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Tối 11/10, tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức Lễ bế mạc Chương trình “Nhận diện 
hàng Việt Nam” với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam năm 2017”. Tới dự Lễ bế mạc có Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải - Trưởng Ban tổ chức Chương trình năm 2017 
cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, địa phương 
và các doanh nghiệp trên cả nước.

Phát biểu tại Lễ bế mạc, Thứ 
trưởng Đỗ Thắng Hải cho 
biết, sau 8 năm triển khai 
thực hiện, Cuộc vận động 

người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam đã hình thành một 
phong trào mạnh mẽ trong mọi 
tầng lớp nhân dân cả nước, đã tạo 
ra xu hướng lựa chọn tiêu dùng 
hàng Việt Nam. Thông qua cuộc 
Vận động, các doanh nghiệp trong 
ngành Công Thương cũng đã nhận 
thức rõ vai trò, trách nhiệm; nâng 
cao chất lượng, sức cạnh tranh sản 
phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực 
hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng, xây dựng được 
thương hiệu quốc gia cho nhiều 
sản phẩm hàng hóa Việt Nam. Kết 
quả từ Cuộc vận động đã góp phần 
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
kinh tế theo hướng kiềm chế lạm 
phát, ổn định kinh tế vĩ mô.

Đối với Chương trình nhận diện 
hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt 
Nam, đây là năm thứ 3 liên tiếp 
Bộ Công Thương giao cho Tạp 
chí Công Thương chủ trì tổ chức 
chương trình này và đã tạo được sự 
lan tỏa và hiệu quả tới mọi tầng lớp 
người dân Việt Nam. Điểm mới của 
Chương trình năm nay là các hoạt 
động truyền thông được triển khai 
ngay từ đầu năm 2017, với các hình 
thức truyền thông hiện đại có độ lan 
tỏa, tương tác cao. Các điểm nhấn 
của chương trình như: Bình chọn 
ảnh “Tôi yêu hàng Việt Nam”; 
Cuộc thi viết “Yêu hàng Việt Nam 

- Câu chuyện của tôi”; Trò chơi nhận 
diện hàng Việt, trang Fanpage, trang 
Website của Chương trình đã tiếp cận 
hàng triệu người tiêu dùng. Ba nhà 
mạng lớn nhất Việt Nam là Viettel, 
MobiFone, Vinaphone đã gửi tin 
nhắn tới hàng chục triệu người dân 
với thông điệp tải nhạc chờ điện 
thoại miễn phí bài hát “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Cùng với đó là các sự kiện như: 
Đưa hàng Việt tới người lao động; 
Game show truyền hình “Sinh viên 
nhận diện hàng Việt Nam”; Hội 
thảo “Chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp tham gia chuỗi cung ứng 
trong thời kỳ hội nhập”… đã thu hút 
sự quan tâm và hưởng ứng của hầu 
hết các địa phương, hiệp hội, doanh 
nghiệp trên cả nước. Hàng chục hội 
chợ hàng Việt, hội nghị kết nối cung 
cầu, hàng trăm chương trình giảm 
giá, khuyến mãi, hàng nghìn cửa hàng 

xăng dầu, trung tâm thương mại, đại 
siêu thị đã treo cờ, phướn cổ động 
cho Chương trình. Bên cạnh đó là sự 
tham gia tích cực của các cơ quan 
thông tấn báo chí trong việc đưa tin 
về chương trình, giúp chương trình 
có sức lan tỏa hơn và đến gần hơn 
với người tiêu dùng Việt. Trong thời 
gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện liên tục, lâu 
dài và bền vững các nhiệm vụ triển 
khai Cuộc vận động. Các hoạt động 
truyền thông cho chương trình cũng 
sẽ được duy trì và phát triển liên tục 
trong thời gian tới.

Tại Lễ Bế mạc, Ban tổ chức 
đã trao giải cho các tác giả đoạt 
giải Nhất, Nhì, Ba trong các cuộc 
cuộc bình chọn tác phẩm ảnh “Tôi 
yêu hàng Việt Nam”; Cuộc thi 
viết “Yêu hàng Việt Nam - Câu 
chuyện của tôi”.

PV

Chương trình “Tự hào hàng Việt Nam” đã tạo được 
sự lan tỏa tới mọi tầng lớp người dân

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Lễ bế mạc
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Ngày 06/10/2017, Hội nghị ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ IV, năm 2017 đã diễn 
ra với sự tham dự của đại diện 28 ngành Công Thương tỉnh, thành phố nhằm hợp tác, hội nhập, 
phát triển, thống nhất các giải pháp thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ ngành Công Thương.

Tới dự hội nghị có các ông: Trần Quốc Khánh 
- Thứ Trưởng Bộ Công Thương; Ngô Quang 
Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa 
phương (Cục CTĐP), cùng lãnh đạo đại diện 

các Cục, Vụ, Viện, Tập đoàn, Tổng công ty, Phó Chủ 
tịch tỉnh, thành phố và đại diện 28 Sở Công Thương 
các tỉnh phía Bắc tới tham dự. Về phía tỉnh Phú Thọ 
có sự góp mặt của ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ 
tịch UBND cùng lãnh đạo Sở, ban, ngành trong tỉnh,...

Theo báo cáo kết quả hoạt động ngành Công 
Thương của 28 tỉnh, thành phố khu vục phía Bắc cho 
thấy, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 của khu 
vực đạt trên 2.700 nghìn tỷ đồng (tăng 12,8% so với 
năm 2015). Trong 9 tháng năm 2017, giá trị sản xuất của 
khu vực ước đạt 2.200 nghìn tỷ đồng (tăng 15% so với 
cùng kỳ năm 2016). Trong đó, sản phẩm công nghiệp 
chủ yếu của khu vực chủ yếu là sắt thép, xi măng, giấy, 
thức ăn chăn nuôi, linh kiện điện tử... Công tác khuyến 
công và tư vấn phát triển công nghiệp của các tỉnh phía 
Bắc tiếp tục được duy trì và phát triển.

Theo đó, trong năm 2016, tổng kim ngạch xuất 
khẩu của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc đã tăng 
13.4% so với năm 2015, chiếm 48,5% tổng kinh ngạch 
xuất khẩu của cả nước. Kim ngạch nhập khẩu đạt 8,15 
tỷ USD 2,54% so với năm 2015, chiếm 51,4% tổng kim  
ngạch nhập khẩu của cả nước.

Với chủ đề “Ngành Công thương 28 tỉnh, thành 
phố Hợp tác - Hội Nhập - Phát triển”, đại diện tỉnh, 
Sở Công Thương 28 tỉnh, thành phố đã trình bày tham 
luận cần làm rõ những nhiệm vụ, giải pháp trong công 
tác quản lý của ngành Công Thương, đưa ra các giải 
pháp chủ yếu nhằm phát triển công nghiệp và thương 

mại của địa phương trong thời gian tới. Đại diện lãnh 
đạo một số Bộ, ngành, Cục, Vụ, Viện, Tập đoàn 
thuộc Bộ Công Thương đã trả lời, giải đáp một số 
kiến nghị, đề xuất trong tổng số 95 kiến nghị, đề xuất 
trên của các tỉnh gửi tới Chính phủ, Bộ Công Thương 
và các Bộ, ngành liên quan.

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Quốc Khánh ghi nhận và biểu dương những kết 
quả đã đạt được trong hoạt động ngành Công Thương 
của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Thứ trưởng 
đã đề nghị, các địa phương, đặc biệt là các Sở Công 
Thương tiếp tục triển khai các văn bản của Trung ương 
trong hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp. Rà soát, điều 
chỉnh các quy hoạch đã được phê duyệt; Tích cực tháo 
gỡ khó khăn cho các dự án trọng điểm của ngành; Tập 
trung rà soát về điều kiện đầu tư kinh doanh nhằm 
triển khai đồng bộ các quy định của pháp luật liên quan 
đến luật đầu tư kinh doanh, nhất là Luật Đầu tư năm 
2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Chú trọng công tác xây dựng nông thôn mới, trong 
đó có tiêu chí số 4 về điện nông thôn và tiêu chí số 7 về 
cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn. Tăng cường quảng 
bá, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại, hợp tác 
với các địa phương rong nước và khu vực. Tích cực triển 
khai công tác quản lý thị trường, công tác phòng chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất 
lượng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 
hội nhập kinh tế quốc tế để các doanh nghiệp nắm bắt 
kịp thời những quy định mới trong Hiệp định thương 
mại tự do thế hệ mới đã ký kết,…

NGUYỄN TRỌNG 

Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh, thành phố 
khu vực các tỉnh phía Bắc lần thứ IV- năm 2017

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh kết luận Hội nghị ngành 
Công Thương

Ban tổ chức trao cờ đăng cai Hội nghị ngành Công Thương 
các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ V - năm 2018 
cho tỉnh Nghệ An
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Với lợi thế là trung tâm văn hóa và kinh tế của 
các dân tộc phía Bắc, Thái Nguyên được 
coi là trung tâm đào tạo lớn thứ ba trong cả 
nước (với 9 trường đại học, 12 trường cao 

đẳng, 7 trường trung học và dạy nghề, 33 trung tâm 
đào tạo nghề), có bệnh viện đa khoa khu vực, đồng 
thời cũng là trung tâm công nghiệp cơ khí, luyện kim 
sớm được hình thành và phát triển ở nước ta, nên tỉnh 
có mối liên hệ chặt chẽ với vùng tam giác kinh tế phát 
triển mạnh là Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Bên 
cạnh đó, tỉnh có hệ thống đường bộ, đường sắt, đường 
sông hình dẻ quạt để liên kết, phát triển, hợp tác đầu 
tư, trao đổi hàng hoá với các địa phương trong nước 
và quốc tế… Đặc biệt, trình độ, kỹ năng và nguồn nhân 
lực của Tỉnh hiện ở mức tương đối cao (tỷ lệ lao động 
qua đào tạo năm 2010 là 43,4%, cao hơn mức trung 
bình của cả nước và cao nhất trong số các tỉnh vùng 
TD&MNPB). Lợi thế này cho phép Tỉnh nhanh chóng 
tiếp cận với các ngành, sản phẩm có hàm lượng công 
nghệ cao và đi vào phát triển kinh tế tri thức theo xu 
hướng chung trên thế giới hiện nay, chuyển dần từ việc 
tăng trưởng dựa chủ yếu vào tài nguyên và đầu tư dựa 
vào tri thức, tăng nhanh giá trị gia tăng.

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời 
kỳ 2011-2020 được thông qua tại Đại hội XI của Đảng 
đã xác định Việt Nam sẽ phấn đấu sớm trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại. Thực hiện nhiệm vụ 

chiến lược của Đảng, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh 
Thái Nguyên đã lựa chọn mục tiêu phấn đấu đến trước 
năm 2020 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp. Vì thế, 
Tỉnh cần đạt một số chỉ tiêu cơ bản như: 

GDP bình quân đầu người đạt khoảng 3.000-3.200 
USD tính theo giá thực tế. Năm 2011, GDP bình quân 
đầu người tỉnh Thái Nguyên khoảng 1.100 USD, để đạt 
được mức 3.000-3.200 USD, tốc độ tăng GDP bình quân 
phải đạt 10,5-11%/năm nếu tốc độ tăng dân số là gần 
1%/năm. Với mục tiêu đến năm 2020 Thái Nguyên cơ 
bản trở thành tỉnh công nghiệp, tỷ trọng lao động nông 
nghiệp trong tổng lao động làm việc không được quá 
55% và giảm còn khoảng 50% vào năm 2030. Năm 2011, 
tỷ trọng lao động nông nghiệp là 65,4%. Như vậy, tỷ lệ 
lao động nông nghiệp cần giảm mỗi năm gần 1,2%. Đây 
là mức độ giảm nhanh so với nhiều nước trên thế giới 
và so với cả nước ta trong 25 năm đổi mới (thường chỉ 
giảm được 0,8-1,0%/năm). 

Thực hiện ba đột phá của Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội thời kỳ 2011-2020 của cả nước là đột 
phá về thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa, phát triển nhân lực (nhất là nhân lực chất lượng 
cao) và kết cấu hạ tầng cũng là những đột phá cơ bản 
trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong thời kỳ này và xa 
hơn nữa. Những đột phá đó sẽ tác động mạnh đến định 
hướng phát triển của Tỉnh trong những năm tới.

để công nghiệp tỉnh Thái Nguyên phát triển 
theo hướng hiện đại và bền vững

KHAI THÁC TIỀM NĂNG LỢI THẾ, 

Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Thái Nguyên 
đã có nhiều cố gắng, phấn đấu vươn lên, phát huy những tiềm 
năng, lợi thế về vị trí địa lý, các nguồn lực của Tỉnh và khắc phục 
những hạn chế, khó khăn để phát triển kinh tế - xã hội toàn diện 
và bảo vệ môi trường sinh thái. Kinh tế Thái Nguyên có tốc độ 
tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng CNH, 
HĐH. Trình độ chuyên môn và nhân thức xã hội ngày một nâng 
cao ở hầu hết các lĩnh vực như giáo dục, y tế, văn hóa. Công tác xoá 
đói giảm nghèo đạt nhiều tiến bộ rõ rệt, đời sống nhân dân được cải 
thiện đáng kể, tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định. 

Ông NHỮ VĂN TÂM
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên
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Tập đoàn Sam Sung đầu tư vào Khu công nghiệp Yên Bình

Trong số ba đột phá nói trên, Thái Nguyên có lợi 
thế lớn nhất về phát triển nhân lực vì Tỉnh là một trong 
những trung tâm đào tạo nhân lực lớn ở phía Bắc nước 
ta, nơi tập trung nhiều trường đại học, cao đẳng và dạy 
nghề. Với thế mạnh của mình, Thái Nguyên cần tập 
trung phát huy lợi thế này để đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng kinh tế của Tỉnh và góp phần tích cực vào đào 
tạo nhân lực cho vùng TD&MNPB và cả nước. Để tạo 
được đột phá về kết cấu hạ tầng, Thái Nguyên cần 
tập trung vào đẩy nhanh xây dựng và hiện đại hóa hệ 
thống giao thông đối ngoại kết nối Tỉnh với các trung 
tâm kinh tế lớn trong nước, khu vực và thế giới.  

Trong quy hoạch của Chính phủ đã xác định Thái 
Nguyên có vai trò là động lực quan trọng đối với tăng 
trưởng kinh tế của vùng TD&MNPB với định hướng tập 
trung “Phát triển công nghiệp sản xuất các sản phẩm 
cơ khí chính xác, điện tử, công nghệ thông tin, tự động 
hóa, công nghiệp ô tô, xe máy, các sản phẩm máy móc 
thiết bị phức tạp, độ chính xác cao trên hành lang kinh 
tế Hà Nội - Thái Nguyên; Hà Nội - Việt Trì; Hà Nội - 
Bắc Ninh - Bắc Giang”. Là một trong ba tỉnh phát triển 
nhất trong vùng trong vùng trung du và miền núi phía 
Bắc (tính theo GDP bình quân đầu người), Thái Nguyên 
sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đóng góp vào 
việc đạt được mục tiêu tổng quát về tăng trưởng kinh 
tế đặt ra cho vùng “Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 
GDP bình quân hàng năm thời kỳ 2011-2015 khoảng 
9,5-10% và trên 10% thời kỳ 2016-2020. Từng bước thu 
hẹp khoảng cách chênh lệch về mức GDP bình quân 
đầu người so với mức trung bình cả nước”.

Thành quả đạt được trong 10 năm qua, công nghiệp 
- xây dựng Thái Nguyên tăng trưởng nhanh, đóng góp 
lớn nhất vào tăng trưởng kinh tế và chiếm tỷ trọng cao 
nhất trong GDP của Tỉnh. Tốc độ tăng trưởng GDP 
khu vực công nghiệp - xây dựng giai đoạn 2001-2011 
là 13,48%/năm và đóng góp 41,27% tổng GDP của tỉnh 
năm 2011 (năm 2000 là 30,37% và năm 2005 là 38,71%).

Cơ cấu theo thành phần kinh tế của ngành công 
nghiệp cho thấy khu vực nhà nước chiếm tỷ trọng lớn 

(66,4%, trong đó hầu hết là thuộc TW với tỷ trọng 
60,1%), khu vực ngoài nhà nước trong nước chiếm 
35,6% và khu vực có vốn nước ngoài chiếm 6,7%).  

Các phân ngành đóng vai trò chủ đạo trong ngành 
công nghiệp Thái Nguyên là: Sản xuất kim loại (chiếm 
45,95% tổng giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp), 
sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại (12,43%), 
công nghiệp khai khoáng (6,22%), sản xuất phương tiện 
vận tải (6,14%), hóa chất (6,1%), sản xuất sản phẩm từ 
kim loại đúc sẵn (6,1%). Như vậy, sản phẩm chủ lực của 
ngành công nghiệp Thái Nguyên là các loại vật liệu và 
sản phẩm cơ khí. 

Những ngành này cũng có tốc độ tăng trưởng cao. 
Tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm trong thời kỳ 
2006-2012 của nhóm ngành khai khoáng là 18,37%/năm, 
sản phẩm từ kim loại đức sẵn 24,46%/năm, sản xuất xe 
rơ-moóc 97%/năm, sản xuất sản phẩm từ khoảng phi 
kim loại 24,24%/năm... 

Trên địa bàn tỉnh đang xây dựng và phát triển 6 khu 
công nghiệp với tổng diện tích quy hoạch là 1.420 ha. 
Đó là: KCN Sông Công I diện tích 220 ha; KCN Sông 
Công II diện tích 250 ha; KCN Quyết Thắng diện tích 
200 ha; KCN Nam Phổ Yên diện tích 200 ha; KCN 
Yên Bình diện tích 200 ha và KCN Điềm Thụy diện 
tích 350 ha…

Với mục tiêu tổng quát là, xây dựng tỉnh Thái 
Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện 
đại, đi đầu trong vùng trung du và miền núi phía Bắc 
và trung tâm của vùng về phát triển công nghiệp, dịch 
vụ, nhất là dịch vụ giáo dục - đào tạo; có cơ cấu kinh 
tế hiện đại với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch 
vụ chiếm hơn 85% GDP toàn tỉnh năm 2020 và trên 
90% vào năm 2030; có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, 
ổn định và bền vững, với các sản phẩm chủ lực có sức 
cạnh tranh cao, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và 
hiện đại với mạng lưới giao thông đối ngoại đồng bộ và 
hiện đại. Thực hiện tăng trưởng xanh với mức độ phát 
thải các-bon giảm dần, tiến tới tạo dựng nền kinh tế 
xanh, thân thiện với môi trường 
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đẩy mạnh phát triển 
thị trường nội địaVINATEX

TUẤN ANH

Những năm gần đây, cùng với hoạt động xuất khẩu, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và 
các đơn vị thành viên đã không ngừng đầu tư công nghệ, mở rộng kênh phân phối để sản xuất 
và bán ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, giá cả hợp lý, phù hợp với 
thị hiếu người tiêu dùng, khẳng định được vị trí của mình tại thị trường trong nước. Nhờ vậy, 
9 tháng đầu năm 2017, doanh thu nội địa của toàn ngành đã đạt được kết quả rất khả quan.

Sau nhiều năm tập trung vào hoạt động xuất 
khẩu, gần đây, các doanh nghiệp Dệt May Việt 
Nam đã tập trung vào phát triển thị trường nội 
địa. Với lợi thế là đơn vị đầu ngành, Vinatex 

và các đơn vị thành viên đã nỗ lực mở rộng kênh 
phân phối trên khắp các tỉnh, thành trong cả nước. 
Theo đó, mỗi đơn vị thành viên của Vinatex đã sở 
hữu các chuỗi cửa hàng riêng gắn với các thương hiệu 

như Tổng công ty May 10, Tổng công ty Đức Giang, 
Tổng công ty May Việt Tiến, Tổng công ty May Nhà 
Bè…, phân phối đa dạng các mặt hàng may mặc Việt 
Nam với nhiều kiểu dáng, mẫu mã phong phú, đáp 
ứng đông đảo nhu cầu của người tiêu dùng. Ngoài ra, 
Vinatex đã tích cực đưa các sản phẩm của mình vào 
chuỗi các siêu thị lớn như Aeon mall, Co-op Mart, 
Metro, Fivimart. Hiện nay, tổng số cửa hàng, đại lý 

Thương hiệu dệt may nội địa đang dần chiếm lĩnh thị trường trong nước
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trên toàn quốc của Vinatex đạt xấp xỉ 4.200 cửa hàng 
và đạt mức tăng trưởng trên 5%/năm.

Để tiếp cận các phân khúc khách hàng trong nước 
một cách hiệu quả, Vinatex và các đơn vị thành viên đã 
mở rộng đầu tư, phát triển và quảng bá các thương hiệu 
riêng như CRUSZ (Tổng công ty May 10); Merriman 
(Tổng công ty CP Dệt May Hòa Thọ); Mattana (Tổng 
công ty Nhà Bè). Đặc biệt, Tổng công ty May Việt Tiến 
đã xây dựng và mở rộng phát triển thương hiệu đẳng 
cấp quốc tế San Sciaro và Manhattan để phục vụ khách 
hàng là các doanh nhân thành đạt trong nước. Ngoài 
ra, Tổng công ty Đức Giang đã đưa ra thị trường thêm 
02 thương hiệu thời trang nữ HeraDG và S.Pearl sang 
trọng, được nhiều người tiêu dùng đón nhận.

Bên cạnh mục tiêu mở rộng thị trường trong nước, 
việc chủ động các nguồn nguyên phụ liệu cũng được 
Tập đoàn đặc biệt quan tâm. Trong những năm qua, 
Vinatex đã triển khai đầu tư các nhà máy sợi, dệt 
nhuộm, may của riêng mình như Nhà máy Sợi Phú 
Hưng; Sợi Nam Định; Sợi Phú Cường; Nhà máy Dệt 
nhuộm vải Yarndyed Long An; Nhà máy May Tuyên 
Quang; Cần Thơ; Bạc Liêu; Quảng Bình. Từ năm 
2016 tới nay, Tập đoàn đã thành lập mới hai Tổng 
công ty là Tổng công ty Dệt May miền Bắc và Tổng 
công ty Dệt May miền Nam có quy mô lớn, thực hiện 
chuỗi liên kết sợi - dệt - nhuộm - may cho từng vùng 
miền. Qua đó, Vinatex đã chủ động được trong khâu 
nguyên liệu, giảm chi phí để tạo lợi thế về giá thành 
và chất lượng sản phẩm.

Trong bối cảnh thị trường trong nước đang có 
sự cạnh tranh gay gắt đến từ các doanh nghiệp nước 
ngoài, với các dòng sản phẩm từ cao cấp đến bình 
dân, giá rẻ đến từ các nước như Trung Quốc, Thái 
Lan… và nhu cầu mua sắm của người dân không tăng, 
nhưng bằng những nỗ lực của Tập đoàn và tất cả các 
đơn vị thành viên, kết quả doanh thu nội địa 9 tháng 
đầu năm của Tập đoàn Dệt May Việt Nam đạt 7.000 
tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng doanh thu và tăng 
6% so với cùng kỳ năm 2016.

Ông Hoàng Vệ Dũng - Phó Tổng giám đốc Tập 
đoàn Dệt may Việt Nam chia sẻ: “Coi trọng thị trường 
nội địa chính là một yếu tố quan trọng để đẩy mạnh 
xuất khẩu. Vì làm tốt thị trường trong nước, Vinatex 
và các doanh nghiệp Dệt May khác sẽ xây dựng được 
thương hiệu của riêng mình, có giá trị thiết kế, tạo 
giá trị gia tăng. Hơn nữa, hiện nay đang là thời điểm 
thuận lợi để tập trung vào thị trường trong nước, vì 
người tiêu dùng ngày càng tin tưởng và ưa chuộng sản 
phẩm “Made in Vietnam”.

Để tiếp tục mở rộng và chiếm lĩnh thị trường, 
thời gian tới, Vianatex sẽ đẩy mạnh việc đầu tư hệ 
thống kênh phân phối theo hướng kinh doanh hiện 
đại, thông qua các kênh mua sắm trực tuyến và kênh 
mua sắm truyền hình. Đồng thời, Tập đoàn sẽ tập 
trung nâng cấp các khâu thiết kế, tạo mẫu và chú 
trọng vào form dáng, nghiên cứu cấu trúc vải, họa tiết 
thiết kế khác biệt; Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, 
truyền thông, quảng bá, marketing, tham gia các hội 
chợ trong nước, các chương trình Thương hiệu Quốc 
gia, Hàng Việt Nam chất lượng cao nhằm mở rộng thị 
trường và giới thiệu thương hiệu đến người tiêu dùng; 
Tăng tỉ lệ nội địa hóa nhằm chủ động trong công tác 
cung ứng nguyên phụ liệu, giảm chi phí, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh và đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng; Triển 
khai các thỏa thuận hợp tác về cung cấp đồng phục 
cho các Tập đoàn, Tổng công ty thuộc Đảng ủy Khối 
Doanh nghiệp Trung ương và Bộ Công Thương.

Nhằm triển khai công tác phát triển thị trường nội 
địa đạt hiệu quả, Vinatex kiến nghị Bộ Công Thương 
đề xuất Chính phủ có thêm những chính sách hỗ 
trợ về đào tạo nguồn nhân lực, giảm tỷ lệ đóng bảo 
hiểm xã hội, giảm lãi xuất vay và điều chỉnh các chính 
sách về thuế, phí cho doanh nghiệp cũng như có biện 
pháp mạnh tay trong việc ngăn chặn hàng nhập lậu 
tiểu ngạch, trốn thuế đang gây khó khăn cho doanh 
nghiệp Dệt May nội địa 

Vinatex chủ động các nguồn nguyên phụ liệu để phát triển 
sản xuất kinh doanh.
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Mới đây, tại Hội thảo “Hỗ trợ kỹ thuật 
ứng dụng công nghệ năng lượng phát 
thải thấp cho các doanh nghiệp Dệt May 
Việt Nam” đã có nhiều chuyên gia, đại 

diện cơ quan chức năng, doanh nghiệp bày tỏ, nhấn 
mạnh về tầm quan trọng của vấn đề này.

Ông Đỗ Đức Tưởng - chuyên gia Năng lượng sạch 
của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại 
Việt Nam cho biết: “Ngành Dệt May có đóng góp 
kinh tế rất lớn cho Việt Nam, với doanh thu trên 20 
tỷ USD/năm, chiếm 15% tổng GDP cả nước (chỉ sau 
ngành Dầu mỏ). Trong đó, chi phí về năng lượng đã 
chiếm đến 15% tổng chi phí sản xuất của toàn ngành 
Dệt May. Nếu Việt Nam áp dụng những công nghệ 
mới, giải pháp mới về năng lượng phát thải thấp thì như 
Bộ Công Thương đánh giá, ngành Dệt May có thể tiết 
kiệm được đến 30% chi phí tiêu hao năng lượng, tương 
đương với 1 tỷ USD/năm”.

Con số đánh giá trên cũng cho thấy, việc áp dụng 
công nghệ năng lượng mới, phát thải thấp sẽ giúp tăng 
hiệu quả kinh tế, tăng sức cạnh tranh cho các sản phẩm 
dệt may Việt Nam, đồng thời đạt hiệu quả môi trường 
nhất định. Theo Hội nghị về môi trường, chống biến 
đổi khí hậu tại Paris (Pháp) gần đây, Việt Nam cam kết 
đến năm 2030 giảm 80% tổng lượng khí nhà kính phát 
thải. Trong đó, trên 10% số doanh nghiệp ở Việt Nam 
sử dụng nhiều năng lượng đều là doanh nghiệp Dệt 
May. Do vậy, vai trò của ngành Dệt May Việt Nam là 
rất lớn đối với việc giúp Việt Nam đạt mục tiêu giảm 
phát thải đã đề ra.

Tuy nhiên, để đáp ứng được yêu cầu này, đối với 
các doanh nghiệp Dệt May Việt Nam hiện nay vẫn 
còn là thách thức không nhỏ, bởi việc ứng dụng công 
nghệ năng lượng phát thải thấp đòi hỏi khả năng lớn về 

tiềm lực kinh tế cũng như năng lực công nghệ. Để góp 
phần giải quyết khó khăn này, USAID đã và đang nỗ 
lực, tích cực cùng với Chính phủ Việt Nam hỗ trợ các 
doanh nghiệp Dệt May mọi mặt nhằm xây dựng nền 
kinh tế tăng trưởng, đặc biệt là đảm bảo các mục tiêu 
phát triển bền vững. 

Hiện nay, USAID đang hỗ trợ Việt Nam thực hiện 
Chương trình Năng lượng phát thải thấp (V-LEEP) 
nhằm hỗ trợ, xây dựng khung chính sách và cơ chế 
để khuyến khích, phát triển các giải pháp năng lượng 
phát thải thấp. Đồng thời, thu hút đầu tư công - tư 
trong phát triển năng lượng tái tạo và sử dụng năng 
lượng tiết kiệm trong các ngành công nghiệp. Chương 
trình được chia thành 3 hợp phần: Xây dựng chiến 

yêu cầu quan trọng đối với các doanh nghiệp 
Dệt May Việt Nam

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NĂNG LƯỢNG PHÁT THẢI THẤP 

HÀ ĐĂNG

Hiện nay, việc ứng dụng công nghệ năng lượng phát thải thấp có ý nghĩa và vai trò to lớn 
không chỉ đối với doanh nghiệp Dệt May nói riêng mà đối với cả doanh nghiệp ngành Công 
nghiệp nói chung. Bởi việc đầu tư, sử dụng công nghệ xanh, sạch, năng lượng tái tạo bền vững, 
phát thải thấp đã trở thành xu hướng tất yếu, mang lại hiệu quả thiết thực cho doanh nghiệp. 

Đầu tư nhà xưởng đủ ánh sáng góp phần tiết kiệm điện
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lược năng lượng phát thải thấp; Phát triển năng lượng 
tái tạo; Áp dụng các giải pháp năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả trong công nghiệp và tuân thủ các quy định 
liên quan. Riêng với ngành Dệt May, ông Nguyễn 
Thanh Hà - Trưởng nhóm tư vấn Hợp phần 3 - Dự 
án V-LEEP chia sẻ, doanh nghiệp dệt may có nhiều 
dòng sản phẩm và công đoạn sản xuất. Theo đó, tiêu 
thụ nhiều dạng năng lượng như than, khí nén,… Trong 
đó, điện năng là chủ yếu. Qua đó, Chương trình sẽ 
hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận công nghệ sản xuất 
tiên tiến, sử dụng năng lượng tái tạo hoặc sử dụng phế 
phẩm của ngành để tạo năng lượng. 

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam (Vitas) nhấn mạnh: “Ứng dụng công nghệ 
năng lượng phát thải thấp đang là vấn đề rất cấp bách, 
quan trọng và thiết thực cho ngành Dệt May Việt 
Nam. Bởi có nâng cao được công nghệ sản xuất, giảm 
phát thải thì ngành Dệt May chúng ta mới có khả 
năng đương đầu với những thách thức lớn trong xuất 
khẩu như tránh giảm lượng đơn đặt hàng, giảm lượng 
thời gian giao hàng, hạ giá thành sản phẩm,… Hiện 
nay, giá thành xuất khẩu sản phẩm dệt may Việt Nam 
còn cao gấp từ 5% đến 15% so với các nước phát triển 
trên thế giới cũng như các nước khu vực. Bên cạnh đó, 

nhận thức của doanh nghiệp còn rất sơ sài, thậm chí 
phó mặc cho các nhà sản xuất thiết bị và chưa tính 
đến tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí. Đây cũng là 
điểm yếu của nhiều doanh nghiệp dệt may chúng ta. 
Điều này không chỉ đến từ nguyên nhân khách quan 
mà còn xuất phát từ nội tại sản xuất của ngành. Nhiều 
doanh vẫn duy trì hệ thống công nghệ sản xuất cũ, 
tiêu tốn năng lượng. Hiện 50% thiết bị ngành Dệt sợi, 
Dệt lụa có từ trước năm 1996. Do đó, việc ứng dụng 
công nghệ tự động, tiết kiệm năng lượng trong sản 
xuất là yêu cầu bắt buộc, nhất là trong bối cảnh cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 đã bùng nổ”. 

Có thể nói, Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều 
thách thức, nhằm tuân thủ cam kết về phát triển năng 
lượng sạch, đồng thời đáp ứng nhu cầu điện ngày càng 
tăng (tiêu thụ điện năng dự kiến sẽ tăng gần 3 lần, lên 
đến 265 tỷ kWh trong giai đoạn 2010 - 2020). Để đáp 
ứng nhu cầu trên, Chính phủ Việt Nam phải cân đối 
lại nhu cầu phát điện từ các nguồn năng lượng hóa 
thạch truyền thống, đồng thời phát triển thị trường 
năng lượng sạch, giảm tiêu hao năng lượng, giảm phát 
thải khí nhà kính. Trong đó, các doanh nghiệp Dệt 
May Việt Nam sẽ góp phần đáng kể trong việc giải 
quyết vấn đề này 

Áp dụng công nghệ năng lượng phát thải thấp sẽ góp phần tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm Dệt May Việt Nam
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PV: Thưa ông! Chúng ta đã đi qua 3 quý của năm 
kế hoạch 2017. Xin được hỏi cảm xúc của ông như thế 
nào về kết quả tăng trưởng GDP 9 tháng vừa được 
Tổng cục thống kê công bố?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Tôi rất ấn tượng với kết quả 
tăng trưởng kinh tế của chúng ta, đặc biệt là kết quả 
tăng trưởng của quý III. Ấn tượng thứ hai là, với con 
số này là sự lạc quan, bởi nửa đầu năm 2017 thì có 
khá nhiều ý kiến bi quan, thậm chí có người cho rằng, 
chúng ta khó đạt được mục tiêu đề ra. Kết quả của quý 
III vừa rồi cho thấy, chúng ta có nhiều cơ sở lạc quan 
hơn về tăng trưởng kinh tế cả năm 2017.

PV: Với mức tăng trưởng quý III được coi là mức 
tăng trưởng cao nhất, lên tới hơn 7,4% trong nhiều năm 
trở lại đây. Điều này cho thấy các chính sách vĩ mô đã 
thực sự đi vào cuộc sống và liệu đây đã là cơ sở cho các 
kế hoạch tăng trưởng cao trong thời gian tới, thưa ông?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Chúng ta nên nhìn về tăng 
trưởng 9 tháng vừa rồi, đầu tiên là sự tăng trưởng khá 
đồng đều của cả 3 khu vực: Khu vực công nghiệp, khu 
vực nông nghiệp, khu vực dịch vụ. Đặc biệt, những 
ngành mà chúng ta hay gọi là sản xuất vật chất đã có 
những tiến bộ vượt bậc. Đây là cơ sở tương đối vững 
của việc tăng trưởng kinh tế năm 2017 và những năm 
tiếp theo. Vấn đề thứ hai là, sau quý I/2017, khi tăng 
trưởng kinh tế cả nước đạt ở mức khá thấp so với cùng 
kỳ nhiều năm. Quý III chúng ta lại chứng kiến, mức 
tăng trưởng tương đối cao so với nhiều năm. Như vậy, 

rõ ràng ở đây, tác động chính sách, các cơ chế, biện 
pháp cụ thể đã giúp trực tiếp và gián tiếp thức đẩy 
tăng trưởng kinh tế trong 9 tháng vừa rồi. Ví dụ như 
chúng ta đã tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh 
nghiệp, tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh, tạo 
niềm tin tốt hơn trong giới sản xuất kinh doanh. Do 
đó, tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đạt được như chúng 
ta mong muốn. Tôi cho rằng đó là yếu tố quan trọng 
không thể phủ nhận tác động tích cực của chính sách, 
cơ chế đúng hướng.

PV: Mặc dù khẳng định, với mức tăng trưởng 
6,41% của 9 tháng (và đặc biệt, với mức tăng trưởng 
ngoạn mục của quý III) là tín hiệu tích cực để nền 
kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng cả năm nay 
đạt 6,7%. Song, muốn đạt được mục tiêu đó, thì quý 
cuối năm này, tăng trưởng GDP phải đạt hơn 7,3%, 
đây là một mục tiêu khá cao. Liệu chúng ta có hoàn 
thành được không?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Tôi cho rằng, Tổng cục 
Thống kê  đã đưa ra tính toán khá chính xác, khi cho 
rằng trong quý IV chúng ta phải tăng trưởng khoảng 
7,3%. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến tốc độ tăng 
trưởng GDP hàng năm, hàng quý thì trong rất nhiều 
năm, tăng trường GDP quý sau sẽ cao hơn quý trước, 
9 tháng đầu năm nay cũng đã chứng minh như vậy. 
Năm nay thì quý sau cao hơn quý trước khá nhiều, do 
đó, tôi cũng chia sẻ với Tổng cục Thống kê, tuy nhiên 
với diễn biến của tăng trưởng GDP thì tôi cho rằng, 
đây là nhiệm vụ không phải khó khăn. Vấn đề thứ 

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, tổng sản phẩm trong nước 
(GDP) 9 tháng năm 2017 ước tính tăng 6,41% so với cùng kỳ năm 
trước, trong đó quý I tăng 5,15%, quý II tăng 6,28% và ước tính quý 
III tăng 7,46%. Đạt được kết quả này là nhờ có những giải pháp kịp 
thời, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực cố gắng 
thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. Đây cũng là tín hiệu 
tích cực để nền kinh tế hướng tới mục tiêu tăng trưởng 6,7% của cả 
năm 2017. Phóng viên Nguyên Long đã có cuộc trao đổi với chuyên 
gia kinh tế, TS. Vũ Đình Ánh về vấn đề này. 

Ông VŨ ĐÌNH ÁNH
Chuyên gia kinh tế

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng năm 2017 
và những vấn đề đặt ra
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hai quan trọng hơn rất nhiều là khi đã tạo được niềm 
tin, lạc quan, hứng khởi trong sản xuất kinh doanh thì 
trong quý IV chúng ta đã có rất nhiều thuận lợi. Do 
đó, sau khi có số liệu 9 tháng qua thì mục tiêu tăng 
trưởng kinh tế của năm 2017 đã nằm trong tầm tay. 
Chúng ta không chủ quan nhưng cũng phải tiếp tục 
tạo ra tiền đề và cơ sở để tăng trưởng tốt hơn, bền 
vững hơn trong những năm tiếp theo.

PV: Ông nhìn nhận sẽ có những khó khăn như 
thế nào?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Khó khăn thì luôn có, đó là 
thách thức mà chúng ta phải vượt qua. Thứ nhất đó 
là, liên quan đến rủi ro, đầu tiên là liên quan đến lĩnh 
vực nông nghiệp. Chúng ta cần sự chuyển dịch cơ cấu 
nông nghiệp, nông thôn tốt hơn, bền vững hơn và hiệu 
quả hơn nữa. Khó khăn thứ hai là, công nghiệp luôn 
đạt tăng trưởng kinh tế tốt và đóng góp quan trọng 
vào tăng trưởng kinh tế. Khu vực công nghiệp chế biến, 
chế tạo duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế rất ấn tượng, 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế thì công nghiệp khai 
khoáng vẫn ở tình trạng hết sức khó khăn. Thứ ba là, 
nhìn vào khu vực dịch vụ, khu vực này chịu nhiều tác 
động mà tính khách quan nhiều hơn là những chính 
sách cụ thể. Tôi cho rằng, đây là những khó khăn, 
chúng ta cần bổ sung thêm cơ chế chính sách, khu vực 
dịch vụ cũng phải tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả 
để góp phần nhiều hơn vào tăng trưởng kinh tế.

PV: Nhìn vào tăng trưởng kinh tế 9 tháng của năm 
nay (qua các số liệu thống kê) có thể thấy doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
vẫn nắm vai trò “dẫn dắt” thành tích tăng 
trưởng kinh tế của Việt Nam. Cụ 
thể, ở lĩnh vực công nghiệp chế 
biến, chế tạo lần đầu tiên 
đạt mức tăng trưởng 
12,8% (cao nhất 

trong nhiều năm trở lại đây). Nhiều chuyên gia đã nhận 
định, khi tăng trưởng phụ thuộc quá nhiều vào khối 
doanh nghiệp FDI sẽ khiến nền kinh tế mất tự chủ và 
nội lực ngày càng trở nên suy yếu - nhất là khi chúng ta 
thu hút đầu tư FDI nhưng lại chưa tận dụng được các 
lợi thế từ khối này để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế với 
tốc độ cao hơn, bền vững hơn. TS Vũ Đình Ánh, chắc 
hẳn ông cũng thấy rõ tính 2 mặt vấn đề này? 

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Tôi cho rằng, đó là lo ngại 
không phải không có căn cứ, tuy nhiên, đạt tốc độ tăng 
trưởng ấn tượng này lại chủ yếu do Tập đoàn Sam-
sung mở rộng sản xuất tại Bắc Ninh và Thái Nguyên. 
Chỉ tính riêng việc Samsung ra mắt sản phẩm Galaxy 
Note 8 đã góp phần làm cho ngành công nghiệp điện 
tử trong quý III đạt tốc độ tăng trưởng tới 45%... Tuy 
nhiên, theo quan điểm của tôi, với sự đóng góp của 
khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI nói chung 
và của Sam Sung nói riêng, chúng ta nên có đánh giá 
tích cực hơn. Khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài đã, 
đang và sẽ trở thành bộ phận hữu cơ của nền kinh 
tế Việt Nam. Việc Sam Sung thành công trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh thì ngày càng chứng minh 
định hướng rất đúng. Hiện nay, chúng ta đang chọn 
những nhà đầu tư mang tính chiến lược, họ có kế 
hoạch, thực tế triển khai. Tôi tin rằng, tới đây sẽ còn 
những tập đoàn kinh tế lớn nữa lựa chọn Việt Nam 
là điểm đến, đưa Việt Nam trở thành trung tâm sản 

xuất toàn cầu. Vấn đề là không phải nhìn vào 
khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với 
những thành công của họ mà nói rằng ảnh hưởng 
tiêu cực hay chưa ảnh hưởng tốt khu vực kinh 
tế trong nước của chúng ta. Vấn đề các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải 
có tác động lan tỏa, liên kết, làm sao giúp doanh 
nghiệp Việt Nam có thể tham gia nhiều hơn, 
hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Cung 
cấp các sản phẩm, các linh kiện mà chúng ta hay 
gọi là công nghiệp phụ trợ cho những ngành này. 
Có như vậy Việt Nam mới có ngành công nghiệp 
chế biến chế tạo bền vững. Tôi tin rằng, đóng 

góp của khu vực kinh tế trong nước 
sẽ không kém, do đó tốc độ 

tăng trưởng kinh 
tế chúng ta cũng sẽ 

cao hơn nhiều so với 
tốc độ hiện nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN LONG (thực hiện)Ảnh minh họa
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và bài toán về nguồn nguyên liệu
NGÀNH ĐIỀU VIỆT NAM 

ANH TUẤN

Sau gần ba thập kỷ phát triển, Việt Nam đã xây dựng được thương hiệu điều vững chắc trên 
thị trường quốc tế và trở thành quốc gia có kim ngạch xuất khẩu điều nhân số một thế giới. 
Tuy nhiên, việc phụ thuộc quá nhiều vào nguồn nguyên liệu điều nhập khẩu và vùng nguyên 
liệu trong nước không tăng đang là một thách thức của toàn ngành mà mỗi doanh nghiệp Việt 
(DN) đều phải chủ động tìm ra lời giải.

ẤN TƯỢNG TỪ NHỮNG CON SỐ
Sau 29 năm tham gia xuất khẩu (1988 - 2017), ngành 

Điều Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và chiếm lĩnh 
thị trường thế giới. Đặc biệt, từ năm 2006 tới nay, Việt 
Nam luôn giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu điều 
nhân lớn nhất thế giới. Theo báo cáo của Hiệp hội Điều 
Việt Nam, năm 2016, các DN ngành Điều trong nước 
chế biến và xuất khẩu hơn 347.000 tấn điều các loại, 
với kim ngạch trên 3 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu điều 
nhân đạt 2,84 tỷ USD, tăng 5,6% về sản lượng và 18,4% 
về giá trị so với năm 2015. Hiện sản phẩm Điều của Việt 

Nam đã xuất khẩu tới 90 quốc gia với các bạn hàng lớn 
như Mỹ 35%, EU 25%, Trung Quốc 18% thị phần.

Năm 2016 cũng là năm thứ 11 liên tiếp ngành Điều 
Việt Nam giữ vị trí dẫn đầu thế giới về xuất khẩu điều 
nhân và duy trì thị phần trên 50%  trong tổng giá trị 
thương mại nhân điều toàn cầu (khoảng 5,5 tỷ USD). 
Năm 2017, Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu khoảng 
360.000 tấn nhân điều các loại với kim ngạch đạt 3,3 tỷ 
USD. Trong đó, 8 tháng đầu năm 2017, khối lượng hạt 
điều xuất khẩu ước đạt 223.000 tấn và đạt trên 2,2 tỷ 
USD, tăng 24,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2016. 

11 năm qua, Việt Nam luôn giữ vững vị thế là quốc gia xuất khẩu Điều nhân số một thế giới.
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Nhiều chuyên gia kinh tế dự báo, năm 2017 sẽ tiếp tục 
là năm thứ 12 liên tục Việt Nam giữ ngôi vị số 1 trong 
xuất khẩu điều.

Theo ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị, Tổng giám đốc Intimex Group cho biết, công nghệ 
chế biến điều của Việt Nam hiện đứng đầu thế giới với 
việc hầu hết các nhà máy đã đạt tỷ lệ tự động hóa lên 
đến 90%. Đồng thời, thương hiệu điều Việt Nam cũng 
vượt xa các nước xuất khẩu điều khác với chất lượng 
sản phẩm rất tốt. Vì vậy, các DN trong nước cần phải 
tận dụng nhập khẩu nguồn nguyên liệu để phục vụ chế 
biến xuất khẩu.

Đồng quan điểm với ông Đỗ Hà Nam, ông Nguyễn 
Đức Thanh - Chủ tịch Hiệp hội Điều Việt Nam chia sẻ, 
hiện nay, hầu hết các thị trường nhập khẩu điều của 
Việt Nam đều đạt tăng trưởng dương, như: Hoa Kỳ, 
Trung Quốc, Hà Lan với mức tăng trưởng lần lượt là 
17,6%, 20,4% và 24,1%. Còn lại, tại các thị trường xuất 
khẩu điều khác có mức tăng trưởng trung bình từ 7,5 - 
8,5%. Do vậy, để đảm bảo nguồn hàng xuất khẩu, Việt 
Nam buộc phải tăng cường nhập khẩu hạt điều thô từ 
Campuchia và châu Phi. Đồng thời, để ngành Điều trong 
nước phát triển bền vững thì cần phải tập trung khôi 
phục lại và tăng diện tích trồng điều trong nước. Bởi, 
việc lệ thuộc quá lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu 
sẽ dẫn tới tình trạng Việt Nam không thể chủ động 
được nguồn hàng xuất khẩu và lâu dài. Điều này sẽ trở 
thành nỗi lo của doanh nghiệp ngành Điều. 

ĐẾN BÀI TOÁN VỀ NGUỒN NGUYÊN LIỆU
Nếu như cách đây 10 năm, các DN chế biến và xuất 

khẩu điều trong nước chỉ nhập khẩu điều thô khoảng 
20 - 30%, còn lại 70 - 80% là sử dụng nguồn nguyên liệu 
trong nước, thì đến nay, tình thế này đã hoàn toàn đảo 
ngược. Nhập khẩu điều thô chiếm tới 65 - 70% nhu 
cầu chế biến của các nhà máy. Chính vì vậy, mặc dù 
Việt Nam là nước chế biến hơn 50% sản lượng điều 
toàn cầu và đứng đầu thế giới về xuất khẩu nhân điều 
nhưng nhiều năm qua, nguyên liệu đầu vào vẫn là bài 
toán khó mà ngành Điều Việt Nam đang phải đối mặt. 
Việc không chủ động được nguồn nguyên liệu khiến 
cho các DN xuất khẩu điều trong nước gặp phải nhiều 
khó khăn khi ký kết các hợp đồng xuất khẩu dài hạn 
với các bạn hàng quốc tế. 

Năm 2017, để hoàn thành kế hoạch xuất khẩu 
360.000 tấn nhân điều, dự kiến lượng điều thô mà Việt 
Nam nhập khẩu sẽ đạt khoảng 1,1 triệu tấn. Nhập khẩu 
nhiều đi đôi với chi phí vận chuyển tăng, lợi nhuận sẽ 
giảm. Chưa kể đến hạn chế của việc nhập khẩu điều thô 
là chất lượng hạt điều khó kiểm soát, gây khó khăn cho 
việc xuất khẩu điều nhân của Việt Nam. Tuy nhiên, điều 

mà tất cả các DN chế biến và xuất khẩu điều trong nước 
lo lắng là ngành Điều Việt Nam sẽ ra sao khi nguồn cung 
nguyên liệu từ các nước châu Phi không còn nữa. 

Theo công bố của Chính phủ Bờ Biển Ngà, từ năm 
2020 Bờ Biển Ngà sẽ ngừng xuất khẩu điều thô, để dành 
nguồn nguyên liệu cho ngành Công nghiệp chế biến 
trong nước. Đây cũng là chủ trương của các nước Tây 
Phi khác. Do vậy, ngành Điều Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với nguy cơ thiếu cả triệu tấn nguyên liệu phục vụ cho 
hoạt động chế biến, xuất khẩu trong thời gian tới.

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, để giải bài toán 
nguyên liệu điều, ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp thì 
cũng rất cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Tính đến cuối năm 
2016, cả nước có 300.000ha điều, tập trung chủ yếu tại 
Bình Phước, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Vấn đề đặt 
ra là ngành Nông nghiệp cần quan tâm hơn nữa để diện 
tích cây điều phát triển ổn định. Bởi so với các nông sản 
khác thì giá hạt điều luôn giữ ở mức cao, ổn định.

Trước đây, giá thu mua khoảng từ 10 - 12 ngàn đồng/
kg hạt điều thô, nhưng nay đã lên 35 - 40 ngàn đồng/
kg, tăng gấp 3 lần so với trước. Ngành Điều cần phát 
triển ở mức trên 1 triệu tấn nguyên liệu/năm, như vậy 
mới đảm bảo sản xuất lâu dài và bền vững. Trước đây, ở 
thời điểm đỉnh cao, sản xuất điều trong nước chiếm tỷ 
trọng khoảng 700.000 tấn sản phẩm/năm nhưng nay chỉ 
còn khoảng 300.000 ngàn tấn/năm. Do vậy, ngành Nông 
nghiệp cần nghiên cứu phát triển các giống điều năng 
suất cao và xây dựng vùng chuyên canh. Bởi nếu Việt 
Nam cứ tiếp tục nhập khẩu nguyên liệu chế biến như 
hiện nay thì lợi nhuận của DN thu được từ xuất khẩu 
điều không cao, do Việt Nam đang chế biến gia công.

Ông Đỗ Hà Nam - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, 
Tổng giám đốc Intimex Group cho rằng: “Chính sách 
của Nhà nước nên tập trung xây dựng các vùng chuyên 
canh phù hợp với cây điều để có sản phẩm ổn định và 
duy trì. Nếu cứ để người dân trồng tự phát theo kiểu: 
nay trồng, mai xuống giá, chặt bỏ, thì cuối cùng người 
chịu thiệt đầu tiên vẫn là nông dân. Sản phẩm hàng hóa 
sẽ không mang tính ổn định”.

Tin tưởng rằng, với những nỗ lực của các DN chế 
biến, xuất khẩu điều và những cơ chế chính sách của 
Nhà nước trong thời gian tới sẽ kịp thời tháo gỡ khó 
khăn cho các DN. Thông qua đó, hạt điều Việt Nam 
sẽ tiếp tục làm chủ “cuộc chơi” toàn cầu. Tuy nhiên, 
câu chuyện về vùng nguyên liệu sẽ còn tiếp tục đặt 
lên vai các DN Điều Việt Nam. Về lâu dài, chỉ khi giải 
quyết được bài toán nguyên liệu thì ngành Điều Việt 
Nam mới thực sự phát triển bền vững trong bối cảnh 
sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt trong môi trường 
toàn cầu hóa 
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
ANH THƯ

Trong một xã hội văn minh, con người không thể sống thiếu năng lượng, song, nguồn năng 
lượng là hữu hạn nên nhân loại phải sử dụng năng lượng sao cho hiệu quả, không lãng phí. 
Tiết kiệm năng lượng không chỉ góp phần cải thiện môi trường, mà còn tiết kiệm chi tiêu 
trong gia đình và những cách tiết kiệm năng lượng dưới đây được quy ra lượng khí cacbonic 
giảm đi (như ta đã biết đó là nguyên nhân chủ yếu gây ra biến đổi khí hậu), cùng với các yếu 
tố gây tổn hại đến môi trường khác. Ở đây, chỉ tính lượng khí cacbonic trung bình, vì trong 
thực tế cách làm của bạn sẽ làm giảm nhiều hơn thế.

TÌM CÁCH ĐI LẠI HỢP LÝ NHẤT
Đi lại là khoản tiêu thụ năng lượng hàng đầu. Ví dụ, 

ở Mỹ chi phí cho đi lại nhiều hơn hẳn chi phí cho ăn 
uống của mỗi gia đình. Xe cộ ở Mỹ “ngốn” nhiều xăng 
hơn lượng xăng mà toàn ngành công nghiệp dầu mỏ 
của Mỹ sản xuất ra hàng năm.

Muốn vậy, bạn hãy tìm kiếm nơi ở gần nơi làm việc 
(hoặc ngược lại), cho con cái học gần trường; Thay 
phương tiện đi lại cá nhân (xe máy, ô tô) bằng phương 
tiện giao thông công cộng. Bạn hãy đi xe đạp, thậm chí 
đi bộ (khi có thể). Như vậy, vừa tăng cường vận động, 
vừa tiết kiệm được xăng dầu, hạn chế khí thải gây ô 
nhiễm môi trường. Khi lái xe nên duy trì tốc độ đều, 
không tăng ga hoặc phanh hãm đột ngột vì làm như 
vậy cũng làm tăng tiêu hao năng lượng.

XEM XÉT LẠI ĐỒ ĐIỆN TRONG NHÀ
Khi mua các dụng cụ điện cho gia đình, trước hết 

bạn hãy xem công suất của chúng. Có sự khác biệt rất 
lớn giữa cùng một mặt hàng về tính năng này. Ví dụ, 
Nếu bạn thay chiếc tủ lạnh cũ đang dùng, model những 
năm 1970 bằng chiếc model năm 2000, bạn sẽ giảm 
được lượng khí thải cacbonic khoảng 500kg/năm (nếu 
ở Mỹ, hóa đơn điện giảm 80 đôla). Nhiều nước đã dán 
nhãn “Tiết kiệm năng lượng” cho các sản phẩm họ sản 
xuất ra, gọi là “Energy Star”. Tủ lạnh có dán nhãn này 
tiêu thụ năng lượng ít hơn tủ lạnh tiêu chuẩn 20% và ít 
hơn tủ lạnh sản xuất những năm 1980 đến 46%.

Thay chiếc máy giặt cửa phía trên bằng máy giặt 
cửa ngang tiết kiệm được năng lượng, nước và cả chất 
tẩy giặt, đỡ phải chi thêm 100 USD/năm. Chiếc máy 

giặt dán nhãn Energy Star tiêu thụ điện ít hơn chiếc 
máy giặt tiêu chuẩn 50%. Ngoài ra, cũng cần xem xét 
lại cách bố trí các dụng cụ điện trong nhà, ví như lò 
nướng không đặt gần tủ lạnh vì bên ngoài nhiệt độ cao 
cũng làm tủ lạnh tốn điện hơn.

RÚT PHÍCH CẮM RA KHI KHÔNG DÙNG 
ĐỒ ĐIỆN

Tuy nhiều đồ điện có chỗ “On/Off” trên đó, 
nhưng khi không dùng thường xuyên (hoặc khi đi vắng) 
nên rút luôn phích cắm ra, kể cả máy biến áp, ổn áp. 

Giàn năng lượng mặt trời tiết kiệm điện

với những bí quyết giản đơn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG18 19

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Không rút phích nghĩa là ở chế độ “Chờ”, máy móc 
vẫn tiêu hao một lượng điện nhất định. Tích tiểu thành 
đại, việc không rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện lấy đi 
của bạn khá nhiều năng lượng hoàn toàn vô ích.

Đối với máy tính, nhiều người ngại mất thời gian 
khởi động, cứ để máy chạy trong khi nghỉ trưa, hoặc 
làm việc khác hàng giờ liền. EPA (Cục Bảo vệ Môi 
trường Mỹ) cho biết cứ bật máy như vậy sẽ làm tốn 
thêm 80% điện năng và thải ra thêm 650 kg khí thải 
cacbonic/năm.

THẮP SÁNG
Bóng đèn thắp sáng dùng hàng ngày cần lưu ý. Nếu 

nhà bạn đang dùng bóng dây tóc đốt nóng 75 watt, 
hãy thay bằng bóng compact huỳnh quang 20 watt thì 
cường độ sáng tương đương mà mỗi bóng bạn sẽ giảm 
được 630 kg khí CO2 và tiết kiệm được khá nhiều tiền 
điện. Bóng đèn compact huỳnh quang tiêu thụ ít hơn 
bóng dây tóc đến 75% năng lượng. Hơn nữa, về tuổi 
thọ thì bóng compact huỳnh quang còn bền hơn bóng 
dây tóc đốt nóng từ 5 đến 13 lần.

Tắt bớt đi một bóng điện không cần thiết, bạn giảm 
được 180 kg CO2/năm. Lau bóng đèn thường xuyên 
cũng là một cách tiết kiệm điện. Lột chiếc bóng đèn 
bẩn bụi bám đầy có thể giảm độ sáng đến 10% và bạn 
sẽ có cảm giác phải thay chiếc bóng công suất cao 
hơn. Khi xây ngôi nhà mới, cần lưu ý dành không gian 
mở cho ánh sáng trời, ô kính trên mái, cửa sổ rộng về 
hướng nam... để giảm thắp sáng nhân tạo.

TẠO CẢNH QUAN
Nếu bạn đủ tiền để tự cho phép gia đình mình sống 

trên một diện tích chung rộng rãi hơn, thì thay vì dùng 
toàn bộ diện tích cho nơi ở, nên có sự bố trí giữa diện 
tích nơi ở và một diện tích lưu không, dành cho mầu 
xanh của cây cỏ như: một vài hàng cây, một vạt đất 
trồng hoa và cây cảnh. Phía bên ngoài cửa sổ hướng về 
phía đông và phía tây nên trồng cây có bóng mát hay 
ít nhất cũng là giàn dây leo... chúng che nắng gắt chiếu 
trực diện vào mùa hè, che gió vào mùa đông. Nhờ vậy, 
trong nhà luôn có sự chênh lệch nhiệt độ với ngoài 
trời (có thể tới 4-5 độ). Mùa hè, trong một ngôi nhà có 
bóng mát của cây xanh, nhiều khi dùng quạt trần, quạt 
bàn cũng đủ, khỏi cần đến máy điều hòa. Điện năng 
tiết kiệm từ 10-20%/năm.

DÙNG NƯỚC NÓNG
Lãng phí nước nóng là lãng phí năng lượng nhiều 

nhất. Hiện nay, những bình đun nước nóng dùng 
năng lượng mặt trời rất phổ biến. Chỉ cần đầu tư 
một lần là có thể sử dụng được lâu dài. Bạn hãy nhớ, 
không nhất thiết phải cái nắng gay gắt của mùa hè 
mới làm bình nước dùng năng lượng mặt trời nóng 
lên mà ngay cả mùa đông, nước vẫn được đun nóng. 
Tất nhiên, nhiệt độ nước nóng dùng phải cao hơn, 
có thể nước dùng năng lượng “Trời cho” không đủ 
đạt đến nhiệt độ cần thiết, nhưng nếu bạn bố trí cho 
nó chảy vào bình đun nước thì năng lượng tiết kiệm 
được không hề nhỏ 

Rút phích điện khi không dùng sẽ góp phần tiết kiệm điện



Hiện nay, Tập đoàn Hoa Sen có 4 nhóm ngành 
hàng SXKD chủ đạo gồm: tôn Hoa Sen các 
loại, thép dày mạ, ống kẽm Hoa Sen và ống 
nhựa Hoa Sen. Trong đó, Tôn Hoa Sen đã 

trở thành tên gọi thân quen và là thương hiệu nổi tiếng 
của Tập đoàn. Các sản phẩm đã phủ sóng toàn quốc và 
ngày càng vươn rộng trên thị trường quốc tế (có mặt 
tại hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới) 
bởi Tập đoàn Hoa Sen luôn nỗ lực củng cố, mở rộng 
thị trường với việc sở hữu 11 nhà máy lớn, hệ thống 260 
chi nhánh phân phối bán lẻ trên cả nước. 

Trong nhiều năm qua, Tập đoàn Hoa Sen luôn giữ 
vững vị trí số 1 trong thị trường tôn thép ở Việt Nam, 
chiếm 33,1% thị phần tôn, đứng thứ hai về thị phần 
tiêu thụ ống thép cả nước với 20,3% thị phần ống thép 
trong năm 2016 (theo số liệu thống kê của Hiệp hội 
Thép Việt Nam). Riêng đối với sản phẩm ống nhựa, 
Tập đoàn Hoa Sen đã có những bước phát triển vượt 
bậc, vươn lên vị trí số 3, nằm trong Top các doanh 
nghiệp phát triển mạnh nhất trong thị trường tiêu thụ 
ống nhựa trên cả nước. Với việc dẫn đầu về thị phần 
và có tốc độ tăng trưởng vượt bậc, Tập đoàn Hoa Sen 
được ví như “người khổng lồ” trong thị trường tôn, 
thép ở Việt Nam. Tôn Hoa Sen là sản phẩm truyền 
thống của Tập đoàn Hoa Sen, được sản xuất trên dây 
chuyền NOF (lò đốt không oxy) hiện đại, thân thiện 
với môi trường, bao gồm những dòng sản phẩm chính 
như: tôn kẽm, tôn kẽm phủ màu, tôn hợp kim nhôm 
kẽm (tôn lạnh), tôn lạnh màu, tôn màu vân gỗ, tôn phủ 
sơn cao cấp PVDF, tôn màu Metalic, tôn màu nhám, 
tôn cán kiểu ngói Thái Lan… Với chất lượng sản phẩm 
tốt, thời gian giao hàng nhanh cùng chế độ hậu mãi tốt, 
Tôn Hoa Sen đã tạo được uy tín trên thị trường, tạo 
được sự tin yêu của người tiêu dùng, liên tục giữ vững 
vị trí số 1 về thị phần tôn ở Việt Nam.

Đối với dòng sản phẩm ống nhựa Hoa Sen, mặc 
dù ra đời sau so với các sản phẩm khác, nhưng chỉ sau 
vài năm sản xuất, với các đặc tính ưu việt, được sản 
xuất bằng công nghệ hiện đại của châu Âu, Tập đoàn 
Hoa Sen đã tạo ra những sản phẩm chất lượng, đồng 
nhất, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi 
trường. Hiện tại, Tập đoàn đang sản xuất và kinh doanh 

3 loại sản phẩm ống nhựa chính: uPVC, HDPE, PPR 2 
lớp cùng đầy đủ các loại phụ kiện đi kèm và có những 
ưu điểm: chống tia UV, thích hợp lắp đặt ngoài trời, 
chịu được nhiệt độ cao lên tới 95 độ C, có khả năng 
kháng hóa chất tốt, chống lại sự ăn mòn của những hóa 
chất nồng độ thấp như các dung dịch axit, kiềm, muối, 
dung môi yếu,…

 Đại diện Tập đoàn Hoa Sen cho biết: “Nhờ quy 
trình sản xuất khép kín, tiên tiến và thế mạnh về nguồn 
nguyên liệu được chủ động, Tập đoàn Hoa Sen đã tăng 
cường điều tiết và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong từng 
khâu. Vì vậy, dù chất lượng rất cao nhưng giá thành 
của mọi sản phẩm vẫn rất cạnh tranh, hợp lý…”.

Có thể nói, với việc cung cấp những sản phẩm tốt 
nhất cho người tiêu dùng, doanh thu, sản lượng sản 
phẩm liên tục tăng trưởng ngoạn mục trong nhiều 
năm liền, Tập đoàn Hoa Sen đã nhận được những giải 
thưởng cao quý trong và ngoài nước. Mới đây, Tập 
đoàn Hoa Sen đã được vinh danh trong danh sách 50 
công ty kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam do Tạp 
chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn (4 năm liên tiếp); Top 
50 công ty niêm yết tốt nhất do Tạp chí Forbes bình 
chọn (5 năm liên tiếp). Đây đều là những giải thưởng 
danh giá được bình xét kỹ lưỡng với nhiều tiêu chí như: 
mức tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận, khả năng sinh 
lời cho nhà đầu tư… 

Với sự ghi nhận rộng lớn của cộng đồng, Tập đoàn 
Hoa Sen đang trên bệ phóng vững chắc để khẳng định 
vị thế của một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu 

Tôn Hoa Sen:

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU VIỆTKHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU VIỆT
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh tôn, 
thép ở Việt Nam và là nhà xuất khẩu tôn, thép hàng đầu khu vực Đông Nam Á. Được thành lập 
từ 2001, trải qua 16 năm hình thành và phát triển, Tập đoàn Hoa Sen đang không ngừng vươn 
cao vị thế ở thị trường trong nước và quốc tế, khẳng định tầm vóc của một doanh nghiệp tăng 
trưởng toàn cầu, một thương hiệu quốc gia...

THANH BA

Tập đoàn Hoa Sen với sản phẩm tôn ưu việt
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Được thành lập từ năm 1997, CANIFA có tên 
ban đầu là Canishop. Đây là một cơ sở kinh 
doanh của người Việt được thành lập thuộc 
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Hoàng 

Dương tại Cộng hòa Séc. Ngay khi mới thành lập, Công 
ty có những mục tiêu sản xuất và phân phối sản phẩm 
từ len sợi sang các nước Đông Âu. Tuy nhiên, mọi 
điều diễn ra không như kỳ vọng của người sáng lập, 
Ban lãnh đạo Hoàng Dương đã hướng tầm ngắm về thị 
trường Việt Nam. Thời điểm đó, thị trường Việt với 
hơn 70 triệu dân, đang thiếu vắng những thương hiệu 
thời trang chất lượng. Họ quyết định đưa mô hình kinh 
doanh của Canishop quay trở về quê hương. Với tiêu 
chí “thời trang dành cho tất cả”, cái tên CANIFA cũng 
gắn liền với những định hướng từ khi mới ra đời, Canifa 
= Cani + Family (Cani là kế thừa tên “Canishop” cũ).

Với những kinh nghiệm thu được tại thị trường 
Đông Âu, thời trang len sợi là dòng sản phẩm được 
ưu tiên nhất khi Công ty quay về kinh doanh tại thị 
trường trong nước. Năm 2000, khi có mặt tại Việt 
Nam, CANIFA nhanh chóng ghi dấu ấn và chiếm được 
lòng tin của đông đảo người tiêu dùng. Lúc này, đời 
sống của người dân Việt Nam ngày càng được cải thiện 
rõ rệt. Họ bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến chất lượng, 
nguồn gốc sản phẩm. Trong khi đó, những sản phẩm 
nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất hiện tràn lan. Ở 
phía Bắc, với khí hậu đặc trưng là mùa rét, những sản 
phẩm từ len với nhiều mẫu mã, kiểu dáng, màu sắc, 
từ chất liệu len nhẹ đến len dày của CANIFA khi ấy 
dường như đã giải tỏa cơn khát thời trang mùa đông 
của người dân Hà Nội. Cùng lúc đó, Công ty đã mạnh 
dạn đầu tư chuỗi cửa hàng riêng với hai cửa hàng được 
thiết kế hiện đại, mang dấu ấn thương hiệu trên đường 
Trần Phú và Chùa Bộc.

Giờ đây, CANIFA đã xuất hiện rộng khắp, sản 
phẩm không chỉ có len, mà còn có nhiều chất liệu khác 
như cotton, kaki, jeans… với nhiều kiểu dáng, mẫu mã 
đa dạng. Điều đặc biệt hơn, thời trang CANIFA đã phù 
hợp với nhu cầu dành cho mọi độ tuổi. Để có được 
những sản phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng Việt, 
bà Đoàn Thị Bích Ngọc - Giám đốc điều hành Công 

ty CP Thương mại và Xây dựng Hoàng Dương chia sẻ: 
“Chúng tôi đã không ngừng tìm tòi, đi tới khá nhiều 
quốc gia để tham khảo và học hỏi, từ việc sản xuất 
nguyên vật liệu thời trang của Ấn Độ, đến nền sản xuất 
may mặc của Thổ Nhĩ Kỳ, hay cách mà những người 
láng giềng của Việt Nam như Thái Lan và Trung Quốc 
xây dựng thương hiệu hàng may mặc”.

Quyết tâm xây dựng một nhà máy sản xuất với đội 
ngũ công nhân lành nghề, Công ty đã mạnh dạn đầu tư 
dài hạn về máy móc, công nghệ mới với nhà máy sản 
xuất chuyên nghiệp tại khu CN Phố nối A. Nhà máy 
có diện tích 15.000m2, được đưa vào sử dụng hơn 1.200 
máy chuyên dụng các loại, với số lượng công nhân trực 
tiếp và thời vụ lên tới con số 1.000 người, hoạt động với 
công suất 230 sản phẩm/giờ. Bằng chất lượng và mẫu 
mã len, sợi phong phú, Công ty đã có mặt và chinh 
phục được khách hàng ở nhiều thị trường khó tính như: 
Đức, Mỹ, Đài Loan, CH Séc, Ba Lan, Anh,…

Sau 20 năm nỗ lực và phát triển, CANIFA đã trở 
thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng hàng 
Việt. Hiện Công ty đã và đang tiếp tục phát huy, mở 
rộng chiến lược phát triển nhằm đem lại những sản 
phẩm tốt nhất đến tay người tiêu dùng 

Thời trang CANIFA phù hợp cho cả gia đình
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NGÔ THÙY

THỜI TRANG VIỆT CHO TẤT CẢ
Canifa:

Từ lâu, người tiêu dùng Việt đã không còn xa lạ với thương hiệu CANIFA, một thương hiệu dẫn 
đầu trong thị phần thời trang bình dân tại Việt Nam của Công ty CP Thương mại và Dịch vụ 
Hoàng Dương. Hiện Công ty đang từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực sản xuất thời 
trang hàng đầu Việt Nam.
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Nội dung của buổi diễn tập chủ yếu tập 
trung vào các tình huống giả định được 
đặt ra khi các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc 
có mưa, sét lớn, gây ra sự cố mất điện ở 

nhiều khu vực. Cụ thể, sét đánh gây đứt lèo tại cột néo 
số 17 đường dây 110 kV đi Trung Hà, ảnh hưởng đến 
cấp điện cho khu vực phía Bắc thành phố Việt Trì, khu 
công nghiệp Thụy Vân và các huyện như: Tam Nông, 
Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Tân Sơn.

Cũng tại thời điểm này, sét đánh gây hỏng máy 
biến áp T2 công suất 63.000 kVA; hỏng đầu cáp tại cột 
15 lộ 475E4.6 - trạm biến áp 110kV Bắc Việt Trì; làm 
hư hỏng hệ thống thiết bị tại trạm đo đếm ranh giới 
hai tỉnh Phú Thọ - Vĩnh Phúc. Đồng thời, sự cố đã gây 
cháy hỏng máy biến áp công sở 2 do Điện lực thành 
phố Vĩnh Yên quản lý vận hành.

Trước sự cố giả định trên, các đơn vị đã nhanh 
chóng phát hiện, xác định khu vực sự cố, tách khu vực 
sự cố, giao đường dây, thiết bị cho đơn vị quản lý vận 

hành để tìm điểm sự cố. Qua đó cho thấy đơn vị tham 
gia buổi diễn tập đã thực hiệt tốt trong công tác quản 
lý vận hành khắc phục hậu quả; đảm bảo nhanh nhất 
việc cấp điện trở lại và khắc phục hậu quả do thiên tai 
gây ra đối với địa phương, cũng như sự phối hợp có 
tính chính xác, chặt chẽ, bảo đảm an toàn, chất lượng, 
kịp thời. Từ đó có thể thấy buổi diễn tập giúp cho các 
cán bộ, công nhân ngành Điện được nâng cao kỹ năng 
chuyên môn, rèn luyện tác phong chuyên nghiệp của 
các cấp lãnh đạo và CBCNV trong việc thực hiện biện 
pháp an toàn khi xử lý các tình huống sự cố trong vai 
trò chỉ huy và thực hiện công việc, đảm bảo an toàn 
tuyệt đối, hoàn thành nhanh nhất việc khắc phục hậu 
quả sự cố.

Ngoài ra, đây là cơ hội để các đơn vị trao đổi kinh 
nghiệm trong công tác quản lý vận hành, thực hiện 
các quy trình, quy định về an toàn vệ sinh lao động và 
đặc biệt công tác phối hợp xử lý sự cố giữa các đơn vị, 
nhằm nâng cao độ tin cậy cấp điện sản xuất kinh doanh 
và đảm bảo an ninh xã hội 

Các công nhân ngành điện tiến hành diễn tập an toàn 
ngành điện trước sự cố giả định được đặt ra.

Diễn tập kiểm tra trang thiết bị để khắc phục sự cố.

LONG NGUYỄN

Tổ chức diễn tập an toàn ngành điện 
giữa tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Phúc

Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 

Trong hai ngày 10 - 11/10, tại Thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ), Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã tổ chức diễn tập an toàn ngành Điện do thời tiết xấu gây ra. Tới dự buổi diễn 
tập có ông Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Ban Chỉ 
huy diễn tập an toàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc cùng đại diện lãnh đạo của 27 công 
ty điện lực trực thuộc Tổng công ty. 
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Nếu như năm 2016, trong danh sách Forbes 
Việt Nam công bố, Vinamilk đạt giá trị 
thương hiệu 1,5 tỷ đô la Mỹ, thì năm 2017, 
giá trị thương hiệu của Vinamilk trong bảng 

xếp hạng đã tăng 13%. Đây là con số lớn gấp đôi so với 
giá trị thương hiệu của doanh nghiệp xếp thứ hai Viet-
tel - 849,6 triệu đô la Mỹ. Điều này cho thấy, Vinamilk 
không những lớn mạnh, vượt qua thành công của chính 
mình mà còn khẳng định ngôi vị số 1 trên thị trường đồ 
uống, không ngừng vươn lên.

Hiện nay, trụ sở chính của Vinamilk tọa lạc ở TP 
Hồ Chí Minh. Công ty có 3 chi nhánh, 13 nhà máy cùng 
10 trang trại phủ khắp Việt Nam (trong đó có 1 trang 
trại Organic duy nhất đạt tiêu chuẩn Organic châu Âu 
tại Việt Nam vừa được khánh thành vào tháng 3/2017). 
Ngoài ra, Vinamilk còn có các nhà máy tại nước ngoài 
như Mỹ (sở hữu 100% nhà máy Driftwood tại bang Cali-
fornia); Campuchia (sở hữu 100% nhà máy Angkormilk 
tại thủ đô Phnompenh); New Zealand (sở hữu 22,8%) 
cùng 01 công ty con tại Ba Lan. Các sản phẩm của 
Công ty đã xuất khẩu đến 43 nước trên thế giới như 
Mỹ, Nhật, Úc, Thailand, Mianmar, Bangladesh, khu 
vực Trung Đông…

Với kế hoạch phát triển các trang trại mới, Công ty 
sẽ đưa tổng số đàn bò của Vinamilk và của các nông hộ 
lên khoảng 100.000 con trong năm 2017; khoảng 120.000 
- 140.000 con vào năm 2020, với sản lượng nguyên liệu 
sữa dự kiến đến năm 2020 sẽ tăng lên hơn gấp đôi 
là 1.000 - 1.200 tấn/ngày, đảm bảo nguồn cung cấp 
nguyên liệu sữa thuần khiết thiên nhiên dồi dào cho 
hàng triệu gia đình Việt Nam.

Trong danh sách 40 công ty có giá trị lớn nhất 
Việt Nam lần này, nhóm doanh nghiệp hàng tiêu dùng 
chiếm số lượng áp đảo, xếp sau là nhóm tài chính - 
ngân hàng và cuối cùng là công nghệ - viễn thông. Đây 
là đánh giá chỉ dựa trên những doanh nghiệp có số liệu 
tài chính công khai, minh bạch.

Phương pháp đánh giá của Forbes là dựa vào vai 
trò đóng góp của thương hiệu và hiệu quả kinh doanh 
của doanh nghiệp. Những thương hiệu giá trị nhất là 

thương hiệu đạt mức doanh thu lớn trong các ngành 
mà thương hiệu đó đóng vai trò chủ đạo. Sau khi lập 
danh sách sơ bộ hơn 80 doanh nghiệp có thương hiệu, 
Forbes Việt Nam tính toán thu nhập trước thuế và lãi 
vay, sau đó xác định giá trị đóng góp của tài sản vô 
hình. Giá trị thương hiệu chung được xác định dựa trên 
chỉ số P/E trung bình ngành (hệ số giữa giá thị trường 
và thu nhập ròng trên mỗi cổ phần mà thương hiệu 
mang lại). Với công ty chưa niêm yết sẽ được so sánh 
với công ty cùng ngành, cùng quy mô để xác định giá 
trị thương hiệu. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, Vinamilk và Bà Mai Kiều 
Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk đã được vinh danh 4 
lần trên tạp chí Forbes châu Á và Việt Nam qua các 
bình chọn: 2.000 công ty lớn nhất toàn cầu - Global 
2000;, 50 công ty niêm yết xuất sắc nhất Việt Nam; 50 
người phụ nữ có ảnh hưởng nhất Việt Nam và giờ đây 
là Top 40 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam. Đây đều 
là những danh sách bình chọn uy tín và danh giá không 
chỉ ở Việt Nam mà còn ở trên trường quốc tế. Nội lực 
mạnh mẽ, khao khát vươn cao của Vinamilk luôn được 
thể hiện bằng những con số và thành tựu mà Công ty 
gặt hái được trong thời gian vừa qua 

Vinamilk là thương hiệu luôn được người tiêu dùng quan 
tâm, yêu thích

THANH THẢO

KHÔNG NGỪNG VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Vinamilk

Vừa qua, Tạp chí cung cấp những góc nhìn tổng quan, sâu sắc về kinh doanh – Forbes Việt 
Nam đã bình chọn và công bố 40 công ty có giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2017. Trong 
đó, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) tiếp tục là doanh nghiệp dẫn đầu Việt Nam với 
giá trị thương hiệu hơn 1,7 tỷ đô la Mỹ.
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Tại May 10 Hà Nội, Hội Tết Trung thu được tổ 
chức vào 12/8 âm lịch (tức ngày 1/10). Trong 
Lễ khai mạc có phần biểu diễn đội múa lân 
của các nghệ sĩ xiếc với những “chú khỉ tinh 

nghịch” biết làm từ tung hứng đến đạp xe, là những 
màn ảo thuật thu hút sự quan tâm, thích thú của các 
cháu. Con CBCNV còn được hòa mình vào không gian 
của cung trăng với Chị Hằng và Chú Cuội. Các cháu 
được tham gia các trò chơi do các anh chị Đoàn viên 
thanh niên Tổng công ty hướng dẫn như bịt mắt bắt 
dê, nối thúng, kéo co, bịt mắt đánh trống, cướp cờ…, 
đến trò chơi trí tuệ như cờ vua, làm hàng handmade 
từ những đồ dùng tiết kiệm trong cuộc sống. Các cháu 
được tham gia nhiều trò chơi dân gian truyền thống như 

nặn tò he, tô vẽ tượng, làm tranh cát. Các nghệ nhân 
làm gốm tí hon tự làm đồ vật bằng đất thật hăng say 
quên hết cả xung quanh. Các trò chơi đã thật sự gây 
hứng thú trong các cháu.

 Hội chợ quê tái hiện lại không gia xưa, giúp các 
cháu cảm nhận được nét đẹp truyền thống của dân 
tộc, thấm đẫm cảnh làng quê Bắc Bộ với cây chuối, mái 
lá, chiếc nơm, chum nước, gáo dừa, là những niêu đất, 
chõng tre, những nải chuối treo trước quán, là những 
mẹt hàng bán rong, là chú Cuội, chị Mõ… Với gánh 
hàng rong, là anh bán kem dạo, là bác nông dân với 
những thúng khoai, thúng ngô và lời mời chào hấp dẫn. 
Nét đẹp dân tộc được pha trộn với vẻ đẹp hiện đại với 

May 10: 

“VÌ MỘT THẾ GIỚI NGÀY MAI” 
THỦY LÊ

Vừa qua, Tổng công ty May 10 (May 10) đã  tổ chức Lễ hội Trung thu “Vì một thế giới 
ngày mai” cho con CBCNV. May 10 đã dành trên 457 triệu đồng tặng quà và hỗ trợ các 
đơn vị tổ chức vui chơi cho 8.039 cháu, trong đó có 2.312 cháu tại khu vực Hà Nội và 5.727 
cháu ở các địa phương. Hoạt động đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Tổng công ty và các 
đơn vị đối với con cán bộ công nhân viên - thế hệ tương lai của May 10, nhằm động viên 
bố mẹ các cháu yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Không khí lễ hội Trung thu



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 25

quả địa cầu… cùng những hình ảnh Bác Hồ kính yêu với 
các cháu nhi đồng. Cổng chợ là một công trình do đoàn 
viên công đoàn Phòng Kế hoạch chuẩn bị với những 
nguyên vật liệu từ chiếc ống vải làm mái, khung cổng 
là giá để hàng với cái tên “Chợ quê May 10”, là cây 
mít, bến nước. Những cái tên như gốc đa, vọng nguyệt, 
hương vị nguồn cội, hoan hỉ, thu đoàn viên... gần gũi, 
thân quen với những thực khách nhí là tên của những 
quán ăn. Để có những món ăn phù hợp với các cháu 
là sự chuẩn bị công phu của cả phụ trách đơn vị đến 
CBCNV. Những món ăn như bánh tôm, bánh gối, bánh 
trôi, bánh tẻ, bánh đúc, bỏng ngô..., kết hợp với thịt 
xiên, phở cuốn, bánh cuốn chả..., các đồ uống như nước 
mía, nước chanh leo, nước chanh xả… và món kem ốc 
quế, chè sen… cùng với những chiếc đĩa lá chuối tạo nên 
một Hội chợ quê vừa thấm đượm hồn Việt, vừa gần gũi 
với sở thích của các cháu. Hội chợ quê đã thực sự được 
các chủ nhân tương lai của đất nước hồ hởi tham gia. 

Ở các khu vực khác nhau, các cháu vừa thưởng 
thức vị đậm đà của món ăn vừa được các cô, chú đoàn 
viên hướng dẫn để có thể tự thực hiện các món ăn yêu 
thích. Một nét đặc biệt trong hội chợ quê năm nay là 
các cháu đã tự thực hiện các công việc của một đầu 
bếp thực thụ. Các cháu lại tham gia bán hàng để thật 
sự quý trọng công sức và đồng tiền mà mình tự làm ra. 
Kết quả: Giải nhất thuộc về đội XN2 với cái tên “ Gốc 
Đa quán”; Giải nhì thuộc về liên quân Kế hoạch, Thiết 
kế thời trang, LBC, QA, Đầu tư, TCKT, đội XN Veston 
và liên quân Trung tâm KD, Siêu thị, Khách sạn, TCHC, 
Mầm Non. Giải ba là XN5, liên quân Kỹ thuật, Thị 
trường, Y tế, Bảo vệ NCSX, Cơ điện.

Nét mới của Trung thu năm nay là phiên chợ chia 
sẻ. Các cháu đã cùng cha mẹ lựa chọn những món đồ 
còn sử dụng được mang ra phiên chợ bán cho các bạn 
muốn có sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đều do các 
con tự bán với giá từ 5 đến 50.000đ/sản phẩm. Số tiền 
thu được, các con có thể sử dụng để mua dụng cụ học 
tập, hoặc một phần để làm từ thiện, giúp đỡ các bạn 
gặp khó khăn trong cuộc sống. Những sản phẩm từ 
cuốn sách cho đến chiếc đồng hồ báo thức, những con 
thú nhồi bông, thú nhựa, những bộ quần áo, váy, bộ đồ 
dùng học tập, bút màu, hộp sáp màu, bộ đồ lắp ghép 
… tất cả đều được vệ sinh sạch sẽ, nâng niu để khi bạn 
nhỏ nào nhận được sẽ tiếp tục bảo quản, sử dụng trân 
trọng như một món quà mà mình đã nhận từ bạn. Phiên 
chợ thật sự đã giúp các cháu biết bảo quản đồ vật, biết 
thực hành tiết kiệm và đặc biệt là biết chia sẻ với các 
bạn khác về sở thích và đồ vật mà mình có. Kết quả đội 
XN2 đoạt giải nhất và XN 5 đạt giải nhì. 

Một điểm đặc biệt là hội thi Thiết kế thời trang 
được con CBCNV tham gia nhiệt thành, thể hiện tình 

yêu với nghề nghiệp mà cha, mẹ đang cống hiến. Mỗi 
đội với 5 thành viên, có người mẫu trình diễn sản phẩm 
và bài thuyết trình của nhóm. Để có được buổi thi trong 
Tết trung thu năm nay, các đội đã có sự tập dượt kỹ 
lưỡng, lựa chọn nhân sự tham gia. Dưới sự hỗ trợ của 
các sinh viên khoa Thiết kế thời trang - Trường Cao 
đẳng nghề Long Biên, những bạn nhỏ say sưa kẻ, vẽ, 
cắt, đính ghim và cả may, khâu đột để tạo nên những 
sản phẩm thật sự gây ấn tượng với mọi người. Có những 
bạn nhỏ tham gia Hội thi mới chỉ 9 tuổi như Nguyễn 
Hải Yến, thậm chí có cháu mới chỉ 8 tuổi như Vũ Hà 
An... mới thấy thật trân quý biết bao. 

Đặc biệt ấn tượng là cháu Vũ Minh Trang, mới chỉ 
9 tuổi nhưng đã có thể máy, có cữ, biết lại mũi, cắt chỉ 
tự động; cháu Vũ Thị Phương Linh 11 tuổi, khâu đột rất 
thành thạo, khiến các cô chú phải kính phục. Các cháu 
chính là hình ảnh của May 10 hôm nay và mai sau khi 
các thế hệ nối tiếp lại cùng nhau xây dựng May 10 ngày 
càng phát triển. 

Các xí nghiệp may ở địa phương như XN Thái Hà, 
Đông Hưng, Vị Hoàng, Hưng Hà, Vest Hưng Hà, Hà 
Quảng, Bỉm Sơn, Công ty Thiệu đô, 888… cũng đã tổ 
chức đón Tết Trung thu trong bầu không khí hết sức 
vui vẻ và náo nhiệt. 

Hoạt động “Vì một thế giới ngày mai” vì tương lai 
trẻ thơ năm 2017 khép lại, dư âm bằng những nụ cười 
rạng rỡ trên khuôn mặt hồn nhiên của các cháu. Các trò 
chơi dân gian, các món ăn đã thực sự mang lại hương 
vị quê hương, phiên chợ sẻ chia, cuộc thi thiết kế thời 
trang giúp các cháu có thêm hiểu biết về văn hóa, con 
người May 10 nói riêng, người Việt Nam nói chung 
để các con có thêm lòng yêu thương và sống có trách 
nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước 

Phiên chợ chia sẻ
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Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều sản 
phẩm bia, nhưng Bia hơi Hà Nội vẫn được 
nhiều người yêu mến nhất. Nhiều tao nhân 
mặc khách đã ví Bia hơi Hà Nội tuy chỉ như 

một cô gái mộc mạc, giản dị, không lộng lẫy, kiêu xa 
nhưng cuốn hút 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 
hơi Hà Nội. Nó đã trở thành đồ uống giải khát 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, người ta vẫn vui sướng, thì ngày nay niềm vui ấy 
còn hơn thế bởi sự tiện dụng, chu đáo trong phục vụ. 
Với du khách, họ thường nói với nhau rằng: đến Hà 
Nội mà chưa thưởng thức vài ly bia hơi coi như chưa 
biết Hà Nội. Có Bia hơi Hà Nội, người ta thêm xích lại 
ngần nhau hơn và biết được “tất tần tật” mọi điều trên 
mảnh đất Thăng Long ngàn năm văn hiến…

Đó chính là cái “duyên” của Bia hơi Hà Nội mà 
chẳng mấy loại bia hơi nào có được. Nhiều người tự 
hỏi, cái “duyên ngầm”, vẻ đẹp cuốn hút đó là gì, do 
đâu có được? Tất nhiên, ngoài chất lượng, tính truyền 
thống là yếu tố tự thân, thì sức hấp dẫn của Bia hơi Hà 
Nội được tạo nên bởi chính những đôi bàn tay, khối óc 
của những con người hàng ngày “chăm chút” cho nó 
- Habeco Trading. Họ đã tạo nên hình ảnh Bia hơi Hà 
Nội luôn tươi mới, ấn tượng trong lòng người tiêu dùng 
và sự thành công của mình bằng những bước đi đúng 
đắn, vững chắc như: Đưa ra các giải pháp bảo vệ và phát 
triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội; Cải tiến chính sách 
bán hàng, tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng mua 

bia; Thiết lập và phát triển hệ thống Địa chỉ Vàng; thành 
lập Câu lạc bộ Những người yêu thích Bia hơi Hà Nội,…

Cũng chính bởi thế, dân ghiền bia, ai cũng ghi nhận: 
Bia hơi Hà Nội có đặc trưng riêng về bí quyết nấu bia. 
Nguyên liệu sản xuất chính như đại mạch, hoa bia, men 
được lựa chọn từ các vùng cung cấp nguyên liệu tốt 
nhất. Nhờ vậy, Bia hơi Hà Nội có hương vị đặc trưng 
thơm, ngon, êm dịu, thanh mát đã và đang chinh phục 
được nhu cầu ngày càng cao của đông đảo quý khách 
hàng. Và sản phẩm Bia Hà Nội, từ lâu, đã trở thành 
người bạn thân thiết của người tiêu dùng cả nước. Đó 
là một đồ uống không thể thiếu trong mỗi góc phố, 
ngày hè. Khi bia rót ra vại, màu sắc vàng ươm như có 
nắng bên trong, bọt sủi đều, thơm dịu, thật hấp dẫn. 
Đi đến bất cứ đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình 
ảnh Bia hơi Hà Nội thân quen tại các nhà hàng như Lan 
Chín, Hải Xồm, Vườn Cau,… từ những nhà hàng bia hơi 

Bia hơi Hà Nội: 

NÉT ĐẸP VĂN HÓA CỦA THỦ ĐÔ
HƯNG HÀ

Đã từ lâu, uống bia hơi Hà Nội đã trở thành nét văn hóa 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, Bia hơi Hà Nội trở thành một 
trong những sản phẩm 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, bia hơi Hà Nội 
không chỉ được cung cấp ở Thủ đô mà còn vươn tới các vùng miền trong cả nước như Sài 
Gòn, Phú Thọ, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình... 

Uống Bia hơi Hà Nội - một nét đặc trưng của Thủ đô
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đông đúc của Hà Nội cho đến những bãi biển đầy nắng 
miền Trung hay những vùng miền xa xôi của Tổ quốc…

Với sức hấp dẫn ấy, mà dù có đi đâu, người Hà 
Thành không thể quên được hương vị Bia hơi Hà Nội. 
Trong một lần xa Thủ đô, tác giả với bút danh Luân K5 
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”. Còn với người Hà Nội hay khách quốc tế, họ mê 

bia hơi vỉa hè không chỉ ở vị bia mà còn vì cái không khí, 
sự giao thoa của văn hóa, sự gắn kết của tình bạn không 
bị chi phối bởi khoảng cách về địa lý, hay ngôn ngữ.

Đánh giá về Bia hơi Hà Nội, đại diện cho những 
nhà kinh doanh Bia hơi Hà Nội, ông Hoàng Quốc 
Cường - Chủ tịch Hội Bia hơi Hà Nội cũng cho biết: 
“Những năm qua, Hội Bia hơi Hà Nội và khách hàng 
kinh doanh Bia hơi Hà Nội ghi nhận nhiều sự đổi mới 
và sáng tạo của Habeco Trading. Sự tăng trưởng liên 
tục và vượt bậc trong thời gian qua của Công ty không 
chỉ nhờ sự quan tâm, tạo điều kiện của Tổng Công ty 
mà còn có sự đóng góp rất lớn từ sự nỗ lực của toàn 
thể lãnh đạo, CBCNV. Việc thực hiện các giải pháp thị 
trường, đầu tư công nghệ sản xuất của Công ty đã giúp 
cho việc kinh doanh của chúng tôi đỡ vất vả hơn rất 
nhiều so với thời gian trước đây. Nhờ đó, chúng tôi đã 
đáp ứng được cho khách hàng của mình tối đa nhu cầu 
bán bia trong mọi thời điểm, kể cả những thời điểm cao 
điểm như mùa Hè…”.

Là người tiêu dùng yêu thích Bia hơi Hà Nội, ông 
Trần Vũ Liệu ở Hà Nội chia sẻ: “Từ lâu, tôi đã rất thích 
và thường xuyên sử dụng Bia hơi Hà Nội. Có thể nói, 
đây là sản phẩm đồ uống không thể thiếu trong đời 
sống, cần trân trọng, giữ gìn phát triển thương hiệu...”.

 Những tình cảm dành cho Bia hơi Hà Nội đã 
chứng tỏ rằng, tự bao giờ, Bia hơi Hà Nội có một sức 
sống, sự hấp dẫn mãnh liệt, trở thành nét văn hóa của 
người Tràng An mà mỗi chúng ta cần biết trân trọng 
và vun đắp cho thương hiệu đó 

Người ta xích lại gần nhau hơn cùng với Bia hơi Hà Nội

Du khách quốc tế rất thích Bia hơi Hà Nội



Nhân dịp sự kiện Công ty CP Nước khoáng Cúc Phương được 
nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh khi tham gia Hội chợ - Triển lãm hàng Công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu năm 2017, Phóng viên Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tuấn 
Cường - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty về quá trình 
hình thành, phát triển, những khó khăn và giải pháp khắc 
phục, cũng như định hướng của Công ty, nhằm thúc đẩy hoạt 
động SXKD trong thời gian tới.  

“Để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thêm 
nhiều động lực, nền tảng phát triển bền vững”

PV: Xin ông khái quát vài nét về quá trình hình thành 
và phát triển của thương hiệu Nước khoáng Cúc Phương?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Nói đến Vườn 
Quốc gia Cúc Phương, biểu tượng cây Chò ngàn năm 
đã ăn sâu vào tiềm thức mọi người Việt Nam và cả du 
khách quốc tế. Trong đó mỏ nước khoáng Cúc Phương 
nằm trong vùng đệm rừng nguyên sinh Cúc Phương là 
mỏ nước quý hiếm được thiên nhiên ban tặng.

Nước khoáng thiên nhiên Cúc Phương được khai 
thác từ nguồn khoáng nóng (350C) ở độ sâu trên 100m 
tại vùng đệm rừng nguyên sinh Cúc Phương có tên 
khoa học Bicacbonat Magiê. Ưu thế cạnh tranh của sản 
phẩm là xuất xứ từ nguồn khoáng chất lượng cao, môi 
trường thiên nhiên hoang sơ, không bị ô nhiễm. Chất 
lượng nước khoáng thiên nhiên Cúc Phương đã được 
các cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận và người tiêu 
dùng công nhận qua tiêu chuẩn:

Công bố chất lượng tại Sở Y tế Ninh Bình số: 
01/2013/YTNB-TNCB; Tiêu chuẩn Việt Nam số: 

1626 - 1997/QĐ - BKHCN&MT; Tiêu chuẩn Châu 
Âu CODEX STAN 108 - 1981, REV.2 - 2008; Hệ thống 
QLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Phù hợp chỉ 
thị cộng đồng Châu Âu EEC 80/777/CEE; Thương 
hiệu được đăng ký bảo hộ độc quyền số: 39922 từ 
năm 2001 đến nay, với sản phẩm có tính bền vững 
về chất lượng và đẳng cấp cao. Nước khoáng thiên 
nhiên Cúc Phương luôn khẳng định vị thế vững chắc 
của mình trên thị trường, xứng đáng với thương hiệu 
Cúc Phương. Với mong muốn đem đến cho người 
tiêu dùng một sản phẩm đồ uống có chất lượng cao, 
an toàn và có lợi cho sức khoẻ đúng với câu Slogan: 
“Chăm chút sức khoẻ cộng đồng’’.

Công ty CP Nước khoáng Cúc Phương không 
ngừng tự hoàn thiện, mẫu mã, nâng cao chất lượng sản 
phẩm và phục vụ khách hàng.

PV: Các lĩnh vực hoạt động, ngành hàng sản xuất 
& kinh doanh, sản phẩm chủ đạo của doanh nghiệp 
hiện nay?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG
Trưởng phòng Kinh doanh

Công ty CP Nước khoáng Cúc Phương
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Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Ngành hàng sản 
xuất & kinh doanh, sản phẩm chủ đạo của doanh 
nghiệp hiện nay là mặt hàng nước khoáng thiên nhiên 
Cúc Phương với các dòng sản phẩm chủ đạo là bình 5 
Gallons; chai 1.5 lít; chai 500ml và chai 350ml…

PV: Những năm gần đây, đặc biệt là năm 2017, 
Công ty đã gặp những khó khăn gì trong quá trình sản 
xuất & kinh doanh, thưa ông?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Khó khăn lớn nhất 
của Nước khoáng Cúc Phương là người tiêu dùng hầu 
như chưa phân biệt được lợi ích cũng như tác dụng rất 
tốt của nước khoáng thiên nhiên với nước tinh lọc thông 
thường. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh vô cùng lớn trên 
thị trường cũng là một trong những khó khăn mà Nước 
khoáng Cúc Phương nói riêng và các mặt hàng nước 
uống trên thị trường nói chung đang phải đối diện.

PV: Vậy Công ty đã có giải pháp gì để khắc phục 
khó khăn trong quá trình thực hiện? 

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Công ty CP Nước 
khoáng Cúc Phương đã từng bước nâng cao chất lượng 
sản phẩm, cải tiến mẫu mã, tối ưu hoá sản xuất cũng 
như đẩy mạnh công tác bán hàng, đồng thời, nỗ lực khắc 
phục, vượt qua những khó khăn để đem đến cho Quý 
khách hàng những sản phẩm chất lượng cao từ một trong 
những nguồn nước khoáng thiên nhiên giá trị nhất.

PV: Những thành công nổi bật và kết quả đã đạt 
được trong hoạt động sản xuất & kinh doanh?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Về sản xuất, Công 
ty đã cải tạo, mở rộng quy mô nhà máy, xây dựng lại 
toàn bộ hệ thống nhà xưởng, khu văn phòng một cách 
hiện đại, sạch sẽ, phù hợp tiêu chuẩn vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Cùng với đó là việc đầu tư đồng bộ hệ 
thống thiết bị máy móc hiện đại, nhờ vậy mà năng suất 
và chất lượng sản phẩm được nâng cao.

Về kinh doanh, sản phẩm nước khoáng Cúc Phương 
đang trên đà tăng trưởng mạnh. Đặc biệt tại các tỉnh, 
thành phố lớn phía Bắc như Hà Nội, Hải Phòng, Ninh 

Bình, Thanh Hoá... Cùng với đó, Công ty CP Nước 
khoáng Cúc Phương cũng đã tăng cường công tác 
quảng bá, maketing, giúp giá trị sản phẩm đến gần hơn 
với người tiêu dùng.

PV: Xin ông cho biết, định hướng hoạt động và chiến 
lược kinh doanh của Công ty trong những năm tới?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Công ty CP Nước 
khoáng Cúc Phương cũng đang thực hiện và phát triển 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 tại cơ sở. 
Mục đích nhằm nâng cao chất lượng trong công tác 
sản xuất cũng như kinh doanh, đảm bảo tốt nhất chất 
lượng sản phẩm và chất lượng dịch vụ đến khách hàng.

Trong những năm tới, Công ty tiếp tục xây dựng, 
phát triển mạnh hệ thống bán hàng tại các tỉnh phía 
Bắc, bên cạnh đó, phát triển thêm thị trường các tỉnh 
miền Trung và miền Nam, qua đó, giới thiệu sản phẩm 
đến đại bộ phận khách hàng trên cả nước.

PV: Ông có điều gì chia sẻ, hoặc đề xuất với các cơ 
quan quản lý nhà nước và địa phương, để giúp Công ty 
ngày càng phát triển bền vững hơn?

Ông NGUYỄN TUẤN CƯỜNG: Hội chợ - Triển 
lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 
là một dịp để các doanh nghiệp khẳng định chất lượng 
sản phẩm và cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp 
giao lưu, học hỏi và quảng bá sản phẩm đến khách 
hàng. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đã tổ chức 
các buổi hội thảo, toạ đàm để lắng nghe, hỗ trợ và kết 
nối các doanh nghiệp với các giải pháp tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Đó chính là những giá trị thiết 
thực đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Nhân dịp này, Công ty CP Nước khoáng Cúc 
Phương chân thành cảm ơn các cơ quan Nhà nước, 
Bộ, ngành và địa phương đã quan tâm ủng hộ Công ty 
trong những năm qua, đồng thời rất mong được tham 
gia nhiều hơn các chương trình như trên để các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ có thêm nhiều động lực, nền tảng 
phát triển bền vững.

LONG TRỌNG (thực hiện)
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HOÀNG PHONG

Tuy mới có mặt trên thị trường tỉnh Phú Thọ và các tỉnh ở khu vực phía Bắc nhưng sản phẩm 
dầu ăn thực vật được làm từ vừng, lạc mang thương hiệu Ngọc Tân của Công ty TNHH 
Trung Hà Phú Thọ (Công ty Trung Hà Phú Thọ) đã được Cục Công Thương địa phương 
(Cục CTĐP – Bộ Công Thương) tặng giấy khen khi tham gia trưng bày sản phẩm tại Hội 
chợ, triển lãm hàng Công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực phía Bắc – Phú Thọ 
năm 2017. Không những thế, sản phẩm dầu vừng, dầu lạc Ngọc Tân của Công ty đã và 
đang được các chị em phụ nữ tin dùng trong việc nội trợ phục vụ từng bữa ăn của gia đình.

BỨT PHÁ HOẠT ĐỘNG…
Công ty Trung Hà Phú Thọ nằm trên địa bàn xã 

Hiền Đa (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Đây là một 
trong những doanh nghiệp trẻ mới đi vào hoạt động, 
chuyên SXKD mặt hàng dầu lạc, dầu vừng, giải quyết 
việc làm cho hàng nghìn lao động trong vùng và nâng 
cao thu nhập cho nông dân địa phương. Để thực hiện 
được điều này, lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của Công ty 
đã luôn năng động, nhạy bén, khéo léo vượt qua những 
khó khăn và thách thức của cơ chế thị trường.

Cụ thể, Công ty đã mạnh dạn đầu tư hàng chục 
tỷ đồng để nâng cấp nhà xưởng, trang thiết bị đồng 
bộ, cũng như mua sắm các thiết bị máy móc nhằm giải 
phóng sức lao động của con người. Mới đây, Công ty 
còn đầu tư công nghệ mới (nhập khẩu 100% từ Đài Loan) 
để đưa vào hoạt động sản xuất dầu lạc, dầu vừng và đây 
là hệ thống dây chuyền được coi là tiên tiến hiện nay. 
Nhờ đó, Công ty đã tăng hiệu suất trong SXKD như: 
Phân chia được nhiều loại sản phẩm, loại bỏ được các 
tạp chất trong nguồn nguyên liệu, giảm chi phí sản xuất 

Ông Nguyễn Hữu Tính - Giám đốc Công ty TNHH Trung Hà Phú Thọ đang trao đổi với phóng viên về sản phẩm dầu lạc, 
dầu vừng Ngọc Tân.

Thương hiệu Ngọc Tân:

NIỀM TỰ HÀO CỦA DOANH NGHIỆP TRẺ ĐẤT TỔNIỀM TỰ HÀO CỦA DOANH NGHIỆP TRẺ ĐẤT TỔ
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và được người tiêu dùng đón nhận, đánh giá cao về chất 
lượng sản phẩm trong quá trình sử dụng.

Hiện nay, sản phẩm dầu vừng, dầu lạc của Công 
ty đã và đang dần khẳng định thương hiệu trên thị 
trường trong nước, nhất là ở khu vực phía Bắc, bằng 
các hoạt động giao thương hiệu quả như tham gia giới 
thiệu, trưng bày tại Hội chợ Triển lãm hàng CNNT 
tiêu biểu, đưa hàng về nông thôn,… Đặc biệt, sản 
phẩm của Công ty vừa được chứng nhận là mặt hàng 
CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc…

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 
VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG… 

Một trong những điểm vượt trội mà sản phẩm 
Công ty Trung Hà Phú Thọ có được, đó là sản phẩm 
được sản xuất với quy trình không pha trộn, không 
chất bảo quản, không cholesterol,… Từ đó, thương 
hiệu Ngọc Tân đã được người dân tin dùng để chiên, 
xào, chế biến thực phẩm,... góp phần tăng sức đề 
kháng, chống oxy hóa, chống tăng mỡ máu, bởi dầu 
lạc có hoạt chất Resveratrol, không có cholesterol, 
rất tốt cho sức khỏe tim mạch của trẻ nhỏ và người 
lớn tuổi,… Điều này đã được Viện Nghiên cứu Dinh 
dưỡng, Cục Sở hữu Trí tuệ, Cục An toàn Thực phẩm 
và Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ cấp giấy chứng 
nhận chất lượng sản phẩm, sở hữu trí tuệ,... Đây cũng 
là một trong những yếu tố giúp Công ty tránh được 
nạn hàng giả, hàng nhái và xâm phạm thương hiệu.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng, ông Nguyễn Hữu Tính - Giám đốc Công 

ty TNHH Trung Hà Phú Thọ cho biết: “Dầu vừng của 
Công ty có 2 sản phẩm là dầu vừng trắng và dầu vừng 
đen. Trong đó, dầu vừng có thành phần 100% tinh dầu 
từ hạt vừng được tuyển chọn kĩ lưỡng, có mùi thơm 
rất hấp dẫn và vị rất ngon. Thành phần chủ yếu trong 
dầu vừng là các axit béo: axit linoleic (41%), axit oleic 
(39%), axit palmitic (8%), axit stearic (5%). Ngoài ra, 
trong dầu vừng còn có nhiều vi chất như: mangan, sắt, 
kẽm, canxi, vitamin B6, phốt pho, magie, tryptophan, 
vitamin K…; Hàm lượng kẽm và canxi cao hơn so với 
các loại dầu khác; Giàu chất xơ, đồng thời cũng giàu 
chất béo và protein. Bởi giàu dinh dưỡng nên nó được 
nhiều người ví như nữ hoàng trong các loại dầu ăn. 
Không những thế vừng còn là vị thuốc quý rất tốt”.

Chia sẻ về chiến lược kinh doanh của Công ty, ông 
Tính cho biết thêm: “Hướng đi đầu tiên của Công ty 
là đưa sản phẩm đi quảng bá tại thị trường Phú Thọ, 
Hà Nội và các tỉnh lân cận trong khu vực phía Bắc. 
Đồng thời, tìm kiếm khách hàng, đại lý, nhà phân phối, 
đầu mối để duy trì sản phẩm đến với người tiêu dùng 
nhanh hơn và lâu dài hơn” 

Sản phẩm dầu lạc, dầu vừng Ngọc Tân được trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 2017.

Thông tin liên hệ: 
CÔNG TY TNHH TRUNG HÀ PHÚ THỌ
Địa chỉ: Hiền Đa, Cẩm Khê, Phú Thọ
Điện thoại: 02106.339.829 - 0968.281.468
Chi nhánh Hà Nội: 
Tân trại Phú Cường, Sóc Sơn, Hà Nội
P907 tòa CT2 Ngõ 62, Trần Bình, Cầu Giấy, Hà Nội
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Marou được sáng lập bởi ông Samuel 
Maruta và Vincent Mourou, đến từ nước 
Pháp. Họ tình cờ gặp nhau trong một 
chuyến khám phá và cùng chung theo 

đuổi một dự án mới. Maruta và Mourou đã tìm hiểu và 
biết được kế hoạch đồng bằng sông Cửu Long đang nỗ 
lực tạo dựng nền công nghiệp sản xuất cacao, khí hậu 
nhiệt đới nơi đây khá thích hợp cho kế hoạch này. Ý 
tưởng này đã thôi thúc hai người đàn ông gốc Pháp từ 
bỏ công việc chính lúc đó của mình và quyết định cùng 
nhau học cách làm socola tại một đất nước mà ngành 
Socola vẫn còn rất mới mẻ.

Vào năm 2011, hai anh chàng cùng nhau rong ruổi 
khắp các tỉnh thành Việt Nam bằng xe máy, để tìm 
được những hạt cacao ưng ý nhất. Thật may mắn, họ 

đã gặp được ông Đức, một nhà chuyên đổ buôn cacao, 
Maruta và Mourou nếm thử và không ngờ cacao Việt 
Nam có vị lại ngon đến như thế và họ quyết định mua 
2kg hạt cacao để chế biến thành socola. Ngay sau đó, 
Mourou đã thực hiện quy trình tạo ra socola tại căn bếp 
của Maruta. Lúc này, Maruta cho rằng: “Ý tưởng về 
việc tạo ra một loại socola rất thú vị. Chúng tôi muốn 
tạo ra những thanh socola từ chính cacao Việt Nam. 
Vào thời điểm này, chúng tôi chưa hề có kinh nghiệm 
làm socola, nên đó là một quyết định khá phiêu lưu”. 

Nhưng không lâu sau, Maruta và Mourou đã 
quyết định mở căn xưởng nhỏ, chế tạo ra những “cỗ 
máy” làm socola thủ công và họ cũng chính là những 
người đầu tiên mang hình thức sản xuất bean-to-bar 
(từ hạt cho đến thỏi socola) tới Việt Nam. Bean-to-bar 

Câu chuyện về Marou:
SOCOLA VIỆT NAM “NGON NHẤT THẾ GIỚI”

THÙY CHI

Nhắc tới socola, ai cũng sẽ nghĩ ngay tới những vùng đất nổi tiếng và có truyền thống làm 
cacao (nguyên liệu chính làm socola) lâu đời trên thế giới như Bỉ, Pháp, Anh… và thật ngạc 
nhiên, chẳng ai ngờ rằng, một loại socola được Tạp chí New York Time (NYT) đánh giá là 
“socola ngon nhất thế giới” lại được sản xuất ở một cơ sở nhỏ tại Việt Nam: Marou.

Hai anh chàng người Pháp Maruta & Morou say mê với nguyên liệu cacao
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bao gồm các công đoạn xử lý và chế biến hạt cacao 
tới khi ra thành phẩm là các thỏi socola. Hình thức 
này vừa mới lại vừa không mới. Bởi socola luôn được 
làm từ hạt cacao. Tuy nhiên, theo thời gian, ngày càng 
ít các công ty sản xuất socola trực tiếp từ hạt cacao. 
Nhiều công ty mua lại socola được làm sẵn từ 4 đến 5 
các tập đoàn sản xuất socola quy mô lớn. Vì thế, các 
công ty sản xuất socola nhỏ lẻ như Marou đã dường 
như không còn trên thị trường. Đặc biệt, socola mang 
thương hiệu Marou được chế biến ngay trên vùng đất 
trồng nguyên liệu của Việt Nam. Ông Mourou cho 
biết: “Điều này nghe có vẻ lạ. Bởi hầu hết socola trên 
thế giới thường được làm ở các nước khí hậu lạnh 
như Pháp, Thụy Sĩ và Bỉ. Nhưng đó lại không phải nơi 
trồng nguyên liệu từ cây cacao. Tôi và Maruta nhất trí 
rằng, mình sẽ không làm như vậy. Một trong những lý 
do chính là vì chúng tôi ở gần với nông dân trồng ca 
cao hơn và vì thế, chúng tôi có thể hợp tác chặt chẽ 
hơn với họ trong việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, 
điều rất quan trọng đối với chúng tôi”.

Cơ sở sản xuất Socola Marou là cái tên thú vị được 
ra đời từ hai âm tên của Maruta và Mourou. Năm 2015, 
bốn năm sau khi thành lập, Marou khiến cả thế giới 
ngạc nhiên với những thanh socola đạt chất lượng đẳng 
cấp thế giới, đưa Việt Nam vào bản đồ socola. Theo 
nhiều tờ báo nước ngoài như Forbes và NPR, thành 
công của Marou cũng sẽ mở ra cơ hội và hướng đi mới 
cho cây cao cao Việt Nam.

Một điều khác làm nên sự thú vị trong hương vị 
của Socola Marou, đó chính là không pha chế thêm 
bất cứ phụ gia hay hương liệu nào. Sản phẩm được 
phân loại theo tỷ lệ cacao và nguồn gốc nguyên liệu 
nhập vào. Theo đó, Marou đặt tên 6 loại socola của 
hãng theo 6 tỉnh cung cấp nguồn hạt cacao là Tiền 
Giang; Đồng Na; Lâm Đồng; Đắk Lắk; Bà Rịa - Vũng 
Tàu và Bến Tre, cùng tỷ lệ cacao khác nhau tương 
ứng, ví dụ như Socola đen Bà Rịa 76%, Socola đen 
Lâm Đồng 75%, 72%,...

Một trong những yếu tố nữa góp phần vào sự nổi 
tiếng của Marou chính là mẫu giấy gói. Để chọn được 
thiết kế phù hợp, nhóm thiết kế đã lựa chọn mẫu bao 
bì được vẽ tay với màu giấy là màu tự nhiên của vỏ 
quả cacao kết hợp với kỹ thuật in lụa truyền thống của 
người Việt. Các mẫu bao bì gồm 6 màu sắc, gồm xanh 
lá cây, vàng, xanh da trời, xanh dương, đỏ và tím, đại 
diện cho các hương vị của mỗi loại socola.

Trên thị trường Việt Nam cũng như thế giới, những 
thanh socola Marou đã có chỗ đứng nhất định khi xuất 
hiện tại những cửa hiệu, siêu thị nổi tiếng ở phương Tây 
như Whole Foods của Mỹ hay cửa hàng mua sắm cao 

cấp Harvey Nichols của Anh. Tại Singapore, Marou 
là một một trong những sản phẩm bán chạy nhất của 
Hello Chocolate. Năm 2013, Socola Tiền Giang 70% 
của Marou đã giành Huy chương Bạc ở hạng mục "loại 
socola đen bean-to-bar ngon nhất" của Viện Hàn lâm 
Socola (Academy of Chocolate) tại Anh; socola Bến 
Tre 78% dành được Huy chương Đồng. Năm 2014, Ma-
rou sản xuất được tổng cộng 3 tấn socola, 70% trong số 
đó được xuất khẩu ra các thị trường nước ngoài, chủ 
yếu là châu Âu và không có gì lạ khi thị trường lớn nhất 
là Pháp - quê hương của hai nhà sáng lập Marou.

Sự thành công của Marou đã vượt ngoài mong đợi 
của hai người đàn ông gốc Pháp. Không chỉ dừng lại ở 
việc sản xuất socola, cách đây không lâu, Marou lại tiếp 
tục cho ra mắt cửa hàng kiêm quán cà phê mang tên 
Maison Marou tại phố Thợ Nhuộm Hà Nội. Đến quán 
cà phê này, bạn sẽ được nếm và tận mắt xem quy trình 
sản xuất thanh socola. Bên trong quán có hẳn một cỗ 
máy rang cacao lớn để bất kì ai cũng có thể hình dung 
ra được bước đầu tiên trong việc sản xuất ra socola 
Marou như thế nào. Bên cạnh đó, các nhân viên, các 
chuyên gia thường xuyên có mặt tại quán và vui vẻ 
chia sẻ những bí quyết, những câu chuyện xung quanh 
những thỏi socola đặc biệt này.

 Câu chuyện về thỏi socola nhỏ nhắn, chứa đựng 
cả một hành trình phưu lưu khiến chúng ta có thêm 
nhiều nguồn cảm hứng. Một thanh kẹo 100% “made 
in Việt Nam”, bao bì được in chữ Việt Nam khiến 
ai nấy cầm trên tay cũng thấy tự hào. Hiện nay, Ma-
rou không ngừng tìm kiếm những loại hạt cacao ở 
các vùng đất mới tại Việt Nam, nghiên cứu thêm sản 
phẩm mới, những sản phẩm thuần Việt mà khó ai có 
thể làm được 

Socola - ngon nhất thế giới từ nguyên liệu Việt Nam



Do đặc điểm là đô thị lớn, địa bàn rộng, có 
nhiều dịch vụ hành chính, nhiều sắc thái tôn 
giáo và thuần phong mỹ tục của người dân 
ở các vùng miền, điều đó đặt ra cho ngành 

an ninh Thanh Hóa nói chung, Công an thành phố 
Thanh Hóa nói riêng những nhiệm vụ rất phức tạp và 
nặng nề. Những năm qua, Công an thành phố Thanh 
Hóa luôn là điểm sáng về đấu tranh phòng chống các 
tệ nạn xã hội. Vượt lên mọi gian khó, hiểm nguy, nỗ 
lực không ngừng, quyết tâm ngăn chặn, triệt phá và 
tấn công mọi loại hình tội phạm, giữ cho thành phố 
luôn bình an từ mỗi gia đình. Bằng sự nỗ lực và quyết 
tâm cao, Công an thành phố Thanh Hóa đã lập được 
nhiều thành tích rất đáng trân trọng và ghi nhận. Đặc 

biệt, chiến công mới nhất về đấu tranh với đối tượng 
vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. 

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, Công an 
thành phố đã phát hiện, trong thời gian gần đây xuất 
hiện đối tượng Trần Thị Hải, sinh năm 1970 trú tại khu 
9, thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An 
có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma 
túy (heroin và ma túy đá) với số lượng lớn từ Nghệ 
An ra Thanh Hóa và Hà Nội để tiêu thụ. Thủ đoạn 
của đối tượng Hải là sử dụng xe ô tô khách, đóng 
giả người đi khám bệnh để vận chuyển ma túy và 
thường xuyên đổi xe trong quá trình vận chuyển. Xác 
định đây là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, hoạt động 
với thủ đoạn tinh vi. Do vậy, Công an thành phố đã 

Thành phố Thanh Hóa là trung tâm hành chính, chính trị, kinh 
tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật của tỉnh Thanh Hóa; là một trong 
những trung tâm dịch vụ, chăm sóc sức khỏe, giáo dục đào tạo, 
thể dục thể thao của vùng phía Nam Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; 
đầu mối giao lưu của tỉnh với miền Bắc, miền Trung và các tỉnh 
phía Nam; đô thị phát triển dịch vụ đa ngành, đa lĩnh vực, phát 
triển công nghiệp sạch công nghệ cao; có vị trí quan trọng về an 
ninh, quốc phòng và đã được công nhận đô thị loại 1 trực thuộc 
tỉnh vào ngày 29 tháng 4 năm 2014, tại Quyết định số 636/
QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ nhân dịp kỉ niệm 210 năm 
đô thị tỉnh lỵ, 20 năm thành lập Thành phố. 

Đại tá NGUYỄN CHÍ PHƯƠNG
Trưởng Công an Thành phố Thanh Hóa

Công an Thành phố Thanh Hóa:Công an Thành phố Thanh Hóa:

NIỀM TIN SÁNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂNNIỀM TIN SÁNG MÃI TRONG LÒNG NHÂN DÂN
XUÂN TRƯỜNG
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xác lập chuyên án mang bí số 817-H và tập trung lực 
lượng, biện pháp để đấu tranh. Sau khi xác lập chuyên 
án, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã 
nắm được thông tin vào tối ngày 10/9/2017, Trần Thị 
Hải sẽ vận chuyển một số lượng lớn ma túy từ thị 
trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An đi ra 
thành phố Thanh Hóa hoặc Hà Nội tiêu thụ. Hải thuê 
xe khách giường nằm BKS: 37B-017.31 và mang ba lô 
chứa ma túy bên người. 

Ban chuyên án đã tổ chức lực lượng giám sát hoạt 
động của đối tượng. Đến 01h ngày 11/9/2017, khi xe 
khách BKS: 37B-017.31 đi đến đoạn đường tránh Quốc 
lộ 1A, phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa (gần cầu 
Nguyệt Viên), tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát 
hiện, bắt giữ đối tượng Hải cùng tang vật là 15 bánh 
heroin (trọng lượng khoảng 350g/bánh) và 5 gói ma 
túy đá (khoảng 1kg/gói) đang cất giấu trong một ba lô 
(Hải đeo trên người) và một túi bóng màu đen (để ở 
ô chứa đồ dưới chân giường nằm của Hải). Bước đầu, 
đối tượng Hải khai nhận số ma túy trên là do một đối 
tượng ở Đô Lương, Nghệ An thuê vận chuyển đến 
thành phố Thanh Hóa để tiêu thụ. Hiện Ban chuyên 
án đang tiếp tục đấu tranh khai thác mở rộng vụ án. 

Ghi nhận thành tích xuất sắc trên của lực lượng 
Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. 
Thanh Hóa, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các 

cơ quan ban ngành trong tỉnh đã chúc mừng và trao 
nhiều phần thưởng xứng đáng cho Ban chuyên án. Phát 
biểu tại buổi biểu dương, Thiếu tướng Trịnh Xuyên 
- Giám đốc công an tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và 
đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Công an thành 
phố trong việc đấu tranh triệt xóa đường dây mua bán, 
vận chuyển trái phép chất ma túy này. 

Trao đổi với chúng tôi, Đại tại Nguyễn Chí Phương 
- Trưởng Công an TP. Thanh Hóa cho biết: “TP. Thanh 
Hóa có địa bàn rộng lớn, hoạt động kinh tế rất đa 
dạng, phong phú, nhiều ngành nghề, tính phức tạp cao, 
đòi hỏi mỗi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng phải tâm 
huyết với nghề, có tinh thần vượt khó và quyết tâm cao 
mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Chúng 
tôi nhận thức rằng, để cho thành phố được bình yên, 
mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình, thì lực lượng 
công an luôn luôn phải đối mặt với gian nan, vất vả, với 
nghiệt ngã khó khăn, thậm chí phải đổ cả máu xương 
mình cho bình an, hạnh phúc”. 

Thật đáng trân trọng và tự hào bởi người đứng đầu 
ngành Công an thành phố đã có quyết tâm cao, có 
trách nhiệm lớn và tinh thần dũng cảm quên mình vì 
cuộc sống bình yên của nhân dân. Điều đó đã làm 
nên phong cách, thương hiệu của Công an thành phố 
Thanh Hóa, luôn luôn là niềm tin sáng mãi trong lòng 
người dân xứ Thanh 

Thiếu tướng Trịnh Xuyên, Giám đốc Công an tỉnh trao thưởng cho Ban Chuyên án công an Thành phố.
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Công ty CP Xây dựng 47:

VŨ HUY BĂNG          

Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum là Dự án bậc một trên hệ thống bậc thang Thủy điện 
sông Sê San, do Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh làm chủ đầu tư. Khi hoàn 
thành, Nhà máy Thủy điện Thượng Kon Tum sẽ cung cấp điện năng cho hệ thống điện 
Quốc gia với công suất 220 MW, sản lượng điện trung bình năm là 1.094,2 triệu kWh.

và năng lực sáng tạo 
của một đơn vị Anh hùng SỨC TRẺ 

TỪ TÂM HUYẾT DÁM LÀM VÀ DÁM 
CHỊU TRÁCH NHIỆM

Tuy nhiên, việc triểu khai thi công Dự án đã diễn 
biến bất lợi với sự tắc trách từ phía nhà thầu. Qua liên 
tiếp 2 kỳ Đại hội cổ đông thường niên từ 2016-2017, 
không khí thất vọng của cổ đông dồn về HĐQT với một 
áp lực lớn. Quyết không nản lòng, Ban Lãnh đạo chủ 
đầu tư đã bày tỏ quyết tâm, tìm mọi giải pháp quyết đưa 
công trình trở lại đúng quỹ đạo, vực dậy niềm tin của cổ 
đông và chịu trách nhiệm trước cộng đồng.

Sau khi chấm dứt Hợp đồng thi công với nhà thầu 
Trung Quốc do không đáp ứng được tiến độ thi công, 
Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã nhanh 
chóng hoàn tất các thủ tục pháp lý và kỹ thuật để 
chuyển giao toàn bộ các hạng mục công trình cho 
3 nhà thầu khác, trong đó Công ty CP Xây dựng 47 
trở thành lực lượng chủ công tiếp quản toàn bộ công 
trường Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum.

Để đạt được mục tiêu phát điện 02 tổ máy vào 
cuối quý II/2019 theo các Nghị quyết Đại hội cổ đông, 
việc tích nước hồ chứa phải được thực hiện trong 
tháng 5/2018, vì đây là mùa kiệt, thời điểm thuận lợi 
để nút cống dẫn dòng đảm bảo an toàn cho thi công 
công trình, đồng thời tích được lượng nước tối đa từ 
đầu mùa mưa, nhằm nâng cao sản lương điện phát 
trong năm 2019.

Ngày 01/8/2017, tại công trường Dự án Thủy điện 
Thượng Kon Tum, thuộc xã Đăk Tăng, huyện Kon 
PLông, tỉnh Kon Tum, Chủ đầu tư Công ty cổ phần 
Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh phối hợp cùng Nhà 
thầu là Công ty cổ phần Xây dựng 47 tổ chức lễ phát 
động thi đua, treo tổng giải thưởng lên đến 5 tỷ đồng 
với khẩu hiệu: “Tất cả vì mục tiêu tích nước hồ chứa 
thủy điện Thượng Kon Tum vào tháng 5/2018”.

Như được khơi bùng động lực tiềm tàng, công 
trường Thủy điện Thượng Kon Tum dâng trào sức 
sống mới, sôi động khí thế thi đua, với lực lượng hơn 
300 công nhân kỹ thuật thiện chiến được Công ty 47 
điều động từ các công trường mọi miền về đây cùng 
với thiết bị kỹ thuật hiện đại, lực lượng xe máy đủ các 
chủng loại... để chứng minh sức trẻ và năng lực của một 
đơn vị Anh hùng Lao động: Công ty CP Xây dựng 47.

ĐẾN NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ, 
SÁNG TẠO VÀ NỖ LỰC VƯỢT BẬC TRÊN 
CÔNG TRƯỜNG 

Dự án có hồ chứa dung tích toàn bộ 145,52 triệu 
m3, tuyến đầu mối nằm trên sông nhánh Đak Nghé có 
vị trí thuộc 2 xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy và xã Đăk 
Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Cửa nhận nước 
và đoạn đầu đường hầm từ Km0+000 đến Km5+000 
thuộc xã Đăk Tăng, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, 
nhà máy nằm trên sông Đăk Lò tại xã Ngọc Tem, 
huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47 đã triển khai thi 
công ngay 03 gói thầu thuộc Dự án được giao, bao 

Đoàn kiểm tra tiến độ máy đào TBM
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Một góc nhìn tuyến hạ lưu tuyến áp lực thủy điện Kon Tum

gồm gói thầu TKT-1.2.0: Thiết kế, cung cấp thiết bị và 
thi công xây lắp tuyến áp lực; Gói thầu TKT-4.2.1A: 
Thi công phần còn lại của cửa nhận nước và đoạn đầu 
đường hầm từ Km0+000 đến Km5+000; Gói thầu TKT-
4.2.1B: Thi công đường hầm dẫn nước bằng máy đào 
TBM (lý trình Km5÷Km15+449) và gia cố phần còn lại 
(lý trình Km15+449 ÷ Km17+447.43). 

Để đảm bảo mục tiêu đề ra, toàn công trường 
thống nhất ý chí và hành động, áp dụng một số giải 
pháp kỹ thuật tiên tiến, lấy sáng kiến sáng tạo để vượt 
khó, bám sát tiến độ kế hoạch. Một số giải pháp tối ưu 
được đề xuất và áp dụng, cụ thể:

Tiến hành kiểm tra, sửa chữa thường xuyên các thiết 
bị chủ đạo như máy khoan hầm, máy cào vơ, máy bơm 
nước,... Chủ động mua sắm vật tư, phụ tùng thay thế 
phục vụ công tác sửa chữa các thiết bị được kịp thời. 
Chủ đầu tư cam kết tạm ứng chi phí cho khoản này.

Theo dõi, tổng hợp tiến độ từng hạng mục để rút 
ngắn thời gian các công tác như đo vẽ, khoan lỗ, nạp 
mìn,… giữa tính toán theo thiết kế và thực tế thi công 
nhằm rút ngắn chu kỳ thi công 01 gương hầm. Nhà 
thầu giao chỉ tiêu cho từng tổ thi công với thời gian 
cho một chu kỳ thi công trong điều kiện bình thường.

Phát huy công năng của máy đào TBM, từ đầu 
công trình đến ngày 13/9/2017, tổng số mét đã khoan 
được là 4.997m/10449, đạt đến lý trình: Km10+452. 
Còn lại 5.452m, dự kiến đến 30/9/2018 sẽ hoàn thành, 
bình quân hơn 400m/tháng.

Nhờ sức đẩy tổng lực năng suất một cách khoa 
học, tất cả các hạng mục chính của gói thầu, bao gồm 
đập dâng và đập tràn, đến nay đã hoàn thành trên 
95% khối lượng công việc. Các khối lượng còn lại bao 
gồm: Hoàn thiện bê tông đỉnh đập, đường vận hành, 
nhà quản lý, hệ thống chiếu sáng đập, lắp đặt thiết bị 
cơ khí khoang số 2 tràn xả lũ,... dự kiến đến cuối tháng 
12/2017 hoàn thành, trừ hạng mục nút hầm dẫn dòng 

và đào hố xói tràn sẽ được thi công sau khi nút cống 
tích nước hồ chứa. Tiến độ thi công tất cả các hạng 
mục của gói thầu này đảm bảo mục tiêu tích nước hồ 
chứa, dự kiến sẽ thực hiện vào đầu năm 2019.

NIỀN TIN ĐƯỢC THẮP SÁNG - THỦY 
ĐIỆN THƯỢNG KON TUM SẼ KHÔNG 
TRỄ HẸN 

Có mặt trên công trường khi đợt thi đua đi vào cao 
điểm, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động 
khẩn trương, cần mẫn của hàng trăm công nhân kỹ 
thuật. Toàn công trường chìm trong tiếng máy, khói 
bụi, tiếng nổ mìn và độ rung, nhưng trên hết, tinh thần 
trách nhiệm được thể hiện từ cá nhân đến tập thể. Chủ 
đầu tư và Tư vấn giám sát luôn được phân công bám 
sát hiện trường để giải quyết kịp thời những vướng 
mắc, xử lý các phương án rủi ro luôn tiềm ẩn trong 
trong quá trình thi công, đảm bảo chất lượng và tiến 
độ thi công. Đặc biệt, vốn thanh toán được Chủ đầu tư 
đáp ứng kịp thời.

Ông Dương Minh Quang - Tổng Giám đốc Công 
ty CP Xây dựng 47 cho biết: “Ngoài việc đảm bảo tiến 
độ theo kế hoạch, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến 
công tác an toàn lao động, công tác PCBL và bảo vệ 
môi trường: Với địa hình thi công phức tạp, dốc nước 
đập tràn có độ dốc lớn, đập chính có chiều cao lớn, 
luôn tiềm ẩn nguy hiểm cho người và thiết bị... Trong 
các tiêu chí về thi đua điểm chuẩn cao nhất vẫn là an 
toàn lao động”. 

“Quý II/ 2019, tổ máy số 1 Thủy điện Kon Tum 
phát điện”, đó là mệnh lệnh của lương tâm, trách 
nhiệm và cũng là niềm tự hào của CBCNV Công ty CP 
Xây dựng 47 trên công trường hôm nay. Những gì đã 
thể hiện trên công trường từ quyết tâm cao độ, năng 
suất lao động, tiến độ được ghi nhận đáp ứng từng 
ngày, từng giờ cho chúng ta niềm tin mãnh liệt: Thủy 
điện Thượng Kon Tum sẽ không trễ hẹn 



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG38

KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Theo đó, tổng kinh phí dự kiến cho chương trình khuyến công tỉnh Bình Định đến năm 2020 là 27,251 tỉ đồng.

Cụ thể, nội dung nằm trong chương trình bao gồm: Đào tạo, truyền nghề, phát triển nghề; hỗ trợ nâng cao 
năng lực quản lý; 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; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; phát triển hoạt động 
tư vấn; thông tin tuyên truyền; hỗ trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp và di 
dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường… 

 Mục đích của việc hỗ trợ nguồn kinh phí nhằm tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt 
động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung Chương trình 
hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề trên địa 
bàn tỉnh.

HOA TRƯỜNG

Từ ngày 11 - 17/10, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương Long An tổ chức Hội chợ 
Công nghiệp - Thương mại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Long An năm 2017.

Hội chợ là hoạt động giao thương cấp khu vực, nằm trong Chương trình Khuyến công Quốc gia năm 2017. Với 
quy mô gần 400 gian hàng, Hội chợ đã thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) 17 tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực. Đây là hoạt động được tổ chức nhằm mục đích giúp cho các 
đơn vị tham gia giới thiệu, quảng bá thương hiệu các sản phẩm công nghiệp tiêu biểu của mình, đồng thời gặp gỡ 
đối tác, tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh để cùng phát triển. Qua đó, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt Nam, góp 
phần thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Long An đã tổ chức Lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
huyện cho 27 sản phẩm của 24 đơn vị; tôn vinh 10 sản phẩm cấp tỉnh và tuyên dương 3 doanh nghiệp có sản phẩm 
được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia; đồng thời trao quyết định và tặng 
danh hiệu thợ giỏi tỉnh Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ cho 30 thợ lành nghề.

BẢO KIÊN

Bình Định:  

HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI KHU VỰC ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG - LONG AN NĂM 2017

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐẾN NĂM 2020

HỘI CHỢ TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ 
LÀNG NGHỀ HẢI PHÒNG NĂM 2017

Ngày 13/10, Sở Công Thương TP. Hải Phòng đã tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và làng nghề Hải Phòng năm 2017. Đây là hoạt động nằm trong Chương trình Khuyến công địa phương giai 
đoạn 2016-2020.

Hội chợ có sự tham gia của 150 gian hàng đến từ 90 đơn vị, doanh nghiệp, hiệp hội và làng nghề của Hải Phòng 
và nhiều tỉnh thành trong cả nước như: Hà Nội, Hưng Yên, Nam Định, Điện Biên, Đắk Lắk, Đà Nẵng…, với gần 200 
chủng loại hàng hóa như: Đồ thủ công mỹ nghệ, thiết bị vật tư nông nghiệp, nông sản chất lượng cao, sản phẩm gia 
dụng, vật liệu xây dựng, may mặc, da giày…

Hội chợ được tổ chức nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề Hải 
Phòng trao đổi kinh nghiệm, hợp tác kinh tế với các tỉnh bạn. Bên cạnh đó còn là nơi tôn vinh, quảng bá sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu của Hải Phòng. Hội chợ diễn ra từ ngày 13-19/10 sẽ phục vụ nhu cầu tham quan, 
mua sắm, vui chơi giải trí của nhân dân địa phương.

HN
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Phú Yên vừa phối hợp với Công ty TNHH Thương mại 
Hoàng Hải, TP. Tuy Hòa tổ chức trình diễn mô hình sản xuất kính cường lực. 

Đây là dự án sản xuất kính cường lực đầu tiên trên địa bàn TP. Tuy Hòa và là nhà máy sản xuất kính cường 
lực thứ hai của Phú Yên. Nhà máy có công suất 100.000m2 sản phẩm kính cường lực/năm.

Được biết, Nhà máy sản xuất kính cường lực của Công ty được xây dựng tại KCN An Phú với tổng kinh phí 
9,9 tỉ đồng; trong đó nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2017 hỗ trợ 400 triệu đồng. Nhà máy được trang 
bị nhiều dây chuyền máy móc hiện đại để sản xuất được những sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dự 
kiến khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đạt doanh thu 37 tỉ đồng/năm, đồng thời tạo việc làm cho 18 lao động 
tại địa phương.

PHẠM TRƯỜNG

Ngày 11/10, Cục Công Thương địa phương phối hợp với Sở Công Thương Bến Tre tổ chức Hội thảo "Nhận 
thức đúng đắn về các lợi ích của sản xuất sạch hơn và sử dụng năng lượng hiệu quả đối với các cơ sở công nghiệp 
nông thôn".

Mục đích của Hội thảo nhằm giúp hiểu rõ vai trò của sản xuất sạch hơn là công cụ phát triển kinh doanh, giúp 
doanh nghiệp tăng năng suất, hiệu quả và lợi nhuận; đồng thời, giảm tác động tới môi trường cả trong và ngoài 
nhà máy của quá trình sản xuất. Qua đó, doanh nghiệp tuân thủ luật và các qui định về môi trường, an toàn sức 
khỏe nghề nghiệp.

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự cùng tập trung trình bày các tham luận xung quanh vấn đề sản xuất sạch hơn, 
qua đó, được trang bị nhiều kiến thức về sản xuất sạch hơn, phương pháp luận và cách tiếp cận tại doanh nghiệp. 

NH

Bến Tre: 
NÂNG CAO NHẬN THỨC VỀ VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT SẠCH HƠN ĐỐI 
VỚI DOANH NGHIỆP

NÂNG CAO VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG THÔNG QUA LỚP 
TẬP HUẤN

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc đã tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp 
vụ khuyến công năm 2017 cho gần 150 học viên là cán bộ khuyến công cấp xã, cán bộ Phòng kinh tế - hạ tầng các 
huyện, thành thị trong tỉnh.

Tại lớp tập huấn, học viên được cập nhật hệ thống các văn bản pháp lý như các nghị định, thông tư liên quan 
đến hoạt động khuyến công ở cơ sở, đồng thời được nghe phổ biến các chính sách mới về hỗ trợ hoạt động khuyến 
công; hướng dẫn phương pháp xây dựng, nguyên tắc triển khai, quản lý các đề án khuyến công phù hợp với tình 
hình phát triển công nghiệp nông thôn tại các địa phương.

Qua lớp tập huấn đã giúp cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn 
tỉnh nâng cao năng lực chuyên môn; giúp học viên nắm và hiểu rõ hơn các chính sách về khuyến công địa phương, 
từ đó đẩy mạnh thực hiện hiệu quả công tác khuyến công, thực hiện các chính sách khuyến khích, hỗ trợ tích cực 
các tổ chức, cá nhân có những đóng góp quan trọng, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu phát triển KT - XH của tỉnh.

NGUYỄN HOA

Vĩnh Phúc: 

Khuyến công Phú Yên: 
TRÌNH DIỄN MÔ HÌNH SẢN XUẤT KÍNH CƯỜNG LỰC 
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Vừa qua, Cục Công Thương địa phương (Cục CTĐP) – Bộ Công Thương đã chủ trì, phối 
hợp với Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước tổ chức “Hội chợ - Triển 
lãm hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu năm 2017” và “Lễ tôn vinh, trao giấy 
chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia”. Đây là sự kiện quan trọng và là 
chương trình mang dấu ấn đậm nét trong hoạt động khuyến công quốc gia. Tuy nhiên, 
bên cạnh đó còn có những khó khăn, hạn chế trong quá trình tổ chức Hội chợ - Triển lãm.

NGUYỄN LONG

Hội chợ - Triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017: 

Góp phần đem sản phẩm đến gần 
hơn với người tiêu dùng

SÂN CHƠI “GẮN KẾT” THÀNH CÔNG 
CHO KHỐI DOANH NGHIỆP

Được tổ chức tại Cung Triển lãm kiến trúc, quy 
hoạch Quốc gia (Số 01 Đỗ Đức Dục, T.p Hà Nội), Hội 
chợ - Triển lãm đã thu hút được 400 gian hàng tiêu 
chuẩn (250 gian hàng được Nhà nước hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2017) đến từ 48/63 
tỉnh, thành phố. Trong đó có sự tham gia trực tiếp của 

27 Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công (TTKC) và 
hơn 200 cơ sở CNNT tới trưng bày, giới thiệu sản phẩm. 
Trong đó, có 04 ngành hàng chính là: Nhóm ngành hàng 
thủ công mỹ nghệ 100 gian hàng; Nhóm ngành hàng 
lương thực, thực phẩm và đồ uống 130 gian hàng; Nhóm 
ngành hàng thiết bị phụ tùng, máy móc 40 gian hàng và 
nhóm ngành hàng khác là 140 gian hàng. Chính vì thế, từ 
ngày 20 - 24/9, Hội chợ triển lãm đã thu hút được hơn 
100 nghìn lượt người tham quan, mua sắm các sản phẩm 

Thay mặt Bộ Công Thương, ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa phương tặng Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho ông Hoàng Ích Linh - Phó Giám Đốc Công ty Cổ phần Nước khoáng Cúc Phương về 
thành tích xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội chợ - Triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017
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đặc trưng từ nhiều vùng miền như: Hải sản đã được chế 
biến; Cà phê, ca cao của Tây Nguyên; Hàng nông sản 
và thiết bị máy móc… Đặc biệt là có những đoàn khách 
nước ngoài như: Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc,… 
đến tham quan, làm việc và mua sắm.

Điểm nhấn của Hội chợ triển lãm là sự kiện mang 
đầy ý nghĩa này được xem là một sân chơi kết nối 
cung cầu “hội tụ” giúp cho các tổ chức, khối doanh 
nghiệp trong và ngoài nước, các cơ sở CNNT trong cả 
nước có cơ hội giao thương, gặp gỡ tìm hiểu về đối tác 
để mở rộng thị trường đầu tư, thị trường tiêu thụ sản 
phẩm, nhằm tiến tới đáp ứng tối đa nhu cầu của người 
tham quan nói riêng, cũng như người tiêu dùng trong 
cả nước nói chung. Đáng chú ý, nhiều doanh nghiệp đã 
ký kết được những hợp đồng tiêu thụ sản phẩm có giá 
trị lớn trong thời gian tham gia Hội chợ triển lãm, cụ 
thể như Công ty CP VNJ, Công ty CP Cơ điện & XNK 
Toàn cầu, Công ty Phương Ngọc,… và một số doanh 
nghiệp chế biến chè, nước mắm, bánh kẹo. Đối với 
người tiêu có thêm kiến thức khi mua các sản phẩm có 
mục đích phục vụ trong đời sống sinh hoạt…

Bên cạnh đó, tại Hội chợ triển lãm, các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân và các cơ sở CNNT được 
nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh và Giấy khen của Cục trưởng Cục CTĐP 
(trong đó có 21 tổ chức, 04 cá nhân được nhận Bằng 
khen và 20 tổ chức được nhận giấy khen). Đây được 
xem là Lễ tôn vinh ý nghĩa mà Bộ Công Thương muốn 
khẳng định vị thế và quảng bá thương hiệu, chất lượng 
sản phẩm từ các doanh nghiệp và địa phương. Nhờ đó, 
nhiều doanh nghiệp, tổ chức đã đánh dấu bước ngoặt 
lớn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như mở 
ra cánh cửa thành công trong lĩnh vực cung ứng sản 
phẩm trên thị trường trong và ngoài nước khi đã được 
Bộ Công Thương công nhận.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng về nội dung và ý nghĩa của Hội chợ triển 
lãm do Cục CTĐP tổ chức, ông Nguyễn Tuấn Cường - 
Trưởng phòng kinh doanh của Công ty Cổ phần Nước 
khoáng Cúc Phương (có đại chỉ tại Nho Quan, Ninh 
Bình) cho biết: “Hội chợ đã được tổ chức rất quy mô, 
bài bản. Ban Tổ chức đã quan tâm và tạo điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm. Tại Hội chợ - Triển lãm còn có các cuộc 
hội thảo, tọa đàm để lắng nghe, hỗ trợ và kết nối các 
doanh nghiệp với các giải pháp tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm… Công ty cổ phần Nước khoáng Cúc 
Phương chúng tôi đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh tặng Bằng khen vì đã có thành tích 
xuất sắc trong việc tổ chức và tham gia Hội chợ - Triển 
lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017. Đây là một sự 

đánh dấu khẳng định thương hiệu, chất lượng, mẫu mã 
của Công ty sau khi tham dự sự kiện này”.

NHỮNG KHÓ KHĂN VÀ THÁCH THỨC… 
Nhìn lại quá trình thực hiện, cùng với việc tổ chức 

các hội thảo, họp báo giới thiệu quy mô, cách thức 
triển khai, có thể khẳng định: Hội chợ - Triển lãm hàng 
CNNT tiêu biểu năm 2017” và “Lễ tôn vinh, trao giấy 
chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia” 
do Cục Công Thương địa phương chủ trì đã thành 
công tốt đẹp. Tuy nhiên, theo một số đại biểu và đại 
diện doanh nghiệp cho rằng, với số lượng 48/63 tỉnh, 
thành phố có đại diện tham gia gian hàng, trưng bày, 
giới thiệu, quảng bá hoạt động, sản phẩm tại hội chợ 
- triểm lãm mang tầm Quốc gia là còn rất khiêm tốn, 
bởi nhiều tỉnh, thành phố không tham gia lại chính là 
những địa phương có nhiều tiềm năng, thế mạnh trong 
lĩnh vực CNNT. Trong khi đó, Hội chợ - Triển lãm 
được coi là có quy mô lớn nhưng thời gian diễn ra rất 
ngắn, địa điểm Hội chợ còn nằm cách xa trung tâm 
Thành phố Hà Nội, mật độ dân cư không tập trung 
như các địa điểm khác, phương tiện giao thông và đúng 
vào dịp thời tiết không thuận lợi đã làm ảnh hưởng đến 
số lượng khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ. Ban 
Tổ chức cũng đã nhận thấy những hạn chế, thách thức 
và khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để rút 
kinh nghiệm cho những Hội chợ - Triển lãm tiếp theo.

Hội chợ - Triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 2017 đã 
được Bộ Công Thương và dư luận xã hội đánh giá cao 
đối với công tác tổ chức thực hiện trong suốt thời gian 
diễn ra sự kiện. Hy vọng những năm sau, Cục CTĐP, 
các cơ quan đơn vị trong và ngoài Bộ, đặc biệt là các 
Sở Công Thương, TTKC các tỉnh, Thành phố sẽ làm 
tốt hơn công tác vận động, hỗ trợ các tổ chức, doanh 
nghiệp, các cơ sở CNNT tích cực tham gia Hội chợ - 
Triển lãm, nhằm góp phần đem sản phẩm công nghiệp 
nông thôn đến nhiều hơn, gần hơn với người tiêu dùng 
trong nước và nước ngoài 

Cơ sở Sản xuất cộng đồng HT tham gia giới thiệu sản phẩm 
da giày tại Hội chợ - Triển lãm



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG42 43

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Ngược về thời gian từ 
năm 2011-2015 cho 
thấy, TTKC&TVPTCN 
tỉnh Thái Nguyên đã 

có nhiều hoạt động hiệu quả trong 
công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm 
CNNT. Cụ thể, Trung tâm đã thực 
hiện các đề án: Hỗ trợ đào tạo giúp 
cho 2.600 người lao động chưa có tay 
nghề theo yêu cầu của các cơ sở sản 
xuất công nghiệp; Hỗ trợ xây dựng 
cổng làng và tổ chức lễ đón bằng 
công nhận cho 162 làng nghề được 
UBND tỉnh công nhận và cuối cùng 
là chương trình hỗ trợ, mời hàng 
trăm hộ sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp trong các làng nghề, 
các đơn vị có sản phẩm CNNT tham 
gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại 
các hội chợ do Bộ Công Thương và 
các tỉnh tổ chức.

Chỉ trong hai năm 2012 và 2014, 
tỉnh Thái Nguyên đã được Bộ Công 
Thương công nhận có 2 sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia và 10 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu 
vực. Năm 2016, tỉnh đã nâng cao số 
lượng sản phẩm CNNT tiêu biểu 
được Bộ Công Thương công nhận 
lên đến con số 37 sản phẩm của 20 
đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đến năm 
2017, tỉnh có thêm 3 sản phẩm đạt 
giải sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
quốc gia. Trong đó, Hợp tác xã chè 

Tân Hương (HTX chè Tân Hương) 
có địa chỉ tại xã Phúc Xá, Tp. Thái 
Nguyên là một trong những đơn 
vị đã được Bộ Công Thương công 
nhận là sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu khu vực phía 
Bắc năm 2016 cho bộ sản phẩm 
Tâm Phúc Trà và Bạch Ngọc Trà. 
Năm nay, đơn vị này tiếp tục được 
Cục Công Thương địa phương (Bộ 
Công Thương) tặng giấy khen tại 
lễ tôn vinh 102 sản phẩm hàng 
CNNT tiêu biểu cấp quốc gia được 
tổ chức tại Hà Nội.

Được biết, HTX chè Tân 
Hương được thành lập từ năm 

2001, tính đến nay đã có hơn 10 
năm hoạt động, phát triển và sản 
xuất kinh doanh (SXKD) trong 
lĩnh vực chè. Điều đáng ghi nhận 
của HTX chè Tân Hương là đơn 
vị đầu tiên được cấp chứng nhận 
tiêu chuẩn quốc tế UTZ Certified 
tại Việt Nam cho sản phẩm trà. 
Hiện nay, HTX chè Tân Hương đã 
và đang trực tiếp đầu tư, sản xuất, 
trồng chè trên diện tích 6.600 ha, 
công suất chế biến 20 tấn/năm. Để 
môi trường hoạt động SXKD ngày 
một vững mạnh, HTX đã kết nạp 
thêm nhiều xã viên tham gia trồng 
chè, cung cấp các sản phẩm chè 

Khuyến công Thái Nguyên: 
CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
TRỌNG NGUYỄN

Mặc dù nguồn kinh phí còn hạn chế nhưng Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển 
công nghiệp tỉnh Thái Nguyên (TTKC&TVPTCN) đã luôn đẩy mạnh công tác đầu tư 
đổi mới công nghệ sản xuất và phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT), đẩy 
nhanh quá trình nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, chú trọng phát triển sản phẩm 
CNNT và giảm thiểu tác động xấu đến môi trường…

Nhờ hoạt động hiệu quả của TTKC&TVPTCN tỉnh Thái Nguyên, sản phẩm Bạch Ngọc 
của HTX Chè Tân Hương đã được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu.
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sạch và an toàn, chế biến theo tiêu chuẩn quốc tế 
UTZ Certified.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển, HTX đã sản 
xuất ra những sản phẩm có thương hiệu như: Bạch 
Ngọc Trà; Trà Đại Lộc, Trà xanh thượng hạng và Tâm 
Phúc Trà. Những sản phẩm kể trên đã và đang khẳng 
định thương hiệu trên thị trường trong nước bằng 
những hoạt động giao thương tại  nhiều vùng miền trên 
cả nước như Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 
quốc gia 2017. Đáng chú ý, tại các kỳ thi chất lượng chè 
xanh toàn quốc hàng năm do Hiệp hội Chè Việt Nam 
tổ chức, HTX cũng đoạt Huy chương Vàng về lĩnh vực 
hoạt động SXKD, chế biến chè. Không chỉ thế, thương 
hiệu các sản phẩm của HTX chè Tân Hương còn được 
xuất khẩu sang một số nước như Mỹ, Canada, Vương 
quốc Anh… Qua đó có thể thấy, những thành công mà 
HTX Chè Tân Hương đã và đang có được đã nói lên 
thành tích, hoạt động hiệu quả của TTKC&TVPTCN 
tỉnh Thái Nguyên trong công tác hỗ trợ cho các cơ sở 
sản xuất, doanh nghiệp, cá nhân có điều kiện thuận lợi 
phát triển sản phẩm CNNT.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành công đã đạt được 
trong công tác hỗ trợ  phát triển sản phẩm CNNT nói 
trên, TTKC&TVPTCN tỉnh Thái Nguyên vẫn còn gặp 
không ít khó khăn, hạn chế có thể đề cập đến như: 
Mặc dù đã thực hiện công tác tuyên truyền trên các 
phương tiện báo, đài, nhưng các cơ sở SXKD vẫn chưa 
thực sự quan tâm tới cơ chế chính sách hỗ trợ sản xuất, 
phát triển sản phẩm của Nhà nước. Cách tiếp cận các 

cơ chế chính sách không khoa học, các đầu mối liên hệ 
với cơ quan chức năng còn hạn chế và chưa thực sự chú 
trọng vào công tác rà soát, lập kế hoạch ở địa phương; 
Nguồn ngân sách còn hạn hẹp, chưa thực sự đáp ứng 
được nhu cầu của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp, cá 
nhân,... Mặt khác, tổng mức đầu tư dự án còn thấp đã 
dẫn đến không đạt được mục đích khuyến khích doanh 
nghiệp đổi mới, nghiên cứu, nhận chuyển giao công 
nghệ,... để phát triển sản phẩm mới.

Trước những khó khăn trên, TTKC&TVPTCN tỉnh 
Thái Nguyên đã không ngại khó khăn mà tìm ra những 
giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 
khuyến công trong công tác phát triển sản phẩm CNNT 
trong những giai đoạn tiếp theo. Cụ thể là ở giai đoạn 
2016-2020, TTKC&TVPTCN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
các đề án hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp nghiên 
cứu và nhận chuyển giao công nghệ từ các nước tiên 
tiến để phát triển và nâng cao chất lượng sản phẩm mới. 
Tham mưu, kiến nghị các cơ quan chuyên môn thuộc 
UBND tỉnh để xây dựng, áp dụng khung định mức chi 
phí hỗ trợ đối với một số hoạt động khuyến công một 
cách cụ thể, phù hợp với kinh phí các cơ sở đầu tư. Cùng 
với đó là đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đặc biệt là những 
ngành công nghiệp trọng điểm. Cuối cùng là đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền trên các báo, đài về chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động khuyến 
khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp và phát 
triển sản phẩm CNNT trên địa bàn 

Gian hàng trưng bày của TTKC&TVPTCN tỉnh Thái Nguyên tại Hội chợ, triển lãm hàng CNNT tiêu biểu quốc gia năm 2017.
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Hà Nội:  

Thủ đô Hà Nội được coi là cái nôi của những làng nghề thủ công, phố nghề truyền thống với 
những sản phẩm đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều thế hệ người Hà Nội nói riêng và người dân 
cả nước nói chung như: Gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm); lụa tơ tằm Vạn Phúc (Hà Đông); mây tre 
đan Phú Vinh (Chương Mỹ)… Sự phát triển của các làng nghề đã đóng góp không nhỏ vào sự 
phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Thủ đô. 

Với 1.350 làng nghề và làng có nghề, trong đó, 
292 làng nghề đã được công nhận danh hiệu 
“Làng nghề truyền thống Hà Nội”, cùng 
nhiều thợ giỏi được phong tặng các danh 

hiệu “Nghệ nhân Hà Nội” ngành thủ công mỹ nghệ; 
“Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú”, Hà Nội 
là nơi có số lượng làng nghề thủ công truyền thống lớn 
nhất cả nước. Những làng nghề đang tồn tại và phát 
triển là do biết cách kết hợp yếu tố truyền thống với 
đầu tư công nghệ mới, trang thiết bị máy móc phục 
vụ sản xuất theo hướng chuyên môn hóa, đưa năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm tăng cao, đáp 
ứng nhu cầu thị trường. Cùng với đó là các cụm công 
nghiệp làng nghề cũng hình thành và phát triển. Đặc 
biệt là nhờ lãnh đạo Thành phố đánh giá đúng vị trí, 
vai trò của các làng nghề trong công cuộc CNH - HĐH 
Thủ đô nên đã sớm ban hành những chủ trương, chính 
sách phù hợp, có tính liên ngành khuyến khích bảo tồn, 
phát triển các làng nghề một cách bền vững.

Những năm gần đây, bên cạnh việc cho ra đời các 
sản phẩm mang tính riêng biệt, đặc thù mà chỉ ở Hà 
Nội mới có, một số làng nghề đang hình thành phát 
triển dịch vụ du lịch làng nghề như tại các làng nghề 
gốm sứ Bát Tràng, Giang Cao; làng nghề dệt lụa Vạn 
Phúc; tạc tượng Sơn Đồng; khảm trai Chuyên Mỹ; mây 
tre đan Phú Vinh, nuôi rắn Lệ Mật… Việc gắn phát 
triển làng nghề với du lịch cũng đã tạo điều kiện cho 
các làng nghề tiếp cận với khách hàng, mở rộng thị 
trường, quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm.

Mặc dù sản phẩm của nhiều làng nghề đã khẳng 
định được thương hiệu của mình, nhưng hiện nay, 
do nhu cầu tiêu dùng thay đổi, nhiều làng nghề đang 
phải đối mặt với những thách thức không nhỏ để có 
chỗ đứng trên thị trường. Trước hết là xuất phát điểm 
của kinh tế làng nghề thấp, hệ thống kết cấu hạ tầng 
lạc hậu, thiếu đồng bộ, mặt bằng sản xuất chật hẹp, 
xen lẫn trong khu dân cư, khó cải thiện được môi 
trường; tiếp đến là khả năng thiết kế phát triển mẫu 
mã sản phẩm mới còn yếu, trong khi đó lại ít quan 

tâm đến xây dựng thương hiệu… Đáng lo ngại hơn là 
nhiều giá trị văn hóa của sản phẩm TCMN truyền 
thống dần bị mai một, những ý nghĩa văn hóa truyền 
thống của mỗi sản phẩm không được các thế hệ sau 
tiếp thu và phát huy đúng cách, dẫn đến mất bản sắc. 
Bên cạnh đó là rất nhiều thách thức từ việc hội nhập 
kinh tế quốc tế, khi mà các sản phẩm TCMN của Hà 
Nội phải chơi cùng sân với các sản phẩm TCMN của 
các nước trong khu vực, dẫn đến mức độ cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt.

Có thể nói, sự phát triển của làng nghề nói chung 
và các làng nghề TCMN nói riêng đã góp phần tăng 
nhanh sản xuất công nghiệp, đóng góp quan trọng 
trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở nông thôn 
theo hướng CNH-HĐH, tạo việc làm ổn định, tăng thu 
nhập cho người lao động, giảm tỉ lệ hộ nghèo, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đặc biệt 
là bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. 
Tuy nhiên, để các làng nghề có thể tồn tại và phát triển 
bền vững trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế ngày 
càng sâu rộng, thì còn rất nhiều việc phải làm, đòi hỏi 
phải có sự chung tay của các cơ quan, ban ngành, địa 
phương và các làng nghề 

QUỲNH ANH

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ 

Làng nghề Gốm Bát Tràng thành công trong việc phát triển 
du lịch làng nghề

vẫn còn nhiều việc phải làm
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Trong những năm qua, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) 
luôn được Thừa Thiên Huế chú trọng. Nhiều sản phẩm CNNT có chất lượng và giá trị sử dụng, 
có tiềm năng phát triển sản xuất đã được phát hiện và tôn vinh. Việc làm này đã đặt nền tảng 
khuyến khích, hỗ trợ cho ngành công nghiệp nông thôn tại địa phương phát triển.

Nâng cao giá trị 
các sản phẩm công nghiệp nông thôn

NGUYỄN HOA

Thừa Thiên Huế: 

Tính từ năm 2011 đến nay, 
Thừa Thiên Huế đã tổ 
chức 03 lần bình chọn sản 
phẩm CNNTTB và gửi đi 

bình chọn cấp khu vực 03 lần, cấp 
quốc gia 02 lần. Trong đó, các sản 
phẩm đã đạt bình chọn cấp khu 
vực qua các năm là: Năm 2012 có 
12 sản phẩm; năm 2014 có 4 sản 
phẩm; năm 2016 đạt 9 sản phẩm; 
năm 2015, có 01 sản phẩm được 
bình chọn là sản phẩm CNNTTB 
cấp quốc gia. 

Đặc biệt, năm 2017, trong số 
102 sản phẩm được bình chọn là 
sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia, 
tỉnh Thừa Thiên Huế có 6 sản phẩm 
của các doanh nghiệp và cơ sở sản 
xuất trên địa bàn tỉnh được công 
nhận, gồm: Ghế đan sợi nhựa Ibiza 
của Công ty CP Phước Hiệp Thành; 
Nhang cây của Công ty CPTM & 
SX nhang Thái Hưng; Đèn bát gỗ 
của Cơ sở kinh doanh Quốc Cường;  
Đá Granite bông lớn của Công ty 
TNHH Thạch Phú Hưng; Máy ấp 
trứng gia cầm tự động SUNNEW 
1.000 của Công ty TNHH Máy ấp 
trứng Huế; Tinh dầu chàm Kim Vui 
của Công ty TNHH MTV sản xuất 
tinh dầu Kim Vui. Việc đánh giá, 
bình chọn, công nhận sản phẩm 
CNNTTB đều dựa trên nhiều nhóm 
tiêu chí như về đáp ứng thị trường 
và khả năng phát triển sản xuất; về 
kinh tế - kỹ thuật - xã hội và môi 
trường; tính văn hóa và thẩm mỹ, 
tính mới, tính sáng tạo.

Có được kết quả đó là nhờ sự 
thay đổi trong quá trình thực hiện, 
tổ chức bình chọn tại địa phương, 
bởi nếu những năm trước đây, 
các sản phẩm tham gia còn mang 
nặng tính văn hóa, tính thẩm mỹ, 
nhiều sản phẩm mang tính thiết kế 
mẫu mã… thì từ năm 2015, công 
tác bình chọn đã có nhiều thay 
đổi. Các sản phẩm tham gia bình 
chọn cấp tỉnh đã có tính nổi bật 
hơn các kỳ bình chọn trước nhờ 
có khả năng đáp ứng nhu cầu thị 
trường, mở rộng sản xuất, sử dụng 
nhiều lao động và nguyên vật liệu 
của địa phương. Một số sản phẩm 
luôn đảm bảo thân thiện với môi 
trường, được tôn vinh về chất 
lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm 
(nhất là nhóm thực phẩm, rượu, 
dầu…). Bên cạnh đó, nhiều sản 

phẩm đã nâng tầm thương hiệu, 
uy tín sản xuất của đơn vị trên thị 
trường, thậm chí, thể hiện tính hội 
nhập cao (nhóm sản phẩm làm 
hàng lưu niệm, quà tặng để phục 
vụ du lịch và xuất khẩu…).

Có thể thấy, hoạt động bình 
chọn và tôn vinh các sản phẩm 
CNNTTB đã động viên, khích 
lệ những tổ chức, cá nhân, các 
cơ sở CNNT có sản phẩm được 
bình chọn tại Thừa Thiên Huế nói 
riêng và các tỉnh, thành phố trên 
cả nước nói chung tích cực hơn 
trong việc duy trì sản xuất và phát 
triển sản phẩm chất lượng cao. 
Hoạt động này còn có thêm điều 
kiện thuận lợi để các cơ sở CNNT 
tạo ra mối liên kết thương mại tốt 
hơn nhằm thúc đẩy sản xuất - kinh 
doanh phát triển 

Thừa Thiên Huế luôn chú trọng hoạt động khuyến công và sản phẩm CNNT tiêu biểu
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Nhiều năm qua, nguồn kinh phí chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa 
phương đã hỗ trợ cho nhiều cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đổi mới máy móc, 
thiết bị, ứng dụng công nghệ tiên tiến phục vụ sản xuất. Qua đó, giúp tăng năng suất và 
chất lượng sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là trước 
bối cảnh hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới. 

Đây cũng là thời điểm mà 
nhiều DN đang đổi mới 
với các bước đi thích 
hợp trong quá trình sản 

xuất, kinh doanh, nhằm khai thác 
lợi thế từ các hiệp định thương 
mại song phương, đa phương, biến 
những thách thức của hội nhập 
quốc tế thành cơ hội để phát triển 
nhanh hơn, mạnh hơn, tiếp cận 
được những thị trường mới. Trong 
đó, việc Cộng đồng kinh tế ASE-
AN được thành lập vào cuối năm 
2015 đã tạo thêm cơ hội cho cơ 
sở CNNT mở rộng thị phần xuất 
khẩu sang thị trường các nước 
trong khu vực ASEAN.

Nắm bắt được điều đó, thời 
gian qua, Vĩnh Long đã đề ra 
nhiều giải pháp, tập trung phát 
triển mạnh các sản phẩm CNNT, 
tận dụng cơ hội từ thị trường 
ASEAN. Hiện nay, Vĩnh Long đã 
và đang tăng cường tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức về Cộng 
đồng kinh tế ASEAN, giúp doanh 
nghiệp luôn cập nhật những 
thông tin kinh tế hữu ích. Đồng 
thời, tiếp tục nhận sự hỗ trợ hiệu 
quả hơn của ngành Công Thương 
đối với cơ sở CNNT ở một số lĩnh 
vực như: Đẩy mạnh chương trình 
khuyến công quốc gia và khuyến 
công địa phương để cơ sở CNNT 
nâng cao năng lực quản lý, nâng 
cao trình độ công nghệ, trang 

thiết bị sản xuất… Bên cạnh đó, 
Vĩnh Long còn tăng cường công 
tác xúc tiến thương mại, kết nối 
giao thương, khuyến khích cơ sở 
CNNT tìm kiếm thị trường xuất 
khẩu; Tiếp tục duy trì chương 
trình bình chọn, tôn vinh doanh 
nghiệp CNNT; Mở rộng thêm các 
hình thức, mức hỗ trợ cho cơ sở, 
sản phẩm CNNT đã được công 
nhận, chứng nhận là sản phẩm 
CNNT tiêu biểu các cấp...

Ngoài các nguồn hỗ trợ, các 
cơ sở CNNT Vĩnh Long cũng 
tự nhận thấy rằng, cần phải chủ 
động đổi mới cách thức quản trị 
doanh nghiệp, nâng cao năng lực 
mọi mặt, đẩy mạnh liên kết theo 
chuỗi để gia tăng giá trị, nâng sức 
cạnh tranh và khả năng đáp ứng 

nhu cầu thị trường khu vực không 
chỉ về chất lượng, số lượng mà 
còn cả về giá thành, mẫu mã, tính 
tiện ích, tính văn hóa... 

Nhìn chung, việc phát triển 
các sản phẩm CNNT gắn với mở 
rộng thị trường xuất khẩu vào 
Cộng đồng kinh tế ASEAN vừa là 
cơ hội, vừa là thách thức đối với 
CNNT Vĩnh Long. Bởi vậy, thời 
gian tới, Sở Công Thương Vĩnh 
Long sẽ tiếp tục làm tốt công tác 
tham mưu cho UBND tỉnh, tổ 
chức sâu rộng hơn các chương 
trình khuyến công, mà cụ thể 
là tổ chức bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu hàng năm, nhằm 
đưa các sản phẩm CNNT Việt 
Nam có lực hút hấp dẫn với đông 
đảo người tiêu dùng ASEAN 

HỒNG TRƯỜNG

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác 
thị trường ASEAN

Vĩnh Long:

Cơm sấy Nhật Quỳnh - sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2017 của Vĩnh Long 
được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước yêu thích.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG46 47

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Với mục tiêu phát triển sản xuất công nghiệp khu vực nông thôn tương xứng với tiềm năng và 
lợi thế sẵn có của địa phương, những năm gần đây, UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất công nghiệp, trong đó, tỉnh đã đưa các doanh nghiệp công 
nghiệp nông thôn (CNNT) vào nhóm đối tượng ưu tiên hỗ trợ và thực hiện nhiều chương trình, 
nội dung hỗ trợ nhằm phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp CNNT.

Trong những năm qua, mặc 
dù gặp nhiều khó khăn 
bởi các doanh nghiệp 
(DN), cơ sở CNNT tại 

địa phương có quy mô nhỏ, công 
nghệ lạc hậu, đặc biệt, việc thiết 
kế mẫu mã cho các sản phẩm mới 
của các cơ sở còn nhiều hạn chế, 
công tác tuyên truyền quảng bá 
thì yếu kém… song, nhờ triển khai 
tốt các chính sách của Nhà nước, 
sự chỉ đạo kịp thời của các cấp 
lãnh đạo tỉnh và địa phương, Phú 
Thọ đã có nhiều giải pháp tháo gỡ 
khó khăn hiệu quả cho DN, cơ sở 
CNNT. Nhờ vậy, phát triển công 
nghiệp khu vực nông thôn có nhiều 
đổi mới, mở rộng cả về quy mô 
và phương thức sản xuất bao gồm 
nhiều lĩnh vực như sản xuất phân 
bón hóa chất; Sản xuất vật liệu xây 
dựng; Chế biến nông, lâm sản, thực 
phẩm; Dệt may, da giầy; Cơ khí, 
sửa chữa nhỏ… cung cấp cho thị 
trường nội địa và nước ngoài một 
số sản phẩm xuất khẩu như chè, gỗ, 
may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ… 
Điển hình là trong 5 năm gần đây, 
hoạt động khuyến công tỉnh Phú 
Thọ đã hỗ trợ gần 100 cơ sở CNNT 
đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất sản phẩm 
trong các ngành chế biến nông, 
lâm sản, sản xuất sản phẩm phụ trợ, 
sản xuất vật liệu xây dựng và khai 
khoáng. Trong đó, có trên 50% cơ 
sở có sản phẩm xuất khẩu sang các 
nước Nhật Bản, Hàn Quốc…

Để có được thành quả đó, tại 
Hội thảo “Phát triển sản phẩm 
CNNT - cơ hội từ ASEAN”, Sở 

Công Thương tỉnh Phú Thọ đã chia 
sẻ một số kinh nghiệm, cách thức hỗ 
trợ để phát triển sản phẩm CNNT. 
Trước hết, cần có những chính sách 
hỗ trợ mang tính đặc thù cho phát 
triển sản phẩm CNNT khu vực 
nông thôn. Cần ưu tiên hỗ trợ DN 
từ khâu thiết kế sản phẩm để sao 
cho tạo ra được những sản phẩm 
có tính thẩm mỹ cao, chất lượng 
tốt, đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng cao của thị trường. Tiếp đến 
là tăng cường hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào 
sản xuất, giúp DN nâng cao năng 
suất lao động, giảm chi phí, hạ giá 
thành và nâng cao chất lượng sản 
phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị 
trường. Hỗ trợ DN, cơ sở CNNT 
trong việc đào tạo, nâng cao chất 
lượng lao động, giúp DN có một 
lực lượng lao động lành nghề, có 
thể tham gia vào quá trình sản xuất 
công nghiệp tạo ra sản phẩm tốt 
nhất. Hỗ trợ DN, cơ sở trong việc 
đưa sản phẩm CNNT ra thị trường 
như: Hỗ trợ xây dựng thương hiệu 

sản phẩm, tham gia các hội chợ 
triển lãm, hội thảo xúc tiến thương 
mại… để sản phẩm CNNT không 
chỉ tiêu thụ ở thị trường trong nước 
mà còn xuất khẩu sang các nước 
trong khu vực và thế giới. Cuối 
cùng là đồng hành cùng DN, cơ sở 
CNNT trong quá trình đầu tư, mở 
rộng sản xuất, hỗ trợ cơ sở trong 
tư vấn sản xuất sạch hơn, tiết kiệm 
năng lượng, tập huấn kỹ năng quản 
lý… nhằm tạo nền tảng tốt nhất cho 
DN, cơ sở CNNT phát triển.

Có thể nói, hội nhập kinh tế sẽ 
mang đến cho các DN, cơ sở CNNT 
nhiều cơ hội để mở rộng, phát triển 
SXKD nhưng đi đôi với đó cũng là 
vô vàn những thách thức. Muốn 
có được chỗ đứng vững chắc trên 
thị trường, các DN, cơ sở sản xuất 
trong nước cần có chiến lược phát 
triển bài bản và bền vững, tạo ra 
các sản phẩm CNNT có tính khác 
biệt, chất lượng tốt, thể hiện được 
bản sắc văn hóa của Việt Nam để 
khẳng định uy tín trên thị trường 
trong nước và khu vực 

ĐỨC MINH

Kinh nghiệm từ “đất chè” Phú Thọ
Phát triển sản phẩm CNNT: 

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Giám đốc Sở Công Thương tham quan mô hình kỹ thuật 
sản xuất gạch không nung tại thị xã Phú Thọ
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Làng nghề ở Bắc Ninh có lịch sử tồn tại từ hàng 
trăm năm nay và được phân bố rộng khắp trên 
địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, nhất là 
khi đất nước chuyển mình sang nền kinh tế thị 

trường và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới 
thì các hoạt động làng nghề trên địa bàn đã có những 
bước đổi mới. Hiện nay, Bắc Ninh có 62 làng nghề, 
trong đó có 32 làng nghề truyền thống là điều kiện 
thuận lợi để các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa 
bàn tỉnh phát triển về số lượng và nâng cao chất lượng 
sản phẩm CNNT. Nhiều làng nghề truyền thống như: 
Đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, sản xuất sắt thép Đa Hội, 
giấy Phong Khê, gốm Phù Lãng, đúc đồng Đại Bái, tre 
trúc Xuân Lai…, đã tạo ra hàng trăm nghìn công ăn 

việc làm ổn định cho nhân dân trong tỉnh với mức 
thu nhập cao gấp 5 - 6 lần so với làm việc thuần nông. 
Qua đó, số lượng người thoát nghèo và khá giả tại các 
làng nghề ngày càng tăng (100% số hộ đều có ti-vi, xe 
máy,…). Ngoài ra, làng nghề còn là nơi cung cấp nguồn 
hàng xuất khẩu quan trọng của tỉnh với kim ngạch hàng 
nghìn tỷ đồng/năm.

Để các làng nghề tại Bắc Ninh phát triển như ngày 
hôm nay thì phải kể đến một trong những chính sách 
nổi bật của Bắc Ninh là: Coi khuyến khích hỗ trợ xây 
dựng và phát triển làng nghề, ngành nghề là khâu đột 
phá trên diện rộng nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa 
và hiện đại hóa CNNT. Trong đó, có việc khuyến khích 
phát triển các cụm công nghiệp làng nghề và đa nghề, 

Bắc Ninh:
PHÁT HUY THẾ MẠNH CỦA LÀNG NGHỀ

ANH TUẤN 

Mở rộng các làng nghề gắn với phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) đang 
là một trong những hướng đi quan trọng nhằm phát triển CNNT và mang lại nguồn thu 
nhập tốt cho lao động địa phương. Đặc biệt, trong xu thế đất nước hội nhập ngày càng sâu 
rộng, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất tại các làng nghề của Bắc Ninh đang 
đứng trước nhiều cơ hội mới để phát triển.

Làng nghề tranh Đông Hồ đã nổi tiếng khắp cả nước về làm tranh dân gian
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quy hoạch lại các cơ sở sản xuất nằm lẫn trong khu vực 
dân cư và có chính sách ưu đãi các doanh nghiệp vào 
cụm công nghiệp; Hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, kết hợp yếu tố cổ truyền với hiện đại. Đặc biệt, 
những năm qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Bắc Ninh thuộc Sở Công Thương Bắc Ninh đã 
tích cực đào tạo, nâng cao tay nghề cho hàng vạn lao 
động trong các ngành nghề: Mộc mỹ nghệ, mây tre 
đan, gốm, may công nghiệp… để phục vụ cho chương 
trình bảo tồn và nhân cấy nghề tại các địa phương 
trong tỉnh. Công tác đào tạo nghề được thực hiện dựa 
trên cơ sở liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp. Do 
vậy, chất lượng đào tạo cho người lao động luôn được 
đảm bảo và tỷ lệ người lao động tìm được việc làm rất 
cao. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công đã tạo điều 
kiện về kinh phí, cải tiến kỹ thuật sản xuất, quảng bá 
thông tin và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm 
của các làng nghề.

Trong những năm tới, để giữ gìn và phát huy nghề 
truyền thống trên địa bàn tỉnh và nâng cao thu nhập 
cho người lao động tại các vùng nông thôn, tỉnh Bắc 
Ninh chủ trương phát triển làng nghề có thế mạnh và 
tiềm năng; Tập trung phát triển thị trường để phát 
triển cả về số lượng và quy mô các làng nghề; Chú 
trọng đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bồi 
dưỡng trình độ quản lý cho chủ các cơ sở làng nghề; 
Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ 
mới vào sản xuất tại các làng nghề để nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm 
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Khoảng hơn 20 năm trước đây, vùng đất thép 
Củ Chi chỉ là khu đất hoang vu, sình lầy, với 
những hố bom chi chít đan xen..., vậy mà, với 
sự cần mẫn, tâm huyết sâu nặng cùng quyết 

tâm cao của chính quyền địa phương, thực hiện cho 
được ước vọng của những người đi trước đã khai sinh 
ra làng nghề này. Bởi vậy, với tổng kinh phí gần 100 tỷ 
đồng, khuôn viên làng nghề “Một thoáng Việt Nam” 
đã được dành đầu tư, với các hạng mục như: Khuôn 
viên san lấp bằng 700.000 m3 đất; hơn 4.000 cây cừ tràm 
được đóng xuống; gần 8.000 mét đường nội bộ được 
mở ra, 2,3 km kênh dẫn nước, 53 căn nhà... được làm 
mới, nên khuôn viên rộng gần 20 ha đã nhanh chóng 
được họa thành bức tranh tổng thể và trên đó còn 
dành một góc cho các biểu tượng đặc trưng vật thể và 

phi vật thể để giới thiệu về cội nguồn, về nền tảng văn 
hóa truyền thống và con người Việt Nam... 

Lúc này đây, cơ ngơi của làng nghề “Một thoáng 
Việt Nam” khá bề thế với các khu vực được bài bố 
theo phương châm gắn kết “không gian đất nước - con 
người”, để tất cả các khu làng nghề, khu nhà đặc trưng 
của một số vùng miền, khu văn hóa ẩm thực, khu văn 
thơ, khu hoa thơm, cỏ lạ, khu nhà nghỉ... tất cả nằm ẩn 
mình dưới sự chở che của những vòm cây xanh mát. 
Ấn tượng mạnh để lại trong du khách chính là chất lịch 
sử - văn hóa rất đặc thù, với các khu trưng bày hình 
ảnh, hiện vật về công cuộc dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam từ thời đồ đá, đồ đồng, qua các triều 
đại Đinh, Lê, Lý, Trần... cho đến thời hiện đại; đó là 

“Một thoáng Việt Nam”“Một thoáng Việt Nam”
THƯ ANH

“Một thoáng Việt Nam” - tên gọi của làng nghề truyền thống (ấp Phú Bình, xã An Phú, 
huyện Củ Chi, TP.HCM). Đến nơi đây, du khách không những được tìm hiểu các nghề thủ 
công truyền thống, được chiêm ngưỡng những cổ vật lẽ ra chỉ có ở những khu di tích, viện 
bảo tàng lịch sử, hoặc thăm quan những công trình kiến trúc độc đáo mang đậm dấu ấn 
của các vùng miền... Mà du khách còn được thưởng ngoạn một không gian yên ả, được hít 
thở không khí trong lành, được hòa mình cùng cỏ cây đồng nội không ngớt tỏa hương, được 
đến với những câu chuyện kỳ thú về lịch sử, về văn hóa Việt Nam...

Làng nghề Làng nghề 
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đền thờ Xã tắc (sơn hà xã tắc) với bàn thờ được đắp 
bằng đất và nước lấy từ các danh thắng, các điểm lịch 
sử ở 63 tỉnh, thành trên cả nước như: đất ở Lũng Cú, 
Điện Biên, ở đỉnh Hồng Lĩnh, núi Tản Viên, Cổ Loa, 
Lam Sơn, thành nhà Mạc, nhà Hồ, Nghĩa trang liệt sĩ 
Trường Sơn, ở một đảo nhỏ của vịnh Hạ Long, mũi Cà 
Mau... Trước đền Xã tắc còn trưng bày ba cây cọc gỗ 
Bạch Đằng - những cây cọc từng làm đắm bao thuyền 
giặc trên dòng sông lịch sử này, cọc được làm bằng gỗ 
lim, nặng và rắn như sắt, cây dày nhất khoảng 3 mét. 
Quan sát kỹ mới biết độ tuổi gỗ (non, già) của những 
cây cọc này là khác nhau. Để có đủ cọc phục vụ  trận 
mạc, cha ông ta thời đó đã phải mở cuộc “tổng động 
viên” tận dụng mọi loại cây lớn, cây nhỏ tìm được. 

Trong “khu không gian đất nước - con người” còn 
có một sa bàn bản đồ Việt Nam với chiều dài 55 mét 
trên nền hoa văn trống đồng được đắp bằng đá ong đan 
xen cùng những hình ảnh sinh động, những sơ đồ, hiện 
vật giới thiệu về lịch sử, địa lý Việt Nam. Chưa hết, qua 
khu văn hóa là khu nhà ở đặc trưng của các vùng miền: 
Bắc Bộ, Nam Bộ, nhà đất cổ ở Bình Định, nhà rường 
Huế, nhà rông Tây Nguyên, nhà dài Eede, nhà pơmu 
của người Mông..., là một cuộc triển lãm lộ thiên giới 
thiệu nếp ăn, ở, sinh hoạt của người Việt từ đồng bằng 
đến vùng cao. Nét độc đáo ở đây chính là trình độ kiến 
trúc đạt độ thẩm mỹ rất cao, các đường nét kiến trúc 
đã lột tả đúng thực tế, đặc biệt, từ chất liệu đến thợ làm 
nhà đều từ địa phương. Ví như, nhà rông Tây Nguyên 
do chính người Bana từ Buôn Ma Thuột xuống làm, nhà 
gỗ pơmu (dùng gỗ pơmu cũ mua lại) lại do chính người 
Mông thực hiện hoàn toàn bằng rìu... Hay nhà đất hai 
lớp mái độc đáo ở Bình Định (một lớp tranh dày làm 
mái ở trên và ngay bên dưới là một lớp đất làm trần 
cũng rất dày có tác dụng chống cháy và điều hòa nhiệt 
độ trong nhà) do thợ từ Bình Định vào làm.

Ở khu làm nghề không chỉ có một số nghề thủ 
công truyền thống như: Dệt lụa, khắc gỗ, làm gốm, 
chằm nón, đan mành tre, làm bánh tráng... mà còn 
có cả những nghề ít người biết đến như nghề làm giấy 
dó, nghề làm vàng quý (vàng bạc dát mỏng thành lá), 
nghề sơn son thiếp vàng. Thợ thủ công của những nghề 
này được tuyển từ các làng nghề địa phương, phần lớn 
là ở các làng nghề phía Bắc. Công việc của họ là sản 
xuất hàng mỹ nghệ xuất khẩu cho làng nghề nhưng 
họ không dấu nghề, họ sẵn sàng “trình bày” các công 
đoạn sản xuất, “biểu diễn” các thao tác... cho khách 
thăm quan. Ở điểm làm giấy dó, khách có thể cầm xem 
vỏ cây dó phơi khô, xem cách người thợ xeo giấy... Đã 
có không ít trường phổ thông đưa học sinh đến đây 
thăm quan, học đan lát, làm đồ gốm...

“Một thoáng Việt Nam” còn là một “bảo tàng” 
thực vật Việt Nam thu nhỏ. Hội tụ về đây với trên 
500 loại cây, từ cây lúa, chuối, bầu, bí, mướp, cây bông 
vải... được trồng rải rác khắp làng, cho đến những loài 
cây đặc biệt hiếm thấy trong khu “hoa thơm cỏ lạ” 
như cây hoa súng có lá to bằng cái nia; cây súng có 
hoa đổi mầu theo ánh nắng; cây nắp ấm có 20 giống 
khác nhau và đặc biệt là cây tre có đến 50 giống được 
sưu tập ở trong và ngoài nước. Được biết, làng nghề 
vẫn đang tập trung nghiên cứu giống tre để tìm lời 
giải đáp cho điều nghịch lý: Việt Nam là một trong 
những quê hương của cây tre, cây tre gắn bó với người 
Việt từ trẻ nhỏ đến người già, thế nhưng sản phẩm từ 
cây tre đến nay hầu như vẫn chỉ làm vật dụng đơn 
giản, làm hàng thủ công mỹ nghệ mà thôi. Trong khi 
nhiều nước như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan 
đã phát triển công nghệ chế biến tre rất cao (công 
nghệ nanô), làm ra những sản phẩm sinh thái cao cấp 
như nước hoa, xà phòng, tấm lọc, sợi vải... từ than tre. 
Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến khu văn hóa 
ẩm thực với các món ăn dân dã, truyền thống được 
chế biến tại chỗ cùng khu vui chơi với không ít trò 
chơi dân gian. Ngoài ra, đây còn có khu văn thơ dành 
cho khách yêu văn chương, nghệ thuật, tranh ảnh, 
thư pháp, tượng điêu khắc... của một số tác giả, nhân 
vật nổi tiếng của nền văn học Việt Nam như nhà thơ 
Nguyễn Công Trứ với hai cây thông biểu tượng trước 
sân đã minh họa cho hai câu thơ bất hủ: “Kiếp sau xin 
chớ làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”; 
tượng Chí Phèo và Thị Nở... 

Có lẽ, khó có thể kể hết những điều thú vị, những 
kiến thức mới mẻ, bổ ích về lịch sử, về thiên nhiên 
và văn hóa dân tộc... mà làng nghề truyền thống đã 
mang lại cho du khách, bởi “Một thoáng Việt Nam” đã 
vượt ra khỏi giới hạn của một trung tâm bảo tồn nghề 
truyền thống, hay một khu du lịch, giải trí thuần túy 

Làng nghề thủ công truyền thống huyện Củ Chi



Thầy giáo
Lê Ngọc

Năm tháng vì trò vắt khô trí não

Với bàn tay đầy ắp những mầm non

Thầy đã gieo nên cuộc sống đời em

Trên mái tóc nhuộm sang màu suy nghĩ

Thầy giáo của em như một người nghệ sỹ

Đi giữa bao chiều cuộc sống mê say

Chiều bát cơm, manh áo hàng ngày

Chiều cây bút say cày trang giáo án

Chiều lo đứa học trò chểnh mảng

Chiều thẳm sâu khoa học chiều chiều

Chiều cửa nhà, con nhỏ, vợ yêu

Bao nỗi lo kéo căng chiều đôi mắt

Vì đàn em thân yêu là chiều thầy lên lớp

Giọng thầy âm vang pha nắng ấm quê nhà

Lớp lớp học trò nối tiếp nhau qua

Hằn lên trán thầy lớp lớp đường trăn trở

Để lại trong thầy con tim hồng vẫn thở

Nhịp mê say ươm giống trồng người.

Men theo cánh đồng kiến thức xanh tươi

Em mơ ước ngày mai làm thầy giáo

Để được như thầy vắt khô trí não

Với bàn tay đầy ắp những mầm non

Ta vun trồng và mong chúng lớn khôn

Mai tiếp bước lớn theo chiều đất nước.
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

Đơn vị Anh hùng Lao động 
thời kỳ đổi mới

GIỚI THIỆU VÀI NÉT CHÍNH VỀ DOANH NGHIỆP:
Công ty Cổ phần Đồng Tiến được thành lập năm 1990, có chức năng chính là 
SX-KD các mặt hàng may mặc xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Công ty hiện 
có hơn 5.900 CBCNV. Hơn 26 năm hoạt động, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực 
sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, Công ty đã liên tục hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch, nhiệm vụ được giao, đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 
10-25%. Công ty còn là một trong những đơn vị đi đầu trong phong trào 
“Đền ơn đáp nghĩa” và hoạt động nhân đạo xã hội với tổng số tiền ủng hộ 
hơn 40 tỷ đồng.
Để không ngừng phát triển, năm 2014, Công ty đã thành lập Công ty cổ 
phần Đồng Phú Cường (trực thuộc Công ty) và mở rộng một số hoạt động 
dịch vụ khác… 

NHỮNG PHẦN THƯỞNG ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC:
Hơn 26 năm xây dựng và phát triển, ngoài vinh dự được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, tập thể Công ty 
và nhiều cá nhân còn được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân 
chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 
nhiều năm được tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”, Bằng khen của Chính 
phủ, các Bộ ngành, tổ chức chính trị - xã hội và địa phương; được trao Giải 
thưởng Sao Vàng Đất Việt; “Giải thưởng “Trách nhiệm xã hội Việt Nam”; 
Danh hiệu “Đơn vị tiêu biểu ngành Dệt may Việt Nam…

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TIẾN
DONG TIEN JOINT STOCK COMPANY - DOVITEC

Địa chỉ: Số 10, đường Phan Trung, Phường Tân Tiến, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Điện thoại: 02513.822248 - Fax: 02513.823441
Email: dovitec@hcm.vnn.vn - Website: www.dovitec.com.vn

ISO 9001: 2008; SA 8000: 2008 & WRAPISO 9001: 2008; SA 8000: 2008 & WRAP

Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước

Những cá nhân đạt thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua yêu nước

Tổng giám đốc Vũ Ngọc Thuần tặng qua cho học sinh khuyết tật 
tại Trung tâm nuôi dậy trẻ em khuyết tật tỉnh Đồng Nai

Tổng giám đốc Vũ Ngọc Thuần tặng qua cho học sinh khuyết tật 
tại Trung tâm nuôi dậy trẻ em khuyết tật tỉnh Đồng Nai Một góc sản xuất của xí nghiệp May 1Một góc sản xuất của xí nghiệp May 1
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Trung tâm thành phố, gần Lotte Mart, khách sạn Pullman, bãi biển Thùy Vân...

Có nhà trẻ, sân chơi trẻ em và khu sinh hoạt cộng đồng riêng 

Ngân hàng hỗ trợ cho vay 80% trong vòng 25 năm

Mật độ thang máy thấp, nhà xe rộng rãi với 2 tầng riêng biệt

SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HODECO
Tầng 3, Hodeco Plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P.7, Tp.Vũng Tàu
ĐT: 0254 3856 307 - Website: hodecoland.com

HOTLINE: 0913 800 101

Vị trí dự án: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.8, Tp.Vũng Tàu
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Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng
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CO

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN 

PHƯƠNG LINH
CHỦ DOANH NGHIỆP: HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN * ĐT 0914907789

CHUYÊN: MUA BÁN XĂNG, DẦU, NHỚT CÁC LOẠI

Phương châm: 

LẤY CHỮ TÍN LÀM ĐẦU

Cung cách phuc vụ:

VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN, 

VỪA LÒNG KHÁCH ĐI

Km 58, Quốc lộ 19, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 0256 3584059

Km 52, Quốc lộ 19, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 0256 3784345

 Ngã 3 Võ Liệu - quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn, Sông Cầu) 

thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 02566250879

CƠ SỞ 1:

CƠ SỞ 2:

CƠ SỞ 3:

KẾT HỢP KINH DOANH CAFFE SÂN VƯỜN
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