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pHấN Đấu sảN LượNg ĐiệN THươNg pHẩm 
Năm 2018 ĐạT 63,9 Tỷ kWH

Các chuyên gia năng lượng, kinh tế đều khẳng định, điện năng là một trong những yếu tố 
đầu vào quan trọng hàng đầu đối với bất cứ đơn vị sản xuất kinh doanh nào. Đặc biệt là các 
nhà đầu tư nước ngoài, khi muốn đầu tư vào Việt Nam, họ luôn nhìn vào chất lượng điện. 
Nhận thức rõ điều đó, những năm qua, cũng như 9 tháng đầu năm 2018, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) luôn thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Đó là 
cùng với ngành Điện cả nước đảm bảo chất lượng điện tốt nhất, góp phần phát triển kinh tế 
và an sinh xã hội  và nhất là “nghênh đón” nhà đầu tư nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp 
các tỉnh phía Bắc.

Tuấn Anh

EVNNPC cung cấp điện ổn định,

Theo thông tin họp báo của Chính phủ 
vừa qua, tình hình kinh tế - xã hội tháng 
9 và 9 tháng đầu năm 2018 đạt kết quả 
toàn diện trên các mặt. GDP 9 tháng 

năm 2018 tăng 6,98%, là mức tăng cao nhất so với 
cùng kỳ kể từ năm 2011. Tăng trưởng kinh tế ở các 
khu vực chuyên ngành đều tăng cao. Đặc biệt, ngành 
Công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực chính của 
tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,65%. Chỉ số 
sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 10,6 %, trong 
đó, sản xuất và phân phối điện tăng 7,6%. Kết quả khả 
quan này có sự góp phần không nhỏ của ngành Điện 
nói chung và EVNNPC nói riêng.

Cụ thể, sản lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu 
năm 2018 của Tổng công ty đạt 47.893,36 tr.kWh, tăng 
12,65% so với cùng kỳ và đạt 74,95% kế hoạch cả năm 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Lũy kế 9 
tháng năm 2018, tỷ lệ tổn thất điện năng của EVNNPC 
ước đạt 5,37%, giảm 0,76% so với cùng kỳ 2017 và thấp 
hơn kế hoạch phấn đấu năm là 0,13%. Trong 9 tháng, 
14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đều 
đạt theo quy định, chỉ tiêu tiếp cận điện năng là 5,7/7 
ngày, giảm 1,3 ngày so với quy định. Tổng đài chăm sóc 
khách hàng của Tổng công ty đã tiếp nhận, phối hợp 
giải quyết và phản hồi thông tin cho khách hàng với 
1.322.884 lượt yêu cầu. 

Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, EVNNPC đã khởi 
công 42 dự án, hoàn thành đóng điện 58 dự án 110 kV 
với năng lực tăng thêm 1.655 MVA và 444,85 km ĐZ 

110 kV. Tổng công ty đã chủ động phối hợp với UBND 
các tỉnh đẩy nhanh việc rà soát, lập, phê duyệt quy 
hoạch lưới điện của các tỉnh để thực hiện triển khai các 
dự án đáp ứng quy hoạch, đồng thời đảm bảo đầu tư 
hiệu quả, tránh lãng phí. 

Trong 3 tháng cuối năm 2018, Tổng công ty đang 
tiếp tục tăng cường nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng 
điện an toàn, ổn định cho khách hàng, nhất là giảm 
tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các 
công trình điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên 
truyền sử dụng điện tiết kiệm, tổ chức tháng tri ân 
khách hàng và thực hiện hiệu quả chủ đề năm “Nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực”. Đặc biệt, EVNNPC 
đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 
năm 2018 với sản lượng điện thương phẩm 63,9 tỷ kWh, 
giá bán điện bình quân là 1.635 đ/kWh và tỷ lệ tổn thất 
điện năng cả năm 2018 ≤ 5,5%

EVNNPC phấn đấu sản lượng điện thương phẩm năm 2018 
đạt 63,9 tỷ kWh
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Theo số liệu thông cáo báo chí của Tổng 
cục Thống kê mới đây thì sự lạc quan của 
phần lớn các doanh nghiệp là hoàn toàn 
có căn cứ. Bởi tính đến hết quý III/2018, 

chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) riêng tháng 
9 ước tính tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, ngành khai khoáng giảm 2,7%; ngành chế biến, chế 
tạo tăng 11,2%; sản xuất và phân phối điện tăng 5,1%; 
cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,4%. 
Tính chung quý III/2018, IIP ước tính tăng 10,7% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng giảm 

3,4%; ngành chế biến, chế tạo tăng 13,2%; sản xuất và 
phân phối điện tăng 7,6%; cung cấp nước và xử lý rác 
thải, nước thải tăng 7,4%.

Trong 9 tháng năm 2018, IIP ước tính tăng 10,6% so 
với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 12,7%; quý II tăng 
8,2%; quý III tăng 10,7%), đạt mức tăng trưởng cao 
nhất kể từ năm 2012 trở lại đây. Trong đó, ngành chế 
biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng dẫn dắt tăng trưởng 
chung của toàn ngành với mức tăng12,9% (quý I tăng 
15,7%; quý II tăng 9,6%; quý III tăng 13,2%), đóng góp 
9,9 điểm phần trăm vào mức tăng chung, đây là mức 

tiếp tục xu hướng 
tăng trưởng

Trước quý III/2018, Tổng cục Thống kê đã có kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh 6 
tháng cuối năm của ngành công nghiệp cho thấy: 52,5% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng 
sẽ tốt lên; 11,5% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 36% số doanh nghiệp cho rằng tình 
hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Có tới 92,8% doanh nghiệp lạc quan cho rằng, 6 tháng 
cuối năm 2018, khối lượng sản xuất tăng và giữ ổn định so với nửa đầu năm. Xét theo hình 
thức sở hữu, khối doanh nghiệp FDI có dự báo khả quan nhất.

ThAnh BA

SảN xuấT CôNG NGHIệP CuốI Năm

Dự kiến chỉ số sản xuất công nghiệp cả năm 2018 đạt ở mức tăng trưởng trên 9%
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tăng cao nhất của ngành này trong nhiều năm qua; 
ngành sản xuất và phân phối điện tăng 9,7%, đóng góp 
0,9 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý 
rác thải, nước thải tăng 6,4%, đóng góp 0,1 điểm phần 
trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 2% (chủ yếu do 
khai thác dầu thô giảm 11,7%), làm giảm 0,3 điểm phần 
trăm mức tăng chung.

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành 
có chỉ số sản xuất 9 tháng tăng cao so với cùng kỳ năm 
trước, đóng góp chủ yếu vào tăng trưởng chung của 
toàn ngành công nghiệp: Sản xuất than cốc, sản phẩm 
dầu mỏ tinh chế tăng 53,1%; sản xuất thuốc, hóa dược 
và dược liệu tăng 25,9%; sản xuất kim loại tăng 18,2%; 
sản xuất xe có động cơ tăng 16,3%; sản xuất sản phẩm 
điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 14,8% 
(quý I tăng mạnh 34,6% nhưng quý II chỉ tăng 3,2% và 
quý III tăng 11%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc 
sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,4%. Một số ngành có 
mức tăng thấp hoặc giảm: Sản xuất sản phẩm từ cao su 
và plastic tăng 4,1%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm 
từ gỗ, tre, nứa tăng 3,5%; khai thác dầu thô và khí đốt 
tự nhiên giảm 5,4% (khai thác dầu thô giảm 11,7% và 
khai thác khí đốt tự nhiên tăng 1,7%); khai khoáng khác 
(đá, cát, sỏi…) giảm 3,3%.

Tính chung 9 tháng năm 2018, chỉ số tiêu thụ toàn 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,2% so với 
cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2017 tăng 12%). Chỉ số 
tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước 
tính tại thời điểm 30/9/2018 tăng 13,8% so với cùng thời 
điểm năm trước (cùng thời điểm năm 2017 tăng 8,8%). 
Tỷ lệ tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo bình quân 9 
tháng năm 2018 là 63,8% (cùng kỳ năm trước là 65,6%).

Trên cơ sở kết quả đã đạt được, dự kiến tăng trưởng 
sản xuất công nghiệp tiếp tục được duy trì. Dự báo sản 
xuất công nghiệp các tháng cuối năm tiếp tục xu hướng 
tích cực, do các yếu tố thuận lợi từ nền kinh tế thế giới 
và kinh tế trong nước như: 

Các nền kinh tế lớn trên thế giới đang có chuyển 
biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất trong 
nước; Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định và tăng trưởng 
GDP đã có sự bứt phá; Tăng trưởng sản xuất công 
nghiệp đã có cải thiện, với xu hướng tích cực tháng sau 
cao hơn tháng trước; Nhập khẩu nguyên vật liệu đầu 
vào sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao là cơ 
sở cho sản xuất tiếp tục phát triển trong những tháng 
tới; Các nhóm hàng dệt may, da giày… có đơn hàng ổn 
định đến tháng 9, một số doanh nghiệp lớn đã có đơn 
hàng đến cuối năm, nhu cầu khách hàng vẫn tăng góp 
phần thúc đẩy sản xuất phát triển…

Đặc biệt, theo Tổng cục Thông kê, điều tra về xu 
hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công 
nghiệp, dự kiến quý IV so với quý III năm nay, có 52,5% 
số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 11,7% 
số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 35,8% số 
doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh 
sẽ ổn định.

Nhìn chung, trên cơ sở tình hình thực hiện 9 tháng 
đầu năm 2018 và tình hình sản xuất kinh doanh ổn 
định của một số ngành hàng chủ lực, dự kiến chỉ số 
sản xuất công nghiệp cả năm 2018 đạt ở mức tăng 
trưởng trên 9%; giá trị gia tăng trong công nghiệp đạt 
khoảng 7,3%

Ảnh minh họa

Giá trị gia tăng trong công nghiệp  năm 2018 dự kiến đạt khoảng 7,3%Giá trị gia tăng trong công nghiệp  năm 2018 dự kiến đạt khoảng 7,3%
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Nằm trong top 5 quốc gia xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới, Việt Nam được biết đến 
là quốc gia có nhiều loại trái cây đặc sản. Trong những năm gần đây, xuất khẩu trái cây 
có sự tăng trưởng mạnh cả về kim ngạch xuất khẩu lẫn thị trường. Nhiều thuận lợi là thế, 
nhưng khó khăn đặt ra cũng không nhỏ đối với trái cây Việt Nam khi muốn “vươn xa” tới 
thị trường thế giới. 

nguyễn hoA

Từ Thuận lợi…
Với tốc độ bứt phá tăng trưởng nhanh và bền vững, 

trong vòng 10 năm qua, trái cây đã trở thành điểm sáng 
nổi bật trong bức tranh nông nghiệp Việt Nam với tỷ 
lệ xuất khẩu (XK) rau quả tăng đều qua mỗi năm. Năm 
2013, kim ngạch XK rau quả đạt 1,07 tỷ USD; năm 2016 
đạt 2,457 tỷ USD; năm 2017 đạt 3,45 tỷ USD, vượt 500 
triệu USD so với mục tiêu đề ra, trong 9 tháng đầu năm 
2018 kim ngạch XK rau quả ước đạt 3,1 tỷ USD tăng 17,1 
% so với cùng kỳ năm 2017. Các mặt hàng trái cây của 
nước ta tiếp tục tăng trưởng mạnh tại nhiều thị trường 
lớn như: Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Australia... Nhiều 
loại trái cây như: Thanh long, xoài, nhãn, vải thiều, cam, 

quýt... cũng xuất hiện trên kệ các siêu thị lớn ở các nước: 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… Đặc biệt, vừa qua, chôm 
chôm của Việt Nam được XK sang New Zealand.

Nhờ có điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng thuận lợi, 
diện tích canh tác cây ăn trái tính đến hết năm 2017 đạt 
hơn 920 nghìn ha. Những năm qua, các địa phương trên 
cả nước tiếp tục hình thành được nhiều vùng trồng cây 
ăn quả tập trung và đã cho sản lượng lớn như: Thanh 
long, xoài, vú sữa, măng cụt, chôm chôm tại các tỉnh 
thành ở Nam Bộ; vải thiều Bắc Giang - Hải Dương; 
nhãn Hưng Yên - Sơn La…nhiều vùng trồng cây ăn quả 
đã được chứng nhận VietGAP, GlobalGap, cũng như 
mã chỉ dẫn địa lý.

Xuất khẩu trái cây Việt nam:
“nhìn về mộT Tương lai Tươi sáng”

Chôm chôm - loại trái cây đang được thị trường Úc ưa chuộng
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…Đến khó khăn
Trái cây Việt Nam đứng trước cơ hội lớn, nhưng 

cũng đang đối mặt trước những thách thức không nhỏ. 
Việt Nam là nước xuất khẩu nông sản lớn, tuy nhiên có 
một thực trạng là hiện nay nhiều doanh nghiệp (DN) 
vẫn chưa xử lý hiệu quả tình trạng tồn dư thuốc bảo 
vệ thực vật. Bên cạnh đó, nhiều hạn chế về quy mô, 
trình độ sản xuất, chất lượng sản phẩm, việc bảo quản, 
vận chuyển trái cây đến người tiêu dùng chưa được 
khắc phục.

Mặc dù có quy mô lớn nhưng diện tích sản xuất 
cây ăn quả của Việt Nam chủ yếu là vườn tạp, rất ít 
vườn chuyên canh với diện tích lớn. Nguồn nguyên liệu 
không ổn định dẫn tới DN khó khăn trong đáp ứng đơn 
hàng phục vụ XK. Do sản xuất nhỏ lẻ, nguồn giống, quy 
trình chăm sóc không đồng đều dẫn tới một số mặt 
hàng chưa bảo đảm tiêu chuẩn khi XK. Ngoài ra, việc 
ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất trái cây 
của Việt Nam còn yếu nên tỷ lệ tổn thất sau thu hoạch 
còn cao (chiếm hơn 30%). Mặt khác, cước phí vận tải 
hàng trái cây của Việt Nam cũng cao so với các nước 
(10-15%) nên sức cạnh tranh kém...

Thêm vào đó, tình trạng nông sản được mùa, mất 
giá vẫn diễn ra khá nhiều, ngay từ đầu năm, hàng loạt 
nông sản, trong đó có dưa hấu đã cho thấy trong sản 
xuất, tiêu thụ nông sản luôn cần phải gắn với thị trường, 
chính vì vậy, việc quảng bá để đưa các sản phẩm đến 
tay người tiêu dùng đã luôn được các cấp chính quyền 
TW và địa phương quan tâm thực hiện. 

Trước thực trạng đó, theo Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Đỗ Thắng Hải: “Bộ Công Thương sẽ cùng các 
Bộ, ngành có liên quan phối hợp cùng các tỉnh, trước 
hết là các doanh nghiệp lớn phân phối trên toàn quốc. 
Đặc biệt, tăng cường kết nối cung - cầu giữa các hộ sản 
xuất, các HTX, các DN, đồng thời thông qua các diễn 
đàn, Hội chợ, triển lãm, xúc tiến thương mại ở các quốc 
gia và vùng lãnh thổ, nhất là các thị trường như Vân 
Nam, Quảng Tây (Trung Quốc) để khách hàng đến 
trực tiếp đàm phán về việc tiêu thụ sản phẩm”.

giải pháp nâng cao chấT lượng 
Trái cây khi xuấT khẩu

Với nhu cầu sử dụng các sản phẩm an toàn của người 
dân, cùng sự quan tâm của các cấp chính quyền, việc ứng 
dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây trồng đã giúp 
người trồng đạt được kết quả cao cả về chất lượng và số 
lượng. Diện tích cây trồng đạt tỉ lệ VietGap, GlobalGap 
đang ngày càng được tăng lên. Bên cạnh đó, cũng cần 
đáp ứng các quy chuẩn an toàn thực phẩm bởi đó là vấn 

đề tất yếu để nâng cao năng lực cạnh tranh của chất 
lượng trái cây Việt ra thị trường thế giới.

Theo ông Nguyễn Quốc Toản - Quyền Cục 
trưởng Cục chế biến và Phát triển thị trường nông 
sản, Bộ NN & PTNT: “Khi chúng ta hội nhập kinh tế 
sâu thì điều quan trọng là chất lượng sản phẩm. Đây là 
yếu tố then chốt để đóng góp vào việc gia tăng giá trị. 
Nếu chất lượng cao sẽ đáp ứng tiêu chuẩn của chính 
thị trường nhập khẩu sẽ giải quyết được bài toán giá 
trị nông sản, thêm vào đó là công tác xúc tiến thương 
mại, tổ chức thị trường từ trong nước ra ngoài nước và 
đi sâu vào thị trường nước bạn. Đây là vai trò rất lớn 
của các cơ quan thương vụ Việt Nam ở nước ngoài, 
các chuỗi tiêu thụ của nước bạn và các nhà cung ứng 
nông sản”.

Hiện nay, Trung Quốc đứng vị trí thứ nhất về thị 
trường nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong nửa đầu 
năm với 74,5 thị phần. Việt Nam là thị trường nhập khẩu 
thứ 8 của Trung Quốc và là bạn hàng lớn nhất của Trung 
Quốc tại ASEAN. Nhiều nông sản của Việt Nam nhận 
được sự ưa thích của người tiêu dùng Trung Quốc.

Thực tế một số loại trái cây XK trong thời gian 
qua như: Thanh long, xoài, vải thiều của nước ta đã 
được nhiều nước đánh giá cao và muốn nhập khẩu. Đây 
chính là cơ hội cho các DN xuất khẩu nông sản Việt 
Nam giảm dần lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc và 
bảo đảm tăng trưởng bền vững hơn.

Ngoài Trung Quốc, đến nay, trái cây Việt đã thâm 
nhập vào các thị trường khó tính có yêu cầu chất lượng 
cao, như Mỹ đã chấp nhận nhập khẩu thanh long, 
chôm chôm, nhãn, vú sữa… Nhật Bản, Hàn Quốc, Chilê 
mở cửa thị trường cho thanh long, xoài. Newzealand 
đã nhập khẩu thanh long và chôm chôm. Vải, xoài và 
thanh long đã đến tay người tiêu dùng Úc, còn thanh 
long ruột trắng thì vào thị trường Đài Loan… 

Như vậy, ngành rau quả Việt Nam được đánh giá là 
rất có tiềm năng phát triển trong thời gian tới. Để tận 
dụng lợi thế này, yêu cầu đặt ra là các địa phương cần 
tổ chức lại sản xuất, đáp ứng yêu cầu ngày càng nghiêm 
ngặt của các nhà nhập khẩu về số lượng trái cây bảo 
đảm tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, 
các DN cũng cần liên kết chặt chẽ với nông dân để ký 
kết hợp đồng, giám sát chất lượng từ khâu sản xuất tới 
tiêu thụ sản phẩm trái cây... Riêng nhà vườn phải nhanh 
chóng thay đổi thói quen sản xuất, thích nghi với điều 
kiện sản xuất mới cùng với DN xây dựng được chuỗi 
sản xuất, xuất khẩu bền vững. Có như vậy thì mục tiêu 
XK của ngành rau quả đạt 5 tỷ USD vào năm 2021 sẽ 
không phải là xa vời
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Với mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Luật hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 15/CT-
TTg, trong đó, yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, 
Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 
hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ, trong đó, tập trung hỗ trợ cụ thể, thiết thực cho khu 
vực DNNVV. Chỉ thị được các DN đón nhận và kỳ vọng Luật này sớm được đưa vào cuộc 
sống nhằm giúp DNNVV tháo gỡ những khó khăn tồn tại suốt thời gian qua.

Quỳnh Anh

Để CHíNH SáCH Hỗ Trợ DNNVV THựC Sự ĐI Vào CuộC SốNG

Theo thống kê, trong tổng số các DN đang 
hoạt động trên cả nước thì có tới 97% là 
DNNVV. Đây là khối DN có mặt ở tất cả 
các lĩnh vực, từ nông, lâm nghiệp, thủy 

sản, công nghiệp xây dựng đến thương mại, dịch vụ, 
du lịch... Với tỷ lệ rất lớn như vậy thì sự đóng góp vào 
phát triển kinh tế đất nước của bộ phận DN này là 
không hề nhỏ. Vì vậy, các chính sách hỗ trợ khối DN 
này luôn được Đảng và Nhà nước đặt lên hàng đầu.

nhiều ưu Đãi cho Dnnvv
Với nhiều nội dung ưu đãi bao quát tất cả các lĩnh 

vực hoạt động của DN, Luật hỗ trợ DNNVV có hiệu 
lực từ ngày 01/01/2018 được cộng đồng DN, đặc biệt là 
khối DN nhỏ ghi nhận và đánh giá cao.

Nội dung cốt lõi của Luật là những quy định về hỗ 
trợ chung và hỗ trợ cho DNNVV chuyển đổi từ hộ 
kinh doanh; DN khởi nghiệp sáng tạo; DN tham gia 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. 

Hỗ trợ chung cho DNNVV bao gồm các biện pháp 
hỗ trợ cơ bản như: Hỗ trợ tiếp cận tín dụng, quỹ bảo 
lãnh tín dụng, thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, công 
nghệ, hỗ trợ mở rộng thị trường, thông tin và tư vấn 
pháp lý, sở hữu trí tuệ, phát triển nguồn nhân lực. 

Những chính sách ưu đãi về lãi suất, về thuế là một 
trong những nội dung quan trọng tạo lực đẩy cho các 
DN nhỏ phát triển cũng đã được quy định khá rõ trong 
Luật, đặc biệt, đối với DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh còn được hưởng hỗ trợ từ tư vấn hướng dẫn 
miễn phí nộp hồ sơ; thủ tục thành lập DN; miễn lệ phí 
đăng ký DN; phí thẩm định; phí, lệ phí cấp phép kinh 
doanh lần đầu đối với ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện; miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 3 năm; tư vấn 
hướng dẫn miễn phí các thủ tục hành chính thuế và 
chế độ kế toán trong thời hạn 3 năm kể từ ngày được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký DN lần đầu...

Bên cạnh đó, nhằm hỗ trợ DNNVV xác lập được 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa ngay tại thị 
trường nội địa, tham gia cụm liên kết, chuỗi giá trị, 
Luật cũng quy định các DN, tổ chức đầu tư kinh doanh 
chuỗi phân phối sản phẩm nếu có ít nhất 80% số DN-

cần sự phối hợp đồng bộ 
và toàn diện hơn

Nhiều chính sách ưu đãi cho DNNVV (ảnh minh họa)
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NVV tham gia sẽ được hưởng hỗ trợ miễn giảm tiền 
thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi nông 
nghiệp theo quy định của pháp luật.

Thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng, Bộ Kế hoạch 
& Đầu tư (KH&ĐT) đang xây dựng một số thông tư 
liên quan đến việc hướng dẫn các hoạt động về hỗ trợ 
phát triển nguồn nhân lực cũng như hỗ trợ xây dựng 
mạng lưới tư vấn dành cho DNNVV, dự kiến trong 
quý 3/2018 sẽ hoàn tất dự thảo và gửi các cơ quan có 
liên quan xin ý kiến. Đối với các hoạt động về hỗ trợ 
và tuyên truyền phổ biến pháp luật thì cũng đã triển 
khai, phối hợp với các địa phương trên toàn quốc và 
các Hiệp hội DN.

Dnnvv vẫn chưa Được hưởng lợi 
nhiều

Tại Hội nghị quán triệt triển khai Luật Hỗ trợ 
DNNVV vừa diễn ra tại Hà Nội, đại diện Cục Phát 
triển DN thuộc Bộ KH&ĐT đánh giá, sau gần 9 tháng 
Luật có hiệu lực, vẫn còn  nhiều chính sách hỗ trợ 
chưa thực sự đi vào cuộc sống. Cơ bản các nhiệm vụ 
giao các bộ ngành, địa phương đều được triển khai 
quyết liệt, song trong quá trình triển khai vẫn còn 
một số chính sách chưa được các cơ quan thực thi 
Luật tại địa phương áp dụng đầy đủ đối với DN. 

Theo ông Tô Hoài Nam Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
thư ký Hiệp hội DNNVV Việt Nam, có 2 nguyên nhân 
chính khiến số DNNVV chưa tiếp cận được với Luật 
này nhiều như kỳ vọng: Thứ nhất, DN không biết có 
chính sách này, lý do có thể DN không chủ động tìm 
hiểu, nhưng lý do chính là các cơ quan đầu mối hỗ trợ 
DN, đặc biệt ở địa phương không chủ động tuyên truyền 
đủ mạnh để DN biết và hiểu được chính sách. Nguyên 
nhân tiếp theo là DN không còn niềm tin để tiếp cận 

các chính sách hỗ trợ của nhà nước, bởi ngại các thủ tục 
hành chính rườm rà, nhiêu khê như trước đây.

cần sự phối hợp Đồng bộ và Toàn 
Diện hơn

Theo ông Nguyễn Hoa Cương - Phó Cục trưởng 
Cục Phát triển DN, Bộ KH&ĐT, các cơ quan nhà nước 
vẫn phải nỗ lực rất nhiều để đảm bảo các chính sách 
ban hành sát với nhu cầu của DN, mặt khác, cần tuyên 
truyền mạnh mẽ hơn thông tin về các chính sách này 
đến DN. Đồng thời phải làm sao để các chính sách này 
đủ thân thiện để các DNNVV có thể tiếp cận các chính 
sách một cách dễ dàng. Bởi nếu một số DN nhận được 
hỗ trợ có hiệu quả thì sức lan tỏa của chính sách này sẽ 
là rất lớn. Đây là cách làm sâu sát, hiệu quả nhất vàcũng 
là bước đột phá trong khâu thực thi.

Về phía các DN cần xác định rõ nhu cầu cần hỗ trợ 
của mình là gì, chủ động tìm hiểu về các chính sách. Bởi 
nếu DNNVV biết cách tận dụng những chính sách hỗ 
trợ này thì sẽ có thể tăng cường năng lực cạnh tranh, 
tăng khả năng bứt phá, từ đó nâng cao được tỷ trọng 
đóng góp vào tăng trưởng GDP của đất nước.

Đích đến của Luật này là làm sao cho các DNNVV 
được hoạt động trong một môi trường kinh doanh tốt 
và có các hỗ trợ cần thiết để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của mình. Đây là đạo luật đầu tiên về hỗ trợ 
DNNVV nên đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của toàn hệ 
thống để có thể triển khai đồng bộ và mạnh mẽ các 
nội dung hỗ trợ. Tuy nhiên, để hỗ trợ đúng và trúng 
nhu cầu của DN, các cơ quan nhà nước cần đi sâu đi 
sát, hiểu được nhu cầu thực sự của DN, đồng thời, thay 
đổi cách hỗ trợ, tránh sự hỗ trợ chung chung làm DN 
không thể tiếp cận, có như vậy thì các chính sách hỗ 
trợ mới thực sự đi vào cuộc sống

Tận dụng được các chính sách hỗ trợ sẽ giúp DN tăng khả năng bứt phá
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Đây là một yêu cầu, nhiệm vụ cấp thiết, có tính chiến lược đang được khẩn trương thực 
hiện theo Quyết định 2903/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành ngày 
16/8/2018 về “Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu 
lại ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 – 2020, xét đến năm 2025”.

hà nAm

Theo Chương trình hành động, hiện nay và 
thời gian tới, mục tiêu thực hiện cơ cấu lại 
ngành Công nghiệp Việt Nam có một số 
nội dung cơ bản, được triển khai thành 2 

giai đoạn, mà cộng đồng doanh nghiệp cần quan tâm.

mục Tiêu Từ nay Đến 2020
Trong giai đoạn này, tỉ trọng công nghiệp và xây 

dựng trong GDP sẽ phấn đấu đạt từ 30 - 35%. Tốc độ 
tăng trưởng công nghiệp cao hơn tốc độ tăng trưởng 
GDP. Tỉ trọng hàng chế biến chế tạo trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu đạt từ 85 - 90%. Lao động trong công 
nghiệp và xây dựng chiếm 25 - 30%. Tốc độ tăng trưởng 
đầu tư và số lượng doanh nghiệp trong công nghiệp 
cao hơn tốc độ tăng trưởng bình quân toàn xã hội. 

Mục tiêu nữa là, tốc độ tăng năng suất lao động 
trong ngành Công nghiệp bình quân hàng năm cao hơn 
5,5%; Thu hẹp khoảng cách các chỉ số về năng lực cạnh 
tranh công nghiệp so với các nước ASEAN-4; Tỉ trọng 
đóng góp của nhóm ngành Công nghiệp công nghệ 
cao trong công nghiệp chế biến chế tạo và của khu 
vực tư nhân năm sau cao hơn so với năm trước về số 
lượng doanh nghiệp, số lao động và doanh thu; Tăng 
trưởng giá trị gia tăng của công nghiệp chế biến chế tạo 
(MVA) bình quân đạt từ 8 - 10%.

Cũng trong giai đoàn này, Việt Nam sẽ hình thành 
thí điểm một số cụm liên kết ngành Công nghiệp trong 
các ngành Công nghiệp ưu tiên; Triển khai thành công 
một số chương trình nâng cao năng lực công nghiệp 
trong nước, kết nối kinh doanh giữa nhà cung cấp 
trong nước với các doanh nghiệp lớn trong nước và 
nước ngoài.

Đặc biệt, từ nay đến 2020, Ngành sẽ thực hiện 
lộ trình thoái vốn, cổ phần hóa theo đúng kế hoạch 
của Nhà nước. Tổ chức triển khai, thực hiện hiệu 
quả Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn, Tổng công ty đã 
được phê duyệt.

các mục Tiêu cơ bản Đến 2025
Tỉ trọng công nghiệp và xây dựng trong GDP được 

duy trì ở mức trên 35%; Tỉ trọng hàng chế biến, chế 
tạo trong xuất khẩu được duy trì ở mức trên 85%; Tỉ 
trọng lao động, doanh nghiệp và đầu tư trong công 
nghiệp cao hơn so với giai đoạn 2015 - 2020.

Thu hẹp khoảng cách về năng lực cạnh tranh công 
nghiệp với các nước ASEAN-4, đặc biệt về các chỉ 
số liên quan đến MVA; Năng suất trong ngành Công 
nghiệp tăng bình quân từ 6-7%; Tỉ trọng đóng góp của 
nhóm ngành Công nghiệp công nghệ cao trong công 
nghiệp chế biến chế tạo và của khu vực tư nhân bình 
quân cao hơn giai đoạn 2015 - 2020.

Một số ngành Công nghiệp có sức cạnh tranh quốc 
tế và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu; Hình 
thành một số doanh nghiệp công nghiệp trong nước 
có quy mô lớn, đa quốc gia có năng lực cạnh tranh 
quốc tế.

nhiệm vụ và giải pháp
Để thực hiện các mục tiêu trên, việc cơ cấu lại 

ngành Công nghiệp đã và đang được các cơ quan, đơn 
vị và doanh nghiệp thuộc ngành Công Thương, Sở 
Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chủ động, tích cực tập trung vào những nhiệm 
vụ, giải pháp cơ bản như:

cơ cấu lại 
ngành công nghiệp việt nam

GIaI ĐoạN 2018 - 2020, xéT ĐếN 2025
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Xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách và thể 
chế cơ cấu lại ngành Công nghiệp; Thúc đẩy, nâng cao 
năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng trong các ngành 
công nghiệp; Phát triển các ngành Công nghiệp ưu 
tiên nhằm tạo tác động lan tỏa cho toàn ngành Công 
nghiệp; Đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước 
tại các doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) theo đúng 
lộ trình đã được phê duyệt; Thực hiện tái cơ cấu các 
DNNN trong các ngành công nghiệp nhằm phát huy 
hiệu quả của các nguồn lực; Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp công nghiệp tư nhân;…

Theo đó, để nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp công nghiệp tư nhân, Vụ Kế hoạch (Bộ 
Công Thương) sẽ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
cùng các đơn vị có liên quan thực hiện: Triển khai việc 
phát triển khu vực doanh nghiệp công nghiệp tư nhân 
có thương hiệu trong khu vực và toàn cầu; Khuyến 
khích và hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân lớn đầu tư dài 
hạn, tạo dựng sản phẩm và thương hiệu mạnh, có sức 
cạnh tranh quốc tế; Thu hẹp khoảng cách về năng lực 
cạnh tranh đối với các doanh nghiệp FDI thuộc các 
ngành công nghiệp như ô tô, dệt may, da giày, điện tử…

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) sẽ chủ trì, phối 
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện: Hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi cung ứng 
của các tập đoàn đa quốc gia và các dự án của doanh 
nghiệp FDI đầu tư tại Việt Nam; Hỗ trợ phát triển các 
doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa qua việc cung 
cấp thông tin, mặt bằng sản xuất, xây dựng hạ tầng đến 
chân công trình.

Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) 
sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị hữu quan: 
Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình khuyến công, nhất 
là khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp công nghiệp 
nhỏ và vừa, các doanh nghiệp tiểu thủ công nghiệp địa 
phương phát triển theo hướng bền vững nhằm nâng 
cao khả năng đáp ứng các quy định, tiêu chuẩn về môi 
trường và xã hội của các thị trường xuất khẩu; Nâng 
cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và khai thác 
hiệu quả quá trình hội nhập quốc tế về kinh tế.

Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) sẽ chủ 
trì, phối hợp với đơn vị liên quan: Tăng cường theo dõi, 
giám sát và sử dụng có hiệu quả các công cụ quản lý Nhà 
nước về phòng vệ thương mại như chống bán phá giá, 
chống trợ cấp, tự vệ đối với hàng nhập khẩu và đối phó 
với các vụ kiện thương mại quốc tế có liên quan nhằm 
bảo vệ các ngành công nghiệp sản xuất nội địa.

Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (Bộ 
Công Thương) sẽ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 
quan: Tiếp tục tập trung rà soát, hoàn thiện pháp luật 
về cạnh tranh nhằm đảm bảo môi trường cạnh tranh 
bình đẳng, minh bạch trong các hoạt động kinh tế và 
các thành phần kinh tế; Tăng cường công tác giám sát, 
xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, hạn chế 
cạnh tranh và kiểm soát độc quyền kinh doanh.

Để nắm rõ chi tiết về “Chương trình hành động 
của ngành Công Thương thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại 
ngành Công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2018 - 2020, xét 
đến năm 2025”, các doanh nghiệp có thể tra cứu vào 
Quyết định nêu trên

Khu công nghiệp Long Hậu, tỉnh Tiền Giang
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thực hiện tốt các nhiệm vụ 
và phấn đấu vượt chỉ tiêu 
kế hoạch 2018

Với mục tiêu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, trong đó đảm bảo 
cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và đời sống nhân dân, 9 tháng 
qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã thực hiện tốt mọi mặt công tác. Đây cũng 
là cơ sở để EVN hoàn thành các chỉ tiêu quý cuối năm cũng như kế hoạch 2018, phấn 
đấu góp phần tăng trưởng kinh tế cả nước đạt 6,7% theo Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 
01/01/2018 của Chính phủ.

Phương mAi

Cụ thể, sản lượng điện sản xuất và nhập 
khẩu toàn hệ thống EVN tháng 9/2018 
đạt 18,4 tỷ kWh (trung bình 614,8 tr. 
kWh/ngày); lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 

163,5 tỷ kWh, tăng 10,54% so với cùng kỳ năm 2017. 
Trong 9 tháng đầu năm, sản lượng ngày lớn nhất đạt 
711,3 triệu kWh và công suất lớn nhất 34.154 MW (ngày 
22/6). Trào lưu truyền tải chủ yếu theo hướng từ miền 
Bắc vào miền Trung và vào miền Nam. Lũy kế 9 tháng 
sản lượng truyền tải ước đạt 137,6 tỷ kWh (tăng 10,6% 
so với cùng kỳ năm 2017); sản lượng điện truyền tải 
vào miền Nam khoảng 15,7 tỷ kWh (tương đương 21% 
nhu cầu điện miền Nam), mức truyền tải cao nhất trên 
giao diện Bắc - Trung là 2.400 MW và Trung - Nam là 
4.500 MW. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy 
kế 9 tháng ước đạt 143 tỷ kWh, tăng 10,13% so cùng kỳ 
năm trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội 
địa tăng 10,21%.

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của các đơn vị 
tiếp tục cải thiện so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 
toàn Tập đoàn, trong 9 tháng đầu năm, tổng thời gian 
mất điện khách hàng bình quân (SAIDI) là 543,28  phút 
(giảm 23,62% so với cùng kỳ 2017), tần suất mất điện 
thoáng qua bình quân (MAIFI) là 1,21 lần/khách hàng, 
tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 4,36 lần/
khách hàng. Tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 9 tháng 
là 7,17%, thấp hơn 0,03% so với kế hoạch phấn đấu 
năm 2018 (7,2%).

Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, 
các Tổng công ty Điện lực đã cung cấp dịch vụ điện 

qua Trung tâm hành chính công hoặc trên Cổng thông 
tin dịch vụ công trực tuyến tại 57/63 tỉnh/thành phố. 
Các Tổng công ty Điện lực đã thực hiện tốt công tác 
dịch vụ khách hàng, trong đó thời gian giải quyết các 
thủ tục cấp điện lưới trung áp của ngành Điện bình 
quân trong 8 tháng năm 2018 là 4,39 ngày, thấp hơn 
2,61 ngày so với quy định của Tập đoàn. 

Về đầu tư xây dựng, 9 tháng đầu năm 2018, EVN 
đã có nhiều nỗ lực trong việc điều hành, chỉ đạo thi 
công các công trình theo kế hoạch đề ra, đảm bảo 
công tác bố trí vốn, giải ngân vốn đầu tư kịp thời cho 
các dự án với giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 76.239 
tỷ đồng và giá trị giải ngân đạt 65.015 tỷ đồng. 

Evn:

Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN lũy kế 9 tháng 2018 
ước đạt 143 tỷ kWh, tăng 10,13% so cùng kỳ



Đồng hành cùng doanh nghiệp

15CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

Về nguồn điện: Tổng công suất nguồn điện đưa vào 
phát điện trên toàn quốc trong 9 tháng là 2.500MW. 
Riêng EVN, trong 9 tháng đầu năm, đã đưa vào vận 
hành thương mại 2 tổ máy (2x600 MW) dự án Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 và 2 tổ máy (2x300 MW) dự án Nhiệt 
điện Thái Bình. Như vậy, tính đến cuối tháng 9/2018, 
tổng công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống khoảng 
47.900 MW, trong đó nguồn điện của EVN là 28.100 MW 
(chiếm 58,7%). Ngoài ra cho đến nay, EVN đã ký được 
35 hợp đồng mua bán điện (PPA) với các Nhà đầu tư 
điện mặt trời bên ngoài EVN với tổng công suất là 2271 
MW, trong đó dự án điện mặt trời Phong Điền (tại huyện 
Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) có công suất 35 MW 
là dự án điện mặt trời đầu tiên hòa lưới sẽ chính thức vào 
vận hành ngay đầu tháng 10/2018.

Về lưới điện: Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, EVN 
và các đơn vị đã hoàn thành đóng điện 121 công trình 
lưới điện 110 - 500 kV (gồm 4 công trình 500 kV, 20 
công trình 220 kV, 97 công trình 110 kV), đã khởi công 
xây dựng 102 công trình lưới điện 110 - 500 kV (gồm: 5 
công trình 500 kV; 11 công trình 220 kV; 86 công trình 
110 kV).

Ngoài ra, công tác sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp, 
cổ phần hóa và thoái vốn đã đạt được một số kết quả 

như thoái toàn bộ vốn của EVN tại Công ty Cổ phần 
Cơ điện Thủ Đức (EMC) thu về 77,5 tỷ đồng; tổ chức 
Đại hội đồng cổ đông lần đầu thành lập Công ty Cổ 
phần EVNGENCO3...

Trên cơ sở thực hiện tốt các nhiệm vụ 9 tháng 
vừa qua, EVN đang tích cực phấn đấu hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch quý IV nhằm sớm đạt và vượt chỉ 
tiêu kế hoạch năm 2018. Theo đó, quý cuối năm 2018, 
EVN sẽ: Đảm bảo cung cấp điện phục vụ cho các sự 
kiện chính trị, xã hội quan trọng, điển hình là kỳ họp 
thứ 6 Quốc hội khóa XIV; Phấn đấu sản lượng điện 
sản xuất và mua đạt 53,7 tỷ kWh, trong đó sản lượng 
điện thương phẩm (kể cả bán cho Lào và Campuchia) 
đạt 49,7 tỷ kWh; Vận hành an toàn, ổn định hệ thống 
điện và thị trường điện, bám sát tình hình phụ tải, 
diễn biến thời tiết - thuỷ văn và sẵn sàng ứng phó với 
các tình huống bất lợi; huy động tối ưu các nhà máy 
điện trong hệ thống; Đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp 
điện mới, phát triển khách hàng để tăng doanh thu và 
khai thác hiệu quả hạ tầng điện. Đẩy mạnh thực hiện 
các giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng 
góp phần tăng năng lực cạnh tranh quốc gia, trong 
đó phấn đấu xếp hạng ít nhất từ 60/190 quốc gia, nền 
kinh tế…

Các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện của các đơn vị EVN tiếp tục được cải thiện so với cùng kỳ năm trước
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EVNNPT

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ EVNNPT lần thứ II (Nhiệm kỳ 2015 - 2020), đã đề ra mục 
tiêu Chiến lược là: “Phát triển EVNNPT đến năm 2020 trở thành một trong bốn tổ chức 
truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN, năm 2025 trở thành một trong các tổ chức 
truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên 
thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”. 

Lê Xuân

Định hướng pháT Triển 
Đó là định hướng chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng 

Thành viên, Ban Tổng Giám đốc, nhằm đảm bảo cho 
EVNNPT thực hiện mục tiêu chiến lược: “Đảm bảo 
vận hành hệ thống truyền tải điện an toàn, liên tục và 
ổn định; Xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia 
hiện đại; Đảm bảo nguồn tài chính hợp lý cho hoạt 
động EVNNPT; Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị 
chuyên nghiệp hướng đến hiệu quả cao nhất; Đầu tư và 
phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid); Cán bộ, 
công nhân viên yên tâm công tác, tự hào và tin tưởng 
vào EVNNPT”.  Để thực hiện mục tiêu đó, Tổng công 
ty sẽ tập trung vào những giải pháp trọng tâm sau: 

hoàn Thiện mô hình Tổ chức và 
Đầu Tư pháT Triển nguồn nhân lực

Có thể nói, mong muốn EVNNPT thực hiện thành 
công tầm nhìn trở thành doanh nghiệp Truyền tải điện 
hàng đầu khu vực và thế giới, thì yếu tố tiên quyết mà 
EVNNPT cần chính là “Con người và Văn hóa”. Ngoài 
việc hoàn thiện mô hình tổ chức và đầu tư phát triển 
nguồn nhân lực là định hướng chiến lược phát triển đầu 
tiên mà EVNNPT hướng đến, thì từ Tổng công ty đến 
mỗi cơ quan, đơn vị, xây dựng được đội ngũ cán bộ, 
công nhân, viên chức gương mẫu, có phẩm chất đạo 
đức tốt, tận tâm đi đầu trong mọi công việc. Trong đó, 
tập trung sắp xếp, hoàn thiện bộ máy tổ chức, nhân 
sự theo hướng tinh gọn, hiệu quả; Chú trọng công tác 
đào tạo, tuyển dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, có 
năng lực chuyên môn, làm chủ khoa học công nghệ; ưu 

tiên nghiên cứu và nâng cao trình độ chuyên sâu cho 
cán bộ kỹ thuật về kỹ thuật số, tự động hóa, trong đó 
ưu tiên đào tạo tích hợp hệ thống điều khiển bảo vệ và 
giám sát; Đào tạo về CNTT, bảo mật, chẩn đoán và thí 
nghiệm thiết bị, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2025 
là “Xây dựng mô hình tổ chức chuyên nghiệp hóa và 
hệ thống quản trị doanh nghiệp tiên tiến”.

Đẩy mạnh chuyển giao và ứng 
Dụng khcn

Với sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông 
tin và công nghệ vật liệu, các thiết bị thông minh, thiết 
bị với hiệu năng cao của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0, đương nhiên tổn thất thấp truyền tải sẽ dần thay 
thế các thiết bị hiệu quả thấp, tổn thất lớn, các thiết bị 
số hóa sẽ dần thay thế các thiết bị truyền thống. Với 

Vệ sinh sứ cách điện trên tuyến đường dây 500 kV

thực hiện bốn giải pháp trọng tâm
 để phát triển bền vững
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việc phát triển của công nghệ IoT, điện toán đám mây, 
công nghệ cảm biến, các thiết bị được kết nối với nhau 
thông qua internet, rất nhiều cảm biến, thiết bị giám 
sát vận hành online cũng đồng thời được lắp đặt để thu 
thập dữ liệu. Điều này sẽ giúp đạt hiệu quả hơn trong 
vận hành và quản lý tài sản nhờ khả năng giám sát, 
cảnh báo và điều khiển, đồng thời giúp nâng cao năng 
suất lao động, giảm chi phí trong vận hành. Trong đó, 
chú trọng công tác ứng dụng công nghệ tự động hóa, 
bao gồm: Hệ thống điều khiển bảo vệ trạm biến áp; 
Hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm; Thiết bị giám sát 
máy biến áp và kháng điện; Hệ thống ghi sự cố; Thiết 
bị giám sát nhiệt động đường dây (DLR); Hệ thống thu 
thập thông tin, giám sát, cảnh báo sét; Ứng dụng công 
nghệ trong quản lý vận hành, quản lý tài sản; Ứng dụng 
máy bay không người lái kiểm tra đường dây; Hệ thống 
định vị sự cố; Sử dụng dây dẫn dây siêu nhiệt, dây dẫn 
tổn thất thấp; Sử dụng thiết bị FACTs...

giải pháp về Tài chính và huy 
Động vốn

Để EVNNPT vươn lên top 4 Đông Nam Á năm 
2020, top 10 châu Á năm 2025 và là tổ chức truyền tải 
điện tiên tiến thế giới năm 2030, thì tài chính của EVN-
NPT phải đảm bảo lành mạnh và đủ mạnh. Theo đó giá 
truyền tải phải bù đắp đầy đủ chi phí sản xuất bao gồm 
cả lỗ chênh lệch tỷ giá (CLTG) và có lợi nhuận hợp lý 
để đầu tư phát triển. Các chỉ tiêu tài chính phải đáp 
ứng được các quy định hiện hành, tiệm cận đến các chỉ 
tiêu tài chính của các công ty truyền tải điện tiên tiến 
và đáp ứng tiêu chí các nhà tài trợ. EVNNPT sẽ tập 
trung một số giải pháp sau: Tuân thủ mọi hướng dẫn 
theo cơ chế tài chính của Công ty TNHH một thành 
viên, phải tự huy động vốn và có trách nhiệm trả gốc 
vốn vay và lãi vay theo các hợp đồng vay vốn. Theo 
đó, các mục tiêu phải đạt được là: Tăng giá truyền tải 
phải đảm bảo mục tiêu tài chính, mục tiêu trả nợ, trả 
lãi, đảm bảo cho EVNNPT và các đơn vị thành viên 
thu hồi vốn, bù đắp chi phí sản xuất, có lợi nhuận hợp 
lý tạo tính tự chủ trong hoạt động, tự chủ về tài chính, 
khuyến khích nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 
Có chiến lược huy động vốn đầu tư, bao gồm: Xây 
dựng kế hoạch và triển khai thu xếp vốn đầu tư xây 
dựng cho các giai đoạn; Sử dụng nguồn vốn khấu hao 
cơ bản của EVNNPT để trả nợ vay và làm vốn đối ứng 
để vay vốn; ưu tiên bố trí vốn tín dụng ưu đãi từ quỹ hỗ 
trợ phát triển, vốn ODA và các ngân hàng thương mại 
trong và ngoài nước..., kể cả huy động vốn qua hình 
thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong nước và 
trái phiếu toàn cầu...

Đẩy mạnh các quan hệ hợp Tác 
quốc Tế

Các lĩnh vực quan hệ quốc tế mà EVNNPT cần 
ưu tiên trong giai đoạn hiện nay bao gồm: Huy động 
các nguồn vốn ODA, vốn song phương, vốn tín dụng 
thương mại quốc tế với các điều kiện ưu đãi để đảm 
bảo đáp ứng nhu cầu vốn cho các dự án của Tổng Công 
ty; Phát triển các quan hệ đối tác chiến lược với các tổ 
chức truyền tải điện của các nước phát triển để tăng 
cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ, 
đào tạo, tư vấn, nhằm đạt các mục tiêu hiện đại hóa 
lưới điện truyền tải, đầu tư phát triển các công nghệ 
lưới điện thông minh, hoàn thiện về cơ cấu tổ chức và 
mô hình quản lý hiệu quả; Tăng cường hội nhập quốc 
tế và khu vực, tham gia sâu vào các diễn đàn, hội nghị, 
tổ chức quốc tế và khu vực về truyền tải điện (ví dụ 
HAPUA,….) để nâng cao năng lực, tận dụng tri thức và 
các trợ giúp của quốc tế. Phát triển liên kết hệ thống 
điện với các nước trong khu vực ASEAN và tiểu vùng 
sông Mekong nhằm đạt các mục tiêu của ngành điện 
trong nước, đồng thời nâng cao vị thế của EVNNPT 
trong khu vực và trên thế giới.

Phát huy truyền thống vẻ vang đã được xây dựng, 
bồi đắp trong suốt 64 năm qua của ngành Điện Việt 
Nam (1954 - 2018) và 10 năm của Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (2008 - 2018), cán bộ, công nhân, viên 
chức EVNNPT phấn đấu đảm bảo truyền tải điện an 
toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện Việt 
Nam, đóng góp đáng kể và hết sức quan trọng vào sự 
nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với 
niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

EVNNPT tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với các tổ 
chức truyền tải điện các nước
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Vượt qua khó khăn, 9 tháng đầu năm 
2018, Công ty Điện lực Thái Nguyên 
(PC Thái Nguyên) đã nỗ lực phấn đấu, 
hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và 

nhiệm vụ được giao. Chín tháng đầu năm 2018, điện 
thương phẩm lũy kế đạt 3.527 triệu kWh, đạt 72% so 
với kế hoạch năm 2018 và tăng trưởng 7,68% cùng kỳ 
năm 2017. 

Từ nhiều năm nay, PC Thái Nguyên là một trong 
những đơn vị luôn đứng trong top đầu của Tổng 
Công ty Điện lực Miền Bắc trong việc đẩy mạnh 
ứng dụng CNTT, khoa học công nghệ phục vụ công 
tác điều hành, đầu tư, sản xuất kinh doanh, dịch vụ 

Những năm gần đây, kinh tế của Thái Nguyên đang có sự phát triển nhanh với tốc độ tăng 
trưởng bình quân cao so với cả nước. Trên địa bàn tỉnh hiện có các khu công nghiệp lớn như 
Sam Sung, Điềm Thụy và các Công ty phụ trợ đóng vai trò là động lực thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH. Do vậy, việc đảm bảo cung ứng điện năng 
cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt của người dân đang là một 
nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện Thái Nguyên. 

Tuấn Anh

pc thái nguyên: 
Điểm sáNg TroNg HoạT ĐộNg sảN XuấT 

kiNH doaNH ĐiệN NăNg

Đóng điện tại dự án cấp điện cho các hộ nông thôn, miền 
núi, vùng sâu, vùng xa khu vực huyện Định Hóa
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khách hàng, tăng năng suất lao động và bảo vệ môi 
trường. Ngoài việc ứng dụng KHCN trong công tác 
chỉ đạo, quản lý, điều hành, đón đầu cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, PC Thái Nguyên đã và đang được 
tích cực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: 
Sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA trong điều độ 
vận hành hệ thống điện; hoàn thiện Trung tâm điều 
khiển xa nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. 
Đồng thời, Công ty cũng đang từng bước triển khai 
lưới điện thông minh bằng cách theo dõi giám sát 
vận hành thông qua các Recloser, thiết bị cảnh báo 
sự cố, góp phần giảm thời gian xử lý sự cố từ 30 - 45 
phút/vụ; hệ thống đo đếm và thu nhận dữ liệu từ xa; 
áp dụng công nghệ rửa sứ cách điện hotline; sử dụng 
công nghệ công tơ đọc dữ liệu…

Trước những kết quả rất đáng khích lệ trong 9 
tháng đầu năm, những tháng còn lại của năm 2018, 
PC Thái Nguyên tiếp tục nỗ lực đảm bảo cấp điện 
an toàn, ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính 
trị, kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và phục vụ 
đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh; 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc giao. Cùng với đó, Công 
ty tiếp tục đẩy mạnh chương trình đổi mới dịch vụ 
khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, nâng 
cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ đề 
của năm là "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực". 
Công ty Điện lực Thái Nguyên đang từng bước triển 
khai hành trình văn hóa mang bản sắc riêng trong 
quá trình tạo dựng niềm tin với khách hàng và cộng 
đồng, góp phần tiếp tục tạo dựng hình ảnh của Công 
ty với đội ngũ CBCNV có tác phong làm việc chuyên 
nghiệp, văn minh, lịch sự, tận tâm mang lại sự hài 
lòng cho đối tác và khách hàng, chất lượng dịch vụ 
ngày càng hoàn hảo.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBC-
NV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, 
tin tưởng rằng, PC Thái Nguyên sẽ hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và những 
năm tiếp theo, và trở thành điểm sáng trong hoạt 
động SXKD của ngành điện, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Tỉnh, của 
đất nước

Công nhân Điện lực Gang Thép kiểm tra khiếm khuyết trên 
đường dây

đồng hành cùng doanh nghiệp

Vệ sinh cách điện hotline
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Tỉnh Bắc Kạn được tái lập ngày 01/01/1997. 
Hiện tỉnh có tổng diện tích tự nhiên 4.859 
km2, dân số trên 310.000 người, với 8 đơn 
vị hành chính gồm thành phố Bắc Kạn 

và các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, Ngân 
Sơn, Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm. Ngoài tiềm năng phát 
triển công nghiệp khai thác nông - lâm dựa trên lợi 
thế về rừng, Bắc Kạn còn có lợi thế về phát triển công 
nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây 
dựng với 165 mỏ và điểm quặng, các loại khoáng sản 
có trữ lượng lớn. Đây là một trong những cơ sở để Bắc 
Kạn thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh đến 
năm 2020 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XI đề ra: "Tập trung phát triển các sản 
phẩm công nghiệp mà tỉnh có tiềm năng, thế mạnh; 
Thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Công Thương phục 
vụ sự nghiệp CNH, HĐH và phát triển bền vững giai 
đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn…" Do vậy, nhu cầu sử dụng điện trên 
địa bàn sẽ rất lớn.

Nắm bắt rõ điều đó, những năm qua, PC Bắc Kạn 
đã tập trung cao độ cho việc đầu tư phát triển hạ tầng 
lưới điện, cũng như thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, 
giảm tổn thất điện năng. Hiện nay, Công ty đang quản 
lý 3.747,5 km đường dây các loại. Trong đó, đường dây 
trung thế là 1.738,3 km, đường dây hạ thế là 2.009,2 km 
và 1.042 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 

đạt 162.475 kVA, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sử dụng 
điện sinh hoạt cho 92.364 khách hàng. 

Với lưới điện phát triển, PC Bắc Kạn đã đáp ứng 
nhu cầu tiêu thụ điện ngày càng cao của nhân dân. Chỉ 
tiêu điện thương phẩm hàng năm của Công ty cũng 
tăng đáng kể. Nếu năm 2015, sản lượng điện thương 
phẩm của toàn Công ty đạt trên 147 triệu kWh, doanh 
thu (chưa tính VAT) đạt gần 225 tỷ đồng thì đến hết 
năm 2017, sản lượng điện thương phẩm đã đạt trên 
184 triệu kWh, doanh thu đạt 306,9 tỷ đồng. Riêng 9 
tháng đầu năm 2018, sản lượng điện thương phẩm đạt 

Lê Tuấn

Là một tỉnh miền núi nằm ở vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Kạn có nhiều tiềm năng, lợi thế phát 
triển công nghiệp - khai khoáng, nông - lâm nghiệp gắn với công nghiệp chế biến và du lịch. 
Bởi vậy, những năm qua, Bắc Kạn đã luôn tập trung phát huy thế mạnh, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để mời gọi các nhà đầu tư đến hợp tác và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. 
Trong sự nghiệp phát triển ấy, có sự đóng góp của Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn), 
nhân tố thúc đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư của tỉnh.

pc Bắc kạn:
Đảm bảo cấp Điện phục vụ 

pháT Triển kinh Tế - xã hội của Tỉnh

PC Bắc Kạn đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện
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trên 158,6 triệu kWh và doanh thu đạt 275,45 tỷ đồng. 
Đặc biệt, với sự chỉ đạo sát sao trong công tác kiểm tra, 
giám sát chặt chẽ khách hàng sử dụng điện nên việc áp 
giá bán điện đã được thực hiện nghiêm túc, đúng đối 
tượng và giảm được tỷ lệ tổn thất điện năng. Năm 2015, 
giá bán điện ở mức 1.649,12 đ/kWh. Đến năm 2017, giá 
bán điện bình quân đạt 1.667,44 đ/kWh và 9 tháng đầu 
năm 2018 là 1.735,08 đ/kWh.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, thời 
gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi 
mới phong cách và cách thức làm việc, rút ngắn thời 
gian cấp điện, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với 
khách hàng cũng đã được PC Bắc Kạn tích cực triển 
khai. Theo đó, Công ty đã đẩy mạnh việc rà soát, 
sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng đơn giản, 
minh bạch, công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình 
xử lý nội bộ, giảm phiền hà, tạo thuận lợi tối đa cho 
khách hàng khi có yêu cầu. Nhờ vậy, chỉ số tiếp cận 
điện năng đã không ngừng được cải thiện, việc cấp 
điện cho TBA chuyên dùng bình quân chỉ còn 6,2 
ngày so với quy định là 7 ngày; cấp sinh hoạt cho 
khách hàng đã giảm xuống dưới 2,6 ngày; cấp điện 3 
pha ngoài sinh hoạt giữ ở mức 2,54 ngày. Đồng thời, 
Công ty đã tích cực ứng dụng công nghệ mới vào 
công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng như: Triển 
khai hóa đơn điện tử, ghi chỉ số công tơ bằng các 
thiết bị HHU; lắp đặt công tơ điện tử và thu thập 
dữ liệu từ xa. Đến thời điểm hiện tại, PC Bắc Kạn đã 
phối hợp, ký kết hợp đồng với các ngân hàng BIDV, 
Viettinbank, Vietcombank, Agribank và các tổ chức 
trung gian thực hiện công tác thu tiền điện. Qua đó, 

tỷ lệ khách hàng đã đăng ký thanh toán qua ngân 
hàng và tổ chức trung gian đạt 59,84%.

Những năm tới, tốc độ phát triển kinh tế của tỉnh 
Bắc Kạn được dự báo là tiếp tục tăng cao. Đáp ứng yêu 
cầu đó, PC Bắc Kạn đang nỗ lực không ngừng trong 
việc đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định để phục 
vụ nhu cầu phát triển KT - XH trên địa bàn. Đồng thời, 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng 
công ty giao; phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu 
hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ luật 
lao động; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất kinh 
doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh; đưa vào 
khai thác hệ thống thu thập dữ liệu từ xa sau TBA công 
cộng cho công tơ GELEX EMIC tại Điện lực Ngân Sơn, 
Bạch Thông, Chợ Đồn và Na Rì; sửa chữa điện nóng, 
bảo dưỡng lau rửa không cần cắt điện. Bên cạnh đó, 
Công ty sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách 
hàng, tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình thức thu 
tiền điện theo phương châm cung cấp dịch vụ thu tiền 
điện mọi lúc, mọi nơi. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBC-
NV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, tin 
tưởng rằng, PC Bắc Kạn sẽ tiếp tục hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, kế hoạch sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc giao trong năm 2018 và các năm tiếp theo, 
góp phần phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển KT-
XH tỉnh nhà

Công nhân Điện lực Ba Bể kiểm tra công tác vận hành tại TBA Bản Cám 1Công nhân Điện lực Ba Bể kiểm tra công tác vận hành tại TBA Bản Cám 1
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Anh Tuấn

Với việc tăng cường các giải pháp điều hành hiệu quả trong 9 tháng đầu năm nên Công ty 
Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cung 
cấp điện an toàn, ổn định cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, trong đó, điện 
thương phẩm đạt gần 1,670 tỷ kWh, tăng 13,69% so với cùng kỳ; giá bán điện bình quân ở 
mức 1.681,55 đ/kWh, tăng 75,45 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2017 và cao hơn 9,55 đ/kWh 
so với kế hoạch năm 2018; doanh thu tiền điện đạt hơn 2.807 tỷ đồng…

pc nam định:
khắc phục mọi khó khăn, hoàn Thành TốT 
nhiệm vụ sản xuấT kinh Doanh Điện năng

Có được kết quả trên, cũng là nhờ PC 
Nam Định đã khắc phục rất nhiều khó 
khăn, nhất là tình hình thời tiết miền 
Bắc diễn biến bất thường. Do những đợt 

nắng nóng kéo dài hồi đầu tháng 7 đã làm nhu cầu sử 
dụng điện tăng cao đột biến, nhiều đường dây và trạm 
biến áp thường xuyên phải mang tải cao. Khi gặp phải 
những trận mưa bão lớn, đặc biệt là chịu ảnh hưởng 
của cơn bão số 3 (ngày 18/7) và cơn bão số 4 (ngày 
18/8), lưới điện trên địa bàn tỉnh đã bị thiệt hại nặng nề, 

gây sự cố mất điện trên diện rộng… Trước tình hình đó, 
PC Nam Định đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
kinh doanh; tổ chức điều hành; ứng dụng tiến bộ kỹ 
thuật; đầu tư xây dựng…

Cụ thể, Công ty đã tăng cường công tác kiểm tra, 
rà soát lại hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh, khắc 
phục những khiếm khuyết của đường dây, trạm biến 
áp những khu vực có nguy cơ mất an toàn; Thực hiện 
2.135 lượt cân đảo pha hạ thế, luân chuyển 291 lượt 
máy biến áp; Thường xuyên tính toán, đảm bảo khai 

Công nhân PC Nam Định thực hiện rửa sứ hotline
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thác hiệu quả các bộ tụ bù cao, hạ thế;... Đồng thời, 
Công ty cũng tranh thủ sự ủng hộ của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc để đầu tư phát triển mới lưới điện 
khu vực nông thôn, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa các 
công trình lưới điện. Đến nay, Công ty đã hoàn thành 
nghiệm thu, đưa vào sử dụng 22 TBA và nhiều hạng 
mục công trình điện với năng lực tăng thêm 6.300 
kVA; 10,84 km đường dây 22 kV và 24 km đường dây 
0,4 kV; Tổ chức thực hiện 123 phương án sửa chữa 
lớn và nhiều phương án sửa chữa nhỏ thay thế các 
thiết bị lưới điện. Đặc biệt, công tác cải cách thủ tục 
hành chính, đổi mới phong cách làm việc, ứng dụng 
công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh để rút ngắn 
thời gian giao dịch, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối 
với khách hàng là một trong những hoạt động được 
PC Nam Định hết sức quan tâm. Qua đó, các chỉ số 
về độ tin cậy cung cấp điện của Công ty ngày càng 
được cải thiện. 

Bằng những nỗ lực tích cực của mình, 9 tháng 
đầu năm 2018, tổng thời gian mất điện khách hàng 
bình quân (SAIDI) đã giảm còn 1.024,8 phút/kế hoạch 
năm: 1.398,43 phút; Tần suất mất điện thoáng qua 
bình quân (MAIFI) là 0,445 lần/kế hoạch năm: 1,400 
lần; Tần suất mất điện kéo dài bình quân (SAIFI) là 
9,47 lần/kế hoạch năm: 16,42 lần. Ngoài ra, chỉ số 
cung cấp điện của Công ty ngày càng được cải thiện, 
việc cấp điện sinh hoạt cho khách hàng đã giảm xuống 
còn 2,44 ngày ở khu vực thành phố, thị xã và 3,49 ngày 
tại khu vực nông thôn; Cấp điện 3 pha ngoài sinh hoạt 
giữ ở mức 3,62 ngày với tổng số 16.564 khách hàng 
mới được cấp điện.

Trên cơ sở nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó 
khăn, thách thức, 3 tháng cuối năm, PC Nam Định 
phấn đấu điện thương phẩm đạt 525 triệu kWh, nâng 
tổng sản lượng điện thương phẩm cả năm đạt 2,165 tỷ 
kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống 6,84%; Giá 
bán điện bình quân đạt 1.654,20 đ/kWh; Doanh thu tiền 
điện cả năm đạt 3.626 tỷ đồng. 

Nhằm hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ trên, 
PC Nam Định đã đề ra nhiều nhóm giải pháp trong 
từng lĩnh vực mang tính đồng bộ, liên kết. Cụ thể như: 
Kiên quyết giảm thiểu sự cố, giảm thời gian mất điện, 
cung ứng điện an toàn, tin cậy, đáp ứng đủ điện cho 
hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân 
dân với mức tăng trưởng cao, không để xảy ra mất 
điện trên diện rộng; Tạo bước đột phá trong công tác 
quản lý dự án đầu tư xây dựng theo hướng tuân thủ 
nghiêm pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng, tiết 
kiệm trong đầu tư, khai thác hiệu quả các công trình 

lưới điện sau đầu tư; Tiếp tục các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đặc biệt 
là chủ động cung cấp thông tin và phục vụ khách 
hàng. Đồng thời, đổi mới quản trị doanh nghiệp, tối 
ưu hóa chi phí, tăng cường phân cấp quản lý, tạo 
động lực thực sự cho các đơn vị nâng cao năng suất 
lao động, hiệu quả kinh doanh và chất lượng dịch vụ 
khách hàng…

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế quốc tế, ngành Điện nói chung và PC Nam 
Định nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển của tỉnh. Do đó, PC Nam Định đã và đang 
tiếp tục phát huy mọi thành quả, năng lực, trí tuệ, tinh 
thần đoàn kết, nhằm hoàn thành các chỉ tiêu SXKD 
cũng như góp phần cải thiện tốt hơn môi trường đầu 
tư, đưa Nam Định trở thành điểm đến hấp dẫn với mọi 
doanh nghiệp

Công nhân PC Nam Định kiểm tra, sửa chữa đường dây

Diễn tập phòng chống bão lụt
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Để tìm hiểu rõ hơn hoạt động của HBT, 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có 
cuộc phỏng vấn Tổng giám đốc Nguyễn 
Đăng Quân về quá trình hình thành và 

phát triển của Công ty trong chặng đường 10 năm qua. 

pv: Xin anh giới thiệu vài nét về Công ty CP Chế 
tạo Máy biến thế Hà Nội?

TgĐ nguyễn Đăng quân: Công ty CP Chế tạo 
Máy biến thế Hà Nội (HBT) được thành lập năm 2008, 
có trụ sở ban đầu thuê tại Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, sau đó chuyển đến Khu Công nghiệp Ninh 
Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 

Trong 10 năm kể từ khi thành lập đến nay, Công ty 
tập trung chủ yếu là sản xuất máy biến áp; Thí nghiệm 
và hiệu chỉnh thiết bị điện; Chế tạo các trạm kiốt đến 
35 kV, tủ điện cao thế, hạ thế; Xây lắp đường dây tải 
điện và trạm biến áp đến 35 kV đối với công trình điện 
năng; Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt, bảo trì các thiết bị 
điện, điện tử, bưu chính viễn thông có cấp điện áp đến 
110 kV…

pv: Với chặng đường 10 năm của một doanh nghiệp 
được coi là trẻ cả tuổi đời, tuổi nghề, HBT gặp những 
khó khăn gì trong quá trình hoạt động, thưa anh?

TgĐ nguyễn Đăng quân: Công ty ra đời trong 
bối cảnh tình hình trong nước đang trong giai đoạn 
khủng hoảng kinh tế; lực lượng lao động có nghiệp 
vụ, chuyên môn tay nghề cao thiếu và yếu; trong khi 
nguồn vốn cho sản xuất, nhất là vốn cho đầu tư lắp đặt 

“Từ năm 2013, PC Đắk Lắk đã sử dụng các sản phẩm máy biến áp do Công ty CP Chế tạo 
Máy biến thế Hà Nội (HBT) cung cấp. Các loại máy biến áp mang thương hiệu HBT luôn 
vận hành an toàn, chạy êm, chất lượng ổn định. Chúng tôi cũng đánh giá cao về chất lượng 
dịch vụ sau bán hàng của HBT, các nhân viên của HBT chăm sóc khách hàng nhiệt tình và 
có tinh thần trách nhiệm rất cao, chúng tôi thực sự rất yên tâm và hài lòng”. Đây là ý kiến 
của ông Nguyễn Văn Thân - Giám đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk.

“hbt phấn đấu trở thành 
nhà sản xuất, phân phối máy biến áp, 

thiết bị điện hàng đầu việt nam”

Tổng giám đốc nguyễn Đăng Quân
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các thiết bị, công nghệ phục vụ cho chế tạo máy biến 
áp còn rất hạn chế, do doanh nghiệp chưa có độ tin 
cậy để huy động vốn vay từ các ngân hàng thương mại. 
Đặc biệt là thiếu mặt bằng sản xuất và thị trường tiêu 
thụ sản phẩm, nên đối với HBT thì khó khăn lại càng 
chồng chất khó khăn.

pv: Vậy Công ty đã có giải pháp gì để ổn định sản 
xuất và kết quả sau 10 năm thực hiện?

TgĐ nguyễn Đăng quân: Để có được kết quả 
như hôm nay, trước hết tôi phải cảm ơn bạn bè, anh 
em cùng chí hướng, các đồng nghiệp trẻ tuổi, có trình 
độ chuyên môn, kinh nghiệm, với nhiệt huyết và tinh 
thần khởi nghiệp cao đã kề vai, sát cánh cùng chúng 
tôi. Cùng với đó là Công ty đã kiện toàn mô hình tổ 
chức, hoàn thiện các nội quy, quy chế hoạt động ban 
đầu, trong đó, vừa sản xuất, vừa đẩy mạnh tìm kiếm thị 
trường. Sau khi mở rộng cơ sở sản xuất sang khu công 
nghiệp Ninh Hiệp, thu xếp được nguồn vốn đầu tư xây 
dựng nhà máy, HBT tập trung lắp đặt nhiều dây chuyền 
máy móc, nâng cấp thiết bị công nghệ hiện đại và chọn 
phân khúc sản xuất các loại máy biến áp vừa và nhỏ 
để không chỉ phục vụ chống quá tải, phát triển khách 
hàng mới của ngành Điện, mà còn thực hiện các mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đây 
được coi là hướng đi chiến lược và hết sức đúng đắn 
tạo động lực để HBT có bước tăng trưởng cao trong 
những năm gần đây. 

Chỉ tính riêng về sản xuất, năm 2008, Công ty 
mới chỉ sản xuất được 80 máy biến áp các loại, thì 
năm 2011 số lượng máy biến áp đã tăng gần gấp 6 
lần (452 máy); đến năm 2016 sản xuất được 927 máy 
biến áp và đến năm 2017 đạt 1.238 máy. Có thể khẳng 
định, kết quả sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này 
là sự nỗ lực cao độ của tập thể CBCNVC-LĐ toàn 
Công ty, trong đó vai trò chỉ đạo, điều hành sáng tạo, 
uyển chuyển và linh hoạt của Hội đồng Quản trị, Ban 
Tổng Giám đốc là hết sức quan trọng. Mỗi bước đi, 
từng quyết định và cả khi triển khai thực hiện các kế 
hoạch của Công ty đều hết sức khoa học, bài bản và 
chuyên nghiệp với sự đoàn kết thống nhất cao. Nổi 
bật trong giai đoạn này, chính là những quyết định về 
nhân sự và củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác kinh 
doanh, thị trường. Ngoài việc đầu tư mở rộng cơ sở 
mới tại Khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, 
tỉnh Bắc Ninh và tiếp quản Nhà máy Vimec tại Khu 
công nghiệp Tiên Sơn để sản xuất các loại máy biến 
áp và thiết bị điện, thì vai trò tham mưu của đội ngũ 
cán bộ tiếp cận thị trường là vô cùng quan trọng. Đội 
ngũ quản lý, tham mưu, điều hành được tăng cường, 
bổ sung, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển.

pv: Vậy Công ty có những mục tiêu nào trong 
những năm tới để phát triển Công ty theo hướng 
bền vững?

TgĐ nguyễn Đăng quân: Định hướng phát 
triển tương lai của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy 
biến thế Hà Nội là luôn bám sát theo sự dịch chuyển 
của nền kinh tế để không ngừng đổi mới (thay đổi 
để tồn tại và phát triển mạnh mẽ hơn), từ quy trình 
nội bộ, công nghệ sản xuất; Có chiến lược phát triển 
kịp thời để bắt nhịp với nền kinh tế hội nhập và đặc 
thù của ngành Điện; Vận dụng uyển chuyển hiệu quả 
đòn bẩy tài chính, mở rộng quy mô sản xuất; Mở 
rộng thị trường, tăng thị phần trong nước cả ở 3 miền 
và sang các nước trong khu vực như Myanma, Lào, 
Camphuchia.

Trong đó, bên cạnh việc sản xuất chuyên sâu về 
máy biến áp (MBA) thì Công ty còn có mục tiêu phát 
triển thêm những sản phẩm MBA khác như: MBA 
khô; MBA siêu giảm tổn thất; MBA xanh (loại máy 
sử dụng nguyên vật liệu thân thiện với môi trường, sử 
dụng dầu thực vật); MBA thông minh; máy 110 kV… 
Tất cả những sản phẩm của HBT sản xuất ra đều phải 
đạt được các yếu tố an toàn, chất lượng ổn định và 
độ chính xác cao, hao tổn điện năng thấp. Đồng thời, 
tiếp tục củng cố và từng bước mở rộng thị trường, đa 
dạng kênh bán hàng nhằm tăng thị phần trong nước 
ở cả 3 miền, cùng với đó, phát triển thêm một số thị 
trường tại các nước Đông Nam Á như: Campuchia, 
Lào, Myanma, … Hướng gần tới mục tiêu phấn đấu trở 
thành một nhà sản xuất, phân phối máy biến áp, thiết 
bị điện hàng đầu Việt Nam.

Công ty sẽ đầu tư thêm máy móc, thiết bị và hoàn 
thiện hệ thống cho Nhà máy Vimec tại Khu công 
nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh để thực hiện mục tiêu 
hình thành nên một Trung tâm gia công cho HBT và 
các nhà máy biến áp lớn trên cả nước. Đầu tư mới hệ 
thống máy móc, trang thiết bị cho nhà máy tại KCN 
Đại Đồng, Hoàn Sơn trở thành Nhà máy hiện đại bậc 
nhất trong ngành biến thế của Việt Nam. Đặc biệt, là sẽ 
tập trung nghiên cứu công nghệ tối ưu để triển khai Dự 
án phát triển năng lượng xanh; mở rộng đầu tư mới 01 
nhà máy sản xuất máy biến thế tại khu vực miền Nam, 
phấn đấu doanh thu của 02 nhà máy của Công ty trong 
5 năm tới sẽ vươn lên đạt 500 tỷ đồng/năm và trong 10 
năm tới đạt mức 800 tỷ đồng/năm.

pv: Xin cảm ơn anh và chúc Công ty không ngừng 
phát triển!

mAi hương (thực hiện)
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 hải Lê

Để động viên bố mẹ các cháu yên tâm công tác, Tổng công ty May 10 (May 10) luôn tạo mọi 
điều kiện về vật chất tinh thần cho con em CBCNV ở khu vực Hà Nội và các địa phương 
(nơi có các xí nghiệp của May 10) được tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích. Nhất là các 
dịp Tết Trung thu (15/8 Âm lịch), Tết Thiếu nhi (1/6 Dương lịch)...

May 10 

“vì một thế giới ngày mai”

Tết Trung thu vừa qua, May 10 đã tổ chức 
cho các cháu tham gia các hoạt động như 
thiết kế thời trang, chợ quê, kéo co, rước 
đèn ông sao... được các em và CBCNV 

rất thích thú. Mỗi năm May 10 đã trích ra khoảng 700 
triệu đồng để làm quà tặng và hỗ trợ các DN tổ chức 
các hoạt động vui chơi cho gần 9.000 cháu là con em 
LĐ May 10. Ngoài phần quà được nhận, mỗi cháu đều 
được tham gia các trò chơi. 

Điểm mới trong Ngày hội năm nay là các cháu tự 
dẫn chương trình, tự sáng tạo thiết kế và cắt may các 

sản phẩm thời trang được tận dụng từ nguyên phụ liệu 
tồn của TCT.

Các cháu con CBCNV còn được hòa mình vào 
không gian của cung trăng với chị Hằng, chú Cuội và 
các tiết mục văn nghệ do cô trò Trường Mầm non May 
10 trình diễn. Các con được làm MC dẫn chương trình, 
05 bạn nhỏ được trình diễn tài năng, bạn múa, bạn hát 
quốc ca của các nước, bạn nhảy dancesport. Các con 
được tham gia các trò chơi do các anh chị đoàn viên 
thanh niên Tổng công ty hướng dẫn như kéo co, bịt 
mắt đánh trống, cướp cờ, nhảy dây…, được tham gia 

Trao giải thưởng cho các bé thi Tài năng nhí
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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.

Ở các gian hàng là phiên chợ quê do các Công 
đoàn bộ phận, Tổ Công đoàn trực thuộc Tổng công 
ty tổ chức. Hội chợ quê tái hiện lại không gian xưa, 
giúp các cháu cảm nhận được nét đẹp truyền thống 
của dân tộc. Điều khác biệt nữa là, năm nay chợ quê 
tái hiện các món ăn, không gian mua sắm của 3 miền 
(Bắc, Trung, Nam). Để chuẩn bị cho Hội chợ là cả một 
quá trình chuẩn bị tỉ mỉ từ lập kế hoạch đến thi công, 
trang trí trại, chuẩn bị thực đơn. Nét đẹp dân tộc 
được thấm đẫm là những nùn rơm, mái lá, chiếc nơm, 
những niêu đất, chõng tre, nải chuối, bắp ngô treo 
trước quán, những mẹt hàng bán rong; là anh hàng 
kẹo kéo, bác nông dân với những thúng khoai, thúng 
ngô với lời mời chào hấp dẫn. Cổng chợ với cái tên 
“Ẩm thực 3 miền” lưu giữ hồn quê Việt. Những cái 
tên quán như “Kinh Bắc quán”, “Hoa Núi”, “Bản sắc 
Việt hương vị miền Trung”, “Đậm đà miền Trung”, 
“Hương vị miệt vườn”, “Chợ nổi cái răng sữa” gợi 
nhớ đến sự đậm đà bản sắc của 3 miền và để có 56 
món ăn, phù hợp với các cháu là sự chuẩn bị công phu 
của cả phụ trách đơn vị đến CBCNV. 

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 nữa là, các cháu đã có thể tự thực 
hiện các công việc của một đầu bếp thực thụ, tham gia 
bán hàng để thật sự quý trọng công sức và đồng tiền 
mà mình tự làm ra. 

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. Đây cũng là nét đặc biệt năm 
nay. Mỗi đội có 03 - 04 thành viên và 01 đội trưởng 
hướng dẫn là CBCNV. Bạn là người mẫu trình diễn sản 
phẩm, bạn thì thuyết trình sản phẩm 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. Tại 
buổi thi, các bạn nhỏ say sưa kẻ, vẽ, đính ghim và cả 
may, khâu đột để tạo nên những sản phẩm thật sự gây 
ấn tượng với mọi người.

Cháu Vũ Minh Trang con mẹ Phạm Thị Thơ - 
XNVT mới chỉ 10 tuổi nhưng đã có thể ngồi may, có 
cữ, biết lại mũi, cắt chỉ tự động. Cháu Nguyễn Ngọc 
Anh con mẹ Nguyễn Thị Ngọc - XN5, Đặng Minh Ánh 
con mẹ Đoàn Hoa Phượng - phòng TCHC và cháu Đinh 
Bùi Mỹ Hạnh con bố Đinh Bá Quế - XN2 đã có thể 

Trao giải thi Chợ quê
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Các cháu được tham gia Hội chợ quê

may hoàn thiện sản phẩm dự thi. Những việc các cháu 
làm mới thấy thật trân quý biết bao. 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. Sau phần trình diễn bộ trang phục tự thiết 
kế cùng với bài thuyết trình cực kỳ ấn tượng, giải Nhất 
cuộc thi Thiết kế thời trang là bộ váy hồng điệu đà với 
những đường nét hoa văn phố cổ Hà Nội do bàn tay 
khéo léo của các cháu Nguyễn Thúy Quỳnh con mẹ 
Trần Thị Huyền - XNVTHN và Lê Thu Hương con mẹ 
Nguyễn Thị Lương - XNVTHN vẽ và thiết kế. 

Tại các xí nghiệp địa phương như May Thái Hà, 
Đông Hưng, Vị Hoàng, Hưng Hà, Veston Hưng Hà, Hà 

Quảng, Bỉm Sơn, Công ty Thiệu đô, 888… cũng 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 2018 khép lại để lại 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

Trao giải Thiết kế thời trang
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Sáng ngày 15/9/2018, tại Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) - Tổng công ty May 10 
(May 10), Công đoàn Dệt May Việt Nam và Đoàn Thanh niên Vinatex tổ chức Ngày hội hiến 
máu tình nguyện năm 2018. Đã có 510 người lao động, sinh viên tại các doanh nghiệp trong 
ngành Dệt May và những người dân trong khu vực tập thể May 10 tham gia hiến máu.

may 10 
Với pHoNg Trào HiếN máu TìNH NguyệN

Phát biểu tại ngày hội, ông Lê Nho Thướng - 
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam chia 
sẻ “Chương trình hiến máu những giọt máu 
hồng đã được Công đoàn Dệt May tổ chức 

trong nhiều năm qua. Năm nay là lần thứ hai phong 
trào được tổ chức tại miền Bắc và là năm đầu tiên tổ 
chức tại 3 miền Bắc, Trung, Nam, thu hút được sự quan 
tâm, hưởng ứng của đông đảo người lao động, học sinh, 
sinh viên các trường đại học, cao đẳng trong ngành” và 
“Chương trình đã được tổ chức trong tháng 8 tại Tổng 
công ty Dệt May Hòa Thọ; ngày 15/9/2018, tại Trường 
Cao đẳng nghề Long Biên - Tổng công ty May 10; ngày 
16/9/2018 được tổ chức tại Tuyên Quang. Chúng tôi vô 
cùng tự hào và trân trọng các tình nguyện viên, đặc biệt 
là các tình nguyện viên đã tham gia hiến máu trên dưới 
10 lần, thậm chí có những đồng chí đã hiến máu 26 lần 
như trường hợp được ghi nhận ở địa điểm miền Trung. 
Đây là những nghĩa cử cao đẹp, không chỉ đóng góp vào 
lượng máu dự trữ cứu người, mà còn giúp lan tỏa tình 
yêu thương, tính nhân văn sâu sắc trong ngành Dệt May 
nói riêng và toàn xã hội nói chung".

Thay mặt các bệnh nhân nhận máu và Ban Giám 

đốc Bệnh viện Việt Đức, bà Vi Quỳnh Nga cảm ơn 
những người tham gia hiến máu.

Trong tổng số 510 người tham gia xét nghiệm hiến 
máu, đã có 414 người trực tiếp hiến máu. Có 361 người 
hiến máu ở mức 250ml; 53 người hiến mức 350ml. May 
10 có 150 sinh viên và người lao động  tham gia hiến 
máu, trong khi kế hoạch của Công đoàn Dệt May Việt 
Nam với May 10 là 100 người. Nhiều người đã hiến 
máu mà không đăng ký trước vì họ đã đăng ký tham 
gia hiến máu nhiều lần. Khi được hỏi họ từ chối trả lời 
bởi với họ hành động đã thay cho lời muốn nói.

Có thể khẳng định, hiến máu cứu người với khẩu 
hiệu “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” luôn 
được người lao động, sinh viên May 10 dành sự quan 
tâm đặc biệt. Họ luôn ý thức hiến máu không gây ảnh 
hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí còn có một số tác 
dụng tích cực nhất định đối với cơ thể. Lượng máu đã 
hiến sẽ được cơ thể nhanh chóng tái tạo, phục vụ cho 
quá trình tuần hoàn, đó cũng là cách để mọi người 
kiểm tra sức khỏe của mình, nếu đủ điều kiện để hiến 
máu, có nghĩa là mình đang thực sự khỏe mạnh

CBCNV May 10 tự nguyện tham gia hiến máu Ngày hội hiến máu tình nguyện tại LBC
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nguyễn hoàng

bia hơi hà nội 
gắn kết bạn hữu

Vừa rồi Khóa mình tổ chức kỷ niệm 21 
năm ngày tựu trường, gặp nhau cứ vui 
như Tết, nhưng hơi tiếc một chút là 
điểm tổ chức xa Hà Nội nên thiếu bia 

hơi Hà Nội, chỉ có bia chai Hà Nội, nếu có bia hơi Hà 
Nội thì còn rôm nữa...”. Trung kể với Thành - người 
bạn học thời cấp 3. Hai người vừa gặp lại nhau tại nhà 
hàng bán bia hơi Hà Nội.

Thành: Cậu còn nhớ hôm cả lớp chúng mình liên 
hoan uống bia hơi Hà Nội tại quán Hải Xồm, Nguyễn 
Công Trứ, trên tầng 2 đó không? Hôm đó “đã” thật. 
Mới đó mà thấm thoát đã 21 năm rồi. Thời gian trôi 
nhanh quá, bây giờ mỗi đứa một nơi. Số bạn bè công 
tác tại Hà Nội chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhiều lúc 
mình ước ao được sống lại tuổi học trò.

Trung gật gù! Nhớ rồi! Tớ còn nhớ rõ nữa đằng 
khác. Hôm đó mình đến cụng ly với Hoa - bạn gái nhút 
nhát nhất lớp. Thấy mình đến, Hoa hơi bất ngờ, mặt cứ 
đỏ bừng bừng lên, làm cho mình cũng bối rối.

Thành: À ra thế! (Đôi bạn lại cùng cười sảng khoái). 
Sau ly bia hơi Hà Nội hôm đó, hai đứa có làm nên cơm 
cháo gì không?

Trung: Chưa kịp nói gì thì cuộc vui đã tan, mỗi tốp 
đi một ngã. Thế mới đau chứ! Sau đó tớ được biết Hoa 
đi du học nước ngoài và định cư luôn ở Úc. 

Cách đây hai năm, vào một buổi chiều thu muộn, 
mình và Bình “nổ” uống bia trên phố Tạ Hiện, tình cờ 
nhìn thấy Hoa đi cùng một anh “Tây”, mình đoán là 
chồng của Hoa nên không tiện hỏi.

Thành: Tiếc cho bạn tôi, nếu hôm đó, cậu đưa 
nàng về nhà thì biết đâu cuộc đời cậu lại có bước 
ngoặt mới, cũng đang vi vu bên trời “Tây” chứ đâu 
phải suốt ngày đi giám sát công trình đầy nắng và gió 
như hiện nay.

Trung: Đời không như là mơ. Cái gì không phải của 
mình thì đừng có mà... mơ. Trung chống tay vào cằm, 
ánh mắt nhìn về phía cửa sổ xa xăm.

Thành: Thôi! Đừng có mơ mộng nữa, chúng mình 
cùng nâng ly để chúc mừng nhau về những gì có được 
hôm nay và tiếp tục phấn đấu cho tương lai.

Cả hai cùng cất lên bài hát: “Cuộc đời vẫn đẹp sao/
Tình yêu vẫn đẹp sao/ Dù đạn bom man rợ thét gào/ 

“

Bia hơi Hà Nội thu hút thực khách
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Dù thân thể thiên nhiên mang đầy thương tích/ Dù xa 
cách hai ngả đường chiến dịch/ Ta vẫn còn chung nhau 
một ánh trăng ngần/ Một tiếng chim ngân/ Một làn 
gió thổi/ Một sớm mai xuân trước cửa hầm dã chiến/ 
Thấy trời xanh xao xuyến ở trên đầu ta vẫn thầm hái 
hoa tặng nhau/ Ôi! Trái tim Việt Nam/ Như mặt trời 
trước ngực /Giữa thế kỷ hai mươi cháy rực sáng ngàn 
năm... ngàn năm ... 

Trung: Nào cùng 100%!

Đôi bạn cùng cạn ly rồi chuyển sang chủ đề khác.

Thành: À chỗ cậu có nhiều việc không? Cho tớ gửi 
một học trò vừa tốt nghiệp Trường Đại học Xây dựng, 
có lý lịch đẹp, đồ án khá tốt, phù hợp với ngành của 
cậu đấy.

Trung: Cậu học trò này quê ở đâu? 

Thành: Quê em ý ở Nghệ An.

Trung: Thế thì OK. Nhưng với một điều kiện phải 
biết uống bia, để còn đi tiếp khách cho mình nữa đấy!

Thành: Chuyện nhỏ như con thỏ. Em này không 
những biết uống bia mà còn biết ngoại giao, tiếp khách 
rất OK.

Trung: Thế thì 8 giờ sáng mai cậu bảo học trò của 
cậu mang hồ sơ đến gặp tớ nhé. Trưa mai chúng mình 

gặp nhau ở Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây. Tớ mời cậu 
uống bia hơi Hà Nội và nhớ đưa cả học trò đi theo để 
mình “mục sở thị” xem cậu học trò này có tố chất 
đúng như thày của cậu ta ca ngợi không nhé!

Hai bạn cùng phấn khích đứng lên xòe hai bàn tay 
phải đập nhẹ vào nhau và hô: “zê! zê!”. Rồi cùng cười 
một cách khoái chí và thoải mái.

Trung liếc nhìn đồng hồ đã điểm 19h00, chủ động 
nói với Thành: “Mình phải đi đón con, cháu học thêm 
môn Anh văn ở Trung tâm. Chúng ta tạm biệt nhau tại 
đây. Hẹn gặp lại trưa mai sẽ hàn huyên tiếp...”.

Thành bắt tay Trung thật chặt: “Bạn mình bây giờ 
chỉn chu thật. Đúng là tác phong của doanh nhân thời 
công nghiệp 4.0, vừa phải hoàn thành công việc ở Công 
ty lại phải hoàn thành nhiệm vụ vợ giao...”.

Trung vội vã lên xe máy, Thành gọi với: Ngưỡng 
mộ ông bạn. Tớ phải học tập cậu nhiều đấy!

Trung ngoái lại, giơ tay vẫy chào.

Thành bần thần đưa mắt dõi theo, khi chiếc xe SH 
của Trung khuất khỏi rặng trúc, Thành mới quay lại 
dắt xe ra về.

Hôm nay, Thành rất vui và mãn nguyện, càng 
thấm thía hơn bao giờ hết về tình bạn hữu ngày càng 
bền chặt

Thực khách thưởng thức bia hơi Hà Nội
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Ngoảnh đi ngoảnh lại, đến nay, chúng 
tôi cũng đã ngoại tứ tuần. Ấy vậy mà 
mỗi khi ngồi uống bia hơi Hà Nội là 
Tình lại sôi nổi khoe với bạn bè, mọi 

người chuyện tình bạn của chúng tôi. Âu cũng là bởi 
giữa thời buổi kinh tế thị trường, người ta chơi với 
nhau cũng là vì cái lợi nào đó, còn chúng tôi luôn vô 
tư, chẳng so bì hơn thiệt, nhất là trong những lúc khó 
khăn, hoạn nạn.

Thân nhau là thế, nhưng đã có khoảng một thời 
gian dài hơn 10 năm, chúng tôi bị mất liên lạc như thể 
các bác bộ đội xa người yêu thời chiến. Thời điểm 
mất liên lạc là từ lúc chúng tôi học hết lớp 9. Tôi còn 
nhớ, hôm đó là một chiều hè mát mẻ, bố tôi và cậu 
ruột Tình cho chúng tôi đi chơi vì hai đứa đã đạt học 
sinh tiên tiến và lên lớp 10. Thực ra, còn một lý do rất 
“chính đáng” nữa mà hai đứa tôi đều biết, đó là bố tôi 
và cậu ruột Tình có cùng sở thích uống bia hơi Hà Nội. 
Hai ông đã cho chúng tôi ra thị trấn Đông Anh mua 
quần áo mới, vài thứ lặt vặt chúng tôi thích rồi đến 
một quán bia hơi Hà Nội gần khu di tích thành Cổ Loa 
đánh chén. Trong lúc hai ông nâng cốc uống bia vui 
vẻ, chúng tôi xin phép rủ nhau tới thành Cổ Loa chơi. 

Trước khi đi, Tình bảo:

- Mừng hai đứa mình đã vào cấp III - phổ thông 
trung học, ta uống chung một cốc bia hơi Hà Nội nhé!

- Nhưng phải xin phép bố và cậu chứ? - tôi hỏi.

- Không cần đâu, tớ có mấy nghìn lẻ tiết kiệm được, 
mình nói nhỏ với bác chủ quán là được mà! - Tình nói 
và đưa mắt với vẻ láu lỉnh của tuổi học trò.

- Được! - Tôi hùa theo.

Thế là hai đứa bá vai cười khúc khích, kéo nhau ra 
một góc, lấy được một cốc bia hơi bọt trắng, mát lạnh 
và uống mỗi đứa đúng nửa cốc. Cái cảm giác uống bia 
hơi Hà Nội hôm đó khiến tôi và Tình sau này nhớ mãi 
và thi thoảng lại hỏi nhau uống bia hơi lần đầu thế nào? 
Sau khi uống hết cốc bia, hai đứa chạy một mạch ra di 
tích Cổ Loa. Mải chơi, nên lúc quay về hơi muộn, hai 
đứa bị bậc phụ huynh mắng một trận.

Cũng mùa hè năm đó, bố mẹ tôi bán nhà ở Đông 
Anh, chuyển về Hà Nội công tác để tiện chăm sóc ông 
bà nội và chúng tôi ăn học. Việc này đã khiến tôi và 
Tình mất liên lạc (bởi công nghệ thông tin, điện thoại 
lúc đó chưa phát triển), khiến chúng tôi không còn gặp 
nhau vào những mùa hè vui vẻ của tuổi học trò. Sau 

Tôi và Tình chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ. Có điều, hai đứa không học cùng nhau mà là đôi 
bạn cùng xóm gần nhà. Khi còn là học sinh, Tình học tập và sinh sống ở Đông Anh (ngoại thành 
Hà Nội) cùng với cậu ruột, còn tôi lại học tại nội thành Hà Nội, ở cùng với ông bà nội. Chỉ có 
bố mẹ tôi là sống và làm việc tại Đông Anh, bởi thế cứ đến dịp nghỉ hè là tôi về ở cùng bố mẹ và 
chơi với Tình. Tình bạn chúng tôi có khá nhiều kỷ niệm đẹp, trong đó, có kỷ niệm thật khó quên 
với bia hơi Hà Nội.

hương ViệT

đôi bạn và kỷ niệm 
với bia hơi hà nội

Bia hơi Hà Nội để lại những ấn tượng, kỷ niệm đẹp sau 
những cuộc hội ngộ
Bia hơi Hà Nội để lại những ấn tượng, kỷ niệm đẹp sau 
những cuộc hội ngộ
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này, học hết cấp III, rồi vào đại học, tôi có hỏi thăm 
bố mẹ về Tình, thì được biết, Tình cũng không còn ở 
với cậu ruột nữa và nhà cậu ruột đã chuyển về quê tận 
Vĩnh Phúc.

Bẵng đi khoảng hơn 10 năm, một hôm, bố mẹ tôi 
nhận được lời mời ăn cưới con gái cậu ruột Tình. Lần 
đó, bố mẹ tôi bận công chuyện quan trọng, nên “cử” 
tôi đi đại diện mừng đám cưới và thật bất ngờ, tôi và 
Tình gặp lại nhau tại sự kiện này. Chúng tôi mừng lắm, 
hỏi nhau đủ chuyện.

Tình tâm sự, thật không ngờ, sau lần đi chơi và 

uống cốc bia hơi Hà Nội mùa hè ngày ấy, hai đứa mình 
lại mất liên lạc lâu đến thế! “Thực ra, lúc tớ rủ cậu 
uống bia hồi đó cũng là vì tò mò. Một phần, không hiểu 
sao bia hơi Hà Nội có gì đặc biệt mà các quán bia hơi 
Hà Nội lúc nào cũng đông khách. Một phần, thấy cậu 
tớ với bố cậu hay đi uống bia Hà Nội với nhau nên tớ 
mới rủ cậu uống thử xem sao. Cũng từ đó, tớ đã từng 
ấp ủ sau này mở một quán bia hơi Hà Nội. Và bây giờ, 
điều ấy đã thành sự thật” - Tình nói.

- Vậy quán bia hơi Hà Nội của cậu bây giờ ở đâu? 
- Tôi khá bất ngờ và hỏi.

- Được rồi, cậu cứ “bình tĩnh”. Cứ sắp xếp công 
việc đi, cuối tuần nào đó, mời cậu và cả gia đình đến 
quán tớ uống bia hơi thật đã ở Sóc Sơn nhé! Quán 
thuộc địa phận xã Minh Trí, gần trung tâm thị trấn 
Xuân Hòa (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) - Tình hào 
hứng nói.

Thế là sau lễ cưới lần đó, tôi đã nhanh chóng sắp 
xếp thời gian, tới quán bia hơi Hà Nội tận miền “sơn 
cước” của Tình. Quán có không gian thật thoáng đãng 
và bài trí kiểu đồng quê thật thơ mộng. Các món ăn rất 
phong phú, dân dã và đặc biệt nổi bật với mấy món Á 
Đông nên rất thu hút thực khách uống bia. Cũng tại đây 
và cho đến tận bây giờ, Tình luôn vun đắp cho quán bia 
hơi Hà Nội của mình. Tuy nhiều phen lao đao, vất vả, 
nhưng Tình cũng đã trưởng thành và sống đầy đủ bằng 
niềm tin và tình yêu với bia hơi Hà Nội

Bia hơi Hà Nội và niềm vui bên bạn bè
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Trà mậT ong sâm của miWami - 
honEy ginsEng TEa

Theo các chuyên gia y tế và dinh dưỡng, sâm Hàn 
Quốc ngâm mật ong có rất nhiều tác dụng đối với sức 
khỏe con người. Đặc biệt đối với phái đẹp, sử dụng 
sâm Hàn Quốc tẩm với mật ong sẽ mang đến rất nhiều 
lợi ích. 

Từ lâu, nhân sâm được biết đến là một trong những 
sản phẩm quý giá mà thiên nhiên ban tặng cho con 
người. Công dụng của loại thảo dược quý hiếm này 
gần như hoàn hảo đối với người dùng, giúp nâng cao 
một cách tổng thể sức khỏe, phòng và hỗ trợ điều trị 
bệnh tật hiệu quả. Khi nhân sâm được ngâm với mật 
ong càng đem đến những công dụng vượt trội. Tác 
dụng của nhân sâm mật ong phát huy mạnh mẽ các 
tính năng nổi bật nhất của cả nhân sâm và mật ong, 
vốn là hai “thần dược” được con người sử dụng từ lâu.

Đặc biệt đối với phụ nữ, sử dụng nhân sâm nói 
chung và sâm ngâm mật ong nói riêng sẽ rất tốt cho hệ 
thần kinh, giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi, cải thiện độ 
tập trung, sự tỉnh táo và tăng cường trí nhớ, tốt cho hệ 
thống tim mạch, hệ tiêu hóa, đồng thời ngăn ngừa ung 
thư rất hiệu quả. Không những thế, uống sâm mật ong 
buổi sáng là một trong những phương pháp hiệu quả 
để làm giảm và hỗ trợ điều trị hiệu quả tình trạng sổ 
mũi, hắt hơi. Bên cạnh đó, sâm mật ong còn giúp tăng 
năng lượng, cải thiện tâm trạng và trở nên “sung sức” 
hơn cho cả nam và nữ.

Tác dụng tuyệt vời trên của nhân sâm tẩm mật ong 
Hàn Quốc là nhờ vào thành phần Ginsenosides. Gin-
senosides là tên gọi riêng của saponin (một thành phần 
có rất nhiều trong nhân sâm, đem lại nhiều công dụng 
đối với sức khỏe) chỉ có trong nhân sâm Hàn Quốc. 
Các nhà khoa học đã đặt tên riêng để phân biệt với 

Trà mậT oNG Sâm, mậT oNG CHaNH mIWamI
Sản phẩm bảo vệ sức khỏe 

cho mọi gia đình
Thời gian qua, nhóm sản phẩm thực phẩm do MIWAMI Co., Ltd sản xuất (Địa chỉ: 81 Simyo-
gil, thành phố Namwon, Jeonbuk – Do, Hàn Quốc) được người dân xứ Kim chi rất ưa chuộng. 
Với chất lượng cao, tiêu chuẩn quốc tế và thương hiệu uy tín, nhiều sản phẩm thực phẩm của 
Công ty đã được xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới. Trong số những sản phẩm đó có Trà 
mật ong sâm và Trà mật ong chanh đang được người tiêu dùng Việt Nam tín nhiệm, yêu thích.

 ThAnh Thảo

Sản phẩm Trà mật ong sâm Sản phẩm Trà mật ong chanh
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thành phần saponin trong các loại nhân sâm cũng như 
loài thảo dược khác.

Tác dụng của Ginsenosides trong nhân sâm Hàn 
Quốc đặc biệt hiệu quả trong việc giúp tăng cường 
hệ thống miễn dịch, chống lại quá trình oxy hóa, ngăn 
ngừa sự xâm phạm của các loại virus độc hại. Bên cạnh 
đó, nhóm phức hợp Ginsenosides có trong nhân sâm 
này còn giúp tăng cường sự tỉnh táo của hệ thần kinh, 
cải thiện tâm trạng và phòng chống trầm cảm rất tốt. 
Đặc biệt, tác dụng này càng được được nâng cao khi kết 
hợp sâm và mật ong, điều này đã được các nhà khoa 
học nghiên cứu và kết luận. 

Nắm bắt rõ những lợi ích quý giá này, MIWAMI 
Co., Ltd đã sản xuất và phục vụ đông đảo người tiêu 
dùng rộng khắp thế giới sản phẩm TRÀ MẬT ONG 
SÂM - HONEY GINSENG TEA. Hiện sản phẩm có lợi 
ích rất tốt cho người bị suy nhược cơ thể, sức đề kháng 
kém, người mới ốm dậy, người cần phục hồi sức khỏe. 
Tuy nhiên, cũng cần lưu ý sử dụng với người cao huyết 
áp hay người dễ bị dị ứng hoặc mẫn cảm đặc biệt,…

Chị Nguyễn Mai Hương - một nhân viên văn phòng 
ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Tôi đã sử dụng 
TRÀ MẬT ONG SÂM của MIWAMI hơn một năm và 
mang lại công dụng thật hiệu quả với sức khỏe. Hàng 
ngày, trước khi đi tập thể dục buổi sáng, tôi thường 
lấy khoảng 2 muỗng trà mật ong sâm (20g-30g) vào 
cốc, cho thêm khoảng 80ml nước nóng/lạnh, khuấy 
đều và thưởng thức. Nhờ sử dụng sản phẩm đều đặn, 
khiến tôi luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng, thoải mái 
mỗi khi đi làm. Với công dụng hữu ích, nhiều chị em 
đồng nghiệp cơ quan tôi cũng nhờ chỉ giúp nơi mua sản 
phẩm và đều phản ánh rất tốt về loại trà này…”.

Trà mậT ong chanh miWami - 
honEy ciTron TEa 

 Đã từ rất lâu, tác dụng tuyệt vời mà mật ong mang 
lại đã được khẳng định rất rõ. Mật ong tự nhiên được 
coi như một thức ăn bổ dưỡng, một vị thuốc quý giúp 
hỗ trợ điều trị và ngăn ngừa nhiều bệnh như viêm họng, 
dạ dày… hay giúp giữ ẩm cho da trong việc làm đẹp. 
Cũng như vậy, quả chanh mà chúng ta sử dụng hàng 
ngày cũng có những tác dụng kì diệu như: Chống vi 
khuẩn; tăng cường hệ miễn dịch và hỗ trợ giảm cân 
nhờ tác dụng tăng cường tiêu hóa; thanh lọc quá trình 
hòa tan lượng mỡ dư thừa; thải độc cho gan, thận, lọc 
máu; thúc đẩy trao đổi chất… Ngoài ra, chanh còn giúp 
ngăn ngừa các bệnh về răng miệng như sưng lợi, chảy 
máu chân răng, làm trắng răng… Mật ong chanh Hàn 
Quốc chính là sự kết hợp hoàn hảo từ hai nguyên liệu 
quý: Chanh vàng và mật ong tự nhiên. Được sản xuất 
theo phương pháp độc lập của citron trộn và mật ong, 
mật ong chanh đa năng chứa Vitamin-C nhiều gấp 3 

lần cam thông thường và acid citric rất hữu ích cho 
việc chăm sóc da, tăng cường sức đề kháng, tốt cho 
đường tiêu hóa, cổ họng… phù hợp với mọi lứa tuổi. 
Đặc biệt sản phẩm không chứa chất bảo quản nên bạn 
yên tâm sử dụng. Mật ong chanh Hàn Quốc là thực 
phẩm dùng để pha uống hỗ trợ điều trị viêm họng, tốt 
cho tiêu hóa, có thể dùng như một loại mứt để ăn với 
bánh mỳ, pha cùng trà lipton (hoặc các loại trà nhúng 
thông thường khác), hay pha thành nước giải khát mùa 
hè uống rất ngon và tốt cho sức khỏe, phù hợp với mọi 
lứa tuổi. Nếu trẻ ho, có thể uống ngày 2 thìa cà phê vào 
buổi sáng và buổi tối giúp long đờm, giảm ngứa họng... 

Chị Nguyễn Thị Yến - Phó Giám đốc Công ty TNHH 
Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn - Đơn vị phân 
phối Trà mật ong sâm và mật ong chanh MIWAMI cho 
biết: “HONEY GINSENG TEA và HONEY CITRON 
TEA là hai trong số nhiều sản phẩm thực phẩm dinh 
dưỡng của MIWAMI Co., Ltd được chúng tôi tiêu thụ 
rộng khắp thị trường Việt Nam hiện nay. Ngoài hai sản 
phẩm này, chúng tôi còn độc quyền phân phối và cung 
cấp các sản phẩm khác mang thương hiệu MIWAMI 
đang được đông đảo người tiêu dùng ưa chuộng như 
Bột óc chó; Mật ong gừng… Tất cả các sản phẩm đều 
được sản xuất trên hệ thống dây chuyền công nghệ 
hiện đại tại Hàn Quốc, tuân thủ quy trình quản lý chất 
lượng nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn ISO, HACCP tiên 
tiến nhất thế giới nên hoàn toàn đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm. Với mục tiêu vì sức khỏe người tiêu 
dùng, chúng tôi cam kết phục vụ thị trường những sản 
phẩm chất lượng tốt nhất, tiện lợi cho mọi gia đình 
trong xu thế tiêu dùng năng động hiện nay…”

Để đặt mua các thực phẩm dinh dưỡng của miWami, người 
tiêu dùng có thể liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối uy tín, 
dịch vụ nhanh gọn, chu đáo qua địa chỉ:
Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại dịch vụ Thủy sơn
Đ/c: số nhà 186, tổ 7, p.Thạch Bàn, Q.Long Biên, Tp.Hà 
Nội, Việt Nam.
ĐT: 0243 875 2377 * Email: thuyson20121973@gmail.com
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tỉnh Bình định: 
Diện mạo kinh Tế xã hội ngày càng 

pháT Triển sau 30 năm Triển khai FDi

pv: Xin ông đánh giá khái quát về quy mô và những 
thành tựu cơ bản mà Bình Định đã đạt được thông qua 
chương trình thu hút vốn đầu tư nước ngoài về Bình 
Định trong 30 năm qua (1987 - 2017)?

ông  nguyễn Thúc Đĩnh: Tính đến nay, toàn 
tỉnh có tất cả 76 dự án FDI, tổng vốn đăng ký gần 745 
triệu USD; trong đó có 30 dự án đầu tư tại Khu kinh tế 
(KKT) Nhơn Hội và các Khu công nghiệp (KCN), tổng 
vốn trên 502 triệu USD; 46 dự án ngoài KKT và KCN, 
tổng vốn 242 triệu USD. Trong 20 quốc gia, vùng lãnh 
thổ có dự án đầu tư vào Bình Định, hầu hết là các nhà 
đầu tư đến từ các quốc gia có nền kinh tế phát triển 
như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Pháp, 
Thái Lan, Singapore, Ấn Độ...

Kết quả 30 năm thu hút FDI tại Bình Định còn khiêm 
tốn nhưng đã góp phần tích cực vào quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của địa phương theo hướng tăng 
tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ. Đáng chú ý có Công 
ty TNHH Trồng rừng Quy Nhơn (Nhật Bản), là doanh 
nghiệp được Hội đồng quản trị rừng thế giới (Forest 
Stewardship Council, trụ sở tại Đức) thẩm định và cấp 
chứng chỉ “Quản lý rừng bền vững”, chứng chỉ này có 
giá trị trong 5 năm 2006-2011 và được gia hạn đến 2021. 

Bên cạnh đó, Tập đoàn Việt Úc đầu tư sản xuất, 
kinh doanh tôm giống thẻ chân trắng tại Bình Định 
từ năm 2005, nay đã triển khai đầu tư Khu nuôi tôm 
thương phẩm công nghệ cao trong nhà kính góp phần 
thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và 
đóng góp kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh.

Các dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã tạo ra một 
phong cách quản lý chuyên nghiệp, bài bản, đây cũng 
là một kênh hội nhập kinh tế có hiệu quả. “Dự án Life 
Resort Quy Nhơn” của Công ty TNHH Du lịch Bãi Dài 
(nay là “Dự án Avani Quy Nhơn Resort và Spa”) trong 
2 năm 2004-2005 được Thời báo Kinh tế Việt Nam bình 
chọn là nơi nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam. Tạp chí vật 
lý trị liệu Châu Á bình chọn Life Resort Qui Nhơn là 
một trong 5 Resort có dịch vụ Spa (vật lý trị liệu) tốt 
nhất Châu Á - Thái Bình Dương. Chủ đầu tư hiện nay 
của “Dự án Avani Resort và Spa” là tập đoàn Minor In-
ternational, một tập đoàn hàng đầu của Thái Lan trong 
lĩnh vực khách sạn và biệt thự nghĩ dưỡng đã thể hiện 
những nỗ lực cam kết đầu tư lâu dài tại tỉnh Bình Định.

pv: Phát huy nội lực, tranh thủ ngoại lực, Bình 
Định đã có những giải pháp căn cơ nào trong triển khai 

Ông nguyễn Thúc Đĩnh 
giám đốc Sở Kh&đT 

tỉnh Bình định

Sau hơn 30 năm đổi mới và thực hiện chính sách mở cửa đối với đầu tư 
nước ngoài, đặc biệt là kể từ khi ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tại 
Việt Nam (1987), Việt Nam đã có những thành công đáng ghi nhận 
trong công tác thu hút đầu tư nước ngoài (ĐTNN); nguồn vốn ĐTNN 
đã và đang mang lại những tác động tích cực, đóng vai trò quan trọng 
đối với tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội cho các địa phương, 
trong đó có tỉnh Bình Định. Để rõ hơn về thành tựu và định hướng triển 
khai FDI tỉnh Bình Định trong kế hoạch 5 năm 2016-2020; Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thúc Đĩnh – 
Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Định .

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp và làm việc với nhà 
đầu tư nước ngoài
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tiếp và làm việc với nhà 
đầu tư nước ngoài
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thu hút vốn đầu tư FDI? Còn những hạn chế nào so với 
tiềm năng của địa phương trong tiến hành chương trình 
này tại địa phương, thưa ông?

ông  nguyễn Thúc Đĩnh: Với quan điểm 
“Thành công của nhà đầu tư là thành công của tỉnh”, 
tỉnh Bình Định luôn nỗ lực để nâng cao hiệu quả xúc tiến 
đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư có tiềm lực trong nước và 
quốc tế đến đầu tư tại tỉnh. Tình hình thu hút FDI vào 
tỉnh có sự chuyển biến tích cực, nhiều nhà đầu tư có tiềm 
lực kinh tế lớn đã đến tìm hiểu cơ hội và đầu tư tại tỉnh. 

Thương mại - Du lịch - Dịch vụ và Công nghiệp - 
Xây dựng tiếp tục là hai lĩnh vực mũi nhọn giúp “bức 
tranh” thu hút đầu tư của tỉnh trở nên khởi sắc. Các nhà 
đầu tư quốc tế, đặc biệt là các Tập đoàn lớn như: Tập 
đoàn Fujiwara, Tập đoàn Bệnh viện Suihou, Marubeni 
(Nhật Bản), SBH Hotels&Resorts (Tây Ban Nha), Tập 
đoàn CJ (Hàn Quốc), Tập đoàn Veka (Hà Lan), Tập 
đoàn CPG (Singapore)… đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư 
và đăng ký đầu tư, kinh doanh tại tỉnh.

Đáng ghi nhận trong hoạt động thu hút đầu tư là tỉnh 
đã cấp Giấy chứng nhận ĐKĐT để triển khai Nhà máy 
điện mặt trời và điện gió Fujiwara (100% vốn Nhật Bản) 
do Công ty CP Fujiwara đầu tư tại khu vực sườn phía Tây 
núi Phương Mai, thuộc KKT Nhơn Hội với diện tích 60 
ha, vốn đầu tư 63,69 triệu USD, công suất 100MW.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm tích cực thì hoạt 
động thu hút đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng 
và lợi thế của tỉnh; chưa có dự án đầu tư quy mô lớn, 
công nghệ hiện đại, có khả năng lôi kéo, thúc đẩy sự 
phát triển của nhiều ngành, lĩnh vực. Nhiều dự án còn 
triển khai chậm tiến độ so với cam kết mà nguyên nhân 
chủ yếu do nhiều chủ đầu tư không có năng lực quản 
lý, không đủ năng lực tài chính và đầu tư dàn trải nhiều 
dự án, bao chiếm đất đai,... 

pv: Trong thời đại công nghệ 4.0, việc thu hút vồn 
đầu tư FDI vào Bình Định trong thời gian tới cần có 
những định hướng cụ thể nào nhằm mang lại hiệu quả 

thiết thực, hoàn thành toàn diện mục tiêu của Nghị 
quyết XIX của Đảng bộ tỉnh?

ông  nguyễn Thúc Đĩnh: Hiện nay, nền kinh 
tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với thế giới 
trong bối cảnh thời đại công nghệ 4.0, có thể khẳng 
định rằng, vốn FDI tiếp tục là nguồn vốn quan trọng 
đối với sự phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung và 
Bình Định nói riêng. Nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao 
chất lượng, hiệu quả thu hút vốn FDI, Sở KH-ĐT Bình 
Định đã tham mưu cho UBND tỉnh có định hướng thu 
hút FDI trong tình hình mới, theo hướng chú trọng chất 
lượng và hiệu quả của các dự án cần thu hút. Ưu tiên 
thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ thân thiện 
với môi trường, công nghiệp phụ trợ, dịch vụ hiện đại.

Mục tiêu của tỉnh trong thời gian tới là sẽ tiếp tục 
đầu tư phát triển KKT Nhơn Hội, các KCN và cụm 
công nghiệp theo đúng quy hoạch để những nơi đó trở 
thành hạt nhân tăng trưởng của tỉnh trên các lĩnh vực 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch, đô thị; tạo động lực và 
nền tảng để đến năm 2020, Bình Định cơ bản trở thành 
tỉnh phát triển khá của khu vực miền Trung.

Từ cơ sở ưu tiên phát triển đó, tỉnh tiếp tục mời 
gọi đầu tư phát triển KĐT mới Nhơn Hội; thu hút đầu 
tư vào KCN A Nhơn Hội; KCN - đô thị và dịch vụ 
Becamex Bình Định… để đáp ứng yêu cầu phát triển 
công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Dần hình thành và lựa 
chọn nhà đầu tư cho dự án Cảng tổng hợp Nhơn Hội, 
thu hút đầu tư các dự án FDI công nghiệp quy mô lớn, 
bảo đảm hiệu quả tổng hợp về kinh tế, xã hội, an ninh, 
quốc phòng và bảo vệ môi trường. 

Tỉnh cam kết cải cách mạnh mẽ, minh bạch các thủ 
tục hành chính, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nâng cao 
năng lực cạnh tranh hành chính công, đảm bảo quyền 
lợi chính đáng cho các doanh nghiệp. 

pv: Xin chân thành cảm ơn ông

Văn Thuận (thực hiện)

Các nhà đầu tư nước ngoài 
đang khảo sát tại KKT Nhơn Hội

Khánh thành Nhà máy Thức ăn chăn 
nuôi CJ Hàn quốc tại KCN Nhơn Hòa
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nhờ sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, 
chính quyền và nhân dân trong huyện

Ông Trần ngọc QuyếT 
phó Bí thư huyện ủy, 

chủ tịch UBnd huyện nga Sơn

HuyệN NGa SơN: THàNH Quả ĐạT ĐượC KHá ToàN DIệN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm 
kỳ 2015-2020, nửa nhiệm kỳ qua trên địa bàn huyện đã gặp không 
ít khó khăn, thử thách do thời tiết diễn biến khó lường, nắng nóng, rét 
đậm, rét hại kéo dài; mưa lụt; giá cả một số sản phẩm nông nghiệp, 
nhất là giá lợn hơi xuống thấp, thị trường đầu ra không ổn định; 
nguồn vốn đầu tư công giảm... đã ảnh hưởng không nhỏ tới sản xuất 
kinh doanh và đời sống của nhân dân. Song, được sự quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của tỉnh, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của 
các cấp uỷ đảng, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện, 
nên kết quả đạt được khá toàn diện trên các mặt công tác. 

minh Phương

Lĩnh vực nông nghiệp, tốc độ tăng giá trị sản 
xuất toàn ngành bình quân hàng năm tăng 
2,87% (mục tiêu 3,7%). Huyện đã tập trung 
chỉ đạo đẩy mạnh việc ứng dụng các tiến bộ 

KHKT vào sản xuất nông nghiệp; chuyển dịch cơ cấu 
mùa vụ, cơ cấu cây trồng theo hướng tích cực, diện tích 
lúa lai giảm 2,9%, tăng tương ứng diện tích lúa thuần, 
lúa chất lượng cao như các giống: VT 404, Thái Xuyên 
111, BC15, Thiên ưu 8, Bắc thơm số 7… cho năng suất 
bình quân toàn huyện đạt 59,09 tạ/ha năm 2015 lên 60 
tạ/ha năm 2017. Nhiều loại cây trồng có hiệu quả kinh 
tế cao đã từng bước được nhân rộng như: diện tích 
dưa hấu trồng được 88 ha; khoai tây 149,9ha; trồng lạc 
che phủ nilon được 50 ha cho năng suất cao... tổng sản 
lượng cây có hạt đạt 59.432 tấn, đạt 102,5% mục tiêu 
đề ra (mục tiêu là 58.000 tấn), bình quân lương thực 
đầu người 420,7kg/người/năm. Triển khai thực hiện Đề 
án xây dựng “cánh đồng mẫu lớn” có 8/26 xã tổ chức 
thực hiện, với diện tích bình quân mỗi vụ được khoảng 
200 ha, năng suất tăng từ 15-22% so với sản xuất đại trà. 

Huyện đã chuyển đổi được 204,2 ha đất lúa màu 
sang đất chuyên màu, trồng cây có giá trị kinh tế cao và 
trang trại, gia trại tổng hợp. Đến nay toàn huyện có 71 
trang trại, 353 gia trại (tăng 61 gia trại so với năm 2015) 
đang hoạt động cho hiệu quả kinh tế cao.

Tổ chức thâm canh cây cói trong vùng quy hoạch, 
tạo nguyên liệu sản xuất các mặt hàng tiểu thủ công 
nghiệp, cho năng suất và sản lượng năm sau cao hơn 
năm trước. Năm 2015, diện tích 2 vụ 1.706 ha, năng suất 
bình quân 66,6 tạ/ha, sản lượng 11.421 tấn; năm 2017, 
diện tích 2 vụ 1.655 ha, năng suất bình quân 75,5 tạ/ha, 
sản lượng 12.501 tấn.

Lĩnh vực phát triển công nghiệp, huyện đã ban 
hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về "Đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ 
thương mại trên địa bàn huyện, giai đoạn 2016-2020, 
định hướng đến năm 2025"; các cơ chế hỗ trợ trong 
phát triển tiểu thủ công nghiệp, tập trung tháo gỡ khó 
khăn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 
sản xuất, kinh doanh; một số sản phẩm mới như: Bê 
tông tươi, gạch không nung... được sản xuất và tiêu thụ 
khá tốt. Kêu gọi được 2 nhà máy đầu tư vào huyện: 
Nhà máy may tại Nga Thành, Công ty lắp ráp đồ chơi 
tại Khánh Trang; cùng với Công ty MS Vina tại Thị 
trấn và Công ty WinnerVina tại Nga Mỹ đã giải quyết 
trên 9.000 lao động có làm việc và thu nhập ổn định.

Tốc độ tăng giá trị sản xuất  CN, TTCN bình quân 
hàng năm đạt 18% (mục tiêu 17,5%). Tổng giá trị sản 
xuất năm 2017 đạt 1.493,9 tỷ đồng, gấp 1,4 lần với năm 
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2015. Trong tổng giá trị sản xuất ngành CN, TTCN 
(ngành may mặc chiếm trên 45%, sản xuất hàng cói 
truyền thống chiếm trên 12%).

Dịch vụ, thương mại phát triển khá. Bình quân hàng 
năm tăng 16% (mục tiêu 15,3%). Tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tăng mạnh (bình quân hàng 
năm tăng 17,3%). Giá trị xuất khẩu năm 2017 đạt 110,6 
triệu USD, năm 2015 là 102 triệu USD (Trong đó giá trị 
xuất khẩu ngành cói năm 2017 đạt 6,3 triệu USD, năm 
2015 đạt đạt 5,76 triệu USD).

Chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chỉ đạo 
của huyện đã xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình về 
đích nông thôn mới cho các xã và toàn huyện với sự nỗ 
lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị. Đến nay toàn 
huyện có 15 xã, 128 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; 
bình quân toàn huyện đạt 17,08 tiêu chí, tăng 5,3 tiêu 
chí so với năm 2015. Tổng số vốn được huy động xây 
dựng NTM trên địa bàn huyện 1.990,6 tỷ đồng; năm 
2017, số vốn được huy động 675,2 tỷ đồng.

Công tác giáo dục - đào tạo, chất lượng giáo dục 
toàn diện ở các ngành học, cấp học tiếp tục được nâng 
lên. Nga Sơn là một trong những huyện có chất lượng 
phổ cập giáo dục cao của tỉnh; chất lượng đại trà tiểu 
học, THCS, THPT được củng cố vững chắc; số học 
sinh đỗ vào đại học hàng năm luôn duy trì ở mức 60% 
- 65%; riêng năm học 2016 - 2017 đạt 67,2% số học sinh 
tốt nghiệp THPT và có 23 học sinh đạt từ 27 điểm trở 
lên/3 môn thi; hàng năm đều có học sinh đạt giải trong 
các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhiều giáo viên 
đạt chuẩn và trên chuẩn cả về chính trị và chuyên môn 
nghiệp vụ. Đến tháng 11/2017 có 100% số cán bộ quản 
lý trường học đạt trình độ chính trị từ trung cấp trở lên; 
tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn tăng từ 73,3% lên 77,6%.

Lĩnh vực y tế, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân 
đã được chú trọng; nhiều khu điều trị của Bệnh viện Đa 
khoa huyện được nâng cấp và cải tạo để phục vụ yêu 
cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân; xây 
dựng và đưa và sử dụng Trung tâm Y tế huyện, trong 
3 năm qua đã đầu tư xây dựng mới 09 trạm y tế. Tỉ lệ 
tham gia BHYT tăng cao năm 2015 đạt 66% đến năm 
2017 đạt 84%. Đến năm 2017 có 16/27 xã, thị trấn đạt 
chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2 đạt tỷ lệ 59% (mục 
tiêu Đại hội  đến năm 2020 là 75% trở lên).

Qua nửa nhiệm kỳ đại hội XXII, mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn, tác động đến việc thực hiện Nghị 
quyết Đại hội; song, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng, sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, sự phối 
hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự nỗ 
lực phấn đấu của các tầng lớp nhân dân, đã đạt được 
những kết quả bước đầu quan trọng, có chỉ tiêu đạt cao 
so với mục tiêu đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng; ngành nông nghiệp có sự chuyển dịch tích cực 
về cơ cấu cây trồng, nhất là cây trồng có giá trị kinh 
tế cao tăng khá. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được 
đầu tư đồng bộ, bộ mặt nông thôn ngày một đổi mới, 
khang trang. Có nhiều cách làm sáng tạo để nguồn thu 
ngân sách đạt cao, đáp ứng nhiệm vụ chi hàng năm. 
Văn hóa, xã hội có chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân 
dân được cải thiện. Quốc phòng - An ninh bảo đảm. 

Thành quả đạt được đó đã tạo nền tảng vững chắc 
để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện, 
tiếp tục thực hiện thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã 
hội tiếp theo. Với phong cách lãnh đạo, điều hành cụ 
thể, sát việc, gần dân, kịp thời nắm bắt mọi diễn biến 
từ cơ sở, cầu thị lắng nghe ý kiến của người dân, chắc 
chắn rằng huyện Nga Sơn sẽ phấn đấu hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị, kinh tế  - xã hội mà Nghị quyết 
Đảng bộ đã đề ra

Nhà máy may HMT tại xã Nga Thành (Nga Sơn) tạo việc làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương
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Đứng trước những khó khăn, thách thức do 
ảnh hưởng của tình hình thế giới và khu 
vực, những tác động của thiên tai, dịch 
bệnh diễn biến phức tạp..., song dưới sự 

lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự hỗ trợ của 
các sở, ban, ngành cấp tỉnh, phát huy tiềm năng, các nguồn 
lực của địa phương, nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân 
dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả rất 
quan trọng. Có 27/28 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra 
của năm 2018 và trên 50% mục tiêu đại hội, một số mục 
tiêu đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra đến năm 2020. 

Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân đạt 13,9% 
(mục tiêu đại hội 14%). Trong đó, nông - lâm - thủy 
sản tăng 6,9%, công nghiệp - xây dựng tăng 20,7%, dịch 
vụ tăng 15,3%. Tỷ trọng nông - lâm - thủy sản chiếm 
32,7%, công nghiệp - xây dựng chiếm 46,4%, dịch vụ 
chiếm 20,9%. So với đầu nhiệm kỳ, tỉ trọng nông - lâm - 
thủy sản giảm 5,2%, công nghiệp - xây dựng tăng 3,6%, 
dịch vụ tăng 1,7%. Thu nhập bình quân đầu người đến 
nay đạt trên 35 triệu đồng (đạt 88% so với mục tiêu 
đại hội - 40 triệu đồng), tăng 40% so với đầu nhiệm kỳ.

Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản phát triển 
khá toàn diện. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi trên 
561,2 ha đất kém hiệu quả sang mô hình trồng trọt, 
chăn nuôi, các loại cây con có giá trị kinh tế cao. Chỉ 
đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng 
đưa cơ giới hóa, cây con có giá trị kinh tế cao vào sản 

xuất, góp phần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu 
lao động trong nông thôn. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 
trưởng khá. Các nghề truyền thống được củng cố như 
nghề mộc, nghề rèn, chế biến hải sản, đóng sửa tàu 
thuyền… Một số nghề mới phát triển nhanh, nhất là 
nghề may mặc. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 nhà 
máy may công nghiệp 100% vốn nước ngoài như: IVO-
RY, NY Hoa Việt, Hugoly và 1 nhà máy BTM của kiều 
bào Hậu Lộc ở Đức, đã giải quyết được cho hơn 10.000 
lao động có việc làm ổn định với mức lương bình quân 
từ 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Giá trị sản xuất công 

huyện hậu Lộc: 

Sức sống mới
 trên vùng biển xanh

Ông nguyễn Văn Luệ
phó Bí thư huyện uỷ 

chủ tịch UBnd huyện hậu Lộc

Những con tàu rẽ sóng vươn khơi, bám biển ngày đêm, những đoàn 
thuyền căng buồm lộng gió, vượt ngàn trùng dương mang về đầy 
tôm cá… Hậu Lộc bây giờ từ làng quê đến phố thị, ở đâu cũng nhận ra 
những sắc thái mới, diện mạo mới đang hiện hữu hàng ngày, những 
ánh mắt chứa chan niềm vui của người dân về một mùa bội thu, cá 
bạc đầy khoang, lúa vàng trĩu bông trên đồng tít tắp… Quê hương 
của biển xanh đang trên đà khởi sắc, sức sống mới đã bừng lên tấp 
nập, hối hả, rộn ràng trong đời sống của mỗi gia đình, mỗi con người 
và cả làng quê yêu dấu…

 Xuân Trường

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại 
huyện Hậu Lộc
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nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - xây dựng đạt 6.896 tỷ 
đồng, bằng 45,1% mục tiêu đại hội. 

Các quy hoạch cụm công nghiệp, dịch vụ hậu cần 
nghề cá, chế biến thủy hải sản, quy hoạch Đô thị Diên 
phố, đô thị Hòa Lộc, quy hoạch chi tiết thị trấn Hậu 
Lộc, mở rộng làng nghề cơ khí Tiến Lộc, làng nghề nấu 
rượu ở Cầu Lộc… được triển khai tích cực, đã và đang 
phát huy hiệu quả. 

Hoạt động dịch vụ, thương mại phát triển nhanh cả 
về quy mô, chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu sản xuất và phục vụ đời sống nhân dân. Trong nửa 
nhiệm kỳ, hệ thống các cửa hàng kinh doanh được phát 
triển rộng khắp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ đạt 3.934 tỷ đồng, vượt 11,8% KH (đến năm 
2018), tổng giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 
76,78 triệu USD, vượt 13,2% KH (đến năm 2018). 

Cơ sở vật chất hạ tầng, kinh tế - xã hội phát triển 
nhanh. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 5.230 tỷ 
đồng, so với mục tiêu Đại hội đạt 74.4%. Trong đó, vốn 
đầu tư xây dựng cơ bản 4.483 tỷ đồng, bằng 73,49% so 
với mục tiêu Đại hội. Các công trình đã và đang đầu tư 
xây dựng, như đường Đại Lộc đi Liên Lộc nối Quốc lộ 
1A với Quốc lộ 10, đường Lộc Tân đi Phong Lộc, lát vỉa 
hè thị trấn, cụm công nghiệp nghề cá Hòa Lộc. 

Các thành phần kinh tế phát triển khá đa dạng. Doanh 
nghiệp tư nhân phát triển nhanh và có vai trò đóng góp 
quan trọng đối với sự phát triển kinh tế của huyện. Toàn 
huyện có 264 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó, 
6 tháng đầu năm 2018, thành lập mới 52 doanh nghiệp, 
bằng 86,7% KH tỉnh giao. Có 4 doanh nghiệp 100% vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI), đang sản xuất kinh doanh hiệu 
quả: công ty IVORY, NyHoaviet, Hugoly, BTM. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo 
quyết liệt, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới. Đến 
nay, bình quân mỗi xã đạt 16,4 tiêu chí/xã, cao hơn bình 
quân chung toàn tỉnh là 0,8 tiêu chí/xã, trong đó có 8 xã 
đạt đã được công nhận xã nông thôn mới, chiếm 32%. 

Giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện, duy 
trì đạt chuẩn phổ cập ở 3 cấp học. Quy mô trường lớp 
ổn định, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. 
100% giáo viên đạt chuẩn, trong đó 91% đạt trên chuẩn, 
nhiều giáo viên giỏi cấp tỉnh. Công tác xây dựng trường 
chuẩn quốc gia được quan tâm, cơ sở vật chất trường 
lớp được đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 79,8%, 
không còn phòng học tạm, có 65/90 trường đạt chuẩn 
quốc gia - vượt mục tiêu Đại hội đề ra (63 trường). 

Công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ y 
bác sĩ, tinh thần thái độ phục vụ được nâng lên: Nhiều 

máy móc, kỹ thuật mới, tiên tiến được đưa vào khám và 
điều trị cho nhân dân. Hàng năm đã khám và điều trị cho 
trên 249 ngàn lượt người, điều trị nội trú trên 51 ngàn 
lượt bệnh nhân. Công tác y tế dự phòng được chú trọng, 
không để dịch bệnh lớn xảy ra, tiêm chủng, phòng chống 
suy dinh dưỡng được quan tâm chỉ đạo. 100% trẻ em từ 
6 - 60 tháng tuổi được uống Vitamin A. Toàn huyện đã 
có 21 xã đạt chuẩn quốc gia y tế, đạt 77,8%. 

Từ kinh nghiệm chỉ đạo thực tiễn của nửa nhiệm kỳ 
qua, lãnh đạo huyện đã rút ra bài học kinh nghiệm sau:

Một là, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, 
giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Tăng 
cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành 
của chính quyền, sự phối hợp thực hiện của MTTQ, 
các đoàn thể. 

Hai là, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt 
và chuyên môn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển 
KT-XH trong tình hình mới. Chú trọng nâng cao công 
tác giáo dục chính trị tư tưởng, tập trung xây dựng bộ 
máy tinh gọn, phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm 
đối với địa phương, đơn vị. 

Ba là, làm tốt công tác cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh, tạo sự thông thoáng, hấp dẫn, thu hút các 
nhà đầu tư, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích 
cực. Đẩy mạnh công tác giáo dục, đào tạo, nhằm nâng 
cao dân trí, tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu cho 
thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bức tranh kinh tế - xã hội Hậu Lộc ngày nay đang 
bừng sáng trên vùng biển xanh, với sức sống căng tràn, 
ngày càng tỏa sáng. Đạt được những thành tựu đó là do 
sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của các cấp ủy 
đảng, chính quyền từ cơ sở đến huyện ủy, tất cả đều đoàn 
kết, dốc lòng chung tay, chung sức, quyết tâm xây dựng 
quê hương ngày càng đổi mới, ấm no và giàu đẹp, xứng 
đáng với truyền thống quê hương nhân kiệt địa linh, văn 
minh, tình nghĩa trong thời đại hội nhập quốc tế

Ngư dân Hậu Lộc chuẩn bị ra khơi đánh bắt cá
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HUYỆN KIẾN XƯƠNG - THÁI BÌNH: 

những dấu ấn khởi sẮc
Là một trong những địa phương trọng điểm về phát triển nông nghiệp của tỉnh Thái Bình, 
trong những năm gần đây, huyện Kiến Xương đã có những bước chuyển mình về phát triển 
kinh tế - xã hội. Đặc biệt, những thành quả có được đã để lại không ít dấu ấn đậm nét. 

cÔng Du

Chín tháng đầu năm 2018, kinh tế - xã hội 
của huyện Kiến Xương đã có nhiều khởi 
sắc trên nhiều bình diện: Các chỉ tiêu 
kinh tế đã cơ bản được hoàn thành đúng 

kế hoạch; sản xuất phát triển ổn định; an ninh chính trị 
của địa phương được đảm bảo. Trong đó, phải kể đến 
một số thành quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất 
ước đạt 7.176,7 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ, 
bằng 73,3% kế hoạch năm; Giá trị sản xuất của ngành 
Nông - Lâm - Thủy sản đạt 1.984,3 tỷ đồng, tăng 3,0%, 
bằng 74,6% kế hoạch; Sản lượng cây trồng tăng mạnh, 
tổng diện tích gieo trồng đạt 22.578 ha; Vụ lúa mùa 
là 11.322 ha, năng suất đạt 59,6 tạ/ha; Vụ Đông Xuân 
niên vụ 2017-2018 đạt 3.766 ha; Chăn nuôi tăng cả về 

sản lượng và chất lượng, tổng đàn trâu bò đạt 5.440 
con, tăng 0,3%; Tổng đàn lợn đạt 157.179 con, tăng 
1,2%, dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm được kiểm soát 
chặt chẽ, giúp mang lại hiệu quả khả quan so với cùng 
kỳ năm trước; Sản xuất công nghiệp ước đạt 2.243,3 tỷ 
đồng, tăng 15,2%, bằng 78,4% kế hoạch năm; Xây dựng 
cơ bản với tổng giá trị sản xuất đạt 1.220,8 tỷ đồng, tăng 
17,3%, đạt 63,8% kế hoạch năm; Duy trì và ổn định 
tốt thị trường xuất - nhập khẩu hàng hóa. Qua đó, thị 
trường xuất khẩu được giữ vững với các mặt hàng xuất 
khẩu tiềm năng như: Dệt may, chạm bạc… 

Đặc biệt, việc xây dựng chương trình phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ được 
Huyện rất quan tâm. Nhờ đó, nhiều năm trở lại đây, 

Lãnh đạo Huyện ủy, UBND thăm hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Cụm công nghiệp Vũ Ninh
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kinh tế của Kiến Xương ngày một phát triển. Điều này 
giúp lực lượng lao động địa phương phát triển theo 
chiều hướng tích cực; Nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ nhà 
ở, lưu trú, ăn uống đã tăng đáng kể, góp phần không 
nhỏ vào việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng ngành dịch 
vụ; Hoạt động tài chính, tín dụng ngân hàng, vận tải 
hàng hóa, bưu chính viễn thông phát triển mạnh; Đầu 
tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông nông thôn, y 
tế, văn hóa, giáo dục ngày một nâng cao,… Tất cả đã 
để lại nhiều dấu ấn đậm nét đối với công cuộc xây 
dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân 
địa phương. 

Ông Vũ Ngọc Trì - Phó Bí thư Thường trực Huyện 
ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kiến Xương cho biết, những 
năm qua, địa phương đã duy trì và phát triển được 
nhiều ngành nghề, đặc biệt là các ngành nghề mũi nhọn 
như: Dệt may, chạm bạc... Đây cũng là hướng đi nhằm 
phát triển công nghiệp theo chủ trương của các cấp 
ban ngành đề ra với mục tiêu rút dần tỷ trọng lao động 
nông nghiệp. Trên địa bàn hiện nay, công nghiệp may 
mặc là ngành đặc thù, giải quyết nhiều công ăn, việc 
làm và không gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường như 
một số lĩnh vực khác. Hơn nữa, may mặc cũng không 
quá phức tạp đối với yêu cầu về tay nghề, trình độ 
người lao động, chỉ đào tạo từ 3-4 tháng cho một người 
nông dân thuần túy trở thành công nhân may là họ đã 
có thể có được thu nhập từ 4-5 triệu đồng/tháng. Điều 
đó đã góp phần nâng cao cuộc sống của người dân… 

Có thể nói, những thành tựu trên là minh chứng, 
cho thấy công tác chỉ đạo, điều hành của Ban Thường 
vụ Huyện ủy, UBND huyện và các đoàn thể huyện 
Kiến Xương rất sát sao. Hệ thống chính trị nơi đây đã 

vào cuộc đồng bộ, với quyết tâm cao, được sự đồng 
thuận của nhân dân cũng như sự đồng hành của các 
doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện các Nghị 
quyết của Hội nghị Trung ương VI và Hội nghị Trung 
ương VII. Qua đó, Huyện đã tập trung quản lý, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển, cải thiện môi 
trường đầu tư, tạo bước đột phá về mọi mặt...  

Thời gian tới, để Kiến Xương ngày một phát triển 
hơn nữa, phát huy những thành quả đạt được, Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân huyện Kiến Xương đã 
và đang tiếp tục phát huy sức mạnh đoàn kết, cùng 
nhau vượt qua khó khăn, thách thức còn nhiều ở 
phía trước. Đặc biệt, để thực hiện tốt mục tiêu đề 
ra, cũng như thực hiện thành công kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội ba tháng cuối năm, huyện Kiến 
Xương đang chú trọng vào một số giải pháp cơ bản. 
Thứ nhất: Tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm 
khai thác tiềm năng, lợi thế vốn có của địa phương 
để phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao, 
bền vững. Thứ hai: Xác định điểm nhấn trọng tâm là 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển Nông nghiệp 
- Công nghiệp và Dịch vụ; Xây dựng chiến lược phát 
triển kết cấu hạ tầng giao thông. Thứ ba: Duy trì, 
phát triển văn hóa một cách toàn diện, lành mạnh, 
làm nền tảng cho phát triển xã hội. Đồng thời, nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Thứ 
tư: Tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn 
định chính trị và trật tự an toàn xã hội… 

Hy vọng, với các giải pháp hữu hiệu, huyện Kiến 
Xương sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã 
hội đề ra, trở thành điểm sáng của vùng lúa Thái Bình 
trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đi thăm và chúc Tết doanh nghiệp Hoạt động sản xuất của DN trên địa bàn huyện
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

hội Thảo công Tác khuyến công và các vấn Đề 
hội nhập kinh Tế quốc Tế

khánh hòa: nghiệm Thu Đề án “ứng Dụng máy móc, ThiếT 
bị Tiên Tiến sản xuấT sản phẩm Thủ công mỹ nghệ phục 

vụ xuấT khẩu và Du lịch”

cao bằng: nghiệm Thu cơ sở và Tổng kếT Đề án hỗ Trợ 
ứng Dụng máy móc ThiếT bị chế biến Thực phẩm

Nhằm giúp các doanh nghiệp tiếp cận với công 
tác khuyến công thời kỳ hội nhập,ngày 02/10, tại Kiên 
Giang, Cục Công Thương địa phương đã tổ chức “Hội 
thảo công tác khuyến công và các vấn đề hội nhập 
kinh tế quốc tế”.

Tại Hội thảo các đại biểu được diễn giả truyền đạt 
các chính sách phát triển “Cách mạng công nghiệp 4.0 
- cơ hội và thách thức với các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT)”; “Các FTA thế hệ mới và cơ hội mở rộng 
xuất khẩu cho các cơ sở CNNT”; “Cơ sở CNNT chủ 
động phòng vệ thương mại trong sân chơi hội nhập”.  

Cũng tại đây, các địa phương, đơn vị có cơ hội trực 
tiếp tham gia đóng góp ý kiến nhằm khắc phục những 
bất cập, hạn chế trong thời gian qua; tạo ra những nét 
mới về nội dung hoạt động khuyến công; nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành ở Trung ương và địa 
phương về ý nghĩa, vai trò của hoạt động khuyến công. 
Qua đó giúp công tác khuyến công dần được chuẩn 
hóa và đi vào nền nếp, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ, 
khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư 
và phát triển sản xuất minh Vũ

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh đã tổ chức nghiệm 
thu Đề án khuyến công: “Ứng dụng máy móc, thiết bị 
tiên tiến sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ mây tre 
đan phục vụ xuất khẩu và du lịch” tại Hợp tác xã Thủ 
công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước (phường Ninh 
Hiệp, thị xã Ninh Hòa).

Đây là đề án có tổng vốn đầu là gần 3,5 tỷ đồng, 
trong đó, phần vốn đầu tư để được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công là hơn 500 triệu đồng. Đề án đã 

tạo thêm việc làm cho 50 lao động trong tổng số 200 
lao động đang làm việc tại hợp tác xã và hơn 1.000 lao 
động nhàn rỗi trên địa bàn; góp phần tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm, thu nhập hàng tháng của người 
lao động cũng được tăng thêm.

Hội đồng căn cứ vào mức đầu tư, thống nhất 
nghiệm thu đề án, với mức ngân sách tỉnh hỗ trợ 106,8 
triệu đồng

Trần hồng 

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Cao Bằng phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức nghiệm thu và tổng kết đề án Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị chế biến thực phẩm của Hợp tác 
xã Tâm Hòa (phường Sông Hiến, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao 
Bằng), thuộc đề án Khuyến công Quốc gia năm 2018.

Cụ thể, HTX Tâm Hòa được hỗ trợ một phần kinh 
phí là 200 triệu đồng để mua 01 lò xông khói Model: 
HGYX-250 xuất xứ Việt Nam; công suất: 150 kg/lần. 
Việc ứng dụng máy móc thiết bị mới vào chế biến thực 
phẩm không chỉ giúp cơ sở đổi mới công nghệ chế biến, 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản 
phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, mà còn giải 
quyết việc làm cho 20 lao động địa phương, góp phần 
xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu ngành nghề 
theo hướng CNH-HĐH.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, ông Nhan Viết Thái 

- Phó giám đốc Sở Công Thương đề nghị HTX Tâm 
Hòa cần quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh thực 
phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường và trật tự an ninh, 
chú ý khâu bảo quản sản phẩm, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, mẫu mã nhằm giữ uy tín là sản phẩm đặc 
trưng của tỉnh Cao Bằng

Quốc Dân
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bến TrE: hoạT Động khuyến công 
9 Tháng năm 2018 ĐạT nhiều kếT quả

vĩnh phúc Tổ chức hội nghị bồi Dưỡng nghiệp vụ 
khuyến công năm 2018

bình Thuận: hỗ Trợ kinh phí Thực hiện 02 Đề án 
khuyến công quốc gia bổ sung năm 2018

Năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Bến Tre (TTKC) được Bộ Công 
Thương quyết định phê duyệt hỗ trợ 05 đề án, với tổng 
kinh phí hỗ trợ là 1 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 9/2018, 
đã có 05 dự án được UBND tỉnh đồng ý triển khai với 
kinh phí hỗ trợ là 740 triệu đồng.

Trong 5 đề án được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ 
trợ bao gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất mặt nạ dừa; Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị trong sản xuất thạch dừa thô và 03 đề án Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chỉ xơ dừa. Đến 
nay, TTKC đã phối hợp với đơn vị thụ hưởng triển khai 
và tổ chức nghiệm thu cơ sở 03 đề án khuyến công 
quốc gia năm 2018 là các đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất thạch dừa thô”; Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chỉ xơ dừa; Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mặt nạ 
dừa. Với 02 đề án còn lại, Trung tâm đã phối hợp với 
đơn vị thụ hưởng triển khai thực hiện, dự kiến sẽ hoàn 
thành vào tháng 10 năm 2018...

Phạm Trường

Từ ngày 8 - 10/10, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc (TTKC) tổ chức 
Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công năm 2018 
cho đối tượng là đại diện các cơ quan của Sở Công 
Thương, TTKC, phòng Kinh tế - hạ tầng của 9 huyện, 
thành phố và 121 cán bộ khuyến công các xã, phường, 
thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Qua lớp học, các học viên sẽ được nghe phổ biến 
một số Văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến 
nội dung khuyến công của Trung ương và địa phương 
và bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác khuyến công như: 
Công tác tổng hợp báo cáo khuyến công; Xây dựng 

triển khai quản lý các đề án khuyến công; Hướng dẫn 
các thủ tục hồ sơ liên quan đến nội dung xây dựng mô 
hình trình diễn, hỗ trợ máy móc thiết bị, đào tạo nghề 
TTCN, xúc tiến thương mại…

Hội nghị được tổ chức nhằm nâng cao năng lực 
chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến 
công cấp xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; 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…

Bảo Kiên

Từ nguồn kinh phí khuyến công, vừa qua, Trung 
tâm Khuyến công Bình Thuận đã hỗ trợ thực hiện 02 
đề án khuyến công quốc gia bổ sung năm 2018 cho 2 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 02 đề án đó là “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế” của 
Công ty CP Muối và Xây dựng Bình Thuận và “Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến 
nước mắm” của Công ty TNHH TM và SX nước mắm 
Kim Ngư với tổng kinh phí thực hiện là 913 triệu đồng, 
trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 400 
triệu đồng (mỗi đề án được hỗ trợ là 200 triệu đồng).

Đề án thực hiện sẽ góp phần giúp 2 cơ sở đổi mới 
máy móc thiết bị theo xu hướng hiện đại hóa, tiết kiệm 
sức lao động, tăng năng suất so với máy móc thiết bị 
cũ hiện đang sử dụng và từng bước đáp ứng nhu cầu 

ngày càng cao của khách hàng, mở rộng thị trường tiềm 
năng, phát triển bền vững của các cơ sở. Dự kiến 2 đề 
án trên sẽ được nghiệm thu và hoàn thành trong tháng 
10/2018

Trường An
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TíCH CựC Hỗ Trợ Để
NgHề mộC TruyềN THốNg pHáT TriểN BềN VữNg

Vĩnh phúc: 

Thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên là một trong những nơi có nhiều làng nghề mộc 
truyền thống lâu năm tại Vĩnh Phúc, với 90% số hộ làm nghề. Trước kia, các sản phẩm mộc 
chủ lực của Thanh Lãng là bàn ghế, sập, tủ chè, câu đối… thường có hình thức mẫu mã đơn 
giản, giá rẻ, sản xuất chủ yếu phục vụ nhu cầu sử dụng của người dân địa phương nên đời 
sống của người dân làng nghề còn khó khăn, nhiều người không muốn gắn bó với nghề.

Đức minh

Những năm gần đây, được sự quan tâm 
của Nhà nước và chính quyền địa 
phương, cùng sự năng động, nhạy bén 
của người dân, sản phẩm mộc Thanh 

Lãng đã có sự “thay da đổi thịt”. Nhiều hộ sản xuất 
đã chú trọng đầu tư máy móc thiết bị, công nghệ hiện 
đại để mở rộng sản xuất, đồng thời, tìm hiểu nhu cầu 
thị trường, nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng cao chất 
lượng sản phẩm nhằm đáp ứng tốt các yêu cầu của 
khách hàng. Nhờ vậy, sản phẩm của Thanh Lãng hiện 
nay không chỉ bền, đẹp mà còn có tính kỹ thuật và 
thẩm mỹ cao, được khách hàng trong và ngoài nước ưa 
chuộng. Nhiều sản phẩm trở nên nổi tiếng có giá tới 
vài chục triệu đồng, giúp doanh thu hàng năm từ nghề 
mộc ước đạt trên 300 tỷ đồng. Nhiều doanh nghiệp 
(DN), chủ xưởng mộc lớn có cửa hàng, đại lý ở khắp 
các tỉnh từ Bắc vào Nam, tạo việc làm cho không chỉ 
người dân địa phương mà còn cả các tỉnh thành lân cận. 
Một số đồ gỗ cao cấp của Thanh Lãng đã được xuất 
khẩu sang nhiều nước khu vực Đông Nam Á, đem lại 
hiệu quả kinh tế cao cho cả DN và địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều 
chính sách khuyến khích các làng nghề khôi phục và 
phát triển, trong đó có Dự án xây dựng cụm làng nghề 
Thanh Lãng với diện tích 8,2 ha, dự kiến quý 1/2019 
sẽ đi vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu sản xuất của 
khoảng 300 hộ làm nghề, tạo thêm nhiều việc làm cho 
lao động địa phương. Cùng với đó, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh cũng phối 
hợp với UBND thị trấn Thanh Lãng và các đơn vị liên 
quan tổ chức nhiều lớp đào tạo nghề; các cuộc thi tay 
nghề giỏi… nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 

phát hiện, bồi dưỡng những thợ có tay nghề cao và tạo 
cơ hội cho thợ các làng nghề trao đổi kinh nghiệm, kỹ 
thuật; đồng thời, triển khai nhiều chương trình hỗ trợ 
máy móc, thiết bị sản xuất giúp các cơ sở tại làng nghề 
nâng cao chất lượng sản phẩm và hạn chế tình trạng ô 
nhiễm môi trường…

Có thể thấy, với sự nỗ lực của chính quyền và người 
dân địa phương, không chỉ làng nghề ở Thanh Lãng 
mà cả những địa phương khác cũng đã và đang có sự 
chuyển mình theo hướng tích cực. Tuy nhiên, để các 
làng nghề ngày càng phát triển và tạo thêm nhiều việc 
làm cho lao động địa phương, thì vẫn rất cần tới sự quan 
tâm, hỗ trợ từ các cấp chính quyền, ngành chức năng, 
nhất là trong việc hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; xử lý ô nhiễm môi trường; nâng cao 
tay nghề, chất lượng lao động; xúc tiến thương mại… 
giúp các cơ sở làng nghề nâng cao năng lực cạnh tranh 
để phát triển bền vững

Làng nghề mộc truyền thống Thanh Lãng
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hiệu quả từ việc hỗ trợ
sát với thực tiễn

Năm 2017, TTKC đã triển khai mô hình 
trình diễn kỹ thuật sấy gỗ theo phương 
pháp gián đoạn cho Hộ sản xuất kinh 
doanh gỗ Mai Văn Thanh (thị trấn Bắc 

Trà My, huyện Bắc Trà My) với tổng kinh phí 450 triệu 
đồng, trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 150 triệu 
đồng, còn lại là vốn đối ứng của cơ sở sản xuất. Ông 
Mai Văn Thanh - Chủ cơ sở cho biết, từ khi áp dụng 
kỹ thuật sấy gỗ, việc sản xuất của cơ sở đã thuận tiện 
hơn rất nhiều. Nó không chỉ làm cho gỗ có kích thước 
ổn định, không bị sâu mọt, dễ bảo quản, giúp cho quá 
trình hoàn thiện sản phẩm gỗ đạt chất lượng cao, mà 
còn giúp cơ sở chủ động được nguyên liệu sản xuất, 
giảm chi phí vận chuyển gỗ… Nhờ vậy mà hoạt động 
sản xuất kinh doanh của gia đình ngày càng được mở 
rộng, tạo thêm việc làm cho hàng nhiều lao động tại 
địa phương.

Mới đây, TTKC tiếp tục triển khai mô hình sấy gỗ 
tại cơ sở sản xuất đồ gỗ của ông Phan Anh tại thôn 
Nghĩa Hòa, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình. Mô hình 
có tổng vốn đầu tư là 510 triệu đồng, trong đó, kinh phí 
khuyến công hỗ trợ 150 triệu đồng, còn lại là vốn đối 
ứng của cơ sở. Ông Phan Anh - chủ cơ sở cho biết, tôi 
đã gắn bó với nghề này được 20 năm. Cũng như nhiều 
cơ sở chế tác gỗ khác, cứ đến mùa mưa là tôi lại lo thiếu 
nguyên liệu gỗ vì không thể phơi khô gỗ được. Từ khi 
mô hình sấy gỗ được TTKC triển khai và đi vào hoạt 
động, công việc của tôi thuận tiện hơn rất nhiều. Việc 
chủ động được nguồn nguyên liệu giúp năng suất làm 
việc cũng như sản lượng tăng gấp đôi. Tôi đã mạnh dạn 
ký thêm nhiều hợp đồng sản xuất gỗ cho các doanh 
nghiệp, nhờ vậy, lợi nhuận cũng tăng cao, thu nhập của 
người lao động cũng được tăng lên đáng kể.

Là một trong những cơ sở hưởng lợi từ sự hỗ trợ 
của nguồn kinh phí khuyến công, việc sản xuất của cơ 

sở sản xuất phở sắn của bà Trần Thị Thu Thủy (thị trấn 
Đông Phú, Quế Sơn) cũng thuận tiện hơn nhiều nhờ 
ứng dụng hệ thống sấy phở tự động. Hệ thống có tổng 
kinh phí là 105 triệu, trong đó, kinh phí khuyến công 
hỗ trợ 80 triệu, còn lại là vốn đối ứng của cơ sở. Việc 
áp dụng công nghệ sấy phở sắn tự động giúp cho sản 
phẩm khô, đạt chất lượng, không bị đứt, gãy. Nhờ vậy, 
năng suất, chất lượng sản phẩm tăng lên rất nhiều, đem 
lại hiệu quả kinh tế cho cơ sở.

Theo đánh giá của TTKC Quảng Nam, việc hỗ trợ 
áp dụng các mô hình sản xuất sát với thực tiễn đã đem 
lại nhiều lợi ích kinh tế cho các cơ sở sản xuất. Mặt 
khác, thông qua việc trình diễn mô hình, các cơ sở sản 
xuất khác trên địa bàn tỉnh cũng đến thăm quan, học 
hỏi và đều thấy được hiệu quả của việc áp dụng công 
nghệ mang lại, đồng thời, mong muốn được đưa vào 
ứng dụng tại cơ sở mình. Từ đó, tạo được sự lan tỏa 
rộng rãi, góp phần từng bước chuyển đổi từ sản xuất 
thủ công sang công nghiệp hiện đại

KHuyếN CôNG QuảNG Nam: 

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác khuyến công, những năm qua, Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam (TTKC) đã chú trọng triển khai các 
mô hình, đề án có tính thực tiễn hơn, đem lại hiệu quả thiết thực cho các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất. 

Quý nguyễn

Gỗ sau khi được sấy sẽ có chất lượng tốt hơn
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nền Tảng pháT Triển bền vững
cho Doanh nghiệp

hỗ trợ thiết Bị công nghệ: 

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tỉnh Thái Nguyên đã 
thường xuyên tổ chức đối thoại, lắng nghe ý kiến doanh nghiệp (DN) phản ánh những khó 
khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động. Từ đó, tỉnh đề ra nhiều chính sách hỗ trợ, mà 
nổi bật là chương trình khuyến công, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho DN, cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) đổi mới công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất… 
Qua đó, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người 
lao động.

Tuấn minh

Những năm gần đây, do biến động của 
tình hình kinh tế trong và ngoài nước 
đã khiến hoạt động của các DN, cơ sở 
CNNT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiều DN phải phá 
sản hoặc ngừng hoạt động, khiến người lao động lao 
đao, mất việc làm. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó 
chủ yếu là khi thành lập, các DN, cơ sở CNNT chưa 
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về vốn cũng như năng lực 
chuyên môn để duy trì, phát triển bền vững. Mặt khác, 
sản phẩm của đa phần các DN, cơ sở CNNT trên địa 
bàn tỉnh làm ra đơn lẻ, chủ yếu là gia công, sửa chữa 
trong ngành công nghiệp và ngành chế biến phục vụ 
nông, lâm nghiệp… Nhiều DN có quy mô sản xuất nhỏ; 
chậm đổi mới công nghệ; phần lớn thiết bị máy móc, 
dây chuyền sản xuất lạc hậu, không đồng bộ. Do vậy, 
chất lượng sản phẩm thấp, giá trị gia tăng của sản phẩm 
chưa cao, khó cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại 
trên thị trường.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Trung tâm) đẩy 
mạnh các hoạt động hỗ trợ DN, cơ sở CNNT trên địa 
bàn như: Hỗ trợ thành lập mới DN; xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật; mở rộng quy mô sản xuất DN; tổ 
chức đào tạo nghề, truyền nghề cho người lao động… 
Đặc biệt, công tác hỗ trợ DN, cơ sở CNNT đầu tư, 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất được 
Trung tâm chú trọng. Theo đó, giai đoạn 2015 - 2018, 
Trung tâm đã triển khai 110 đề án khuyến công với 

tổng kinh phí hỗ trợ gần 18,8 tỷ đồng. Riêng năm 2018 
là 32 đề án với kinh phí thực hiện là 4,8 tỷ đồng. Các đề 
án hỗ trợ chủ yếu là đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết 
bị trong sản xuất cho nhiều đơn vị như: Công ty TNHH 
Song Vũ Minh Thế (huyện Đại Từ); Công ty TNHH 
ORGAMA (huyện Phú Lương); Doanh nghiệp tư nhân 
Vĩ Đại Thái Nguyên (huyện Võ Nhai); Hộ kinh doanh 
Dương Ngọc Quang (huyện Phú Bình); Hộ kinh doanh 
Nguyễn Văn Hùng (huyện Đại Từ); Hộ kinh doanh Mai 
Anh Tuân (huyện Định Hóa); Hộ kinh doanh Dương 
Văn Sơn (huyện Phú Bình); Hộ kinh doanh Lưu Quang 
Cúc (thị xã Phổ Yên), Hộ kinh doanh Ngô Xuân Hoàng 
(huyện Đại Từ), Hộ kinh doanh Đặng Thị Nga (thành 
phố Sông Công)… 

HTX Chè Tuyết Hương đã được Trung tâm Khuyến công hỗ 
trợ máy hút chân không, tủ sấy và máy sao chè bằng Gas 
hiện đại.
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Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các 
ưu đãi từ chính sách khuyến công, ông Dương Ngọc 
Quang - Chủ cơ sở sản xuất và gia công đồ gỗ tại xã 
Dương Thành, huyện Phú Bình chia sẻ: “Cơ sở sản xuất 
đồ gỗ của tôi mới được thành lập vào tháng 5/2017, 
ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giường tủ và 
bàn ghế. Với số vốn ban đầu còn hạn chế nên hệ thống 
máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được gia đình 
đầu tư và cải tiến. Trước đòi hỏi ngày càng cao của thị 
trường nội thất đồ gỗ, chúng tôi đã tìm cách thay đổi 
theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. 
Trong năm 2018, được Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng máy máy móc thiết bị trong sản xuất và gia 
công đồ gỗ”, hộ kinh doanh chúng tôi đã mạnh dạn 
đầu tư hơn 220 triệu đồng để mua mới 01 máy điêu 
khắc gỗ CNC đa chức năng với 08 đầu khắc, vận hành 
hoàn toàn tự động thông qua hệ thống máy vi tính để 
gia công các loại gỗ có kích thước lớn, tạo ra các sản 
phẩm gỗ có độ chính xác cao, nâng cao năng suất lao 
động lên gấp nhiều lần so với sản xuất thủ công và tỷ 
lệ sai hỏng sản phẩm gần như bằng không. Đồng thời, 
trong quá trình sản xuất, tiếng ồn của máy giảm đi rất 
nhiều, qua đó, cải thiện điều kiện làm việc của nhân 
công; tiết kiệm điện năng, giảm chi phí, hạ giá thành 
sản phẩm…”.

Công ty TNHH ORGAMA tại xã Cổ Lũng, huyện 
Phú Lương cũng là một trong những đơn vị được thụ 
hưởng nguồn vốn khuyến công của tỉnh cho biết, năm 

2018, Công ty được Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên hỗ trợ 153 
triệu đồng để đầu tư mới một máy sấy bơm nhiệt 
trong sản xuất và chế biến chè. Sau một thời gian sử 
dụng hệ thống máy mới, kết quả cho thấy, máy sấy 
bơm nhiệt có nhiều ưu điểm nổi trội như, thời gian sấy 
khô sản phẩm nhanh hơn bởi không khí được đưa vào 
buồng sấy có độ khô rất cao. Ngoài ra, sử dụng máy 
sấy bơm nhiệt đã giúp chất lượng của sản phẩm sấy 
khô tốt hơn, màu sắc đẹp hơn, hương vị và chất lượng 
dinh dưỡng được bảo toàn. Đồng thời, năng suất và 
chất lượng của sản phẩm làm ra được tăng lên đáng 
kể. Qua đó, làm tăng thêm uy tín thương hiệu của 
doanh nghiệp trên thị trường cũng như tạo điều kiện 
giảm giá thành và từng bước gia tăng các đơn hàng có 
giá trị kinh tế cao.

Để tiếp tục tạo đà cho các DN và cơ sở CNNT 
trong tỉnh phát triển, thời gian tới, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên sẽ tăng cường bám sát cơ sở, tìm 
hiểu những khó khăn, vướng mắc của đơn vị trong quá 
trình triển khai đầu tư. Từ đó, có những biện pháp hỗ 
trợ, giúp đỡ kịp thời. Đồng thời, Trung tâm sẽ xây dựng 
một số đề án khuyến công điểm với mức hỗ trợ đủ lớn 
và thực hiện trong nhiều năm để hỗ trợ doanh nghiệp. 
Ngoài ra, Trung tâm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến chủ trương, chính sách về khuyến công trên các 
phương tiện truyền thông đại chúng để các cấp địa 
phương và DN trong tỉnh tích cực tham gia và nắm rõ 
chính sách của Nhà nước... 

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ máy gia công cơ khí cho Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế.
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hội chợ Triển lãm sản phẩm công nghiệp - Tiểu Thủ công nghiệp 
và hàng Tiêu Dùng khu vực miền bắc, Tỉnh hòa bình năm 2018

bắc giang khai giảng lớp Tập huấn 
"khởi sự Doanh nghiệp năm 2018"

khuyến công quảng ninh Tổ chức lớp Tập huấn về 
TiếT kiệm năng lượng

Với chủ đề “Hòa Bình hội nhập và phát triển”, Hội 
chợ là nơi giới thiệu thành tựu phát triển ngành Công 
Thương, đặc biệt trong lĩnh vực phát triển sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của các tỉnh/thành 
phố khu vực miền Bắc. Đồng thời, mở ra cơ hội giao 
lưu, hợp tác giữa các địa phương, doanh nghiệp nhằm 
phát huy giá trị truyền thống và bản sắc dân tộc; thu 
hút được sự hưởng ứng tham gia của các đơn vị trong 
và ngoài tỉnh trưng bày sản phẩm được sản xuất trong 
nước, phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm cho nhân 
dân và du khách, qua đó đẩy mạnh cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Hội chợ có quy mô hơn 230 gian hàng tiêu chuẩn 

được chia thành các khu như trưng bày sản phẩm của 
các cơ sở CNNT trong và ngoài tỉnh, trưng bày giới 
thiệu làng nghề thủ công mỹ nghệ, khu trưng bày các 
sản phẩm CNNTTB,… Với các mặt hàng chủ yếu gồm: 
Máy móc thiết bị, cơ khí, điện tử, vật liệu xây dựng, sản 
phẩm hàng hóa phục vụ nông nghiệp nông thôn; Hàng 
tiêu dùng; Giới thiệu các sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu, làng nghề, du lịch…

Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 26/10 đến ngày 
01/11/2018. Trong suốt thời gian diễn ra Hội chợ, sẽ có 
nhiều hoạt động giải trí đan xen tổ chức, dự kiến thu 
hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm 

hoA nguyễn

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Bắc Giang đã phối hợp với Đoàn các 
cơ quan tỉnh Bắc Giang tổ chức lớp tập huấn "Khởi 
sự doanh nghiệp năm 2018" cho 150 học viên là học 
sinh, sinh viên của các trường trung cấp, trung học phổ 
thông trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên đã được giảng viên 
giảng giải những kiến thức cơ bản về: Ý tưởng kinh 
doanh để khởi sự doanh nghiệp; những kiến thức, kỹ 
năng cần thiết để thành lập doanh nghiệp; lập kế hoạch 
kinh doanh; tổ chức sản xuất và vận hành doanh nghiệp; 

chia sẻ kinh nghiệm về lập kế hoạch kinh doanh, cũng 
như nâng cao kỹ năng, kiến thức về tổ chức các hoạt 
động xúc tiến thương mại. 

Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các học viên có 
những định hướng cụ thể trên con đường lập thân, lập 
nghiệp, biết vận dụng sáng tạo những ý tưởng thành 
hiện thực, mạnh dạn đề xuất những sáng kiến để góp 
sức trẻ của mình trong tiến trình xây dựng phát triển 
quê hương Bắc Giang 

hoàng Thu

Thực hiện chương trình khuyến 
công năm 2018, vừa qua, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Quảng Ninh đã phối 
hợp với Công ty CP Kiểm toán 
năng lượng Việt Nam tổ chức lớp 
tập huấn nâng cao nhận thức về tiết 
kiệm năng lượng cho 60 đại biểu là 
đại diện của 30 Sở, ngành và các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các đại biểu 
đã được chuyên gia tư vấn giới 
thiệu về các hệ thống văn bản pháp 
lý liên quan đến năng lượng; quyền 
lợi và nghĩa vụ của các đơn vị sử 

dụng năng lượng trong việc sử dụng 
năng lượng hiệu quả, tiết kiệm; giải 
pháp tiết kiệm chi phí năng lượng 
cho hệ thống điều hòa trung tâm 
bằng bể trữ lạnh. Đồng thời, hướng 
dẫn cách lập báo cáo năm dành cho 
các đơn vị sử dụng năng lượng trên 
địa bàn tỉnh…

Thông qua lớp tập huấn, các đại 
biểu sẽ biết cách áp dụng quy trình 
quản lý, vận hành máy móc tiên 
tiến đảm bảo sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả trong sản 
xuất, đặc biệt đối với cơ sở sử dụng 
nhiều năng lượng; đưa chương trình 

sử dụng tiết kiệm năng lượng thành 
hoạt động thường xuyên trong hoạt 
động đời sống xã hội, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng, bảo 
vệ môi trường, phát triển kinh tế - 
xã hội bền vững

T.A
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hoạT Động khuyến công góp phần 
chuyển Đổi cơ cấu kinh Tế nông Thôn

Bắc kạn: 

Nhìn lại kết quả hoạt động khuyến công của tỉnh Bắc Kạn trong 9 tháng đầu năm 2018 cho 
thấy, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án khuyến công đã và đang thúc đẩy 
các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, qua đó góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, lao động trên địa bàn.

Lê Anh

Từ nguồn kinh phí khuyến công được 
Bộ Công Thương và UBND tỉnh giao là 
1,129 tỷ đồng trong năm 2018, Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

Bắc Kạn (Trung tâm) đã tập trung triển khai các đề 
án hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Chín tháng đầu 
năm, Trung tâm hỗ trợ 13 đề án, trong đó có 03 đề 
án khuyến công quốc gia và 10 đề án khuyến công 
địa phương. Đến nay, Trung tâm đã tiến hành nghiệm 
thu 05 đề án gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
trong chế biến nông, lâm sản cho HTX Nông nghiệp 
Tân Thành (xã Nông Thượng, thành phố Bắc Kạn); Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất mộc dân 
dụng cho hộ kinh doanh Lại Văn Tú (xã Quang Phong, 
huyện Na Rì); Tổ chức bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018; Tổ chức hội nghị tập huấn 
công tác khuyến công cho cán bộ khuyến công tại các 
xã, phường, trị trấn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện 
và thành phố Bắc Kạn; Đưa sản phẩm CNNT tiêu biểu 
của tỉnh tham gia hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu 
biểu khu vực phía Bắc - Nghệ An từ ngày 01- 07/8/2018. 
Ngoài ra, Trung tâm đang tiếp tục thực hiện nhiều đề 
án hỗ trợ cho các đơn vị ứng dụng công nghệ sản xuất, 
thiết kế mẫu mã bao bì sản phẩm và xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông Ôn Nhật Mai Sơn - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại Bắc Kạn cho biết, tuy nguồn kinh phí khuyến công 
năm 2018 hỗ trợ cho các đơn vị còn khiêm tốn, nhưng 
phần nào đã khuyến khích được doanh nghiệp, cơ sở 
CNNT trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đầu tư ứng dụng 
máy móc thiết bị vào sản xuất, nâng cao năng suất, mẫu 
mã, chất lượng sản phẩm. Vừa qua, Trung tâm đã xây 
dựng bổ sung 02 đề án hỗ trợ doanh nghiệp và được 
Cục Công Thương địa phương phê duyệt gồm: Đề án 
hỗ trợ "ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch 

không nung xi măng cốt liệu" cho Công ty CP Sao Mai 
Bắc Kạn (huyện Na Rì); Hỗ trợ "ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất ván dán" cho Công ty CP Đầu 
tư Govina (huyện Chợ Mới). Ngay sau khi nhiệm vụ 
được giao, Trung tâm đã hướng dẫn, đôn đốc các đơn 
vị được thụ hưởng thực hiện đề án để đảm bảo nhiệm 
vụ, chương trình được triển khai theo đúng tiến độ thời 
gian và đạt hiệu quả cao nhất.

Có thể nói, với nhiều hoạt động tích cực, hiệu quả, 
hoạt động khuyến công Bắc Kạn trong suốt thời gian 
qua đã đóng vai trò hết sức quan trọng trong công cuộc 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công 
nghiệp. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của tập thể CBCNV, 
Trung tâm rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ 
phía Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh trong việc tăng 
nguồn vốn từ ngân sách trung ương và địa phương. 
Qua đó, nâng mức hỗ trợ cho một số nội dung khuyến 
công để hoạt động ngày một hiệu quả hơn, có sức lan 
tỏa đến các địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa

Nghiệm thu Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong 
sản xuất đồ mộc dân dụng" tại hộ kinh doanh Lại Văn Tú.
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Hỗ Trợ CáC Hộ kiNH doaNH ứNg dụNg 
THiếT Bị TiêN TiếN TroNg CHế BiếN CHè

thái nguyên:

Nói đến Thái Nguyên, người ta nghĩ ngay tới Chiến khu Việt Bắc - ATK; khu Gang Thép 
Thái Nguyên - cái nôi công nghiệp đầu tiên, lớn nhất của miền Bắc; thắng cảnh thơ mộng 
Hồ Núi Cốc; những nương chè xanh ngát dọc ven triền đồi…, đặc biệt là hương vị thơm ngọt, 
đậm đà của chè Tân Cương, Núi Chúa, La Bằng…, những thương hiệu ấy đã lan tỏa tới các 
châu lục, thị trường trên thế giới. Đóng góp vào sự thăng hoa ấy có một phần công sức của 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè áp dụng công nghệ tiên tiến vào SXKD.

Thùy Linh

Vài năm trở về trước, việc sản xuất chè 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, 
nhất là trong khâu sản xuất và bảo quản, 
bởi trải qua nhiều năm, việc trồng, chế 

biến và bảo quản chè vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, 
theo phương pháp thủ công, chưa có điều kiện ứng dụng 
các tiến bộ khoa học nên chất lượng chè còn phụ thuộc 
và chịu ảnh hưởng nhiều vào thời tiết. Để có được sản 
phẩm chè đến tay người tiêu dùng là cả một quá trình 
lao động cực nhọc của người trồng, mặc dù từ khâu 
chăm bón đến hái, sấy rất công phu nhưng nếu không 
biết cách bảo quản để giữ hương vị thì sản phẩm hoàn 
thiện cuối cùng sẽ không đạt được chất lượng như mong 
muốn, giá trị của chè bị giảm đi rất nhiều.

Sớm nhận thức được tầm quan trọng đó, nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 
đã tích cực đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản 
xuất. Trong đó, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm (xã Hóa 
Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) là một trong 
những điển hình khi quyết định đầu tư mới một máy xào 
gas với công nghệ hiện đại để sản xuất và chế biến chè.

Nhận thấy việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị 
hiện đại vào sản xuất của Hộ kinh doanh là việc làm hết 
sức cần thiết, vì vậy, sau khi khảo sát kỹ lưỡng, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Nguyên đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng và 
UBND xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ quyết định thực 
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hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế 
biến chè" cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm. Qua đó, 
khuyến khích đơn vị phát triển, giải quyết việc làm và 
tăng thu nhập cho người lao động. Đồng thời, góp phần 
giữ gìn và quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên.

Tổng nguồn vốn đầu tư, mua sắm trang thiết bị của 
dự án là 155 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên hỗ trợ 72 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công địa phương năm 2018. Sau một thời 
gian ứng dụng hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy, 
máy xào gas có nhiều ưu điểm nổi trội. Cụ thể như, máy 
có thể điều chỉnh nhiệt độ nhanh, kịp thời và thân thiện 
với môi trường. Năng suất xào đạt 12 kg/mẻ với thời 
gian xào từ 5 - 7 phút. Đặc biệt, sản phẩm chè đưa ra thị 
trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do hạn chế 
được khói, bụi và gỉ sét gây ra trong quá trình xào. Thời 
gian sử dụng máy lên tới 10 năm; giá trị sản phẩm tăng 
từ 20 - 25% so với phương pháp thủ công.

Đánh giá về tính hiệu quả của Đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết, 
thông qua sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến 
nay, Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm đã hoàn thiện hệ 
thống máy móc trong các khâu sản xuất và chế biến 
chè. Việc Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm ứng dụng 
máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp tiết kiệm điện 
năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Đồng thời, giúp tăng năng suất và chất lượng 
của sản phẩm làm ra. Qua đó, đã làm tăng thêm uy 
tín, thương hiệu của cơ sở trên thị trường cũng như 
tạo điều kiện giảm giá thành và từng bước gia tăng các 
đơn hàng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, qua việc 
trang bị máy móc mới, Hộ kinh doanh đã tạo thêm 
nhiều việc làm cho lao động địa phương và tăng khả 
năng đóng góp cho ngân sách nhà nước. Sau khi ứng 

dụng máy xào gas mới, nhiều cơ sở chế biến chè trong 
tỉnh đã đến học tập và áp dụng công nghệ này vào sản 
xuất. Do vậy, Đề án được đánh giá là có tính bền vững.

Đề án "Ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến 
chè" cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Tâm là một trong 
nhiều đề án hỗ trợ để ngành Chè phát triển mà Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã triển khai trong kế hoạch 
khuyến công địa phương năm 2018. Trước đó, đề án hỗ 
trợ “Ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, chế chiến 
chè” cho Công ty TNHH ORGAMA (xã Cổ Lũng, huyện 
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên) và Hộ kinh doanh Dương 
Văn Phúc (xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên) cũng 
đã hoàn thành. Theo đánh giá của các đơn vị được thụ 
hưởng, đề án đã giúp các cơ sở cải thiện năng lực sản xuất, 
kinh doanh. Đáng nói là, các đề án đã tạo thêm nhiều việc 
làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần ổn 
định đời sống kinh tế, xã hội tại địa phương

Máy xào chè bằng Gas
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để sản phẩm tranh lịch gỗ 
vươn xa hơn nữa…

“Trong tỉnh có rất nhiều cơ sở, doanh nghiệp với các sản phẩm đặc thù nên việc được bình 
chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là niềm vinh dự cho chúng tôi. Đây là 
động lực để cơ sở tiếp tục phấn đấu, cố gắng giữ vững danh hiệu trong thời gian tới”.

hồng Trường

Đó là tâm sự của anh Lê Trung Thành, 
chủ cơ sở mộc Thành Hảo (ngụ ấp Tân 
Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành, 
An Giang) với sản phẩm tranh lịch nghệ 

thuật vừa được bình chọn là một trong 9 sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh An Giang 
năm 2018. Có thể nói, đó là thành công lớn của một 
doanh nghiệp bởi sản phẩm do chính tay mình làm ra 
nhận được niềm tin của khách hàng và chỗ đứng trên 
thị trường.

Chia sẻ với phóng viên, anh Thành cho biết, sinh ra 
và lớn lên trong gia đình có truyền thống làm nghề mộc 
ở địa phương, ngay từ nhỏ anh đã theo cha học nghề. 
Năm 2009, anh quyết định đứng ra thành lập cơ sở mộc 
Thành Hảo với mục đích sản xuất, gia công các mặt 
hàng như: cửa nhà, giường, bàn, ghế... Nhận thấy nhu 
cầu của khách hàng về các loại chữ có chạm khắc ngày 
càng nhiều, trong khi phải thuê thợ gia công với giá 
cao, anh mạnh dạn đầu tư máy công nghệ cao (CNC) 
để gia công những chi tiết trên sản phẩm giúp giảm chi 
phí sản xuất. Vừa qua, được sự hỗ trợ của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An 
Giang (TTKC), anh Thành tiếp tục đầu tư thêm 01 máy 
CNC để nâng cao năng suất lao động. 

Dần dần, nhờ nắm bắt được nhu cầu của thị trường 
đối với các loại tranh lịch bằng gỗ ngày càng cao với 
nhiều ưu điểm như: sử dụng lâu, kiểu dáng bắt mắt... 
các loại tranh lịch gỗ đang thay thế dần tranh lịch giấy 
truyền thống, từ đó anh Thành đã mày mò nghiên cứu 
và cho ra thị trường loại tranh lịch gỗ với nhiều mẫu 
mã hấp dẫn. Chất liệu để sử dụng cho dòng tranh này 
là gỗ pơ mu và gỗ gõ đỏ bởi đây là hai loại gỗ có nhiều 
ưu điểm như: Bền với thời gian, vân gỗ đẹp, giá trị thẩm 
mỹ cao và không bị mối mọt phá hoại... Nội dung của 
các loại tranh lịch nghệ thuật chủ yếu tập trung vào 
các chủ đề: Thuận buồm xuôi gió, Phúc - Lộc - Thọ; cá 
chép trông trăng; vinh quy bái tổ; tranh phong cảnh... 

Theo anh Thành, sau khi đầu tư máy CNC thì chỉ mất 
từ 6 - 8h để hoàn thành 01 sản phẩm, với giá dao động 
từ 3-4 triệu đồng/bức tùy theo chất liệu gỗ cũng như độ 
phức tạp của nội dung.

Giá thành hợp lý, chất lượng sản phẩm bền, đẹp, 
phù hợp với xu thế đã giúp sản phẩm tranh lịch của cơ 
sở mộc Thành Hảo được tiêu thụ khá rộng rãi ở nhiều 
địa phương trong tỉnh hiện nay. Bình quân mỗi tháng, 
cơ sở sản xuất 20-30 bức tranh, thời điểm cận Tết có 
thể trên dưới 100 bức/tháng. Ngoài làm tranh lịch, anh 
Thành còn làm thêm các loại cửa, đồ trang trí nội thất... 
Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, cơ sở mộc Thành 
Hảo còn tạo việc làm cho 6-7 lao động nông thôn, với 
mức thu nhập 5-8 triệu đồng/người/tháng. 

Sản phẩm tranh lịch truyền thống nghệ thuật của cơ 
sở mộc Thành Hảo hiện mới chỉ dừng lại ở những đơn 
đặt hàng của khách quen mà chưa sản xuất đại trà, một 
phần vì chưa được quảng bá, trưng bày tại các Hội chợ 
nên chưa có nhiều khách hàng quen, do kinh phí của cơ 
sở còn hạn chế. Chính vì vậy, trong thời gian tới, chủ cơ 
sở mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, đặc biệt 
từ nguồn kinh phí khuyến công để có thể quảng bá sản 
phẩm rộng rãi trên thị trường, mở rộng sản xuất, góp 
phần nâng cao phát triển KT - XH tại địa phương

Máy CNC giúp cơ sở nâng cao được năng suất lao động, rút 
ngắn thời gian hoàn thành sản phẩm
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Văn hóa - xã hội

Ai buông câu thơ
Miền Tây yêu dấu
Ai mang thương nhớ
Thả vào đêm sâu

Ơi trôi về đâu
Một mùa nước nổi
Lờ lững chân cầu
Lục bình tím đợi

Dòng sông vời vợi
Chùm điên điển vàng
Rập rờn cánh nhỏ
Gọi đò sang ngang

Mái chèo lạc nhịp
Khua vào tóc đêm
Rối bời nỗi nhớ
Ngẩn ngơ môi mềm

Ban mai tỉnh giấc
Ngát hương sen hồng
Dịu dàng ra phố
Người về nhớ không?
 
Đồng Tháp, tháng 8/2018

ĐINH HUYềN LINH

Hình như Thu đang về
Lá cây lay khe khẽ
Trời cao xanh như thể
Nắng vàng trong mật ong

Tiếng lòng trôi thao thiết
Chở thông điệp hồn ngây
Nghe mơ ru điệu nhạc
Lá vàng rơi... lá vàng...

Kìa Thu em ngơ ngác
Xạc xào mây gió trôi 
Đưa những gì nông nổi
Cuốn buồn vui ngang qua

Kìa Thu em bối rối
Tóc mai vừa chớm tuổi
Nghe trong hồn bổi hổi
Lời yêu đầu lên môi

Mùa Thu ơi... mùa Thu
Ru người vào cõi mộng
Đắm say bao duyên lành
Thu giăng mành...
Anh - Em.

Hà Nội, thu 2018.
NGUYễN DUY KHA 

Mùa nước nổi

Thu





TỔNG CÔNG TY BECAMEX IDC CORP.
Địa chỉ: Số 8 Đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
Tel: (0274) 3 822 655 - Fax: (0274) 3 822 713 - Website: www.becamex.com.vn

BECAMEX CITY – THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG
Trải qua hơn 5 năm phát triển với sự đầu tư đồng bộ về hạ tầng 
kỹ thuật và hạ tầng xã hội quan trọng, Thành phố mới Bình 
Dương đang từng bước khẳng định vai trò của mình là trung 
tâm của các hoạt động chính trị - xã hội, kinh tế, văn hóa, thể 
dục thể thao của Bình Dương. 

Với phương châm "lấy con người làm trung tâm cho các không 
gian chức năng", quá trình chuẩn bị về hạ tầng, các công trình y 
tế, giáo dục, các không gian công cộng… là một bước đi bền 
vững, tạo tiền đề cơ bản cho việc phát triển các dự án thương 
mại, dịch vụ để chào đón cư dân mới đến với thành phố. Khu 
trung tâm Thương mại Dịch vụ Vòng xoay trung tâm - Becamex 
City là một bước đi trên con đường được hoạch định đó. Với vị 
trí chiến lược, điểm hướng tâm từ nhiều đại lộ chính của thành 
phố, Becamex City đóng vai trò trung tâm kết nối về mọi mặt. 
Dự án tạo ra một quần thể công trình hướng tới cư dân, không 
chỉ tạo ra giá trị về sử dụng mà còn thiết lập một tiêu chuẩn 
thẩm mỹ cao cho thành phố.

Bên cạnh tập trung vào yếu tố dịch vụ, tiện ích đầy đủ nhất, 
Becamex City còn mang đến giá trị tinh thần to lớn cho cộng 
đồng khi sáng tạo ra những không gian độc đáo, đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao về cuộc sống - làm việc - vui chơi giải trí cho 
mọi gia đình và là điểm đến tin cậy cho mọi nhà đầu tư.

Becamex City Complex
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BÌNH CHUẨN

DĨ AN

CẢNG
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PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG LOGISTICS
Với tầm nhìn dài hạn, Becamex IDC luôn tiên phong trong đầu tư 
phát triển cơ sở hạ tầng có tính chiến lược nhằm duy trì tăng 
trưởng kinh tế thông qua việc mở rộng, xây mới các hệ thống hạ 
tầng và khu công nghiệp, đô thị. Nhằm nâng cao hiệu quả chuỗi 
cung ứng – kho vận, giảm chi phí hoạt động, tăng năng suất lao 
động cho doanh nghiệp, Becamex IDC đang tiếng hành nghiên 
cứu phát triển 3 Trung tâm kho vận phức hợp (Intermodal 
Logistic Centers) tại Bình Dương. Các trung tâm này tạo nên một 
hành lang kho vận gắn liền với Tuyến đường sắt Xuyên Á theo 
quy hoạch của chính phủ. Hành lang kho vận Bình Dương kết nối 
các khu công nghiệp, đô thị quan trọng với các cảng sông, cảng 
biển, cảng hàng không quốc tế của khu vực và liên thông với 
mạng lưới đường sắt quốc gia. Sự hình thành của trục kho vận 
này sẽ giúp giải quyết nhiều nút thắt về giao thông đường bộ 
truyền thống. Đây sẽ là một tuyến giao thông Hiện đại – An toàn 
– Hiệu quả để từ đó nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp, 
tăng thêm sự chủ động trong tối ưu hóa chuỗi cung ứng của 
ngành. Đề xuất này là bước đi chiến lược, có tính lâu dài, đảm bảo 
phát triển kinh tế bền vững cho Bình Dương nói riêng và cho 
Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.
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