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Năm 2022 khắc phục khó khăn, tận dụng mọi cơ hội, khai thác...

10 sự kiện nổi bật trong nước năm 2021

Mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng "xanh hóa"…

Công ty Điện lực Thái Bình: Góp phần đắc lực vào sự nghiệp phát triển...

EVN sẽ đáp ứng đủ điện trong năm 2022

EVNNPT: Quyết tâm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022

EVNNPC: Lan tỏa yêu thương thông qua các hoạt động tri ân khách hàng

May 10 được tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long năm 2021

Sản phẩm May 10 được vinh danh Top 10 Tin dùng Việt Nam 2021

Bia Hà Nội: "Món quà Văn hóa -  Nét đẹp khó quên"

Công ty Điện lực Quảng Ngãi: Vượt khó, triển khai toàn diện chuyển đổi số...

Cao Bằng: Dòng điện mùa Xuân đã thắp sáng lên những ước mơ

PC Yên Bái: Doanh nghiệp tiên phong trên lộ trình chuyển đổi số

PC Bắc Kạn: Lan tỏa nhiều hoạt động ý nghĩa thông qua tháng tri ân...

Licogi 18.3: Khẳng định vị thế nhà thầu xây dựng uy tín

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa: Vượt qua dịch bệnh, lấy đà...

PC Bắc Ninh: Giữ vững nhịp độ tăng trưởng ấn tượng

PC Bắc Giang: Phát triển lưới điện thông minh là xu hướng tất yếu...

Công ty Điện lực Lạng Sơn: Nâng cao hiệu quả lãnh đạo của tổ chức...

Thủy điện Thác Bà: Vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu SXKD...

HBTTRAN: Sản phẩm từ sự đam mê và nhiệt huyết sáng tạo

Bất động sản vùng vệ tinh - Cơ hội "vàng" cho những nhà đầu tư bản lĩnh

Công ty Xăng dầu Bình Định: Vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ kép năm 2021…

CEO Nguyễn Cảnh Hồng - TGĐ Công ty CP Eurowindow: "Chinh phục...

Vitadairy định nghĩa lại cuộc chơi, đón vận hội tăng trưởng của ngành Sữa Việt

Thành phố Quy Nhơn: Vững vàng thế trận thực hiện nhiệm vụ kép...

Đề xuất giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp CNHT phát triển

Chương trình khuyến công đồng hành cùng các cơ sở CNNT ổn định sản xuất...

Tỉnh Thái Bình: Khuyến công thúc đẩy các cơ sở CNNT phát triển
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Thư ngỏ:
NĂM 2022, DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM
PHẢI TỰ TIN VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN 

DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG BỀN VỮNG

Năm 2021, do đại dịch Covid-19 tiếp tục lan rộng và thiên tai nắng nóng, bão lũ 
kéo dài vẫn gây thiệt hại lớn cho nhân dân các địa phương, đặc biệt là cộng 
đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam.

Dưới sự chỉ đạo, điều hành sát sao, quyết liệt và hết sức năng động, uyển chuyển của 
Chính phủ, cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của cả hệ thống chính trị 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 GDP 
cả nước năm 2021 đạt khoảng 2,58%. 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 2022 - Năm thứ hai 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. Quốc hội, Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ vướng mắc về thủ 
tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng. Trong đó, sẽ tập trung dỡ bỏ rào cản đối với 
hoạt động đầu tư, kinh doanh do chồng chéo, mâu thuẫn; Tiếp tục thúc đẩy cải cách quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Đẩy mạnh cải cách về đăng ký, quản lý hành chính đất đai; Thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số theo Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, đồng bộ với thực hiện cải cách hành chính; Tăng cường phân cấp, trao quyền cho địa phương và 
kiểm tra, giám sát; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp nhằm tạo chuyển biến vững chắc đối với các chỉ tiêu phát 
triển bền vững; Tiếp tục hỗ trợ người dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh, khắc phục các tác động 
tiêu cực của dịch bệnh Covid-19; Phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo. Đặc biệt là đẩy mạnh các hoạt động hợp tác quốc tế gắn với thực hiện cải cách trong nước về 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Đón Xuân Nhâm Dần 2022, thay mặt Ban Thường trực Trung ương Hội, Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp 
Vừa và Nhỏ Việt Nam xin chúc cộng đồng doanh nhân và doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam tự 
tin vượt qua khó khăn, 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.

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN

Trân trọng!

NGUYỄN XUÂN SƠN
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam
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Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp 
tục là động lực tăng trưởng của toàn nền 
kinh tế với tốc độ tăng 6,37%, đóng góp 

1,61 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng 
thêm của toàn nền kinh tế. Riêng giá trị tăng thêm của 
toàn ngành Công nghiệp năm 2021 ước tính tăng 4,82% 
so với năm trước. Một số sản phẩm công nghiệp chủ 
lực năm 2021 tăng cao so với năm trước: Thép cán 
tăng 33,5%; linh kiện điện thoại tăng 29,5%; xăng dầu 
tăng 14,4%; sữa bột tăng 13,1%; khí hóa lỏng LPG tăng 
10,9%; sắt, thép thô tăng 10,5%; thức ăn cho gia súc 
tăng 9,5%; ô tô tăng 9,1%; than sạch tăng 9%... 

Hoạt động thương mại và dịch vụ tiêu dùng khôi 
phục trở lại, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ tiêu dùng quý IV/2021 tăng 28,1% so với quý 
trước. Tuy nhiên, tính chung cả năm 2021, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 
3,8% so với năm trước (năm 2020 tăng 1,7%) do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng năm 2021 ước đạt 4.789,5 nghìn tỷ đồng, giảm 
3,8% so với năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá giảm 
6,2% (năm 2020 giảm 3%).

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội theo giá hiện 
hành năm 2021 tăng 3,2% so với năm trước, tuy đây là 
mức tăng thấp nhất trong nhiều năm qua, nhưng là kết 
quả khả quan trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 
phức tạp trong nước và trên thế giới. Thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phục hồi, vốn đăng ký 
mới và vốn đăng ký tăng thêm tăng trở lại cho thấy nhà 

đầu tư nước ngoài tiếp tục tin tưởng vào môi trường 
đầu tư Việt Nam. Ước tính năm 2021, vốn đầu tư thực 
hiện toàn xã hội theo giá hiện hành đạt 2.891,9 nghìn tỷ 
đồng, tăng 3,2% so với năm trước...

Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn thực 
hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước năm 2021 ước tính 
đạt 423,6 nghìn tỷ đồng, bằng 84,3% kế hoạch năm và 
giảm 8,6% so với năm trước (năm 2020 bằng 90,5% và 
tăng 33,6%), gồm có: Vốn trung ương quản lý đạt 72,4 
nghìn tỷ đồng, bằng 81,2% kế hoạch năm và giảm 8,2% 

NĂM 2022
KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, TẬN DỤNG MỌI CƠ HỘI, KHAI THÁC 

MỌI TIỀM NĂNG ĐỂ NGÀNH CÔNG NGHIỆP BỨT PHÁ

VĂN NGUYỄN

Theo Tổng cục Thống kê, năm 2021, mặc dù dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, 
thậm chí từ cuối tháng 4 còn bùng phát mạnh với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh 
chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, nhưng ước tính GDP cả nước 
năm 2021 tăng 2,58%. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của 
toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực 
dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.
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so với năm trước; vốn địa phương quản lý đạt 351,2 
nghìn tỷ đồng, bằng 85% và giảm 8,7%, trong đó vốn 
ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 234,3 nghìn tỷ đồng, 
bằng 80,9% và giảm 9,2%; vốn ngân sách Nhà nước cấp 
huyện đạt 98,5 nghìn tỷ đồng, bằng 92,4% và giảm 7,4%; 
vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 18,4 nghìn tỷ đồng, 
bằng 108,9% và giảm 8,7%.

Tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước 
ngoài đăng ký vào Việt Nam, bao gồm vốn đăng ký cấp 
mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ 
phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 31,15 tỷ USD, tăng 
9,2% so với năm 2020.

Trong số 71 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu 
tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong năm 2021, các 
nước được cấp phép mới lớn nhất bao gồm: Xin-ga-po; 
Nhật Bản; Đặc khu hành chính Hồng Công (Trung Quốc); 
Trung Quốc; Hàn Quốc; Hoa Kỳ… 

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư 
nước ngoài có 3.797 lượt với tổng giá trị góp vốn 6,89 tỷ 
USD, giảm 7,7% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 
1.535 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của 
doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 5,03 tỷ USD và 2.262 
lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước 
mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1,86 tỷ USD.

Trong năm 2021, có 26 quốc gia và vùng lãnh thổ 
nhận đầu tư của Việt Nam, bao gồm Hoa Kỳ; Xin-ga-po; 
Cam-pu-chi; I-xra-en; Ca-na-da; Lào; Đức…

Tính chung năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập 
khẩu hàng hóa đạt 668,5 tỷ USD, tăng 22,6% so với 
năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 19%; nhập khẩu 
tăng 26,5%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 tỷ 
USD, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, khu vực 
kinh tế trong nước đạt 88,71 tỷ USD, tăng 13,4%, chiếm 
26,4% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 247,54 tỷ USD, tăng 
21,1%, chiếm 73,6%. 

Năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 
332,25 tỷ USD, tăng 26,5% so với năm trước, trong đó 
khu vực kinh tế trong nước đạt 114,07 tỷ USD, tăng 
21,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 218,18 tỷ 
USD, tăng 29,1%. 

Kết quả tích cực nói trên khẳng định niềm tin của 
người dân, của cộng đồng doanh nghiệp của các nhà 
đầu tư nước ngoài vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, đúng đắn 
và kịp thời của Đảng, Quốc hội và sự điều hành quyết 
liệt, sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Lãnh 
đạo các Bộ, ban, ngành và các địa phương. Bước sang 

năm 2022 với nhiều nguy cơ và thách thức đan xen, 
thậm chí tiềm ẩn nhiều rủi ro lạm phát gia tăng; thiên 
tai, biến đổi khí hậu là nguy cơ luôn tiềm ẩn. Để kịp 
thời thời khắc phục khó khăn, chủ động tận dụng mọi 
cơ hội, khai thác mọi tiềm năng, thực hiện thành công 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cần tập 
trung thực hiện một số giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 128/
NQ-CP ngày 11/10/2021 quy định tạm thời “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Bảo 
vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ 
hiệu quả người dân và doanh nghiệp.

Hai là, kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm 
soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa và 
các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách 
tài khóa, chính sách tiền tệ cần linh hoạt vừa đảm bảo 
kiềm chế lạm phát, vừa đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng; 
nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng 
của nền kinh tế.

Ba là, tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách, 
giải pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp 
chống chịu, vượt qua khó khăn, ổn định và phục hồi sản 
xuất, với phương châm: “không để ai bị bỏ lại”, từ đó tạo 
tâm lý yên tâm, không di dời khỏi nơi làm việc về quê 
hương, dẫn tới xáo trộn, thiếu hụt nguồn lực lao động. 

Bốn là, phát triển mạnh thị trường nội địa, thúc đẩy 
xuất khẩu bền vững, bảo đảm nguồn cung hàng hóa 
thiết yếu, nguyên, nhiên, vật liệu phục vụ cho sản xuất, 
không để đứt gãy chuỗi cung ứng...

Năm là, cơ cấu lại, phục hồi và phát triển một số 
ngành, lĩnh vực quan trọng và doanh nghiệp đang bị 
tác động trực tiếp bởi dịch Covid-19 như: Thương mại, 
dịch vụ, logistics, vận tải, hàng không, du lịch...; khẩn 
trương khôi phục thị trường du lịch, hỗ trợ phù hợp các 
doanh nghiệp du lịch gắn với an toàn dịch bệnh.

Sáu là, tích cực và đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ chuyển 
đổi số cho doanh nghiệp Việt Nam trong mọi lĩnh vực, 
xây dựng nền kinh tế số, xã hội số thiết thực, hiệu quả, 
có trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm công khai, minh 
bạch, tạo điều kiện thuận lợi tối đa các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, cần theo dõi chặt chẽ tình hình thời 
tiết, chủ động phương án phòng chống thiên tai. 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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Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt 
kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, thực hiện phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh nên dù trong bối cảnh khó khăn đó, tình hình kinh tế, chính trị, 
xã hội Việt Nam vẫn có những điểm sáng tích cực.
Sau đây là một số sự kiện nổi bật trong nước năm 2021 do Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
tổng hợp:

1. ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII VÀ KHÁT VỌNG XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC 
VIỆT NAM HÙNG CƯỜNG

Đầu năm 2021, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đại diện cho hơn 5,1 triệu Đảng viên, gần 
1.600 đại biểu bầu 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026. Đại hội XIII của 
Đảng xác định mục tiêu phát triển đất nước trong 5 năm, 10 năm tiếp theo và đưa Việt Nam trở 
thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào năm 2045. Ông Nguyễn 
Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng.

2. CHUYỂN HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỂ PHỤC HỒI 
KINH TẾ - XÃ HỘI

Đợt bùng phát dịch thứ 4 với sự xuất hiện của biến chủng siêu lây nhiễm Delta đã khiến số ca nhiễm 
và ca tử vong tăng cao ở nhiều địa phương trong cả nước, đặc biệt là các tỉnh, thành phố phía Nam. 
Đảng, Nhà nước đã chuyển hướng chiến lược phòng, chống dịch từ “không ca mắc” sang "thích 
ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

Việc thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ban hành ngày 11/10/2021 về thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, vì mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, sức khỏe nhân dân, phục 
hồi kinh tế-xã hội, từng bước ổn định đời sống người dân.

4. NỀN KINH TẾ PHỤC HỒI NHANH CHÓNG

Trước làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, GDP 9 tháng đầu năm chỉ tăng 1,42%. Trong bối cảnh đó, 
Nghị quyết 128 của Chính phủ đã giúp tháo gỡ những nút thắt, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vốn bị đình trệ. Đây là đòn bẩy quan trọng đưa GDP quý IV bật tăng 5,22%, nâng mức tăng 
trưởng GDP cả năm đạt 2,58%. Sự phục hồi nhanh chóng của nền kinh tế giữa 2 đợt dịch đã cho 
thấy nội lực và tiềm năng phát triển của nền kinh tế.

3. NHIỀU CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KỊP THỜI CỦA CHÍNH PHỦ

Năm 2021, Chính phủ đã ban hành kịp thời các chính sách tài khóa, tiền tệ, an sinh xã hội để hỗ 
trợ doanh nghiệp, người dân, người lao động trước những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19… 

Các chính sách được triển khai theo hướng khẩn trương, quyết liệt hơn, tháo gỡ được những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai trước đó, nâng cao hiệu quả tiếp cận và lan tỏa của các 
gói hỗ trợ, được cộng đồng doanh nghiệp và người dân ghi nhận. Đặc biệt, Chính phủ đang khẩn 
trương xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2023 với nhiều 
giải pháp đột phá về tư duy, thể chế.

10 SỰ KIỆN NỔI BẬT 
TRONG NƯỚC NĂM 2021
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6. KIM NGẠCH XUẤT NHẬP KHẨU LẬP KỶ LỤC MỚI

Sau gần nửa năm trầm lắng, hoạt động xuất khẩu sôi động trở lại từ tháng 9, chấm dứt tình trạng 
thâm hụt thương mại. Cả năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu lập kỷ lục mới khi đạt 668,5 
tỷ USD, tăng hơn 20% so với năm 2020, trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 336,25 
tỷ USD (tăng 19% so với năm 2020), kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 332,25 tỷ USD (tăng 
26,5% so với năm 2020).

7. ĐIỂM SÁNG THU HÚT ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI (FDI)

Đại dịch đã ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp FDI, tuy nhiên trong thời điểm khó khăn 
này, các nhà đầu tư hàng đầu của Mỹ, Hàn Quốc, EU... vẫn khẳng định cam kết tiếp tục đầu tư 
vào Việt Nam. Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12/2021, tổng vốn đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. 

8. PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ

Năm 2021 chứng kiến sự phát triển vượt bậc của công nghệ số. Trong điều kiện dịch bệnh bùng 
phát, mọi hoạt động về an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe, cung ứng hàng hóa thiết yếu, giáo dục 
đào tạo, đến việc duy trì sản xuất và liên kết chuỗi cung ứng hàng hóa giữa các địa phương, giữa 
trong nước với nước ngoài, đều được kích hoạt và thực hiện thông qua chuyển đổi số và kinh tế 
số. Theo đánh giá của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, quy mô của nền kinh tế số Việt Nam ước đạt 21 
tỷ USD, tăng 31% so với năm 2020. 

5. TÍCH CỰC THAM GIA VÀO CÁC CƠ CHẾ HỢP TÁC ĐA PHƯƠNG

Tại Hội nghị các bên tham gia Công ước Khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26 
(COP 26), Việt Nam đã cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính về “0” vào năm 2050, cắt giảm 
30% khí metal vào năm 2030 so với năm 2020…

Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, có trách nhiệm trong khuôn khổ ASEAN, 
AIPA, ASEM, APEC, APPF…, hoàn thành tốt đẹp nhiệm kỳ thứ hai Ủy viên không thường trực 
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc; tái đắc cử Ủy ban Luật pháp quốc tế của Liên hợp quốc nhiệm 
kỳ 2023-2027; trúng cử thành viên Hội đồng Chấp hành Tổ chức UNESCO nhiệm kỳ 2021-2025.

9. KHỞI CÔNG NHIỀU DỰ ÁN LỚN

Nhiều dự án, công trình hạ tầng quan trọng được khởi công trong năm 2021, điển hình như các dự 
án: Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (4.826 tỷ đồng); Cảng hàng không quốc tế Long Thành (109.111 
tỷ đồng); Đường Hồ Chí Minh tuyến tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (1.509 tỷ 
đồng); Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (3.654 tỷ đồng); Cao tốc Bắc - Nam, 
đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt (13.338 tỷ đồng); Cao tốc Bắc - Nam, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu (8.381 
tỷ đồng)…

10. ĐÓN KHÁCH QUỐC TẾ TRỞ LẠI

Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12/2021 đạt 17.2000 người, tăng 
14,2% so với tháng trước do Việt Nam nhờ chương trình thí điểm đón khách quốc tế từ tháng 
11/2021, các chuyến bay thương mại quốc tế bắt đầu được khôi phục. Việc Chính phủ đồng ý lộ 
trình mở cửa đón khách quốc tế trở lại, góp phần khôi phục ngành du lịch, phục hồi kinh tế đã 
thu hút được sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp và du khách.

BAN BIÊN TẬP
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Trong những năm qua, Việt Nam mở cửa 
nền kinh tế, thực hiện mô hình kinh tế 
thị trường, nguồn vốn FDI chảy vào Việt 
Nam ngày càng tăng. Tuy nhiên, trước 

diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, các nhà đầu tư 
mong muốn xây dựng các khu công nghiệp (KCN) theo 
hướng tạo thành một hệ sinh thái bền vững.

Theo thống kê của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nước 
ta hiện có 575 khu công nghiệp (KCN) được thành lập 
trên 61 tỉnh, thành phố, chủ yếu tập trung tại các vùng 
kinh tế trọng điểm. Hệ thống KCN của Việt Nam đang 
là điểm đến của hàng ngàn doanh nghiệp (DN), từ 122 
quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Tình hình dịch 
Covid-19 diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới cho thấy, 
dòng vốn đầu tư toàn cầu có sự dịch chuyển sau đại 
dịch, tạo sự cạnh tranh giữa các nước đang phát triển. 
Điều này đang đặt ra những yêu cầu mới cho sự phát 
triển của KCN trong tương lai.

Trong 9 tháng đầu năm 2021, đã có 41 dự án đầu 
tư xây dựng hạ tầng KCN mới mở rộng điều chỉnh đã 
được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu 
tư với tổng diện tích khoảng 7.670 ha. Tính đến cuối 
tháng 9/2021, trên phạm vi cả nước có 563 KCN nằm 
trong Quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam (tính 
cả KCN trong KKT ven biển, KKT cửa khẩu) với tổng 
diện tích đất tự nhiên khoảng 210,9 nghìn ha, chiếm 
khoảng 0,6% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước 
và 4,1% tổng diện tích đất phi nông nghiệp trong quy 
hoạch sử dụng đất quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Đầu tư nước ngoài 9 tháng đầu năm 2021 tại các 
KCN, KKT trên cả nước đã thu hút được khoảng 453 
dự án đầu tư mới và 590 dự án tăng vốn đầu tư với số 
vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 10,2 tỷ USD 
(tăng 8,7% về số vốn đăng ký mới và tăng thêm so với 

cùng kỳ năm 2020). Đầu tư trong nước đã thu hút được 
khoảng 435 dự án đầu tư mới và 160 dự án tăng vốn 
đầu tư với số vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt khoảng 
189,5 nghìn tỷ đồng (tăng 7,2% về số vốn đăng ký mới 
và tăng thêm so với cùng kỳ năm 2020).

Cùng với mục tiêu bảo vệ môi trường và phát triển 
bền vững theo Chương trình hành động quốc gia về sản 
xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 - 2030, để 
thực hiện chương trình, Chính phủ đã đưa ra các mục 
tiêu cụ thể cần đạt được đến năm 2030 là: 100% các siêu 
thị, trung tâm thương mại sử dụng sản phẩm bao bì thân 
thiện môi trường thay thế cho sản phẩm bao bì nhựa sử 
dụng một lần, khó phân hủy; 100% các khu, cụm công 
nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về 
sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương tổ chức tuyên truyền, phổ biến 
nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững; 
90% tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xây dựng 
kế hoạch hành động thực hiện Chương trình hoặc lồng 
ghép nội dung thực hiện Chương trình vào các văn bản 
chính sách, pháp luật tại địa phương; Hoàn thiện và thực 
thi có hiệu quả chính sách pháp luật về sản xuất và tiêu 

Bao bì sinh học dần thay thế túi nylon khó phân hủy trong 
tương lai

Trong hội nhập kinh tế quốc tế, muốn giữ được thị phần thì thực hiện “xanh hoá” trong sản 
xuất, chế biến cần áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn thông qua khai thác và sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên dựa trên nền tảng khoa học và công nghệ, ứng dụng 
công nghệ số và chuyển đổi số, giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường.

QUANG VINH

MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH
TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG “XANH HÓA”
ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ
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dung bền vững; Giảm 7-10% mức tiêu hao nguyên nhiên 
vật liệu của các ngành sản xuất chính như dệt may, thép, 
nhựa, hóa chất, xi măng, rượu bia nước giải khát…

Hiện các Bộ, ngành, địa phương đã triển khai sâu 
rộng về mô hình tăng trưởng theo hướng “xanh hóa” đối 
với các DN. Đặc biệt, các DN sử dụng nguyên nhiên vật 
liệu hóa thạch, tiêu tốn năng lượng… Theo ông Vũ Đức 
Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam cho biết: 
Bên cạnh cơ hội xuất khẩu, ngành Dệt may khả quan hơn 
trong thời gian tới, việc yêu cầu “xanh hoá” ngành Dệt 
may là một trong những vấn đề được DN toàn ngành 
quan tâm. Hiện nay, đa số DN trong chuỗi cung ứng 
ngành hàng dệt may gia công cho các nhãn hàng lớn 
trên thế giới đều phải tuân thủ những yêu cầu liên quan 
đến “xanh hóa” trong sản xuất cũng như thực hiện trách 
nhiệm xã hội, môi trường, cắt giảm phát thải. Nếu DN 
không có những giải pháp thay đổi trong sản xuất, kinh 
doanh theo hướng bền vững, sạch hơn, tiết kiệm điện, 
nước và các nguồn tài nguyên, sử dụng nguyên liệu thân 
thiện với môi trường thì DN sẽ mất lợi thế cạnh tranh, 
thậm chí đứng trước nguy cơ bị mất đơn hàng.

Qua 6 tháng đầu năm 2021, tỉnh Long An đã thu hút 
hơn 3,2 tỷ USD và được đánh giá là một trong những địa 
phương đi đầu cả nước trong thu hút vốn đầu tư FDI. 
Theo ông Nguyễn Văn Út - Chủ tịch UBND tỉnh Long 
An cho biết: Long An là địa phương thu hút một loạt 
dự án lớn ngay sau khi “xanh hóa” trở về bình thường 
mới trên toàn địa bàn. Vừa qua, tỉnh đã trao quyết định 
chủ trương đầu tư và thành lập KCN Nam Tân Tập cho 
chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Saigontel Long An, 
UBND tỉnh Long An cũng trao giấy chứng nhận đầu 
tư cho 6 DN trong nước (tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ 
đồng) và 4 DN FDI (tổng vốn đầu tư hơn 68 triệu USD). 
Có thể thấy việc tiếp tục thu hút đầu tư cho thấy nỗ lực 
rất lớn của địa phương, quyết tâm trở thành điểm đến 
đầu tư thân thiện và hiệu quả ngay sau đại dịch Covid-19.

Đối với các DN cũng đã chuyển đổi các mô hình 
sản xuất theo hướng “xanh hóa”, DN đầu tư máy móc, 
thiết bị hiện đại, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến; 
thực hiện các chế độ, đảm bảo quyền lợi của người 
lao động theo quy định… Theo ông Phùng Văn Sâm - 
Giám đốc Công ty Hanfimex - chuyên sản xuất và chế 
biến nông sản chia sẻ: Hanfimex được tham gia hợp 
phần tiết kiệm nguồn tài nguyên và sản xuất tuần hoàn 
do Greento Compete Hub hỗ trợ để có những cải tiến 
giúp giảm chi phí tài nguyên điện, tiết kiệm tài nguyên 
nước. DN cũng quyết định đầu tư vào năng lượng mặt 
trời cho nhà máy hiện tại, đồng thời áp dụng các giải 
pháp tiết kiệm nguồn tài nguyên khi xây dựng nhà 
máy mới”.

Bà Nguyễn Thị Huyền, CEO Công ty CP Sản 
xuất và Xuất khẩu quế hồi Việt Nam cho biết: DN 
được tham gia Hợp phần tiết kiệm nguồn tài nguyên 
và sản xuất tuần hoàn của Trung tâm Thương mại 
Quốc tế (ITC) và Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công 
Thương) tổ chức. Hiện tại, rác ở nhà máy được phân 
loại, không dùng than đốt lò hơi mà dùng lá quế đã 
chưng cất tinh dầu, khí và nước trước khi thải ra môi 
trường phải được lọc sạch. DN sẵn sàng triển khai 
các phương án hướng đến việc phát triển bền vững, 
tiết kiệm nguồn tài nguyên như điện, nước và bảo vệ 
môi trường.

Để đạt mục tiêu chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
theo hướng “xanh hóa” các ngành kinh tế đòi hỏi các 
Bộ, ngành, địa phương xây dựng chiến lược, chính sách 
phù hợp, hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc 
mà DN thường gặp phải, giúp DN hiểu rõ về các quy 
định, quy luật của thị trường quốc tế, cảnh báo sớm 
những biến động thị trường gây ảnh hưởng đến tình 
hình sản xuất của DN… Khi mà DN tham gia sâu vào thị 
trường trong nước và quốc tế, đảm bảo phát triển kinh 
tế bền vững đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập

Hệ thống năng lượng mặt trời giúp doanh nghiệp “xanh hóa” phát triển bền vững
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Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 
Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX và 
cũng là năm Công ty Điện lực Thái Bình vừa mới kỷ niệm 55 
năm ngày thành lập (1966 – 2021), đồng thời, đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba (lần 2) cùng các phần thưởng cao quý 
khác của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành và địa phương trao 
tặng. Đây là sự kiện quan trọng, mang dấu ấn đậm nét trong 
chặng đường đổi mới và phát triển ngành Điện lực Thái Bình.Ông NGÔ ĐÔNG HẢI

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Bình

CÔNG TY ĐIỆN LỰC THÁI BÌNH: GÓP PHẦN ĐẮC LỰC VÀO SỰ NGHIỆP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO AN NINH - QUỐC PHÒNG CỦA 
TỈNH TRONG THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ 

VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Ngay từ những ngày đầu được thành lập, 
với tên gọi là Công ty Điện lực Thái 
Bình - Công ty Điện lực đầu tiên của 
miền Bắc xã hội chủ nghĩa, Công ty đã 

tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất, kế hoạch 
kinh doanh, đảm bảo hoàn thành kế hoạch một cách 
toàn diện, với năng suất cao, chất lượng tốt, tạo mọi 
điều kiện cho đơn vị thành viên, khách hàng hoạt động 
sản xuất - kinh doanh thuận lợi theo đúng quy định của 
Nhà nước. Thời kỳ đầu, lưới điện trên địa bàn tỉnh còn 
rất hạn chế, chỉ có một số ít đường dây và trạm biến áp 
35 kV, 10 kV, cung cấp điện cho các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các trạm bơm tưới tiêu 
phục vụ sản xuất nông nghiệp ở các địa phương, hoặc 
những khu vực gần đường dây đi qua, với sản lượng điện 
cung cấp đạt khoảng 4,5 triệu kWh, trong đó điện dùng 
cho sản xuất nông nghiệp chiếm tới 40%... 

Từ năm 2001, thực hiện Tổng sơ đồ phát triển điện 
3, lưới điện trên địa bàn tỉnh đã có sự đầu tư đáng kể 
và đạt được những kết quả rất đáng trân trọng trong 
phát triển hệ thống lưới điện, nhất là lưới điện khu vực 
nông thôn và được ghi nhận là địa phương dẫn đầu 
toàn quốc về hoàn thành chương trình điện khí hóa 
nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng 
tỷ trọng sản xuất công nghiệp; từng bước xóa đói, giảm 
nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho 
nhân dân địa phương thoát khỏi tỉnh thuần nông, độc 
canh cây lúa… 

Những năm gần đây, thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh, Công ty Điện lực Thái Bình đã từng bước 
đầu tư, phát triển mạnh lưới điện trong toàn tỉnh đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện ngày một tăng của người 
dân và doanh nghiệp. Với sự giúp đỡ của ngành Điện, 
đến nay, Thái Bình đã có một mạng lưới cung ứng điện 
đồ sộ, gồm: 02 trạm biến áp 220 kV, công suất 2x250 
MVA; 4 xuất tuyến đường dây 220 kV, với tổng chiều 
dài 129,4 km. Riêng Công ty Điện lực Thái Bình đang 
quản lý 10 trạm biến áp 110 kV (01 TBA thuộc tài sản 
khách hàng), gồm 20 máy biến áp với tổng công suất 
lắp đặt là 977 MVA; 20 đường dây 110 kV, với tổng 
chiều dài 259 km, cùng với hàng ngàn km đường dây từ 
10 kV - 35 kV để cấp điện cho các phụ tải trên địa bàn 
toàn tỉnh, với mức tăng trưởng điện bình quân hàng 
năm hơn 14%. Nhờ đóng góp quan trọng của hạ tầng 
năng lượng này, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Thái 
Bình những năm gần đây đã có nhiều khởi sắc và thu 
được nhiều thành tựu quan trọng. Chỉ tính năm 2020, 
mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, 
tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh vẫn đạt 3,23%, là 
năm có mức tăng trưởng thấp nhất trong nhiều năm 
trở lại đây, nhưng đạt mức trên trung bình của cả nước. 
Đặc biệt, năm 2021, nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, kinh 
tế xã hội của tỉnh vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt; 
tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn ước đạt 56.816 tỷ 
đồng, tăng 6,11% so với năm 2020. Tổng giá trị sản xuất 
ước đạt 167.944 tỷ đồng, tăng 8,74% so với năm 2020, 
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trong đó, nông, lâm nghiệp và thuỷ sản ước đạt 28.375 
tỷ đồng, tăng 2,4% (kế hoạch tăng 2,8%); công nghiệp 
và xây dựng ước đạt 109.442 tỷ đồng, tăng 12,3% (kế 
hoạch tăng 14,4%) và dịch vụ ước đạt 30.128 tỷ đồng, 
tăng 2,8% (kế hoạch tăng 6,5%). Cơ cấu kinh tế (giá 
hiện hành): Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm 25,6%; 
Công nghiệp và xây dựng chiếm 42,8%; Dịch vụ chiếm 
31,6%. Công tác xúc tiến đầu tư được tích cực triển khai 
thực hiện, nhất là thu hút các dự án FDI, dự án vào Khu 
kinh tế. Từ đầu năm đến nay đã thu hút được 05 dự án 
FDI đăng ký đầu tư vào Khu kinh tế Thái Bình với tổng 
vốn gần 420 triệu USD. 

Công ty Điện lực Thái Bình tự hào đã góp phần đắc 
lực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương, trong đó 
nổi bật là chương trình điện khí hóa nông thôn và mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới. Đến thời điểm này, Thái 
Bình đã có 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới 
Quốc gia, 100% số xã đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh 
công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 07 huyện được 
Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn quốc gia 
về nông thôn mới; có 02 xã được công nhận đạt chuẩn 
nông thôn mới nâng cao; hoàn thành việc thẩm định 
cho 04 xã đã hoàn thành 11/11 tiêu chí. 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 
XX đã đề ra mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 
2030 và tầm nhìn năm 2045 với các nhiệm vụ trọng tâm 
là: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, 
vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại 
đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy 

động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển 
kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường, 
chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu xây dựng 
Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, 
đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 
là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. 
Trong đó, tiếp tục đổi mới cơ cấu nền kinh tế và các 
ngành sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng 
theo hướng phát triển các ngành, sản phẩm có lợi thế 
cạnh tranh, giá trị gia tăng lớn; chủ động tham gia cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, ứng dụng mạnh mẽ 
tiến bộ khoa học - công nghệ, quản trị hiện đại, nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, hội nhập quốc tế để 
nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh của 
nền kinh tế. Xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển 
các ngành kinh tế sau đại dịch Covid-19; khai thác tối 
đa các điều kiện thuận lợi của các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa. Tập 
trung hoàn thành Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, 
tầm nhìn đến năm 2050; rà soát các quy hoạch ngành, 
lĩnh vực để tích hợp vào Quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính 
khả thi, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp quy hoạch, 
góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 

Để thực hiện các mục tiêu trên, cùng với sự nỗ lực, 
quyết tâm của Đảng bộ, Chính quyền và cả hệ thống 
chính trị trong tỉnh, ngành Điện cần phải tiếp tục phát 
huy truyền thống, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao, đảm bảo cung cấp đủ điện, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội và nâng cao đời sống của Nhân dân

Ông Ngô Đông Hải - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao Huân chương Lao động hạng Ba (lần thứ 2) 
cho Công ty Điện lực Thái Bình
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Một mùa Xuân mới 2022 đã về, những mầm non xanh mơn man trên cành lá đang cho 
chúng ta biết bao niềm tin và hy vọng, đặc biệt khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) luôn 
khẳng định thế đứng vững chắc của mình, sẵn sàng cung ứng đủ điện – nguồn năng lượng 
đầu vào thiết yếu để phát triển kinh tế đất nước và ổn định đời sống sinh hoạt của nhân dân. 
Dẫu biết rằng, năm 2022 – một năm còn rất nhiều khó khăn và thách thức, nhất là đại dịch 
Covid-19 còn diễn biến khá phức tạp.

MAI PHƯƠNG

EVN SẼ ĐÁP ỨNG ĐỦ ĐIỆN 
TRONG NĂM 2022

Theo Nghị quyết số: 32/2021/QH15 của 
Quốc hội về Kế hoạch Phát triển kinh 
tế - xã hội 2022, mục tiêu tốc độ tăng 
tổng sản phẩm trong nước (GDP) phấn 

đấu đạt khoảng 6 - 6,5%. Nhằm góp phần thực hiện 
mục tiêu quan trọng đó, ngay từ trước thềm năm mới 
2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã cân đối 
cung cầu sản lượng điện với các phương án phụ tải 
tăng trưởng ở mức 8,3% và phương án cung ứng điện 
với mức tăng trưởng ở mức cao 12,4%. Qua cân đối 

cung cầu, EVN cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu về điện 
trong năm 2022.

EVN cho biết, điện thương phẩm năm 2021 tăng 
khoảng trên dưới 4% so với cùng kỳ năm trước. Khu 
vực 27 tỉnh miền Bắc vẫn là khu vực tăng trưởng cao, 
với mức tăng 9,48% (tính đến hết 11 tháng năm 2021), 
gấp 2,42 lần cả nước.

Tại 21 tỉnh miền Nam, do diễn biến phức tạp của 
dịch Covid -19, trong 11 tháng năm 2021, điện thương 

EVN vinh dự nhận Giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc mới đây
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phẩm tăng trưởng 1,25%. Cả năm dự kiến điện thương 
phẩm tăng trưởng khoảng 3,8%.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN cho 
biết, trên cơ sở thực tế và căn cứ theo dự báo phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022 theo Nghị quyết số: 32/2021/
QH15 của Quốc hội, Tập đoàn đã cân đối cung cầu năm 
2022 với phương án phụ tải tăng trưởng ở mức 8,3%, 
tương ứng sản lượng điện cả nước là 275,5 tỷ kWh. 

Ngoài ra, để chuẩn bị tốt nhất cho các tình huống 
phục hồi kinh tế sau những làn sóng đại dịch, EVN 
cũng tính toán thêm kịch bản cung ứng điện với mức 
tăng trưởng nhu cầu phụ tải ở mức cao, 12,4%, tương 
ứng sản lượng điện cả nước là 286,1 tỷ kWh.

Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm cũng cho 
biết thêm, dựa trên các kịch bản cung ứng điện đã đưa 
ra, EVN tập trung vào 3 nhóm giải pháp chính, gồn 
vận hành, đảm bảo nguồn cung và tăng cường năng lực 
truyền tải, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

Cụ thể, với  nhóm giải pháp về vận hành, EVN sẽ 
tập trung tích nước các hồ thủy điện lên mực nước cao 
nhất có thể vào cuối năm 2021, nhất là các hồ khu vực 
miền Bắc để đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2022.

Hiện nay, Tập đoàn đã điều hành việc tích nước các 
hồ thuỷ điện miền Bắc. Tuy nhiên, do lưu lượng nước 
về kém nên đến nay, một số hồ thuỷ điện vẫn chưa tích 
đủ nước (Lai Châu còn hụt 2,7m, Hòa Bình hụt 3,6m, 
Thác Bà hụt 2,7m, Bản Vẽ còn hụt 3,5 m...). Trong thời 
gian còn lại của năm 2021, EVN sẽ tiếp tục giảm khai 
thác các nhà máy thủy điện nói trên để cố gắng tích 
nước lên cao nhất có thể vào cuối năm.

Cùng với đó, EVN tăng cường kiểm tra, củng cố, 
khắc phục các khiếm khuyết các nhà máy điện để nâng 
cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy; đảm bảo đủ nhiên 
liệu cho phát điện. Bố trí lịch sửa chữa các tổ máy hợp 
lý, trong đó không thực hiện sửa chữa các nhà máy điện 
khu vực phía Bắc trong các tháng 5 và tháng  7/2022 để 
tăng cường thêm công suất khả dụng nguồn điện khu 
vực miền Bắc.

Hơn nữa, Tập đoàn sẽ huy động tối ưu các nguồn 
điện miền Bắc, kết hợp tăng cường truyền tải tối đa từ 
miền Trung ra Bắc nhằm đảm bảo tích nước các hồ 
thủy điện khu vực miền Bắc lên mực nước cao nhất 
vào cuối năm và điều tiết giữ ở mực nước cao đến cuối 
mùa khô để nâng công suất khả dụng cho các nhà máy 
thủy điện, nhất là các nhà máy thủy điện lớn trên bậc 
thang sông Đà.

Tập đoàn cũng thực hiện dịch chuyển giờ cao điểm 
các nguồn thủy điện nhỏ theo hướng dẫn của Bộ Công 
Thương, chủ động phối hợp với các nhà máy thủy điện 
nhỏ để ký kết các phụ lục hợp đồng điều chỉnh lại 
khung giờ cao điểm của các nhà máy này vào các giờ 
phù hợp với nhu cầu sử dụng điện, góp phần giảm thiếu 
điện trong các giờ cao điểm ở miền Bắc.

EVN sẽ phối hợp Bộ NN&PTNT và các địa phương 
trong việc cấp nước phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân tại 
khu vực Trung du, đồng bằng Bắc Bộ để sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả nguồn nước. Tập đoàn cũng tập trung 
thực hiện các giải pháp về bổ sung nguồn cung, tăng 
cường nhập khẩu điện từ Lào về khu vực miền Bắc.

Về giải pháp về tăng cường năng lực truyền tải, 
EVN tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ các 
đường dây truyền tải, nâng cao năng lực truyền tải từ 
miền Trung ra miền Bắc như treo dây mạch 2 đường 
dây 220 kV Thanh Hóa - Nghi Sơn - Quỳnh Lưu; tập 
trung hoàn thành các dự án lưới điện phục vụ giải tỏa 
công suất các nhà máy thủy điện nhỏ miền Bắc và các 
nguồn năng lượng tái tạo khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên.

Qua tính toán cân đối, EVN nhận định, về cơ bản, 
năm 2022, hệ thống điện quốc gia có thể đáp ứng đủ 
nhu cầu điện. Không dừng lại ở đó, trong thời gian tới, 
Tập đoàn vẫn song hành tăng cường thực hiện hiệu quả 
mọi hoạt động công tác, nhằm thúc đẩy Chiến lược 
phát triển EVN đến 2030: trở thành Tập đoàn Kinh tế 
mạnh, bền vững…

EVN sẵn sàng đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước trong năm 2022
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Năm 2021, mặc dù phải chịu nhiều tác động tiêu cực do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo, kết hợp với tình thần đoàn kết, sự cố gắng 
nỗ lực, quyết tâm của toàn thể CBCNV-NLĐ nên Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, truyền tải điện an toàn, ổn định, đảm 
bảo điện năng phục vụ phát triển KT-XH đất nước. Trong đó, tổng sản lượng điện truyền 
tải đạt 200,88 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện giảm còn 2,29%; Thực hiện tốt 
chủ đề năm về “Chuyển đổi số”; Công tác tài chính được đảm bảo với lợi nhuận trước thuế 
đạt 1.025 tỷ đồng…

TUẤN ANH

EVNNPT:
QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN

 CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ NĂM 2022

Có được những kết quả ấn tượng đó, cũng là 
nhờ EVNNPT đã triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp để đảm bảo thích ứng an toàn, 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trong 

bối cảnh mới. Đồng thời, đảm bảo vận hành và triển khai 
các dự án đầu tư mới. Theo đó, Tổng công ty đã hoàn 
thành một khối lượng đầu tư lớn với tổng giá trị xây dựng 
đạt 16.499 tỷ đồng, bằng 101% kế hoạch được giao. Nhiều 
dự án trọng điểm phục vụ giải tỏa công suất các nguồn 
điện, cũng như đảm bảo cung cấp điện được EVNNPT 
triển khai đúng tiến độ như: Dự án đường dây (ĐZ) 500 kV 
Vân Phong - Vĩnh Tân và TBA 500 kV Vân Phong; Nâng 
công suất các TBA 500 kV Pleiku 2, Đắk Nông; Các ĐZ 
220 kV Nậm Sum - Nông Cống, Huội Quảng - Nghĩa Lộ - 
Việt Trì; Các TBA 220 kV Tương Dương, nối cấp TBA 220 
kV Phố Nối, Vĩnh Châu, Năm Căn, Duyên Hải…

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng hoàn thành việc 
đóng điện tại 42 công trình. Trong số các dự án đóng 
điện năm 2021, 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, thủy điện…, nhằm đảm bảo cấp điện 
cho các vùng trọng điểm kinh tế của đất nước như: Hà 
Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các phụ tải quan trọng 
khác theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
giao gồm: Dự án các ĐZ 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2;  Mỹ 
Tho - Đức Hòa; TBA 500 kV Đức Hòa; Nâng công suất 
TBA 500 kV Pleiku 2; Các ĐZ 220 kV Mường Tè - Lai 
Châu, Đông Hà - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Quy Nhơn; 
Các TBA 220 kV Thủy Nguyên, Bến Lức, Giá Rai…

Ngoài ra, trong công tác “Chuyển đổi số”,  EVNNPT 
đã không ngừng nỗ lực và hoàn thành 112/106 nhiệm vụ 

được giao. Trong đó, Tổng công ty đã hoàn thành vượt 
tiến độ 07 nhiệm vụ thuộc kế hoạch chuyển đổi số của 
giai đoạn 2022 - 2025. Một số kết quả nổi bật về chuyển 
đổi số của EVNNPT phải kể đến như: Đã triển khai hệ 
thống văn phòng số (D-Office) thống nhất từ Tổng công 
ty đến đơn vị cấp 4; Sử dụng công nghệ họp trực tuyến 
để tổ chức các cuộc họp; Thực hiện các gói thầu theo 
hình thức chào hàng cạnh tranh và đấu thầu rộng rãi qua 
mạng; Triển khai hệ thống phần mềm IMIS 2.0 và nhật 
ký điện tử trong toàn Tổng công ty; Triển khai thành 
công TBA 220 kV Thủy Nguyên - TBA số đầu tiên tại 
Việt Nam; Thực hiện lắp đặt camera giám sát và thử 
nghiệm tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trên hệ 
thống camera giám sát ĐZ truyền tải điện, cũng như số 
hóa bản đồ lưới điện hiện trạng 220 - 500 kV; Triển khai 
sử dụng camera giám sát công tác thi công các công trình 
đầu tư xây dựng; Phần mềm PMIS đã hoàn thành cập 

EVNNPT bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế thiết bị nhằm ngăn 
ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống 
truyền tải điện
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nhật dữ liệu thiết bị và triển khai quy trình sửa chữa, bảo 
dưỡng theo CBM cho MBA và máy cắt…

Đối với lĩnh vực ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, EVNNPT đã hoàn thành nhiều dự án và đề án 
như: TBA số; Giám sát nhiệt động ĐZ; Mô hình thông 
tin công trình; Xây dựng hệ thống an toàn, an ninh thông 
tin; Áp dụng thiết bị bay không người lái và nghiên cứu 
ứng dụng AI trong phân tích hình ảnh; Triển khai rộng 
rãi các chương trình phần mềm quản lý như 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; Hoàn 
thành chuyển đổi 104 TBA điều khiển xa. 

Đặc biệt, trong công tác triển khai chiến lược phát 
triển và đổi mới doanh nghiệp, EVNNPT đã hoàn thiện 
nhiều đề án, chương trình quan trọng. Nổi bật phải kể đến 
như: Thành lập Phòng Khoa học công nghệ và Tự động 
hóa trực thuộc NPTS; Xây dựng giải pháp nâng cao chất 
lượng phân tích sự cố ĐZ; Thực hiện và duy trì đánh giá 
xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT; Xây dựng quy trình 
thực hiện và quản lý chất lượng, tiến độ dự án thực hiện 
theo hình thức EPC; Xây dựng các TBA truyền tải kiểu số 
hóa; Triển khai rộng rãi hệ thống tự động hóa TBA do 
EVNNPT tự xây dựng; Thử nghiệm trang thiết bị giám sát 
nhiệt động ĐZ; Hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống 
thu thập, phân tích thông tin và sự kiện an toàn thông tin - 
SIEM; Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các công nghệ trợ 
giúp tự động hóa nghiệp vụ thường ngày: Robotic Desktop 
Automation (RDA); Robotic Process Automation (RPA)…

Có thể khẳng định, thông qua 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 nỗ lực hoàn thành tốt chủ đề năm 2022 
“Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” và cán đích 
xuất sắc kế hoạch năm với các chỉ tiêu quan trọng như: 
Tổng sản lượng điện truyền tải đạt khoảng 205,4 tỷ 

kWh, tăng 2,25% so với năm 2021; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng trên lưới điện truyền tải thực hiện đạt 2,3%; Khởi 
công 44 dự án (08 dự án 500 kV, 35 dự án 220 kV và 01 
dự án 110 kV); Hoàn thành, đưa vào vận hành 73 dự án 
(21 dự án 500 kV, 51 dự án 220 kV và 01 dự án 110 kV)… 
với tổng giá trị đầu tư xây dựng đạt 22.361 tỷ đồng.

Để hoàn thành những nhiệm vụ quan trọng đó, 
EVNNPT sẽ 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 công tác ”Chuyển đổi số” và 
ứng dụng khoa học kỹ thuật, cũng như công nghệ mới 
vào hoạt động SXKD. Đặc biệt, EVNNPT cũng sẽ tăng 
cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành và kiểm tra, 
bảo vệ hành lang tuyến ĐZ 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; Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược 
phát triển, đổi mới phát triển doanh nghiệp và văn hóa 
doanh nghiệp...

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế quốc tế, EVNNPT có vai trò vô cùng quan 
trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước. Tin 
rằng, với truyền thống đoàn kết, kết hợp 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 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2022, cũng như 
hướng tới 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

EVNNPT sẽ khởi công 44 dự án công trình điện trong năm 2022
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Những ngày cuối năm 2021, cùng với ngành Điện cả nước, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) lại rộn rã triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng sử dụng điện tại 27 tỉnh, 
thành phố phía Bắc. Với thông điệp “Đồng hành cùng khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh 
hưởng bởi dịch bệnh Covid-19”, Tổng công ty đã tổ chức sửa chữa, lắp đặt và thay bóng đèn 
led miễn phí cho các hộ nghèo; Trao tặng máy tính phòng học cho các điểm trường khó khăn… 
Những hoạt động trên chính là niềm cảm hứng, giúp CBCNV-NLĐ EVNNPC bước sang 
năm mới, đón Xuân Nhâm Dần 2022 với nhiều niềm vui và thắng lợi mới.

EVNNPC:
LAN TỎA YÊU THƯƠNG THÔNG QUA

CÁC HOẠT ĐỘNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

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

nhắn Zalo. Đồng thời, Tổng công ty còn chỉ đạo 27 Công 
ty Điện lực thành viên đồng loạt triển khai nhiều chương 
trình hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
Covid-19 như: Sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện cho 
người dân sau công tơ; Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống 
điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, bệnh viện, cơ sở y tế 
tại các địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch 

Covid-19; Miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp 
cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp và cơ 
sở sản xuất tại khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội.

Bên cạnh đó, EVNNPC cũng đã hoàn thành nhiều 
công trình thắp sáng đường quê nhằm giúp người dân 
đi lại thuận tiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn giao thông tại các địa phương; Thăm hỏi, hỗ 
trợ cho các trẻ em bị mồ côi có cha, mẹ mất vì nhiễm 
Covid-19 ở các địa phương; Hỗ trợ người già neo đơn 
không nơi nương tựa; Thăm hỏi, tặng quà và tri ân các 
Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách… Ngoài 

TUẤN ANH

EVNNPC khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng áo ấm cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn 
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ra, Tổng công ty còn thực hiện giảm giá điện cho khách 
hàng theo đúng quy định của Bộ Công Thương với tổng 
số tiền đã thực hiện cho các đối tượng bị ảnh hưởng do 
dịch bệnh Covid-19 là 265 tỷ đồng. Mặt khác, EVNNPC 
đã chủ động thông báo tới các khách hàng sử dụng 
điện về khả năng cung ứng điện khó khăn trong các 
tháng mùa hè năm 2022, để khách hàng chủ động có 
kế hoạch, cũng như xây dựng, điều chỉnh lịch sản xuất 
phù hợp; Tuyên truyền, vận động khách hàng chủ động 
tham gia các sự kiện điều chỉnh phụ tải do ngành Điện 
tổ chức và sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

Điểm nhấn trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 
2021 của EVNNPC được thể hiện thông qua chương 
trình “Thắp sáng ước mơ”. Theo đó, hàng chục ngôi 
trường tại các tỉnh vùng cao Tuyên Quang, Lai Châu, 
Bắc Kạn, Hà Giang… đã khang trang hơn, sạch đẹp hơn 
khi được khoác lên mình tấm áo mới. Các đoàn viên, 
thanh niên của ngành Điện miền Bắc đã đến các điểm 
trường để quét dọn, sơn sửa lại toàn bộ hệ thống cổng 
trường, tường rào, biển tên của các trường. Đồng thời, 
sửa chữa lại hệ thống điện, thay thế các bảng điện đã 
cũ, hỏng và lắp mới các bóng đèn led tiết kiệm điện. 
Đặc biệt, Tổng công ty còn trao tặng các điểm trường 
“Phòng máy xanh” với hệ thống máy vi tính, ti vi, máy 
chiếu để phục vụ công tác dạy và học; Trao tặng hàng 
trăm máy tính bảng cho các em học sinh phục vụ học 
trực tuyến, cũng như tặng hàng trăm áo ấm và hàng 
nghìn cuốn vở đến các em học sinh nghèo vượt khó.

Là điểm trường đã nhận được sự quan tâm của 
Tổng công ty trong tháng “Tri ân khách hàng”, thầy 
giáo Trần Duy Viễn - Hiệu trưởng Trường Phổ thông 
bán trú THCS Hùng Lợi (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 
Quang) chia sẻ: Những bộ máy vi tính mà EVNNPC 
trao tặng cho Nhà trường thực sự rất thiết thực. Món 
quà này sẽ giúp các em học sinh và thầy cô giáo thuận 
lợi hơn trong việc tiếp cận với công nghệ thông tin, 
đồng thời đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo về chương trình giảng dạy mới. Sự giúp đỡ của 
EVNNPC đã tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em 
học sinh vượt qua những khó khăn, thiếu thốn để vươn 
lên trong học tập.

Mới đây nhất, Đoàn Thanh niên EVNNPC cũng đã 
phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Bắc 
Kạn và Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức 
khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho người 
cao tuổi, hộ gia đình chính sách, các em học sinh có 
hoàn cảnh khó khăn. Chương trình được tổ chức nhằm 
mong muốn đưa hoạt động y tế tiếp cận với những khu 
vực vùng sâu, vùng xa để chăm sóc sức khỏe cho những 
người yếu thế trong xã hội.

Vui mừng vì được khám bệnh miễn phí, cụ Dương 
Văn Lưu (thôn Pác Nghè, xã Khang Ninh, huyện Ba Bể, 
tỉnh Bắc Kạn) hồ hởi chia sẻ: Tôi năm nay đã 81 tuổi, 
sức khỏe yếu và nhiều bệnh nền. Trong bối cảnh tình 
hình dịch bệnh đang rất phức tạp, biết tin ngành Điện 
tổ chức đưa các các y, bác sĩ đến tận địa phương để 
khám bệnh miễn phí, tôi và nhiều người dân trong làng 
phấn khởi vô cùng. Đây chính là nguồn động viên để 
chúng tôi sống khỏe, sống lâu với con cháu.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC 
cho biết: Nhằm tri ân sâu sắc tới khách hàng, Tổng 
công ty đã triển khai thành công chuỗi chương trình 
hoạt động trong “Tháng tri ân”, đảm bảo tính thiết 
thực, phù hợp và có sức lan tỏa mạnh mẽ. Để tiếp 
tục phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn nữa, trong 
năm 2022 và những năm tiếp theo, EVNNPC sẽ không 
ngừng nỗ lực trong việc đảm bảo cung cấp điện an 
toàn, liên tục và ổn định; Giảm thời gian mất điện đến 
mức tối thiểu. Đồng thời, Tổng công ty cũng sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao hơn nữa chất lượng 
dịch vụ để tạo thuận lợi cho khách hàng trong quá trình 
giao dịch trên không gian mạng…”.

Xuân đang đến trên mọi nẻo đường, miền quê, do 
vậy, thông qua việc thực hiện thành công chuỗi chương 
trình “Tháng tri ân khách hàng” của EVNNPC đã và 
đang mang lại nhiều hiệu quả to lớn, có sức lan tỏa 
rộng đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 
tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đây là nghĩa cử cao 
đẹp, thể hiện “Văn hóa trong kinh doanh” của ngành 
Điện. Mong rằng, chương trình sẽ mãi duy trì và ngày 
càng mở rộng, để các hộ nghèo, khó khăn, gia đình 
chính sách… có thêm nhiều niềm vui khi mỗi độ Tết 
đến, Xuân về

EVNNPC tặng “Phòng máy xanh” và sách vở cho Trường Phổ thông 
bán trú THCS Hùng Lợi (huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang)
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Ngày 27/12/2021, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh 
nghiệp Thăng Long 2021 với chủ đề: “Đoàn kết cùng thành công”. Chương trình do Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội phối hợp với một số cơ quan tổ chức, dưới sự chỉ 
đạo của UBND thành phố Hà Nội. TCT May 10 là một trong 200 doanh nghiệp đại diện 
cho hơn 318.000 doanh nghiệp Thủ đô đã được vinh danh và vinh dự nhận Cờ đơn vị xuất 
sắc phong trào thi đua của TP Hà Nội.

Sự kiện nhằm tôn vinh những doanh nghiệp 
nhỏ và vừa đã có nhiều thành tích trong sản 
xuất - kinh doanh, tham gia tích cực các hoạt 
động của Trung ương, Thành phố, Sở ngành, 

Hiệp hội; các chương trình từ thiện ủng hộ đồng bào lũ 
lụt, đóng góp vào quỹ vắc xin Covid-19, hỗ trợ người dân 
thất nghiệp, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và các hoạt động 
khác... nhằm nâng cao tinh thần đoàn kết, năng động, 
sáng tạo, thi đua sản xuất kinh doanh, chủ động trong hội 
nhập kinh tế quốc tế. Do các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19, yếu tố "phục hồi, khôi phục 
hoạt động" của các doanh nghiệp được đánh giá cao.

Thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, 
yêu nước thì phải thi đua”, trong nhiều năm qua phong 
trào thi đua tại May 10 luôn được duy trì và phát huy. 
TCT May 10 cũng như người đứng đầu doanh nghiệp 
đã nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, cùng 
đồng lòng, đoàn kết, thể hiện ý chí, bản lĩnh, trí tuệ, 
tinh thần và sức mạnh, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách 
thức; thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch 
vừa phục hồi kinh tế, duy trì và ổn định sản xuất kinh 
doanh, chăm lo việc làm, thu nhập và đời sống cho 
người lao động; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.  

Nhìn lại 2 năm chịu cơn địa chấn Covid-19, TCT 
May 10 đã đoàn kết để vượt qua khó khăn thách thức, 
tận dụng thời cơ phát triển trong bối cảnh nền kinh tế 
chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Ngay khi 
dịch bùng phát, TCT May 10 đã tham gia các hoạt động 
ủng hộ phòng chống dịch bằng cả trái tim với những 
đóp góp về vật chất và tinh thần. Thông qua các tổ 
chức như Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, các Bộ, ban 
ngành, May 10 đã ủng hộ hàng chục tỷ đồng vào Quỹ 
Vaccine và các hoạt động phòng chống Covid-19.

Với số lượng gần 12.000 CBCNV trên cả nước, việc 
tổ chức tốt công tác phòng dịch của May 10 đã giúp 
giảm bớt gánh nặng cho xã hội, mang lại sự an tâm, an 

toàn cho khách hàng, đối tác và cộng đồng. Không chỉ 
thực hiện tốt mục tiêu bảo toàn đội ngũ, đảm bảo công 
việc và thu nhập cho gần 12.000 người lao động, May 
10 còn tiếp tục đầu tư, mở rộng năng lực sản xuất, tạo 
công ăn việc làm cho người lao động ở các Xí nghiệp 
địa phương; tăng doanh thu, tăng lợi nhuận, đóng góp 
đầy đủ vào ngân sách Nhà nước.

May 10 được tặng cờ thi đua của TP Hà Nội là sự 
ghi nhận và khích lệ dành cho những hoạt động vì cộng 
đồng, giữ vững nhịp phát triển trước đại dịch, đảm bảo 
an toàn, an sinh cho người lao động của TCT. 

Lễ tôn vinh doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 
2021 sẽ tạo sức mạnh đoàn kết giữa các doanh nhân, 
doanh nghiệp trong thành phố, xây dựng thế vững chắc 
để vượt “bão” Covid-19. Các doanh nghiệp tiếp tục phát 
huy tinh thần đoàn kết, hợp tác cùng có lợi, bản lĩnh, trí 
tuệ, tinh thần khởi nghiệp, đổi mới, sáng tạo; đổi mới 
mô hình quản trị doanh nghiệp; phát triển bền vững

MAY 10 ĐƯỢC TÔN VINH DOANH NHÂN,
DOANH NGHIỆP THĂNG LONG NĂM 2021

TGĐ Thân Đức Việt - đại diện May 10 nhận Cờ đơn vị xuất sắc 
trong phong trào thi đua của TP Hà Nội

NTT
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Chương trình là sự kiện thường niên được 
Tạp chí Kinh tế Việt Nam khởi xướng và 
duy trì từ năm 2006 đến nay. Tin dùng 
Việt Nam 2021 với chủ đề "Vượt bão: 

Sáng tạo để thích nghi" tôn vinh các sản phẩm - dịch 
vụ sáng tạo, đổi mới để tìm thấy cơ hội trong thách 
thức, được người tiêu dùng bình chọn và đánh giá cao.

Trong 10 tháng từ tháng 01 - 11/2021, chương trình 
đã diễn ra bình chọn trên 5.971 sản phẩm - dịch vụ được 
đề cử. Năm 2021, Tin dùng Việt Nam vinh danh các sản 
phẩm, dịch vụ theo 7 nhóm ngành chính gồm: Sản phẩm 
- Dịch vụ Chăm sóc và Bảo vệ sức khỏe; Dịch vụ Ngân 
hàng - Tài chính - Bảo hiểm; Nông sản - Thực phẩm - 
Đồ uống; Làm đẹp - Mỹ phẩm - Thời trang; Thiết bị 
gia dụng, Nội - Ngoại thất; Bất động sản - Vật liệu Xây 
dựng; Thương mại điện tử - Giáo dục -Dịch vụ số.

Tin dùng Việt Nam 2021 không chỉ vinh những 
doanh nghiệp Việt đã nỗ lực không ngừng để vượt qua 
Covid-19 mà còn là "sân chơi" truyền thống của người 
tiêu dùng Việt Nam. Thông qua chương trình này, người 
tiêu dùng Việt có thể bày tỏ tình cảm, sự tin tưởng của 
họ đối với các sản phẩm, dịch vụ mà họ đã tin dùng.

Veston May 10 - sản phẩm kết tinh của thời trang 
và công nghệ, được sản xuất trên các dây chuyền sản 
xuất hiện đại. Chất liệu cao cấp, độ bền sản phẩm cao, 
đặc biệt ở các chi tiết như cổ áo, tay áo, công nghệ ép 
nhiệt hiện đại, khiến sản phẩm không bị biến dạng qua 
thời gian sử dụng. Mặt hàng Veston đã, đang trở thành 
lợi thế cạnh tranh của May 10 so với các tên tuổi lớn 
trong lĩnh vực xuất khẩu hàng dệt may. Những khách 
hàng lớn tìm đến May 10 không phải chỉ bởi giá cả cạnh 
tranh mà quan trọng hơn là uy tín về chất lượng. May 
10 luôn tự hào là đơn vị được nhiều đồng chí lãnh đạo 
cấp cao của Đảng và Nhà nước, các đại sứ, các doanh 
nhân tin dùng sản phẩm Veston của mình.

Sự tin tưởng, bình chọn của người tiêu dùng dành 
cho sản phẩm Veston May 10 nói riêng và thương hiệu 

May 10 nói chung chính là động lực để TCT cố gắng 
nghiên cứu, phát triển để tạo ra những sản phẩm chất 
lượng không chỉ hợp thời trang mà còn thân thiện với 
môi trường, theo đúng tôn chỉ: “Thời trang Châu Âu, 
tiện dụng Mỹ, công nghệ Nhật Bản, chi phí Việt Nam, 
tâm sức May 10”

Ngày 18/12/2021, tại khách sạn JW.Marriott Hà Nội, Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy 
tổ chức Lễ công bố  & vinh danh Top 10 các nhóm ngành sản phẩm, dịch vụ tin dùng được người 
tiêu dùng bình chọn trong năm 2021. TCT May 10 được vinh danh Top 10 Tin dùng Việt Nam - 
nhóm ngành làm đẹp – mỹ phẩm – thời trang với dòng sản phẩm Veston cao cấp “May 10 Suit”.

SẢN PHẨM MAY 10
ĐƯỢC VINH DANH TOP 10 TIN DÙNG VIỆT NAM 2021

TCT May 10 được vinh danh Top 10 Tin dùng Việt Nam 2021

Ông Hoàng Thế Nhu - Giám đốc điều hành nhận giải thưởng 
Top 10 Tin dùng Việt Nam cho dòng sản phẩm Veston cao 
cấp “May 10 Suit”

NTT
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Mùa Xuân mới đã về! Trong không khí hoa mai, hoa đào khoe sắc thắm chào đón Tết cổ 
truyền của dân tộc, chúng ta khó có thể quên được những hương vị đặc trưng truyền thống. 
Trong đó, có Bia Hà Nội – một sản phẩm mà từ lâu đã trở thành nét văn hóa Hà Thành, luôn 
được người tiêu dùng yêu thích, nhất là khi Tết đến, Xuân về.

BIA HÀ NỘIBIA HÀ NỘI
“Món quà Văn hóa - Nét đẹp khó quên”

Có thể nói, Hà Nội có nhiều nét văn hoá 
đặc trưng. Trong đó, từ lâu, uống bia Hà 
Nội đã trở thành nét văn hóa thân quen 
của người dân Thủ đô và được đông đảo 

du khách trong nước, quốc tế luôn lựa chọn thưởng 
thức mỗi khi đến khám phá mảnh đất Hà Thành.

Với chất lượng đã được khẳng định và “bí quyết 
duy nhất, truyền thống trăm năm”, các sản phẩm bia 
Hà Nội của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải 
khát Hà Nội (HABECO) đã trở thành một trong những 
đồ uống vượt thời gian, theo cùng năm tháng, góp 
phần xây dựng nên thương hiệu nổi tiếng Bia Hà Nội 
- Thương hiệu Quốc gia. Hiện nay, các sản phẩm bia 
Hà Nội được cung cấp, phân phối rộng khắp trên thị 
trường trong và ngoài nước. Trong đó, nhiều sản phẩm 
“huyền thoại” như bia Trúc Bạch, bia hơi Hà Nội… giờ 

đây đã phục vụ người tiêu dùng rất tiện lợi dù ở bất 
cứ nơi đâu bằng dịch vụ “ship” bia Hà Nội tận nhà. 
Đặc biệt, những sản phẩm mới như: Bia Hanoi Bold; 
bia Hanoi Light; bia hơi Hà Nội 500ml; bia hơi Hà Nội 
đóng chai Pet 1L; bia hơi Hà Nội Keg 2L - sản phẩm 
mà ai cũng ngỡ ngàng, háo hức muốn được thưởng 
thức dư vị của nó, nhất là trong thời điểm cao trào đại 
dịch Covid-19 hiện nay và dịp Xuân mới đã về. Nếu 
trước đây, bia hơi Hà Nội truyền thống chỉ có thể được 
thưởng thức tại chỗ trên đất Hà Thành, thì giờ đây, bia 
hơi Hà Nội đóng lon 500ml, đóng chai pet đã mang lại 
niềm vui cho biết bao người phương xa. Bởi với bao bì 
tiện ích, các sản phẩm có thể được dùng làm món quà 
đặc biệt mỗi khi ghé thăm Hà Nội.

Bác Nguyễn Văn Tư - một khách hàng yêu bia 
Hà Nội ở phố Trần Quang Diệu (quận Đống Đa, Hà 

ĐĂNG HƯNG
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Nội) chia sẻ: “Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, gia đình tôi 
thường đón nhiều con cháu, bạn bè ở nơi xa tới thăm 
và du Xuân Hà Nội. Một trong những ấn tượng khó 
phai trong lòng nhiều người khách phương xa tới ghé 
thăm Thủ đô là hình ảnh chủ nhà gửi quà biếu tặng khi 
ra về. Nào là bánh cốm, nào là ô mai… toàn là đặc sản 
Hà Nội. Giờ đây, người Hà Nội chúng tôi còn có thêm 
một món quà đầy ý nghĩa, hấp dẫn mến tặng khách 
phương xa. Đấy chính là bia Trúc Bạch, bia hơi Hà Nội 
500ml, những sản phẩm đại diện cho “một nét văn hóa 
Hà Nội”. Với diện mạo gần gũi, tiện lợi và hương vị 
nguyên bản thơm - ngon khó cưỡng, các sản phẩm bia 
Hà Nội có thể là một lựa chọn xứng đáng, dùng làm 
“Món quà văn hóa - Nét đẹp khó quên” dành tặng cho 
người thân, gia đình ở phương xa…”.

Có thể nói, trên thị trường hiện nay, có nhiều sản 
phẩm bia nội cũng như bia ngoại. Trong số những nhãn 
hiệu phong phú ấy, nhiều tao nhân mặc khách đã ví bia 
Hà Nội tuy chỉ như một cô gái mộc mạc, giản dị, không 
lộng lẫy, kiêu xa nhưng cuốn hút, gần gũi mọi người ở 
cái duyên ngầm.

Đúng vậy, đi đến đâu, khắp các vỉa hè, ngõ phố, 
đường làng, dường như ai cũng biết và yêu mến bia Hà 
Nội. Nó đã trở thành đồ uống thường nhật, phục vụ 
khắp nơi trong cuộc sống mà người ta tìm đến mỗi khi 
vui buồn. Nếu như ở thời bao cấp, dù có phải xếp hàng 
dài chờ đến bao lâu để mua một vại bia hơi, người ta 
vẫn vui sướng, thì ngày nay niềm vui ấy còn hơn thế bởi 
sự tiện dụng, chu đáo trong phục vụ. Nhằm phục vụ tối 

đa nhu cầu thưởng thức bia của khách hàng, đặc biệt là 
để thích nghi với tình hình dịch Covid-19, các sản phẩm 
bia Hà Nội đã được triển khai dịch vụ, phục vụ người 
tiêu dùng mọi nơi. Thức uống vàng tươi, mộc mạc ấy 
đã và đang đồng hành cùng người dân Thủ đô trong 
mọi bữa tiệc gia đình, liên hoan công ty, hội nghị, đám 
cưới… với hương vị trọn vẹn và chất lượng đảm bảo 
nhất. Nếu là những ngày Hè, thì với hệ thống tủ mát 
làm lạnh sâu và đội ngũ kỹ thuật viên tận tình phục vụ 
tận nơi, bạn cũng có thể tận hưởng những lon bia mát 
thật sảng khoái mà không cần đá…

Với sức hấp dẫn ấy, mà dù có đi đâu, người Hà 
Thành không thể quên được hương vị bia Hà Nội. 
Trong một lần xa Thủ đô, một tác giả yêu bia hơi Hà 
Nội đã cảm tác bài thơ “Nhớ bia hơi Hà Nội” đầy 
cảm xúc: “Mười mấy ngày đi vắng/Dong ruổi cũng mệt 
nhoài/Về thôi, vợ đang ngóng/Cháu luôn gọi ông ơi/
Xuống sân bay còn nắng/Hà Nội giữa Thu rồi…/Thôi 
thì bà thông cảm/Tôi xuống xe ngang đường/Mười 
mấy ngày vẫn nhậu/Mà vẫn thèm bia hơi/Con đường 
Hoàng Hoa Thám/Lá sấu bay mơ màng/Tôi nhớ bà 
nhớ cháu/Nhớ cốc bia màu vàng/Thì ra người Hà Nội/
Dù ngược Bắc, xuôi Nam/Nhớ bia hơi hè phố/Nhớ 
mình người Tràng An”. 

Qua những xúc cảm dành cho bia Hà Nội đã chứng 
tỏ rằng, tự bao đời, Bia Hà Nội luôn có một sức sống, 
sự hấp dẫn mãnh liệt. Sản phẩm đã trở thành nét văn 
hóa của người Tràng An mà mỗi chúng ta cần biết trân 
trọng và vun đắp cho Thương hiệu thân thương đó…
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Chủ đề “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam” năm 
2021 đã được các đơn vị trong EVNCPC triển khai đồng bộ gắn với việc 
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh điện năng, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương và phục vụ ngày càng tốt hơn cho khách hàng 
dùng điện. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Lê 
Hoàng Anh Dũng – Giám đốc Công ty Điện lực (PC) Quảng Ngãi trước 
thềm Xuân mới 2022.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC QUẢNG NGÃI:
VƯỢT KHÓ, TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN

CHUYỂN ĐỔI SỐ, NÂNG TẦM QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH
 HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KÉP 2021

PV: Năm 2021, trong bối cảnh khó khăn chung 
của đại dịch Covid-19 và cả thiên tai, bão lụt, PC 
Quảng Ngãi đã nỗ lực vượt khó, tạo được bước phát 
triển mới trong sản xuất kinh doanh điện năng, phục 
vụ tốt cho phát triển KT-XH địa phương. Xin ông cho 
biết những thành quả nổi bật trong thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2021?   

GĐ LÊ HOÀNG ANH DŨNG: Trong năm 2021, 
dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, 
cũng như thiên tai mưa bão gây ra, PC Quảng Ngãi 
đã cung cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng đầy đủ 
nhu cầu điện phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị địa 
phương, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân 
dân, các hoạt động văn hoá xã hội trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ngãi, đặc biệt là đảm bảo cấp điện phục vụ 
công tác phòng chống dịch, các khu cách ly, khu điều 
trị bệnh nhân Covid-19. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
và kinh doanh bán điện năm 2021 cơ bản được hoàn 
thành; trong đó các chỉ tiêu về sản lượng thương 
phẩm, giảm tổn thất điện năng, xây dựng các công 
trình điện, đưa điện về vùng sâu vùng xa phục vụ xây 
dựng nông thôn mới... đều khởi sắc vượt trội so với 
cùng kỳ. Trong đó, công suất cực đại có thời điểm 
đạt 411,7 MW (lúc 22h ngày 03/08/2021), tăng 17,23 % 
so với năm 2020. Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện 
tiếp tục cải thiện.

PV: Triển khai chuyển đổi số trong SX-KD điện 
năng theo chủ đề của EVN năm 2021, PC Quảng Ngãi 
đã thực hiện những nội dung nào để tạo ra chuyển biến 
và hiệu quả ấn tượng nhất nhằm phục vụ khách hàng 
tốt hơn, thưa ông?

GĐ LÊ HOÀNG ANH DŨNG: Chuyển đổi số được 
quan tâm ở nhiều lĩnh vực, từ công tác kinh doanh dịch 
vụ khách hàng cho đến các công tác quản trị nội bộ. 
Đặc biệt là ứng dụng công nghệ mới trong việc quản 

Ông LÊ HOÀNG ANH DŨNG
Giám đốc PC Quảng Ngãi

Ông Lê Hoàng Anh Dũng (bên trái) nhận nhiệm vụ Giám đốc 
PC Quảng Ngãi
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lí vận hành lưới điện. Đảm bảo việc vận hành an toàn, 
nâng cao độ tin cậy, tăng hiệu suất. Trong đó tập trung 
đẩy mạnh công nghệ thông tin trong quản lí vận hành, 
tập trung vào lĩnh vực SCADA, quản lí vận hành, điều 
khiển lưới điện từ xa, tăng năng suất, đảm bảo điều kiện 
thời gian khôi phục điện và xử lí các vấn đề liên quan 
đến điện nhanh chóng và an toàn. 

 Năm 2021, PC Quảng Ngãi đã triển khai toàn 
diện việc chuyển đổi số theo chủ trương chung của 
Chính phủ, của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng 
công ty Điện lực miền Trung. Trong đó, thành quả 
lớn nhất nhận thấy đó là chuyển đổi số bắt đầu từ 
chuyển đổi nhận thức trong tập thể lãnh đạo đến cán 
bộ công nhân viên. Chuyển đổi nhận thức ở đây là 
cách nhìn nhận vấn đề, cách làm mới, cách tiếp cận 
mới. Chúng tôi thay đổi cách làm, cách tiếp cận có 
hiệu quả hơn, thay đổi cách làm nhanh chóng hơn, 
thuận lợi hơn cho khách hàng. Trong đội ngũ chúng 
tôi thì thay đổi nhận thức để làm sao ứng dụng công 
nghệ thông tin vào để nâng cao năng suất lao động. 
Đồng thời, thay đổi quy trình giải quyết các công việc 
nhanh chóng và chính xác. Đó là thành quả mà Công 
ty Điện lực Quảng Ngãi cơ bản đạt được đến thời 
điểm hiện nay. 

PV: Với thành quả đạt được trong chuyển đổi số, 
có thể nói gì về triển vọng thực hiện các chỉ tiêu kinh 
tế kỹ thuật và kinh doanh bán điện trong nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2022, thưa ông?

GĐ LÊ HOÀNG ANH DŨNG: Mục tiêu đặt ra cho 
năm 2022 là PC Quảng Ngãi cơ bản chuyển đổi số 
thành công. Công ty xây dựng chương trình nâng 
cao nhận thức, đào tạo kĩ năng về chuyển đổi số, 
phát triển doanh nghiệp số cho lãnh đạo và toàn 
thể người lao động. Xác định chuyển đổi số là trách 
nhiệm của lãnh đạo, nhân viên Công ty. Xây dựng 
các chính sách chuyển đổi số, sẵn sàng chấp nhận 
và thử nghiệm ý tưởng, công nghệ mới một cách có 
kiểm soát. Hình thành văn hóa chấp nhận và thử 
nghiệm đổi mới sáng tạo. Số hóa quy trình nghiệp 
vụ. Trong công tác quản trị nội bộ, lấy người lao 
động làm trung tâm để xây dựng các ứng dụng số. 
Cải tiến công việc bằng giải pháp mới cho việc sàng 
lọc, tìm kiếm và chia sẻ thông tin. Hỗ trợ tốt nhất 
cho công việc và tiết kiệm thời gian, sức lao động. 
Số hóa dữ liệu và số hóa khách hàng. Đảm bảo để 
khách hàng có thể tương tác mọi lúc, mọi nơi trong 
không gian số. Đây là cơ sở vững chắc, trở thành 
sung lực cho việc hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ 

thuật và kinh doanh bán điện được EVNCPC giao 
năm 2022.

Do vậy, thời gian tới, PC Quảng Ngãi sẽ rà soát lại 
những thành quả đạt được trong công tác chuyển đổi 
số thời gian vừa qua. Từ đó tiếp tục xây dựng hoạch 
định, lên phương án về đào tạo, trang bị và đầu tư trên 
cơ sở định hướng để đáp ứng đến 2022, PC Quảng Ngãi 
cơ bản hoàn thành chuyển đổi số. 

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

VĂN THUẬN (Thực hiện)

Đoàn Thanh niên PC Quảng Ngãi tích cực hưởng ứng 
chương trình hiến máu nhân đạo

Hướng dẫn khách hàng sử dụng phương thức thanh toán 
tiền điện qua ứng dụng số
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Cuối tháng 12, khi hương sắc mùa Xuân đang dần lan tỏa khắp các bản làng, thôn xóm thì 
cũng là thời điểm chúng tôi đến với mảnh đất vùng cao để được theo chân những người thợ 
điện của Công ty Điện lực (PC) Cao Bằng thực hiện chương trình sửa chữa và cải tạo hệ 
thống điện cho các hộ nghèo nhân Tháng tri ân khách hàng. Vậy là mùa Xuân năm nay, 
hàng trăm hộ dân nơi đây sẽ được đón Tết trong một niềm vui trọn vẹn dưới ánh sáng điện 
ổn định, an toàn do ngành Điện đem tới.

CAO BẰNG:
DÒNG ĐIỆN MÙA XUÂN ĐÃ

THẮP SÁNG LÊN NHỮNG ƯỚC MƠ

Gia đình bà Bàn Thị Đáo - người dân tộc 
Nùng (xóm Chàng Hạ, xã Hưng Thịnh) 
là một trong những hộ nghèo của huyện 
Bảo Lạc. Bản thân vốn đau ốm quanh 

năm nên cuộc sống còn rất khó khăn. Nhiều năm qua, 
gia đình bà Đáo mới chỉ kéo điện về nhà để phục vụ 
các sinh hoạt tối thiểu. Điều đáng mừng là trong những 
ngày cuối tháng 12, gia đình bà đã được PC Cao Bằng 
lựa chọn là một trong những hộ dân được sửa chữa, 
thay mới đường dây dẫn điện trong nhà.

“Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, trong nhà vỏn vẹn 
chỉ có một chiếc bóng đèn  để thắp sáng. Nay được 
các cán bộ của PC Cao Bằng quan tâm, tặng thêm bóng 
đèn Led tiết kiệm điện, lắp đặt lại đường dây điện trong 
nhà và thay mới dây dẫn sau công tơ, vợ chồng tôi 
mừng lắm! Từ sự quan tâm này, chúng tôi đã an tâm 
sử dụng điện, cũng như có thêm phần động lực để lao 
động sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế. Thay mặt gia 
đình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến 
ngành Điện Cao Bằng”. - bà Bàn Thị Đáo tâm sự.

Còn tại huyện Hạ Lang, những ngày qua, hình ảnh 
người công nhân ngành Điện áo cam sửa chữa đường dây 
điện cho những hộ nghèo, gia đình chính sách và miễn phí 
nhân công sửa chữa hệ thống điện, cũng như lắp đặt một 
số đèn đường chiếu sáng trên địa bàn xã Quốc Lý đang 
tạo được sự thiện cảm rất lớn trong mắt người dân. Ông 
Hoàng Văn An - Chủ tịch xã Quốc Lý cho biết: “Trước 
đây, vì không có đèn đường nên các gia đình trong xã 
thường ở yên trong nhà vào buổi tối và chỉ những ai có 
việc thực sự cần thiết mới phải ra ngoài đường. Từ ngày 
được các cán bộ của ngành Điện Cao Bằng lắp tặng hệ 
thống bóng đèn điện chiếu sáng, tối đến nhiều người đã 

cùng nhau ra đường đi bộ, tập thể dục, trò chuyện rất vui 
vẻ và tham gia giao thông an toàn. Nhờ đó mà tình làng, 
nghĩa xóm đã tăng thêm phần gần gũi, gắn chặt tình đoàn 
kết hơn. Thay mặt nhân dân địa phương, tôi xin được cảm 
ơn tới ngành Điện Cao Bằng rất nhiều”.

Cũng trong Tháng tri ân khách hàng, cùng với 
ngành Điện cả nước, PC Cao Bằng đã tổ chức nhiều 
hoạt động thiết thực với thông điệp “Đồng hành cùng 
khách hàng vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 
bệnh Covid-19”. Theo đó, Công ty đã miễn phí nhân 
công sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống điện tại các bệnh 
viện, cơ sở y tế tại các địa phương trên địa bàn tỉnh bị 
ảnh hưởng trực tiếp do dịch bệnh gây ra hoặc tại khu 
vực cách ly, phong tỏa. Ngoài ra, PC Cao Bằng còn hỗ 
trợ kiểm tra định kỳ các thiết bị đo đếm mua bán điện 
theo yêu cầu của khách hàng; Tư vấn miễn phí, cũng 

ANH TUẤN

PC Cao Bằng lắp đặt và cải tạo hệ thống điện cho gia đình 
bà Bàn Thị Đáo (xóm Chàng Hạ, xã Hưng Thịnh, huyện Bảo Lạc)
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như kiểm tra, sửa chữa điện cho một số doanh nghiệp; 
Tặng quà tri ân khách hàng sử dụng điện lớn; Vệ sinh 
rửa sứ, trạm biến áp cho khách hàng chuyên dùng bằng 
phương pháp hotline để đảm bảo không gián đoạn quá 
trình sản xuất của khách hàng; Tặng quà cho các hộ 
nghèo, gia đình chính sách, người già không nơi nương 
tựa… với trên 1.000 phần quà ý nghĩa gồm: 450 bình 
Inox giữ nhiệt; 08 bộ đèn bàn Led cảm ứng; 435 túi quà 
tặng và hơn 900 khẩu trang phòng chống dịch Covid-19 
có in logo ngành Điện miền Bắc.

Như vậy, năm nay lại có thêm hàng trăm hộ gia 
đình nghèo trên địa bàn tỉnh Cao Bằng sẽ được đón Tết 
Nhâm Dần với một niềm vui trọn vẹn dưới ánh sáng 
điện ổn định, an toàn do PC Cao Bằng vừa mới hỗ trợ 
sửa chữa, thay mới đường dây và lắp thêm bóng đèn 
Led. Nhiều tuyến đường tại thôn nghèo của các huyện 
như: Hạ Lang, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Hòa An và Thạch 
An… cũng sẽ nhộn nhịp người qua lại vì có ánh sáng 
đèn điện mới được lắp đặt. Điều này đã góp phần thắp 
sáng thêm những ước mơ và hy vọng cho một cuộc 
sống tốt đẹp hơn đối với người dân nơi đây.

Chia sẻ về ý nghĩa của các hoạt động trong Tháng 
tri ân khách hàng, ông Vũ Xuân Linh - Giám đốc PC 
Cao Bằng cho biết: Tất cả các hoạt động mà PC Cao 
Bằng tổ chức triển khai trong Tháng tri ân khách hàng 
đều đã và đang lan tỏa những thông điệp tích cực. Đây 
là dịp để khách hàng sử dụng điện và ngành Điện chúng 

tôi cùng nhau chia sẻ, đồng thời, khách hàng có thể 
thấu hiểu được những khó khăn của ngành Điện trong 
việc phát triển lưới điện và cung ứng điện hiện nay. PC 
Cao Bằng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ, 
cũng như ý kiến góp ý của người dân, các tổ chức xã 
hội, các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh, để từ đó tiếp tục tạo động lực giúp 
Công ty phát triển, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng 
điện ngày càng cao của khách hàng.

Thời gian tới, để hoàn thiện hơn nữa công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng, PC Cao Bằng sẽ tiếp tục 
tập trung đầu tư, nâng cấp các thiết bị trên lưới điện; 
Xử lý nhanh sự cố; Ứng dụng sửa chữa điện hotline để 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài ra, Công ty 
cũng đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 để phát triển lưới điện 
thông minh, cũng như tích cực chuyển đổi số trong sản 
xuất kinh doanh, số hóa hợp đồng mua bán điện, cung 
cấp các dịch vụ điện trực tuyến… Đặc biệt, PC Cao 
Bằng sẽ giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản ánh của 
khách hàng theo đúng thời gian quy định.

Một mùa Xuân mới đang đến gần, từng dòng điện 
sáng cũng theo đó mà lan tỏa trên trên khắp các con 
đường quê, làng bản của tỉnh Cao Bằng. Xin chúc cho 
tất cả CBCNV-NLĐ PC Cao Bằng luôn mạnh khỏe, 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với 
niềm tin yêu, gửi gắm của nhân dân địa phương

Điện lực Thành phố Cao Bằng tặng quà cho các y, bác sĩ tại Trung tâm Y tế phường Hòa Chung (TP Cao Bằng) 
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Thực hiện chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” 
và Chỉ thị số 2511 của EVNNPC về việc triển khai thực hiện kế hoạch CĐS năm 2021-2022, 
ngay từ những ngày đầu năm, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã tích cực hưởng 
ứng, với mong muốn CĐS sẽ tạo ra nền tảng vững chắc để tăng năng suất lao động, phục vụ 
tốt công tác điều hành, quản lý, sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

PC YÊN BÁI:
DOANH NGHIỆP TIÊN PHONG

TRÊN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ

MA THỊ HỒNG VÂN

Để đẩy nhanh quá trình CĐS tại doanh 
nghiệp, PC Yên Bái đã kiện toàn Ban 
Chỉ đạo CĐS và rà soát, đánh giá, triển 
khai các phần mềm dùng chung của 

Công ty do ông Cao Bình Định - Giám đốc PC Yên Bái 
làm Trưởng ban. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để 
mỗi lao động đều nắm vững chủ trương, định hướng 
của PC Yên Bái về CĐS. Đến nay, Công ty đã xây dựng 
và triển khai nhiều khóa học căn bản, cũng như nâng 
cao nhận thức về CĐS cho CBCNV-NLĐ trong toàn 
Đơn vị trên hệ thống Elearning của EVN. Ngoài ra, 
PC Yên Bái còn tham gia vận hành vào hệ thống các 
phần mềm của Tổng công ty như: Phần mềm quản trị 
hệ thống nhân sự HRMS; Vận hành phân hệ chi trả 
tiền lương của người lao động Paypoll thuộc phần mềm 
ERP; Phần mềm chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ KPIs; 
Phần mềm văn hóa doanh nghiệp và phần mềm văn 
phòng điện tử E-Office. Đặc biệt, Công ty cũng đang 
tập trung triển khai dự án quản lý lưới điện trên bản 
đồ GIS; Ứng dụng phần mềm quản lý MBA; Quản lý 
nguồn và lưới điện (PMIS); Chuẩn hóa thông tin khách 
hàng và số hóa hợp đồng mua bán điện…

Nhờ đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền 
và đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên 
100% CBCNV-NLĐ trong Công ty đều nắm vững 
những định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, lộ trình CĐS 
của doanh nghiệp, cũng như vai trò của mình trong 
CĐS; 100% CBCNV có nhận thức căn bản về CĐS; Có 
kỹ năng ứng dụng thông tin cơ bản; Nhận thức rõ được 
vai trò của an toàn an ninh thông tin, các nguy cơ mất 
an toàn thông tin và biện pháp phòng tránh… 

Hiện, Công ty đang áp dụng triệt để hệ thống văn 
phòng điện tử E-Office tới tất cả CBCNV. Các quy 
trình soạn thảo, phê duyệt, ban hành, tiếp nhận, lưu 
trữ văn bản đều đã được thực hiện trên môi trường số. 
Nhiều ứng dụng văn phòng đã được số hóa và liên kết 
với E-Office như: Lịch tuần, đăng ký công tác, quản lý 
công tác… Đến nay, PC Yên Bái đã cấp chữ ký số cho 
100% cán bộ lãnh đạo; Thực hiện 100% phát hành ký 
số đối với văn bản đi và văn bản nội bộ, trừ các loại 
văn bản bắt buộc ký bản giấy theo quy định; 100% các 
cuộc họp không sử dụng giấy tờ; Lịch đăng ký công 
tác, lịch sử dụng phương tiện và lập hồ sơ danh mục 
tài liệu… đều được triển khai trên hệ thống E-Office 
của Công ty.

So với phương thức hoạt động văn phòng truyền 
thống, ứng dụng E-Office mang lại một hệ thống quản 
lý tập trung, có thể dễ dàng quản lý, tra cứu, tìm kiếm 

Hoạt động Nữ công PC Yên Bái gắn với công tác CĐS
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văn bản liên quan đến công việc, thực hiện ký số và 
phát hành văn bản điện tử, mở và lưu trữ hồ sơ trên 
không gian mạng… Từ đó, giúp nâng cao hiệu suất giải 
quyết công việc, tiết kiệm thời gian luân chuyển, phát 
hành và lưu trữ văn bản. Mặt khác, người quản lý cũng 
có thể dễ dàng sắp xếp công việc, đồng thời nhắc nhở, 
đôn đốc và đưa ra ý kiến cho từng nội dung, vì vậy, tiến 
độ được giám sát, mọi thông tin được truyền tải nhanh 
chóng, kịp thời.

Trong lĩnh vực số hóa các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, PC Yên Bái cũng đã và đang xây dựng hệ thống 
tự động hóa lưới điện trung áp DMS; Dự án đa chia, đa 
nối MDMC… khi đã chuyển 05/06 TBA 110 kV sang chế 
độ không người trực; Ứng dụng công tác thu tập dữ liệu 
công tơ điện tử đo xa; Số hóa hợp đồng mua bán điện và 
chuẩn hóa thông tin khách hàng. Đặc biệt, Công ty còn 
tạo cơ sở hạ tầng mạng internet đủ mạnh để kết nối các 
máy tính, các TBA 110 kV, các Điện lực và người dùng, 
nhằm chia sẻ tài nguyên lưu trữ dùng chung với độ ổn 
định cao, phục vụ tốt cho các lĩnh vực quản trị, điều 
hành, quản lý kỹ thuật, trung tâm điều khiển xa. Theo 
đó, PC Yên Bái đã thực hiện xây dựng cáp OPGW tuyến 
110 kV Yên Bái - Lục Yên, Ba Khe - Phù Yên; Thực hiện 
sửa chữa lớn tuyến cáp quang Trấn Yên - Lục Yên, 110 
kV Lục Yên - Điện lực Lục Yên. Đến nay, độ ổn định 
mạng WAN lõi của PC Yên Bái đã có đường truyền tốc 
độ cao đạt trên 100 Mbps để kết nối liên thông thiết bị 
đầu cuối từ Công ty đến các đơn vị trực thuộc phục vụ 
cho các ứng dụng công nghệ thông tin… Thông qua nền 
tảng kết nối trực tuyến mạnh mẽ, PC Yên Bái đã tăng 
cường trao đổi xử lý công việc trên môi trường mạng, 
cũng như tổ chức hội nghị theo hình thức trực tuyến 
thông qua ứng dụng Zoom Meeting. Các cuộc họp giao 
ban công tác tháng, họp chỉ đạo, xử lý các vấn đề liên 
quan đến quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, công tác 
đoàn thể… đều được kết nối trực tiếp từ trụ sở nhà điều 
hành Công ty tới các Điện lực. Do vậy, số lượng cuộc 
họp trực tiếp tại trụ sở Công ty đã giảm đáng kể, qua đó 
đã góp phần tiết kiệm thời gian, giảm chi phí đi lại, lưu 
trú cho các Đơn vị. Đồng thời, thông tin được trao đổi 
minh bạch, rõ ràng và đa chiều, giúp việc thực thi nhiệm 
vụ mau chóng, chính xác nhất.

Năm 2022, PC Yên Bái tiếp tục hướng đến mục 
tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số 
để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo 
ra giá trị gia tăng cho doanh nghiệp cũng như khách 
hàng. Để đạt được mục tiêu đó, Công ty sẽ chuyển 
E-Office sang ứng dụng văn phòng số D-Office được 
xây dựng trên nền tảng công nghệ mới, đảm bảo tính 

mở rộng, tương thích đồng bộ trên Website, Tablet, 
Smartphone. Đồng thời, PC Yên Bái cũng sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh truyền thông nhận thức chuyển đổi số trong 
CBCNV; Hoàn thành việc rà soát, xây dựng lưu đồ giải 
quyết công việc; Xây dựng tài liệu mô tả luồng quy 
trình nghiệp vụ thanh toán điện tử áp dụng cho các 
hoạt động thường xuyên; Kết nối gửi/nhận trục liên 
thông văn bản/hồ sơ tài liệu giữa EVNNPC với các đơn 
vị trực thuộc và ngược lại.

Mặt khác, Công ty cũng sẽ hoàn thành 100% hồ 
sơ giấy được chỉnh lý số hóa; Tập trung hoàn thành di 
động hóa các ứng dụng phục vụ CBCNV và ứng dụng 
trí tuệ nhân tạo kết hợp với nền tảng phân tích dữ liệu 
lớn, tổng hợp và cảnh báo về việc trùng lặp, chồng 
chéo giữa các văn bản theo lộ trình của EVN. Đặc biệt, 
PC Yên Bái sẽ cung cấp các dịch vụ CSKH theo hướng 
cá nhân hóa và tạo ra trải nghiệm khách hàng toàn 
diện, nhất quán; Triệt để áp dụng phương thức giao 
dịch điện tử và tăng số khách hàng tham gia các dịch 
vụ điện trực tuyến; Ứng dụng công nghệ hiện đại trong 
chăm sóc khách hàng, cũng như nâng cao chỉ số tiếp 
cận điện năng…

Với những dấu ấn thay đổi theo hướng tích cực 
trên lộ trình CĐS tại PC Yên Bái, có thể khẳng định, 
CĐS đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại những hiệu quả 
to lớn trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp, 
góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục 
tiêu, kế hoạch của EVNNPC nói chung và của PC Yên 
Bái nói riêng. Đây là yếu tố then chốt, quyết định đến 
thành công và sự phát triển bền vững của ngành Điện 
miền Bắc trong giai đoạn Cách mạng công nghiệp 4.0

CBCNV PC Yên Bái hướng dẫn khách hàng tra cứu qua App CSKH
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Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến tháng 12 hàng năm, Công ty Điện lực Bắc Kạn 
(PC Bắc Kạn) lại tất bật với nhiều hoạt động thiết thực nhằm tri ân và đem lại niềm tin cho 
các khách hàng sử dụng điện. Ngay từ cuối tháng 11, Công ty đã có văn bản chỉ đạo Điện lực 
thành phố và các huyện về việc triển khai hoạt động trong tháng “Tri ân khách hàng”. Theo 
đó, từng nội dung cụ thể đã được PC Bắc Kạn xây dựng thành các chương trình hành động 
để đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả và nêu bật được ý nghĩa phục vụ khách hàng.

PC BẮC KẠN
LAN TỎA NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA 

THÔNG QUA THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

PHƯƠNG HUỆ 

Điểm nhấn trong Tháng “Tri ân khách 
hàng” năm 2021 của PC Bắc Kạn được 
thể hiện rõ nét qua các hoạt động tại các 
Điện lực như: Thực hiện vệ sinh trạm biến 

áp miễn phí cho 40 khách hàng lớn; Tặng quà khách 
hàng theo tiêu chí kinh doanh cho 510 khách hàng; Tặng 
quà khách hàng theo tiêu chí cộng đồng cho 560 khách 
hàng; Sửa chữa điện miễn phí cho 200 gia đình có hoàn 
cảnh khó khăn và 10 điểm trường; Kéo dây sau công 
tơ miễn phí cho 40 khách hàng; Gặp gỡ và tiếp xúc 50 
khách hàng lớn; Thực hiện chương trình thắp sáng đường 
quê; Phối hợp với Đoàn Thanh niên EVNNPC triển khai 
thực hiện chương trình “Thắp sáng ước mơ”,…

Với những chương trình thiết thực này, các Điện lực 
trực thuộc PC Bắc Kạn đã sửa chữa, thay mới đường dây 
sau công tơ, bảng điện cho 200 hộ nghèo, gia đình chính 
sách, người dân tại các vùng khó khăn. Ngoài ra, đối với 
chương trình “Thắp sáng đường quê”, Công ty đã phối 
hợp với chính quyền xã Sỹ Bình, huyện Bạch Thông lựa 
chọn 01 tuyến đường của thôn Nà Lẹng đang thiếu ánh 
sáng để thực hiện thắp sáng đường quê. Theo đó, hệ 
thống chiếu sáng được PC Bắc Kạn lắp đặt với chiều dài 
1,2 km, gồm 30 bóng đèn thắp sáng dọc tuyến đường từ 
đầu thôn Nà Lẹng đến trung tâm UBND xã Sỹ Bình. Công 
trình hoàn thành đã không chỉ tạo điều kiện cho người 
dân trong thôn đi lại thuận tiện mà còn góp phần làm cho 
cảnh quan đường làng, ngõ xóm đẹp lên, cũng như đảm 
bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại địa phương.

Trước nghĩa cử cao đẹp của PC Bắc Kạn, gia đình bà 
Nông Thị Đào (thôn Nà Lẹng, xã Sỹ Bình, huyện Bạch 
Thông) không khỏi xúc động và gửi lời cảm ơn chân thành 

tới ngành Điện Bắc Kạn đã đưa ánh sáng tới con ngõ nhỏ 
của thôn nghèo. Việc làm của PC Bắc Kạn đã giúp cho 
thôn bắt kịp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp 
phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đuợc chính 
quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Một trong những hoạt động hết sức có ý nghĩa khác 
của Công ty đã và đang làm tốt trong công tác tri ân 
khách hàng suốt thời gian qua đó là sự kiện tổ chức 
“khám, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi” và 
các hoạt động hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
của tỉnh Bắc Kạn. Điển hình như ngày 22/12/2021 vừa 
qua, cùng với Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC), Đoàn Thanh niên PC Bắc Kạn 
phối hợp với Đoàn Thanh niên Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn tổ 

PC Bắc Kạn tặng áo ấm cho các trẻ em vùng cao có 
hoàn cảnh khó khăn
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chức khám bệnh, tư vấn, cũng như cấp phát thuốc miễn 
phí cho 60 người cao tuổi, hộ gia đình chính sách trên 
địa bàn xã Khang Ninh (huyện Ba Bể). Đồng thời, Đoàn 
cũng đã trao tặng chăn ấm cho các hộ nghèo, gia đình 
chính sách; Tặng áo ấm và vở viết cho các em học sinh 
nghèo, vượt khó trên địa bàn xã.

Đặc biệt, đối với Chương trình “Thắp sáng những 
ước mơ”, Đoàn Thanh niên PC Bắc Kạn đã phối hợp với 
Đoàn Thanh niên EVNNPC trao tặng nhiều phần quá 
có ý nghĩa thiết thực với tổng giá trị 330 triệu đồng cho 
03 trường học trên địa bàn tỉnh bao gồm: Trường Tiểu 
học - Trung học cơ sở Sỹ Bình (huyện Bạch Thông); 
Trường Tiểu học Khang Ninh và Trường Trung học cơ 
sở Khang Ninh (huyện Ba Bể). Cụ thể, các đoàn viên, 
thanh niên đã thực hiện việc sửa chữa, sơn lại toàn bộ 
cổng, tường rào, tên biển một cách khang trang, sạch 
đẹp; Sửa chữa hệ thống điện, cũng như thay mới 120m 
dây điện sau công tơ cấp điện cho trường, thay thế các 
bảng điện đã cũ, hỏng và thay thế các bóng đèn bằng 
đóng đèn Led tiết kiệm điện; Trang bị, lắp đặt 11 bộ 
máy vi tính, 04 máy chiếu, 03 ti vi và 02 máy in cho các 
trường; Trao tặng 1.500 quyển vở, 50 áo rét và 15 bộ 
dụng cụ học tập cho các em học sinh.  

Xúc động trước những món quà mà tuổi trẻ EVNNPC 
và PC Bắc Kạn trao tặng thông qua tháng tri ân khách 
hàng của ngành Điện, ông Lưu Quốc Trung - Phó Bí thư 
Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Ba Bể bày tỏ: Việc làm 
của EVNNPC nói chung và của PC Bắc Kạn nói riêng đã 
và đang thể hiện những nghĩa cử cao đẹp đối với cộng 
đồng. Đặc biệt, những món quà mà ngành Điện trao tặng 
cho các trường học trên địa bàn huyện Ba Bể rất thiết 
thực và có ý nghĩa vô cùng to lớn, tạo điều kiện cho các 

nhà trường, các thầy cô giáo, cùng các em học sinh thực 
hiện tốt chương trình học tập mới theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đây cũng chính là động 
lực thúc đẩy các em học sinh nỗ lực cố gắng, vượt qua khó 
khăn, thiếu thốn, vươn lên học tập tốt. Riêng đối với hoạt 
động thăm khám, chữa bệnh cho các cụ cao tuổi, gia đình 
chính sách là sự tri ân có ý nghĩa vô cùng lớn mà ngành 
Điện đã và đang dành cho bà con các dân tộc trên địa 
bàn huyện Ba Bể. Thay mặt chính quyền, cũng như nhân 
dân địa phương, tôi xin được gửi lời cảm ơn trân thành tới 
ngành Điện.

Ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc PC Bắc Kạn cho 
biết: “Trong Tháng tri ân khách hàng năm nay, bên 
cạnh việc đảm bảo nguồn điện năng phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của địa phương, chúng tôi quán triệt 
tất cả CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty cần phải nâng 
cao hơn nữa trách nhiệm của mình đối với khách hàng. 
Thời gian tới, PC Bắc Kạn sẽ thực hiện tốt hơn nữa các 
hoạt động liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng. 
Theo đó, Công ty sẽ chuẩn bị tốt công tác xử lý sự cố, 
sửa chữa điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Giải 
quyết nhanh chóng các thắc mắc, kiến nghị của khách 
hàng theo đúng thời gian quy định…”.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện Chương 
trình “Tháng tri ân khách hàng” của PC Bắc Kạn đã và 
đang đem lại hiệu quả to lớn và có sức lan tỏa rộng đối 
với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh nói chung 
và đặc biệt là đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách 
nói riêng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện nét đẹp 
văn hóa trong kinh doanh của ngành Điện, mong rằng, 
chương trình sẽ ngày càng được mở rộng để thêm nhiều 
hộ nghèo vùng cao được thụ hưởng hơn nữa

Hoạt động khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí của Đoàn Thanh niên PC Bắc Kạn
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Xuân mới 2022 đã về, những cánh én liệng bay cho chúng ta thêm niềm tin và hy vọng để chia tay 
2021 “đượm buồn”. Tuy nhiên, 2022 là một năm tiếp tục được nhận định còn nhiều khó khăn, thách 
thức, nhất là đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Trong bối cảnh ấy, Công ty CP Đầu tư và 
Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) đã vượt qua nhiều chông gai, tiến về phía trước, không ngừng khẳng 
định vị thế của một Nhà thầu xây dựng uy tín khi đón nhận sự lựa chọn của nhiều chủ đầu tư lớn 
nhỏ trong năm qua, góp phần bước vào năm 2022 với “bàn đạp” vững chắc.

LICOGI 18.3
KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ NHÀ THẦU 

XÂY DỰNG UY TÍN

ĐĂNG HƯNG

Theo giới chuyên môn cũng như nhiều chủ 
đầu tư, đối tác trong và ngoài nước là khách 
hàng của Công ty thời gian qua, họ đều ghi 
nhận uy tín và sự phát triển ngày một vững 

mạnh của Thương hiệu Licogi 18.3. Từ khi ra đời đến nay, 
hơn 60 năm qua, Licogi 18.3 đã thiết kế và thi công nhiều 
công trình trọng điểm quốc gia trải dài khắp cả nước, tiêu 
biểu như: Nhà ga T1 Sân bay Nội Bài; Nhà ga hàng không 
quốc tế Nội Bài; Cầu Phả Lại; Khách sạn quốc tế Horizon 
Hà Nội; Dự án Nhà máy may Cerie tại Bình Xuyên, Vĩnh 
Phúc; Dự án YiDa Việt Nam, 2 giai đoạn tại Sai Nga, 
Phú Thọ; Công trình Dự án Nhiệt điện tại Thái Bình; Dự 
án Crystal Martin Việt Nam 4 giai đoạn tại KCN Quang 
Châu, Bắc Giang; Dự án Điện tử Canon Quế Võ, Tiên 
sơn, Bắc Ninh; Dự án TTTM  Ion Hải Phòng và rất nhiều 
công trình khác về giao thông, thủy điện,… Doanh thu 
hàng năm của Công ty đạt trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Lưu Tuấn Khanh - Giám đốc Licogi 18.3 khẳng 
định: “Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 tự hào 
là một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành 
Xây dựng công nghiệp Việt Nam, với năng lực vững 
mạnh, uy tín và bề dày kinh nghiệm hơn 60 năm xây 
dựng, trưởng thành và phát triển. Điều này đã được 
minh chứng qua bề dày thành tích của Đơn vị trong 
lĩnh vực thi công xây dựng các công trình dân dụng, 
công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật. Những năm qua, 
Công ty luôn giữ vững uy tín trong SXKD, được các 
chủ đầu tư và nhà thầu đối tác đánh giá cao, có nhiều 
công trình được Nhà nước, Bộ Xây dựng, các tổ chức 
chuyên môn công nhận là công trình chất lượng cao. 
Qua đó, Công ty đã giải quyết công ăn việc làm và tạo 
thu nhập ổn định cho gần 2.000 lao động. Với đầy đủ 
trang thiết bị thi công hiện đại, đội ngũ cán bộ, kỹ sư 
trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, đội ngũ công nhân kỹ 

thuật lành nghề được đào tạo bài bản cùng hàng ngũ 
cán bộ quản lý, chỉ đạo thi công giỏi, Licogi 18.3 luôn 
tự tin rằng: sẵn sàng đáp ứng, đảm nhiệm mọi quy mô 
công trình ngày nay…”.

Với năng lực lớn mạnh và uy tín đó, năm 2021, Công ty 
đã hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, trúng thầu nhiều công 
trình lớn nhỏ như: Dự án xây dựng Nhà xưởng HAIXIN 
số 2 của Công ty TNHH Vật liệu mới HAIXIN Việt Nam; 
Dự án mở rộng Nhà xưởng và các công trình phụ trợ giai 
đoạn 2 của Công ty TNHH Công nghệ Johnson Health; 
Dự án Nhà máy Điện lạnh gia dụng Hòa Phát Hà Nam của 
Công ty CP Điện máy Gia dụng Hòa Phát; Dự án YDVL 
- Block 3 của Công ty TNHH YI DA Việt Nam; Dự án 
Nhà máy May CERIE giai đoạn II của Công ty TNHH 
Quốc tế Cerie (Việt Nam); Dự án Xd Nhà máy Dệt và 
Công trình phụ trợ trong Cụm CN Quý Ninh, Thái Bình 
của Công ty TNHH SUNRISE SPINNING (Việt Nam);…

Có thể nói, với những công trình gối đầu này, năm 
2022 cũng như những năm tới, Licogi 18.3 sẽ tiếp tục 
nâng cao năng lực, vị thế thương hiệu của mình, góp 
phần đưa Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thách 
thức phía trước và phát triển bền vững…

Licogi 18.3 động thổ Dự án Nhà xưởng Haixin số 2 năm 2021 
tại Hưng Yên



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 1+2/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 1+2/2022)42 43

Chúc Mừng Năm Mới Xuân Nhâm Dần 2022

Thời gian qua, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, tình hình sản xuất kinh doanh của 
Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá cũng chịu nhiều ảnh hưởng. Bằng sự nỗ lực của 
mình, Thuốc lá Thanh Hoá đã từng bước khắc phục khó khăn, phục hồi thị trường và đang 
có những kế hoạch phát triển bền vững cho năm mới 2022. 

CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ:

VƯỢT QUA DỊCH BỆNH, LẤY ĐÀ CHO
CUỘC BỨT PHÁ NĂM MỚI

MINH PHƯƠNG

Năm 2021 với muôn vàn khó khăn, đại 
dịch bước sang năm thứ hai và vẫn ảnh 
hưởng lớn đến xuất khẩu của Công ty 
bởi giá cước tàu tăng, thiếu container 

rỗng, đóng đường biên... Mặc dù đã cố gắng khai thác 
các thị trường xuất khẩu khác với thuốc lá định dạng 
compact, tổng sản lượng xuất khẩu của Công ty chỉ đạt 
113,7 triệu bao. Con số này tuy bằng 105,7% năm trước 
(tăng 6,1 triệu bao), nhưng chỉ đạt 77,9% KH (giảm 32,3 
triệu bao). Kim ngạch xuất khẩu đạt 13,52 triệu USD, 
bằng 99,1% cùng kỳ và chỉ đạt 75,6% KH. 

Ảnh hưởng của đại dịch vẫn là lý do chính dẫn tới 
một số chỉ tiêu được giao không đạt kế hoạch. Ví dụ, 
chỉ tiêu tiêu thụ nội địa chỉ đạt 42,6 triệu bao, bằng 
92,5% KH (giảm 3,4 triệu bao). Nguyên nhân chủ yếu 
là do sản lượng thuốc lá nội tiêu giảm. Doanh thu của 
Công ty đạt 660,8 tỷ đồng, bằng 89,8% KH (giảm 74,7 
tỷ đồng) và bằng 92,7% cùng kỳ (giảm 52,4 tỷ đồng). 

Từ những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh đã ảnh 
hưởng đến các thị trường nội tiêu có sản lượng lớn của 
Công ty là Quảng Ninh, Hải Phòng… Tới tháng 5, đến 
lượt thị trường Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 
bị ảnh hưởng. Đại dịch khiến nguồn khách du lịch đến 
Việt Nam suy giảm nghiêm trọng cũng là một yếu tố tác 
động đến thị trường của Công ty. Ngoài ra, một số thị 
trường xuất khẩu lớn của Công ty cũng chịu ảnh hưởng 
bởi dịch bệnh như: Indonesia, Malaysia hay Myanmar… 
Trong khi đó, cạnh tranh trên thị trường thuốc lá nội địa 
vẫn rất khốc liệt. Cũng phải kể đến những khó khăn khác 
về cơ sở vật chất kỹ thuật như: Nhà xưởng, kho tàng 
chưa đáp ứng được quy mô sản xuất. Máy móc thiết bị 
cần được đầu tư, cải tiến trong khi nguồn vốn của Công 
ty có hạn. 

Những thử thách dù lớn vẫn không ngăn được tinh 
thần lao động kỷ luật, sáng tạo của CBCNV trong 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, trong tổ chức sản xuất, 
khai thác các nguồn hàng gia công, xuất khẩu, tìm cách 
nâng giá bán các sản phẩm. Đặc biệt là các sản phẩm 
xuất khẩu đều có lãi, phân bổ chi phí hợp lý. Do đó, 
lợi nhuận cả năm của Công ty ước đạt trước thuế là 6,3 
tỷ đồng, bằng 103,9% KH (tăng 0,2 tỷ đồng) và bằng 
101,5% cùng kỳ (tăng 0,1 tỷ đồng). Đây là con số rất 
đáng khích lệ trong bối cảnh tất cả các ngành nghề đều 
đang gặp khó khăn lớn trong đại dịch. 

Mặc dù khó khăn nhưng mức thu nhập bình quân 
của người lao động trong Công ty vẫn đạt 8,9 triệu 
đồng/người/tháng, đảm bảo cơ bản đời sống của 
CBCNV. Công ty cũng đã tính toán dự trữ vật tư 

Ông Nguyễn Duy Phan, Giám đốc Công ty Thuốc lá Thanh Hoá
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nguyên liệu trong thời gian dịch bùng phát nặng khiến 
nhiều địa phương phải phong tỏa để đảm bảo không 
ảnh hưởng đến sản xuất và lịch giao hàng. So với cùng 
kỳ năm 2020, giá nguyên liệu đã tăng 2,3%, phụ liệu 
tăng 2,7%. Vì vậy, Công ty đã tìm cách tăng giá bán 
phù hợp với mức tăng bình quân 1,1%, bên cạnh việc 
nâng cao năng suất lao động, giảm tiêu hao vật tư để 
đảm bảo mục tiêu lợi nhuận. 

Xác định thị trường nội tiêu đóng vai trò then chốt 
trong thời điểm khó khăn, dịch bệnh, Công ty đã đầu tư 
nâng cấp chuỗi sản phẩm mang thương hiệu Lotus; cải 
tiến lại sản phẩm Bông Sen truyền thống; mở rộng thêm 
các thị trường mới ở miền Nam, miền Trung. Dù dịch 
bệnh bùng phát tại các tỉnh phía Nam nhưng nhãn thuốc 
Trump vẫn giữ được sản lượng. Chuỗi sản phẩm mang 
thương hiệu Lotus như Lotus slim, Lotus compact… 
bước đầu đã được thị trường chấp nhận. Các mác thuốc 
truyền thống như Bông Sen, Blue River dù hướng phát 
triển còn nhiều khó khăn song đã chặn được đà sụt giảm. 

Lĩnh vực xuất khẩu được Công ty hết sức quan tâm 
vì đây là động lực phát triển chính. Công ty đã tích cực 
tìm kiếm các khách hàng xuất khẩu sang các vùng mới 
với các sản phẩm tiêu chuẩn compact. Tận dụng mọi 
cơ hội để xuất khẩu thuốc super slim. Công ty cũng đã 
làm việc với các khách hàng hiện có để phát triển thị 
trường, đồng thời điều chỉnh giá bán phù hợp để hỗ trợ 
khách hàng khi giá cước vận chuyển tăng cao. 

Sang năm 2022, nhiều dự báo cho thấy tình hình 
kinh tế thế giới vẫn tiếp tục bất ổn do những ảnh hưởng 

của đại dịch Covid-19. Do đó, Công ty TNHH MTV 
Thuốc lá Thanh Hoá đã vạch ra những định hướng, giải 
pháp căn cơ nhất để phát triển sản xuất kinh doanh 
trong một môi trường được cho là còn nhiều khó khăn. 
Sang năm 2022, Công ty dự kiến tăng giá sản phẩm từ 
4% nên doanh thu phấn đấu đạt 704,3 tỷ đồng, bằng 
106,6% cùng kỳ (tăng 43,5 tỷ đồng). Công ty cũng cố 
gắng đạt lợi nhuận ở mức 6,5 tỷ đồng trước thuế, bằng 
103,2% so với cùng kỳ. Như vậy, tỷ suất lợi nhuận sau 
thuế trên tổng vốn chủ sở hữu của Công ty bình quân 
đạt 3,9%, so với năm 2021 là 3,8%. 

Để thực hiện được mục tiêu giàu tham vọng đó, 
ông Nguyễn Duy Phan, Giám đốc Công ty TNHH 
MTV Thuốc lá Thanh Hóa khẳng định: “Yêu cầu cấp 
thiết đặt ra là cần mở rộng thị trường miền Nam, miền 
Trung, Cao nguyên, củng cố thị trường miền Bắc; xây 
dựng phương án đưa các mác thuốc trung, cao cấp ra 
thị trường để nâng cao sản lượng thuốc tiêu thụ nội 
địa, phấn đấu tăng so với năm 2021. Dịch bệnh có thể 
còn kéo dài và phức tạp, Công ty cũng xác định không 
chủ quan trong kiểm soát dịch Covid-19, tiếp tục các 
biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của các cơ 
quan trung ương, địa phương cũng như của Tổng công 
ty và Công ty Mẹ”. Ngoài ra, Công ty Thuốc lá Thanh 
Hoá sẽ tiếp tục thực hiện mở rộng hệ thống phân phối, 
đẩy mạnh tiêu thụ nội tiêu cũng như xuất khẩu các sản 
phẩm xì gà; bám sát thị trường, khai thác các khách 
hàng xuất khẩu, đa dạng hoá sản phẩm xuất khẩu như 
điếu rỗng, thuốc hút tẩu...

Dây chuyền vấn điếu Hauni Protos 80C của Công ty 
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Là một trong những tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, năm 2021, 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 nhu cầu phát triển KT–XH 
và sinh hoạt của nhân dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện địa phương.

PC BẮC NINH:
GIỮ VỮNG NHỊP ĐỘ

TĂNG TRƯỞNG ẤN TƯỢNG

TUẤN 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 triển khai 

đồng bộ các giải pháp thích ứng linh hoạt nhằm nỗ lực 
hoàn thành “mục tiêu kép” là vừa phòng 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 chính 
sách kinh tế hữu hiệu nên kinh tế Bắc Ninh tiếp đà 
tăng trưởng ổn định với GRDP tăng 6,9%. Công nghiệp, 
thương mại tiếp tục 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 khu công nghiệp, 
các khu vực TP Bắc Ninh, Từ Sơn… tăng khá mạnh với 
sản lượng ngày cao nhất của toàn tỉnh đạt trên 28,318 
triệu kWh, tăng 2,75% và công suất cực đại (Pmax) đạt 
1.327,8 MW, tăng 1,97% so với cùng kỳ năm 2020.

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 sát sao 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 2021, PC Bắc Ninh đồng bộ triển khai đầu tư, 
nâng cấp 40 dự án, hạng mục công trình điện nhằm đảm 
bảo chống quá tải, giảm tổn thất điện năng, đáp ứng 
nhiệm vụ phát triển phụ tải; Thực hiện 75 danh mục sửa 
chữa lớn và 971 phương án sửa chữa thường xuyên với 
tổng kinh phí của toàn bộ các danh mục đạt gần 505,5 

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 công tác SXKD của toàn đơn vị.

Bên cạnh đó, PC Bắc Ninh cũng đã triển khai có 
hiệu quả kế hoạch chuyển đổi số. Hiện nay, toàn Công 
ty đã vận hành 23/23 TBA 110 kV theo chế độ không 
người trực; 295/295 thiết bị trên lưới trung thế được kết 
nối và điều khiển xa từ Trung tâm Điều khiển xa; Hoàn 
thành công tác số hóa dữ liệu các phần mềm trong các 
lĩnh vực như: Quản lý kỹ thuật vận hành - An toàn; 
Đầu tư xây dựng; Tài chính kế toán; Kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng… 100% các dự án đầu tư xây dựng 
được PC Bắc Ninh số hóa và vận hành hoàn toàn trên 
phần mềm IMIS; Số liệu tài sản được số hóa 100% và 
vận hành trên MMIST. Đặc biệt, Công ty còn số hóa 

PC Bắc Ninh sửa chữa, bảo dưỡng đường dây nhằm giảm 
tổn thất điện năng
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100% các văn bản giấy tờ và được lữu trữ trên phần 
mềm D-office; Áp dụng 100% các cuộc họp không sử 
dụng giấy tờ… Mặt khác, PC Bắc Ninh cũng đã 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 thu 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. Kết thúc năm 
2021, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn Công 
ty đạt trên 7,9 tỷ kWh và tiếp tục vị trí dẫn đầu toàn 
Tổng công ty; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 
3,04%, giảm 0,09% so với kế hoạch; Giá bán điện bình 
quân đạt 1.7648,21 đồng/kWh, tăng 55,68 đồng/kWh so 
với cùng kỳ; Tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,0% và tỷ lệ 
thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt 86,97%, 
vượt 5,5% với kế hoạch 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 2021, PC Bắc Ninh cũng tiếp tục nâng cao chất 
lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người 
dân và doanh nghiệp. Với tâm niệm “Khách hàng là 
trung tâm” nên toàn thể CBCNV-NLĐ của đơn vị luôn 
lắng nghe, “Chủ động đem tiện ích đến cho khách hàng” 
với tiêu chí “Tin cậy - Hiệu quả”. 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 đợt 03 
với tổng số tiền được hỗ trợ là hơn 19 tỷ đồng.

Bước sang năm 2022, 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 8,4 tỷ 
kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống còn 3,02%; 
Tổng số khách hàng thanh toán tiền điện không sử 
dụng tiền mặt đạt 90%; Tỷ lệ thu tiền điện hàng tháng 
là 99,70%; Chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện lần lượt 
đạt SAIDI: 1.448 phút; SAIFI: 10,56 lần; Năng năng 
suất lao động trên điện thương phẩm đạt 9,03 triệu 
kWh/người…

Để hoàn thành toàn diện 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 thêm 
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

Trung tâm Điều khiển xa PC Bắc Ninh
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Từ nhiều năm qua, cùng với nhiệm vụ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục nhằm 
phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Bắc Giang 
(PC Bắc Giang) đã xây dựng kế hoạch phát triển lưới điện thông minh trên cơ sở Đề án 
“Phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và lộ 
trình phát triển lưới điện thông minh của Tổng công ty Điện lực miền Bắc đề ra.

PC BẮC GIANG:
PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN THÔNG MINH

LÀ XU HƯỚNG TẤT YẾU CỦA THỜI ĐẠI 4.0

ANH MINH

Lưới điện thông minh được hiểu là tập hợp 
các thiết bị phần cứng và các công cụ phần 
mềm được tích hợp lại nhằm truyền tải 
dòng điện hiệu quả hơn, giảm công suất dư 

thừa, cũng như quản lý thông tin tức thời theo nhu cầu 
thực tế. Áp dụng lưới điện thông minh sẽ đạt hiệu quả 
cao trong việc giám sát điện năng, cũng như truyền và 
thu thập dữ liệu ngay trên đường dây truyền tải điện.

Tại PC Bắc Giang, phát triển lưới điện thông minh 
được Công ty tập trung vào một số lĩnh vực chính. 
Trong đó, lĩnh vực quan trọng nhất đó là xây dựng 
Trung tâm Điều khiển xa và tự động hóa các trạm biến 
áp (TBA) 110 kV nhằm vận hành tối ưu hệ thống và 
tăng cường độ tin cậy cung cấp điện thuộc khâu phân 
phối. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức trong quá 
trình triển khai, PC Bắc Giang đã nghiên cứu và hoàn 
thành việc đầu tư xây dựng Trung tâm Điều khiển xa 
từ tháng 09/2019. Đồng thời, lắp đặt các hệ thống thiết 
bị và chuyển tất cả các TBA 110 kV sang vận hành chế 
độ không người trực. Trung tâm Điều khiển xa đi vào 
vận hành đã mang lại nhiều hiệu quả rõ rệt, trong đó 
nổi bật là đã giảm thời gian thao tác vận hành; Đóng 
cắt thiết bị trạm biến áp được thao tác từ xa; Rút ngắn 
thời gian bảo trì, bảo dưỡng… Từ đó, chỉ số độ tin cậy 
cung cấp điện của toàn PC Bắc Giang đã được nâng 
cao. Đặc biệt, khi triển khai dự án thì các thao tác thiết 
bị có điều khiển xa được thực hiện tại Trung tâm Điều 
khiển xa có thời gian thao tác, khai thác thông số (bản 
ghi sự cố, thông số vận hành) đã được rút ngắn. Từ đó, 
PC Bắc Giang đã tính toán và rút ngắn được SAIDI của 
Công ty trong Quý IV/2021 xuống còn 198 phút; SAIFI 

của Công ty là 1,1 lần, qua đó đã hoàn thành tốt chỉ 
tiêu về độ tin cậy cung cấp điện mà Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc giao.

Đối với hệ thống đo đếm, thời gian qua, PC Bắc 
Giang cũng đã và đang đẩy mạnh công tác hiện đại hóa 
hệ thống đo đếm với mục tiêu phấn đấu tiến độ lắp đặt 
công tơ điện tử được thu thập dữ liệu đo xa trên địa 
bàn tỉnh đạt mức độ bao phủ 100% trong thời gian tới. 
Bởi, thông qua nền tảng cơ sở dữ liệu thông tin hiện 
đại này, khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh có 
thể tra cứu sản lượng điện tiêu dùng hàng ngày chỉ với 
một chiếc điện thoại thông minh cùng một vài thao tác 
đơn giản trên phần mềm EVNNPC.CSKH. Ngoài ra, 
hệ thống còn có tính năng tự động gửi cảnh báo sản 
lượng điện tiêu thụ nhiều một cách bất thường nhằm 
giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt được những thay đổi 

Trung tâm Điều khiển xa điều hành lưới điện toàn tỉnh Bắc Giang
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về sản lượng như: Cách sử dụng điện, rò rỉ điện năng; 
Chỉ số đầu và chỉ số cuối công tơ…

Mặt khác, để tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện thuộc khâu phân phối, PC Bắc Giang còn đẩy mạnh 
xây dựng và phát triển lưới điện trung, hạ thế. Theo đó, 
Công ty nỗ lực tạo ra các kết nối mạch vòng với khả năng 
thực hiện thao tác khép vòng “nóng” nhằm không gây 
mất điện cho khách hàng khi chuyển kết lưới. Đến nay, 
Công ty đã cải tạo và nâng cấp 12 xuất tuyến tạo mạch 
vòng liên kết thông minh giữa các trục đường dây trung 
áp sau các TBA 110 kV. Đồng thời, PC Bắc Giang còn 
đẩy mạnh tích hợp các Recloser (máy cắt tự động đóng 
lại) và các LBS trên lưới điện trung áp vào hệ thống SP5. 
Trên cơ sở vận hành thành công lưới điện thông minh 
đã góp phần giúp Công ty nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện, cũng như chất lượng nguồn điện được cải thiện. Do 
vậy, thời gian tới, PC Bắc Giang sẽ tiếp tục mở rộng việc 
áp dụng hệ thống này trên nhiều xuất tuyến khác.

Có được những kết quả ban đầu ấn tượng trên cũng 
là nhờ sự hỗ trợ rất lớn của hạ tầng viễn thông công 
nghệ thông tin. Đây là một trong những nội dung chính 
góp phần xây dựng hệ thống viễn thông chuyên ngành 
và hạ tầng công nghệ thông tin có tính tập trung, hoạt 
động tin cậy, hiệu quả, đảm bảo tính bảo mật và dự 
phòng cao. Về cơ bản, đến nay, PC Bắc Giang đã đầu 
tư một hệ thống viễn thông đủ mạnh với độ ổn định 
mạng WAN lõi có đường truyền tốc độ cao trên 100 

Mbps và được kết nối thông suốt từ Công ty đến các 
Điện lực trực thuộc. Bên cạnh đó, hệ thống an toàn an 
ninh công nghệ thông tin cũng được PC Bắc Giang đầu 
tư và phát triển đồng bộ.

Ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám đốc PC Bắc 
Giang cho biết: Nhờ những định hướng đúng đắn, 
kết hợp với kế hoạch, mục tiêu cụ thể và quá trình 
triển khai quyết liệt, bài bản của toàn Công ty đã 
góp phần giúp đơn vị hướng tới xây dựng thành công 
hệ thống lưới điện thông minh. Xét về lâu dài, hệ 
thống lưới điện thông minh sẽ làm giảm áp lực nguồn 
vốn đầu tư cho ngành Điện thông qua việc nâng cao 
hiệu quả vận hành, hỗ trợ cho các giải pháp kỹ thuật 
để giảm tổn thất điện năng, tăng cường tiết kiệm 
điện, giảm lao động trực tiếp, đồng thời đảm bảo 
cung cấp điện ổn định tới khách hàng.

Những thành công bước đầu của đề án phát triển 
lưới điện thông minh mang lại đang là tiền đề quan 
trọng thúc đẩy PC Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng các công nghệ hiện đại của Cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0. Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao 
hiệu quả công tác này, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
thực hiện tự động hóa lưới điện phân phối; Mở rộng 
và khai thác hiệu quả hệ thống SCADA/DMS/OMG. 
Đồng thời, nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch đề ra 
về lộ trình phát triển lưới điện thông minh và chuẩn bị 
các bước phát triển cho giai đoạn mới tiếp theo

TBA 110 kV Cầu Gồ được PC Bắc Giang cải tạo đáp ứng tiêu chí điều khiển xa
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Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn là tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan 
tỉnh Lạng Sơn. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, với chủ đề "Chủ động sáng tạo, kỷ cương, trách 
nhiệm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh”, Đảng bộ 
Công ty luôn chủ động sáng tạo, khắc phục khó khăn, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, 
đồng thời tranh thủ sự quan tâm ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh và các cấp ủy, chính 
quyền các huyện, thành phố, đặc biệt là của Tổng công ty Điện lực miền Bắc lãnh đạo, chỉ 
đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN:
NÂNG CAO HIỆU QUẢ LÃNH ĐẠO CỦA

TỔ CHỨC ĐẢNG, XỨNG ĐÁNG NƠI TUYẾN ĐẦU 
CỦA VÙNG BIÊN CƯƠNG PHÍA BẮC

NGUYỄN VĂN

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ 
đã ban hành kế hoạch hành động và chỉ 
đạo các Chi bộ quán triệt thực hiện Nghị 
quyết TW4, khóa XII về “Tăng cường xây 

dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh ngăn chặn các biểu 
hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ’’ trong toàn 
Đảng bộ Công ty. Qua thực hiện Nghị quyết TW4, 
nhận thức của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, về chống tham 
nhũng tiêu cực, về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 
quản lý các cấp, về đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự 
diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ đã được nâng 
lên. Trong đó, chú trọng kiện toàn, phát triển hệ thống 
tổ chức Đảng được gắn liền với việc kiện toàn phát 
triển bộ máy của Công ty. Đến nay, Đảng bộ đã có 
16 Chi bộ với 253 đảng viên/620 CBCNV-NLĐ, chiếm 
40,80%. Đảng bộ có 42 đảng viên nữ. Đảng viên có trình 
độ thạc sỹ là 09 người, đại học là 159 người, trung cấp là 
14 người, công nhân kỹ thuật là 71 người. 

Năm 2021, Đảng bộ đã xác định mục tiêu: “Lấy 
khách hàng là trung tâm”, triển khai ứng dụng CNTT 
vào công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, đặc biệt 
là thực hiện chủ đề chuyển đổi số trong mọi hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Các dịch vụ điện, hóa đơn tiền điện 
được cung cấp theo phương thức điện tử 100%, các yêu 
cầu của KH được tiếp nhận qua các kênh trực tuyến, 
khách hàng có thể tiếp cận tất cả các dịch vụ trực tuyến 
của ngành Điện, cũng như thanh toán tiền điện mọi lúc, 
mọi nơi, đem đến sự hài lòng của khách hàng. Đến nay, 

toàn bộ hợp đồng mua bán điện đã được số hóa, ký điện 
tử thay bằng hợp đồng giấy trước đây, thuận tiện cho 
việc tra cứu, lưu trữ bảo quản. Qua 05 năm, số lượng 
công tơ điện tử phát triển vượt bậc, hiện có 170.168 công 
tơ, chiếm tỉ lệ 67,61% số công tơ trên lưới…

Nổi bật là đơn vị đã nỗ lực phấn đấu quyết tâm 
hoàn thành Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện 
quốc gia tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2015 - 2020, đưa điện 
lưới quốc gia đến các xã vùng sâu, vùng xa, biên giới 
tại 1.467 hộ dân tại 46 thôn thuộc 10 xã của các huyện 
Tràng Định, Cao Lộc, Bắc Sơn, Văn Lãng, Lộc Bình, 
Văn Quan, Đình Lập và Chi Lăng. Đặc biệt, tháng 
12/2021, hoàn thành đóng điện cấp điện cho 15 xã, 55 
thôn, 2.024 hộ dân thuộc 8 huyện Cao Lộc; Lộc Bình; 
Đình Lập; Văn Quan; Bình Gia; Bắc Sơn; Hữu Lũng và 
Tràng Định. 

Ban Chấp hành Đảng ủy họp thường kỳ
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Nhờ đó, năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng nặng 
nề của đại dịch Covid-19, doanh thu của Công ty đạt 
khoảng 1.544 tỷ đồng (tăng gấp 5,8 lần so với năm 2010); 
Điện thương phẩm ước đạt 815 triệu kWh (tăng gấp 3,4 
lần so với năm 2010); Tổn thất điện năng giảm dần, 
giảm còn 7,47%; Năng suất lao động tăng gấp 3,6 lần so 
với năm 2010; thu nhập bình quân đạt 19,0 triệu đồng... 

Bên cạnh việc tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn, Đảng bộ còn thực 
hiện tốt công tác kiện toàn đội ngũ cán bộ của các tổ 
chức đoàn thể, tạo điều kiện để các đoàn thể quần 
chúng trong Công ty hoạt động theo đúng quy định 
của Điều lệ và sự chỉ đạo của cấp trên; phân công một 
đảng ủy viên phục trách hoạt động đoàn thể. Ngoài 
việc thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua sản xuất, 
đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp 
nghĩa; chủ động bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú 
tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Các đoàn thể nhiều 
năm được công nhận vững mạnh xuất sắc và được khen 
thưởng của cấp trên. Đặc biệt là tham gia hưởng ứng 
tích cực các phong trào thể thao văn nghệ; tổ chức 
thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, 
các trung tâm bảo trợ xã hội, thực hiện chương trình 
“chăn ấm vì người nghèo” tại các xã khó khăn trên địa 
bàn tỉnh.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII 
tiếp tục xác định mục tiêu phải đưa nước ta sớm trở 
thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Theo đó, 
ngành Điện cần nỗ lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ đảm bảo an ninh năng lượng, cung cấp đủ điện cho 
phát triển kinh tế, xã hội đất nước. Như vậy, trong thời 
gian tới, nhiệm vụ đặt ra cho ngành Điện nói chung và 
Công ty Điện lực Lạng Sơn nói riêng rất nặng nề và 
nhiều thách thức. 

Theo đó, Đảng ủy Công ty tiếp tục tập trung nâng 
cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; Tăng cường đoàn 
kết nội bộ, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, xây dựng 

Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và 
đạo đức; lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đấu 
tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chủ động: 
“Đổi mới - chuyên nghiệp - hiệu quả”, xây dựng cơ 
quan, các đoàn thể vững mạnh; Thực hiện tốt công tác 
phát triển lưới điện; quản lý, vận hành an toàn thiết 
bị, lưới điện; làm tốt công tác dịch vụ khách hàng; cấp 
điện ổn định, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các 
khách hàng dùng điện trên địa bàn. 

Đồng thời, lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực 
hiện tốt các chỉ tiêu Tổng Công ty giao hàng năm; 
trọng tâm là công tác đảm bảo vận hành, suất sự cố, độ 
tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng; phấn 
đấu đến năm 2025, điện thương phẩm bình quân tăng 
trên 8%/năm, đến 2025 đạt 1.065 triệu kWh, tổn thất 
điện năng ≤ 4,98%; duy trì, củng cố, nâng cao chất 
lượng các dịch vụ khách hàng theo phương châm dễ 
tiếp cận, dễ tham gia, dễ giám sát; công khai, minh 
bạch các khâu trong quản lý bán điện đối với khách 
hàng; thực hiện tốt công tác quản lý dự án đầu tư cải 
tạo xây dựng mới lưới điện, đạt chất lượng và tiến độ 
theo kế hoạch.

Với những nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ 
nhiều năm liền, Đảng bộ Công ty được Đảng ủy Khối 
các cơ quan tỉnh Lạng Sơn đánh giá là Đảng bộ trong 
sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong 
nhiệm kỳ, Đảng bộ Công ty đã khen thưởng 125 lượt 
cá nhân và 52 lượt tập thể điển hình trong học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 
Đảng ủy Khối khen thưởng 02 tập thể và 03 cá nhân 
điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 
2021. Các Chi bộ trực thuộc luôn được đánh giá từ 
hoàn thành nhiệm vụ trở lên. Đảng bộ Công ty đã được 
tặng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Cấp ủy cấp trên 
vì đã có thành tích trong công tác xây dựng Đảng

Đại hội Đảng bộ Công ty Điện lực Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ban Chấp hành Đảng ủy Công ty ra mắt tại Đại hội
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Năm 2021 là năm Công ty CP Thủy điện Thác Bà gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh 
Covid-19 lan rộng, trong đó trở ngại lớn nhất là tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, lượng 
mưa thấp (nước về hồ chứa chỉ đạt 144 m3/s, so với kế hoạch là 175 m3/s, tương đương 
82,2%). Bên cạnh đó, cơ chế thị trường ngày càng chặt chẽ, ảnh hưởng lớn tới doanh thu thị 
trường điện; đặc biệt là hệ thống thiết bị máy móc trong dây chuyền sản xuất đã xuống cấp, 
thường xuyên xảy ra sự cố; lĩnh vực tư vấn, đào, dịch vụ kỹ thuật bên ngoài có sự cạnh tranh 
gay gắt của thị trường… khiến cho hoạt động SXKD và đời sống của người lao động trong 
Công ty ít nhiều bị ảnh hưởng.

THỦY ĐIỆN THÁC BÀ:

VƯỢT KHÓ ĐỂ HOÀN THÀNH TỐT CÁC CHỈ TIÊU 
SXKD VÀ NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

NGUYỄN THÁI

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm 
vụ đề ra, Ban Lãnh đạo Công ty đã có 
nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, phối 
hợp với các cơ quan chức năng theo dõi 

sát sao diễn biến thời tiết, có dự báo, dự phòng và điều 
tiết hợp lý lượng nước ở hồ chứa; có phương thức khai 
thác hiệu quả hệ thống thiết bị công nghệ, đảm bảo đủ 
nước cho phát điện và phục vụ sản xuất, sinh hoạt của 
người dân vùng hạ du. Với phương châm: Vừa chống 
dịch Covid-19, vừa duy trì, giữ vững sản xuất, Công ty 
đã chú trọng công tác quản lý phương tiện vận chuyển, 
thiết bị, lập và cập nhật hồ sơ theo dõi, quản lý các 
thiết bị phần điện, phần cơ, thủy công; theo dõi những 
thay đổi công nghệ, thực hiện chu kỳ sửa chữa, giám sát 
vận hành, sửa chữa đúng quy trình, đảm bảo các thiết 
bị được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ, phục vụ công tác 
vận hành an toàn, tin cậy. Đặc biệt là quan tâm sửa 
chữa lớn, sửa chữa thường xuyên các hạng mục công 
trình, trong đó những công trình sửa chữa lớn phải thuê 
ngoài thì tiến hành đấu thầu chặt chẽ, nghiêm túc, lựa 
chọn nhà thầu có năng lực, uy tín để thực hiện đúng 
tiến độ với chất lượng tốt…

Ngoài việc thực hiện nghiêm các quy định về 
phòng chống Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
CBCNV, Công ty còn đẩy mạnh công tác đảm bảo an 
toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo 
vệ môi trường. Năm 2021, Công ty đã phối hợp với 
Trung tâm Kiểm định công nghiệp 1 và Phòng Cảnh sát 

phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tổ chức các lớp 
huấn luyện về ATVSLĐ, PCCC&CHCN cho người lao 
động; thường xuyên duy trì áp dụng Hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 và chương 
trình 5S, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý 
và đảm bảo điều kiện môi trường làm việc của người 
lao động không ngừng được cải thiện và nâng cao… 

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp trên, cùng 
với sự chỉ đạo quyết đoán, linh hoạt, hiệu quả của 
Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo, thái độ làm việc 

Một góc khuôn viên Công ty Thủy điện Thác Bà
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chuyên nghiệp và trách nhiệm cao của tập thể người 
lao động, nên năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn thách 
thức do thời tiết khắc nghiệt và dịch bệnh Covid-19 
kéo dài, nhưng Công ty vẫn sản xuất được 340.81 
triệu kWh điện; doanh thu đạt 323.884 triệu đồng; lợi 
nhuận sau thuế đạt 146.714 triệu đồng. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng đã tăng cường hỗ trợ hoạt động của 
Công ty con - MHP và Chi nhánh - Trung tâm Dịch 
vụ kỹ thuật để mở rộng thị trường, thúc đẩy SXKD, 
tạo việc làm, ổn định đời sống cho người lao động. 
Trong đó, tổng doanh thu của Công ty con - MHP 
năm 2021 đạt 205.615 triệu đồng, đem lại hiệu quả cao 
từ kinh doanh phát điện. Một số công trình do Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật thực hiện cũng góp phần tăng 
doanh thu như: Khôi phục, đại tu, sửa chữa 02 tổ máy 
của Thủy điện Thái An (Hà Giang); đại tu sửa chữa 06 
tổ máy trên địa bàn tỉnh Lào Cai gồm: Thủy điện Sử 
Pán; Thủy điện Suối Chăn; Thủy điện Mường Hum và 
nhiều công trình khác…

Bên cạnh việc hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD, Công ty còn chú trọng công tác xây dựng Đảng, 
nâng cao nhận thức chính trị, xây dựng nền nếp sinh 
hoạt của Đảng bộ và chi bộ trực thuộc, tăng cường vai 
trò lãnh đạo, kiểm tra, thực hiện nghiêm túc nguyên 
tắc tập trung dân chủ, phê bình và tự phê bình, trách 
nhiệm người đứng đầu trong tổ chức Đảng và đơn vị, 
nhằm chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng.

Lãnh đạo Công ty cũng đẩy mạnh phối hợp với Công 
đoàn chăm lo đời sống, việc làm cho người lao động. 
Công đoàn đã thực sự là người đại diện bảo vệ quyền lợi 
chính đáng, hợp pháp của người lao động, qua đó, nâng 
cao tinh thần đoàn kết, kỷ luật, kỷ cương, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ chuyên môn và tổ chức các hoạt động phong 
trào như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng 
nếp sống văn hóa, văn minh công sở. Đặc biệt là Đoàn 
Thanh niên, ngoài nhiệm vụ xung kích trong sản xuất và 
mọi hoạt động, còn đề xuất giới thiệu nhiều đoàn viên 
ưu tú để Đảng bộ Công ty kết nạp đảng viên mới.

Đến Thủy điện Thác Bà vào những ngày cuối năm, 
chuẩn bị bước sang năm mới, chào đón Xuân Nhâm 
Dần 2022, quý khách sẽ cảm nhận ngay được không khí 
làm việc nghiêm túc, kỷ luật của CBCNV Nhà máy, 
sự sạch đẹp của môi trường cảnh quan nơi đây với bạt 
ngàn mầu xanh cây lá và dòng sông Chảy trong mát, 
hiền hòa. Môi trường cảnh quan đó được đánh đổi 
bằng rất nhiều mồ hôi, công sức của biết bao thế hệ 
CBCN-LĐ nơi đây. 

Xin chúc những người lao động của Công ty Thủy 
điện Thác Bà - Cái nôi của ngành Thủy điện nước ta, 
nơi đào tạo được một đội ngũ những cán bộ quản lý, 
chuyên gia và lực lượng lao động giỏi, mãi là niềm tự 
hào của ngành Điện Việt Nam, góp một phần công sức 
để xây dựng mảnh đất vùng cao Yên Bình ngày càng 
bình yên và giàu đẹp

Quang cảnh Thủy điện Thác Bà
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Năm 2020, nhân dịp kỷ niệm 12 năm ngày thành lập, Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT 
Việt Nam (HBT Việt Nam) đã cho ra mắt thị trường nhãn hiệu máy biến áp (MBA) mới 
HBTTRAN. Kể từ đó đến nay, sản phẩm đã được khách hàng đón nhận tích cực, đây là cơ 
sở để HBTTRAN mở rộng thị trường đem lại nhiều giá trị hơn cho khách hàng.

NGUYỄN HOA

Máy biến áp HBTTRAN là một trong 
những nhãn hàng của HBT Việt Nam 
với sứ mệnh mang lại giải pháp đầu 
tư cho công trình một cách tiết kiệm 

hơn, hiệu quả hơn. Sản phẩm được sản xuất với công 
nghệ hiện đại nhất Việt Nam, mang đến nhiều sự khác 
biệt rõ rệt. 

Ý tưởng về sản phẩm HBTTRAN được anh Vũ 
Đăng Nghị - Giám đốc Kinh doanh HBT Việt Nam, 
thai nghén và phát triển đúng vào lúc HBT Việt Nam 
mong muốn sáng tạo vượt khó mở rộng thị trường. 
Vốn là dân Đại học Bách khoa, học chuyên ngành thiết 
bị điện, đặc biệt là MBA, trong thâm tâm anh Nghị 
luôn mong muốn được làm việc theo đúng đam mê 
của mình. Năm 2006, sau khi ra trường, Vũ Đăng Nghị 
đã quyết định vào làm việc tại Nhà máy Thuỷ điện 
Buôn Kuốp (Đắk Lắk) với nhiệm vụ được phân công 
là Trưởng ca vận hành. Gần 10 năm tại đây, đã giúp 
anh hiểu hết được đặc tính kỹ thuật của các thiết bị 
điện trên lưới điện phân phối cũng như siêu cao áp. 
Biết được nhà đầu tư công trình điện, người vận hành 
MBA họ cần gì với một sản phẩm mới. Với người khác, 
sự nghiệp tưởng như là ổn định tại đây, nhưng với anh 
Nghị vẫn thôi thúc với nghề chế tạo MBA. Trong thời 
gian này, anh luôn tìm tòi học hỏi, miệt mài nghiên cứu 
những kiến thức chuyên ngành thiết kế chế tạo MBA. 
Anh tham gia sửa chữa tất cả các MBA trên lưới điện 
để học hỏi, giải mã công nghệ chế tạo, đặc biệt là các 
hãng tiên tiến hàng đầu trong nước và thế giới như 
THIBIDI, ABB và HITACHI để nâng cao chuyên môn. 
Với những hành động đúng đắn về học hỏi từ những 
kiến thức chuyên sâu của ngành và học hỏi từ nhũng 
sản phẩm hàng đầu này đã làm anh hiểu tường tận về 
sản phẩm và yêu ngành biến áp, đam mê hơn nữa. Đến 
năm 2016, anh quyết định thay đổi hiện tại để đi đến 
doanh nghiệp khác với niềm đam mê chế tạo MBA. 

Điểm khởi đầu cho niềm đam mê là công việc tại 
phòng kỹ thuật tại HBT Việt Nam. Tại vị trí này, anh lại 
là chuyên gia công nghệ chế tạo MBA thực thụ không 
phải chỉ nghiên cứu đơn thuần như trước nữa. Với suy 
nghĩ nhà máy đã sản xuất ra MBA tốt nhất rồi nhưng 
không biết trên thị trường khách hàng muốn dùng sản 
phẩm tốt ở mức độ nào. Với suy nghĩ ấy, anh được Ban 
Giám đốc phân công làm Giám đốc Kinh doanh phụ 
trách phát triển thị trường phía Nam và nước ngoài. 
Với bốn năm, miệt mài bám thị trường, anh hiểu và 
phân chia ra được nhiều nhóm khách hàng dựa trên các 
tiêu chí đánh giá (Quality, Cost, Time) và được gọi là 
tam giác nhu cầu sản phẩm của khách hàng, với những 
yêu cầu chất lượng sản phẩm (Quality) như nhau cùng 
đáp ứng tiêu chuẩn của lưới điện và thời gian (Time) 
giao hàng, đáp ứng dự án thì điểm mấu chốt để đẩy 

HBTTRAN: SẢN PHẨM TỪ SỰ ĐAM MÊ 
VÀ NHIỆT HUYẾT SÁNG TẠO

Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quân (bên phải) và anh 
Vũ Đăng Nghị (bên trái) - người “thai nghén” sản phẩm HBTTRAN
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sản phẩm vào dự án là chi phí (Cost) của sản phẩm, chi 
phí của dự án. Từ đây, một ý tưởng cho ra đời một sản 
phẩm mới đáp ứng được ba đỉnh tam giác nhu cầu của 
khách hàng được hình thành. 

Năm 2020, những ý tưởng đầu tiên về việc cho ra 
đời một dòng sản phẩm MBA mới mang tên HBT-
TRAN không còn chỉ nằm trên giấy nữa mà đã dần trở 
thành hiện thực trên dự án, hành động của hệ thống. 
Đầu năm 2021, khi HBT đầu tư dây chuyền công nghệ 
hiện đại của Đức Georg, anh Nghị nhận thấy đây chính 
là thời điểm phù hợp để chính thức tung ra mắt thị 
trường nhãn hàng HBTTRAN. Từ ấp ủ, thai nghén 
ý tưởng cho đến tạo ra sản phẩm thử nghiệm và sản 
phẩm thực tế để thương mại quả là một chặng đường 
dài đầy gian khó. HBTTRAN đã ra đời chính từ sự đam 
mê và những ý tưởng sáng tạo khác biệt như vậy. 

Kể từ khi ra mắt đến nay, HBT TRAN đã được thị 
trường đón nhận tích cực. Đến thời điểm này, khoảng 
70% các dự án ở thị trường miền Nam đều biết đến 
thương hiệu HBTTRAN. Đó có thể coi là một thành 
công lớn của Công ty. Sở dĩ có được điều này là nhờ 
sự khác biệt của sản phẩm khi được sản xuất bằng dây 
chuyền công nghệ hiện đại nhất Việt Nam. Bên cạnh 
đó, thiết kế HBTTRAN được cải tiến về chất lượng và 
trau chuốt về kiểu dáng; đảm bảo hiện đại hơn hẳn các 
nhãn hàng của các nhà sản xuất khác cùng phân khúc 
tại thị trường miền Nam. Vật tư được đặt hàng và kiểm 
soát đầu vào theo đúng quy trình ISO 9001-2015. Tất 
cả những công nghệ này giúp cho giá thành sản phẩm 
HBTTRAN thấp nhất, nhưng có chất lượng vượt trội và 
độ bền cao gấp 3 lần. Một điểm khác biệt nữa của dòng 
sản phẩm này là có thời gian bảo hành 5 năm, dài hơn 
so với thời gian bảo hành 12 tháng của các đơn vị khác. 

Ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng Giám đốc Công 
ty HBT Việt Nam cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao 
dự án HBTTRAN mà anh Nghị phụ trách. Sản phẩm 
được xây dựng dựa trên nhu cầu thực của thị trường. 
Về công nghệ chế tạo sản phẩm: Lõi tôn được chế tạo 
từ máy cắt tôn công nghệ Georg của Đức, giảm được 
tổn hao sắt, giảm nhiệt của máy, giúp tăng tuổi thọ sản 
phẩm. Ở sản phẩm này, cuộn dây được quấn ở máy 
quấn dây tự động hoàn toàn nên có độ đồng đều vững 
chắc và chịu được lực điện động lớn hơn. Phụ kiện của 
máy nhập ở các nước G7 tiên tiến cũng là một điểm 
cộng cho sản phẩm. Mặt khác, kĩ thuật sơn cũng được 
cải tiến làm cho sản phẩm có tính thẩm mỹ cao. Bằng 
những sáng tạo của anh Nghị và quyết tâm cao khi triển 
khai dự án, với kết quả 2 năm qua đã giúp anh Nghị say 

mê hơn nữa. Chính vì vậy Công ty chúng tôi gọi HBT-
TRAN là sản phẩm của sự đam mê”. 

 Hy vọng, HBTTRAN sẽ là miếng ghép hoàn thành 
mục tiêu chung trong kế hoạch doanh thu 830 tỷ đồng 
của HBT Việt Nam trong năm 2022. Với những kỳ 
vọng lớn vào nhãn hàng máy biến áp HBTTRAN, tin 
rằng HBT Việt Nam sẽ tiếp tục “ghi điểm” với khách 
hàng trong và ngoài nước

Máy biến áp HBTTRAN được lắp trên lưới điện tại TP.HCM

Sản phẩm máy biến áp HBTTRAN
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THỊ TRƯỜNG GIÀU TIỀM NĂNG 

Những năm gần đây, thị trường bất động sản đang 
chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ sang các khu vực, 
tỉnh thành vệ tinh. Xu hướng này được khuấy động 
bởi các “ông lớn” địa ốc với kế hoạch khai phá những 
vùng đất mới. 

Các chuyên gia kinh tế đánh giá đây là điều dễ hiểu, 
nhất là khi thị trường bất động sản ở Hà Nội, TP.HCM 
đang ngày càng khan hiếm về quỹ đất và phải chịu áp 
lực lớn về giao thông, hạ tầng, không khí ô nhiễm,… 

Trong khi đó, để có đủ không gian phát triển những 
dự án quy mô lớn, quy hoạch bài bản, hài hòa giữa môi 
trường tự nhiên, tiện ích hiện đại và hạ tầng hoàn thiện, 
các doanh nghiệp phải tìm đến quỹ đất ở các vùng vệ 
tinh lân cận trung tâm.

Ngoài ra, bất động sản tỉnh lẻ có nhiều cơ hội khi 
doanh nghiệp tận dụng được những ưu đãi đầu tư của 

địa phương, chi phí thuê đất hay đền bù, giải phóng 
mặt bằng cũng giảm đáng kể. Cùng với đó là tốc độ 
đô thị hóa cũng như mức sống của người dân cũng 
tăng dần, khiến nhu cầu thị trường ngày càng trở nên 
sôi động. 

Hơn nữa, ngoài nhu cầu đầu tư, khách hàng còn 
có xu hướng muốn sống trong các khu đô thị hiện 
đại với đầy đủ tiện ích. Tuy nhiên, số lượng các dự 
án như vậy tại nhiều tỉnh thành còn hạn chế. Vì 
vậy, những dự án quy hoạch đồng bộ, hiện đại vẫn 
được xem là “hàng hiếm", cung chưa tương xứng 
với cầu.

Đây được xem là cơ hội “vàng” cho các nhà đầu 
tư bước vào thị trường giàu tiềm năng này. Tại miền 
Bắc, nhiều tỉnh giáp ranh Hà Nội như Quảng Ninh, Hải 
Phòng, Hải Dương, Hòa Bình... đã trở thành điểm đến 
sôi động của các chủ đầu tư với những dự án quy mô 
ở tất cả phân khúc.

Theo các chuyên gia, đối với thị trường bất động sản vùng vệ tinh, nhóm khách hàng đầu tiên 
luôn là các nhà đầu tư với lợi thế về nguồn tài chính sẵn có và tầm nhìn chiến lược lâu dài.

HUYỀN MINH

BẤT ĐỘNG SẢN VÙNG VỆ TINH 
CƠ HỘI “VÀNG” CHO NHỮNG NHÀ ĐẦU TƯ BẢN LĨNH

Khu đô thị Cái Dăm tọa lạc ngay trên trục đường huyết mạch của khu du lịch Bãi Cháy
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XU HƯỚNG BÙNG NỔ 

Theo các chuyên gia, đối với các khu vực này, 
nhóm khách hàng đầu tiên luôn là các nhà đầu tư với 
lợi thế về nguồn tài chính sẵn có và tầm nhìn chiến 
lược lâu dài. 

Tuy nhiên, không phải thị trường nào cũng được 
coi là “con gà đẻ trứng vàng” mà phải dựa vào các yếu 
tố: chiến lược phát triển của các địa phương; tiềm năng 
về du lịch nghỉ dưỡng, khu công nghiệp… và tốc độ 
phát triển hạ tầng giao thông.

Đồng tình với nhận định này, đại diện Tập đoàn 
Geleximco cho biết, nhận thấy tiềm năng của các 
sản phẩm bất động sản vùng vệ tinh, Geleximco đã 
nhanh chóng phát triển các dòng sản phẩm tại hàng 
loạt tỉnh, thành phố. Những địa phương mà Tập 
đoàn đầu tư đều được đánh giá là những tỉnh thành 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế - văn hóa và xã hội 
luôn duy trì ở mức cao đồng thời có nhiều cơ hội 
tăng trưởng. 

Tại Quảng Ninh, Tập đoàn Geleximco đã phát 
triển Khu đô thị Cái Dăm được biết đến với hệ thống 
thảm thực vật xanh, sạch cùng với những tiện ích cao 
cấp và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh. Khu đô thị Cái Dăm 
Geleximco có tổng diện tích hơn 37ha, tọa lạc ngay 
trên trục đường huyết mạch của khu du lịch Bãi Cháy. 

Nhờ nằm gần khu bãi tắm, các khu du lịch nổi 
tiếng, khách hàng có thể đầu tư căn hộ tại Khu đô thị 

Cái Dăm để phục vụ mục đích nghỉ dưỡng, du lịch cho 
cả gia đình, hoặc cho thuê.

Tại Hòa Bình, Geleximco gây được tiếng vang lớn với 
dự án sân golf Hilltop Valley Golf Club. Hilltop Valley 
Golf Club tọa lạc tại vị trí đắc địa gần quốc lộ 6 và là 
điểm nối giữa đường cao tốc Hà Nội - Hòa Bình. Đây 
không chỉ là một trong những sân golf đẹp nhất Việt 
Nam mà còn ở tầm khu vực với nhiều ưu thế lớn về 
địa hình, vị trí, cảnh quan, thiết kế… Trong thời gian tới, 
Geleximco cũng sẽ tiếp tục triển khai các dự án  khác với 
tổng vốn đầu tư hàng ngàn tỉ đồng tại Hòa Bình.

Ngoài ra, Tập đoàn Geleximco cũng đã tiến hành 
ký kết biên bản hợp tác với UBND tỉnh Lào Cai và đang 
lên kế hoạch phát triển nhiều dự án tại địa phương này 
với tổng số vốn lên tới hàng trăm triệu USD. 

Các sản phẩm của Geleximco luôn chú trọng đến 
yếu tố cảnh quan, môi trường. Tại mỗi địa phương mà 
Geleximco đầu tư, bên cạnh yếu tố chất lượng, tiến độ, 
Tập đoàn luôn quan tâm và tôn trọng bản sắc của từng 
vùng đất, luôn nhất quán quan điểm coi trọng việc bảo 
vệ môi trường, tạo lập không gian sống thân thiện, gần 
gũi với thiên nhiên. 

Được biết, ngoài các địa phương đã và đang triển 
khai dự án, Tập đoàn Geleximco vẫn tìm kiếm quỹ đất 
tại nhiều tỉnh thành vệ tinh khác với mong muốn mang 
lại những nguồn cung đa dạng và chất lượng cho thị 
trường. Đây cũng là xu hướng được dự báo sẽ tiếp tục 
bùng nổ trong những năm tiếp theo

Hilltop Valley Golf Club là dự án gây được tiếng vang lớn của Geleximco tại Hòa Bình
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Cùng với toàn ngành Petrolimex, Công ty Xăng dầu Bình Định (Petrolimex Bình Định) 
phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức trong năm 2021 về biến động giá do khủng 
hoảng xăng dầu thế giới, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và tác hại trực tiếp, ảnh hưởng 
nhiều mặt trên phạm vi cả nước. Được sự chỉ đạo sâu sát của ngành và lãnh đạo địa phương, 
Petrolimex Bình Định đã nỗ lực vượt khó, biến “nguy” thành “cơ”, triển khai nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2021 một cách khá toàn diện, đồng thời đẩy mạnh các mặt công tác phong trào 
làm phong phú đời sống tinh thần vật chất cho người lao động.

CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH:
VƯỢT KHÓ, HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ KÉP NĂM 2021,

DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN CÁC PHONG TRÀO CƠ SỞ

VĂN THUẬN

TỪ NHỮNG CON SỐ ĐẦY NỘI LỰC 

Thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch, 
vừa đẩy mạnh tổ chức hoạt động kinh doanh,  6 tháng 
đầu năm 2021, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
cơ bản: Sản lượng xăng dầu đạt 106% so với cùng kỳ và 
bằng 56% KH năm, nộp ngân sách nhà nước 301,3 tỷ 
đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Kinh doanh có lợi nhuận, 
Công ty phát triển thêm 02 cửa hàng xăng dầu (CHXD) 
tại trung tâm Tp. Quy Nhơn và huyện Tây Sơn.

Ước số liệu sản lượng xăng dầu xuất qua kho cả 
năm 2021 đạt 406.300 m3/tấn, trong đó xuất bán trực 
tiếp là 176.300 m3, bằng 100% KH; doanh thu đạt 2.093 
tỷ đồng bằng 113% KH; nộp ngân sách nhà nước 530 tỷ 
đồng, bằng 100% KH; lợi nhuận đạt 115% KH.

Như vậy, Công ty Xăng dầu Bình Định đã nỗ lực 
vượt khó, vừa phát triển kinh doanh, vừa đẩy mạnh 
phong trào thi đua năm 2021 trong bối cảnh vô vàn khó 
khăn, thách thức bằng những thành quả đầy ấn tượng: 
Hướng tới chào mừng kỷ niệm 66 năm thành lập Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam (12/01/1956 - 12/01/2022) và 
46 năm thành lập Petrolimex Bình Định (09/12/1975 - 
09/12/2021).

ĐẾN CÁC MẶT PHONG TRÀO SÔI ĐỘNG 
THIẾT THỰC VÀ HIỆU QUẢ

Lãnh đạo Công ty đã phối hợp với Công đoàn và các 
đoàn thể liên tục tổ chức các phong trào sôi nổi trong 
đơn vị. Đầu tiên phải kể đến hoạt động “Ứng dụng mô 
hình 5S: Ngày 27/11/2021, Petrolimex Bình Định phối 

hợp cùng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 
tỉnh Bình Định tổ chức “Chương trình tập huấn và tổng 
kết mô hình 5S áp dụng tại Petrolimex - Cửa hàng 48” là 
CHXD tiếp theo được lựa chọn thực hiển điểm 5S trong 
năm. Buổi tập huấn đưa ra các tiêu chí cơ bản theo các 
nguyên tắc thực hành 5S để giúp CBCNV tại đơn vị hiểu 
được ý nghĩa và vận dụng được các chuẩn mực chung về 
5S. Đồng thời, xây dựng cơ sở để kiểm tra, đánh giá hiệu 
quả việc áp dụng tiêu chuẩn thực hành 5S tại Petrolimex 
- Cửa hàng 48, qua đó thực hiện các hoạt động cải tiến 
liên tục nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả 
công việc của CBCNV.

Ông Bùi Chánh Khiêm - Chủ tịch kiêm Giám đốc chủ trì 
Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2021
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Phong trào “Hiến máu nhân đạo” đã ngày càng trở 
thành một việc làm có ý nghĩa hết sức cao đẹp, thể hiện 
rõ tính nhân văn cao cả, là tiếng nói lương tâm, là tình 
cảm của con người với con người và được xã hội tôn 
vinh. Với thông điệp “Giọt xăng hồng - Giọt dầu đỏ”, 
“Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, Chương 
trình Hiến máu nhân đạo đã được Công ty phối hợp 
với Công đoàn và Đoàn Thanh niên tổ chức và đã nhận 
được sự hưởng ứng tích cực của hơn 79 CBCNV-NLĐ 
đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Petrolimex trên 
địa bàn tỉnh Bình Định, kết quả Hội Chữ Thập đỏ tỉnh 
đã tiếp nhận được 79 đơn vị máu (350 ml/đơn vị). 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an toàn, phòng 
chống cháy nổ trong kinh doanh cung ứng xăng dầu 
ngày 22/11/2011, Công an tỉnh Bình Định và Công ty 
Xăng dầu Bình Định đã ký kết Quy chế phối hợp số 
1457/QC-CAT-CTXD về công tác bảo vệ an ninh trật 
tự, an toàn tài sản Công ty Xăng dầu Bình Định. Trong 
thời gian hơn 10 năm vừa qua, Công an các đơn vị, địa 
phương thuộc Công an tỉnh Bình Định và Công ty Xăng 
dầu Bình Định luôn có sự phối hợp, trao đổi thông tin 
một cách thường xuyên, kịp thời trong tất cả các mặt 
công tác.

Hàng năm, hai đơn vị đều phối hợp tổ chức tuyên 
truyền, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu 

hộ; duy trì thực hiện công tác kiểm tra định kỳ về thực 
hiện theo quy định của pháp luật về PCCC; phân công 
cán bộ chuyên trách thường xuyên trao đổi tình hình, 
phối hợp xây dựng các phương án kế hoạch đảm bảo an 
ninh trật tự, an toàn tài sản và phòng cháy, chữa cháy. 

Với những kết quả nêu trên, từ đầu năm 2021 đến 
nay, tình hình AN-TT, an toàn về phòng cháy chữa 
cháy tại Công ty Xăng dầu Bình Định được đảm bảo, 
chưa để xảy ra sự cố, vụ việc phức tạp, ảnh hưởng đến 
hoạt động của Công ty, ngành Xăng dầu và tình hình an 
ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung

Petrolimex Bình Định tổ chức hiến máu nhân đạo năm 2021

Ông Bùi Chánh Khiêm - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty 
phát biểu chỉ đạo thực hiện 5S
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Trên thị trường hiện nay, thương hiệu Cửa Eurowindow là một trong những thương hiệu 
Việt vững mạnh, thân thuộc với đông đảo người tiêu dùng. Để hiểu hơn về Eurowindow, 
nhân dịp chào đón Xuân mới 2022, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với người đặt nền móng 
cho thương hiệu này.

CEO NGUYỄN CẢNH HỒNG - TGĐ CÔNG TY CP EUROWINDOW:

 “CHINH PHỤC NGƯỜI TIÊU DÙNG LÀ 
ĐIỀU RẤT KHÓ CỦA NGƯỜI TIÊN PHONG”

PV: Ông có thể giới thiệu đôi nét về bản thân?

CEO NGUYỄN CẢNH HỒNG: Cách đây hơn 20 
năm, khi còn là một chàng sinh viên Đại học Bách khoa, 
tôi đã vừa học, vừa kinh doanh theo kiểu mua hàng 
đầu phố, bán cuối phố. Rồi sau đó là những cuộc thử 
sức với các công ty máy tính của bạn bè cũng như của 
riêng mình.

Có thể nói, 20 năm trước, lớp trẻ chúng tôi kinh 
doanh như một cuộc thử nghiệm với những điều mới 
lạ. Vì xã hội vẫn đang kỳ thị, nhìn ngó những người này 
như những con buôn. Song chính lúc khó khăn đó lại 
là lúc thị trường rộng mở, cơ hội nhiều. Tôi học được 
nhiều kinh nghiệm thương trường ngay từ những thời 
điểm bắt đầu này...

PV: Cơ duyên nào đưa anh đến với lĩnh vực kinh 
doanh Cửa Eurowindow?

CEO NGUYỄN CẢNH HỒNG: Năm 1997, chúng tôi 
có công trình lớn ở Việt Nam và cần tìm loại cửa có 
nhiều tính năng mới nhưng không thấy. Nhìn từ thị 
trường châu Âu, trong khi hầu hết các nước đều sử 
dụng cửa uPVC ở các công trình hiện đại, tôi đã nghĩ, 
làm sao phải đưa được sản phẩm cửa cao cấp, chất 
lượng quốc tế về Việt Nam, làm sao để người dân Việt 
Nam có cuộc sống an toàn và tốt đẹp hơn. Do vậy, ý 
tưởng về sản phẩm cửa nhựa uPVC hiện đại cung cấp 
cho thị trường Việt Nam được hình thành. Thời điểm 
đó, đã có không ít người hoài nghi, do dự về sự thành 
công của Eurowindow. Nhưng sự táo bạo và mạo hiểm 
đã khiến tôi bén duyên với Eurowindow.

PV: Và câu chuyện khởi nghiệp của ông đã diễn ra 
tiếp theo sau đó như thế nào?

CEO NGUYỄN CẢNH HỒNG: Vâng! Đến năm 
2002, khi có trong tay 5 triệu USD, chúng tôi quyết 
định thành lập Eurowindow với khoảng 120 nhân 
sự. Vốn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Để doanh 
nghiệp lớn mạnh như ngày nay, chúng tôi phải nỗ 
lực không ngừng, bởi hành trình khởi nghiệp chẳng 
dễ dàng gì.

Đến năm 2003, Eurowindow đã khởi công xây 
dựng nhà máy đầu tiên trên diện tích 21.500 m2 tại tại 
Vĩnh Phúc. Những sản phẩm cửa uPVC đầu tiên mang 
thương hiệu Eurowindow này đã chính thức ra mắt trên 
thị trường Việt Nam.

Với mẫu mã đẹp, hiện đại, chất lượng cao, song để 
thay đổi thói quen sử dụng cửa gỗ đã ăn sâu vào tiềm 

CEO Nguyễn Cảnh Hồng
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thức của bao đời người Việt là một thử thách lớn với 
những người sáng lập Eurowindow. Có thể nói, chinh 
phục người tiêu dùng là rất khó của người tiên phong. 
Xác định được điều đó, chúng tôi không chỉ có quyết 
tâm đầu tư, kiên định, bền bỉ với mục tiêu đã đặt ra mà 
còn phải chuẩn bị nguồn lực tài chính lớn, dồn sức tạo 
lập thị trường...

Vậy là chiến lược quảng bá, truyền thông sản 
phẩm rộng khắp tới khách hàng được đẩy mạnh. 
Và Eurowindow đã mở ra một kỷ nguyên mới về 
cửa uPVC hiện đại tại Việt Nam. Từ một sản phẩm 
mới chưa có thị trường, trong vòng 4 năm, thị 
trường ghi nhận sự “phủ sóng” rộng rãi sản phẩm 
của Eurowindow, nhu cầu của người tiêu dùng tăng 
lên nhanh chóng. 

PV: Ở thị trường phía Nam thì sao, thưa ông?

CEO NGUYỄN CẢNH HỒNG: Đúng, không dừng 
lại ở những thành công ban đầu ở thị trường phía Bắc, 
năm 2005, Eurowindow xây dựng nhà máy thứ 2 tại 
Bình Dương với dây chuyền thiết bị hiện đại, nâng tổng 
công suất của Eurowindow lên 440.000 m2/năm. 

Đến năm 2008-2010, Eurowindow đã được định vị 
thương hiệu là Nhà cung cấp thị trường về cửa hàng 
đầu Việt Nam. Eurowindow tiếp tục đầu tư phát triển 
thêm sản phẩm cửa nhôm và hệ vách nhôm kính lớn 
nhằm khắc phục tất cả các nhược điểm của cửa nhôm 
kính truyền thống. 

Cuối năm 2008, Eurowindow tiếp tục mở rộng, xây 
dựng Trung tâm gia công kính hiện đại bậc nhất Việt 
Nam tại Hà Nội, đưa nhà máy thứ 3 tại Đà Nẵng đi vào 
hoạt động.

Năm 2011, thị trường bất động sản tiếp tục trầm 
lắng kéo theo thị trường vật liệu xây dựng ảm đạm. 
Trong bối cảnh đó, Eurowindow lại tiếp tục công bố 
thành lập nhà máy sản xuất cửa gỗ thứ 4 tại Hà Nội 
và thứ 5 tại Bình Dương khiến thị trường không khỏi 
bất ngờ.

Từ sản phẩm cửa uPVC, Eurowindow đã tiên phong 
ứng dụng các công nghệ mới, phát triển đa dạng các 
dòng sản phẩm như: Cửa nhôm, vách nhôm kính lớn, 
cửa gỗ, cửa gỗ chống cháy, cửa tự động, cửa cuốn, 
cửa thủy lực, các sản phẩm kính cường lực, kính bán 
cường lực, kính an toàn, kính hoa văn, hộp kính, ván 
sàn gỗ… Eurowindow đã luôn dẫn dắt nhu cầu và tạo ra 
xu hướng tiêu dùng mới trên thị trường với những sản 
phẩm có ưu điểm vượt trội.

Đến nay, trải qua hơn 19 năm thương hiệu lan tỏa, 
sản phẩm Eurowindow đã và đang góp phần kiến tạo 
diện mạo khang trang cho hàng trăm nghìn công trình 
trên khắp cả nước, từ các tòa nhà chung cư, biệt thự, 
văn phòng, trụ sở làm việc các cơ quan nhà nước, tòa 
nhà các ngân hàng, khách sạn, trường học, bệnh viện... 
cho đến các công trình trọng điểm cấp quốc gia như: 
Tòa nhà Quốc hội, Tòa nhà Chính phủ, các cảng hàng 
không quốc tế...

PV: Xin cám ơn ông!
HƯƠNG VIỆT (Thực hiện)

Cửa đi xếp trượt (ảnh minh họa)

Cửa nhựa mở hất ngoài (ảnh minh họa)
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NGÀNH SỮA TRONG TRIỂN VỌNG TĂNG TRƯỞNG 

Theo nhận định của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Phú Hưng (PHS), trong khi đại dịch tác động tiêu cực 
đến kinh tế toàn cầu, riêng tại thị trường Việt Nam, 
giá trị tiêu thụ sữa và các sản phẩm từ sữa ở Việt Nam 
vẫn tăng trưởng tốt và mạnh mẽ, trong đó thị trường 
thành thị tăng khoảng 10% và thị trường nông thôn 
khoảng 15%. 

Trong khi những thương vụ mua bán và sáp nhập 
(M&A) liên tục diễn ra và đón những khoảng đầu tư 

ngoại lớn ở những công ty đa quốc gia thì ở sân chơi 
nội địa, VitaDairy chọn hướng đi bền vững hơn khi tập 
trung phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. 

Cụ thể, VitaDairy vừa chính thức ra mắt sản phẩm 
Colos Gain - dòng sản phẩm được phát triển trên nền 
tảng miễn dịch - phân khúc mà công ty này đang tiên 
phong và dẫn đầu thị trường hiện nay, nhưng được làm 
mới bởi lợi ích tăng cân vượt trội. Tăng cân cho trẻ 
suy dinh dưỡng, thấp còi vẫn là lợi ích mà các bà mẹ 
Việt Nam quan tâm hàng đầu để cải thiện thể trạng 

Theo nhận định của các nhóm nghiên cứu thị trường, tăng trưởng ngành Sữa Việt Nam 
trong năm 2021 ít nhạy cảm hơn so với các ngành khác dưới tác động bởi đại dịch. Trước 
triển vọng tăng trưởng ở năm 2022 của ngành Sữa, VitaDairy - Top 3 công ty sữa bột nội 
địa tại Việt Nam đã mang đến một góc nhìn khác, đồng thời định nghĩa lại “cuộc chơi” trong 
phân khúc sữa tăng cân cho trẻ em.

VITADAIRY

THANH TUYỀN

ĐỊNH NGHĨA LẠI CUỘC CHƠI, ĐÓN VẬN HỘI 
TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH SỮA VIỆT

Colos Gain - sản phẩm mới của VitaDairy giúp tăng cân nhanh trên nền tảng miễn dịch khỏe 
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VitaDairy hiện là ông lớn thứ 3 trong ngành sữa bột nội địa

thấp bé của người Việt. Lại thêm điều kiện khí hậu tự 
nhiên khắc nghiệt, trẻ thường xuyên mắc bệnh vặt khi 
hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, càng khiến bé bước vào 
vòng lẩn quẩn: Ốm - tụt cân - ốm… Vì vậy, sản phẩm ra 
đời trong thời điểm dịch bệnh, với lợi ích kép, vừa miễn 
dịch khỏe, vừa tăng cân tốt là một bước đi chiến lược 
xuất sắc của VitaDairy. Bằng sản phẩm này, VitaDairy 
sẽ lại trở thành người làm mới phân khúc sữa tăng cân 
tại Việt Nam.

 Colos Gain có sự kết hợp giữa công thức dinh dưỡng 
đột phá cao năng lượng (đậm độ dinh dưỡng chuẩn 1.0 
kcal/ml), với các dưỡng chất dễ hấp thu MCT, Whey 
protein và Lysine giúp cải thiện biếng ăn để đạt tổng 
thể giúp trẻ tăng cân tốt. Đặc biệt, ColosGain được bổ 
sung sữa non ColosIgG24h - sữa non thu trong 24h đầu 
tiên từ bò được VitaDairy nhập khẩu độc quyền từ Mỹ, 
giúp cung cấp kháng thể IgG để tăng cường miễn dịch. 
IgG là kháng thể chiếm tới 80% tổng lượng kháng thể 
trong hệ miễn dịch, có khả năng gắn kết và tiêu diệt các 
yếu tố gây bệnh giúp trẻ hạn chế ốm vặt, phòng ngừa 
nhiễm khuẩn hô hấp, tiêu hoá.

 Trong nhiều năm qua, VitaDairy luôn là cái tên 
đầu tiên được nhắc đến xoay quanh bài toán miễn 

dịch khỏe cho trẻ, do đó, có thể thấy sản phẩm với 
lợi ích tăng cân nhanh - miễn dịch khỏe ở sản phẩm 
Colos Gain sẽ tiếp tục dẫn VitaDairy vươn tới một 
tầm cao khác. 

TOP 3 ÔNG LỚN TRONG NGÀNH SỮA BỘT 
TẠI VIỆT NAM

Tại Việt Nam, VitaDairy là doanh nghiệp tiên 
phong về phân khúc dinh dưỡng miễn dịch, sở hữu độc 
quyền nguồn nguyên liệu sữa non ColosIgG24h được 
nhập khẩu độc quyền từ Mỹ. Đồng thời là đối tác duy 
nhất của Bộ Y tế trong năm hành động tăng cường 
miễn dịch. 

Mới đây, VitaDairy đã vào Top công ty uy tín 
ngành thực phẩm đồ uống năm 2021, theo báo cáo 
xếp hạng của Vietnam Report - được xây dựng theo 
các nguyên tắc khoa học và khách quan do Vietnam 
Report đánh giá dựa trên các tiêu chí về năng lực tài 
chính, uy tín truyền thông và quan trọng nhất là sự hài 
lòng của khách hàng đối với thương hiệu và sản phẩm. 
Cũng theo công bố của tổ chức này, VitaDairy là một 
trong số ba công ty sữa bột nội địa lớn nhất tại Việt 
Nam, bên cạnh Vinamilk và Nutifood
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Trải qua vô vàn khó khăn trong năm 2021 trước ảnh hưởng nghiệt ngã của dịch bệnh, thiên 
tai…, Thành phố Quy Nhơn dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy và sự vào cuộc của cả 
hệ thống chính trị đã vững vàng thế trận cho triển khai nhiệm vụ kép và đã vượt khó ngoạn 
mục, đạt các chỉ tiêu phát triển KT-XH một cách ấn tượng và bền vững, làm tiền đề và động 
lực cho Quy Nhơn bước vào năm 2022 – Năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết XIII Đại hội 
Đảng toàn quốc và Nghị quyết XIV của Đảng bộ Thành phố. 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 trước thềm Xuân mới 2022.

THÀNH PHỐ QUY NHƠN:
VỮNG VÀNG THẾ TRẬN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KÉP,

TẠO SUNG LỰC MỚI TRIỂN KHAI TOÀN DIỆN NHIỆM VỤ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

PV: Thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện 
nhiệm vụ kép năm 2021 trong bối cảnh khó khăn chung 
của cả nước và những cái khó đặc thù của thành phố. 
Xin ông đánh giá những thành tựu ấn tượng nhất về 
thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2021? 

Chủ tịch NGÔ HOÀNG NAM: Trong năm 2021, 
mặc dù tình hình kinh tế trong Tỉnh và Thành phố 
vẫn còn nhiều khó khăn, ảnh hưởng rất lớn của dịch 
bệnh Covid-19, thiên tai mưa lũ; song được sự lãnh 
đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh, 
sự phối hợp, hỗ trợ của các sở, ban, ngành tỉnh; Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố đã nỗ lực cố 
gắng, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 
và đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: 
Kinh tế thành phố tiếp tục phát triển; giá trị sản xuất 
tăng 8,9% so với năm 2020, trong đó: công nghiệp - xây 
dựng tăng 9,1%; nông - lâm - thủy sản tăng 4%; dịch 
vụ tăng 9%. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp - xây dựng 
chiếm 54,7%, dịch vụ chiếm 42,5%; nông - lâm - thủy 
sản chiếm 2,8%. Trong năm 2021, tổng giá trị sản xuất 
trên địa bàn Thành phố ước đạt hơn 82.777 tỷ đồng, 
tăng 8,9% so với năm 2020. Giá trị kim ngạch xuất khẩu 
đạt hơn 924 triệu USD, tăng 22,5%; thu ngân sách ước 
thực hiện hơn 3.189 tỷ đồng, đạt 122,11% dự toán năm.

 Tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Quốc 
phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội 
được đảm bảo; hệ thống chính trị tiếp tục được củng 
cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của 

chính quyền được nâng cao; tổ chức thành công cuộc 
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hoạt động của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực.

PV: Bước vào năm 2022, Quy Nhơn tăng tốc triển 
khai những giải pháp mới nào tạo đà cho du lịch - 
ngành kinh tế mũi nhọn để thành phố biển phục hồi và 
phát triển bền vững sau đại dịch, thưa ông? 

Chủ tịch NGÔ HOÀNG NAM: Thành phố Quy 
Nhơn đang đẩy mạnh phát triển bền vững về kinh tế 
biển; Phát triển dịch vụ, du lịch biển trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của Thành phố. Chỉ tiêu cụ thể, đến 
năm 2025 là đón trên 6,6 triệu lượt khách du lịch, trong 

Ông Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND 
Thành phố Quy Nhơn
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đó có 09 triệu lượt khách quốc tế. Tốc độ tăng trưởng 
khách bình quân đạt 6,3%; Về doanh thu du lịch đạt 
13.500 tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm. 

Để đạt được mục tiêu cụ thể nêu trên, từ năm 2022-
2025, TP Quy Nhơn đã đề ra các giải pháp cụ thể, 
trong đó:

Tập trung đầu tư các ngành du lịch và dịch vụ biển; 
phát triển hạ tầng du lịch, tập trung các khu nghỉ dưỡng 
ven biển dọc tuyến Quy Nhơn - Nhơn Hội - Cát Tiến 
thuộc bán đảo Phương Mai - Núi Bà trên địa bàn Thành 
phố, Quy Nhơn - Sông Cầu; đầu tư các khu du lịch cao 
cấp tại núi Vũng Chua. Hoàn thiện các khu du lịch ven 
biển, điểm dịch vụ, du lịch sinh thái ven đầm Thị Nại và 
vịnh Mai Hương; phát triển các sản phẩm du lịch theo 
đặc trưng của từng địa điểm tại Eo Gió, Kỳ Co, Phương 
Mai, Nhơn Hải, Hòn Khô, Hải Minh.

 Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng biển chất lượng cao, vui chơi giải trí, 
ẩm thực, mua sắm, thể thao trên biển, mở rộng phát 
triển các sản phẩm du lịch bổ trợ có tiềm năng và sản 
phẩm du lịch mới như du lịch cộng đồng, du lịch khoa 
học, du lịch mạo hiểm, du lịch khám phá,…

  Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch 
thành phố Quy Nhơn, tranh thủ hợp tác với các đơn vị, 
địa phương kết nghĩa với thành phố Quy Nhơn.

 Tiếp tục thực hiện Bộ Quy tắc ứng xử văn minh du 
lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành trên 
địa bàn Thành phố, phong trào“Mỗi người dân Bình 
Định là một Đại sứ du lịch”.

Thực hiện tốt các giải pháp tối ưu này, 5 năm tới 
thành phố Quy Nhơn chắc chắn sẽ có nhiều thay đổi 

lớn, thực hiện được mục tiêu xây dựng thành phố Quy 
Nhơn trở thành đô thị văn minh, hiện đại xứng tầm đô 
thị loại I của khu vực miền Trung.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

VĂN THUẬN (Thực hiện)

Một góc thành phố biển Quy Nhơn

Khai trương cổng thông tin du lịch TP Quy Nhơn

Hội nghị Thành ủy Quy Nhơn lần thứ 8
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Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là ngành công nghiệp nền tảng, ngày càng đóng vai trò rất 
quan trọng quyết định đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao năng suất và kỹ năng 
lao động, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho sản phẩm, chất lượng nền kinh tế Việt Nam. 
Thời gian qua, hàng loạt các mục tiêu, giải pháp được đề ra nhằm thu hút đầu tư và phát 
triển bền vững cũng như khuyến khích ngành CNHT ngày càng phát triển.

TRƯỜNG PHẠM

ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CNHT PHÁT TRIỂN

ĐỊA PHƯƠNG TRỢ LỰC CHO CÁC DN CNHT

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết 
năm 2021, cả nước hiện có gần 5.000 doanh nghiệp 
(DN) hoạt động trong lĩnh vực CNHT, trong đó 88% 
là DN nhỏ và vừa (có từ 300 lao động trở xuống). Đây 
cũng là những DN chịu ảnh hưởng nặng nề trong giai 
đoạn dịch bệnh. Để tạo không gian phát triển đột phá 
CNHT, đóng góp vào quá trình công nghiệp hoá, vai 
trò của chính quyền địa phương rất quan trọng. Do vậy, 
việc tập trung vào các giải pháp đồng hành, tháo gỡ 
khó khăn cho các DN này cũng là công việc trọng tâm 
mà các địa phương đẩy mạnh triển khai.

Thực tế, với mục tiêu nâng cao năng lực ngành 
CNHT, tạo cầu nối giữa các DN trong nước với chuỗi 
giá trị toàn cầu thì một số tỉnh khu vực phía Bắc có thế 
mạnh về sản xuất công nghiệp đã và đang triển khai 
mô hình trung ương, địa phương, DN FDI, đây cũng 
là trợ lực giúp DN phục hồi, gỡ gạc lại sản lượng sụt 
giảm do ngưng trệ sản xuất trong thời gian dịch bệnh 
kéo dài vừa qua.

Mới đây, tỉnh Hải Dương đã hợp tác cùng Bộ Công 
Thương và các DN FDI lớn trong việc cải tiến sản xuất 
và chất lượng cho các DN CNHT trên địa bàn. Còn tại 
Bắc Ninh, đến nay, gần 100 DN đã được tư vấn cải tiến 
nâng cao năng suất, gia tăng tỷ lệ hàng lỗ và tồn kho, 
kết nối để tiếp cận, quảng bá và giới thiệu sản phẩm 
đến các tập đoàn đa quốc gia.

Ông Nguyễn Văn Phúc - Trưởng ban Quản lý các 
khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho hay: “Những DN 
này thường là những DN vừa và nhỏ, số lượng công 
nhân không nhiều, vừa qua, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập 

40 tổ công tác đi đến DN hỗ trợ phòng chống dịch, để 
các DN duy trì sản xuất một cách tốt nhất”.

Tỉnh Bắc Giang hiện có 45 cụm công nghiệp chuyên 
ngành và đa ngành đã được thành lập, phục vụ cho việc 
phát triển các lĩnh vực như cơ khí, dệt may, hoá chất, 
vật liệu mới… Mục tiêu từ nay đến năm 2030, sẽ có 
thêm gần 20 CCN nữa được địa phương này thành lập. 

Theo ông Nguyễn Văn Phương - Phó Giám đốc Sở 
Công Thương Bắc Giang: “Ngay từ đầu năm 2020 Bắc 
Giang đã có định hướng phát triển CCN để thu hút các 
DN sản xuất các sản phẩm phụ trợ, phục vụ cho hoạt 
động sản xuất chính trong CCN, để DN không bị đứt 
gãy chuỗi cung ứng nếu như có dịch bệnh xảy ra”.

ĐỀ XUẤT NHIỀU GIẢI PHÁP HỖ TRỢ DN CNHT

Việt Nam chỉ có khoảng 0,2% trong tổng số gần 1 
triệu DN Việt Nam đang tham gia vào sản xuất chế tạo 
trong ngành CNHT. Đây thực sự là con số đáng báo 
động khi so sánh với cộng đồng DN CNHT tại một số 
nước ngay trong khối ASEAN.

Bên cạnh đó, khó khăn dành cho các DN CNHT 
đến từ nguyên nhân khách quan và chủ quan. Đại 
diện các DN CNHT cho rằng, các DN FDI do nhiều 
yếu tố và vì lợi nhuận của các tập đoàn, nên việc hỗ 
trợ tạo điều kiện cho các DN Việt Nam tham gia 
sản xuất cung ứng linh phụ kiện cho DN FDI rất hạn 
chế. Cùng với đó, nguồn các DN Việt Nam còn hạn 
chế, nhiều DN chỉ chạy theo lợi nhuận ngắn hạn và 
tự phát theo phong trào, phần lớn DN trong nước lại 
chỉ nhìn thấy khó khăn quá lớn khi tham gia vào các 
lĩnh vực CNHT...
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Trước thực trạng đó, mới đây, tại Đại hội Đại biểu 
toàn quốc VCCI Lần thứ VII (nhiệm kỳ 2021 - 2026), 
ông Nguyễn Hoàng - Phó Chủ tịch Hiệp hội CNHT 
Việt Nam đã đề xuất các giải pháp có thể hỗ trợ các 
DN CNHT trong thời gian tới. Cụ thể, các cơ quan 
Quốc hội, Chính phủ cần sớm xây dựng Luật CNHT và 
trình Quốc hội ban hành trong thời gian nhanh nhất; 
thành lập Ban chỉ đạo cấp Nhà nước do Phó Thủ tướng 
Chính phủ làm trưởng ban, để thống nhất chỉ đạo thúc 
đẩy giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc cho 
DNCNHT; xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để phát 
triển các DN thuộc ngành CNHT, quyết tâm đến năm 
2025 tầm nhìn 2030 đạt tỷ trọng 5-10% trên tổng số DN 
Việt Nam.

Đồng thời, cần quy hoạch cụ thể từng vùng kinh tế 
để phát triển các ngành CNHT, tránh lãng phí nguồn 
lực và cạnh tranh không cần thiết. Cần có gói giải pháp 
cấp thiết, đặc thù về vốn bởi hiện các điều kiện vay 
vốn vẫn còn trở ngại đối với các DN sản xuất sản phẩm 
CNHT.

Nhà nước cần có quy hoạch và chính sách cụ thể 
để hỗ trợ hình thành một số khu công nghiệp chuyên 
sâu, hỗ trợ đào tạo lao động chất lượng cao, hỗ trợ 
công nghệ khi nhập khẩu các thiết bị cũ đã qua sử 

dụng nhưng phù hợp với chuẩn mực quốc tế và Việt 
Nam. Cho phép các DN tư nhân thuộc ngành CNHT 
và CNHT cho công nghệ cao được tiếp cận vay vốn 
ODA để đầu tư mua thiết bị, máy móc, công nghệ của 
nước ngoài (đặc biệt chú trọng vào Nhật Bản) để có 
khả năng sản xuất, liên kết tham giá chuỗi sản xuất của 
Nhật Bản và toàn cầu. Bên cạnh đó là việc kết nối các 
DN tập đoàn lớn quốc tế đang có mặt tại Việt Nam 
là hết sức quan trọng, thúc đẩy và “kèm cặp” để các 
DN FDI này cũng đặt hàng. Hỗ trợ các DN Việt Nam 
sản xuất linh phụ kiện cấp cho họ để từ đó các DN 
Việt Nam trực tiếp len chân được vào chuỗi sản xuất 
CNHT. Đồng thời, cần có chính sách ưu đãi cụ thể 
khuyến khích các thanh niên Việt Nam đã học tập, làm 
việc tại các công ty, các quốc gia có nền CNHT phát 
triển để họ khởi nghiệp trở thành các doanh nhân - DN 
CNHT 100% Việt Nam.

Để các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển CNHT 
đi vào cuộc sống, mở ra cơ hội cho DN CNHT tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu, thì song song với việc 
ban hành chính sách, các bộ, ngành, địa phương cần có 
những giải pháp để đưa chính sách vào cuộc sống, tạo 
thuận lợi cho DN tiếp cận được với ưu đãi. Có như vậy, 
chính sách mới phát huy hiệu quả, tạo thành động lực 
cho DN phát triển CNHT
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Năm 2021, dịch Covid-19 bùng phát lần thứ tư đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). Trước 
tình hình đó, toàn hệ thống khuyến công (KC) từ trung ương đến địa phương đã kịp thời 
triển khai theo các văn bản của Đảng, Chính phủ, bám sát diễn biến tình hình của cơ sở 
CNNT, rà soát đánh giá tính cấp thiết, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền kịp thời điều 
chỉnh kế hoạch tạo điều kiện tốt nhất hỗ trợ các DN, cơ sở CNNT giải quyết khó khăn, phát 
triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện mới.

MINH VŨ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CƠ SỞ CNNT ỔN ĐỊNH 
SẢN XUẤT, VỮNG VÀNG VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH

KHÓ KHĂN TỪ DỊCH BỆNH

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương 
(Bộ Công Thương), tổng kinh phí KC năm 2021 của 
cả nước là 338 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch kinh phí 
KC quốc gia (KCQG) là 150 tỷ đồng, kế hoạch kinh 
phí KC địa phương (KCĐP) là 188 tỷ đồng. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh ngân sách khó khăn, do phải thực hiện 
các nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid-19 nên kinh 
phí KCQG chỉ bố trí được 75,641 tỷ đồng, đạt 50% 
tổng dự toán năm 2021 (giảm 50% so với năm 2020), 
dẫn đến giảm số lượng các đối tượng thụ hưởng của 
chương trình.

Bên cạnh đó, việc áp dụng các biện pháp phòng 
chống dịch như cách ly, phong tỏa, hạn chế tập trung 
đông người đã ảnh hưởng nhiều đến việc triển khai các 
hoạt động KC. Một số nội dung thiết thực như hỗ trợ 
tham gia hội chợ, triển lãm, hỗ trợ nâng cao năng lực 
quản lý DN, hội nghị, hội thảo chuyên đề không triển 
khai được. Công tác phối hợp, hướng dẫn thủ tục hỗ 
trợ của các đơn vị thực hiện cho các đối tượng thụ 
hưởng gặp khó khăn...

ĐỒNG HÀNH CÙNG CÁC CƠ SỞ CNNT

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, 
toàn hệ thống KC từ trung ương đến địa phương đã 

Lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia lần thứ IV
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bám sát diễn biến dịch bệnh, kịp thời điều chỉnh kế 
hoạch, triển khai các hoạt động hỗ trợ DN, cơ sở 
CNNT.

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Chương trình 
KCQG và KCĐP giai đoạn 2021-2025, nhằm tạo sự 
chuyển biến mạnh mẽ về hoạt động KC, ngay từ đầu 
năm, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-
BCT về việc đẩy mạnh các hoạt động KC, tạo động lực 
mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021-2025.

Trong năm, chương trình KCQG và KCĐP đã tập 
trung hỗ trợ cho các hoạt động thiết thực như hỗ 
trợ trực tiếp cho các cơ sở CNNT đầu tư mua sắm 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất, xây dựng 
các mô hình để nâng cao năng suất, chất lượng, đổi 
mới và đa dạng sản phẩm nhằm tăng hiệu quả kinh 
doanh; hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT; hỗ trợ 
liên doanh, liên kết; tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị; hợp tác đầu tư phát triển các cụm công 
nghiệp… Điều này đã khuyến khích, động viên các 
DN, cơ sở CNNT cố gắng duy trì sản xuất để vượt 
qua giai đoạn khó khăn, tìm cơ hội, thích nghi với 
điều kiện bình thường mới.

Một trong những chương trình trọng tâm được 
nhiều địa phương quan tâm bố trí kinh phí thực hiện 
đó là “hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp”. Trong năm 2021, nguồn kinh phí 
KC đã hỗ trợ 739 cơ sở ứng dụng máy móc tiên tiến 
và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất và 
xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ trợ xây dựng 14 mô hình 
trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, công nghệ 
mới, thí điểm xây dựng mô hình trình diễn áp dụng giải 
pháp sạch hơn; hỗ trợ 5 cơ sở CNNT sửa chữa, nâng 
cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường. 

Theo đánh giá của các cơ sở thụ hưởng, việc được 
hỗ trợ ứng dụng dây chuyền công nghệ mới đã giúp 
các cơ sở tạo ra sản phẩm có chất lượng, thân thiện với 
môi trường, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, qua 
đó, đáp ứng được nhu cầu của thị trường xuất khẩu, 
đặc biệt là các thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật,… 
Đồng thời, góp phần thu hút và tạo việc làm cho nhiều 
lao động, tăng thu cho ngân sách địa phương. Các mô 
hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp giúp cải thiện môi trường khu vực sản xuất, góp 
phần thúc đẩy nhanh chương trình mục tiêu quốc gia 
về biến đổi khí hậu, tạo cơ hội phát triển sản xuất công 
nghiệp bền vững, hướng đến sản xuất xanh.

Bên cạnh đó, các hoạt động hỗ trợ khác cũng được 
quan tâm triển khai thực hiện, đáng chú ý là nội dung 
hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT. Tại kỳ bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021, số 
lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất từ trước đến nay 
với 310 sản phẩm của 58 tỉnh, thành phố. Điều này cho 
thấy hiệu quả mà chương trình mang lại đã thu hút 
được ngày càng nhiều sự quan tâm tham gia của các 
DN, cơ sở CNNT. Các sản phẩm đa dạng về mẫu mã, 
chủng loại, chất lượng cũng khá đồng đều ở mức cao, 
điều này dẫn đến số lượng sản phẩm được giải cũng 
cao hơn mọi kỳ bình chọn, đây là tín hiệu đáng mừng 
cho sự phát triển của các cơ sở CNNT. Cũng trong 
năm 2021, kinh phí KCĐP đã hỗ trợ trên 500 gian hàng 
cho gần 300 cơ sở CNNT tham gia các hội chợ triển 
lãm trong nước để giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm; hỗ 
trợ đầu tư 10 phòng trưng bày cho các cơ sở CNHT có 
sản phẩm đạt giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc 
gia, cấp tỉnh,…

TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN HIỆU QUẢ 
CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Theo Cục Công Thương địa phương, bước sang 
năm 2022, chương trình KC sẽ tiếp tục bám sát các mục 
tiêu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung hoạt 
động nhằm hỗ trợ cho các DN, cơ sở CNNT phục hồi 
và phát triển sản xuất hậu đại dịch Covid-19. Trong đó 
tập trung hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ phát 
triển sản phẩm CNNT; tăng cường hoạt động tư vấn, 
trợ giúp thông tin, nâng cao năng lực sản xuất thích ứng 
bối cảnh dịch Covid-19 cho cơ sở CNNT… Đặc biệt là 
tiếp tục nâng cao chất lượng khảo sát, xây dựng đề án 
KC theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm; hỗ 
trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu phù hợp với 
tiềm năng, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương; các 
ngành và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng cao, 
giá trị xuất khẩu lớn, khai thác triệt để những thành tựu 
của CMCN 4.0; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên 
truyền để người dân, DN, cơ sở CNNT nắm bắt và 
tham gia tích cực các nội dung hoạt động KC...

Tuy nhiên, để các hoạt động KC đem lại hiệu quả 
nhiều hơn nữa cho các cơ sở CNNT, rất cần sự quan 
tâm của Chính phủ trong việc bố trí tăng ngân sách cho 
chương trình KCQG, đặc biệt trong bối cảnh dự báo 
diễn biến dịch bệnh còn phức tạp và kéo dài, để góp 
phần thực hiện các giải pháp tại Nghị quyết của Đảng, 
Chính phủ trong việc hỗ trợ DN, cơ sở sản xuất phục 
hồi, duy trì và phát triển sản xuất bền vững
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Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Thái 
Bình đã phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị, thành phố triển khai các đề án 
hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất, kinh doanh. Trong đó, TTKC đã thực hiện Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản 
xuất vành xe đạp, xe máy tự động cho Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Thiên Văn (tại Trì Chỉ 
Nam, xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy).

THU HẰNG

TỈNH THÁI BÌNH:

KHUYẾN CÔNG THÚC ĐẨY
CÁC CƠ SỞ CNNT PHÁT TRIỂN

Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Thiên Văn 
được thành lập năm 2002, chuyên sản 
xuất các loại giỏ xe đạp, xe máy, xe đạp 
điện, vành xe đạp, xe máy. Trong những 

năm đầu thành lập, DN gặp không ít khó khăn do thiếu 
thốn về cơ sở vật chất, phải sử dụng công nghệ cũ, lạc 
hậu, tiêu tốn điện năng, nên chất lượng sản phẩm chưa 
đáp ứng được thị trường và thị hiếu người tiêu dùng. 
Tuy nhiên, với sự năng động sáng tạo, biết phát huy 
nội lực, tận dụng tốt cơ hội nên DN từng bước vượt 
qua những khó khăn, tạo dựng được vị thế trên thương 
trường; hiệu quả kinh doanh ngày càng cao, đóng góp 
vào nguồn thu ngân sách địa phương.

Nhằm hỗ trợ DN, cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) khắc phục khó khăn, phát triển và mở rộng sản 
xuất, TTKC tỉnh Thái Bình phối hợp với Phòng Kinh tế 
Hạ tầng huyện Thái Thụy xây dựng đề án khuyến công 
hỗ trợ trên 347 triệu đồng cho đơn vị để mua sắm máy 
móc, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất vành 
xe đạp, xe máy. Từ nguồn kinh phí này, Doanh nghiệp tư 
nhân Cơ khí Thiên Văn đã đầu tư mua sắm 05 hệ thống 
thiết bị gồm: 01 máy cán vành hợp kim, Model: CH-80-
013A, sản lượng: 400-540c/h; 01 máy cắt vành hợp kim, 
Model: CH-80-02A, sản lượng: 400-540c/h. 01 máy ghim 
vành hợp kim, Model: CH-80-03, sản lượng: 400c/h; 01 
máy khoan lỗ vành hợp kim Robot, Model: CH-80-013, 
sản lượng: 120-200c/h; 01 máy tiện vành bánh xe hợp kim 
nhôm vách đôi CNC, Model: CH-80-070, sản lượng: 100-
200c/h. Đây là những hệ thống máy móc hiện đại, được 
nhập khẩu mới 100% xuất xứ từ Trung Quốc, với tổng 
kinh phí đầu tư là 2 tỷ 553 triệu đồng.

Từ những nguyên liệu thô là hợp kim định hình sẵn 
được DN chọn sẵn làm sản phẩm, được hệ thống máy 
móc, quy trình công nghệ hiện đại trong tất cả các khâu 
cán tạo hình, bắn ghim, khoan lỗ, tiện, phủ sơn đã cho 
ra sản phẩm vành xe đạp, xe máy đạt chất lượng cao, 
mẫu mã đa dạng, thời trang. Với quy trình công nghệ 
hiện đại với hệ thống xử lý nước thải, hệ thống lọc bụi 
trong xưởng sơn đảm bảo quy chuẩn về môi trường… 

Ông Ngô Quang Văn - Giám đốc DN tư nhân Cơ khí 
Thiên Văn cho biết: Hiện nay DN có 02 cơ sở sản xuất 
gồm: Cơ sở 1, tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình; Cơ sở 2 tại thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình với tổng diện tích nhà xưởng gần 
6.000m2. Với đội ngũ công nhân lành nghề, kinh nghiệm 
cùng với công nghệ sản xuất hiện đại đã giúp DN sản xuất 
được các loại giỏ xe, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của 

Các đại biểu tham quan dây chuyền sản xuất vành xe đạp, 
xe máy tại Doanh nghiệp tư nhân Cơ khí Thiên Văn
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thị trường như: Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng thời trang, 
tiện ích cao… Năm 2014, DN đã dầu tư dây chuyền tự 
động hóa chuyên sản xuất sản phẩm giỏ xe bằng nhựa, 
ưu điểm của giỏ xe là có mẫu mã, màu sắc đẹp, độ thẩm 
mỹ cao, thân thiện với môi trường, giá cả hợp lý, được sản 
xuất từ nguyên liệu nhựa PP, PE nguyên chất nên có độ 
bền cao. Các sản phẩm đã được nhiều DN, cơ sở lắp ráp 
xe đạp, xe máy, xe đạp điện sử dụng. Bên cạnh đó, DN 
chuyên đi sâu vào sản xuất thiết bị mặt boong tàu biển, sản 
xuất thiết bị phụ trợ cho các nhà máy đóng tàu, cơ khí chế 
tạo đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Đặc biệt, năm 2021, 
DN tư nhân Cơ khí Thiên Văn đã đầu tư mới máy ép vành 
xe đạp, xe máy tiên tiến, giúp DN mở rộng sản xuất, giảm 
nhân công, tăng năng suất chất lượng sản phẩm. 

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, đặc 
biệt là Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, UBND huyện 
Thái Thụy, TTKC đã hỗ trợ DN tổ chức mô hình trình 
diễn kỹ thuật sản xuất vành xe đạp, xe máy tự động 
giúp DN giới thiệu sản phẩm đến thị trường để các tổ 
chức cá nhân tham quan, học tập, ký kết hợp đồng hợp 
tác đầu tư và cung ứng dịch vụ. Qua đó, tạo thêm việc 
làm cho lao động địa phương, đóng góp vào nguồn thu 
ngân sách địa phương, giúp chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
và các mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh.

Trao đổi vơi phóng viên, ông Đồng Văn Hải - Phó 
chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Đối với thị 
trấn Diên Điền, nguồn kinh phí khuyến công được hỗ 
trợ để đầu tư mua sắm, nâng cấp trang thiết bị tiên tiến 
là rất hiệu quả. Điển hình, vừa qua DN Minh Trí được 
hỗ trợ đầu tư hiện đại hóa mua sắm dây chuyền máy 
cắt gỗ CNC, trong sản xuất đồ gỗ nội thất. Ông cho 
rằng, để đáp ứng cùng với xu thế phát triển như hiện 
nay, công tác khuyến công trong thời gian tới cần có 
thêm nguồn kinh phí nhiều hơn nữa để hỗ trợ cho các 
DN tư nhân phát triển. Các chương trình khuyến công 
cần tập trung có trọng tâm, trọng điểm cho các DN có 
năng lực để phát triển, xây dựng dây chuyền tự động 
hóa nâng cao. Bên cạnh đó, do nhu phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng mạnh tại địa phương 
nên lực lượng lao động đang chuyển đổi từ nông nghiệp 
sang công nghiệp, tỉnh cần quan tâm và có các chính 
sách an sinh tập trung cho vấn đề đào tạo nghề, tiếp 
cận khoa học kỹ thuật mới cần được quan tâm để đáp 
ứng được yêu cầu phát triển phù hợp tại địa phương.

Theo ông Hà Văn Hải - GĐ Trung tâm Khuyến 
công tỉnh Thái Bình cho biết: Năm 2021, TTKC đã 
triển khai các hoạt động khuyến công, tuy nhiên, do 
tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh 
hưởng không nhỏ tới các DN, cơ sở sản xuất CNNT 
trên địa đã bàn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn 

do bị đứt gãy chuỗi cung ứng khi thực hiện giãn cách 
xã hội. Vì vậy, để hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất CNNT 
trên địa bàn, TTKC đã triển khái nhiều đề án hỗ trợ mô 
hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc thiết bị kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất 
kịnh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Đồng 
thời, TTKC cử cán bộ phối hợp với cơ quan liên quan 
giám sát tiến độ thực hiện đề án khuyến công được 
triển khai đúng thời gian theo hợp đồng ký kết đúng 
quy định của pháp luật. Qua đó, đã khuyến khích các 
DN, cơ sở CNNT trên địa bàn ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến, tạo ra những sản phẩm có chất lượng, đáp 
ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ.

Có thể nói, “Đề án trình diễn mô hình kỹ thuật sản 
xuất vành xe đạp, xe máy tự động” của Doanh nghiệp 
tư nhân Cơ khí Thiên Văn, bước đầu giúp DN đầu tư 
dây chuyền khép kín, hiện đại tiết kiệm điện, không gây 
ô nhiễm môi trường… đã đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
tạo việc làm nâng cao thu nhập ổn định cho người lao 
động địa phương, góp phần phát triển kinh tế, xã hội 
chung của đất nước

Máy cắt và tạo hình vành xe đạp

Máy ghim vành hợp kim





MERPERLEMERPERLE   

ĐIỂM ĐẾN LÝ TƯỞNG
CHO KỲ NGHỈ CỦA BẠN

MERPERLE HÒN TẰM RESORT
Với địa thế độc đáo, được ôm trọn trong không
gian xanh mát trong lành của đất trời Hòn Tằm –
một trong bốn đảo đẹp nhất vịnh Nha Trang –
cách đất liền tầm 10 phút di chuyển bằng cano,
cùng việc sở hữu đa dạng các dịch vụ nghỉ
dưỡng, vui chơi - giải trí, thư giãn – chăm sóc
sức khỏe,…MerPerle Hòn Tằm Resort là điểm đến
lý tưởng cho những kì nghỉ lãng mạn, những trải
nghiệm mới lạ, nghỉ dưỡng riêng tư hay một đám
cưới thân mật, ấn tượng.

GIẢM 30 % TẤT CẢ TRÒ CHƠI THỂ THAO BIỂN 
 tại MerPerle Sparkling Waves
GIẢM 20% TẤT CẢ CÁC TRỊ LIỆU thư giãn &
chăm sóc sức khỏe tại MerPerle Hòn Tằm Spa
GIẢM 20% TRỌN GÓI TẮM BÙN tại MerPerle
Hòn Tằm Mud Bath

Khởi động 2022 thật phấn khởi với ƯU ĐÃI
“TREAT YOURSELF BETTER” – Dành riêng cho du
khách lưu trú tại MerPerle Hòn Tằm Resort

Thời gian lưu trú & áp dụng: từ 01.01.2022 đến
hết 30.06.2022

DỊCH VỤ THỂ THAO BIỂN

DỊCH VỤ SPA

DỊCH VỤ TẮM BÙN

ƯU ĐÃI CHÀO 2022

H Ò N  T ẰM
SEADAY TOUR & MUD BATH

Tàu đưa đón 2 chiều từ đất liền qua đảo và ngược lại
Thư giãn & phục hồi sức khoẻ tại MerPerle Hòn Tằm Mud Bath - Khu Phức hợp Tắm
bùn khoáng trên đảo lớn nhất Việt Nam với các hoạt động như: tắm bồn bùn, ôn
tuyền thuỷ liệu pháp, vui chơi tại hồ bơi vô cực & thác tràn,...
Thưởng thức bữa trưa tại nhà hàng Hồn Việt
Miễn phí vé vào cổng tham quan khu vui chơi MerPerle Sparkling Waves
Thưởng thức buffet trái cây
Trải nghiệm các trò chơi thể thao biển đặc sắc chỉ có tại Hòn Tằm
Thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật dân gian

THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Đảo Hòn Tằm - Nha Trang, Việt Nam
Hotline: 0909 69 35 69 - 0911 94 56 55
Fanpage :www.facebook.com/MerPerleResortsandHotels
Website: www.hontamresort.vn

TẠI

TRỌN GÓI: 680,000VNĐ/KHÁCH

NHA TRANGNHA TRANG
HÒN TẰM RESORTHÒN TẰM RESORT





Tất cả sản phẩm được sản xuất từ Nhà máy 
Dược phẩm công nghệ cao được đăng ký cơ sở 
FDA Hoa Kỳ và Chứng nhận đạt GMP, 
GMP-WHO, CGMP, ISO 3485:2016 

NHÀ MÁY CÔNG NGHỆ CAO CVI PHARMA
Gần 1 thập kỷ hiện thực hóa sứ mệnh nâng tầm thảo dược, CVI Pharma luôn nỗ lực không ngừng, 
hướng tới khép kín chuỗi giá trị dược mỹ phẩm, phục vụ hiệu quả sự nghiệp chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng. 

TTháng 7/2017 CVI vinh dự trở thành doanh nghiệp dược phẩm đầu  ên được cấp chứng nhận đầu 
tư xây dựng nhà máy tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc với diện  ch khoảng 10.000 m2. Với  diện  ch 
10.000 m2 Nhà máy Dược phẩm công nghệ cao CVI Pharma đầu tư 300 tỉ đồng trang bị hệ thống 
chiết xuất hiện đại, cùng dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP, CGMP, GMP - WHO, ISO 
13485:2016 cho sản xuất mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc đông dược, và trang thiết bị y tế, 
vật tư y tế loại A. Phòng Kiểm nghiệm (QC) đạt GLP, Kho bảo quản đạt chuẩn GSP.  Đặc biệt, Nhà 
máy CVI Pharma còn thành lập Viện Công nghệ Y Dược CVI Core Tech Lab, đi đầu trong nghiên cứu 
công thcông thức độc quyền và phát triển các sản phẩm Dược Mỹ phẩm công nghệ cao từ thảo dược.  

Với công suất 100 triệu sản phẩm/ năm, nhà máy ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại, gia tăng 
năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm dược mỹ phẩm thiên nhiên đáp ứng nhu cầu trong nước 
và hướng tới xuất khẩu.



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

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ THUỶ TINH CÁCH ĐIỆN
Địa chỉ: Khu Hai Vân, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh,

Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh

Sản xuất thiết bị điện khác

Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm vật liệu cách điện, cách nhiệt.



Ngành nghề kinh doanh
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các 
  sản phẩm liên quan
- Sơn sửa vỏ bình gas
- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GAS PHỤNG 
ĐẮK NÔNG

Địa chỉ: Khu công nghiệp Tâm Thắng, Xã Tâm 
Thắng, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông

 VietNetinc được sáng lập vào năm 1991 bởi ông Đàm Ngọc Hồng việt kiều Hà Lan, hành trình gần 30 
năm xây dựng và phát triển, một quãng thời gian biết bao thăng trầm, là niềm tự hào của những con người đặt 
nền móng xây dựng lên Việt Nét ngày nay.

VietNetinc kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị trong ngành giao thông, đặt biệt là các thiết bị phạt vi 
phạm An Toàn Giao Thông. Nhằm giảm thiểu số nạn tử vong do tại nạn giao thông gây ra, VietNetinc đã liên 
tục tìm kiếm những thiết bị và giải pháp an toàn giao thông, các sản phẩm của VietNetinc đã được nhiều bộ và 
ban ngành sử dụng...

Bắt nguồn từ những tai nạn chết người thảm khốc lúc đó ông Đàm nhiều đêm không ngủ, ông Đàm luôn đặt ra 
câu hỏi cho chính mình làm thế nào để giúp giảm thiểu số vụ tại nạn giao thông, làm thế nào để vừa có thu nhập 
cho mình và góp phần xây dựng đất nước.

Ông Đàm đã mạnh dạn nhập về Việt Nam những thiết bị kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, thiết 
bị kiểm tra khí xả…, sau bao năm tìm kiếm đối tác rồi cuối cùng ông Đàm cũng gặp được điều mà mình mong 
muốn. Vào lúc ấy  Nghị định 36/CP (lập lại kỷ cương an toàn giao thông) ra đời, an toàn giao thông được nhiều 
người quan tâm.

Năm 1995 công ty TNHH Vietnetinc đã trúng gói thầu quốc tế của Bộ GTVT về việc cung ứng lắp đặt tất cả các 
trạm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc, đến nay công ty TNHH Vietnetinc đã 
cung cấp hơn 100 trạm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc.

CÔNG TY TNHH VIỆT NÉT
Địa chỉ: Số 1A/L3, KP1, Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân,

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Email: info@vietnettinc.com - Website: www.vietnetinc.com

Điện thoại: 0251.3831178 - Fax: 0251.3831179













TRAO NHẬN

NGUỒN
HẠNH PHÚC

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội là bệnh viện tuyến cuối của Bộ Y tế về chuyên 
môn kỹ thuật Sản Phụ khoa. Mỗi năm, Bệnh viện thực hiện hơn 40,000 
ca đẻ, hơn 1,000,000 lượt thăm khám và điều trị, hàng chục ngàn ca thủ 
thuật, nổi bật nhất là ứng dụng thành công mổ can thiệp y học bào thai 
- kỹ thuật cao nhất trong lĩnh vực sản khoa.
Khi đến với Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội người dân được hưởng dịch vụ 
khép kín bắt đầu từ sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, sàng lọc các bệnh 
di truyền, tiêm phòng vắc xin, chăm sóc thai phụ trong suốt quá trình 
mang thai

CS1: 929 đường La Thành, Ba Ðình

CS2: 38 Cảm Hội, Hai Bà Trưng

CS3: 10 Quang Trung, Hà Ðông

Sàng lọc tim bẩm sinh, thính lực
Sàng lọc 50 bệnh rối loạn chuyển hóa
Sàng lọc Hb/Thalassemia
Sàng lọc thiếu men Biotinidase
Sàng lọc bệnh xơ nang
Sàng lọc tăng sinh thượng bẩm sinh
Sàng lọc hội chứng SCID
Sàng lọc thiếu men G6PD
Sàng lọc suy giáp bẩm sinh
Sàng lọc Phenylketonuria
Sàng lọc Galactosemia

Quản lý thai kỳ
Sàng lọc trước sinh NIPT,

Tiền sản giật, Thalassemia,...

Khám, điều trị bệnh lý phụ khoa,
vú, bệnh lây qua đường

tình dục, thẩm mỹ thu hẹp âm đạo,... 

Khám, điều trị các bệnh
do rối loạn chức năng sàn chậu, 

són tiểu, sa tạng chậu, sa tử cung,...

Ðình chỉ thai giảm đau có gây mê
Tư vấn tránh thai, đặt dụng cụ tử cung,

cấy que tránh thai,...

Khám, tư vấn tiền hôn nhân, tiền mang thai
Khám và điều trị hiếm muộn nam nữ
Ðiều trị bệnh lý nam khoa,...

Khám sàng lọc, phát hiện sớm, điều trị ung thư
phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú,...








