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NGHị QuyếT 50
mở ra một “kỷ nguyên mới” 

trong thu hút FDi
Lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, Bộ Chính trị đã ban hành 
Nghị quyết 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 (khoá XII), về định hướng hoàn thiện thể chế, 
chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030, mở ra 
một “kỷ nguyên mới” trong thu hút vốn FDI của Việt Nam, kỷ nguyên của hợp tác “cuộn 
chiếu hoa - lắp cửa từ”. Nghị quyết 50 khẳng định việc thu hút đầu tư FDI phải đúng định 
hướng, kiên quyết không đánh đổi tất cả để thu hút đầu tư nước ngoài.

Hoa NguyễN

Không thể phủ nhận những lợi ích kinh tế 
đem lại từ việc thu hút FDI. Thống kê cho 
thấy khu vực FDI luôn dẫn đầu kim ngạch 
xuất khẩu cả nước, trong tổng số giá trị 

xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 là 243,48 tỷ USD, 
thì khu vực FDI đạt 171,53 tỷ USD, chiếm đến 70,4%. 
Trong 7 tháng năm 2019, xuất khẩu FDI đóng góp hơn 
101,1 tỷ USD (trong tổng kim ngạch xuất khẩu 289,26 tỷ 
USD của cả nước) và nắm tỷ trọng chủ yếu trong xuất 
khẩu các mặt hàng chủ lực như máy tính, điện tử, linh 
kiện. Đáng chú ý, mức xuất siêu của Việt Nam vẫn phụ 
thuộc chủ yếu vào doanh nghiệp FDI.

Hơn 30 năm, 351 tỷ USD đầu tư vào Việt Nam là con 
số ấn tượng từ dòng vốn đầu tư nước ngoài FDI. Đó là 
kết quả từ những "chiếc chiếu hoa" được trải dài, mời gọi 
những người bạn đầu tư suốt nhiều năm. Nhưng bên cạnh 
đón nhận những người bạn chân chính, trên "chiếu hoa" 
cũng để lại dấu chân của những vị khách đang "núp bóng 

đầu tư". Chính vì thế, đã đến lúc, Việt Nam cần chủ động 
lắp thêm một "chiếc cửa từ" hiện đại để sàng lọc, hợp tác 
với một thế hệ những người bạn FDI mới. Đặt lên hàng 
đầu những tiêu chí: Chất lượng, hiệu quả, công nghệ, thân 
thiện môi trường, đảm bảo an toàn, an ninh quốc gia.

Theo TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI): “Doanh nghiệp 
FDI tồn tại như một ốc đảo trong nền kinh tế Việt 
Nam, sự liên kết giữa các DN FDI và các DN trong 
nước rất yếu. Nếu có biến động, họ có thể dịch chuyển 
dễ dàng, không đảm bảo tính phát triển bền vững”. 
Cũng theo TS. Vũ Tiến Lộc: “Thu hút đầu tư FDI nếu 
không được lựa chọn sẽ không đạt mục tiêu kết nối 
và thậm chí còn “chèn lấn” khu vực kinh tế tư nhân”.

Nghị quyết (NQ) 50 về thu hút FDI được ban hành, 
đã có nhiều đánh giá cho rằng, một “kỷ nguyên mới” 
trong thu hút FDI đã chính thức được mở ra. Đó không 
còn là sự kỳ vọng mà đã trở thành hiện thực khi NQ 
không chỉ vạch ra mục tiêu về số lượng mà còn nhấn 
mạnh về chất lượng cũng như yêu cầu bức thiết trong 
đổi mới tư duy, hệ thống, thể chế.

Ngay từ tên gọi của NQ đã xác định rõ tâm thế chủ 
động của Việt Nam đối với dòng vốn FDI trong thời 
gian tới, đó không chỉ là "thu hút và sử dụng" mà đã trở 
thành "hợp tác đầu tư". Mang nội hàm mở rộng hơn, 
"hợp tác đầu tư nước ngoài" là hợp tác cả về quản lý, 
kết nối, đầu tư mua lại, sáp nhập lẫn nhau, đặc biệt hợp 
tác bảo vệ môi trường, bảo vệ người lao động. 

Khái niệm "hợp tác đầu tư" đã thay đổi vị thế "trải 
chiếu hoa", "trải thảm đỏ mời gọi" suốt nhiều năm của 
Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, không phải nhà đầu tư 

Giáo sư Nguyễn Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu 
tư nước ngoài
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nước ngoài mang cái gì vào thì ta chấp nhận cái đấy và 
điều quan trọng là "chiếu hoa" chỉ trải dựa trên việc lựa 
chọn. Quyền lựa chọn nhà đầu tư với những tiêu chí 
rõ ràng thể hiện trong NQ 50 được rút ra từ những bài 
học kinh nghiệm lựa chọn nhà đầu tư trong quá khứ.

Vậy “chiếu hoa” sẽ trải, “cửa từ” sẽ mở chào đón 
những ai? Đó là những dự án công nghệ mới, những dự án 
sạch, trọng điểm quốc gia, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi 
sản xuất và cung ứng toàn cầu, có nghĩa chúng ta sẽ chào 
đón những người bạn lớn, cùng chí hướng và lớn hơn ta.

Một ví dụ cụ thể, trong đó có thể kể đến Samsung - 
doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 1995 
với số tiền cam kết hơn 17,3 tỷ USD, đến nay đã giải ngân 
được hơn 90%. Trước những yêu cầu mới từ NQ 50 của 
Bộ Chính trị, Samsung cho biết đã có những sự chuẩn 
bị từ trước và theo những định hướng đầu tư của mình.

Ông Choi Joo Ho - Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung 
Việt Nam cho biết: “Trong lĩnh vực mở rộng sản xuất, 
chúng tôi đang tập trung vào các lĩnh vực công nghệ cao 
mà vẫn đảm bảo yếu tố thân thiện với môi trường, cùng 
với đó là nâng 20% số lượng vendor cấp I Việt Nam 
trong năm 2019 lên con số 42 và đến năm 2020 sẽ là 50 
nhà cung ứng cấp I là DN Việt. Năm 2018, tổng giá trị 
XK của chúng tôi đạt hơn 60 tỷ USD, đóng góp 25% vào 
tổng kim ngạch XK của VN và dự kiến năm nay sẽ có 
những kết quả tích cực hơn nữa”.

Ở một diễn biến khác, theo nhận định của các 
chuyên gia, khi cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung nổ 
ra, dòng vốn sẽ dịch chuyển từ Trung Quốc sang Đông 
Nam Á, trong đó Việt Nam là một trong những trung 
tâm để tránh “lệnh trừng phạt” của Mỹ. Đó không chỉ 
là các nhà đầu tư của Trung Quốc, mà cả các nhà đầu 
tư nước khác “tháo chạy” khỏi Trung Quốc.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung mang lại cho 
Việt Nam cơ hội thu hút dòng vốn FDI từ Trung 

Quốc do Việt Nam có môi trường kinh doanh thông 
thoáng, an ninh, chính trị ổn định và các nước đang 
sắp xếp lại chiến lược đầu tư ra nước ngoài. Bên cạnh 
đó, các công ty lớn trên thế giới đang hoạt động đầu 
tư ở Trung Quốc sẽ tìm giải pháp giảm thiểu rủi ro 
bằng cách chuyển một số cơ sở sản xuất hay thương 
mại sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Có 
lẽ, đó chính là lý do mà vừa qua “ông lớn” công nghệ 
google đã quyết định rời nhà máy khỏi Trung Quốc 
và sẽ sản xuất những chiếc điện thoại thông minh 
dòng pixel tại VN.

Có thể ví kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước và kinh 
tế có vốn đầu tư nước ngoài như ba đội quân chủ lực 
của kinh tế Việt Nam. Tiếp nối NQ về kinh tế tư nhân, 
NQ 50 ra đời, khẳng định việc thu hút đầu tư FDI phải 
đúng định hướng, kiên quyết không đánh đổi tất cả để 
thu hút đầu tư nước ngoài. Đã qua rồi thời kỳ trải thảm 
đỏ, mời gọi đầu tư, thu hút FDI bằng mọi giá mà thay 
vào đó, phải đón những người bạn lớn, cùng đồng lòng, 
cùng chí hướng để tạo thế kiềng ba chân vững chắc 
trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh 
tế của Việt Nam

NQ 50 khẳng định việc thu hút đầu tư FDI phải đúng định hướng, kiên quyết không đánh đổi tất cả để thu hút đầu tư nước ngoài



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG8

Những năm gần đây, sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) thực sự đã trở 
thành động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế đất nước. Đặc biệt là sau khi Nghị 
quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về "Phát triển KTTN trở thành một động lực quan 
trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" ra đời, khu vực KTTN Việt 
Nam như được tiếp thêm sức mạnh để vươn lên mạnh mẽ hơn, đóng góp nhiều hơn vào sự 
phát triển chung của kinh tế đất nước.

Doanh nghiệp tư nhân

QuỳNH aNH

Lực Lượng DnTn ngày càng Lớn mạnh

Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp tư nhân 
(DNTN) đang gia tăng mạnh, nếu năm 2017 là 655.000 
DN thì đến hết quý I/2019 đã đạt con số 730.000 DN, 
trong đó, DN khởi nghiệp sáng tạo có khoảng 3.000 DN. 
Tổng vốn đăng ký mới tăng từ 1.296 tỷ đồng năm 2017 
lên 1.478 tỷ đồng vào năm 2018, riêng quý I/2019 có 
375.500 tỷ đồng vốn đầu tư mới với gần 320 nghìn việc 
làm mới. Quy mô của nhiều DNTN cũng ngày càng 

được mở rộng, một số DN đạt tổng tài sản lên đến hàng 
trăm nghìn tỷ đồng và sử dụng hàng chục nghìn lao động. 

Theo sách trắng doanh nghiệp Việt Nam 2019, khu 
vực KTTN đóng góp 42% GDP, khoảng 30% giá trị tổng 
sản lượng công nghiệp, 80% tổng mức lưu chuyển hàng 
hóa bán lẻ, dịch vụ và thu hút 85% lực lượng lao động 
cả nước. Vốn của khu vực này chiếm tới 53% vốn của 
toàn bộ khu vực doanh nghiệp, tăng 16,5% so với cuối 
năm 2016. Như vậy, sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 10, 

rấT cầN sự ĐồNg HàNH của NHà Nước 
Và Xã Hội TrêN coN ĐườNg pHáT TriểN

Doanh nhân là lực lượng nòng cốt trong doanh nghiệp, đưa doanh nghiệp vận hành, phát triển đúng hướng và hiệu quả
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khu vực KTTN được quan tâm hơn nên sức bật ngày 
càng lớn hơn,đóng góp toàn diện trên tất cả các lĩnh 
vực, trong đó có nhiều lĩnh vực then chốt.

Điển hình có thể kể đến như: Ba công trình lớn là 
Sân bay quốc tế Vân Đồn, cảng tầu khách du lịch quốc 
tế Hạ Long và đường cao tốc nối thành phố Hạ Long với 
sân bay Vân Đồn, đều do một tập đoàn tư nhân đầu tư 
với tổng vốn lên đến 20 nghìn tỷ đồng. Trong lĩnh vực ô 
tô, Vinfast - chiếc xe hơi đầu tiên mang thương hiệu Việt 
cũng do một DNTN sản xuất, ngay lần đầu trình làng đã 
tạo tiếng vang lớn tại cả thị trường trong nước và quốc 
tế, giúp Việt Nam ghi tên mình lên trên bản đồ công 
nghiệp ô tô thế giới. Còn trong lĩnh vực hàng không, sau 
Vietjet Air, Bamboo Airway là hãng hàng không tư nhân 
tiếp theo ra nhập thị trường, mang lại cơ hội bay cho 
hàng chục triệu người và làm thay đổi diện mạo kinh tế 
cho các vùng có đường bay tới. Mới đây nhất là siêu dự 
án xây dựng thành phố thông minh tại Hà Nội do Tập 
đoàn BRG liên doanh với Tập đoàn Sumitomo Nhật Bản 
triển khai thực hiện với số vốn đầu tư lên đến 4,2 tỷ 
USD… và còn rất nhiều điều kỳ diệu khác kể từ khi khối 
DNTN được tham gia đầu tư vào những lĩnh vực mà vốn 
dĩ xưa nay chỉ có Nhà nước làm được. Điều đó cho thấy, 
khu vực kinh tế này đang có xu hướng vượt qua khu vực 
kinh tế nhà nước để trở thành thành phần kinh tế thực 
hiện vốn đầu tư toàn xã hội lớn nhất.

cần sự đồng hành Trên con đường 
pháT Triển

Thời gian qua, Chính phủ đã vào cuộc rất mạnh mẽ, 
đặc biệt trong lĩnh vực cải cách, cải thiện môi trường đầu 
tư kinh doanh, tháo dỡ rào cản, giảm chi phí cho hoạt 
động kinh doanh của DN, tăng quyền tự do kinh doanh, 
bảo đảm an toàn hơn trong hoạt động kinh doanh của 
DN, từ đó đã thúc đẩy khu vực KTTN phát triển.

Đã có hơn 3.300 (hơn 50%) điều kiện kinh doanh 
được cắt giảm, điều này đã tiết kiệm được cho DN và 
người dân 5,9 triệu ngày công/năm. Mới đây nhất, Việt 

Nam đã được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá là nền 
kinh tế có mức độ cải thiện điểm số và tăng hạng tốt 
nhất toàn cầu (tăng 3,5 điểm và 10 bậc năm 2019). Qua 
đó thấy rằng, toàn bộ hệ thống chính trị đã rất nỗ lực 
để đưa kinh tế đất nước phát triển và hàng loạt những 
chương trình hành động đã được thực thi một cách rốt 
ráo, quyết liệt như: Kiến tạo môi trường cạnh tranh, 
khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo,… thúc đẩy 
mọi thành phần kinh tế sáng tạo, phát triển.

Sự nỗ lực không ngừng của Đảng và Nhà nước 
nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải thiện 
thể chế đã giúp môi trường kinh doanh của VN tốt hơn 
rất nhiều, tuy nhiên, vẫn còn nhiều việc phải làm. Hiện 
nay, điều mà DNTN lo ngại nhất vẫn là rủi ro chính 
sách. Nhiều DN cho rằng, họ không cần Nhà nước hỗ 
trợ bằng tiền mà chỉ cần cơ chế chính sách có sự thống 
nhất và bình đẳng. Điều quan trọng là không để các 
chính sách bị trễ so với sự phát triển. Đặc biệt, cần phải 
có những cơ chế đặc thù cho DNTN, cho các dự án 
đặc thù để phát triển đất nước. Nhà nước hãy có nhiều 
chính sách tốt hơn nữa để tạo điều kiện cho DNTN có 
thể “lớn” được đúng với tầm của họ.

TS. Nguyễn Đình Cung - Nguyên Viện trưởng Viện 
Kinh tế Việt Nam cũng cho rằng, khối DNTN vẫn còn 
rất nhiều tiềm năng để phát triển, vì vậy, chính sách 
của Nhà nước nên tập trung vào khu vực này nhiều 
hơn nữa để giải quyết hai vấn đề. Thứ nhất là để DNTN 
không “sợ lớn”; thứ hai, để DNTN lớn được bằng tài 
năng và sự cạnh tranh công bằng. Nhà nước cần dùng 
chính sách để hỗ trợ, nhất là hỗ trợ các DN đang thành 
công để họ tiến nhanh hơn ra bên ngoài, tất nhiên, sự 
hỗ trợ này phải dựa trên nguyên tắc cạnh tranh.

Có thể thấy, DNTN ngày càng khẳng định vai trò là 
lực kéo tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế đất nước 
nhưng để phát huy được tối đa vai trò của khối DNTN, 
rất cần sự đồng hành của Nhà nước và xã hội trên con 
đường phát triển của thành phần kinh tế quan trọng này

Phối cảnh siêu dự án Thành phố thông minh mới được công bố ngày 4/10 do tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo liên doanh 
thực hiện
Phối cảnh siêu dự án Thành phố thông minh mới được công bố ngày 4/10 do tập đoàn BRG và tập đoàn Sumitomo liên doanh 
thực hiện
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HàNH ĐộNG NHư THế Nào Để HIệN THựC Hóa

Tại Diễn đàn thường niên lần thứ hai về cải cách và phát triển năm 2019 với chủ đề “Việt 
Nam: Khát vọng thịnh vượng – Ưu tiên và hành động” vừa diễn ra giữa tháng 9 vừa qua, 
nhiều khó khăn của Việt Nam đã được nhận diện, nhiều câu hỏi cho tương lai cũng đã được 
đặt ra, trong đó, câu hỏi lớn nhất là: Việt Nam phải làm gì và hành động như thế nào để hiện 
thực hóa khát vọng thịnh vượng? QuỳNH aNH

khát vọng thịnh vượng?

Cho đến nay, Việt Nam đã trải qua gần 35 
năm thực hiện chính sách đổi mới nền kinh 
tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa. Theo đánh giá 

chung của nhiều chuyên gia và tổ chức quốc tế, Việt 
Nam được xem là một trong những điển hình về phát 
triển thành công. Từ một nước trong nhóm nghèo nhất 
thế giới khi bắt đầu đổi mới với tỷ lệ đói nghèo ở mức 
rất cao, trên 53% năm 1992, Việt Nam đã giảm tỷ lệ này 
xuống còn 5,3% vào năm 2018, vươn lên trở thành nước 
có thu nhập trung bình và đạt được nhiều thành tựu về 
xã hội tương đương với các quốc gia có thu nhập cao 
hơn. Tăng trưởng GDP giai đoạn 2011-2020 của Việt Nam 
ước đạt khoảng 6,35%/năm, thuộc nhóm tăng trưởng cao 
trong khu vực và thế giới. Có thể nói, đây là những thành 
tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử của người dân Việt Nam.

Hiện nay, Việt Nam đang khẩn trương triển khai 
nghiên cứu xây dựng Chiến lược phát triển KT-XH thời 
kỳ 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển KT-XH 

5 năm 2021-2025 nhằm xây dựng Việt Nam trở thành 
một quốc gia thịnh vượng trong 10-25 năm tới. Để hiện 
thực hóa được khát vọng này, cần sự nỗ lực vượt bậc 
của cả nền kinh tế, trong đó, hướng tới thể chế kinh 
tế thị trường hiện đại, hội nhập; đổi mới sáng tạo để 
vượt qua bẫy thu nhập trung bình; nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực là những việc quan trọng mà Việt Nam 
phải làm trong hành trình đi đến thịnh vượng.

đẩy mạnh cải cách Thể chế, vượT qua 
bẫy Thu nhập Trung bình

Trong các phiên thảo luận tại Diễn đàn, các học giả, 
nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đều cho rằng, việc xây 
dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường có ý nghĩa đặc 
biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Việt Nam trong hiện tại cũng như giai đoạn sắp tới. Nhiều 
diễn giả đều có một nhận định quan trọng là so với thông 
lệ quốc tế và yêu cầu của sự phát triển thì thể chế kinh 
tế thị trường ở Việt Nam về thực chất còn nhiều khiếm 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn cải cách và phát triển 2019
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khuyết dẫn đến kìm hãm sự phát triển, đặc biệt là sự phát 
triển của khu vực kinh tế tư nhân. Còn để vượt qua được 
bẫy thu nhập trung bình, thì bên cạnh việc thu hút vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài và thương mại, Việt Nam cần nâng 
cao năng lực, đổi mới sáng tạo, cùng với phát triển công 
nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo. Và đặc biệt là cần đầu tư 
xứng đáng vào nguồn nhân lực, con người.

PGS.TS Bùi Tất Thắng - Nguyên Viện trưởng Viện 
Chiến lược phát triển cũng cho rằng, hiện nay, chất 
lượng thể chế kinh tế thị trường của Việt Nam chưa cao 
và chưa đồng đều, do đó, ảnh hưởng nhiều đến sự phát 
triển của khu vực doanh nghiệp nói chung và khu vực 
kinh tế tư nhân nói riêng, đặc biệt, nó sẽ cản trở việc 
thoát bẫy thu nhập trung bình của chúng ta hiện nay. 

Để giải quyết vấn đề này, theo ông Thắng, phải 
nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh 
tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế, 
trong đó, tiếp tục thực hiện một trong ba đột phá chiến 
lược “hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa” với trọng tâm chính là: Xây dựng bộ 
máy nhà nước có cấu trúc và phương thức hoạt động 
phù hợp, hiệu lực và hiệu quả; Nâng cao chất lượng môi 
trường kinh doanh, đảm bảo cạnh tranh bình đẳng thực 
sự và phát triển đầy đủ, đồng bộ các loại thị trường, cần 
chú trọng hỗ trợ các DN tham gia nhiều hơn và sâu rộng 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; Việc huy động, phân bổ 
và sử dụng các nguồn lực phát triển trong xã hội phải 
theo nguyên tắc thị trường; Giải quyết tốt mối quan hệ 
giữa Nhà nước - thị trường - xã hội. 

nâng cao chấT Lượng nguồn nhân Lực 
Là yêu cầu cấp ThiếT

Một quốc gia thịnh vượng không thể không nói tới 
phát triển con người với tư cách là người tham gia phát 
triển kinh tế và là người được sẻ chia, thụ hưởng kết 
quả của phát triển. Tuy nhiên, theo báo cáo tại Diễn 
đàn cải cách và phát triển năm 2019, Việt Nam có dân 
số đứng thứ 3 nhưng GDP lại đứng thứ 6 trong khối 
ASEAN, điều này chứng tỏ rằng, năng suất lao động 
của Việt Nam còn thấp. 

Theo TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam, để vượt qua được năng suất lao 
động thấp, thì cần nâng cao năng lực canh tranh của nền 
kinh tế, cụ thể là nâng cao năng lực của khu vực kinh tế 
tư nhân. Phải minh bạch hóa khu vực hộ kinh tế gia đình 
nói riêng và khu vực DN vừa và nhỏ nói chung. Chừng 
nào khu vực DN vừa và nhỏ chưa được nâng cấp và chưa 
thể kết nối vào chuỗi giá trị toàn cầu thì chừng đó chúng 
ta vẫn chưa thể vượt qua được năng suất lao động thấp.

PGS.TS Bùi Tất Thắng thì cho rằng, trong bối cảnh 
hiện nay, để có được nguồn nhân lực chất lượng, đáp 

ứng được yêu cầu của thời kỳ mới, cần xây dựng con 
người VN có sức khỏe, ý thức trách nhiệm cao, trình độ 
chuyên môn tốt, có năng lực hội nhập; đồng thời, cũng 
cần cải cách tổng thể, đồng bộ chính sách tiền lương 
theo hướng tăng năng suất lao động làm cơ sở để tăng 
lương; đổi mới chế độ tuyển dụng, trọng dụng nhân tài 
khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; xây dựng 
chiến lược việc làm thỏa đáng cho người lao động VN…

Để “hiến kế” cho Việt Nam vượt qua được bẫy thu 
nhập trung bình và hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, 
nhiều chia sẻ thẳng thắn, tâm huyết của các học giả, 
chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước đã được gửi đến 
Chính phủ. Đây là những đóng góp vô cùng hữu ích để 
giúp Việt Nam tìm ra cách làm phù hợp cho mình. Có 
lẽ, việc mà chúng ta cần làm trước mắt đó là xây dựng 
được một chiến lược phát triển thật tốt cho giai đoạn tới, 
phải xác định được những điểm đột phá nào cần ưu tiên 
tập trung và tiếp đến là phải hành động quyết liệt hơn, 
mạnh mẽ hơn như lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã nói: “Chúng ta trở lên lớn lao bởi những 
ước mơ, nhưng bên cạnh những ước mơ, khát vọng thì 
cần phải hành động vì một Việt Nam thịnh vượng”

Đẩy mạnh cải cách thể chế là nhiệm vụ quan trọng

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết
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đi Tìm nguyên nhân

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, chỉ tính đến hết 
tháng 6/2019, trên phạm vi cả nước có 89 dự án điện gió 
và mặt trời, với tổng công suất đặt 4.543,8 MW, chiếm 
hơn 8,3% tổng công suất của hệ thống điện quốc gia. 
Riêng hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận hiện có 38 nhà 
máy điện gió, điện mặt trời với tổng công suất đặt khoảng 
2.027 MW, dự kiến đến hết năm 2020, công suất này tăng 
lên 4.240 MW. Đây được coi là một trong những giải pháp 
nhằm đối phó với những thách thức về nhu cầu năng 
lượng đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Tuy nhiên, có một thực tế đáng báo động đó là tình 
trạng thiếu đồng bộ giữa quy hoạch phát triển điện mặt 
trời (ĐMT) với các lĩnh vực hạ tầng lưới điện đã làm 
ảnh hưởng trực tiếp (quá tải từ 260 - 360%) tại các tuyến 
đường dây 110 kV Tháp Chàm - Hậu Sanh - Tuy Phong 
- Phan Rí. Kéo theo đó là các nhà máy ĐMT thường 
xuyên phải cắt giảm từ 30 - 60% công suất. Ông Lưu 
Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, 
theo quy hoạch tới năm 2020, Ninh Thuận được duyệt 
2.000 MW dự án năng lượng tái tạo, trong đó có ĐMT, 
nhưng thiết kế lưới truyền tải khu vực này chỉ chịu được 
tối đa công suất 800 - 1.000 MW. Tới cuối tháng 6/2019, 
tổng công suất các dự án năng lượng tái tạo của tỉnh 
này được đấu nối là 1.300 MW, trong đó gần 1.090 MW 
là ĐMT. Trong khi đó, đến năm 2020, sẽ còn có hàng 
chục dự án ĐMT và điện gió sẽ được đưa vào vận hành, 
sẽ là bài toán nan giải đối với các nhà đầu tư và cả với 
ngành Điện. Vì vậy, nếu Chính phủ không có các giải 
pháp căn cơ thì sẽ làm khó cho các nhà đầu tư.

Lưới điện có pháT Triển đồng bộ?

Mới đây, trong chuyến công tác tại các tỉnh phía Nam 
để tìm hiểu về tình hình lưới điện, chúng tôi đã có dịp 
đến một số địa bàn - nơi sẽ được đầu tư xây dựng các 
trạm biến áp để đón điện từ các dự án ĐMT thuộc các 
tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận… thì thấy rằng, 
việc phát triển lưới điện truyền tải khu vực các tỉnh phía 

Nam được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư khá đồng 
bộ. Từ năm 2017 - 2019, với sự chỉ đạo của Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý Dự án 
các công trình điện miền Nam - SPMB đã thực hiện đầu 
tư tổng cộng 288 dự án (gồm: 89 công trình 500 kV, 199 
công trình 220 kV). Trong đó, năm 2017 có 27 công trình 
500 kV và 46 công trình 220 kV); năm 2018 xây dựng 30 
công trình 500 kV và 67 công trình 220 kV); năm 2019 
thực hiện 32 công trình 500 kV và 86 công trình 220 kV. 
Riêng năm 2019, SPMB thi công 13 công trình, gồm 09 
công trình 500 kV và 04 công trình 220 kV, với tổng chiều 
dài 1.395 km, tổng công suất 5.625 MVA và từ đầu năm 
đến nay đã đóng điện 06 công trình, dự kiến đến cuối năm 
sẽ hoàn thành 07 công trình còn lại. Trong đó, có nhiều 
công trình 220 kV trực tiếp đón điện từ các dự án ĐMT 
như dự án trạm biến áp 220/110/22 kV Cam Ranh và đấu 
nối; trạm biến áp 220/110/22 kV Phan Rí và đấu nối, nhằm 
phục vụ cung cấp điện trực tiếp cho các địa phương thuộc 
tỉnh Khánh Hòa và huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Như vậy có thể thấy, từ nhiều năm qua, để đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện phát triển kinh tế - xã hội 
của các tỉnh phía Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

giải pháp nào xử lý

Những tháng gần đây, dư luận ồn ào về việc các dự án điện mặt trời được đầu tư “ồ ạt” vào 
các tỉnh phía Nam gây nên tình trạng quá tải lưới điện. Hệ lụy là hệ thống điện quốc gia thì 
thiếu hụt nguồn cung, nhưng các nhà máy điện mặt trời lại không thể phát hết công suất.

Mai HươNg

Khu vườn xoài - nơi được quy hoạch xây dựng trạm biến áp 
220 kV Cam Ranh phục vụ đón điện từ Dự án điện mặt trời

Quá Tải Lưới ĐiệN Tại các TỉNH pHía Nam?
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NgHiêN cứu - Trao đổi NgHiêN cứu - Trao đổi

đã hết sức chủ động, đi trước một bước, không chỉ đầu 
tư hệ thống lưới điện 220 kV, mà xa hơn còn tính tới 
cả việc hòa ĐMT lên lưới 500 kV. Tuy nhiên, việc các 
dự án ĐMT phát triển ồ ạt tại khu vực này không theo 
một quy hoạch nào đã và đang gây khó khăn cho các 
đơn vị ngành Điện, bởi chỉ cần thời gian 6 tháng một dự 
án ĐMT có thể đưa vào sử dụng nhưng muốn có một 
đường dây, hay trạm biến áp 220 kV trở lên hoàn thành 
đón điện từ ĐMT phải mất từ 2 - 3 năm.

Khó Khăn chồng chấT Khó Khăn

Trao đổi với lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia xung quanh vấn đề phát triển lưới điện liên 
quan đến các dự án ĐMT tại các tỉnh phía Nam, ông 
Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNNPT cho biết: 
Vướng mắc lớn nhất hiện nay chính là công tác đền bù 
giải phóng mặt bằng. Do các doanh nghiệp tư nhân đầu 
tư vào lĩnh vực năng lượng tái tạo thường đền bù giá 
đất cho người dân khá cao, trong khi EVNNPT là một 
doanh nghiệp nhà nước nên việc bồi thường, giải phóng 
mặt bằng phải thực hiện theo chính sách của Nhà nước 
nên giá sẽ thấp hơn so với giá thị trường nên chưa nhận 
được sự đồng thuận từ người dân. Đặc biệt, quy trình 
bồi thường từ khi triển khai các thủ tục đầu tiên cho 
đến khi bồi thường xong thì phải mất 09 tháng.

Qua tìm hiểu được biết, có 02 Dự án: Trạm biến 
áp 220 kV Phan Rí và đấu nối trên địa bàn tỉnh Bình 
Thuận được xây dựng nhằm truyền tải công suất Nhà 
máy Nhiệt điện Vĩnh Tân, đồng thời, truyền tải công 
suất ĐMT từ trạm này cung cấp nguồn điện ổn định trên 
địa bàn huyện Tuy Phong, dự kiến hoàn thành vào quý 
I/2020 và dự án trạm biến áp 220 kV Cam Ranh có đấu 
nối, dự kiến khởi công cuối năm 2019 và hoàn thành quý 
IV/2020 phục vụ cung cấp điện cho tỉnh Khánh Hòa đều 
đang gặp trở ngại do công tác giải phóng đền bù từ các 
hộ dân. Tại các dự án này, đa số các hộ dân đã nhận tiền 
đền bù theo phương án bồi thường của chính quyền địa 
phương, nhưng vẫn còn hàng chục hộ dân chưa đồng ý 
nhận tiền do kiến nghị đơn giá đền bù thấp, thậm chí có 
hộ dân đã được các cơ quan chức năng mời tới 03 lần lên 
nhận tiền nhưng họ vẫn không chấp thuận theo phương 

án đã được các cấp phê duyệt. Nhiều địa phương còn 
gây khó cho đơn vị thi công như rào đường không cho 
các phương tiện vận chuyển vào vị trí thi công, hoặc thu 
phí quá cao, cá biệt có nơi người dân khi biết công trình 
đang được giải tỏa, còn tự ý xây nhà trái phép, trồng cây 
trên mặt bằng dự án, tưới cho cây chết để bắt ngành 
Điện bồi thường với giá cao. 

cần những giải pháp để Tháo gỡ

Theo Phó Tổng Giám đốc EVNNPT Bùi Văn Kiên, 
thì hiện nay, các đơn vị thuộc EVNNPT đã phân công 
Phó giám đốc các Ban Quản lý dự án và các cán bộ của 
các phòng liên quan bám sát địa phương để thúc đẩy 
nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Bên 
cạnh đó, Tổng công ty cũng đang tích cực phối hợp với 
Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành có liên quan 
để cùng với chính quyền các địa phương phối hợp làm 
tốt công tác tuyên truyền tới người dân về các chính 
sách liên quan đến thu hồi đất đai. Đồng thời, chuẩn bị 
tốt các phương án uy động nguồn vốn phục vụ dự án. 
Khi địa phương và người dân có diện tích đất bị thu hồi 
để xây dựng dự án mà đồng thuận với phương án bồi 
thường thì ngay lập tức sẽ chi trả số tiền bồi thường…

Từ thực tiễn quá trình đầu tư xây dựng các dự án 
điện đã xuất hiện nhiều bất cập mà các đơn vị ngành 
Điện đề xuất: Thứ nhất, kiến nghị với Quốc hội và 
Chính phủ xem xét, nghiên cứu điều chỉnh các vấn đề 
liên quan tới chính sách đền bù với đặc thù đường dây 
truyền tải điện. Bởi, công trình đường dây được xây 
dựng dưới dạng tuyến nên cần phải có những cơ chế 
riêng. Ví dụ, đối với một số đường dây truyền tải điện 
lớn thì khi có thiết kế tuyến đường giao thông kết hợp 
với đường dây truyền tải điện ở khoảng giữa hai làn 
đường. Thứ hai, bên cạnh việc thu hồi phần đất làm 
vị trí móng cột thì cũng cần thu hồi cả phần đất nằm 
trong an toàn hành lang tuyến. Thứ ba là về đơn giá, 
Nhà nước cũng cần phải xác định đơn giá sao cho phù 
hợp và sát với giá cả của thị trường (giá cả về đất đai, 
giá cả về cây trồng…), nhằm tạo được sự đồng thuận 
cho người dân khi phải giải tỏa phần đất cho xây dựng 
đường dây truyền tải điện

Nhà máy điện mặt trời ở Bình Thuận
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Bộ trưởng và Đoàn công tác tham quan các 
xưởng sản xuất, Trường Mầm non, Phòng 
Khám đa khoa, Phòng truyền thống của 
Tổng công ty. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 

đã dành nhiều lời động viên ân cần, tặng quà cho cán 
bộ công nhân viên, trao quà của Quỹ Bảo trợ trẻ em 
Việt Nam cho cô và trò Trường Mầm non May 10.

Sau khi đi thăm, tìm hiểu công việc cũng như các 
điều kiện làm việc của công nhân, Bộ trưởng và Đoàn 
công tác đã có buổi làm việc với cán bộ chủ chốt của 
May 10. 

Có 5 yếu tố định hướng của May 10 thành công 
trong thời gian qua được ông Vũ Đức Giang - Chủ 
tịch HĐQT May 10 chia sẻ với các đại biểu: Một là, 

chuyển dịch cơ cấu đầu tư từ công ty mẹ về các công 
ty con ở địa phương, nhằm duy trì sự ổn định và 
phát triển. Hai là, giữ gìn và phát triển bề dày truyền 
thống, văn hóa cái nôi của doanh nghiệp nhà nước. 
Ba là, phát triển doanh nghiệp đi đôi với đời sống của 
người lao động. Bốn là, May 10 là đơn vị tiên phong 
trong tiếp nhận, đầu tư khoa học công nghệ, nâng cao 
năng suất lao động, phát triển bền vững cho ngành 
Dệt May, từng bước khẳng định sự gắn kết giữa doanh 
nghiệp và người lao động. Năm là, chăm lo đời sống 
vật chất, tinh thần, chia sẻ những tâm tư tình cảm của 
người lao động.

Tổng Giám đốc May 10 - ông Thân Đức Việt đã 
nêu ra ý kiến về một số vấn đề cụ thể của Dự thảo Bộ 

Sáng ngày 17/9/2019, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội (LĐTB & XH) Đào 
Ngọc Dung và Đoàn công tác đã tham quan và làm việc với lãnh đạo Tổng công ty May 10 
(May 10) về việc lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi).

NTT

Bộ trưởng Bộ LĐtB&Xh 
thăm và Làm việc tại may 10

Đoàn công tác lấy ý kiến đóng góp của DN vào Dự thảo Bộ Luật Lao động (sửa đổi)
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luật Lao động (sửa đổi): Cụ thể về thời gian làm việc, 
May 10 đề nghị giữ nguyên thời gian làm việc như hiện 
nay, tức là mỗi người làm việc không quá 48 giờ/tuần. 
Về thời giờ làm thêm, kiến nghị tăng trần tối đa thỏa 
thuận làm thêm giờ trong năm từ 300 giờ/năm lên 400 
giờ/năm. Mức tiền lương làm thêm giờ nên giữ nguyên 
như các quy định hiện hành. Về tuổi nghỉ hưu, mong 
muốn Bộ Lao động - Thương binh và xã hội nghiên cứu 
sâu, lắng nghe ý kiến của người lao động các ngành 
nghề, từ đó đưa ra phương án tăng tuổi nghỉ hưu phù 
hợp với từng ngành để anh em công nhân phát huy trí 
tuệ và hoàn thành tốt công việc.

Với tư cách là Trưởng Ban soạn thảo Bộ Luật Lao 
động, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB& XH chia sẻ: “Tôi cảm thấy 
vui, phấn khởi khi đến thăm Tổng công ty May 10, một 
Tổng công ty có truyền thống, có bề dày lịch sử. Tôi rất 
mừng vì chúng ta luôn tìm được hướng đi phù hợp. Tôi 
rất tâm đắc và ghi nhận đây là doanh nghiệp vì người 
lao động và chắc chắn là người lao động sẽ vì May 10”.  

Về những ý kiến góp ý thực tiễn hoạt động vào Bộ 
Luật Lao động (sửa đổi) của May 10, Bộ trưởng cho 
biết sẽ tiếp thu, ghi nhận và chọn lọc để tổng hợp, 
hoàn thiện dự thảo Bộ Luật trình Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội.

Với những định hướng May 10 đề ra, Bộ trưởng 
Đào Ngọc Dung đề nghị Tổng Công ty tiếp tục tổng 
kết thực tiễn, duy trì những gì đặc trưng của mình tạo 
ra một Tổng công ty phát triển bền vững trong ngành 

Dệt May. Phấn đấu là doanh nghiệp mạnh, năng suất 
lao động cao, công nghệ đổi mới nhưng phải đồng bộ, 
quan tâm đến đời sống, văn hóa, đào tạo bồi dưỡng 
cho người lao động.

Bên cạnh việc tiếp xúc, gặp gỡ công nhân lao động 
để tiếp tục lắng nghe, lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Bộ 
Luật Lao động (sửa đổi), Bộ trưởng Đào Ngọc Dung 
cùng đoàn công tác đã dự bữa ăn ca 15.000 đồng với 
người lao động

Bộ trưởng dùng bữa cơm ca giá 15.000 đồng cùng người 
lao động

Bộ trưởng ân cần hỏi thăm, động viên người lao độngBộ trưởng và đoàn công tác tham quan phòng truyền thống 
May 10
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giúp đỡ bà con huyện Lục yên - yên bái

Phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân 
tương ái, "lá lành đùm lá rách", "nhường áo, sẻ 
cơm", mới đây Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty May 
10 đã kịp thời trao 240 phần quà tới tận tay bà con 
dân tộc ở hai xã Tô Mậu và Tân Phượng, huyện 
Lục Yên, tỉnh Yên Bái, giúp bà con nơi đây vơi đi 
những khó khăn để vươn lên trong cuộc sống. 240 
suất quà, mỗi phần quà trị giá 600 ngàn đồng bao 
gồm: 01 áo ấm, 01 áo sơ mi nam, 01 áo sơ mi nữ, 
01 thùng mì tôm, bột canh… CBCNV May 10 mong 
muốn giúp bà con giảm bớt khó khăn, sớm ổn định 
cuộc sống. Hai xã Tô Mậu và Tân Phượng thuộc 
diện vùng cao, dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn 
của huyện Lục Yên, Yên Bái thường xuyên hứng 
chịu thiên tai, lũ quét... Đợt mưa lũ vừa qua đã gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống của người 
dân nơi đây, một số ngôi nhà bị sập đổ do lũ quét, 
hoa màu bị nước cuốn trôi.

Bà Phạm Bích Hồng - Giám đốc điều hành, đại diện 
Hội Chữ thập đỏ May 10 chia sẻ: “Chứng kiến những 
khó khăn của bà con nơi đây khi phải hứng chịu hậu 
quả của thiên tai gây nên, chúng  tôi - những CBCNV 
May 10 rất đau xót, thương cảm và mong muốn bà con 
vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định và vươn lên trong 
cuộc sống”.

Đón nhận những món quà thiết thực, những tấm 
lòng và tình cảm của CBCNV May 10 dành cho bà 
con nơi đây, ông Triệu Văn Lý - Chủ tịch UBND xã 
Tân Phượng, huyện Lục Yên xúc động nói: “Thay mặt 
chính quyền địa phương và nhân dân xã Tân Phượng, 
tôi xin cảm ơn và ghi nhận tấm lòng, sự giúp đỡ của Ban 
lãnh đạo Tổng công ty, anh em công nhân cũng như 
đoàn thiện nguyện May 10 đã có những món quà rất ý 
nghĩa cho bà con. Tôi xin kính chúc quý Tổng công ty 
luôn luôn phát triển, chúc anh chị em mạnh khỏe và 
thường xuyên quan tâm đến những nơi vùng sâu, vùng 
xa còn khó khăn”.

May 10

PTT

Chia sẻ yêu thương
Đoàn thiện nguyện trao quà cho bà con huyện Lục Yên, 
Yên Bái.

Đoàn thiện nguyện trao quà cho bà con huyện Văn Chấn, 
Yên Bái.
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Tiếp tục chương trình chung tay góp sức, giúp 
đỡ đồng bào vùng cao bị ảnh hưởng do mưa lũ, ngày 
15/9/2019, Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty May 10 đã 
có chuyến thiện nguyện thứ 2 đến với đồng bào dân 
tộc tỉnh Yên Bái. Hội Chữ thập đỏ May 10 đã trao 260 
suất quà tặng đồng bào xã Minh An, huyện Văn Chấn 
và 04 xã thuộc huyện Trạm Tấu. Mỗi suất quà trị giá 
600 ngàn đồng bao gồm: Áo ấm, áo sơ mi nam, nữ và 
thực phẩm thiết yếu… 

Những món quà mà May 10 gửi tặng tuy giá trị 
không lớn nhưng với tấm lòng yêu thương, cảm thông, 
chân thành của đoàn thiện nguyện đã giúp người dân 
nơi đây vững tâm hơn trong việc khắc phục hậu quả 
của thiên tai, bớt đi những khó khăn hiện tại, tạo thêm 
nhiều niềm tin trong cuộc sống. Đây là những việc làm 
thiết thực, kịp thời, là tấm lòng nhân ái sẻ chia, thể 
hiện nét đẹp văn hóa của May 10 đối với xã hội và 
cộng đồng. 

Trao quà cho Trường mầm non Xuân 
sơn 

Với phương châm sống đáp đền tiếp nối, chia sẻ 
yêu thương, CBCNV Phòng Thị trường 2 - Tổng công 
ty May 10, không ai bảo ai đều trích một phần thu 
nhập của mình để tham gia các hoạt động ủng hộ, 

từ thiện. Ngày 15/9, tấm lòng của đoàn đã đến với 
các cháu, mỗi cháu được tặng một cặp bánh trung 
thu. Các vật dụng như: Sách, bút, bát, thìa, cốc, khăn, 
chiếu, chảo chống dính… được 20 CBCNV Phòng Thị 
trường 2 chuyển đến và dành tặng cho Trường Mầm 
non Xuân Sơn tại xã Xuân Sơn, huyện Tân Sơn, tỉnh 
Phú Thọ với mong muốn Trường có thêm các điều 
kiện nuôi dạy, giúp các con có thêm điều kiện để học 
tập và sinh hoạt. Trong chuyến thăm Trường Mầm 
non Xuân Sơn, CBCNV Phòng Thị trường 2 còn dành 
tặng 50 phần quà đặc biệt dành cho 50 cháu có hoàn 
cảnh khó khăn nhất.

Hoạt động thiện nguyện thêm phần ý nghĩa hơn 
khi các thành viên trong đoàn còn tham gia biểu diễn 
những tiết mục văn nghệ vui nhộn, ấn tượng dành tặng 
cho các cháu học sinh, với mong muốn các cháu đón 
một cái Tết Trung thu ấm áp, vui vẻ và bắt đầu một 
năm học mới tràn đầy niềm vui.   

Buổi giao lưu diễn ra trong không khí vui vẻ 
của các thầy cô, các bậc phụ huynh, các cháu học 
sinh. Những món quà, vật dụng, cuốn sách… là tình 
cảm, là tấm lòng sẻ chia mà tập thể CBCNV Phòng 
Thị trường 2 dành tặng cô và trò Trường Mầm non 
Xuân Sơn

Đoàn thiện nguyện Phòng Thị trường 2 - May 10 giao lưu văn nghệ và tặng quà cho Trường Mầm non Xuân Sơn
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Để đảm bảo tính khách quan, từ năm 
2013, EVNNPC đã thuê Công ty Cổ 
phần Tư vấn quản lý OCD (đơn vị tư 
vấn độc lập) tiến hành khảo sát, đánh 

giá các tiêu chí mức độ hài lòng của khách hàng sử 
dụng điện sinh hoạt và ngoài sinh hoạt tại 27 Công ty 
Điện lực trực thuộc. Theo đó, điểm hài lòng khách hàng 
về các dịch vụ của EVNNPC được đơn vị tư vấn độc 
lập OCD khảo sát dựa trên 7 yếu tố, gồm: Nhận thức 
về giá điện; hóa đơn tiền điện; thông tin đến khách 
hàng; cung cấp điện; dịch vụ khách hàng; hình ảnh 
kinh doanh và sự đồng thuận xã hội. Các phương pháp 
khảo sát của đơn vị tư vấn được đảm bảo độ chính xác 
lên đến 95%.

Nếu như năm 2013, năm đầu tiên Tổng Công ty 
thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử 
dụng điện với điểm số chỉ đạt từ 6 - 6,4 điểm, năm 2014 
đạt 6,5 điểm thì đến năm 2015, điểm đánh giá mức độ 
hài lòng của khách hàng đã đạt trên 7,1 điểm… Kết quả 
này đã thể hiện những nỗ lực của EVNNPC trong việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng.

Từ năm 2015 đến nay, EVNNPC và các đơn vị 
thành viên tiếp tục có nhiều nỗ lực trọng việc cải 
thiện chỉ số hài lòng của khách hàng sử dụng điện. 
Qua đó, góp phần nâng cao điểm số hài lòng của 
khách hàng khi đánh giá về Tổng Công ty (cao trên 
7 điểm) thông qua việc chủ động cung cấp thông tin 
qua nhiều kênh đến với khách hàng như: Nhắn tin 
điện thoại (SMS); công văn đến địa chỉ khách hàng; 
thông tin qua loa phát thanh, đài báo; tờ rơi; thư điện 
tử… để khách hàng có thêm nhiều sự lựa chọn. Đồng 
thời, EVNNPC cũng bổ sung thêm các phương thức 
thu tiền điện khác nhau nhằm tạo thuận lợi tối đa 

cho khách hàng như: Thu tại quầy; qua ngân hàng; 
internet banking…; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành 
chính nội bộ và thủ tục hành chính liên quan tới dịch 
vụ khách hàng theo phương châm: "Dễ tiếp cận, dễ 
tham gia, dễ giám sát"; Trung tâm Chăm sóc Khách 
hàng điện lực miền Bắc tiếp nhận, xử lý và phản hồi 
thông tin khách hàng sớm nhất…

Một trong những công tác dịch vụ khách hàng nổi 
bật của EVNNPC trong những năm gần đây là thực 
hiện cơ chế một cửa đối với nhu cầu cấp điện mới của 
khách hàng. Theo đó, các đơn vị Điện lực chịu trách 
nhiệm toàn bộ các giao dịch, quá trình thực hiện cấp 
điện cho khách hàng. Điều này đã rút ngắn thời gian 
thực hiện đấu nối điện trung áp xuống còn 10 ngày. 
Đồng thời, thủ tục được rút ngắn từ 5 bước xuống còn 
4 bước là: Tiếp nhận hồ sơ; khảo sát hiện trường; thỏa 
thuận đấu nối và thiết kế; nghiệm thu đóng điện và ký 

Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã triển khai đồng bộ nhiều 
giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và tạo được những bước chuyển biến tích 
cực. Trong đó, tiêu chí mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện được đặc biệt quan tâm. 
Bởi đây là cơ sở quan trọng để Tổng Công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các dịch 
vụ theo yêu cầu mà khách hàng mong muốn.

TuấN aNH

Lấy KHáCH HàNG LàM 
TruNG TâM Của Sự PHáT TrIểNEvnNPC

Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769 chính là cầu nối, 
kênh tương tác giữa khách hàng với EVNNPC
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kết hợp đồng mua bán điện. Nhờ vậy, điểm đánh giá 
mức độ hài lòng của khách hàng của Tổng Công ty 
trong năm 2018 đã đạt 8,01 điểm và công tác dịch vụ 
khách hàng tiếp tục có những chuyển biến tốt với chỉ 
số tiếp cận điện năng đạt 5,77 ngày/7 ngày, giảm 1,23 
ngày so với quy định. Ngoài ra, việc tiếp nhận và giải 
quyết các thủ tục cấp điện được các đơn vị thực hiện 
theo cơ chế một cửa tại 15 Trung tâm hành chính công 
ở các tỉnh, huyện. Còn 12 tỉnh chưa có Trung tâm hành 
chính công, các Công ty Điện lực đã cung cấp dịch vụ 
qua cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Năm 2019, EVNNPC đặt ra mục tiêu điểm đánh giá 
mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,13 điểm. Để đạt 
được mục tiêu này, Tổng Công ty sẽ tiếp tục rà soát, 
rút gọn các thủ tục, xây dựng và ban hành quy định 
thực hiện chỉ số tiếp cận điện năng thống nhất trong 
toàn Tổng Công ty. Trong đó, EVNNPC đã quy định 
thống nhất mẫu hồ sơ, số lượng thủ tục, minh bạch các 
định mức phí dịch vụ, tổ chức phân cấp đến tận các 
Điện lực quận/huyện để tạo thuận lợi tối đa cho khách 
hàng. Ngoài ra, Tổng Công ty đang giao chỉ tiêu cho 
tất cả các Công ty Điện lực thành viên thực hiện chỉ 

số tiếp cận điện năng và tổ chức đánh giá hàng tháng, 
hàng quý gắn với cơ chế trả lương cho các đơn vị để 
tạo động lực khi thực hiện; Triển khai đồng bộ phần 
mềm phát triển khách hàng trên máy tính bảng nhằm 
rút ngắn thời gian cấp điện, hỗ trợ tốt công tác phát 
triển khách hàng; Đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử 
cho tất cả 27 tỉnh thay vì trước đây khách hàng được 
in và nhận hóa đơn bằng giấy. Việc áp dụng hình thức 
này sẽ giúp cơ quan thuế và khách hàng tra cứu hóa 
đơn trên mạng internet thuận tiện, tiết kiệm chi phí và 
thời gian giao dịch…

Đặc biệt, EVNNPC đang tiếp tục tập trung ứng 
dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ khách hàng như: Triển khai cung cấp dịch vụ 
điện tương đương dịch vụ công cấp độ 4; Triển khai 
tổng đài chăm sóc khách hàng; Xây dựng cổng thanh 
toán điện tử kết nối với các ngân hàng và tổ chức thanh 
toán trung gian để triển khai thanh toán tiền điện qua 
internet, qua App mobile, qua ngân hàng; Xây dựng 
và đưa vào áp dụng các phần mềm đa kênh chăm sóc 
khách hàng qua Zalo, Facebook; Triển khai nhắn tin 
chăm sóc khách hàng qua SMS, Zalo…

EVNNPC đặt ra mục tiêu điểm đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đạt 8,13 điểm trong năm 2019
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Giảm thiểu chất thải rắn, bụi và khí, ô 
nhiễm tiếng ồn trong quá trình sản xuất 
xi măng được VICEM coi là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến 

lược phát triển dài hạn của mình. Ông Bùi Hồng Minh, 
Tổng giám đốc VICEM nhấn mạnh: “Trong năm 2019, 
VICEM triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu đổi mới 
mô hình tăng trưởng theo hướng tăng về chất lượng, 
tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, xây 
dựng bộ tiêu chí để kiểm soát hiệu quả hoạt động của 
từng doanh nghiệp, gắn liền với chiến lược “Phát triển 
bền vững và sản xuất xanh”. 

Mục tiêu “phát triển bền vững và sản xuất xanh” đã 
được lãnh đạo VICEM quán triệt tới toàn thể cán bộ, 
công nhân viên. Bảo vệ môi trường bây giờ đã là nghĩa 
vụ không của riêng ai, là điều kiện tiên quyết của quá 
trình sản xuất kinh doanh. Các giải pháp làm sạch môi 
trường, giảm phát thải đang được VICEM triển khai 
đồng bộ, bài bản. 

Hiện tại, các nhà máy của VICEM đã thực hiện tốt 
công tác duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị, đáp ứng 
chuẩn về nồng độ bụi tại các ống khói luôn ở trong các chỉ 
số cho phép. Các nhà máy đang đẩy nhanh tiến độ lắp đặt 
hệ thống quan trắc online giúp truyền tải liên tục các thông 
số môi trường về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. 

Đồng thời, VICEM cũng liên tục chỉ đạo các đơn vị 
thành viên đẩy mạnh việc cải tạo các thiết bị sản xuất 
clinker, xi măng, lắp đặt các thiết bị lọc bụi tiên tiến, thực 
hiện số hóa và xuất hàng tự động. Bên cạnh đó, VICEM 
cũng cho lắp đặt hệ thống rửa xe tự động tại các cổng ra 
vào nhà máy, tăng cường vệ sinh công nghiệp, xây dựng 
chế tài xử phạt với xe cố tình gây ô nhiễm. 

Tổng giám đốc Bùi Hồng Minh khẳng định, hoạt 
động sản xuất kinh doanh phải đi đôi với nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi, khí thải và làm tốt 
công tác vệ sinh môi trường. VICEM sẽ tăng cường trồng 
cây xanh trong nhà máy cũng như đặt chỉ tiêu “phủ 
xanh” 30% diện tích nhà máy bằng cây xanh và thảm cỏ. 

Các đơn vị thành viên đã khẩn trương triển khai 
chủ trương của VICEM bằng những hành động thiết 
thực, cụ thể. Đơn cử như VICEM Hoàng Thạch đã ưu 
tiên sử dụng các thiết bị chuyên dụng hiện đại để xử 
lý các nguồn gây ô nhiễm như bụi thải, khí thải, giảm 
tiếng ồn, quản lý chất thải rắn và tuần hoàn tái sử dụng 
100% nước làm mát thiết bị. Đầu tháng 9/2019, Công ty 
đã đưa vào vận hành hệ thống quan trắc môi trường tự 
động với tổng mức đầu tư 26,3 tỷ đồng. Công ty còn 
mời đơn vị độc lập có đủ năng lực để thực hiện giám 

VICEM Nỗ LựC VớI ĐịNH HướNG dàI HơI

“phát triển Bền vững
và sản Xuất Xanh”

Liên tiếp lập nhiều kỷ lục về sản xuất kinh doanh trong vòng một năm qua, Tổng công 
ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đang có những bước tiến mạnh mẽ vào kỷ 
nguyên công nghệ số với “Chiến lược phát triển bền vững và sản xuất xanh”, hướng đến một 
nền sản xuất hiệu quả, thân thiện với môi trường.

yếN PHi

Ông Bùi Hồng Minh - Tổng Giám đốc VICEM nhấn mạnh, hoạt 
động sản xuất kinh doanh phải đi đôi với bảo vệ môi trường
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sát môi trường định kỳ 2 lần/năm, riêng khí thải giám 
sát 4 lần/năm, quá trình thực hiện quan trắc đều có sự 
phối hợp, giám sát chặt chẽ của Sở Tài nguyên và Môi 
trường Hải Dương. Cũng như vậy, VICEM Hà Tiên 1 
đang là đơn vị đi đầu áp dụng thành công hệ thống 
quản lý môi trường ISO 14001 với phương châm sản 
xuất xanh, thân thiện với môi trường. 

Ông Bùi Hồng Minh nhấn mạnh rằng, sản xuất xi 
măng khó tránh khỏi gây tác động tới cụm cư dân xung 
quanh, nhưng từ thực tế ấy, VICEM đang có nhiều biện 
pháp tích cực để hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực, 
góp phần gìn giữ môi trường. Ông Minh khẳng định: 
“Năm 2019, VICEM sẽ tăng cường kiểm tra công tác môi 
trường của các đơn vị, không để xảy ra các sự cố về môi 
trường, tập trung vào chiến lược “Phát triển bền vững 
và sản xuất xanh”, nhằm định hướng cho việc sản xuất 
chung toàn VICEM để tạo cảnh quan, môi trường nhà 
máy xanh, sạch, đảm bảo tốt các yêu cầu của pháp luật 
về bảo vệ môi trường và đáp ứng các chỉ số môi trường 
thiết kế của các dây chuyền sản xuất xi măng VICEM”. 

Không chỉ giảm phát thải ra môi trường, làm sạch 
hệ thống nhà máy sản xuất, VICEM đang có tham vọng 
nghiên cứu sử dụng rác thải công nghiệp, rác thải y tế 
làm nhiên liệu đốt trong hệ thống lò quay xi măng. Đây 
là nỗ lực đáng khen ngợi, sẽ mở ra nhiều hướng phát 
triển mới cho quy trình sản xuất xi măng hiện nay. Rác 
thải thay thế than, dầu vừa tiết kiệm tài nguyên, hạ chi 

phí sản xuất, lại vừa giúp xử lý triệt để lượng rác thải 
khổng lồ vốn đang là gánh nặng của nhiều thành thị ở 
Việt Nam

Sản xuất xanh, thân thiện với môi trường là chủ trương lớn của VICEM

Vườn hoa trong khuôn viên Nhà máy Xi măng VICEM 
Hoàng Thạch

Trong 9 tháng năm 2019, tổng sản phẩm 
tiêu thụ của VICEM ước đạt 21,82 triệu tấn, 
tăng 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 
toàn VICEM (chưa tính chênh lệch tỷ giá cuối 
kỳ) ước đạt 2.101 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng 
kỳ, trong đó lợi nhuận của khối các Công ty 
sản xuất xi măng đạt 1.346 tỷ đồng, tăng 20% 
so với cùng kỳ.
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Khi công nghệ Plasma trong xử lý rác thải vẫn còn khá mới mẻ và lạ lẫm trên thế giới, thì 
việc thử nghiệm hoàn thiện đầu phát Plasma nhiệt công suất lớn phục vụ dự án nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ Plasma cho xử lý rác thải đã giúp Việt Nam chính thức ghi tên mình 
vào Top 5 các quốc gia có thể làm chủ và phát triển công nghệ này.

NguyễN Hoa

Trong hành trình đi tới thành công đó có sự 
đóng góp của Công ty CP Sản xuất Biến thế 
HBT Việt Nam (HBT) - Đơn vị đóng vai trò 
cung cấp bộ nguồn nuôi cho đầu Plasma, 

làm nền tảng quan trọng góp phần hoàn thiện mô hình 
công nghệ hiện đại nhất trong giai đoạn hiện nay.

Trước tình hình ô nhiễm môi trường ở Việt Nam 
đang rất nghiêm trọng, gây ảnh hưởng nặng nề đến đời 
sống kinh tế - xã hội và sức khỏe con người, do các loại 
chất thải sinh hoạt, độc hại thải ra môi trường ngày càng 
nhiều. Trong khi đó, rác thải hiện chỉ đang được xử lý 
bằng các phương pháp truyền thống như chôn lấp, xử lý 
vi sinh, đốt… gây nhiều trở ngại như chiếm diện tích mặt 
bằng lớn và những thiệt hại không thể khắc phục cho 
môi trường, đồng thời phải mất nhiều thời gian phân loại 
rác đầu vào, hoặc trong quá trình xử lý gây phát tán các 
chất độc hại đến sức khỏe con người… Chính vì vậy mà 
công nghệ Plasma ra đời là giải pháp tối ưu nhất cho việc 
xử lý rác thải mà vẫn bảo vệ môi trường hiệu quả. Đây 
là một trong những công nghệ tiên tiến nhất của thế giới 
trong cuộc cách mạng 4.0 phát triển.

Công nghệ Plasma là công nghệ dựa trên dòng Plasma 
ở nhiệt độ từ 10.000 đến 20.000oC. Ở nhiệt độ đó, tất cả 
các phân tử cồng kềnh hữu cơ đều được phân tách thành 
phân tử đơn giản và vô cơ. Điều đặc biệt là công nghệ 
này giúp xử lý triệt để các loại chất độc có trong rác thải, 
không phát sinh ra môi trường các chất khí độc hại như 
Dioxin và Furan (nguồn gốc gây ra các bệnh ung thư) 
như trong các quá trình đốt bình thường và hạn chế tối 
đa được lượng tro xỉ sau khi đốt rác, đồng thời thực hiện 
chu trình biến rác thải thành tài nguyên có giá trị, tức 
là tạo ra điện năng. Ngoài ra, công nghệ xử lý rác bằng 
Plasma sẽ đặt nền móng cho việc hình thành một ngành 
công nghiệp hoàn toàn mới - công nghiệp tái chế rác để 
thu hồi tài nguyên quý hiếm, mang lại lợi ích to lớn cho 

xã hội. Ưu điểm của công nghệ này còn có thể xử lý được 
cả các loại rác thải y tế, rác thải công nghiệp, rác thải điện 
tử có lẫn kim loại nặng... 

Chính từ những lợi ích đó mà tháng 4/2019, Viện 
Công nghệ VinIT bắt đầu triển khai Dự án chế tạo và 
thử nghiệm đầu đốt Plasma nhiệt. Để làm được điều này, 
chắc chắn phải có sự hợp tác với các doanh nghiệp sản 
xuất thiết bị điện trong nước và không phải ngẫu nhiên 
mà cái tên HBT lại “nằm trong tầm ngắm”, được các nhà 
khoa học, các nhà nghiên cứu của VinIT “chọn mặt gửi 
vàng”. Có lẽ chính bởi sự uy tín, chất lượng và thương 
hiệu của HBT đã tạo nên cái "bắt tay" để hợp tác triển 
khai thực hiện dự án “có một không hai” tại nước ta trong 
thời điểm hiện nay. Sở dĩ nói như vậy bởi trên thế giới, 
Việt Nam hiện nằm trong nhóm rất ít các quốc gia có 
nền khoa học công nghệ tiên tiến như Hoa Kỳ, Canada, 
Nga,… đã nghiên cứu và chế tạo thành công công nghệ 
này, đồng thời “đốt cháy” được giai đoạn nghiên cứu cơ 
bản để đi thẳng vào nghiên cứu ứng dụng dưới sự nghiên 
cứu phối hợp của các chuyên gia VinIT và quốc tế. Trong 

Dự án bảo vệ môi trường bằng công nghệ plasma:

cái “bắT Tay” HoàN Hảo giữa HbT Với ViNiT

Đầu phát Plasma công suất lớn 400 kW
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GS, Viện sỹ Nguyễn Quốc Sỹ - Chủ tịch Viện công nghệ VinIT (thứ 2 từ phải sang) đang giới thiệu về công nghệ chế tạo 
đầu đốt Plasma công suất 400 kW

đó, HBT được lựa chọn là đơn vị đảm nhiệm phần chế tạo 
bộ nguồn nuôi cho đầu phát Plasma công suất lớn 400 kW.

Nói về quá trình hợp tác khởi đầu của VinIT và HBT, 
Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Quốc Sỹ - Chủ tịch Viện Công 
nghệ VinIT - người đặt nền móng cho công nghệ Plasma 
trong xử lý rác thải bày tỏ: “Hệ thống thử nghiệm đầu 
Plasma trong xử lý rác thải sinh hoạt với công suất lớn 
400 kW mà chúng tôi thiết kế đã được thử nghiệm thành 
công nhờ sự phối hợp của HBT. Đây là một doanh nghiệp 
uy tín trong thị trường cơ khí điện, bằng việc sử dụng 
công nghệ sản xuất hiện đại cùng nguồn nhân lực có 
trình độ, chuyên môn cao, HBT đã giúp đỡ chúng tôi 
rất nhiều trong quá trình hoàn thiện nghiên cứu, nhờ đó 
đầu phát Plasma nhiệt đã hoạt động thành công chỉ sau 
lần thử nghiệm đầu tiên. Điều này cũng đánh dấu một sự 
khởi đầu thuận lợi, làm cơ sở cho quá trình hợp tác lâu 
dài giữa hai bên. Thành công này có thể nói là rất quan 
trọng vì nó mở ra một triển vọng mới, giải quyết tốt bài 
toán môi trường, rác thải ở Việt Nam”.

Nếu như công nghệ chế tạo đầu đốt Plasma phải 
mất tới khoảng 5 năm nghiên cứu mới có thể thử 
nghiệm tại Nga, thì tại Việt Nam, mô hình công nghệ 
hiện đại này chỉ sau 4 tháng triển khai đã thành công 
ngoài mong đợi dưới sự phối hợp của VinIT và HBT. Đó 
là vào ngày 22/8/2019, lần đầu tiên công nghệ Plasma 
được thử nghiệm thành công, đồng thời hoàn thiện thử 
nghiệm vào ngày 04/10, nhằm mục đích kiểm tra tính 
ổn định hệ thống đầu phát Plasma và bộ nguồn nuôi 
sau khi có những điều chỉnh thích hợp về các thông số 
kỹ thuật đầu phát và thay đổi vị trí đặt hệ thống.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Quân 
- Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT 
Việt Nam cho biết: “Dưới góc độ của một nhà đầu tư, 
một doanh nghiệp, ngay từ trước khi bắt tay cùng Viện 
Công nghệ VinIT nghiên cứu, tôi thấy dự án này sẽ rất 
khả thi nếu ứng dụng tại Việt Nam, vì đây là công nghệ 
hiện đại đang được các nước trên thế giới sử dụng cao. 
Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa doanh nghiệp và nhà 
khoa học chính là mối liên kết hợp lý để đề tài khoa 
học được đưa vào thực tiễn nhanh nhất. Dự án nghiên 
cứu ứng dụng công nghệ Plasma cho xử lý rác thải của 
liên danh Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam 
và Viện Công nghệ VinIT chính là sự phối hợp lý tưởng 
để những đề tài khoa học như vậy được áp dụng vào 
thực tế một cách nhanh nhất. Chúng tôi hợp tác trên 
cơ sở tạo ra một sản phẩm chung có ích cho xã hội, đó 
là nhiệm vụ cao cả mà HBT hướng tới”

Thực hiện thử nghiệm hoàn thiện của đầu phát Plasma vào 
ngày 04/10/2019
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HEINEKEN Việt Nam đã tài trợ 300 triệu đồng xây dựng các công trình nước tại tỉnh Lai 
Châu. Đây là công trình nước thứ 24 trong khuôn khổ chương trình “1 phút tiết kiệm, triệu 
niềm vui” với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ nguồn nước, đồng thời hỗ 
trợ đưa nguồn nước sinh hoạt đến những nơi khan hiếm.

PHượNg aNH

heineken việt nam 

Ngày 04/10/2019, HEINEKEN Việt Nam 
đã phối hợp với UBND huyện Than 
Uyên, tỉnh Lai Châu chính thức tổ chức 
Lễ khởi công xây dựng công trình nước 

sinh hoạt tại xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai 
Châu. Đây là công trình nước thứ 24 mà HEINEKEN 
Việt Nam tài trợ trên cả nước, công trình tại Lai Châu 
lần này có tổng trị giá 300 triệu đồng, nhằm hỗ trợ cộng 
đồng tiếp cận và sử dụng nguồn nước an toàn.

Xã Khoen On là địa bàn tập trung nhiều nhóm 
dân tộc thiểu số cùng sinh sống. Hiện nay, người dân 

tại các bản đang sử dụng nước từ các khe núi, sông 
hoặc suối, chưa qua xử lý. Tuy nhiên, nguồn nước này 
cũng trở nên thiếu hụt, không đủ cung cấp cho nhu 
cầu sinh hoạt hằng ngày của người dân, đặc biệt là 
vào mùa khô. 

Công trình nước do HEINEKEN Việt Nam tài trợ 
sẽ cung cấp 5 giếng khoan cho người dân tại các bản 
thuộc xã Khoen On. Dự án không chỉ tạo thuận tiện khi 
lấy nước sử dụng hằng ngày của bà con mà còn mang 
đến cho người dân địa phương cơ hội được tiếp cận 
nguồn nước ổn định.  

Tiếp Tục Hỗ Trợ côNg TrìNH Nước 
cHo cộNg ĐồNg Tại Lai cHâu

Đại diện chính quyền địa phương và HEINEKEN Việt Nam khởi công xây dựng công trình nước sạch cộng đồng tại xã 
Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu
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Ông Vương Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND huyện 
Than Uyên cho biết: “Công trình này có ý nghĩa rất 
quan trọng, đáp ứng được nhu cầu nước cấp thiết 
trong sinh hoạt hàng ngày của người dân xã Khoen On, 
huyện Than Uyên. Chúng tôi rất hoan nghênh và ghi 
nhận sự tham gia tích cực của HEINEKEN Việt Nam 
trong việc hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng tại địa phương 
và hy vọng sẽ có thêm nhiều công trình nước đến với 
bà con vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói 
riêng và khắp cả nước nói chung".

Ông Lò Văn Chái, người dân xã Khoen On, chia sẻ: 
“Hiện chúng tôi phải đi rất xa để lấy nước, chất lượng 
không đảm bảo lại hay bị mất nước vào mùa khô. Khi 
biết tin HEINEKEN Việt Nam tài trợ công trình nước 
này, chúng tôi rất phấn khởi và mong chờ ngày dự án 
hoàn thành để sớm được sử dụng nguồn nước giếng 
khoan thuận tiện, an toàn”.

Trong khuôn khổ chương trình “1 phút tiết kiệm, 
triệu niềm vui” do HEINEKEN Việt Nam khởi xướng 
từ năm 2012, bên cạnh việc hỗ trợ đưa nước sạch đến 
cộng đồng ở những nơi khan hiếm, chương trình còn 
hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng 
về bảo tồn nguồn nước và lan tỏa việc thực hành tiết 
kiệm nước trong sinh hoạt hằng ngày. Sắp tới đây, 
HEINEKEN Việt Nam còn hỗ trợ triển khai các hoạt 
động nâng cao ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên nước 
qua việc tuyên truyền sử dụng nước tiết kiệm, những 
buổi hướng dẫn sử dụng phân bón hợp lý, quản lý rác 
thải sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất nông nghiệp để 
bảo tồn nguồn nước nơi vùng sâu, vùng xa.

“Tại HEINEKEN Việt Nam, chúng tôi hiểu rằng 
nước là nguồn tài nguyên thiết yếu và mọi người đều 
có quyền tiếp cận, sử dụng nguồn nước sạch, an toàn. 
Vì vậy, chúng tôi rất vui mừng khi khởi công xây dựng 
công trình nước này tại Lai Châu, với sự hỗ trợ, ủng hộ 
của chính quyền và người dân địa phương”, ông Matt 
Wilson, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao, HEINEKEN Việt 
Nam, cho biết. “Hỗ trợ cộng đồng cùng với bảo vệ 
nguồn nước cũng là hai trong sáu lĩnh vực trọng tâm 
mà chúng tôi mong muốn tạo ra các giá trị tích cực cho 
cộng đồng và hành tinh trên hành trình Vì một Việt 
Nam tốt đẹp hơn”.

Trong nhiều năm qua, HEINEKEN Việt Nam - 
Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam hai năm liên 
tiếp 2017 và 2018 (lĩnh vực sản xuất), luôn tiên phong 
và xác định phát triển bền vững “Vì một Việt Nam 
tốt đẹp hơn” là mục tiêu chiến lược trong hoạt động 
kinh doanh hướng tới kiến tạo những giá trị bền vững 

cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng chung. 
Bên cạnh các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, bảo vệ 
nguồn nước, HEINEKEN Việt Nam còn tập trung áp 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, trong đó đã tái sử 
dụng và tái chế gần 99% phế phẩm hoặc phụ phẩm. 
Công ty cũng tiên phong khởi xướng và thực hiện 
sáng kiến góp nắp chai Tiger xây cầu từ năm 2018, 
nhằm tái chế nắp chai bia thành nguyên liệu thô để 
xây cầu phục vụ cộng đồng. Không chỉ khuyến khích 
các hoạt động tái chế và giảm rác thải, sáng kiến này 
còn giúp cải thiện cơ sở hạ tầng cho cho cộng đồng 
địa phương

HEINEKEN Việt Nam là thành viên của 
Tập đoàn HEINEKEN, một trong những nhà 
sản xuất bia hàng đầu thế giới. Xuất xứ từ Hà 
Lan, HEINEKEN là một công ty gia đình với 
lịch sử hơn 150 năm, sản xuất và phân phối trên 
300 nhãn hiệu bia và nước táo lên men tại hơn 
190 quốc gia.

Được thành lập vào năm 1991, đến nay 
HEINEKEN Việt Nam vận hành 6 nhà máy 
bia tại Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, Hồ Chí 
Minh, Vũng Tàu, Tiền Giang và 9 văn phòng 
thương mại trên khắp Việt Nam.

Từ sự khởi đầu khiêm tốn chỉ với 20 nhân 
viên, HEINEKEN Việt Nam ngày nay đã trở 
thành nhà sản xuất bia lớn thứ hai tại Việt 
Nam với hơn 3.500 nhân viên. Hàng năm, 
HEINEKEN Việt Nam đều đóng góp đáng kể 
cho nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 0,9% 
GDP quốc gia.

Tại Việt Nam, HEINEKEN sản xuất và phân 
phối các nhãn hiệu bia: Heineken, Tiger, Amstel, 
Larue, BIVINA, Sol, Desperados, Affligem và 
nước táo lên men Strongbow.

Năm 2017, 2018 và 2019, HEINEKEN Việt 
Nam được vinh danh là Doanh nghiệp Sản xuất 
Bền Vững nhất Việt Nam bởi Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) theo 
Chương trình Đánh giá và Xếp hạng các Doanh 
nghiệp bền vững ở Việt Nam (CSI).

Xin mời tham khảo thông tin về các hoạt 
động của HEINEKEN Việt Nam tại trang web 
chính thức: http://heineken-vietnam.com.vn
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Hội nghị đã nghe ông Huỳnh Văn Dũng - 
Tổng Giám đốc SMB giới thiệu về quy 
trình sản xuất Bia Sài Gòn, cũng như 
những đóng góp của Công ty SMB vào sự 

phát triển tại địa phương. Ông Khúc Ngọc Phú - Giám 
đốc Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây 
Nguyên, báo cáo về kết quả tiêu thụ bia Sài Gòn trong 
9 tháng năm 2019 tại khu vực Tây Nguyên và những 
thông tin không đúng sự thật về Bia Sài Gòn trong thời 
gian gần đây, đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới kết quả 
kinh doanh của Công ty. Đại diện các doanh nghiệp bia 
cũng cho biết: Bia Sài Gòn với trên 140 năm hình thành 
và phát triển đã trở thành Thương hiệu Việt nổi tiếng. 
Năm 2019, Bia Sài Gòn đạt Huy chương Vàng hạng mục 
Lager dung tích nhỏ tại Giải thưởng Bia & Cider Quốc 
tế - International Brewing Awards & International Cider 
Awards (IBA). SABECO nằm trong số rất ít các nhà sản 
xuất bia của châu Á đoạt giải tại cuộc thi này. Bia Sài 
Gòn là thương hiệu bia châu Á duy nhất đoạt giải trong 
các dòng bia thương mại. SABECO đang xây dựng một 
mô hình phát triển bền vững với 4 mục tiêu trọng điểm. 
Cụ thể hơn, mô hình 4C này được phát triển với bốn 
yếu tố chính là khuyến khích người tiêu dùng tiêu thụ 
bia có trách nhiệm; Hoạt động kinh doanh và sản xuất 
với nguyên tắc bảo tồn và bảo vệ môi trường; Đóng góp 
cho sự phát triển bền vững của đất nước và phát huy các 
giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Thái - Giám đốc 
Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết: Công ty SMB nói 
chung và Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk nói riêng là 
đơn vị đi đầu trong các chương trình tiết giảm năng 
lượng, sản xuất đi đôi với công tác bảo vệ môi trường, 
đóng góp vào ngân sách địa phương cao và làm tốt 
công tác xã hội. Còn ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận sáng kiến của 
Sở Công Thương đã kịp thời tổ chức Hội nghị này, 

biểu dương những đóng góp của SABECO vào sự phát 
triển kinh tế, giải quyết nhiều việc làm cho lao động 
địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa 
bàn tỉnh. Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk là một trong 
những đơn vị đóng góp lớn vào ngân sách của tỉnh. 
Năm 2018, nộp ngân sách 850 tỷ đồng; 9 tháng đầu 
năm 2019 nộp 740 tỷ đồng. UBND tỉnh cam kết tiếp 
tục đồng hành cùng doanh nghiệp, kịp thời cùng với 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn để phát triển bền vững. 
Vì vậy, đề nghị các đại biểu, các cấp chính quyền, mặt 
trận, đoàn thể, các cơ quan báo chí có trách nhiệm 
đưa tin chính xác, đồng thời ngăn chặn xử lý kịp thời 
những tin đồn sai sự thật, tạo môi trường kinh doanh 
lành mạnh, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Cũng nhân dịp này, Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk 
ủng hộ công tác xã hội cho Quỹ Vì người nghèo của tỉnh: 
100 triệu đồng; Hộ nghèo buôn Dao, buôn kết nghĩa với 
Nhà máy: 30 triệu đồng; Quỹ an sinh xã hội phường Tân 
An, thành phố Buôn Ma Thuột: 200 triệu đồng

Ngày 08/10/2019, tại TP. Buôn Ma Thuột, được sự đồng ý của UBND tỉnh, Sở Công 
Thương tỉnh Đắk Lắk chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 
(SMB), Công ty Cổ phần Thương mại Bia Sài Gòn - Tây Nguyên, Nhà máy Bia Sài Gòn - 
Đắk Lắk tổ chức Hội nghị “Giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn”. Hội nghị lần này 
là nhằm giới thiệu cho người tiêu dùng tại địa phương có cái nhìn đầy đủ, chính xác về sản 
phẩm bia Sài Gòn và những đóng góp của Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk trong sự phát 
triển của tỉnh Đắk Lắk.

TrầN MiNH THùy

sỞ công thưƠng ĐẮk lẮk tỔ chức hỘi nghỊ

giới THiệu Và Tiêu THụ sảN pHẨm bia sài gÒN

Ông Lâm Du An - Phó Tổng giám đốc Sabeco trao tặng 
kinh phí hỗ trợ công tác xã hội
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Tham gia Hội thao lần này có 07 đơn vị, 
trong đó có 04 đơn vị trực thuộc và 03 đơn 
vị Thương mại trực thuộc Tổng công ty 
SABECO trong khu vực miền Trung - Tây 

Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ. Các đơn vị sẽ thi 
đấu vòng tròn với các môn: Bóng đá, bóng chuyền, ten-
nis, cầu lông, kéo co, thi hát karaoke... Ông Võ Thành 
Điền - Chủ tịch Công đoàn Công ty nhấn mạnh: “Đây 
là Hội thao truyền thống được tổ chức mỗi năm một 
lần, nhằm động viên xây dựng phong trào rèn luyện sức 
khỏe đối với người lao động, mặt khác là dịp để các đơn 
vị sản xuất, thương mại Bia Sài Gòn trong khu vực giao 
lưu, tăng cường phối hợp và học tập lẫn nhau trong phát 
triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên thị trường”. 

Phát biểu tại Lễ bế mạc hội thao, ông Huỳnh Văn 
Dũng - Tổng Giám đốc Công ty cũng thông tin thêm về 
kết quả sản xuất kinh doanh của SMB: Sau 11 năm hoạt 
động đã có sự phát triển ấn tượng. Nếu năm 2008, sản 
xuất và tiêu thụ đạt 70 triệu lít, thì  2019 sẽ sản xuất  tiêu 
thụ  đạt 220 triệu lít, trong đó bia Sài Gòn đạt 150 triệu lít, 
70 triệu lít bia địa phương, nước đóng chai, rượu, sữa bắp 
và dịch vụ cho Pepsi Vietnam. Với tốc độ tăng trưởng và 
hiệu quả đạt được, giá cổ phiếu SMB đã từ 31.300 đồng 
(thời điểm lên sàn HoSE tháng 3/2018) hiện đã tăng lên 
mức dao động 40.000 đ/CP, vốn hóa tương đương 1.200 
tỷ đồng VN. Thu nhập của NLĐ ổn định và tăng, đời 
sống tinh thần luôn được duy trì và cải thiện. Nộp ngân 
sách  năm 2019 dự kiến đạt 1.500 tỷ đồng, tăng 5 lần so 
với năm 2008.

Về những thông tin đối với Bia Sài Gòn gần đây, 
ông Huỳnh Văn Dũng nêu rõ, ngày 30/8/2019, Ông 
Bennet Neo, Tổng Giám đốc SABECO đã gửi Thông 
báo đến các khách hàng của Bia Sài Gòn khẳng định: 
Bia Sài Gòn là một nhãn hiệu lâu đời và nổi tiếng về 
chất lượng, nổi danh toàn cầu. Với vị thế tiên phong, 
SABECO luôn không ngừng đổi mới để Bia Sài Gòn 

ngày càng tốt hơn, giữ vững vị trí dẫn đầu tại thị trường 
Việt Nam và vươn tầm thế giới. Thời gian qua, trên 
thị trường có thông tin cho rằng, SABECO là Công 
ty của Trung Quốc vì đã được bán cho Trung Quốc 
hoặc sản phẩm Bia Sài Gòn nhãn mác mới là của Trung 
Quốc, việc truyền bá những thông tin sai sự thật làm 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín và hình ảnh của 
SABECO và thương hiệu Bia Sài Gòn mà chúng ta đã 
cùng nhau xây dựng suốt những năm qua. 

Tổng Giám đốc Công ty cũng đề nghị, mỗi người lao 
động trong Công ty và trong hệ thống Bia Sài Gòn tại 
khu vực là những người có trách nhiệm trong giải thích, 
tuyên truyền định hướng cho người tiêu dùng hiểu và tin 
tưởng SABECO. Thông qua các đại biểu đại diện cho 
các cơ quan, đoàn thể của chính quyền địa phương về 
Hội thao, chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới Công 
ty tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của các cấp, 
các ngành, đoàn thể trong từng địa phương để SMB ngày 
càng phát triển và Bia Sài Gòn ngày càng nâng cao vị thế 
hơn nữa trong lòng người tiêu dùng, Bia Sài Gòn - Bia 
của người Việt Nam - Niềm tự hào của Việt Nam

Trung tuần tháng 9/2019, tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, Công ty Cổ phần Bia  Sài 
Gòn - Miền Trung (SMB) đã tổ chức Hội thao Công nhân lao động năm 2019 nhân kỷ 
niệm 11 năm thành lập SMB, với Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Nhà máy Bia Sài Gòn - 
Đắk Lắk.

TrầN MiNH THùy

CÔNG Ty CP BIa SàI GÒN - MIỀN TruNG TỔ CHỨC HộI THao

cÔng nhÂn Lao Động năm 2019

Ông Huỳnh Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty trao giải 
thưởng cho Tập thể đạt giải tại Hội thao
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Với mục tiêu "Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu quả", những năm qua, đặc biệt 
trong giai đoạn 2016 - 2019, lực lượng nữ CBCNV-NLĐ của Công ty Điện lực Bắc Giang 
(PC Bắc Giang) đã không ngừng ra sức phấn đấu lao động và mang lại hiệu quả cao cho 
Đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng. Có được điều đó cũng là 
nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn 
Công ty và sự đóng góp không nhỏ của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới (VSTBPN 
& BĐG).

TuấN aNH

Để nâng cao vai trò của nữ CBCNV-
NLĐ trong công tác, thời gian qua, 
PC Bắc Giang đã tập trung phổ biến, 
tuyên truyền chính sách, chủ trương của 

các cấp VSTBPN & BĐG trong các kỳ họp của Đảng 
bộ, cuộc họp chuyên môn, công đoàn, đợt sinh hoạt 
chuyên đề, trong các hoạt động kỉ niệm ngày Phụ nữ 

8/3 và 20/10 hàng năm. Bên cạnh đó, Công ty đã thành 
lập Ban VSTBPN & BĐG do ông Bạch Hồng Quân - 
Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty làm 
trưởng Trưởng ban. Ban ra đời không ngoài mục đích 
là chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, cũng 
như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ 
nữ trong quá trình công tác. Đồng thời, chia sẻ những 

PC BắC GIaNG:
ĐơN Vị Đi Đầu TroNg côNg Tác 

Vì sự TiếN bộ pHụ Nữ Và bìNH ĐẳNg giới

Ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban VSTBPN & BĐG PC Bắc Giang (thứ 3 từ phải 
sang) nhận giấy khen từ Lãnh đạo EVNNPC vì đã có thành tích trong công tác "Vì sự tiến bộ Phụ nữ và Bình đẳng giới" giai 
đoạn 2016 - 2019
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kinh nghiệm hay trong đời sống gia đình, đồng hành 
cùng chị em hoàn thành tốt nhiệm vụ được Công ty 
giao phó. 

Hàng năm, Ban đã xây dựng chương trình hành 
động, cũng như phổ biến trong toàn Công ty về cuộc 
vận động nâng cao vai trò của nữ giới trong tất cả các 
lĩnh vực. Đồng thời, đề xuất với Ban lãnh đạo Công 
ty tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ tham gia 
các hoạt động xã hội, văn nghệ, thể thao; Tổ chức các 
buổi sinh hoạt, giao lưu giữa nữ CBCNV với lãnh đạo 
Công ty và các Đơn vị nhằm tạo điều kiện để chị em 
nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, mạnh dạn và tự 
tin phấn đấu vươn lên trong công tác. Đặc biệt, đều 
đặn định kỳ hàng năm, nữ CBCNV-NLĐ được tổ chức 
khám sức khỏe định kỳ, khám chuyên khoa nhằm phát 
hiện sớm các bệnh lý để Công ty có biện pháp điều trị 
kịp thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe của 
chị em; Sắp xếp việc làm gần gia đình cho CBCNV-
NLĐ là phụ nữ; Tổ chức và cử cán bộ nữ tham gia các 
lớp đào tạo kỹ năng lãnh đạo nữ và lao động nữ thuộc 
diện quy hoạch.

Nhờ đó, lực lượng nữ CBCNV-NLĐ của PC Bắc 
Giang đã có nhiều cơ hội giao lưu, học tập và ngày 
càng nâng cao năng lực tự tin, năng động, phát huy 
khả năng trong công việc, qua đó góp phần giúp Công 
ty hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh 
doanh. Hiện nay, PC Bắc Giang đã có nhiều nữ cán 
bộ tham gia công tác lãnh đạo ở cấp phó phòng Công 
ty và trưởng, phó phòng, tổ trưởng ở các đơn vị trực 
thuộc. Nhiều nữ cán bộ đã tham gia Ban chấp hành 
Công đoàn Công ty, Ban chấp hành Công đoàn cơ 
sở thành viên, Công đoàn bộ phận và Ban chấp hành 
Đoàn Thanh niên. Điều này đã thể hiện vị trí, vai trò 
quan trọng của lao động nữ và sự cố gắng rất lớn của 
chị em. Họ hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao, 
có ý thức xây dựng tập thể thành một khối đoàn kết. 
Đặc biệt, nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ 
vào các vị trí quản lý lãnh đạo, Công ty cũng đã và 
đang chú trọng công tác xây dựng quy hoạch, đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ nữ. Hiện đã có những cán bộ nữ 
được quy hoạch vào các chức vụ trưởng, phó phòng 
Công ty và các đơn vị trực thuộc.

Ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám đốc kiêm Chủ 
tịch Công đoàn, Trưởng Ban VSTBPN & BĐG PC Bắc 
Giang chia sẻ: "Thời gian qua, hoạt động của Ban VS-
TBPN &BĐG của PC Bắc Giang đã có nhiều sáng tạo 
trong việc đổi mới về nội dung, phương thức hoạt 
động. Theo đó, Ban đã tổ chức các buổi tọa đàm, 
thảo luận, biểu diễn văn nghệ, hội thi để tuyên truyền 

về giới. Những hoạt động này đã tạo ra sự đoàn kết, 
phát huy sức mạnh của tập thể CBCNV. Bên cạnh đó, 
thông qua các phong trào thi đua lao động giỏi, lao 
động sáng tạo, chị em đã không ngừng nỗ lực hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao cũng như tích cực học 
tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ; Tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi dạy con 
ngoan học giỏi".

Phát huy kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban 
VSTBPN & BĐG sẽ tiếp tục tham mưu, đề xuất với 
Ban lãnh đạo Công ty thực hiện tốt các chính sách 
liên quan đến giới và tạo điều kiện cho sự phát triển 
của phụ nữ, như: Công tác quy hoạch và bố trí, sử 
dụng cán bộ nữ nhằm nâng cao tỷ lệ cán bộ là lãnh 
đạo, quản lý trong Công ty; Tạo điều kiện tối đa cho 
cán bộ nữ được tham gia đào tạo, bồi dưỡng để nâng 
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 
công việc đặt ra; Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Ban VSTBPN & BĐG 
trong Công ty; Kịp thời giải quyết những đề xuất, 
kiến nghị có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của nữ CBCNV-NLĐ… Bên cạnh việc tạo 
điều kiện từ Ban lãnh đạo và Ban VSTBPN & BĐG 
của Công ty cũng đòi hỏi mỗi cán bộ nữ cần phải tiếp 
tục nâng cao ý thức trách nhiệm, kiến thức rèn luyện 
kỹ năng, tăng cường sức sáng tạo, đổi mới cách nghĩ, 
cách làm và phải có ý chí quyết tâm cao để thành 
công trong cuộc sống, trong sự nghiệp, cũng như như 
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Lãnh đạo PC Bắc Giang luôn tạo điều kiện cho nữ CBCNV 
tham gia các hoạt động văn nghệ, hội diễn và hội thao do 
Đơn vị tổ chức
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Nhân dịp này, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng có cuộc trao đổi với Ông Lê Hoàng 
Anh Dũng - Giám đốc PC Quảng Ngãi về 

tiến trình đầy gian khổ và vinh quang này.

pv: Thưa ông, sau 30 năm thành lập và hoạt động 
kinh doanh điện năng, vị thế của PC Quảng Ngãi đứng 
ở vị trí nào trong toàn Tổng công ty Điện lực miền 
Trung và thành tựu nào của PC Quảng Ngãi ông cho 
là ấn tượng nhất? 

Ông Lê hoàng anh Dũng: Đầu năm 1992, thời 
điểm sau 3 năm PC Quảng Ngãi được thành lập, trạm 
điện 110 kV Núi Bút mới được vận hành tiếp nhận 
nguồn điện quốc gia. Kể từ khi mới chính thức tiếp 
nhận và vận hành nguồn, lưới điện cũ ban đầu mới thấy 
sự cống hiến thầm lặng của thế hệ CBCNV Công ty 
Điện lực Quảng Ngãi thời ấy gian khổ biết chừng nào 
trước khi đón điện quốc gia về.

Đây thực sự là cột mốc ấn tượng trên con đường 
phát triển ngành Điện Quảng Ngãi, bởi sau đó là một 
chuỗi nỗ lực vượt khó của đội ngũ những người làm 
điện Quảng Ngãi: Nhanh chóng kéo điện quốc gia lên 
rừng, xuống biển, phủ điện khắp các vùng nông thôn, 
tạo tiền đề để đưa điện ra đảo Lý Sơn sau này.

Có thể nói, thành tựu nổi bật của PC Quảng Ngãi 
sau 30 năm thành lập là đã hình thành nên hệ thống 
nguồn, lưới điện và quản lý vận hành ổn định. Hiện 
Công ty đang quản lý vận hành hơn 229 km đường 
dây 110 kV; 10 trạm biến áp 110 kV với tổng dung 

lượng 478 MVA; 2.693 km đường dây trung áp; 2.148 
km đường dây hạ áp và 2.757 trạm biến áp phân phối 
với tổng dung lượng 643 MVA. Đến nay, trên địa bàn 
tỉnh Quảng Ngãi đã có 184/184 xã, phường có điện lưới 
quốc gia, tổng số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,20%. Kết 
thúc năm 2018, sản lượng điện thương phẩm thực hiện 
hơn 1,130 tỷ kWh, đạt 100,93% kế hoạch giao.

Với những nỗ lực vượt bậc của mình, tập thể lãnh 
đạo, CBCNV PC Quảng Ngãi đã vinh dự được Nhà 
nước ghi nhận, tặng thưởng: Huân chương Lao động 
hạng Ba (năm 1993); Huân chương Lao động hạng Nhì 
(năm 1998); Huân chương lao động hạng Nhất (năm 
2006); Bằng khen Thủ tướng Chính phủ (năm 2010); 

Ngày 15/10/2019, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (PC Quảng Ngãi) 
kỷ niệm 30 năm thành lập, (15/10/1989 - 15/10/2019). Trên chặng 
đường 30 năm ấy, các thế hệ CBCNV PC Quảng Ngãi đã phát huy 
truyền thống vượt khó của ngành Điện, nỗ lực đưa điện phủ khắp quê 
hương núi Ấn - sông Trà, tạo ra động lực mạnh mẽ để góp phần đưa 
Quảng Ngãi vươn lên. 

công ty Điện lực Quảng ngãi:

30 Năm Tạo sức bậT mới 
cHo QuảNg Ngãi VươN LêN cNH, HĐH

Ông Lê HoàNg aNH DũNg
giám đốc pc Quảng ngãi

CBCNV Phòng Giao dịch Điện lực Thành phố tiếp nhận yêu 
cầu dùng điện của khách hàng
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Huân chương Độc lập hạng Ba (năm 2012); Bằng khen 
Thủ tướng Chính phủ (năm 2014) và Bằng khen Thủ 
tướng Chính phủ (năm 2019).

Nhưng phần thưởng cao quý nhất vẫn là sự ủng 
hộ của chính quyền địa phương và tấm lòng của người 
dân Quảng Ngãi dành cho ngành Điện. Nguồn điện 
đã thắp lên được niềm tin bền vững trong cộng đồng 
về con đường phát triển phía trước của quê hương núi 
Ấn - sông Trà. 

pv: Để có một Quảng Ngãi phát triển toàn diện 
như hôm nay, ngành Điện đã “đi trước” trong phát 
huy tiềm năng, tạo động lực cho các ngành kinh tế mũi 
nhọn của địa phương cùng cất cánh. Thưa ông, những 
tiềm năng đó là gì và bộ mặt nông thôn mới của Quảng 
Ngãi có chứng minh được điều đó?

Ông Lê hoàng anh Dũng: Sau 30 năm tái lập 
tỉnh, khi nguồn điện được cung ứng dồi dào và rộng 
khắp, Quảng Ngãi đã bừng lên khởi sắc với quy mô và 
cơ cấu kinh tế có sự thay đổi lớn. 

Điện về đã hình thành và thúc đẩy phát triển khu kinh 
tế Dung Quất, các khu công nghiệp như Quảng Phú, Tịnh 
Phong, VSIP và 18 cụm công nghiệp khác. Kim ngạch xuất 
khẩu của Quảng Ngãi đạt mức tăng trưởng cao.

Ngành Du lịch của Quảng Ngãi được nguồn, lưới 
điện tiếp sức, khơi dậy tiềm năng từ các địa phương 
khi kéo điện về: Địa danh Sơn Mỹ, Đảo Lý Sơn, các dự 
án của Tập đoàn FLC đang hình thành… là một minh 
chứng thuyết phục nhất về hiệu quả của nguồn điện.

Tiến trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Ngãi 
được đẩy mạnh và đạt hiệu quả cao khi “tiêu chí số 4” 
về điện đã được các địa phương đưa lên hàng đầu. Điện 
đi trước để hình thành “Điện, đường, trường, trạm” và 
bộ mặt nông thôn mới ở Quảng Ngãi thực sự khởi sắc. 
Đến cuối năm 2018, Quảng Ngãi có 59 xã được công 
nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), tăng 48 xã so 
với cuối năm 2015. 

pv: Năm 2019, Ngành Điện triển khai thực hiện 
chủ đề:“Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và 
thị trường điện”. Xin ông cho biết PC Quảng Ngãi đã 
và đang ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động 
sản xuất kinh doanh điện năng phù hợp thời đại 4.0 thế 
nào để đạt hiệu quả cao?

Ông Lê hoàng anh Dũng: Chủ đề năm 2019 
là “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị 
trường điện” của EVN hướng về tổng thể toàn ngành, 
đối với PC Quảng Ngãi được cụ thể hóa là vấn đề bảo 
đảm cung ứng điện trên địa bàn thỏa mãn nhu cầu 
của khách hàng, an toàn, ổn định, hoạt động hiệu quả. 
Do vậy, việc cung cấp điện ổn định luôn đồng hành 
với việc triển khai hàng loạt dịch vụ, ứng dụng công 
nghệ tiên tiến nhằm chăm sóc, mang lại nhiều tiện ích 
cho khách hàng, phù hợp với thời đại 4.0. Cụ thể, PC 
Quảng Ngãi đang triển khai ứng dụng công nghệ thông 
tin, khoa học kỹ thuật tiên tiến để tăng năng suất lao 
động như: Đọc chỉ số công tơ điện tử bằng công nghệ 
RF Spider; sửa chữa điện nóng (Hotlline); Trung tâm 
điều khiển SCADA; các trạm biến áp 110 kV không 
người trực, ... Riêng các dịch vụ chăm sóc khách hàng 
PC Quảng Ngãi đang được nâng cấp cơ sở vật chất 
kỹ thuật đi kèm với Văn hóa DN: khách hàng có thể 
tương tác với PC Quảng Ngãi qua App, Web, tổng đài 
19001909, thanh toán tiền điện tự động hoặc qua smart-
phone, triển khai áp dụng hóa đơn điện tử, điện tử hóa 
hợp đồng mua bán điện.... Đối với những khách hàng 
lớn, định kỳ Công ty sẽ liên hệ làm việc trực tiếp với 
khách hàng để thông báo về tình hình cung cấp điện, 
ghi nhận, giải quyết nhanh, triệt để mọi thắc mắc, khiếu 
nại về điện. Làm tốt những nội dung đó, PC Quảng 
Ngãi góp phần thực hiện chủ đề của EVN năm 2019.

pv: Xin cám ơn ông và kính chúc CBCNV PC 
Quảng Ngãi phát huy thành quả 30 năm giành nhiều 
thắng lợi hơn nữa, trước mắt hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ kế hoạch 2019.   

VăN THuậN (Thực hiện)

Sửa chữa điện nóng hotline bằng platformSửa chữa điện nóng hotline bằng platform
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Những tia nắng mùa Thu tuy không còn 
gay gắt nhưng không khí nóng bức mỗi 
buổi chiều tan tầm của Hà Thành vẫn 
chưa xua tan hết, khiến tôi luôn thèm 

cốc bia hơi Hà nội để giải khát và thư giãn. Một chiều 
tan sở, Tình gọi điện: 

- Ông H à? Xong việc chưa? Khoảng 6h chiều ra 
quán bia hơi Hà Nội xưa ở Ngã Tư Vọng mà ta hay 
ngồi “chém gió” nhé. Tôi đang trên đường từ Nghệ An 
ra Hà Nội, đến đoạn bến xe Giáp Báp rồi, đường hơi 
kẹt chút. Chờ nhé!

- OK! Để tôi báo bà xã về nhà muộn chút, anh em 
ta làm vài vại bia hàn huyên. Cũng lâu rồi không ngồi 
“quán cũ” nhỉ?

Tôi với Tình là đôi bạn thân đã hơn 30 năm nhưng 
mỗi đứa ở một nơi. Tôi sống ở Hà Nội còn Tình lấy 
vợ Nghệ An và vào Vinh lập nghiệp, “đóng đô” luôn 
ở đó. Ngày còn học quản trị kinh doanh ở đất Thủ đô, 
Tình trọ tại ký túc xá Trường Đại học Kinh tế Quốc 
dân. Những chiều Hè nóng bức, sau giờ đi làm thêm, 

có chút tiền tiết kiệm là hai đứa lại rủ nhau ra quán 
bia hơi bác Vui làm đôi cốc, ngắm phố phường Hà 
Nội tất bật ngược xuôi. Quán nằm ngay một ngõ lớn 
khu vực Ngã Tư Vọng, tuy không rộng nhưng thoáng 
đãng và khá đông khách, đặc biệt là thu hút nhiều bác 
lớn tuổi đã trải qua thời bao cấp. Cũng vì thế, mỗi khi 
muốn ới nhau ra làm vại bia, chúng tôi chỉ cần nói 
đùa vui, ra quán “xưa cũ” là đã hiểu. Tại đây, xoay 
quanh cốc bia hơi Hà Nội vàng óng, hương vị dịu êm, 
mát lạnh, có biết bao câu chuyện làm cho dân ghiền 
bia thêm gần gũi, hiểu nhau hơn, đặc biệt là hạ nhiệt 
những cái “đầu nóng” sau một ngày làm việc. Còn 
đối với chúng tôi, bia hơi quán cũ đã để lại biết bao 
kỷ niệm đầy vơi...

Đúng 6h chiều, tôi lao con bình bịch đỗ xịch trước 
quán cũ. Đánh mắt nhìn quanh, thấy Tình đã cùng một 
người khách lớn tuổi ngồi ngay gần cửa ra vào, đang 
nâng 2 cốc bia hơi sóng sánh, bọt đầy trào trắng xóa 
thật hấp dẫn. Thấy tôi, Tình vẫy tay ra hiệu: 

- Nhanh lên, vào bàn đây, xem nhận ra ai không?

HưNg Hà

chuyện từ quán bia hơi hà nội và
kỷ niệm đầy - vơi tình bạn

Bia hơi Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa thíchBia hơi Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu dùng ưa thích
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 Nhìn người đàn ông trạc ngoài 70 tuổi, tóc đã bạc 
nhiều, mắt đeo kính lão, nhưng dáng dấp nom vẫn 
nhanh nhẹn, khỏe khoắn. Trông ông ngờ ngợ, chưa 
kịp nhớ ra thì ông lên tiếng: Trời ơi! Không nhận ra 
bác sao?

- Tôi thốt lên: Ôi! Bác Vui - Chủ quán bia! Tóc bác 
bạc nhiều quá, lại đeo kính nên cháu hơi khó nhận. Tôi 
phân trần.

Ông Vui: Bác dạo này nghỉ hưu rồi, giao lại quán 
này cho anh con trai cả, thỉnh thoảng chỉ ra vào uống 
cốc bia và phụ giúp cho vui thôi. Còn các anh thế nào, 
đã gần chục năm không qua lại quán bác, sức khỏe và 
công việc tốt chứ?

- Dạ! Do uống bia hơi điều độ nên sức khỏe cháu 
vẫn tốt bác ạ, còn công việc thì bình thường! - Tôi trả 
lời bác Vui.

- Bác Vui bảo: Tôi kinh doanh bia hơi từ hồi tóc 
còn xanh, uống bia quanh năm nhưng rất điều độ nên 
mới khỏe thế này. Bà nhà tôi thỉnh thoảng vẫn tâm sự 
với mấy đứa con là bố mày lên chức ông nội đã lâu mà 
còn “khỏe” ra phết đấy!

- Tôi và Tình gật gật, tâm trạng đầy sảng khoái, vui 
vẻ, rồi nâng cốc chúc mừng sức khỏe bác Vui và tán 
thưởng theo: Bác nói chí lý! Bia hơi Hà Nội chất lượng 
luôn ổn định nên ai cũng thích.

Sau vài phút vui vẻ hội ngộ, tôi và Tình thăm hỏi 
chuyện làm ăn. Tình chia sẻ, từ khi duyên trời đưa về 
xứ Nghệ lập thân, lập nghiệp, tôi buôn bán trăm nghề. 
Gần đây thì trụ lại với công việc mở cửa hàng kinh 
doanh nước giải khát cùng vợ, mà mơ ước vẫn là đưa 
bia hơi Hà Nội về bán. Mình còn nhớ, lúc học quản trị 

kinh doanh, ông còn kể cho mình một câu chuyện mà 
mình không bao giờ quên về đạo đức kinh doanh và 
mình cứ thích uống bia hơi Hà Nội ở quán bác Vui cho 
đến bây giờ, mỗi khi đi công tác Hà Nội.

Đó là chuyện về một người bán vịt quay có ngày bán 
hàng cực kỳ tốt. Khi bán đến con vịt cuối cùng mà trời 
vẫn còn chưa tối, anh ta vui vẻ nhấc lên cân và quay lại 
nói với khách hàng: “Con này giá 120.000 đồng”.

“Mức giá hợp lý đấy nhưng con này hơi nhỏ”, 
người phụ nữ mua hàng đáp. “Anh không có con nào 
lớn hơn à?”.

Sau một hồi suy nghĩ, tranh thủ người bán hàng cúi 
xuống mở túi tìm ví, anh bán hàng nhanh chóng cất con 
vịt vào tủ đồ ăn, dừng lại một vài giây, rồi lại lấy nó ra.

“Con này nặng hơn chút. Giá 145.000 đồng”, người 
bán vịt rụt rè đáp.

Người phụ nữ cân nhắc một chút rồi đưa ra quyết 
định cuối cùng: “Ồ, tôi nghĩ ra rồi. Tôi sẽ lấy cả hai 
con”. Quyết định bất ngờ của người phụ nữ khiến anh 
bán vịt đứng như trời trồng, xấu hổ về tính gian dối của 
mình và để mất khách.

Sau câu chuyện thật thú vị, tôi giục Tình nâng cốc. 
Trời mỗi lúc tối dần và khách ngày một đông. Bác Vui 
quay lại chỗ chúng tôi  vui vẻ: Ngoài bia ngon, phục vụ 
tận tình chu đáo, quán bác đây còn thêm đông khách 
nhờ Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt. 
Mọi người rất thích uống bia hơi Hà Nội để có được 
những phút thư giãn và hiểu hơn về nét văn hóa người 
Tràng An. Còn chúng tôi thì như thấm hơn đạo đức 
kinh doanh từ con người bác và nhâm nhi bia kèm lạc, 
hàn huyên đến tận 9 giờ tối mới ra về...

Bia hơi Hà Nội được các bạn trẻ luôn yêu thích
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Chính nhờ hệ thống công nghệ khai thác, 
xử lý nước đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, 
nhập khẩu từ các cường quốc phát triển, 
nên mỗi sản phẩm nước uống đóng chai 

AVINAA - 3A luôn có được hương vị ngọt ngào, mát 
lành, tự nhiên, dễ chịu. Hơn 10 năm qua, nhờ chất 
lượng sản phẩm luôn ổn định, cùng với dịch vụ tận 
tình, chu đáo, sản phẩm luôn được đông đảo người 
tiêu dùng ưa thích, ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, sản 
phẩm còn được nhiều sự kiện, hội nghị sử dụng và 
được phân phối rộng khắp ở nhiều tỉnh, thành trên 
cả nước.

Anh Nguyễn Ngọc Quyết - một người tiêu dùng 
ở phường Thanh Miếu, TP Việt Trì (Phú Thọ) chia sẻ: 
“Từ khi biết thương hiệu AVINAA qua sự kiện cung 
tiến Vua Hùng chai rượu khổng lồ vào năm 2010, tôi 
đã chú ý đến cả sản phẩm nước uống của đơn vị này. 
Phải nói rằng, không chỉ có mẫu mã bao bì đẹp, trang 
trọng, bắt mắt, mà chất lượng nước uống tinh khiết 
AVINAA - 3A còn có dư vị ngọt lành rất tự nhiên. Để 
yên tâm hơn, tôi còn tự mang sản phẩm nước này đi 
xét nghiệm và được biết các chỉ tiêu chất lượng rất tốt. 
Từ đó, tôi luôn tin dùng và ưu tiên lựa chọn sản phẩm 
mỗi khi dùng nước uống ở khắp mọi nơi…”. 

Nước uống đóng chai AVINAA - 3A là sản phẩm độc quyền của Công ty CP AVIA (thành 
viên Tập đoàn AMACCAO ở Việt Nam) đã có mặt trên thị trường hơn 10 năm. Ngay từ 
khi AVINAA – 3A ra đời, với sự đầu tư dây chuyền, thiết bị công nghệ tiên tiến trên thế giới, 
sản phẩm đã khẳng định được chất lượng và chỗ đứng trên thị trường.

HươNg ViệT

tự hào thương hiệu nước uống
chất Lượng hàng Đầu việt nam

aVINaa - 3a:

Sản phẩm Avia 3a mới ra mắt thị trường
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Ngoài chú trọng chất lượng, mẫu mã bao bì đa dạng, 
Công ty CP AVIA còn luôn quan tâm đến nhu cầu sát 
thực của khách hàng. Hạ tuần tháng 9/2019 vừa qua, để 
giúp cho người tiêu dùng có thêm  lựa chọn sản phẩm 
chất lượng, Công ty CP AVIA đã tung ra thị trường sản 
phẩm nước đóng chai mang tên AVINAA - 3A với kiểu 
dáng và kích thước khá thanh thoát, thu hút.

Đây là sản phẩm được thiết kế theo hình búp măng 
- một trong những biểu tượng của nông thôn Việt Nam, 
vô cùng gần gũi và thân thiết với tất cả chúng ta. Sản 
phẩm cũng là ý tưởng và là tình cảm được AVIA nói 
riêng và AMACCAO GROUP nói chung ấp ủ trong 
một thời gian dài. Sự ra đời của AVINAA - 3A còn 
rất ý nghĩa ngay trong thời điểm nhà máy sản xuất của 
Công ty vừa chính thức mở rộng. Lần mở rộng này, 
Công ty AVIA đã đầu tư đồng bộ, làm mới và nâng cấp 
toàn bộ dây chuyền sản xuất máy móc công nghệ hiện 
đại được nhập khẩu từ Hoa Kỳ, bao gồm hệ thống dây 
chuyền chiết rót rượu và nước, hệ thống máy thổi phôi 
chai, hệ thống máy thổi nắp chai...

Sản phẩm AVINAA - 3A ra đời nhằm phục vụ tốt 
phân khúc thị trường, tăng thêm lựa chọn cho khách 
hàng với giá cả cạnh tranh, hấp dẫn so với nhiều sản 
phẩm cùng loại. Đặc biệt, với quy trình sản xuất hiện 
đại, khép kín, công nghệ tiên tiến nên người tiêu dùng 
có thể an tâm để lựa chọn sản phẩm này.  

Đại diện Công ty CP AVIA nhấn mạnh: “Trước 
việc ra mắt sản phẩm mới, chúng tôi mong muốn sẽ 

nhận được những ý kiến phản hồi từ Quý khách hàng 
- đối tác và người tiêu dùng về những dòng sản phẩm 
của AVIA. Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng cao 
nhất để phục vụ tất cả mọi người. Hy vọng, Quý khách 
hàng - đối tác, người tiêu dùng luôn ủng hộ và yêu mến 
các sản phẩm của AVIA…”. 

Đại diện của Công CP AVIA cũng lưu ý thêm, để 
lựa chọn đúng sản phẩm AVINAA - 3A chính hãng, 
người tiêu dùng cần xem kỹ các thông tin trên mỗi 
thùng sản phẩm và bao bì sản phẩm, thông tin nhà sản 
xuất. Ngoài ra, khách hàng có thể trích xuất dữ liệu 
thông qua việc “check” mã vạch của sản phẩm có ghi 
trên bao bì để an tâm sử dụng

Một số sản phẩm nước uống AVINAA - 3A với mẫu mã đẹp, 
dung tích đa dạng

Các sản phẩm nước uống Avinaa và Avia được sản xuất bằng dây chuyền công nghệ hiện đại
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trà thảo mỘc Dr. thanh

cHấT LượNg VượT Trội Với côNg NgHệ asepTic

Aseptic là công nghệ chiết rót vô trùng 
tối tân nhất hiện nay trên thế giới trong 
ngành sản xuất nước giải khát đóng chai 
nhựa PET, vận hành trên nguyên tắc tự 

động và khép kín từ khâu trích ly nguyên liệu, thổi chai, 
chiết rót, đóng nắp, dán nhãn đến đóng thùng. Áp 
dụng công nghệ tiên tiến này, các sản phẩm của Tân 
Hiệp Phát giữ nguyên được hương, vị tự nhiên từ nguồn 
nguyên liệu điều chế của mình.

Có thể nói, thức uống có nguồn gốc tự nhiên, tốt 
cho sức khỏe và hoàn toàn an toàn, sạch, nguyên chất là 
xu hướng tiêu dùng tất yếu hiện nay. Chính vì vậy, công 
nghệ chiết lạnh vô trùng của Aseptic với chai tiệt trùng, 
nắp tiệt trùng, nước tiệt trùng, sản phẩm tiệt trùng, môi 
trường chiết vô trùng là nền tảng để Tân Hiệp Phát đã 
và đang phục vụ những sản phẩm theo tiêu chuẩn “3 
không”, gồm: Không chất bảo quản; không màu công 
nghiệp; không chì, hoàn toàn sạch tự nhiên. 

Trả lời những thắc mắc của khách hàng, người tiêu 
dùng về sản phẩm Trà Thảo mộc Dr. Thanh trên trang 
blog cá nhân của mình, ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn Tân Hiệp Phát cho biết: “Nguyên liệu 
trước khi đưa vào trích ly được kiểm soát chặt chẽ về 
chất lượng. Nước sử dụng trong trích ly phải đạt tiêu 
chuẩn Bộ Y tế. Quá trình trích ly được thực hiện trong 
điều kiện kiểm soát nghiêm ngặt về nhiệt độ, thời gian để 
giữ được toàn bộ các dưỡng chất có lợi cho sức khỏe”.

Đặc biệt, dung dịch sản phẩm sau trích ly được 
chuyển sang hệ thống vi lọc 10 micromet, lọc ly tâm 
siêu tốc 11.000 vòng/phút để đảm bảo loại bỏ hoàn 
toàn tạp chất và các mối nguy vật lý có kích thước siêu 
nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Trăm nghe 
không bằng một thấy, thời gian qua, Tập đoàn Tân 
Hiệp Phát đã có dịp tổ chức cho người tiêu dùng, khách 
hàng, phóng viên, nhà báo,… tham quan các Nhà máy 
sản xuất nước giải khát hiện đại của mình, giúp họ trực 
tiếp mục sở thị dây chuyền công nghệ này. 

Trà Thảo mộc Dr. Thanh được sản xuất với công 
nghệ chiết lạnh vô trùng Aseptic giúp giữ lại tinh chất 

của 9 loại thảo mộc thiên nhiên gồm Kim ngân; Hoa 
cúc; La hán quả; Hạ khô thảo; Cam thảo; Đản hoa; 
Hoa mộc mien; Bung lai; Tiên thảo. Theo kết quả kiểm 
nghiệm lâm sàng của Học Viện Quân y (Việt Nam), 
Trà Thảo mộc Dr. Thanh còn là sản phẩm giữ bí quyết 
giúp thanh lọc cơ thể khỏi các tác nhân gây nóng trong 
người, giúp cho cơ thể thêm khỏe mạnh, cân bằng để 
thoải mái tận hưởng cuộc sống trọn vẹn.

Bên cạnh Trà Thảo mộc Dr. Thanh có đường, Tân 
Hiệp Phát còn có Trà Thảo mộc Dr Thanh không 
đường mang hương vị ngọt dịu tự nhiên từ cam thảo 
và la hán quả. Trà Thảo mộc Dr. Thanh được đóng 
chai PET 350ml, chai thủy tinh 240ml, hộp giấy 250ml 
và phiên bản ăn kiêng cũng đóng chai PET 500ml, đem 
đến nhiều lựa chọn nhất cho người tiêu dùng.

Ngoài Trà Thảo mộc Dr. Thanh, Tân Hiệp Phát 
còn phục vụ thị trường trong và ngoài nước nhiều sản 
phẩm nức tiếng như Trà xanh không độ,; Nước tăng lực 
Number 1; Trà Ô Long không độ Linh Chi; Nước uống 
vận động Number 1 Active,… Đây chính là những sản 
phẩm góp phần giúp cho Tân Hiệp Phát thêm tự hào 
khi vinh dự đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc 
gia nhiều năm qua và nhiều danh hiệu cao quý khác

Hiện nay, tự hào là sản phẩm mang Thương hiệu Quốc gia, Trà Thảo mộc Dr. Thanh luôn 
được đông đảo người tiêu dùng mến mộ. Có được điều đó cũng là nhờ một phần sản phẩm 
sở hữu chất lượng vượt trội qua việc áp dụng công nghệ sản xuất Aseptic hiện đại, tiên tiến 
từ nhiều năm qua. HươNg ViệT

Aseptic là công nghệ đầu tiên tạo ra sản phẩm hoàn toàn 
vô trùng với tiêu chuẩn 3 không - không chất bảo quản, 
không màu công nghiệp, không chì
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Lai Châu 15 năm rạng rỡ một chặng đường phát triển
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 Ngày 25/9/2018, Cục SHTT, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Quyết định số 6726/QĐ-
SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 295082 
cho nhãn hiệu VIETPHAP của Công ty TNHH May mặc – Thời trang VIETPHAP. Song, 
từ đó đến nay, trên thị trường TP. Hồ Chí Minh đã xuất hiện quá nhiều hàng nhái nhãn hiệu 
VIETPHAP, làm tổn hại đến việc kinh doanh của Công ty và xâm hại đến quyền và lợi ích 
hợp pháp của người tiêu dùng.

NHãN HIệu May MặC VIETPHaP

Bị nhái thương hiệu

Ông Nguyễn Văn Hổ (người đại diện 
pháp luật), Giám đốc Công ty cho 
biết: Công ty TNHH May mặc - Thời 
trang Việt Pháp (gọi tắt là Công ty) có 

trụ sở tại 148/8 Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, 
TP. Hồ Chí Minh được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ 
Chí Minh cấp Giấy phép thành lập ngày 28/4/2005, với 
hoạt động chính là thiết kế và may mặc áo thời trang 
mang nhãn hiệu VIETPHAP.  

Gần 15 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty 
luôn chú trọng vào công tác đầu tư trang thiết bị, máy 
móc, nâng cao tay nghề cho người lao động và tích cực 
nghiên cứu nhu cầu thị trường, thay đổi kiểu dáng, mẫu 
mã sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng 
qua từng thời kỳ. Nhờ đó mà sản phẩm của Công ty 
đã và đang được đông đảo khách hàng trong và ngoài 
nước ưa chuộng.

Song hiện nay, các doanh nghiệp dệt may trong 
nước đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt 
hàng hóa từ nước ngoài. Hơn nữa, doanh nghiệp ngành 
dệt may gặp khó bởi hàng giả, nhái thương hiệu tràn 
lan trên thị trường. Theo thống kê từ Tổng cục Quản 
lý thị trường (Bộ Công Thương), mỗi năm, lực lượng 
này phát hiện và xử lý trên 100.000 vụ việc liên quan 
đến hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ (SHTT). Trong đó, sản phẩm dệt may, thời trang 
chiếm phần lớn. 

Trước thách thức này, đòi hỏi Công ty phải tìm cho 
mình những bước đi phù hợp gắn kết cả hai nhiệm vụ 
chính là vừa xây dựng thị trường, vừa xây dựng thương 
hiệu. Chính vì thế mà Ban lãnh đạo Công ty đã sớm 

hoàn thiện các thủ tục nộp đơn đăng ký nhãn hiệu 
vào ngày 29/12/2014 và ngày 25/9/2018, Cục SHTT (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) đã ra Quyết định số 67261/
QĐ-SHTT về việc chấp nhận đơn hợp lệ và cấp Giấy 
chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu số 295082 cho nhãn hiệu 
VIETPHAP.

Song, liên tục trong hai năm (2018 - 2019), sản phẩm 
nhái nhãn hiệu VIETPHAP lại xuất hiện nhiều trên thị 
trường với màu sắc, kích cỡ đúng y như nhãn hiệu Công 

Kim DuNg
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ty đã đăng ký, chỉ khác nhãn hiệu Công ty đăng ký là 
VIETPHAP thì hàng nhái là VIETPHAT. Thời gian gần 
đây, Ban lãnh đạo Công ty đã đi khảo sát tại thị trường 
TP. Hồ Chí Minh thì có 16 sạp hàng bán hàng vi phạm 
nhãn hiệu của VIETPHAP theo quy định tại Điều 11, 
Nghị định số 105/2006/NĐ-CP “Quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật SHTT và Bảo 
vệ quyền SHTT và quản lý Nhà nước về SHTT”, của 
Chính phủ, ban hành ngày 22/9/2006.  

Trước tình hình đó, Lãnh đạo Công ty đã gửi đơn 
kêu cứu khẩn cấp đến Cục Quản lý thị trường TP. Hồ 
Chí Minh; Chi cục Quản lý thị trường Quận 5 và kiến 
nghị Viện Khoa học SHTT giám định sở hữu công 
nghiệp. Cùng với đó, Công ty đã gửi cho Viện Khoa 
học SHTT tài liệu cần giám định gồm Tài liệu 1: Ảnh 
chụp sản phẩm áo có gắn dấu hiệu “VIETPHAT”; 
Tài liệu 2: Bản sao văn bản xác nhận sản phẩm áo có 
gắn dấu hiệu “VIETPHAT” không phải do Công ty 
TNHH May mặc - Thời trang VIETPHAP sản xuất và 
đưa ra thị trường. Ngày 28/9/2018, Phó Viện trưởng 
Viện Khoa học SHTT Nguyễn Hữu Cẩn đã ký kết 
luận giám định số NH487-18YC/KLGĐ kết luận (Dấu 
hiệu “VIETPHAT” gắn trên sản phẩm áo như thể 
hiện tại tài liệu 1 - là YẾU TỐ XÂM PHẠM QUYỀN 
-Quy định tại Điều 11 Nghị định số 105/2006/NĐ-CP 

- đối với nhãn hiệu “VIETPHAP” được bảo hộ theo 
GCNĐKNH số 295082 của Công ty TNHH May mặc 
- Thời trang VIETPHAP.

Việc xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với 
sản phẩm áo của Công ty mới có kết luận giám định 
của Viện Khoa học SHTT thì ngày 28/5/2019, Ban lãnh 
đạo Công ty lại phát hiện tiếp một số sạp tại thị trường 
TP.HCM trưng bày và bán sản phẩm nhái nhãn hiệu 
VIETPHAT với màu sắc, mẫu mã logo thêu trên áo 
và thương hiệu không khác biệt so với nhãn hiệu VI-
ETPHAP của Công ty TNHH May mặc - Thời trang 
VIETPHAP. 

Đây thật sự là một cuộc chiến cam go với vấn nạn 
hàng nhái, hàng giả. Hiện tượng này không những gây 
ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín thương hiệu của 
doanh nghiệp và người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng 
bởi không được sử dụng đúng sản phẩm, nhãn hiệu 
mà mình ưa thích. Rất mong các cơ quan, ban ngành, 
đặc biệt là lực lượng quản lý thị trường từ Trung ương 
đến địa phương và các cơ quan thông tin đại chúng 
thường xuyên vào cuộc, xử lý dứt điểm để không xảy 
ra tình trạng làm giả, nhái sản phẩm, làm ảnh hướng 
tới uy tín, cũng như thiệt hại cho doanh nghiệp và 
người tiêu dùng
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Lai Châu – vùng đất biên cương Tây Bắc, là nơi có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với 
công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, rất giàu truyền thống cách mạng. 

LaI CHâu: 15 năm rạng rỡ 
một chặng Đường phát triển

XuâN TrườNg

Qua bao thăng trầm, sau nhiều lần đổi 
tên, Lai Châu luôn là một phần máu 
thịt của Tổ quốc, là nơi hội tụ của 20 
dân tộc, mỗi dân tộc có nét văn hóa 

riêng, độc đáo, giàu bản sắc, dệt nên bức tranh tổng 
thể đa dạng, thống nhất, hài hòa của lịch sử, văn hóa, 
con người. Các dân tộc có truyền thống đoàn kết quý 
báu, trải qua hàng trăm năm lịch sử luôn cùng nhau kề 
vai, sát cánh chống giặc ngoại xâm, bảo vệ vững chắc 
quê hương, góp phần viết nên trang sử hào hùng trong 
sự nghiệp đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam 
trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo 
vệ Tổ quốc ngày nay.

Từ một tỉnh có xuất phát điểm thấp, nền kinh tế 
chủ yếu dựa vào nông nghiệp, kết cấu hạ tầng yếu kém, 
tổ chức bộ máy cán bộ các cấp vừa thiếu, vừa yếu, đời 
sống của phần lớn nhân dân còn rất nhiều khó khăn. 
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự phối hợp 
của các Bộ, ngành trung ương, với tinh thần đoàn kết, 
phát huy những thành quả của các thế hệ lãnh đạo tỉnh, 
Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu đã vượt 
qua mọi thách thức, khắc phục những khó khăn trước 
mắt, giành được nhiều kết quả tích cực trong các lĩnh 
vực công tác. 

Trong điều kiện bộn bề khó khăn của một tỉnh mới 
chia tách, thành lập, trước yêu cầu của sự phát triển, 
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Lai 
Châu đã phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, 
tự cường, quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo đường 
lối đổi mới của Đảng, chính sách của Nhà nước vào 
điều kiện cụ thể của địa phương và tranh thủ tối đa 
sự quan tâm, cùng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, đến 
năm 2010 tỉnh đã cơ bản ra khỏi tình trạng đặc biệt 
khó khăn, năm 2015 cơ bản ra khỏi tình trạng kém phát 
triển và đang từng bước xây dựng trở thành tỉnh trung 
bình trong khu vực miền núi phía Bắc. 

Đến nay, sau 15 năm tái lập, Lai Châu đã đạt được 
nhiều thành tựu quan trọng, đáng tự hào trên tất cả các 
lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục phát triển khá, cơ cấu kinh tế 
ngành, lĩnh vực chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc 
độ tăng trưởng kinh tế hằng năm tăng khá nhanh, bình 
quân giai đoạn 2004 - 2018 đạt gần 12%/năm, GRDP 
bình quân đầu người đến năm 2018 đạt 32,9 triệu đồng, 
tăng 12,7 lần, thu ngân sách địa phương đạt trên 2.300 
tỷ đồng, tăng gấp 62 lần so với năm 2004.

Nông nghiệp từ chỗ sản xuất quảng canh, tự cấp, 
tự túc đã chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, hình 
thành các vùng sản xuất tập trung có sự tham gia của 
doanh nghiệp. Sản lượng lương thực liên tục tăng, cơ 
bản đảm bảo an ninh lương thực, tạo ra nhiều sản phẩm 
nông nghiệp có giá trị, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
nội địa và xuất khẩu, đặc biệt có một số mặt hàng đã 
khẳng định thương hiệu trên thị trường, chinh phục 
được nhiều thị trường ngoại khó tính. Diện tích rừng 
được khoanh nuôi, trồng mới, bảo vệ, nâng độ che phủ 
rừng lên 49%. Chương trình xây dựng nông thôn mới 
được triển khai thực hiện đồng bộ, đạt kết quả tích cực, 
có 29 xã (30,21%) đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch 
Thường trực tỉnh Lai Châu
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Kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được đầu tư xây dựng 
với tốc độ khá nhanh, nhất là hệ thống giao thông, 
điện, nước, trường học, bệnh viện… 100% xã có mặt 
đường cứng hóa đến trung tâm xã, 88,5% số thôn, bản 
có đường xe máy đi được thuận lợi, 100% xã, phường, 
thị trấn và 93% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc 
gia, 80,5% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. 
Sau 15 năm xây dựng, phát triển, bộ mặt đô thị, nông 
thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc.

Cùng với sự phát triển kinh tế, lĩnh vực giáo dục và 
đào tạo được mở rộng về quy mô, nâng cao chất lượng 
các loại hình giáo dục, cơ sở vật chất, hạ tầng trường 
lớp ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của 
nhân dân và thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân 
lực cho tỉnh. Năm 2018 - 2019, số trường học tăng 1,7 
lần, học sinh, sinh viên tăng gần 1,9 lần so với năm học 
2004 - 2005. Đến nay, toàn tỉnh có 134 trường đạt chuẩn 
quốc gia, đạt hơn 36%, chất lượng phổ cập giáo dục ở 
các cấp học, bậc học ngày càng được nâng lên. 

Công tác y tế, dân số, gia đình có bước chuyển biến 
tích cực. Hệ thống y tế không ngừng được củng cố, 
phát triển, từng bước hoàn thiện từ tuyến tỉnh đến cơ 
sở. Đội ngũ y tế được quan tâm đào tạo, đạt 9,2 bác sỹ/
vạn dân, 71,3% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Tỷ 
lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 94%. Đặc biệt, 
công tác xóa đói giảm nghèo giảm nhanh, giai đoạn 
2012 - 2019 giảm bình quân 4,68%, có 2 huyện (Than 
Uyên và Tân Uyên) được công nhận thoát nghèo giai 
đoạn 2016 - 2020. Chính sách với người có công được 
quan tâm thực hiện và trở thành phong trào sâu rộng, 
thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn” của 
nhân dân các dân tộc Lai Châu. Tiềm lực quốc phòng, 
an ninh được củng cố và tăng cường, an ninh chính trị, 
chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội. Công tác đối ngoại được duy trì 

và mở rộng, góp phần xây dựng biên giới ổn định, hòa 
bình, hợp tác và phát triển.

Với tinh thần đoàn kết và truyền thống vẻ vang 
của Đảng bộ tỉnh Lai Châu trong 70 năm qua, bằng 
kinh nghiệm từ những bài học thực tiễn sinh động, với 
phương pháp lãnh đạo, điều hành sáng tạo, khoa học, 
hiệu quả và phù hợp, chắc chắn rằng trong tương lai 
gần, Lai Châu sẽ bứt phá vươn lên, xứng đáng là nơi hội 
tụ và dừng chân lý tưởng của du khách muôn phương, 
là thị trường hấp dẫn để các nhà đầu tư tìm đến khảo 
sát, khai thác, đánh thức những tiềm năng thế mạnh 
của Lai Châu, đúng như tâm nguyện của đồng chí Tống 
Thanh Hải, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch thường trực tỉnh Lai Châu: “Lai Châu sẽ nỗ lực, 
phấn đấu tạo mọi điều kiện tốt nhất về mọi mặt để mời 
gọi “Đại Bàng về làm tổ”, tạo ra cú hích, từ đó sẽ thúc 
đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội cho Lai 
Châu trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế”

Ông Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch 
Thường trực tỉnh Lai Châu, dự lễ khánh thành công trình 
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
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những con số có ý nghĩa của 10 năm

Triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng NTM giai đoạn 2011-2020, tỉnh Bình Định đã đạt 
được những kết quả khả quan bước đầu mang tính cơ 
bản và vững chắc. Đến nay, toàn tỉnh được Thủ tướng 
Chính phủ công nhận có 2 đơn vị cấp huyện là TX An 
Nhơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM và huyện Hoài 
Nhơn đạt chuẩn NTM .

Tỉnh Bình Định hiện có 77/121 xã được công nhận 
đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 63,6%, vượt 16 xã so với 
nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao đến năm 2020); 
Số xã đạt 19 tiêu chí là 77 xã ( 63,6%); số xã đạt 15-18 
tiêu chí:02 xã (1,7%); số xã đạt từ 10-14 tiêu chí: 29 xã 
(24,0%) số xã đạt từ 5-9 tiêu chí:13 xã (10,7%). Không có 
xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Đồng hành với phong trào XDNTM, nhiều địa 
phương đã triển khai phong trào xây dựng “Mỗi xã 
một sản phẩm” (OCOP), đã có 30 sản phẩm được công 
nhận ở nhiều thứ hạng khác nhau. Nhưng cùng một 
điểm chung là phát huy được tiềm năng, nguyên liệu địa 
phương, tay nghề truyền thống và góp phần làm phong 
phú sản phẩm, hàng hóa đặc trưng cho địa phương.

10 năm triển khai thực hiện Chương trình XDNTM, 
bộ mặt nông thôn Bình Định đã đổi thịt thay da và khởi 
sắc trên con đường no ấm, yên vui. Điện, đường, trường, 
trạm và nhiều công trình văn hóa, y tế, giao thông thủy 
lợi, đặc biệt là mức thu nhập bình quân của người dân 

được tăng lên đáng kể. 19 tiêu chí NTM đã được hình 
thành bằng sức dân và có sự hỗ trợ của nhà nước. Có thể 
khẳng định rằng: Chương trình XDNTM đã góp phần 
nâng cao đời sống, vật chất tinh thần của người dân, 
quang cảnh nông thôn ngày càng đổi mới; an ninh trật 
tự, an toàn xã hội được đảm bảo và giữ vững. 

những định hướng ThiếT Thực cho cuộc 
hành Trình mới

Hội nghị cũng đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn chỉ 
ra những hạn chế và đề xuất cách khắc phục những tồn 
tại trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu 
quốc gia về XDNTM tại Bình Định. Đó là: Hiệu quả 
triển khai các hoạt động tại cơ sở chưa cao do việc bố 
trí cán bộ chuyên trách NTM trên địa bàn còn thiếu và 

Ngày 01/10 tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Ban Chỉ đạo 
Xây dựng nông thôn mới (XDNTM) tỉnh tổ chức tổng kết 10 năm Chương trình Xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011-2020. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư tỉnh ủy; ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh; ông Trần Châu – Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh  và ông Phan Trọng Hổ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đồng chủ 
trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực 
HĐND tỉnh; UBND tỉnh; UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành 
phố và 159 xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

BìNH ĐịNH: TỔNG KếT 10 NăM CHươNG TrìNH

XÂy Dựng nÔng thÔn mới 
giai Đoạn 2011-2020

VăN THuậN

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Trung ương Đảng, 
Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu chỉ đạo Hội nghị
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chắp vá kiêm nhiệm. Công tác xóa đói giảm nghèo tại 
các xã đặc biệt khó khăn của các huyện An Lão, Vân 
Canh, Vĩnh Thạnh… những xã 30a chưa thật sự bền 
vững, tỷ lệ hộ nghèo còn cao, đào tạo nghề và chuyển 
đổi lao động nông thôn chậm. Đặc biệt vấn đề ô nhiễm 
môi trường vẫn đang là thách thức lớn ở khu vực nông 
thôn, đi kèm với đó là chất lượng vệ sinh an toàn thực 
phẩm và nông sản chưa được quan tâm đúng mức.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh 
Tùng - Bí Thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo XDNTM tỉnh 
Bình Định đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực của cả 
hệ thống chính trị trong thực hiện Chương trình XDNTM 
giai đoạn 2011-2020. Vấn đề đặt ra cấp bách hiện nay 
là xác định XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, toàn diện, 
lâu dài, là quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục và 
không có điểm dừng. NTM phải là nông thôn của khát 
vọng khởi nghiệp, làm giàu cho quê hương và tạo sức 
lan tỏa các giá trị bền vững. Các đơn vị phải xây dựng 
kế hoạch, quy hoạch XDNTM và tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo quyết liệt, ưu tiên các nguồn lực XDNTM, đảm bảo 
Chương trình đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực và 
bền vững. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và 
phát huy vai trò chủ thể của người dân trong XDNTM; 
chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu; thực 
hiện tốt chương trình OCOP và liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị. Mặt khác, tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, thực hiện vai trò phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện 
XDNTM. Kịp thời khuyến khích, động viên, khen thưởng 
các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và có biện pháp 
nhân rộng những cách làm hay, mô hình tốt.

Tầm nhìn sau năm 2020

Bình Định phấn đấu đến năm 2020 có thêm 13 xã đạt 
chuẩn nông thôn mới nâng cao, Huyện Tuy Phước đạt 
chuẩn NTM. Tỉnh được công nhận ít nhất 20 sản phẩm 
của các huyện thị xã, thành phố đạt tiêu chuẩn OCOP cấp 
tỉnh; giai đoạn 2021-2025 có thêm 3 huyện: Phù Cát, Phù 
Mỹ, Tây Sơn được công nhận đạt chuẩn NTM cấp huyện 
và xây dựng 1 huyện NTM kiểu mẫu; 85% số xã đạt chuẩn 
NTM, trong đó có 20% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao.

Tại Hội nghị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ 
công nhận TX An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ XDNTM 
và huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn NTM đã được ban 
chỉ đạo XDNTM công bố cùng với Quyết định của 
UBND tỉnh công nhận các sản phẩm thuộc Chương 
trình OCOP cấp tỉnh và Quyết định khen thưởng của 
UBND cho 39 tập thể đã có nhiều thành tích trong 
thực hiện Chương trình XDNTM giai đoạn 2011-2020

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao Bằng 
khen cho các tập thể

Nước mắm Như Hoa của huyện Hoài Nhơn đạt danh hiệu 4 
sao sản phẩm OCOP

Đại biểu tham quan sản phẩm gà giống Minh Dư của huyện 
Tuy Phước
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Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK & HQ) trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 có mục tiêu nổi bật là nâng cao nhận thức của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh về tiết kiệm năng lượng. Trong đó, đến năm 2020, phấn đấu 
tiết kiệm từ 6 - 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng điện trên toàn tỉnh.

THáI BìNH Nỗ LựC HoàN THàNH CHươNG TrìNH

sử Dụng năng Lượng tiết kiệm &
hiệu quả giai Đoạn 2016 - 2020

TuấN NiNH

Trong giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình 
đã đưa ra 08 nhóm dự án đang được nỗ 
lực hoàn thành, gồm: Tăng cường quản 
lý nhà nước và nâng cao nhận thức cộng 

đồng về SDNLTK & HQ; SDNLTK & HQ trong sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Trong công 
sở, chiếu sáng học đường, chiếu sáng công cộng; Trong 
thiết kế xây dựng và quản lý các tòa nhà; Trong ngành 
Giao thông vận tải; Trong ngành Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt 

dân cư và nhóm dự án Nâng cao năng lực hoạt động 
của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình để triển khai thực hiện các chương 
trình tiết kiệm năng lượng.

Những năm qua, để triển khai tốt các nhóm dự 
án trên, Chương trình đã thực hiện nhiều giải pháp 
như: Đầu tư, nâng cao năng lực cho Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình 
có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để 

Trung tâm Khuyến công Thái Bình đã phát hành 280.000 tờ gấp hướng dẫn sử dụng các sản phẩm máy giặt, tủ lạnh, ti vi và 
điều hòa tiết kiệm năng lượng
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triển khai thực hiện nhiệm vụ; Đầu tư cho công tác 
truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ 
biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về tiết kiệm năng lượng; Tăng cường công tác kiểm tra, 
giám sát, quản lý việc SDNLTK & HQ trong tất cả các 
ngành, các cấp, các lĩnh vực theo đúng quy định của 
pháp luật; Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các dạng 
năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo 
cũng như áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm trong các lĩnh vực đời sống…

Trên cơ sở đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã có nhiều 
nhiệm vụ quan trọng được thực hiện một cách tích cực 
nhằm sớm hoàn thành các Dự án của Chương trình đề 
ra. Cụ thể, từ năm 2016 tới nay, Trung tâm đã tổ chức 
gần 50 Hội nghị tuyên truyền về SDNLTK & HQ cho 
gần 10.000 người dân trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ kinh phí 
lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời cho 350 
hộ gia đình. Ngoài ra, Trung tâm cũng đã in ấn, phát 
hành 280.000 tờ gấp hướng dẫn sử dụng các sản phẩm 
máy giặt, tủ lạnh, ti vi và điều hòa đủ tiêu chuẩn tiết 
kiệm năng lượng; 38.000 cuốn cẩm nang tiết kiệm điện 
trong gia đình; 86.500 tờ rơi tăng cường thực hiện tiết 
kiệm điện; 9.000 quyển cẩm nang hướng dẫn nhận biết 
nhãn năng lượng và 12.000 quyển sổ tay sử dụng năng 
lượng hiệu quả trong hộ gia đình; Điều tra khảo sát tình 
hình sử dụng năng lượng tại 704 doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. 

Đặc biệt, cùng với Sở Công Thương, Trung tâm đã 
phối hợp với Công ty Điện lực Thái Bình trong việc vận 
động các khách hàng công nghiệp có sản lượng điện 
tiêu thụ từ 1 triệu kWh/năm trở lên tham gia chương 
trình điều chỉnh phụ tải điện. Điều này góp phần làm 
giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống 
điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao 
hiệu quả kinh tế của hệ thống điện trên địa bàn. Theo 
đó, đến nay, toàn tỉnh đã có 50 khách hàng ký biên bản 
tham gia với công suất tiết kiệm được đạt 41,86 MW.

Chương trình SDNLTK & HQ giai đoạn 2016 - 2020 
trên địa bàn tỉnh đã đi được gần hết chặng đường. Đến 
nay, nhiều mục tiêu đang được tích cực thực hiện để 
sớm về đích. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh 
đạt mức giảm ít nhất 10% hiệu suất năng lượng của các 
ngành sử dụng nhiều năng lượng; Thay thế từ 10 - 12% 
các thiết bị lạc hậu, sử dụng nhiều năng lượng bằng 
các thiết bị mới tiết kiệm năng lượng tại các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa bàn; 
Tiết kiệm từ 6 - 9% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với 

nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát triển điện lực 
tỉnh; Xây dựng mô hình quản lý SDNLTK & HQ để áp 
dụng vào thực tế cho 100% số lượng các doanh nghiệp 
sử dụng năng lượng trọng điểm và mở rộng áp dụng 
cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn; 100% 
công trình chiếu sáng công cộng được áp dụng công 
nghệ SDNLTK & HQ khi xây dựng mới… 

Với các mục tiêu trên, Trung tâm Khuyến công 
tỉnh Thái Bình đang nỗ lực hết sức mình để hoàn thành. 
Trong đó, Trung tâm tiếp tục đẩy mạnh đầu tư cho 
công tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo 
dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của 
cộng đồng về tiết kiệm năng lượng; Tăng cường công 
tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các ngành, các cấp, 
các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên 
cứu và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng mới, năng 
lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp dụng các 
giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các lĩnh 
vực đời sống…

Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục tổ 
chức các khóa tập huấn về tiết kiệm năng lượng cho 
các cán bộ quản lý năng lượng, cán bộ kỹ thuật công 
nghệ, tuyên truyền viên. Đồng thời, phối hợp với các 
Vụ chuyên môn của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học 
và Công nghệ tổ chức đào tạo, tập huấn, tham gia các 
dự án trình diễn tiết kiệm năng lượng, từ đó, sẽ làm 
chuyển biến nhận thức và hành động về sử dụng tiết 
kiệm năng lượng trong các cơ quan công sở, doanh 
nghiệp và đông đảo nhân dân

Khuyến công Thái Bình tích cực vận động các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh thay thế thiết bị sử dụng nhiều năng lượng 
bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng 
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Những năm gần đây, sản xuất công nghiệp tại Thái Bình ngày càng phát triển mạnh kéo 
theo nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các doanh nghiệp có 
thể tiếp cận việc áp dụng sản xuất sạch hơn để giảm thiểu tối đa ô nhiễm, cũng như có những 
giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhất trong quá trình sản xuất, điều này 
phụ thuộc phần lớn vào năng lực của đội ngũ làm công tác tư vấn, truyền thông.

NâNg cao NgHiệp Vụ Đội Ngũ Làm côNg Tác 
TuyêN TruyềN TiếT kiệm NăNg LượNg Tại THái bìNH 

TrườNg aN

Với mục tiêu xây dựng một đội ngũ cán 
bộ làm công tác khuyến công có đủ 
trình độ, chuyên môn, năng lực, thời 
gian qua, Trung tâm Khuyến công và 

Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình (TTKC) đã 
luôn chú trọng nâng cao nghiệp vụ cho các cán bộ 
chuyên trách để có thể “trợ sức”, từng bước giúp các 
doanh nghiệp trong tỉnh tiếp cận cũng như nâng cao 
nhận thức về việc áp dụng sản xuất sạch hơn và các giải 
pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả. 

Tại Thái Bình, nhiều năm qua, việc áp dụng sản 
xuất sạch hơn (SXSH) trong các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã có 
sự chuyển biến tích cực. Đặc biệt, các doanh nghiệp 
trong ngành chế biến lương thực, thực phẩm; dệt may; 
sản xuất vật liệu xây dựng; sành sứ, thủy tinh; chế biến 
hải sản, các ngành nghề thủ công truyền thống như 
chạm bạc, xe tơ, dệt khăn… đã đầu tư máy móc thiết 
bị hiện đại, công nghệ tiên tiến. Theo Quyết định số 
1419/QĐ-TTg, mục tiêu đến năm 2020, toàn tỉnh Thái 
Bình có 100% cơ sở sản xuất công nghiệp nhận thức 
được lợi ích của việc áp dụng SXSH; 50% cơ sở sản xuất 
công nghiệp áp SXSH; các cơ sở sản xuất công nghiệp 
áp dụng SXSH tiết kiệm được từ 8 - 13% mức tiêu thụ 
năng lượng; 90% doanh nghiệp sản xuất vừa và lớn có 
bộ phận chuyên trách về SXSH.

Đối với chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả tại Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, mục 
tiêu áp dụng các tiêu chuẩn và định mức kỹ thuật 
tiên tiến để cải thiện hiệu suất năng lượng sao cho 
giai đoạn 2016 - 2020 giảm ít nhất 10% cường độ năng 
lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng; thay 

thế từ 10 - 12% các thiết bị lạc hậu bằng các thiết 
bị mới tiết kiệm năng lượng (TKNL) tại các đơn vị 
sản xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa 
bàn tỉnh; phấn đấu tiết kiệm 6 - 9% tổng mức tiêu 
thụ năng lượng so với nhu cầu năng lượng theo Quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, 
có xét đến năm 2020…  

Trên cơ sở đó, để có thể hiện thực hóa được tất cả 
những mục tiêu này, thì việc đào tạo, nâng cao năng 
lực và chất lượng nguồn nhân lực tại TTKC chính là 
một trong những giải pháp cốt lõi. Từ thực tế đó, hàng 
năm, TTKC đều cử người tham gia các lớp tập huấn 
nghiệp vụ đào tạo cho cán bộ làm công tác tuyên 
truyền khuyến công. 

Mới đây, Bộ Công Thương đã có văn bản gửi các 
Sở Công Thương về việc tổ chức khóa đào tạo chuyên 
gia trong lĩnh vực SXSH và Kiểm toán viên năng lượng. 
Khóa đào tạo cho 60 cán bộ đang công tác tại các Sở 
Công Thương, Trung tâm sản xuất sạch hơn, Trung 
tâm tiết kiệm năng lượng, Trung tâm khuyến công và 
các doanh nghiệp tư vấn trong và ngoài ngành Công 
Thương trên toàn quốc nhằm hỗ trợ các đơn vị tư vấn 
về sản xuất sạch hơn và tiết kiệm năng lượng xây dựng 
được đội ngũ chuyên gia có năng lực để hỗ trợ các 
doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng và áp 
dụng các giải pháp về sử dụng năng lượng tiết kiệm, 
hiệu quả và sản xuất sạch hơn. Nắm bắt cơ hội đó, 
TTKC Thái Bình đã cử 03 cán bộ học viên tham gia 
chương trình đào tạo.

Tại đây, các học viên tham gia khóa đào tạo được 
tiếp cận với các giải pháp TKNL trong các hệ thống 
tiêu thụ năng lượng lớn như chiếu sáng; hệ thống bơm, 
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quạt; hệ thống mạng điện; hệ thống nồi hơi, hệ thống 
nhiệt; hệ thống điều hòa không khí, hệ thống lạnh; hệ 
thống máy nén khí;... 

Đối với nội dung về SXSH, khóa đào tạo giúp các 
học viên củng cố kiến thức chuyên sâu, hướng tới hiệu 
quả thực tế là có thể hỗ trợ được các doanh nghiệp 
tại địa phương áp dụng toàn diện các giải pháp về 
cải tiến công nghệ, nâng cao hiệu suất sử dụng năng 
lượng cũng như xử lý vấn đề về ô nhiễm môi trường, 
giúp doanh nghiệp giảm được chi phí đầu vào, nâng 
cao tính cạnh tranh của sản phẩm và nâng cao được 
vị thế của doanh nghiệp.

Toàn bộ nội dung trong quá trình đào tạo đã giúp 
các cán bộ của TTKC củng cố kiến thức cơ bản để 
truyền đạt, tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp trong tỉnh 
áp dụng vào thực tế, làm tiền đề giúp DN cải thiện 
điều kiện làm việc, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao sức 
cạnh tranh sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường.

Năm 2018, Thái Bình có 59 DN sử dụng năng lượng 
trọng điểm. Theo Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả, sẽ thực hiện việc kiểm toán năng lượng 
bắt buộc 3 năm/lần đối với cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm. Khóa đào tạo chuyên gia Kiểm toán viên 
năng lượng này chắc chắn sẽ giúp ích cho các cán bộ 

tại TTKC Thái Bình xây dựng được đội ngũ chuyên gia 
có năng lực để hỗ trợ các doanh nghiệp xác định các 
cơ hội tiết kiệm năng lượng và tiềm năng cải thiện hiệu 
quả sử dụng năng lượng.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thái Bình cho biết: “Hiện nay, nhận 
thức về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
của các doanh nghiệp và người dân tại Thái Bình còn 
hạn chế, dẫn đến lãng phí năng lượng còn nhiều. Mặt 
khác, mới chỉ có rất ít số lượng doanh nghiệp quan 
tâm, tham gia áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản 
xuất. Xuất phát từ tình hình thực tế đó thì việc TTKC 
cử các cán bộ tham gia các lớp đào tạo chuyên sâu về 
những vấn đề này là rất cần thiết. Đây vừa là cơ hội để 
các cán bộ của TTKC nâng cao trình độ, sự hiểu biết 
và cũng nằm trong mục tiêu chiến lược mà UBND 
tỉnh đề ra, trong đó có việc thực hiện nâng cao năng 
lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn 
phát triển công nghiệp Thái Bình để triển khai thực 
hiện các chương trình tiết kiệm năng lượng và đến 
năm 2020, thực hiện chiến lược của Nhà nước, phấn 
đấu có 90% cán bộ chuyên trách của Sở Công Thương 
có đủ năng lực hướng dẫn áp dụng sản xuất sạch hơn 
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp”

Cán bộ TTKC Thái Bình tham quan mô hình thực tế thuộc chương trình đào tạo nâng cao về sản xuất sạch hơn và kiểm toán 
viên năng lượng do Bộ Công Thương tổ chức
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Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK & HQ) đang trở thành vấn đề cấp bách 
để đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và quá trình biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, nhận 
thức về việc sử dụng NLTK & HQ của đại đa số người dân còn hạn chế. Do đó, việc sử dụng 
năng lượng lãng phí trong dân còn nhiều. Trước thực trạng trên, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên 
truyền tới các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh nhằm 
nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc sử dụng NLTK & HQ.

THái bìNH: NâNg cao ý THức 
sử dụNg NăNg LượNg TiếT kiệm Và Hiệu Quả 

aNH TuấN

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Thái Bình 
cho biết: “Triển khai Quyết định 

số 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh 
về Chương trình sử dụng NLTK & HQ trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020, những năm qua, 
Trung tâm đã đặc biệt chú trọng đến công tác tổ chức 
các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và nâng cao nhận 
thức của cộng đồng về  sử dụng NLTK & HQ. Đặc 
biệt, trong năm 2018, Trung tâm đã triển khai được 
trên 20 hội nghị tuyên truyền TKNL tới hơn 4.000 tổ 
chức và cá nhân của 20 xã trọng điểm trên địa bàn các 
huyện như: Quỳnh Phụ, Hưng Hà, Thái Thụy, thành 
phố Thái Bình…, qua đó, góp phần truyền tải tới mọi 
người thông điệp về TKNL, bảo vệ môi trường sống 
của chính mình”.

Theo đó, Trung tâm đã phối hợp với Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng, Đài Truyền hình tỉnh 
và Báo Thái Bình phát sóng thường kỳ chuyên mục 
TKNL, cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng về ý thức sử dụng 
năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn; 
in ấn và cấp phát hơn 95.000 tờ rơi, 12.000 cuốn sổ 
tay, 9.000 cuốn cẩm nang về sử dụng NLTK & HQ 
cho nhân dân. Đồng thời, Trung tâm cũng tập trung 
treo băng zôn, khẩu hiệu tại nhiều cơ quan, trường 
học trên địa bàn tỉnh với các nội dung TKNL, sử 

dụng năng lượng hợp lý, áp dụng công nghệ mới, 
thiết bị tiên tiến để tiết kiệm điện trong sản xuất 
và sinh hoạt. Ngoài ra, Trung tâm còn phối hợp với 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội mở các 
hội nghị tuyên truyền và chương trình hành động về 
TKNL. Thông qua các buổi hội nghị, đông đảo quần 
chúng nhân dân đã được các chuyên gia, kỹ sư, kỹ 
thuật viên giới thiệu về nguyên lý hoạt động cũng 
như ưu điểm của các thiết bị điện gia dụng sử dụng 

Cán bộ Trung tâm Khuyến công Thái Bình hướng dẫn người 
dân xã Minh Tân sử dụng thiết bị tiết kiệm điện và hiệu quả

tại vùng nông thôn
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năng lượng tái tạo bằng pin năng lượng mặt trời 
trong việc chiếu sáng và các thiết bị phục vụ sinh 
hoạt trong gia đình; xây dựng hầm Biogas để xử lý 
chất thải trong chăn nuôi; hỗ trợ nhiều hộ gia đình 
lắp đặt, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt 
trời. Do vậy, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm đã và 
đang tạo ra được sự lan tỏa sâu rộng trong các tầng 
lớp nhân dân.

Sử dụng hầm Biogas được vài năm trở lại đây, bà 
Hoàng Thị Hoa (thôn Duy Tân, xã Minh Tân, huyện 
Đông Hưng) chia sẻ: Gia đình tôi hiện nuôi hơn 20 
con lợn. Trước đây, tôi thường xử lý phân lợn bằng 
cách gom lại thành đống rồi ủ, sau đó mang đi bón 
cho lúa, rau màu. Nhưng cách làm này gây ảnh hưởng 
xấu đến môi trường xung quanh bởi tình trạng bốc 
mùi hôi thối. Từ ngày được Trung tâm Khuyến công 
Thái Bình tuyên truyền và hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia 
đình để xây dựng hầm Biogas, gia đình tôi đã mạnh 
dạn đầu tư thêm 10 triệu đồng để xây dựng. Sau khi 
lắp đặt xong hệ thống hầm bể, tôi thấy môi trường 
chuồng trại trở nên sạch sẽ hơn. Đồng thời, thông qua 
việc sử dụng khí gas từ hầm Biogas gia đình còn tiết 
kiệm được từ 350.000 - 400.000 đồng/tháng cho việc 
mua gas, than, củi.

Cũng như vậy, gia đình bà Nguyễn Thị Đường (thôn 
Nứa, xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà) cho biết: Từ ngày 
được Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình tuyên 
truyền, hướng dẫn, tôi đã nhận thức được tầm quan 
trọng của việc sử dụng tiết kiệm nguồn năng lượng. 
Năm vừa rồi, gia đình tôi đã đầu tư 6,5 triệu đồng để 
lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời loại 140 
lít. Mặc dù chi phí đầu tư ban đầu khá cao nhưng tính 
tổng lại tiết kiệm hơn bởi hàng tháng gia đình không 
phải thanh toán hóa đơn tiền điện cho bình nóng lạnh 
mà trong nhà lúc nào cũng có nước nóng để dùng, kể 
cả những lúc mất điện. Ngoài ra, thời gian sử dụng liên 
tục của bình từ 12 - 15 năm, không lo chập điện và cháy 
thiết bị khi sử dụng quá tải; số ngày sử dụng hiệu quả từ 
280 - 300 ngày/năm…

Còn tại cơ sở sản xuất và gia công đồ gỗ (thôn 
Đông Tiến, xã Việt Tiến, huyện Vũ Thư), ông Trần 
Vương Miện - Chủ cơ sở chia sẻ: Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
của tôi được thành lập cách đây mười năm, với ngành 
nghề chính là sản xuất bàn ghế, tủ thờ... Do số vốn 
ban đầu còn hạn chế nên các máy móc, thiết bị phục 
vụ sản xuất tại cơ sở chủ yếu là đã qua sử dụng, tiêu 
tốn nhiều điện năng và cho hiệu năng thấp. Sau khi 
tham dự Hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng 

tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm Khuyến công tỉnh 
Thái Bình tổ chức, chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi 
theo hướng ứng dụng máy móc tiết kiệm điện năng 
vào sản xuất. Năm 2018, cơ sở sản xuất chúng tôi đã 
đầu tư hơn 100 triệu đồng để mua mới một số máy 
như: Máy xẻ gỗ, máy bào, máy tiện… để gia công các 
loại gỗ và tạo ra các sản phẩm có độ chính xác cao. 
Đặc biệt, trong quá trình sản xuất, lượng điện năng 
được tiết kiệm rất nhiều, qua đó, giảm chi phí, hạ giá 
thành sản phẩm.

Sử dụng NLTK & HQ đã và đang thực sự đem lại 
hiệu quả lâu dài cho người dân và các doanh nghiệp. 
Trên cơ sở thành công của năm 2018 và những năm 
trước đó, trong năm 2019, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động truyền thông, 
hỗ trợ, tư vấn các giải pháp sử dụng NLTK & HQ cho 
các doanh nghiệp và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 
Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực 
hưởng ứng, tham gia vào chương trình…

Bình nước nóng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện năng 
và đang được đông đảo người dân tỉnh Thái Bình sử dụng
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Tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên từ ánh sáng mặt trời là một trong những cách tốt nhất 
để tiết kiệm năng lượng hiệu quả, trong đó, việc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời 
là một ví dụ. Chính từ những lợi ích đó, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Thái Bình (TTKC) đã hỗ trợ kinh phí lắp đặt cho nhiều hộ gia đình 
trong tỉnh, điều này vừa giúp tiết kiệm điện năng tiêu thụ mà lại đảm bảo an toàn trong 
quá trình sử dụng.

NHIỀu NGườI dâN ở THáI BìNH
Được hỗ trợ kinh phí Lắp Đặt 

Bình nước nóng năng Lượng mặt trời

Bảo kiêN

Bình nước nóng năng lượng mặt trời là thiết 
bị tạo nước nóng hoàn toàn bằng nguồn 
năng lượng mặt trời (NLMT) rất tiện lợi. 
Ngoài ưu điểm không tốn điện, đây còn là 

nguồn cung cấp nước nóng khá dồi dào, an toàn khi 
sử dụng, không tiếng ồn, độ bền cao, chi phí bảo trì 
thấp. Bình nước nóng NLMT không chỉ cung cấp được 
nước nóng khi trời nắng vào ban ngày mà còn có bồn 
dự trữ nên cung cấp đủ nước nóng vào ban đêm, thậm 
chí giữ nước nóng đến hơn 48h sau. Sản phẩm này ra 
đời và được đưa vào sử dụng rộng rãi đã góp phần 
không nhỏ giúp giảm tải điện năng tiêu thụ tại các địa 
phương, trong đó có Thái Bình, đặc biệt là vào những 
giờ cao điểm.

Nhiều ích lợi là thế, cho nên, dù giá thành và chi 
phí lắp đặt các loại bình này luôn cao hơn giá các loại 
bình nóng lạnh sử dụng điện năng nhưng nhiều gia đình 
tại Thái Bình lại sẵn sàng đầu tư kinh phí để lắp đặt, 
trong đó có hộ gia đình ông Nguyễn Văn Minh (xã An 
Ninh, huyện Quỳnh Phụ).

Ông Minh cho biết, trước đây, cũng như nhiều 
hộ dân khác trong xã An Ninh, gia đình ông thường 
sử dụng bình nước nóng tiêu thụ điện năng để phục 
vụ sinh hoạt. Bên cạnh những tiện ích mà thiết bị này 
mang lại thì nhược điểm lớn nhất của nó là có công 
suất tiêu thụ điện năng tương đối lớn. Vì thế, để duy 
trì hoạt động của thiết bị này gia đình ông Minh phải 

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình trao kinh phí hỗ trợ lắp đặt 
cho một số hộ dân tại huyện Thái Thụy
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chi trả khoảng 400.000 - 500.000 đồng/tháng hóa đơn 
tiền điện. 

Năm 2017, ông Minh tham dự hội nghị tuyên truyền 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do TTKC 
tỉnh tổ chức tại địa phương. Tại hội nghị, ông được tư 
vấn về các giải pháp để tiết kiệm điện đối với những thiết 
bị trong gia đình, trong đó có việc lựa chọn lắp đặt bình 
nước nóng NLMT. Sau khi tham dự hội nghị, ông Minh 
quyết định lắp đặt bình nước nóng NLMT và được TTKC 
hỗ trợ kinh phí để lắp đặt với số tiền 500.000 đồng. 

Trên thực tế, nếu tính toán lợi ích sử dụng lâu dài 
thì bình nước nóng NLMT có thể giúp tiết kiệm tương 
đối nhiều điện cho các hộ gia đình mỗi tháng. Thống 
kê trung bình, sau 4-5 năm sử dụng thì các hộ gia đình 
lắp đặt có thể thu hồi được đủ vốn đầu tư và tiếp tục sử 
dụng nước nóng miễn phí trong những năm tiếp theo.

Theo kết quả khảo sát của TTKC, tính đến năm 
2017, toàn tỉnh có 5.563 hộ sử dụng bình nước nóng 
NLMT. Để khuyến khích nhiều hộ gia đình lắp đặt, sử 
dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng kể trên, từ năm 
2017, TTKC đã có thông báo gửi tới các xã, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ gia đình 
sử dụng bình nước nóng NLMT. Sau khi tổng hợp danh 
sách, cán bộ TTKC sẽ trực tiếp xuống tận nơi khảo sát 
và thực hiện hỗ trợ kinh phí cho những hộ gia đình đủ 
điều kiện (theo thông báo của TTKC). 

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Bình: “Năm 2017, Trung tâm Khuyến công đã tiến 
hành hỗ trợ kinh phí lắp đặt bình nước nóng NLMT 
cho 350 hộ gia đình trên địa bàn 7 huyện trong tỉnh, 
trong đó đã hỗ trợ cho: TP Thái Bình 48 hộ; huyện 
Quỳnh Phụ 47 hộ; huyện Thái Thụy 93 hộ; huyện Vũ 
Thư 40 hộ; huyện Tiền Hải 28 hộ; huyện Kiến Xương 
29 hộ và huyện Đông Hưng 65 hộ. Mức hỗ trợ cho mỗi 
hộ gia đình là 500 nghìn đồng/hộ”.

Bà Phan Thị Sen (xã Đông Minh, huyện Tiền Hải) 
là một trong những hộ được TTKC hỗ trợ kinh phí lắp 
đặt bình nước nóng NLMT cho biết: “Lúc đầu, tôi rất 
e ngại về tính hiệu quả và chi phí đầu tư khi mua bình 
nước nóng NLMT. Sau buổi nghe tư vấn do TTKC 
Thái Bình tổ chức và lại còn được nhận kinh phí hỗ 
trợ lắp đặt, gia đình tôi quyết định bỏ ra một khoản để 
lắp bình nước nóng NLMT. Từ ngày dùng, gia đình tôi 
không chỉ giảm được 50% chi phí tiền điện hàng tháng 
mà còn có nước nóng dùng thoải mái, không chỉ dùng 
để tắm giặt mà còn sử dụng vào đun nấu, sinh hoạt 
hàng ngày, cả mùa đông lẫn mùa hè cô ạ!”.

Ngoài việc hỗ trợ kinh phí lắp đặt bình nước nóng 
NLMT, TTKC còn tổ chức nhiều hoạt động khác nhằm 
lan tỏa chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả tới đông đảo người dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Cụ thể, năm 2018, TTKC đã tổ chức 20 Hội 
nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả cho 4.000 người dân của 20 xã trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình; In ấn và phát hành 86.500 tờ rơi tăng cường 
thực hiện tiết kiệm điện, 9.000 quyển cẩm nang hướng 
dẫn nhận biết nhãn năng lượng, 12.000 quyển sổ tay sử 
dụng năng lượng hiệu quả trong hộ gia đình; đồng thời 
điều tra khảo sát tình hình sử dụng năng lượng tại 704 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình…

Ngày nay, việc tiết kiệm năng lượng điện là một nhu 
cầu tất yếu trong sinh hoạt, sản xuất và đời sống nhằm 
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ quá trình 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách bền 
vững. Có thể nói, việc sử dụng bình nước nóng NLMT 
cho thấy vấn đề tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng 
lượng tái tạo đang được người dân tại Thái Bình rất quan 
tâm, chú trọng. Đáng mừng hơn là nhận thức của họ về 
lĩnh vực này ngày càng nâng cao, khi tỷ lệ người dân sử 
dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng ngày càng lớn. 

Việc TTKC hỗ trợ kinh phí lắp đặt bình nước nóng 
NLMT đã kích thích, đẩy mạnh phát triển thị trường 
bình nước nóng NLMT, góp phần giảm bớt căng thẳng 
trong cung cấp điện. Chính vì vậy, đây là một trong 
những giải pháp quan trọng nhằm tiết kiệm chi tiêu 
trong mỗi cơ quan, hộ gia đình, giảm bớt phụ tải cho 
ngành Điện, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống 
và cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ môi trường

Nhiều hộ gia đình ở Thái Bình được hỗ trợ kinh phí lắp đặt 
bình nước nóng năng lượng mặt trời từ Trung tâm Khuyến 
công tỉnh
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Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Hải 
- Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 
Bình chia sẻ: Phần đông các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh được đầu tư xây dựng 

tại vùng nông thôn nhằm phát huy lợi thế về nguồn lao 
động. Do hầu hết nhân lực là người dân địa phương nên 
tác phong, kỷ luật lao động chưa cao đã khiến nhiều 
doanh nghiệp gặp không ít khó khăn trong việc triển 
khai và áp dụng quy trình tiết kiệm năng lượng. Được 
sự hỗ trợ của tỉnh, các ngành liên quan, Trung tâm đã 
tổ chức nhiều lớp hỗ trợ tư vấn và tuyên truyền SDN-

LTK & HQ cho doanh nghiệp. Theo đó, nhiều doanh 
nghiệp đã cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo 
nâng cao về quản lý năng lượng, cũng như nhận thức 
rõ sự cần thiết trong việc đầu tư máy móc, thiết bị tiết 
kiệm năng lượng, để rồi tiếp tục phổ biến quy trình tiết 
kiệm năng lượng tới cán bộ, người lao động của đơn 
vị mình. Từ đó, cả doanh nghiệp và người lao động 
đều nâng cao ý thức và hình thành thói quen tiết kiệm 
năng lượng trong quá trình làm việc, góp phần tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm. Ngoài ra, thực hiện 
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm trong doanh nghiệp 

Từ nhiều năm nay, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Trung tâm 
Khuyến công) tỉnh Thái Bình đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa các chính sách 
của Nhà nước và UBND tỉnh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK & 
HQ) tới đông đảo cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, Trung tâm đã tập trung 
khuyến khích, hỗ trợ về kỹ thuật, tài chính và tuyên truyền nhằm thúc đẩy các dự án đầu tư 
sử dụng năng lượng tiết kiệm trong hoạt động chế tạo, chuyển đổi trang thiết bị, máy móc, 
dây chuyền sản xuất, hệ thống chiếu sáng… Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
tỉnh theo hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

LaN Tỏa Hiệu ứNg TiếT kiệm NăNg LượNg
trong cỘng Đồng Doanh nghiệp tỉnh thái bình

NiNH TuấN

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Ngọc Hiến sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng
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không chỉ mang lại hiệu quả về kinh tế, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường mà còn góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Tiền - Giám đốc Công ty TNHH 
May mặc xuất khẩu Ngọc Hiến (xã Chí Hòa, huyện 
Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) chia sẻ: Trước đây, Công ty 
chúng tôi sử dụng các thiết bị công nghệ lạc hậu đã 
qua sử dụng, tiêu hao nhiều điện năng…, dẫn đến chi 
phí sản xuất lớn, lợi nhuận thu về cho doanh nghiệp 
không cao. Từ ngày tham gia các lớp tập huấn nâng cao 
về SDNLTK & HQ do Trung tâm Khuyến công Thái 
Bình tổ chức, Công ty tôi đã hiểu rõ và nắm bắt thêm 
được nhiều giải pháp tiết kiệm điện năng trong sản xuất 
như: Tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử dụng những 
bóng đèn tiết kiệm điện có hiệu suất chiếu sáng cao 
như bóng đèn led, bóng đèn compact, bóng đèn huỳnh 
quang T5 hoặc T8; Thay thế máy may cơ bằng máy 
may điện tử với công suất phù hợp; Sử dụng motor có 
công suất phù hợp cho từng thiết bị trên dây chuyền 
sản xuất; Sử dụng hệ thống thông gió để làm mát máy 
móc và tạo không khí để tiết kiệm năng lượng và giảm 
tiếng ồn ào… Từ đó đã làm giảm chi phí, tăng năng suất 
và gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

Cũng là một trong số nhiều doanh nghiệp được 
hưởng lợi thông qua chương trình tuyên truyền, tư 
vấn tiết kiệm năng lượng trong sản xuất do Trung tâm 
Khuyến công Thái Bình tổ chức, ông Trần Công Quang 
- Phó Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng Đống 
Năm (xã Đông Động, huyện Đông Hưng) chia sẻ: Công 
ty chúng tôi có công suất thiết kế sản xuất 40 triệu sản 
phẩm gạch mỗi năm. Trước đây, do chưa nhận thức 
được đầy đủ về việc SDNLTK & HQ trong sản xuất nên 
đã dẫn tới việc chi phí sản xuất cao, sản phẩm gạch làm 
ra có giá cao khó cạnh tranh được trên thị trường. Từ 
ngày được Trung tâm Khuyến công Thái Bình tư vấn, 
Công ty tôi đã biết cách tận dụng lấy nhiệt từ lò nung 
thông qua hệ thống dẫn nhiệt. Điều này vừa tiết kiệm 
năng lượng vừa bảo đảm độ an toàn cho công nhân khi 
đưa gạch ra khỏi lò nung. Cùng với đó, Công ty cũng 
đã mạnh dạn thay thế trên 6.000 m2 mái nhà xưởng 
bằng tấm lợp nhựa trắng để lấy ánh nắng tự nhiên phơi 
khô sản phẩm. Đồng thời, áp dụng chế độ chạy máy 
trong giờ thấp điểm ở khâu tạo hình từ 6h sáng đến 9h 
30 phút, chiều từ 13h đến 17h để tiết kiệm điện… Qua 
đó, đã làm giảm chi phí sản xuất và góp phần tăng tính 
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Hiệu quả khi sử dụng năng lượng tiết kiệm trong 
doanh nghiệp là đã thấy rõ, do vậy, để tiếp tục lan tỏa 

mạnh mẽ hơn nữa hiệu ứng tiết kiệm năng lượng trong 
toàn cộng đồng, ngày 07/10/2019, UBND tỉnh Thái Bình 
đã có công văn số 4215/UBND-KTCT chỉ đạo Trung tâm 
Khuyến công tiếp tục thực hiện các nội dung của Chương 
trình SDNLTK & HQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 
2020. Theo đó, UBND tỉnh giao Trung tâm Khuyến công 
sẽ thực hiện các nhóm dự án của Chương trình, gồm: 
Nhóm dự án 1 là thực hiện quản lý nhà nước và nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về SDNLTK & HQ; Nhóm 
dự án 6 là SDNLTK & HQ trong ngành Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn; Nhóm dự án 7 là tiết kiệm năng 
lượng trong sinh hoạt dân cư và nhóm dự án 8 là nâng 
cao năng lực hoạt động của Trung tâm Khuyến công 
Thái Bình để triển khai thực hiện các chương trình tiết 
kiệm năng lượng với tổng kinh phí thực hiện trong năm 
2019 là gần 2,62 tỷ đồng.

SDNLTK & HQ đã và đang thực sự đem lại hiệu 
quả lâu dài cho người dân và các doanh nghiệp. Nhiều 
tỷ đồng đã được Trung tâm Khuyến công Thái Bình 
dành cho tổ chức các đợt tuyên truyền, hỗ trợ cho 
người dân và doanh nghiệp trong việc nâng cao nhận 
thức SDNLTK & HQ là một khoản tiền không nhỏ, 
nhưng nhờ đó đã góp phần làm cho kinh tế tỉnh nhà 
tăng trưởng xanh và bền vững hơn. Năm 2019 và các 
năm tiếp theo, Trung tâm Khuyến công Thái Bình sẽ 
tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng và đẩy mạnh triển 
khai các hoạt động truyền thông, hỗ trợ, tư vấn các 
giải pháp SDNLTK & HQ cho các doanh nghiệp và 
các hộ gia đình trên địa bàn. Đồng thời, vận động các 
tổ chức, cá nhân tích cực hưởng ứng, tham gia vào 
Chương trình…

Sử dụng bóng đèn Led cho ánh sáng tốt hơn, bền hơn và rất 
tiết kiệm điện năng so với bóng đèn sợi đốt
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Lào cai ban hành Thêm chính sách Khuyến công

bà rịa - vũng Tàu có 4 sản phẩm cnnT Tiêu biểu 
cấp quốc gia năm 2019

Thừa Thiên huế: nghiệm Thu cơ sở đề án “đầu Tư máy 
sàng Làm sạch và phân Loại giống Tiên Tiến vào 
sản XuấT Lúa giống”

Theo Nghị quyết số 03/2019/
NQ-HĐND mà HĐND tỉnh Lào 
Cai mới thông qua, từ 01/8/2019, 
tỉnh sẽ có thêm nhiều chính hỗ trợ 
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) 
trên địa bàn với mức hợp lý hơn.

Đơn cử như: Đối với DN sản xuất 
công nghiệp nông thôn (CNNT) mới 
thành lập tại các địa bàn có điều 
kiện khó khăn, ngoài kinh phí hỗ trợ 
thành lập, sẽ được hỗ trợ thêm 30% 
chi phí xây dựng mô hình trình diễn 
để phổ biến công nghệ mới, sản xuất 

sản phẩm mới nhưng không quá 500 
triệu đồng/mô hình. Đối với các cơ 
sở CNNT đang hoạt động có hiệu 
quả, cần phổ biến, tuyên truyền 
và nhân rộng để các tổ chức, cá 
nhân khác học tập thì được hỗ trợ 
100% kinh phí xây dựng mô hình, 
tổng mức hỗ trợ không quá 80 triệu 
đồng/mô hình.

Đối với đề án xây dựng mô hình 
thí điểm về áp dụng mô hình sản 
xuất sạch hơn trong công nghiệp cho 
các mô hình sản xuất công nghiệp, 
được hỗ trợ 30% kinh phí nhưng 

tổng mức không vượt quá 300 triệu 
đồng/mô hình. Hỗ trợ 50% chi phí 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, 
chuyển giao công nghệ, khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất CN-TTCN nhưng 
không quá 250 triệu động/cơ sở. 

Trong trường hợp chi hỗ trợ 
dây truyền công nghệ thì mức hỗ 
trợ bằng 1,5 lần so với mức hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến, chuyển giao công nghệ, tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất 
CN-TTCN

QuaNg THuậN

Tại Lễ tôn vinh và trao Giấy 
chứng nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia 
năm 2019 vừa diễn ra tại Hoàng 
Thành Thăng Long - Hà Nội, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu có 4 sản phẩm 
vinh dự được công nhận và tôn 
vinh gồm: Cá đục khô tẩm gia vị 
của Công ty CP SX DV&TM Thuận 
Huệ (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ); 
Tiêu xanh muối Bầu Mây của HTX 

NN-TM-DL Bầu Mây (xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc); Bộ bép tưới bù 
áp Asop dành cho cây đa niên của 
Công ty TNHH Công nghệ tưới 
ASOP (xã Bình Giã, huyện Châu 
Đức) và sản phẩm Gạch không nung 
DHS của Nhà máy gạch không 
nung Đại Hồng Sơn (xã Châu Pha, 
TX.Phú Mỹ).

Đây là những sản phẩm đáp 
ứng được các tiêu chí về chất 

lượng, tính thẩm mỹ, có giá trị sử 
dụng cao, có tiềm năng phát triển 
sản xuất, mở rộng thị trường, đáp 
ứng được thị hiếu của người tiêu 
dùng. Những sản phẩm này sẽ 
tiếp tục được nhà nước hỗ trợ để 
phát triển sản xuất, thúc đẩy xúc 
tiến thương mại nhằm mở rộng 
thị trường tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu

Đức MiNH

Vừa qua, tại HTX Sản xuất 
Kinh doanh DV Nông nghiệp Hiền 
Lương (thôn Phong Hiền, xã Phong 
Hiền, huyện Phong Điền), Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thừa Thiên Huế phối 
hợp với các đơn vị liên quan tiến hành 
nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư máy 
sàng làm sạch và phân loại hạt giống 
tiên tiến vào sản xuất lúa giống”.

Đề án được thực hiện với tổng 
kinh phí là 235,8 triệu đồng, trong 
đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 
88 triệu đồng. Sau 3 tháng triển 
khai, đến nay, đề án đã hoàn thiện 
và được nghiệm thu, đưa vào hoạt 
động ổn định, giúp hợp tác xã nâng 
cao năng suất, chất lượng trong sản 
xuất lúa giống

PV
Máy sàng làm sạch và phân loại hạt 
giống LS1.0 của HTX Hiền Lương được hỗ 
trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 2019
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Ngày 30/9/2019, Sở Công 
Thương Bến Tre đã tổ chức nghiệm 
thu đề án khuyến công quốc gia 
(KCQG) điểm năm 2019 với nội 
dung thực hiện “Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 
biến dừa” tại 03 cơ sở là Hộ kinh 
doanh (KD) Giang Thanh Hùng (xã 
Phú Nhuận, TP Bến Tre); Hộ KD 
Nguyễn Thanh Liêm (xã Phú Hưng, 
TP Bến Tre) và Hộ KD Trần Minh 
Tâm (phường 6, TP Bến Tre).

Năm 2019, Hộ KD Giang Thanh 
Hùng và Hộ KD Nguyễn Thanh Liêm 
được nguồn kinh phí KCQG hỗ trợ 
đầu tư 02 hệ thống lò hơi gồm 01 lò 
hơi và 03 nồi nấu với tổng kinh phí 
thực hiện là 1.220 triệu đồng, trong 
đó, kinh phí KCQG hỗ trợ 600 triệu 
đồng. Hộ KD Trần Minh Tâm được 
hỗ trợ đầu tư 06 Máy lạng thạch, 
01 Máy ép thạch, 01 Máy cắt thạch 

viên, 06 Máy ép miệng túi, với tổng 
kinh phí thực hiện đề án là 605 triệu 
đồng, trong đó, kinh phí KCQG hỗ 
trợ 300 triệu đồng.

Tại thời điểm nghiệm thu, các 
thiết bị được hỗ trợ đầu tư đều vận 
hành tốt, các cơ sở đều cung cấp đầy 
đủ chứng từ về việc đầu tư thiết bị. 
Theo các chủ đầu tư, việc lắp đặt các 
thiết bị mới đã giúp cơ sở tăng năng 
suất, chất lượng, đồng thời, giúp tiết 
kiệm nhiên liệu, cải thiện môi trường 
lao động, đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm, qua đó, giúp tăng doanh 
thu và đóng góp tích cực vào ngân 
sách nhà nước

QuỳNH aNH

Ngày 18/9/2019, UBND tỉnh Hà 
Tĩnh ban hành quyết định 3093/QĐ 
về việc phê duyệt các đề án khuyến 
công địa phương đợt I/2019.

Theo đó, tổng kinh phí thực 
hiện các đề án khuyến công đợt I là 
2,335 tỷ đồng, trong đó, nguồn kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 695 triệu 
đồng và nguồn đối ứng của các cơ 
sở là 1,640 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí khuyến công 
này sẽ hỗ trợ cho 3 doanh nghiệp 
và hộ sản xuất kinh doanh đầu 
tư máy móc vào sản xuất CN - 
TTCN. Cụ thể, hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiến tiến vào sản 
xuất gạch không nung siêu nhẹ cho 
hộ kinh doanh Nguyễn Trung Kiên 
ở Cụm CN Trung Lương (TX Hồng 
Lĩnh) 250 triệu đồng; Hỗ trợ máy 

móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất 
đồ mộc cho hộ kinh doanh Đặng 
Văn An ở Cụm CN Yên Huy (Can 
Lộc) 270 triệu đồng; Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất đồ mộc dân dụng từ 
gỗ rừng trồng cho Công ty TNHH 
Việt Quang (thị trấn Đức Thọ) 175 
triệu đồng

HồNg TrườNg

Vừa qua, Sở Công Thương 
Long An đã phối hợp với các 
đơn vị liên quan tổ chức nghiệm 
thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
chạm khắc tự động trong sản xuất 
- gia công gỗ mỹ nghệ” tại doanh 
nghiệp (DN) tư nhân Bùi Mai Linh 
(Số 179/11, đường Huỳnh Hoàng 
Hiển, khu phố Bình An 1, Phường 
7, TP.Tân An).

Đề án có tổng kinh phí thực 
hiện là 217,5 triệu đồng, trong đó 
nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương hỗ trợ 100 triệu đồng, phần 
còn lại là vốn đối ứng của DN thụ 
hưởng. Nhờ sự hỗ trợ này, DN đã 
mạnh dạn đầu tư máy chạm khắc 
tự động CNC. Theo chủ DN, sau 
khi đưa máy móc mới đi vào hoạt 
động, sản phẩm sản xuất ra có chất 

lượng cao hơn, giảm thành giảm, 
đáp ứng được nhu cầu của thị 
trường. Bên cạnh đó còn góp phần 
giải quyết việc làm ổn định cho 
nhiều lao động địa phương, duy trì 
và phát triển ngành nghề truyền 
thống của tỉnh, cũng như thúc đẩy 
công nghiệp nông thôn phát triển

Bích hâN

bến Tre: nghiệm Thu đề án Khuyến công quốc gia điểm 
năm 2019

gần 700 Triệu đồng hỗ Trợ Khuyến công đợT 1 Tại hà Tĩnh

Long an: Ứng Dụng máy chạm Khắc Tự động Trong sản XuấT - 
gia công gỗ mỹ nghệ

Máy ép thạch mới được đầu tư tại Hộ 
kinh doanh Trần Minh Tâm
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Trung tâm khuyến công Bình 
Thuận đang tiến hành khảo sát, 
thẩm tra nhu cầu xây dựng kế 
hoạch khuyến công năm 2020 cho 
5 nhóm đề án khuyến công địa 
phương (KCĐP) và 4 đề án khuyến 
công quốc gia (KCQG).

Cụ thể, 4 đề án KCQG đã được 
Sở Công Thương thẩm định thống 
nhất trình Cục Công Thương địa 
phương kế hoạch KCQG năm 2020 
theo trình tự ưu tiên sau: Nhóm 1: 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến trong chế biến thủy sản của 
Công ty TNHH Nhã Loan và Công 

ty TNHH Thủy sản Tân Quý; Nhóm 
2: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến trong chế biến nước mắm 
của Công ty CP chế biến và XK nước 
mắm Phan Thiết - Mũi Né và Công 
ty TNHH TM sản xuất nước mắm 
Vifina; Nhóm 3: Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 
biến thực phẩm của Công ty TNHH 
TM chế biến hải sản Đầm Sen và 
Công ty TNHH Muối và TM Gia 
Thịnh; Nhóm 4: Hỗ trợ  ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất bao bì carton của Công ty CP 
In và Bao bì Bình Thuận và Công 

ty TNHH Bao bì Trung Phát. Tổng 
kinh phí đề nghị hỗ trợ của 4 nhóm 
đề án là 2,4 tỷ đồng.

Đối với 5 đề án KCĐP sẽ tập 
trung vào các nội dung: Thông tin 
tuyên truyền; Tổ chức gian hàng 
tham gia Hội chợ triển lãm giới 
thiệu sản phẩm CNNT tiểu biểu 
của tỉnh; Đào tạo nâng cao năng 
lực quản lý cho các cơ sở CNNT; 
Hỗ trợ máy móc thiết bị cho một 
số sản phẩm đặc trưng, lợi thế của 
tỉnh và thực hiện chương trình khác 
phục vụ hoạt động khuyến công

Bảo kiêN

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có 
quyết định số 3936/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt danh mục Chương 
trình khuyến công địa phương và 
Chương trình sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả năm 2020. 
Trung tâm Khuyến công và Tiết 
kiệm năng lượng tỉnh được giao là 
đơn vị chủ trì thực hiện quyết định.

Theo đó, kinh phí khuyến 
công sẽ hỗ trợ cho 10 đơn vị là 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá 
thể chuyên sản xuất các mặt hàng 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
nông thôn ở các huyện Yên Định, 
Hoằng Hóa, Nông Cống, Ngọc Lặc, 
TP Thanh Hóa, Nga Sơn, Bỉm Sơn 
để thực hiện các đề án: Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong ngành may công nghiệp; chế 
biến lâm sản, gia công cơ khí phục 
vụ sửa chữa bảo dưỡng các loại xe 
ô tô, máy công trình; sản xuất cửa 

nhựa, nhôm kính chịu lực; sản xuất 
sản phẩm cói mỹ nghệ xuất khấu; 
sản xuất sản phẩm hương xuất 
khẩu. Đồng thời, tổ chức chương 
trình Hội chợ và Hội nghị kết nối 
cung - cầu năm 2020; các phiên chợ 
kết nối cung - cầu về nông thôn 
năm 2020.

Thời gian thực hiện các đề án sẽ 
diễn ra từ tháng 1-12/2020

TrườNg aN

Trong giai đoạn 2014 - 2019, 
tỉnh Thái Nguyên đã hỗ trợ gần 
1,6  tỷ đồng cho các cơ sở ở 7 làng 
nghề chè truyền thống trên địa bàn 
huyện Đồng Hỷ trong việc đầu tư 
ứng dụng máy móc thiết bị trong 
chế biến chè. Riêng năm 2019, đã 
có 3 cơ sở, doanh nghiệp trên địa 
bàn huyện nhận được sự hỗ trợ 
từ chương trình khuyến công địa 

phương với tổng số kinh phí là 385 
triệu đồng.

Được biết, trong giai đoạn 2014-
2019, căn cứ vào nhu cầu thực tế của 
từng làng nghề, chương trình đã hỗ 
trợ cho các đơn vị đầu tư tổng cộng 
144 máy sao chè, 142 máy vò chè và 
4 máy hút chân không, trong đó các 
đơn vị đối ứng 50% giá trị máy móc Ngọc BícH

bình Thuận: Thẩm Tra nhu cầu Xây Dựng Kế hoạch 
Khuyến công 2020

Thanh hóa: ban hành Kế hoạch Khuyến công năm 2020

Thái nguyên: Tích cực hỗ Trợ các Làng nghề 
chè Truyền Thống
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thanh hóa: ứng Dụng thưƠng mại Điện tử

pHáT Huy sảN XuấT Tại các LàNg NgHề
Ứng dụng thương mại điện tử (TMĐT) trong phát triển ngành nghề công nghiệp nông thôn 
và các làng nghề ở Thanh Hóa là xu thế mới trong những năm qua. Đây là công cụ kinh 
doanh cực kỳ hữu ích giúp doanh nghiệp thúc đẩy thị trường và cũng là sân chơi đầy tiềm 
năng và thách thức. Lê miNh

Tháng 3 năm nay, Thanh Hóa khai trương 
phần mềm kết nối cung cầu sản phẩm nông 
sản, thực phẩm an toàn tỉnh Thanh Hóa, thu 
hút 130 chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực 

phẩm, nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh tham gia. Tuy 
nhiên những khoảng trống trong ứng dụng công nghệ để 
kết nối cung cầu và quảng bá sản phẩm vẫn còn rất lớn. 
Một số ngành nghề truyền thống phát triển mạnh như 
mộc dân dụng, đúc đồng, chế biến hải sản, làm nem giò, 
may đo thủ công… vẫn đang loay hoay tìm đầu ra tiêu 
thụ sản phẩm. Ngay cả các làng nghề truyền thống vốn 
có thương hiệu truyền thống lâu đời, đã xuất khẩu ra thị 
trường thế giới như chiếu cói Nga Sơn, đá mỹ nghệ làng 
Mai… cũng chưa tạo được đầu ra ổn định. 

Lâu nay, hoạt động kinh doanh ở các làng nghề hầu 
như vẫn tiến hành theo phương pháp truyền thống, mua 
bán tận tay. Không nhiều cơ sở, doanh nghiệp tận dụng 
được thế mạnh, tiện ích của TMĐT và sàn giao dịch trực 
tuyến. Để giải quyết bài toán này, Sở Công Thương Thanh 
Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn ứng dụng công nghệ, phát triển 
TMĐT nhằm khai thác thông tin thị trường, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và tìm kiếm cơ hội xuất khẩu. 

Làng nghề mộc truyền thống Đạt Tài, xã Hoằng Hà 
(huyện Hoằng Hóa) từ lâu đã tạo được niềm tin đối với 
khách hàng trong và ngoài nước. Toàn xã Hoằng Hà có 
110 hộ làm nghề mộc, 2 doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực kinh doanh gỗ, tạo việc làm thường xuyên cho 
gần 300 lao động, tổng doanh thu từ nghề mộc truyền 
thống bình quân gần 40 tỷ đồng/năm. Dù sản phẩm đã 
xuất đi nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á song số 
lượng cơ sở, doanh nghiệp ở làng nghề mộc Đạt Tài ứng 
dụng công nghệ thông tin và TMĐT trong kinh doanh 
còn rất ít. Hầu hết, các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh 
đồ mộc chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm thông 
qua các kênh thông tin đơn thuần hoặc qua các trang 
mạng xã hội (Facebook, Zalo...) nên hiệu quả chưa cao.

Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp Kiên Cường 
Đạt Tài, thôn Đạt Tài 1 (xã Hoằng Hà) được coi là điểm 
sáng trong mô hình kinh doanh sản xuất đồ mộc ứng 
dụng công nghệ thông tin, TMĐT. Chuyên sản xuất, 
kinh doanh các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, từ năm 2016, 
Công ty đã xây dựng trang thông tin để quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm và tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Ông 
Nguyễn Trọng Cường, Giám đốc Công ty cho biết: 
“Mỗi tháng chúng tôi chi một khoản kinh phí cố định để 

chạy quảng cáo cho doanh nghiệp trên các website uy 
tín có số lượng người truy cập lớn. Do đó, ngoài lượng 
khách hàng cố định, Công ty thường xuyên có hợp đồng 
kinh doanh từ những khách hàng mới. Doanh thu hằng 
năm đạt 03 - 4,5 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho 12 lao 
động, thu nhập bình quân 05 triệu đồng/người/tháng”. 

Thành công của Kiên Cường Đạt Tài chính là một 
gợi ý rất tốt cho nhiều cơ sở, doanh nghiệp CNNT ở 
các làng nghề mạnh dạn đầu tư công nghệ, phát triển 
marketing online và TMĐT. Trong bối cảnh “người 
khôn của khó”, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt, 
miếng bánh thị trường cũng bị chia nhỏ nhiều hơn. 
Lạc hậu về công nghệ có nghĩa là đã tự chấp nhận thua 
cuộc trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 này. 

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi 
nhánh Thanh Hóa cho biết, việc tận dụng TMĐT mang lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn từ 10 - 25% so với phương thức 
kinh doanh truyền thống. Tuy nhiên, để ứng dụng TMĐT 
thực sự hiệu quả, các làng nghề cần nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
vào sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, cần bảo tồn và phát 
huy những giá trị văn hóa của các làng nghề để tạo sự 
khác biệt, nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm

Tem điện tử truy xuất nguồn gốc được sử dụng cho các sản 
phẩm nông nghiệp

Theo số liệu thống kê của Chi cục Phát triển 
nông thôn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Thanh Hóa, hiện toàn tỉnh có 25 nghề truyền 
thống, 155 làng nghề. Các làng nghề đã và đang 
tạo việc làm ổn định cho hơn 80.000 lao động, thu 
nhập bình quân từ 3 - 4 triệu đồng/người/tháng.
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Đẩy mạnh ứng Dụng cÔng nghệ 4.0
TroNG xúC TIếN TIêu THụ SảN PHẩM CÔNG NGHIệP NÔNG THÔN

MiNH PHươNg

Ngày 18/9/2019, tại Hà Nội, trong buổi 
“Toạ đàm xúc tiến tiêu thụ các sản 
phẩm công nghiệp nông thôn giai 
đoạn cách mạng công nghiệp 4.0”, 

ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công 
Thương địa phương (Bộ Công Thương) đã khẳng định: 
“Cuộc cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có tác 
động mạnh mẽ tới nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với 
các doanh nghiệp Việt Nam, cách mạng công nghệ 4.0 
là cơ hội và cũng là thách thức rất lớn. Điều này có ảnh 
hưởng đến sự thay đổi về nền tảng công nghiệp, tư duy 
sản xuất, hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp”. 

Thực tế cho thấy, sự phát triển của các công nghệ 
nền tảng cho phép doanh nghiệp vượt qua nhiều rào 
cản, tiếp cận thông tin nhanh chóng và tăng cường 
sự kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. 
Song song với việc đầu tư trang thiết bị kỹ thuật vào 
sản xuất, kinh doanh, việc nghiên cứu và ứng dụng 
marketing 4.0 là xu thế tất yếu mà các doanh nghiệp 
phải thực hiện nếu muốn có được vị thế cạnh tranh 
cao trên thị trường. 

Ông Đỗ Đình Lăng, Giám đốc Công ty TNHH LV 
- Hòn Ngọc Viễn Đông (Hà Nội) cho hay: “Chúng tôi 
đã xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ gần 10 
năm và hiện tại đang từng bước đưa công nghệ 4.0 vào 
sản xuất kinh doanh. Chúng tôi đã xây dựng và hoàn 
thiện hệ thống website, nâng cấp giao diện để người 
tiêu dùng có thể tương tác trực tiếp ngay trên trang 
web. Trong tương lai, chúng tôi sẽ đẩy mạnh mảng kinh 
doanh thương mại điện tử giàu tiềm năng này”. 

Ông Lê Bá Linh, Giám đốc Công ty TNHH MTV 
Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (Bình Dương) cho biết: “Công 
ty chúng tôi hiện đang sáng tạo ra nhiều mẫu mã mới, 
đáp ứng thị hiếu tiêu dùng, phù hợp xu thế sử dụng 
chất liệu, vật liệu thân thiện với môi trường. Trước đây 

làm sơn mài phải mất 5 - 6 tháng, giờ chỉ cần 1 tháng 
là xong. Bên cạnh việc đầu tư máy móc thiết bị hiện 
đại vào sản xuất, chúng tôi cũng phát triển mảng quảng 
cáo marketing online, trực tiếp trên website, hoặc qua 
những kênh mua bán trực tuyến, mạng xã hội. Kết quả 
bước đầu rất khả quan”. 

Để các hoạt động khuyến công được thực hiện phù 
hợp với xu hướng toàn cầu hóa, giúp cho các cơ quan 
chức năng làm tốt công tác khuyến công, cơ sở CNNT 
bắt kịp với cách mạng công nghiệp 4.0, năm 2018, Cục 
Công Thương địa phương đã phối hợp với các Sở Công 
Thương, Cục Phòng vệ Thương mại, đơn vị tư vấn quản 
lý chuyên nghiệp tổ chức Hội thảo khuyến công với 
các vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế tại 3 khu vực 
Bắc - Trung - Nam để cập nhật các kiến thức về hội 
nhập kinh tế quốc tế cho đội ngũ cán bộ làm công tác 
khuyến công, các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. 

Thời gian qua, các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) hầu như vẫn chưa tận 
dụng tốt tiềm năng từ công nghệ 4.0 để phát triển sản xuất, kinh doanh. Đây cũng là bài 
toán khó với các nhà hoạch định chiến lược, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng 
hội nhập sâu rộng với thế giới.

Ông Hoàng Chính Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Công Thương 
địa phương khẳng định cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 là cơ hội và cũng là thách thức rất lớn cho các doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT
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Cục Công Thương địa phương cùng các ban ngành 
liên quan từ trung ương đến địa phương cũng chú trọng 
đến công tác quảng bá, giới thiệu sản phẩm CNNT 
thông qua các kênh thông tin, truyền thông như truyền 
hình, truyền thanh, báo chí, xây dựng website… Điều 
này đã giúp các doanh nghiệp kết nối trực tiếp hơn, 
chặt chẽ hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 
Các hoạt động này cũng góp phần nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, đóng vai trò 
quan trọng trong quảng bá sản phẩm và thương hiệu 
doanh nghiệp Việt Nam, nhất là hỗ trợ hiệu quả việc 
xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm CNNT. 

Lực lượng sản xuất CNNT tại các địa phương hầu 
hết là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, nguồn lực tài 
chính cũng như năng lực quản lý có hạn. Nhận thức 
được điều đó, Cục Công Thương địa phương đã hỗ 
trợ “từ gốc tới ngọn” cho các cơ sở, doanh nghiệp 
này. Không chỉ hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 
tiên tiến vào sản xuất sản phẩm, Cục Công Thương 
địa phương còn đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến 
thương mại nhằm kết nối, quảng bá và tìm đầu ra cho 
sản phẩm CNNT. 

Sự phối hợp giữa các ban ngành có liên quan và 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT đã đem lại những hiệu 

quả tích cực cho việc đẩy mạnh chất lượng, đột phá 
về công nghệ và phương thức sản xuất, kinh doanh, 
tiếp thị. Đại diện Hiệp hội Nông nghiệp sạch Nam 
Định chia sẻ: “Các sản phẩm của Hiệp hội được truy 
xuất bằng mã QR code, đảm bảo nguồn gốc xuất xứ 
rõ ràng. Chúng tôi đang có những kế hoạch nhằm 
tăng tính nhận diện về thương hiệu sản phẩm, tiến tới 
phát triển thương mại điện tử, marketing 4.0, lấy con 
người làm trung tâm nhằm tiếp cận người tiêu dùng 
nhanh hơn, tốt hơn”

Các đại biểu tham dự Toạ đàm xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm công nghiệp nông thôn giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

Những sản phẩm được trưng bày tại Triển lãm sản phẩm 
CNNT tiêu biểu năm 2019
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trà vinh:
Hỗ Trợ pHáT TriểN LàNg NgHề TruyềN THốNg

MiNH PHươNg

Các làng nghề ở xã Hưng Mỹ (huyện Châu 
Thành) từ lâu đã nổi tiếng với các mặt 
hàng thủ công mỹ nghệ đa dạng như: 
Thảm, chiếu, giỏ mỹ nghệ, dây nhựa màu, 

dây lục bình… Đây đều là những nghề truyền thống thu 
hút nhiều lao động nông thôn, tạo ra công ăn việc làm 
tại chỗ, tận dụng được nguồn nhân lực dư thừa. 

Hàng năm, xã Hưng Mỹ phối hợp với Trung tâm 
Khuyến công tỉnh Trà Vinh mở các lớp dạy nghề đan 
lát, tạo ra cơ hội việc làm cho hàng trăm lao động, với 
thu nhập bình quân từ 1,2 - 1,5 triệu đồng/người/tháng. 

Được biết, làng nghề truyền thống như ở Hưng Mỹ 
không phải là duy nhất. Ông Nguyễn Văn Sang - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
tỉnh Trà Vinh cho biết, năm 2018, toàn tỉnh có 2.065 hộ 
sản xuất, 83 cơ sở, doanh nghiệp, 115 tổ hợp tác và 5 
hợp tác xã. Khu vực làng nghề này đã tạo ra giá trị sản 
xuất công nghiệp hơn 622 tỷ đồng và giải quyết việc 
làm cho 9.953 lao động với thu nhập bình quân 3 - 3,5 
triệu đồng/người/tháng. 

Sự hỗ trợ của các hoạt động khuyến công đã tạo 
ra bộ mặt mới cho làng nghề truyền thống ở Trà Vinh. 
Từ đầu năm 2019 đến nay, đã có rất nhiều hoạt động 
khuyến công và xúc tiến thương mại như: Mở 07 lớp 
truyền nghề cho 200 học viên chủ yếu thuộc hộ nghèo, 
cận nghèo, tổ chức một chuyến đi học tập kinh nghiệm 
về máy móc thiết bị trong sản xuất thủ công mỹ nghệ 
tại Bến Tre và TP.HCM, tạo cơ hội cho các cơ sở, doanh 
nghiệp trong làng nghề tiếp xúc với nhiều mô hình kinh 
doanh, dây chuyền sản xuất mới của tỉnh bạn… 

Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương 
Trà Vinh cho biết: “Chúng tôi đã triển khai đồng bộ 
chính sách khuyến công trên địa bàn, hỗ trợ 79 đề án 
trong giai đoạn 2010 - 2018 với kinh phí là 6,8 tỷ đồng, 
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất công 
nghiệp nông thôn. Nhiều ngành nghề có bước tăng 
trưởng khá như đan nhựa giả mây, tre đan, dệt chiếu 

lác, chế biến nông sản, đồ mỹ nghệ, bàn ghế tre, vật 
liệu xây dựng…”. 

Trà Vinh cũng tập trung hỗ trợ các làng nghề, cơ 
sở công nghiệp nông thôn phát triển các sản phẩm đặc 
thù mang nét văn hóa đặc trưng của từng địa phương 
như: thảm dán từ đay, bộ đồ dùng nông thôn làm từ 
tre trúc, sản phẩm điêu khắc mỹ nghệ, các loại tôm cá 
khô, bánh tét Trà Cuôn… 

Đến nay, 3 làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở huyện 
Trà Cú đã thu hút trên 3.200 lao động, sản xuất mỗi 
năm trên 50.000 đôi chiếu lác, hơn 30.000 sản phẩm 
bàn, ghế, giường, thang tre các loại và gần 500.000 sản 
phẩm đồ dùng sinh hoạt gia đình thu nhỏ dùng làm đồ 
trang trí phục vụ khách du lịch, như: ky, thúng, nia, 
hom... làm từ tre, trúc

Nỗ lực để khôi phục các làng nghề truyền thống của Trà Vinh đã góp phần quan trọng trong 
việc phát triển kinh tế địa phương, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động nông thôn.

Được biết, năm 2018, Trà Vinh đã hỗ trợ chi phí 
đầu tư máy móc, thiết bị sản xuất cho 41 cơ sở 
công nghiệp nông thôn với tổng số vốn 17,8 tỷ 
đồng. Trong đó kinh phí khuyến công là 2,8 tỷ 
đồng, vốn đối ứng là 15 tỷ đồng.

Các hoạt động xúc tiến thương mại góp phần quan trọng 
giúp làng nghề truyền thống ở Trà Vinh tìm kiếm, mở rộng thị 
trường tiêu thụ
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BícH Ngọc

Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp có lịch sử lâu 
đời mang giá trị văn hóa tinh thần của người 
dân Ninh Thuận. Hiện nay, trong làng có 01 
hợp tác xã, 22 cơ sở dệt thổ cẩm đang hoạt 

động có hiệu quả, thu hút 500 hộ tham gia, tổng doanh 
thu mỗi năm đạt 15 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 
800 lao động. Chị Đàng Thị Diễn - một người con đất 
Ninh Thuận sinh sống tại làng Mỹ Nghiệp chia sẻ: “Phụ 
nữ Chăm ở địa phương dù có “đi đâu, về đâu” cũng 
không quên được nghề dệt truyền thống của cha ông 
để lại”. Các gia đình hiện nay vẫn luôn chú trọng việc 
duy trì nghề truyền thống của gia đình, tạo ra các loại 
sản phẩm có hoa văn trang trí phong phú, đáp ứng nhu 
cầu thị trường trong cả nước.

Một làng nghề tiêu biểu khác tại địa phương là làng 
nghề nước mắm Cà Ná. Với truyền thống từ hàng trăm 
năm về trước, nước mắm Cà Ná được đông đảo người 
tiêu dùng trong cả nước biết đến với các thương hiệu 
nổi tiếng như Hai Non, Hồng Hương, Hương miền 
Trung… Hiện tại, trên địa bàn xã Cà Ná và Phước Diêm 
có 265 hộ chuyên làm nghề nước mắm, mỗi năm sản 
xuất hàng triệu lít cung cấp cho thị trường trong và 
ngoài nước, với tổng doanh thu ước đạt 38 tỷ đồng, 
đảm bảo cuộc sống ổn định cho cư dân vùng biển.

Được biết, Sở Công Thương Ninh Thuận đang xây 
dựng những chính sách hỗ trợ phát triển những sản 
phẩm đặc thù địa phương. Các sản phẩm của tỉnh hiện 
có mặt ở hầu hết các hệ thống siêu thị trong cả nước 
như: BigC, Co.opMart, Vinmart… chợ đầu mối các tỉnh, 
thành phố, các cửa hàng tiện lợi tại các thành phố lớn 
- đây chính là kênh phân phối uy tín tạo được lòng tin 
cho người tiêu dùng tại các nơi có sản phẩm của tỉnh. 
Ông Phạm Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến Thương mại (Sở Công Thương Ninh 

Thuận), cho biết: Đơn vị đã hỗ trợ các làng nghề truyền 
thống tham gia chương trình xúc tiến thương mại, hội 
chợ triển lãm, hội nghị kết nối “cung - cầu” thị trường 
các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Qua đó, giúp các 
cơ sở, hộ sản xuất, kinh doanh những mặt hàng thổ 
cẩm, gốm, nước mắm có cơ hội quảng bá sản phẩm, 
mở rộng thị trường tiêu thụ.

Thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển làng nghề tại 
địa phương, chính quyền tỉnh Ninh Thuận tiếp tục triển 
khai nhiều chương trình, hoạt động khuyến công, xúc 
tiến thương mại nhằm hỗ trợ về sản xuất, chế biến và 
đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các sản phẩm đặc thù 
của tỉnh ra thị trường cả nước, mở rộng quy mô sản 
xuất của các làng nghề, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
góp phần làm cho các làng nghề truyền thống ngày 
càng khởi sắc

nÂng cao hiệu quả các Làng nghề 
truyền thống tại tỉnh ninh thuận

Tỉnh Ninh Thuận nổi tiếng với các làng nghề truyền thống, những sản phẩm đặc thù của 
địa phương như gốm Bàu Trúc (Ninh Phước); làng nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; làng nghề 
nước mắm Cà Ná… Hiệu quả từ việc duy trì và phát triển các làng nghề đã đóng góp đáng 
kể trong phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, giúp người dân có thu nhập ổn định.

Làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, thị trấn Phước Dân (Ninh Phước)
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KHáNH HÒa: ĐồNG HàNH CùNG doaNH NGHIệP

cải tiến cÔng nghệ

Bảo HâN

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hiện nay 
có khoảng 15.500 DN vừa và nhỏ đang 
hoạt động. Việc đầu tư máy móc, thiết 
bị vào dây chuyền sản xuất đủ tiêu chuẩn 

nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm cho DN còn gặp 
nhiều khó khăn. Ông Nguyễn Sanh Đương - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
tỉnh, Trưởng phòng Công nghiệp Sở Công Thương 
chia sẻ: Nguồn kinh phí khuyến công hiện nay chỉ 
mới đáp ứng được một phần nhu cầu của các DN, 
còn rất nhiều đơn vị mong muốn nhận được sự hỗ trợ 
từ chương trình, nhưng vì số vốn có hạn nên việc lựa 
chọn các đơn vị để hỗ trợ phải xem xét kỹ lưỡng trên 
nhiều khía cạnh. Công tác khuyến công hiện nay cũng 
được đánh giá còn có những vướng mắc như số cơ 
sở công nghiệp nông thôn đăng ký tham gia chương 
trình khuyến công chưa tương xứng với số lượng và 
tình hình thực tế. Đặc biệt, hoạt động khuyến công 
vẫn chưa thể huy động được nguồn tài trợ đóng góp 
của các tổ chức, cá nhân trong xã hội mà chủ yếu dựa 
vào nguồn ngân sách nhà nước.  

Tuy nhiên, với sự cố gắng của lãnh đạo các cấp tại 
địa phương, trong thời gian qua, Sở Công Thương tỉnh 
Khánh Hòa đã triển khai nhiều chính sách để hỗ trợ các 
DN, đặc biệt là hỗ trợ cải tiến công nghệ. Nếu như năm 
2018, nguồn kinh phí khuyến công địa phương chỉ đầu 
tư được 1,1 tỷ đồng cho 08 DN, cơ sở sản xuất đầu tư 
máy móc tiên tiến thì đến năm 2019, tỉnh đã đầu tư hơn 
1,5 tỷ đồng để hỗ trợ các đơn vị. Đơn cử như các đề án 
khuyến công “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến sản 
xuất lưới B40” của hộ kinh doanh Nguyễn Lê Huyền 
Trang (thôn A Thi, xã Ba Cụm Bắc, huyện Khánh Sơn) 
với mức hỗ trợ 115,2 triệu đồng; đề án “Đầu tư phòng 
trưng bày giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ” của 
Công ty TNHH Trầm hương Biện Quốc Dũng (trụ sở 
tại phường Ninh Hà, thị xã Ninh Hòa) được hỗ trợ 50 
triệu đồng; đề án “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến sản xuất gạch không nung block” của DN tư nhân 

Hưng Phát Khánh Vĩnh (tổ 7, thị trấn Khánh Vĩnh, 
huyện Khánh Vĩnh) được hỗ trợ 90 triệu đồng. 

Với nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình khuyến 
công, các đơn vị đã có thể mạnh dạn đầu tư vào sản 
xuất, trang bị thêm máy móc, nâng cao chất lượng 
sản phẩm. Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty 
Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt (Cụm Công 
nghiệp Diên Phú, huyện Diên Khánh) - ông Cáp Văn 
Hà cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công, các DN vừa và nhỏ như chúng tôi có cơ hội để 
thay đổi dây chuyền sản xuất, đầu tư thêm máy móc 
nhằm cho ra đời nhiều sản phẩm chất lượng. Nguồn 
đầu tư tuy chưa đáp ứng được hết nhu cầu của các DN, 
song phần nào tạo động lực cho đơn vị phát triển, nâng 
cao năng lực sản xuất và tăng tính cạnh tranh cho các 
sản phẩm”.

Được biết, từ năm 2014 đến nay, Sở Công Thương 
tỉnh đã chỉ đạo và triển khai thực hiện hơn 50 đề án 
khuyến công nhằm hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng. Thời 
gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục có những chính 
sách kịp thời để hỗ trợ các DN vừa và nhỏ một cách 
hiệu quả và thiết thực hơn

Những năm qua, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực triển khai nhiều đề án khuyến công trọng 
điểm cho các DN trên địa bàn tỉnh. Tuy kinh phí hoạt động còn hạn chế, chưa đáp ứng hết 
nhu cầu thực tế, nhưng chính sách khuyến công đã có tác động tích cực đến hoạt động sản 
xuất, kinh doanh của các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Công ty Cổ phần Công nghệ sinh phẩm Nam Việt được hỗ 
trợ máy móc từ nguồn kinh phí khuyến công
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KHuyếN CÔNG SóC TrăNG

hỗ trợ Doanh nghiệp Đổi mới 
thiết Bị sản Xuất

TrườNg aN

Nếu như trước đây, việc chế biến cá lóc 
khô tại cơ sở này luôn phải phụ thuộc 
vào tình hình thời tiết do phải tận dụng 
ánh nắng mặt trời để phơi cá nên chất 

lượng sản phẩm không cao, năng suất thấp và không 
đảm bảo được an toàn vệ sinh thực phẩm thì nay, từ 
nhu cầu thực tế, chủ sơ sở mạnh dạn đầu tư lò sấy 
khô cá lóc với công suất 950kg/lần sấy. Tuy nhiên, do 
nguồn vốn đầu tư khá lớn, chị Trang đã chủ động tiếp 
cận chính sách hỗ trợ từ chương trình khuyến công của 
tỉnh để lập đề án xin hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư 
ứng dụng máy móc thiết bị.

Chia sẻ với phóng viên, chị Tạ Thị Mỹ Trang cho biết: 
“Lò sấy khô cá lóc trị giá 150 triệu đồng, trong đó kinh 
phí khuyến công địa phương hỗ trợ cho cơ sở 45 triệu 
đồng, vốn còn lại do cơ sở tự đối ứng là 105 triệu đồng. 
Với lò sấy mới này, cơ sở chúng tôi đã giải quyết được bài 
toán phải phụ thuộc thời tiết và sẽ chủ động hơn trong 
sản xuất, nhất là vào những dịp lễ, tết. Ước tính sau khi 
đầu tư thiết bị, công suất sẽ đạt 150 kg sản phẩm/ngày; 
tăng 50% công suất sản xuất so với trước đó”.

Đề án sau khi đi vào hoạt động đã giúp cơ sở giảm 
bớt được chi phí đầu tư, hạn chế gây ô nhiễm môi trường 
và tiết kiệm điện năng trong quá trình sản xuất, đồng thời  
tạo được việc làm cho khoảng 20 lao động địa phương 
với mức thu nhập bình quân 4 triệu đồng/người/tháng.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Thái 
Thành - Phó Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Châu 
Thành, Sóc Trăng cho biết: “Hiện nay, trên địa bàn xã 
có khoảng 60 cơ sở sản xuất công nghiệp. Nhìn chung, 
còn nhiều cơ sở khó khăn về vốn để đổi mới máy móc, 
thiết bị. Sự hỗ trợ lò sấy khô lần này sẽ phục vụ tốt cho 
sản xuất khô cá lóc của cơ sở trong thời điểm hiện nay. 

Đây cũng là động lực để cơ sở thúc đẩy phát triển sản 
xuất công nghiệp của địa phương trong thời gian tới”.

Rõ ràng, với những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
nhỏ lẻ khi mới đi vào hoạt động thì khó khăn về vốn và 
ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất là điều khó 
tránh khỏi. Nhưng được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí 
khuyến công, đã trở thành cú hích để các đơn vị phát 
triển. Mỗi đề án khuyến công được triển khai đều thể 
hiện sự quan tâm của Nhà nước trong việc hỗ trợ cơ sở 
công nghiệp khu vực nông thôn, khuyến khích các cơ 
sở đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, từng bước nâng 
cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, khẳng 
định được vị thế của mình trên thị trường có sức cạnh 
tranh cao như hiện nay

Thời gian qua, từ nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Sóc Trăng (TTKC) đã hỗ trợ ứng dụng máy móc, đổi mới thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất cho nhiều doanh nghiệp tại địa phương, đem lại hiệu quả thiết thực cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Trong đó, đề án hỗ trợ ứng dụng thiết bị tiến tiến cho cơ sở sản xuất 
khô cá lóc của chị Tạ Thị Mỹ Trang (xã An Ninh, huyện Châu Thành) là một ví dụ.

Việc đầu tư lò sấy khô cá lóc đã giúp cơ sở tăng 50% công 
suất sản xuất so với trước đó

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Sóc Trăng đã hỗ trợ kinh phí 
từ nguồn vốn khuyến công địa phương cho 9 đơn 
vị gồm các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cơ sở sản 
xuất và hợp tác xã để thực hiện đầu tư máy móc, 
thiết bị với tổng mức hỗ trợ trên 800 triệu đồng
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Xuất thân từ nông thôn, đi nghĩa vụ quân 
sự, hoàn thành nhiệm vụ, ông Hoàng 
được phân công về công tác tại một đơn 
vị Nhà nước. Thú vui của ông là đam mê 

cầu lông và rất thích uống bia hơi Hà Nội. Mỗi khi hết 
giờ làm việc, ông lại rủ rê mấy người bạn đi chơi mấy 
séc cầu lông và uống vài cốc bia hơi Hà Nội giải khát 
rồi mới về nhà. Cứ đều đặn như vậy, trừ những khi đi 
công tác đột suất hay bận việc gì bất khả kháng thì ông 
mới nghỉ. Mỗi ngày ông chỉ uống từ một đến 02 cốc 
bia và trở thành thói quen từ lúc nào không biết. Mọi 
người khen ông vì lúc nào da dẻ cũng hồng hào, tác 
phong nhanh nhẹn, cơ bắp chắc nịch và rất phong độ 
dù ở độ tuổi nào. Ông thường xuyên đi thi giao hữu 
cầu lông với các đơn vị bạn và lần nào cũng có giải. 

Phải chăng bí quyết trẻ trung và khỏe mạnh của ông 
Hoàng chính là chơi cầu lông và uống bia hơi Hà Nội 
đều đặn mỗi ngày.

Từ ngày về nghỉ hưu ở phường, ông vận động 
mọi người tham gia Câu Lạc bộ Cầu lông và ông tình 
nguyện làm Chủ nhiệm. Thấy ông nhiệt tình, tâm huyết 
nên nhiều người đã tham gia.

Thấm thoát thế mà Câu Lạc bộ Cầu lông của 
phường đã thành lập được 8 năm rồi. Ông Hoàng, Chủ 
nhiệm Câu lạc bộ thông báo ngày hội tụ kỷ niệm 8 năm 
thành lập. Được tin này, các thành viên ai cũng háo hức 
chờ đợi. Ông Hùng là người mong nhất vì ông và ông 
Hoàng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông rất hợp ý nhau 
ở đoạn mê bia hơi Hà Nội.

Kỷ niệm 8 năm thành lập
cÂu Lạc Bộ cầu LÔng 

của phường tÔi

NguyễN HoàNg

Ông Sỹ Hoàng, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Cầu lông của phường tôi năm nay vừa tròn 68 tuổi. 
Ở cái tuổi tuổi xế chiều nhưng trông ông vẫn rất phong độ, mọi người thường đùa vui, ông 
Hoàng đang tuổi hồi Xuân.
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Vào một chiều Thu đẹp, sau buổi chơi cầu lông, 
ông Hoàng mời các thành viên đến quán bia hơi Hà 
Nội để ông chiêu đãi và thông báo ngày kỷ niệm Câu 
Lạc bộ tròn 8 năm. Ông Hoàng lấy ý kiến mọi người 
nên tổ chức ở đâu. Ông Hùng bảo: “Chủ nhiệm tổ 
chức ở điểm nào cũng được nhưng phải có bia hơi Hà 
Nội đấy”. Còn ông Thành thì rất lãng mạn, thích lên 
Hồ Tây ngắm cảnh. Các bà cũng thích lên Hồ Tây để 
hồi tưởng về tuổi thanh xuân. Cuối cùng, mọi người 
nhất trí tìm một điểm bán bia hơi Hà Nội ở Hồ Tây để 
giao lưu, thời gian bắt đầu từ 9h ngày 10/10 - ngày giải 
phóng Thủ đô.

Sau khi nhất trí địa điểm và thời gian, ông Hoàng cử 
ông Hùng “trợ lý” lên Hồ Tây đặt chỗ. 

Ngày hội tụ đã đến, các hội viên trong Câu Lạc bộ 
đã có mặt đầy đủ trước giờ hẹn. Mọi người vô cùng 
hào hứng trước một không gian thật lãng mạn của mùa 
Thu. Buổi gặp mặt thật thân tình. Những cốc bia hơi 
Hà Nội óng vàng, thơm phức không thể cưỡng được. 
Mọi người vừa thưởng thức bia hơi Hà Nội, vừa ngắm 
cảnh Hồ Tây tuyệt đẹp, thấp thoáng ngoài kia những 
thiếu nữ Hà Nội với tà áo dài duyên dáng ôm hoa đi 
trên con đường lá bay, đã làm lay động biết bao tràng 
trai. Còn những người trong Câu Lạc bộ chúng tôi lại 
có cảm giác bâng khuâng, xốn xang trước thiên nhiên 
tươi đẹp. Bỗng những ký ức tuổi thanh xuân ùa về, lòng 
mình cảm thấy nao nao, ước gì thời gian trôi chậm lại.  

Ông Hùng ngẫu hứng cất tiếng hát, bài hát “Nhớ 
về Hà Nội” của Trịnh Công Sơn, thế là cả Câu Lạc 

bộ cùng đu đưa hát theo ông Hùng: “Hà Nội mùa 
Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, nằm kề 
bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu/ Hà 
Nội mùa Thu, mùa Thu Hà Nội, mùa hoa sữa về, 
thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về, thơm bàn 
tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè, thơm bước chân qua/ Hồ 
Tây chiều Thu, mặt nước vàng lay, bờ xa mời gọi /
Màu sương thương nhớ, bầy sâm cầm nhỏ vỗ cánh 
mặt trời...”.

Ông Hoàng, Chủ nhiệm Câu Lạc bộ phấn khích 
nâng cốc bia hơi Hà Nội và đề nghị mọi người hô thật 
to: “ Zô! Zô! 100%” thể hiện sự quyết tâm của cả Câu 
Lạc bộ. Bà Hoa nối tiếp bài hát... Hà Nội mùa Thu đi 
giữa mọi người, lòng như thầm hỏi, tôi đang nhớ ai, sẽ 
có một ngày, trời Thu Hà Nội trả lời cho tôi, sẽ có một 
ngày, từng con đường nhỏ, trả lời cho tôi. Hà Nội mùa 
Thu, mùa Thu Hà Nội, nhớ đến một người .../Để nhớ 
mọi người. 

Bà Hoa vừa dứt câu hát cuối của bài hát “Nhớ 
về Hà Nội”, những tràng pháo tay đã vang lên 
không ngớt. Hay quá! Hay quá! Ông Quang đùa: 
“Hôm nay bà Hoa sung quá, chắc là lại nhớ chàng 
trai nào mùa Thu năm ấy... hay là có chút men bia 
hơi Hà Nội. Mọi người lại nâng cốc và cùng cười 
sảng khoái - khoảnh khắc thật hạnh phúc và thoải 
mái. Cuộc vui cứ thế kéo dài đến 12h30’. Mọi người 
chia tay nhau ra về, sẽ nhớ mãi bữa tiệc bia hơi Hà 
Nội và những giây phút ấm áp bên nhau giữa mùa 
Thu Hà Nội

Những quán bia hơi Hà Nội thường thu hút rất đông thực khách
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Anh trở lại Mường Tè thăm em

Nơi có bao nỗi niềm nhung nhớ

Khi xa rồi còn ở mãi trong anh

Mường Tè nay bát ngát màu xanh

Hoa trái thơm, trĩu cành chín mọng

Trả ơn người năm tháng chờ mong

Đất chuyển mình dâng đầy mật ngọt

Rừng thắm tươi chim hót ngân vang

Đường rộng dài thênh thang tít tắp

Cầu mới xây nhịp bắt qua sông

Nhà bê tông tầng cao vời vợi

Phố thị tưng bừng náo nức niềm vui

Hàng dưới xuôi về đầy tấp nập

Điện lung linh sáng khắp trời đêm

Anh trở lại Mường Tè thăm em!

Niềm vui mới không quên ngày tháng cũ

Nhớ một thời lam lũ đã đi qua

Mường Tè nay lan tỏa bay xa

Hạnh phúc đến từng nhà, từng bản

Dân ấm no cuộc sống đã đàng hoàng

Mường Tè ơi, bao tháng ngày mong đợi

Trở về thăm em nói lời thương mến

Dù cách xa nhưng chẳng thể nào quên

Tình em trao anh mãi khắc tên

Tự lòng mình thắp lên niềm khát vọng

Mường Tè trong tôi, cháy bỏng tình em!

XUÂN TRƯờNG 
Lai Châu tháng 9/2019

Nhà em lưng chừng núi

Anh có về theo không?

Nhà em lưng chừng dốc

Anh có ngại theo không?

Đại ngàn xanh mênh mông

Ôm trọn em bé nhỏ

Tình yêu như cọng cỏ

Ngỡ ngàng gió trên non.

Mùa Thu là vệt son

Tô môi em mỗi sáng

Tình anh theo năm tháng

Vỗ về mãi... Nhé! Anh?

Nhà em lưng chừng núi

Anh có về theo không?

Nhà em lưng chừng dốc

Anh có ngại theo không?

TRANG Hà

Mường Tè trong tôi, 
cháy bỏng tình em Nhà emNhà em

Thân tặng đồng chí Tống Thanh Hải
Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu
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VăN Hóa - Xã HộiTHÔNG BÁO
TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

- Tà chính – Ngân hàng  
Mã số: 8.340.201
- Quản lý Kinh tế
Mã số: 8.340.410
- Quản lý Công 
Mã số: 8.340.403
- Quản trị kinh doanh 
Mã số: 8.340.101
- Kế toán  
Mã số: 8.340.301
- Kỹ thuật phần mềm
Mã số: 8.480.103
- Công nghệ Thông tin
Mã số: 8.480.201
- Hệ thống Thông tin
Mã số: 8.480.104
- Ngôn ngữ Anh 
Mã số: 8.220.201
- Kiến trúc 
Mã số: 8.580.101

1. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, 
HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN 
ĐÀO TẠO

1.1.  Chỉ tiêu tuyển sinh: 400
1.2. Hình thức đào tạo:  Chính quy.
1.3. Thời gian đào tạo: 02  năm. 

2. ĐIỀU KIỆN DỰ THI

2.1. Về văn bằng: 
  Người dự thi tuyển sinh đào tạo 

trình độ thạc sĩ phải có các điều 
kiện sau đây :

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học 
của Trường Đại học Kinh doanh 
và Công nghệ Hà nội đúng ngành, 
hoặc phù hợp với ngành - chuyên 
ngành đăng ký dự thi (khác nhau 
không quá 10% về nội dung và khối 
lượng kiến thức với ngành - chuyên 
ngành đăng ký dự thi) và thời gian 
tốt nghiệp không quá 5 năm (kể từ 
khi tốt nghiệp đến thời gian hết hạn 
nộp hồ sơ); Thí sinh đăng ký dự thi 
không phải học bổ sung kiến thức.

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học 
đúng ngành hoặc phù hợp với 
ngành- chuyên ngành đăng ký dự 
thi của các trường Đại học, các Học 
viện:

+ Thời gian tốt nghiệp không quá 
5 năm, thí sinh không phải học bổ 
sung kiến thức trước khi dự thi.

+ Thời gian tốt nghiệp quá 5 năm 
phải học bổ sung kiến thức trước 
khi dự thi 3 môn (do các khoa 
chuyên ngành lựa chọn).

- Đã có bằng tốt nghiệp đại học 
gần với ngành - chuyên ngành dự 
thi (Khác nhau không quá 40% về 
nội dung và khối lượng kiến thức):  
Bằng cử nhân kinh tế các ngành; 
Bằng kỹ sư kinh tế các ngành; Bằng 
Công nghệ Thông tin & Toán tin, 

thí sinh phải học bổ sung kiến thức 
trước khi dự thi 6 môn (mỗi môn 3 
ĐVHT).

- Bằng tốt nghiệp đại học các ngành 
khác, thí sinh phải học chuyển đổi 
9 môn để thi vào các ngành: Quản 
lý Kinh tế; Quản lý công, Quản trị 
Kinh doanh.

- Người có bằng đại học hệ vừa 
học vừa làm đúng ngành (hoặc 
ngành gần) loại khá trở lên được 
đăng ký dự thi tuyển sinh cao học 
ngay sau khi tốt nghiệp. Người có 
bằng loại trung bình phải có kinh 
nghiệm ít nhất 1 năm công tác thực 
tế kể từ khi tốt nghiệp.

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại 
học Tiếng Anh hệ không chính quy 
(vừa học vừa làm; Đào tạo từ xa) 
chuyên ngành đúng hoặc phù hợp 
với chuyên ngành ngôn ngữ Anh và 
tốt nghiệp hệ chính quy quá 5 năm 
(trừ giáo viên tiếng Anh) phải hoàn 
thành chương trình bổ sung kiến 
thức đại học do Khoa Tiếng Anh 
Sau Đại học thuộc trường Đại học 
Kinh doanh và Công nghệ tổ chức 
giảng dạy và thi sát hạch.

2.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng 
(không trong thời gian bị thi hành 
kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).  
2.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.
2.4.  Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời 
hạn theo qui định của Trường.

3. CÁC MÔN THI TUYỂN VÀ 
ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN:

3.1. Các môn thi tuyển:
a)  Môn nghiệp vụ chuyên ngành
- Ngành Tài chính - Ngân hàng:  

Lý thuyết Tiền tệ - Tài chính.
- Ngành Quản lý kinh tế:  

Quản lý nhà nước về Kinh tế.
- Ngành Quản lý Công: Tổ chức 

bộ máy hành chính nhà nước.
- Ngành Quản trị kinh doanh:  

Khoa học quản lý.
- Ngành Kế toán: Lý thuyết Kế 

toán.
- Ngành Kỹ thuật phần mềm:  

Lập trình hướng đối tượng.
- Ngành Công nghệ Thông tin: 

Quản trị cơ sở dữ liệu.
- Ngành Hệ thống thông tin: 

Quản trị cơ sở dữ liệu.
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Kỹ năng 

thực hành tiếng.
- Ngành Kiến trúc: Vật lý kiến 

trúc.
b) Môn cơ sở: Kinh tế chính trị 

học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ 
Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử 
kiến trúc thế giới .

c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Trung 

Quốc (trình độ A2)
Các trường hợp được miễn thi 

môn Ngoại ngữ:
-  Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc 

sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài 
mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, 
được công nhận văn bằng theo quy 
định hiện hành.

- Có bằng tốt nghiệp đại học 
chương trình tiên tiến theo đề án 
của Bộ Giáo dục và đào tạo.

- Có bằng tốt nghiệp đại học 
ngành: Ngôn ngữ Anh. 

- Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, 
bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 
bậc dùng cho Việt Nam trong thời 
hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn 
nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương 
đương.
3.2. Điều kiện trúng tuyển:

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu 
có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở 
lên theo thang điểm 10 hai môn: 
Nghiệp vụ ngành và Môn cơ sở; 
Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 
điểm trở lên theo thang điểm 100) 
mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm  trúng tuyển lấy từ cao 
xuống thấp trên cơ sở tổng điểm 
của hai môn : Nghiệp vụ ngành; 
Môn cơ sở và chỉ tiêu tuyển sinh 
của từng ngành.

Nếu tổng điểm của các thí sinh 
bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên 
theo thứ tự:

- Thí sinh là nữ.
- Người có điểm cao hơn của các 

môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; 
Môn cơ sở; Ngoại ngữ (người được 
miễn thi hoặc có điểm cao hơn). 

4. MỘT SỐ QUY ĐỊNH KHÁC. 

4.1. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 
dự thi vào một chuyên ngành.
4.2 Các đối tượng và chính sách 
ưu tiên:
4.2.1 Đối tượng ưu tiên: 

Người có thời gian công tác 02 
năm liên tục trở lên (tính đến ngày 
nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa 
phương được qui định là Khu vực I 
trong Quy chế tuyển sinh đại học, 
cao đẳng hệ chính qui hiện hành. 
Trong trường hợp này thí sinh phải 
có quyết định tiếp nhận công tác 
hoặc điều động, biệt phái của cơ 
quan - tổ chức có thẩm quyền;

- Thương binh, người hưởng chính 
sách như thương binh;

- Con liệt sĩ ;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, 

Anh hùng Lao động;
- Người thuộc dân tộc thiểu số có 

hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở 
lên ở địa phương được qui định là 
Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh 
đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện 
hành.

- Con đẻ của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa 
học - được ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, 
suy giảm khả năng tự lực trong sinh 
hoạt, học tập do hậu quả của chất 
độc hóa học.
4.2.2 Chính sách ưu tiên:

Người dự thi thuộc đối tượng ưu 
tiên được cộng 1 điểm vào kết quả 
thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp 
vụ ngành và 10 điểm cho các môn 
Ngoại ngữ (thang điểm 100).
5. HỒ SƠ TUYỂN SINH : 
5.1 Hồ sơ: Theo mẫu qui định (bao 
gồm cả nội dung ôn tập các môn 
thi) bán tại Viện Đào tạo Sau đại 
học của Trường đại học Kinh doanh 
và Công nghệ Hà Nội (Số 29A, 
ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường 
Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà 
Nội) ;từ ngày 10/8/2019 đến ngày 
15/10/2019.
5.2 Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 
15/8/2019  đến ngày 20/10/2019.
5.3 Học bổ sung kiến thức Chuyển 
đổi ngành và Ôn thi tuyển sinh:

- Đăng ký học bổ sung kiến thức 
chuyển đổi ngành từ ngày 15/08 
đến ngày 15/09/2019  tại Viện Đào 
tạo Sau đại học (phòng A405). 

- Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 
10/08/2019 đến ngày 15/09/2019 
tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng 
A405).

c) Các lớp học bổ sung kiến thức 
(Viện phối hợp với các Khoa tổ 
chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ) 
:      

- Lớp học bắt đầu từ ngày 
20/09/2019 (Xem trên Website : 
www.hubt.edu.vn)

6. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM 
THI: 

6.1 Thời gian thi tuyển:  Hạ tuần 
tháng 11 năm 2019. 
Lịch cụ thể như sau:

- Sáng 23/11/2019: Thí sinh nhận 
thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế 
tuyển sinh

- Chiều 23/11/2019: Thi môn 
Nghiệp vụ chuyên ngành.

- Sáng 24/11/2019: Thi môn Môn 
cơ sở.

- Chiều 24/11/2019: Thi môn 
Ngoại ngữ.
6.2. Địa điểm thi tuyển: Trường 
Đại học Kinh doanh và Công 
nghệ Hà Nội

Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại 
Văn phòng Viện đào tạo Sau đại 
học (Phòng A405)- Trường đại 
học Kinh doanh và Công nghệ Hà 
Nội (Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh 
Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà 
Trưng, Hà Nội)

Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với 
Viện đào tạo Sau đại học, Trường 
đại học Kinh doanh và Công nghệ 
Hà Nội, điện thoại: 024.36339114.■

 Năm 2019, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội 
tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ gồm các, chuyên 
ngành:












