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NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Làm thế nào để hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công...

Thái Bình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm & hiệu quả đem lại lợi ích to lớn 
Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Khang Long: Hiệu quả từ...
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KHUYẾN CÔNG

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

ĐỊA PHƯƠNG

Trang tin Khuyến công
Chương trình Khuyến công: Nguồn lực quan trọng giúp doanh nghiệp...
Hà Giang: Hỗ trợ các cở sở CNNT phục hồi sản xuất sau thời gian dài...
Hà Tĩnh: Bám sát chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 2025
Sản phẩm CNNT tiêu biểu đang góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế ...
Khuyến công Hải Dương: Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn...

Trang tin Công nghiệp hỗ trợ
Hà Nội: Giải pháp nào giúp DN ngành CNHT bứt phá?
Bình Phước tạo mọi điều kiện để phát triển công nghiệp hỗ trợ
Bình Dương: Sẵn sàng đón đầu chuỗi cung ứng toàn cầu
Cát Vạn Lợi - Thương hiệu tự hào của ngành Công nghiệp hỗ trợ...

Bình Định thu hút hơn 33.000 tỷ đồng trong 9 tháng 2022 
Cục Thuế tỉnh Bình Định: Bội thu nhờ khéo chăm sóc nguồn thu
Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa: Kiểm tra, kiểm soát thị trường...
Hà Trung - Thanh Hóa: Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển kinh tế
Xã Yên Dương: Đẩy mạnh các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng
Xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Lĩnh Toại: Bước đi chắc chắn...
Hà Lai - Hà Trung: Dồn sức về NTM nâng cao
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

CEO May 10 được tôn vinh doanh nhân tiêu biểu của Hanoisme
EVNNPT gấp rút di dời các điểm giao chéo ĐZ truyền tải để thi công...
Ngành Hệ thống điện (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) - Địa chỉ...
Ngành Điện Sơn La: Tô thắm tình hữu nghị Việt - Lào
Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak: 3/4 chặng đường triển khai chủ đề...
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PV: Thưa ông, sản xuất công nghiệp, hoạt động 
thương mại trong hai năm đầu giai đoạn 2021 - 2025 khu 
vực phía Bắc đã đạt được kết quả gì nổi bật?

Ông NGÔ QUANG TRUNG: Có thể nói, bức tranh 
tổng thể về công nghiệp, thương mại của vùng trong 
năm 2021 và 9 tháng đầu năm 2022 vẫn thể hiện được 
những kết quả và tín hiệu khả quan. Năm 2021, sản xuất 
công nghiệp khu vực phía Bắc đã duy trì được mức tăng 
trưởng của toàn nền kinh tế khu vực cũng như của cả 
nước. Trong vùng đã hình thành các trung tâm sản xuất 
công nghiệp, các dự án công nghiệp tầm cỡ thế giới, có 
đóng góp lớn vào tốc độ và quy mô tăng trưởng GDP 
của cả nước như: Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Quảng 
Ninh, Thái Nguyên, Thanh Hoá… 

Chỉ số sản xuất công nghiệp hầu hết các tỉnh trong 
vùng đều tăng trưởng cao, trong đó có 13 tỉnh tăng trên 
10%. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
toàn khu vực năm 2021 đạt 1.787 ngàn tỷ đồng, tăng 
3,4% so với cùng kỳ. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 
197,31 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ, chiếm 58,7% 
tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Tổng kim ngạch 
nhập khẩu đạt 184,11 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng 
kỳ, chiếm 55,4% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước. 

9 tháng đầu năm 2022, sản xuất công nghiệp của đa 
số các tỉnh trong khu vực tiếp tục tăng trưởng ở mức 
cao so với cùng kỳ; đặc biệt có những tỉnh chỉ số sản 
xuất công nghiệp (IIP) ở mức tăng trưởng trên 30% so 
với cùng kỳ. Sản lượng các sản phẩm công nghiệp chủ 
yếu vẫn tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao. Tổng 
mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 

1.612,9 ngàn tỷ đồng, tăng 27.6% so với cùng kỳ. Tổng 
kim ngạch xuất khẩu ước đạt 160,87 tỷ USD, tăng 17% 
so với cùng kỳ. Một số tỉnh, thành phố duy trì tốc độ 
tăng cao là: Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hải Phòng, Bắc 
Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc… Tổng kim ngạch nhập khẩu 
ước đạt 160,66 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ. 

Trong các tháng cuối năm 2022, Sở Công Thương 
28 tỉnh, thành phố sẽ tập trung tham mưu các giải pháp, 
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch năm 2022 về sản xuất công nghiệp và 
hoạt động thương mại, cụ thể như sau: chỉ số sản xuất 
công nghiệp đa số các tỉnh đều đạt trên 10%, đặc biệt là 
các tỉnh có quy mô ngành công nghiệp lớn. Tổng mức 
bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng phấn 
đấu đạt 555,9 nghìn tỷ đồng. Tổng kim ngạch xuất khẩu 
phấn đấu đạt 56,8 tỷ USD. Tổng kim ngạch nhập khẩu 
phấn đấu đạt 49,4 tỷ USD. 

PV: Bất chấp những thách thức lớn, công tác 
khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp ở 28 tỉnh 
thành phía Bắc trong thời gian qua đã đạt được nhiều 
kết quả ấn tượng. Xin ông cho biết thêm về điều này?

Ông NGÔ QUANG TRUNG: Có thể khẳng định ngay 
rằng, chúng ta vừa bước qua 2 năm đầy khó khăn về 
mọi phương diện. Dịch bệnh Covid-19, thiên tai, tác 
động vĩ mô của xung đột chính trị và kinh tế thế giới…, 
tất cả đều tạo ra những bài toán không dễ giải cho công 
tác khuyến công. Dù vậy, nhìn chung, đây cũng là giai 
đoạn mà công tác khuyến công đã phát huy được vai 
trò quan trọng trong việc tiếp sức, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) vượt qua 

Tháng 9/2022, Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực 
phía Bắc lần thứ XVI năm 2022 được diễn ra tại thành phố Thanh 
Hóa. Đây là dịp để ngành Công Thương đánh giá thực trạng, tìm 
những giải pháp khắc phục khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất 
công nghiệp và hoạt động thương mại, cũng như duy trì sự phối 
hợp, liên kết trong công tác khuyến công và tư vấn phát triển công 
nghiệp. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với 
ông Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa phương.

NGÀNH CÔNG THƯƠNG 28 TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC:

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN,
ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT

Ông NGÔ QUANG TRUNG
Cục trưởng Cục Công Thương địa phương
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khó khăn, khôi phục lại các hoạt động sản xuất kinh 
doanh, ổn định và phát triển. 

Trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố phía Bắc, công tác 
khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp liên tục được 
duy trì, phát triển và thường xuyên có sự phối hợp chặt 
chẽ giữa Sở Công Thương với các sở, ban, ngành UBND 
cấp huyện trên địa bàn. Nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) được ưu 
tiên bổ sung tăng thêm, nội dung khuyến công ngày càng 
trở nên phong phú, đa dạng hơn. Hoạt động khuyến công 
đã tiếp tục bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở CNNT, 
từng bước hình thành và phát triển các sản phẩm có thế 
mạnh và chủ lực. Các đề án khuyến công được thực hiện 
cơ bản đảm bảo đúng tiến độ, tập trung hỗ trợ phát triển 
các ngành nghề và sản phẩm công nghiệp có giá trị gia 
tăng cao, gắn với tiềm năng, thế mạnh, làng nghề và sản 
phẩm truyền thống của từng địa phương. 

Theo báo cáo, tổng kinh phí khuyến công thực 
hiện năm 2021 của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc 
là 130,39 tỷ đồng, đạt gần 92% so với kế hoạch năm. 
Trong đó, KCQG với tổng kinh phí thực hiện là 50,25 tỷ 
đồng, đạt hơn 99% so với kế hoạch, còn KCĐP có tổng 
kinh phí thực hiện là 80,14 tỷ đồng, đạt gần 88% so với 
kế hoạch. Trong 9 tháng đầu năm 2022, kinh phí toàn 
vùng đã thực hiện 73,65 tỷ đồng, đạt trên 42% kế hoạch 
năm. Trong đó, kinh phí KCQG ước thực hiện 33,32 tỷ 
đồng, đạt gần 42% kế hoạch năm; kinh phí KCĐP ước 
thực hiện 40,33 tỷ đồng, đạt gần 43% kế hoạch năm. 

Năm 2021, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ xây 
dựng 8 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm 
mới, công nghệ mới; hỗ trợ 406 cơ sở ứng dụng máy móc 
tiên tiến và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản 
xuất và xử lý ô nhiễm môi trường; 9 cơ sở CNNT được 
hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn. Trong 9 tháng đầu 

năm 2022, hoạt động khuyến công cũng đã hỗ trợ 199 
cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào 
dây chuyền sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. 

PV: Trong thời gian tới, ngành Công Thương đã có 
những giải pháp gì để lan toả mạnh mẽ hơn nữa hiệu 
quả của công tác khuyến công, thưa ông? 

Ông NGÔ QUANG TRUNG: Đây cũng chính là trăn 
trở của các cấp quản lý ngành Công Thương. Hoạt động 
khuyến công ngày càng thể hiện tầm quan trọng lớn lao 
hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong 
bối cảnh hậu Covid-19. Để nâng cao hiệu quả của công 
tác khuyến công trong thời gian tới, chúng ta cần chú 
trọng đến một số giải pháp như sau: Bám sát cơ sở, tìm 
hiểu những khó khăn vướng mắc, nhu cầu đầu tư đổi mới 
máy móc thiết bị để lựa chọn hỗ trợ kịp thời. Chủ động 
phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể 
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến 
công theo hướng tăng cường công tác quản lý nhưng 
cũng giảm bớt thủ tục hành chính cho các cơ sở được lựa 
chọn tham gia hoạt động khuyến công. Cùng với đó là 
đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội 
ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Tiếp tục triển khai 
đồng bộ các biện pháp phục hồi phát triển sản xuất kinh 
doanh. Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, xuất 
khẩu, kích cầu, kết nối tiêu thụ hàng hóa. Tích cực hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, thực hiện chuyển đổi 
số, phát triển sản xuất thông minh, nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh, khả năng liên kết, hội nhập và phát triển. 
Quan tâm hỗ trợ phát triển các làng nghề tiểu thủ công 
nghiệp gắn với phát triển du lịch… 

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này! 

MINH PHƯƠNG (thực hiện)

Các đại biểu dự Hội nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2022
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, ước giải 
ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà 
nước từ đầu năm đến ngày 30/9/2022 là 
253.148,12 tỷ đồng. Đáng chú ý, số tuyệt 

đối giải ngân năm 2022 cao hơn cùng kỳ năm 2021 là 
34.597,2 tỷ đồng, tăng khoảng 16%. Riêng vốn ngân 
sách Trung ương giải ngân 89,911 tỷ đồng, đạt 37,78% 
kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ 
năm 2021 cả về số tuyệt đối 13,664 tỷ đồng và về tỉ lệ 
giải ngân (cùng kỳ năm 2021 đạt 37,01%).

Tuy nhiên, theo báo cáo của Bộ KH&ĐT, có 
39/51 bộ, cơ quan Trung ương và 22/63 địa phương 
có tỉ lệ giải ngân đạt dưới mức trung bình của cả nước 
(46,70%), trong đó, 14 bộ, cơ quan Trung ương và một 
địa phương có tỉ lệ giải ngân dưới 20% kế hoạch Thủ 
tướng Chính phủ giao.

Lý giải nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên, Thứ 
trưởng Bộ KH&ĐT Trần Quốc Phương cho biết, có 
khoảng 25 loại tồn tại, vướng mắc, thuộc nhiều lĩnh vực 
khác nhau, trong đó phân thành 3 nhóm chính: Nội 
dung liên quan đến thể chế, chính sách, chủ yếu về 
lĩnh vực đất đai, tài nguyên-môi trường, xây dựng, đấu 
thầu…; khó khăn liên quan đến tổ chức triển khai thực 
hiện; tính đặc thù của kế hoạch năm 2022.

Tại Hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương 
cũng đã phát biểu ý kiến tập trung làm rõ những khó 
khăn, vướng mắc, nút thắt, điểm nghẽn; nguyên nhân 
giải ngân vốn đầu tư công, tiến độ các dự án chậm, 
triển khai 3 chương trình mục tiêu quốc gia chậm; đánh 
giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế, chính sách, khâu 
chuẩn bị, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thanh 
toán, quyết toán; làm rõ trách nhiệm để chậm trễ giải 
ngân vốn đầu tư công tại các bộ, ngành, cơ quan, địa 
phương; chia sẻ những mô hình, cách làm hay, sáng 
tạo; đề ra định hướng, giải pháp và nhiệm vụ cụ thể từ 
nay đến hết năm 2022.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh 
Chính nêu rõ, từ đầu năm đã có nhiều diễn biến nhanh 
chóng, phức tạp, khó lường, chưa có tiền lệ. Nền kinh 
tế Việt Nam quy mô còn khiêm tốn, độ mở cao, sức 
chống chịu có hạn, nên chỉ một biến động nhỏ bên 
ngoài có thể tác động lớn tới tình hình trong nước. 
Trong xu thế thế giới là tăng trưởng thấp, lạm phát cao, 
đến thời điểm này, Việt Nam vẫn kiểm soát được lạm 
phát, duy trì được tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, 
bảo đảm các cân đối lớn. Cùng với đó, bảo vệ vững 
chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh 
thổ, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, 
bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; 
đối ngoại và hội nhập được mở rộng và tăng cường phù 
hợp tình hình…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển 
khai kế hoạch đầu tư công năm 2022 vẫn còn nhiều 
tồn tại, hạn chế. Giải ngân đầu tư công tuy tăng về 
số liệu tuyệt đối nhưng về tỷ lệ mới đạt 46,7% kế 

Ngày 26/9/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì Hội nghị trực tuyến 
toàn quốc về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và thực hiện 3 Chương trình mục tiêu 
quốc gia. Tham dự cuộc họp tại điểm cầu trụ sở Chính phủ còn có các Phó Thủ tướng và lãnh 
đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, tại điểm cầu địa phương có Chủ tịch UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương.

NGUYỄN ĐAN

LÀM THẾ NÀO ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH

GIẢI NGÂN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022?

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra, 
kiểm soát quyền lực trong công tác đầu tư công
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hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn 0,7% 
cùng kỳ năm 2021. Còn 16 bộ, cơ quan Trung ương, 
địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư 
công và 16 bộ, cơ quan Trung ương, địa phương có 
tỷ lệ giải ngân đạt thấp dưới 20%. Với 3 chương trình 
mục tiêu quốc gia, mới có 38/63 địa phương đã cân 
đối, bố trí trên 13.400 tỷ đồng từ vốn từ ngân sách 
địa phương; đến cuối tháng 9/2022, giải ngân từ ngân 
sách Trung ương ước đạt gần 927 tỷ đồng, bằng 2,86% 
kế hoạch.

Các báo cáo và ý kiến tại Hội nghị đã nêu rất cụ thể 
25 loại tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, thuộc 
nhiều lĩnh vực khác nhau, gồm 3 nhóm.

Nhóm khó khăn thứ nhất là về thể chế, cơ chế, 
chính sách, cách làm.

Nhóm thứ hai là việc lập kế hoạch đầu tư chưa sát 
với khả năng thực hiện, còn tình trạng vốn chờ dự án, 
thủ tục, khảo sát, thiết kế dự án chưa tốt dẫn tới nhiều 
dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định 
đầu tư nhưng vẫn chưa đủ điều kiện giải ngân; công tác 
tổ chức thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương còn 
nhiều bất cập; các cấp, các ngành chưa thực sự vào 
cuộc; vai trò, trách nhiệm người đứng đầu chưa được 
đề cao, chưa rõ nét; công tác giải phóng mặt bằng, thủ 
tục thanh toán, quyết toán, năng lực các nhà thầu, nhà 
đầu tư, quản lý, tư vấn, công tác đôn đốc, kiểm tra, 
giám sát.

Nhóm khó khăn thứ ba, đây là năm thứ hai triển 
khai kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhưng thực chất là 
năm đầu do kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 
được Quốc hội thông qua tháng 7/2021 trong lúc giá 
nguyên vật liệu, xăng dầu tăng cao, khan hiếm nguồn 
cung nguyên liệu đất cát để san lấp mặt bằng. Trong 
đó, có việc phát hiện kịp thời các vướng mắc liên quan 
cơ chế, chính sách và các vấn đề phát sinh khi triển khai 
thực hiện dự án mà khi lập dự án chưa thể lường trước 
được như biến động giá cả xăng dầu vừa qua.

Theo Bộ KH&ĐT, để khắc phục những hạn chế trên, 
cần triển khai 8 giải pháp thực hiện kế hoạch giải ngân 
vốn đầu tư công trong những tháng còn lại của năm.

Thứ nhất, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương 
phải quán triệt nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, quyết liệt triển khai các giải pháp đã 
đề ra, tập trung đẩy mạnh giải ngân dự án trọng điểm 
bảo đảm thủ tục pháp lý, hiệu quả, chất lượng…

Thứ hai, tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế 
theo nhiệm vụ được giao, bảo đảm yêu cầu về thời 

hạn, chất lượng, khả thi theo quy định tại Nghị quyết 
số 124/NQ-CP.

Thứ ba, thực hiện nghiêm pháp luật về đầu tư công, 
đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị 
đầu tư các dự án. Kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, 
tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, giám sát, hậu 
kiểm, xử lý nghiêm vi phạm.

Thứ tư, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng 
dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý thủ tục về 
đầu tư công như thẩm định dự án đầu tư có cấu phần 
xây dựng, triển khai kiểm soát chi vốn trong nước và 
đơn rút vốn của các nhà tài trợ.

Thứ năm, các bộ, cơ quan Trung ương và địa 
phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án 
dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 (trước tháng 11/2022); rà soát ưu tiên bố trí 
đủ vốn cho các dự án chuyển tiếp, sắp xếp thứ tự ưu 
tiên khởi công mới các dự án trong năm 2023 bảo đảm 
tính khả thi về thủ tục đầu tư và giải ngân, hoàn thành 
một số dự án trọng điểm, tạo động lực mới phát triển 
ngành, lĩnh vực và địa phương.

Thứ sáu, yêu cầu 4 cơ quan chủ dự án, nội dung 
thành phần thuộc 2 Chương trình mục tiêu quốc gia 
phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 
số và miền núi, xây dựng nông thôn mới khẩn trương 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ tiến độ, giải pháp hoàn 
thành việc ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai 
một số nội dung, dự án thuộc thẩm quyền được giao.

Thứ bảy, tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan 
quản lý nhà nước, nhất là trong việc tham gia ý kiến 
về các nội dung liên quan đến công tác quản lý vốn 
đầu tư công (phân bổ, điều chỉnh, giao kế hoạch đầu 
tư công,...). 

Cuối cùng, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn 
thành thủ tục đầu tư, nâng cao tính khả thi của các dự 
án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023, 
tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, 
không để chậm trễ.

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ giao các 
cơ quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng 
bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết 
124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn 
đầu tư công những tháng cuối năm 2022; đồng thời tiếp 
thu đầy đủ các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị để hoàn 
thiện, trình Thủ tướng Chính phủ để sớm ban hành chỉ 
thị để tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc công tác này



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 10/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 10/2022)8 9

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Ngày 05/10/2022, tại Hội trường tầng 3 sân Golf Long Biên, Hà Nội đã diễn ra chương 
trình tọa đàm trực tiếp với chủ đề "Đêm Doanh nhân hội tụ" do CLB Doanh nghiệp Long 
Biên, trực thuộc Hiệp hội DN nhỏ và vừa Hà Nội (Hanoisme) tổ chức. Chương trình là cơ 
hội gắn kết, giao lưu các doanh nhân và biểu dương những doanh nghiệp (DN) tiêu biểu của 
quận Long Biên, nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10.

CEO MAY 10 ĐƯỢC TÔN VINH
DOANH NHÂN TIÊU BIỂU CỦA HANOISME

NG.THÚY

Sự kiện đã thu hút gần 300 DN trên địa bàn 
quận, các đơn vị đối tác của CLB, Lãnh đạo 
Hiệp hội DN nhỏ và vừa Thành phố tới dự. 
Ông Vũ Xuân Trường - Phó Chủ tịch UBND 

quận Long Biên đã tới dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại sự kiện, các DN đã được nghe 3 tham luận, tọa 
đàm chia sẻ của 3 diễn giả là: CEO Thân Đức Việt - Ủy 
viên Ban Chấp hành VCCI, Phó Chủ tịch Hanoisme, Chủ 
tịch danh dự CLB DN Long Biên, Tổng Giám đốc TCT 
May 10; CEO Nguyễn Bá Minh - Vietcombank Chương 
Dương; CEO Nguyễn Thu Hà - TGĐ Công ty Thiết bị 
máy Lexim. Các tham luận đều nhấn mạnh tới những khó 
khăn mà DN gặp phải trong năm 2020 - 2021 là những 
khó khăn chưa từng có trong lịch sử. Trong đó, CEO 
Thân Đức Việt - TGĐ May 10 đã chia sẻ với các đại biểu 
chủ đề: “Doanh nhân - Người lính trên chiến trường 4.0”. 

Thực tế những năm gần đây cho thấy, doanh nhân 
chính là những người lính thời bình. Đất nước không còn 

chiến tranh và dần chuyển mình phát triển thành nền kinh 
tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. “Thương 
trường như chiến trường”, quả thật, làm kinh tế cũng khắc 
nghiệt, cũng khó khăn chẳng khác gì đánh trận, những trận 

CEO Thân Đức Việt tọa đàm, chia sẻ tại Đêm hội với chủ đề 
“Doanh nhân - Người lính trên chiến trường 4.0”

CEO Thân Đức Việt - TGĐ May 10 và các DN, doanh nhân được tôn vinh là Doanh nhân tiêu biểu
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đánh không vũ khí, không phải là súng đạn mà thay vào đó 
là tài trí, bản lĩnh, thích nghi và sự kiên cường. DN sẽ tăng 
trưởng nhanh nếu cập nhật kịp thời xu hướng công nghệ. 
Ngược lại, nếu “lạc nhịp” về công nghệ, DN sẽ phải thu 
hẹp quy mô, thậm chí sẽ bị đào thải khỏi thị trường.

Hiện nay, trong bối cảnh nền kinh tế gặp nhiều khó 
khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, không ít DN 
đã phải dừng hoạt động, tuy nhiên nhiều DN - doanh 
nhân vẫn hoạt động tốt và không ngừng phát triển nhờ 
áp dụng tốt công nghệ 4.0.

Đối với Tổng công ty May 10, trong những năm 
qua, đã sớm quan tâm đến ứng dụng tự động hóa vào 
sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
và giảm áp lực về nhân công lao động. Dù là khâu cuối 
cùng của ngành Dệt may và khâu tự động hóa thấp 
nhất trong chuỗi sợi dệt nhuộm may, May 10 đều có 
các máy móc thiết bị và phần mềm hỗ trợ hiện đại 
nhất thế giới. Bên cạnh các thiết bị hiện đại như: Trạm 
chuyền treo tự động sơ mi; Hệ thống máy trải - cắt tự 
động; Hệ thống bàn chông với phần mềm trải vải kẻ 
caro và rất nhiều những máy chuyên dùng hiện đại… 
May 10 đang áp dụng các phần mềm quản lý tiên tiến, 
được số hóa để hỗ trợ cho công tác quản trị như: 

- Quản lý nguyên phụ liệu, thành phẩm, thiết bị 
trên phần mềm giúp cho cho nhà quản trị về công tác 
báo cáo nhập xuất tồn. Kết nối các phần mềm từ mua 
nguyên phụ liệu sản xuất đến tài chính kế toán (Miti).

- Thiết kế 2D, Fit 3D kiểm tra độ vừa, kiểu dáng, 
độ cân đối của mẫu, đo kiểm tra các thông số của vải 
giống như sản phẩm đã may xong. Đặc biệt khách hàng 
có thể duyệt mẫu từ xa (CLOD 3D).

- Quản lý mua vật tư, nguyên phụ liệu (DIP); Hóa 
đơn điện tử (Viettel); Số liệu kế toán các đơn vị phụ 
thuộc, báo sổ, báo cáo tài chính được kết nối trực tiếp 
để hợp cộng hoặc hợp nhất (Bravo)….

Với những bước đầu của áp dụng công nghệ tự động 
hóa và chuyển đổi số, May 10 nhận thấy đã có những 
thành công, từ việc đơn giản hóa các quy trình, hệ thống 
đã làm giảm đi các khâu trung gian, giảm nhân lực, giảm 
thời gian giải quyết các công việc. Việc ứng dụng các 
thiết bị công nghệ hiện đại đã giúp cho nhân lực đang 
tiếp cận tại May 10 có thêm kiến thức, kinh nghiệm là 
hành trang cần thiết cho những bước tiếp theo của công 
cuộc chuyển đổi số sẽ còn kéo dài. Những ứng dụng 
tự động hóa trong sản xuất đã mang lại những kết quả 
tích cực như việc giảm đáng kể lao động trong các khâu 
chuẩn bị sản xuất, giúp thu thập dữ liệu phân tích quá 
trình sản xuất và hỗ trợ công tác quản lý.

Tại đêm hội, đã diễn ra chương trình tôn vinh 
doanh nhân tiêu biểu. CEO Thân Đức Việt - Ủy viên 
Ban Chấp hành VCCI, Chủ tịch Danh dự Câu lạc bộ 
DN quận Long Biên, Tổng Giám đốc TCT May 10 đã 
được Hiệp hội DN nhỏ và vừa Tp. Hà Nội biểu dương 
là Doanh nhân tiêu biểu năm 2022 vì đã có thành tích 
xuất sắc trong công tác hoạt động của Câu lạc bộ.

Nhân ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, chúc các 
doanh nhân của Hiệp hội DN nhỏ và vừa TP. Hà Nội 
nói chung và CLB DN Long Biên nói riêng thật nhiều 
sức khỏe, khẳng định được năng lực - trí tuệ - bản lĩnh 
trong việc điều hành DN. Dù trong bất kỳ tình huống 
thuận lợi hay khó khăn, cũng thể hiện được Tâm - Tài - 
Trí - Dũng, đưa DN phát triển vượt bậc, góp phần cho 
sự phát triển của toàn xã hội

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty May 10 (thứ 5 từ trái sang) tặng hoa, chúc mừng cơ quan điều hành May 10 đương nhiệm 
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Hiện nay, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang phối hợp chặt chẽ với cơ 
quan chức năng đẩy nhanh tiến độ giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện 
di dời các điểm giao chéo đường dây (ĐZ) truyền tải điện với các dự án đường cao tốc Bắc - 
Nam, đoạn Cam Lộ - La Sơn (Quảng Trị, Thừa Thiên Huế); Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Bình 
Thuận); Phan Thiết - Dầu Giây (Bình Thuận, Đồng Nai), nhằm góp phần bảo đảm tiến độ 
của dự án giao thông trọng điểm này.

EVNNPT GẤP RÚT DI DỜI
CÁC ĐIỂM GIAO CHÉO ĐZ TRUYỀN TẢI

ĐỂ THI CÔNG CAO TỐC BẮC - NAM

TUẤN ANH

NỖ LỰC CHO 19 ĐIỂM GIAO CHÉO CÒN LẠI

 Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT 
cho biết: Nhận thức tầm quan trọng của dự án cao tốc 
Bắc - Nam là công trình trọng điểm quốc gia, có vai trò 
quan trọng trong phát triển KT-XH, bảo đảm quốc phòng 
an ninh, phục vụ đời sống của nhân dân. Do đó, ngay thời 
gian đầu triển khai dự án cao tốc, EVNNPT đã phối hợp 
với chủ đầu tư, chính quyền địa phương và các bên liên 
quan đi khảo sát để xác định mức độ ảnh hưởng đến lưới 
điện truyền tải khi triển khai dự án, thực hiện kiểm đếm 
từng vị trí cột điện, ĐZ cần phải di dời để triển khai dự án.

 Đồng thời, EVNNPT cũng đã tham gia góp ý các hồ 
sơ thiết kế di dời lưới điện, góp ý phương án thi công, đăng 
ký cắt điện, hỗ trợ giám sát thi công, tham gia tổ chức 
nghiệm thu đóng điện vận hành và cập nhật khối lượng tài 
sản theo hình thức đền bù không hoàn lại… với các Trung 
tâm phát triển quỹ đất, các Ban Quản lý dự án giao thông, 
đơn vị thi công trong quá trình thực hiện di dời.

 Tổng công ty đã chỉ đạo các Công ty Truyền tải điện 
phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan giải quyết hết các 
khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án liên 
quan đến trách nhiệm của EVNNPT, với mục đích để đảm 
bảo tiến độ cho công tác cải tạo di dời các trụ điện truyền 
tải này. Với sự vào cuộc quyết liệt đó, các đơn vị trực 
thuộc Tổng công ty đã hoàn thành di dời được 58/77 điểm 
giao chéo, hiện còn 19 điểm giao chéo chưa di dời xong.

Cụ thể, đoạn cao tốc Cam Lộ - La Sơn hiện nay còn 
9 điểm giao chéo. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật của 8 vị trí (03 
vị trí giao chéo ĐZ 500 kV và 05 vị trí giao chéo ĐZ 220 
kV) trên địa bàn Thừa Thiên Huế đã được EVNNPT thỏa 
thuận tại văn bản 2485/EVNNPT-KT ngày 06/7/2022. 
Hiện, tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức lựa chọn nhà thầu 
thi công xong và đang trong quá trình thương thảo hợp 
đồng. 01 vị trí giao chéo ĐZ 220 kV trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị, chủ đầu tư đang hoàn thiện hồ sơ để thỏa 
thuận với EVNNPT.

Giao chéo vị trí 1312 - 1313 ĐZ 500 kV Vĩnh Tân - Sông Mây tại đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (huyện Hàm Thuận Bắc, 
tỉnh Bình Thuận)
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 Đoạn cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết còn 04 vị trí 
giao chéo, trong đó, 03 vị trí của các nhà thầu thi công 
và 01 vị trí chủ đầu tư đang làm thủ tục để thi công. 
Đoạn cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, còn 06 vị trí giao 
chéo, trong đó có 03 vị trí nhà thầu đang thi công, 03 vị 
trí chủ đầu tư đang làm thủ tục để thi công.

KHÔNG LÀM CHẬM TIẾN ĐỘ ĐỂ THÔNG XE 
KỸ THUẬT VÀO THÁNG 12/2022

 Theo lãnh đạo EVNNPT, việc cải tạo di dời các vị 
trí cột điện này phải tuân thủ đầy đủ quy định của Luật 
Điện lực, Nghị định của Chính phủ về quy định chi tiết 
thi hành Luật Điện lực về an toàn điện, các quy định của 
Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và 
bảo trì công trình xây dựng; về quản lý dự án đầu tư xây 
dựng và các quy định của Bộ Công Thương, Bộ Giao 
thông vận tải… Vì vậy, các công tác lập thiết kế, thẩm 
định thiết kế phải tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Về kinh phí thực hiện việc cải tạo di dời các vị trí cột 
điện giao chéo này thuộc chi phí của dự án đường cao tốc 
Bắc - Nam. Công tác quản lý chi phí và triển khai thực 
hiện được UBND các tỉnh giao cho các huyện, thành phố 
và trực tiếp là các Trung tâm Phát triển quỹ đất triển khai 
các thủ tục lựa chọn nhà thầu thi công. Do vậy, tiến độ 
của dự án, tiến độ cải tạo, di dời các trụ điện giao chéo 
với đường cao tốc phụ thuộc vào việc bố trí quỹ đất các 
vị trí móng cột điện, cũng như việc lập và thực hiện các 
phương án, biện pháp tổ chức thi công của nhà thầu khi 
thi công cải tạo di dời các vị trí cột điện truyền tải này.

 Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại 
lễ phát động thi đua “120 ngày đêm thông xe kỹ thuật 
4 dự án đường bộ cao tốc: Mai Sơn - Quốc lộ 45; Cam 
Lộ - La Sơn; Vĩnh Hảo - Phan Thiết; Phan Thiết - Dầu 

Giây” do Bộ Giao thông vận tải tổ chức ngày 10/09/2022 
tại tỉnh Bình Thuận, phấn đấu hoàn thành 4 dự án đường 
bộ cao tốc trên theo đúng tiến độ đã đề ra; Thời gian thi 
đua được tính từ ngày 10/9/2022 đến ngày 31/12/2022.

 Để các cung đoạn đường bộ cao tốc trên có 
đủ điều kiện thông xe trước ngày 31/12/2022, ngày 
15/9/2022, EVNNPT đã có văn bản đề nghị UBND các 
tỉnh: Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Bình Thuận và Đồng 
Nai khẩn trương chỉ đạo các huyện trực thuộc có điểm 
giao chéo với ĐZ truyền tải đẩy nhanh công tác lựa 
chọn nhà thầu để thi công đồng bộ với tiến độ của dự 
án. Đối với vị trí đang thi công cần đôn đốc nhà thầu 
xây lắp đẩy nhanh tiến độ thi công các điểm giao chéo.

Hiện nay thời tiết nắng nóng, các ĐZ truyền tải điện 
220 kV - 500 kV trong khu vực luôn vận hành với tình 
trạng đầy tải. Để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục nhằm 
cấp điện và truyền tải hết công suất từ các nhà máy điện 
trong khu vực, EVNNPT đề nghị chủ đầu tư các dự án 
cao tốc chỉ đạo các đơn vị thi công đồng bộ các điểm giao 
chéo đường cao tốc trên cùng một ĐZ truyền tải điện để 
đăng ký cắt điện 01 lần khi thi công di dời các ĐZ truyền 
tải điện nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

 Phó Tổng giám đốc EVNNPT Lưu Việt Tiến cho 
biết: Trong giai đoạn gấp rút từ nay đến tháng 12/2022, 
Tổng công ty yêu cầu các đơn vị cần phải tăng cường phối 
hợp với chính quyền địa phương, các đơn vị nhà thầu thi 
công, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc liên quan 
trong quá trình thực hiện thi công tại các điểm giao chéo 
với ĐZ truyền tải điện. Đồng thời, bố trí lực lượng cán 
bộ công nhân viên tham gia nghiệm thu công trình di dời 
ĐZ… nhằm hoàn thành các dự án kịp tiến độ và thông xe 
kỹ thuật vào cuối năm 2022, bảo đảm an toàn, chất lượng 
cho hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia

Thi công vị trí 41- 42 ĐZ 220 kV Phan Thiết - Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phục vụ thi công cao tốc Bắc - NamThi công vị trí 41- 42 ĐZ 220 kV Phan Thiết - Hàm Tân (tỉnh Bình Thuận) phục vụ thi công cao tốc Bắc - Nam
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Trong quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), mỗi 
người “lính áo cam” đều có quyền tự hào về trang sử hào hùng 53 năm xây dựng và trưởng thành 
(6/10/1969 – 6/10/2022). Vượt qua gian khó của khói bom lửa đạn, cùng với cả nước, Tổng công 
ty đã không ngừng xây dựng hệ thống điện để phục vụ sự nghiệp phát KT-XH của miền Bắc, 
đồng thời luôn tự hào về đội ngũ nguồn nhân lực chất lượng cao, giàu kinh nghiệm, yêu nghề, 
được đào tạo bài bản, có chuyên môn nghiệp vụ kỹ thuật điện chuyên sâu.

ĐỊA CHỈ ĐỎ CUNG CẤP NGUỒN NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG CAO CHO EVNNPC

NGÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN (TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI)

MAI PHƯƠNG

Tại Tập đoàn Điện lực Điện lực Việt Nam 
(EVN) nói chung và EVNNPC nói riêng, 
nguồn nhân lực chất lượng cao chính là 
chìa khóa vàng để mở lối đi lên. Trong 

số các địa chỉ đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật điện 
suốt những năm qua, ngành Điện “biết ơn” bộ môn Hệ 
thống điện, nay là Khoa Điện - Trường Điện - Điện tử 
của Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là địa chỉ đỏ cung 
cấp cho EVNNPC đội ngũ những lãnh đạo tài năng, kỹ 
sư giỏi, cán bộ tâm huyết vì mục tiêu xây dựng và phát 
triển hệ thống điện Việt Nam lớn mạnh, phục vụ đắc 
lực cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

BAN LÃNH ĐẠO EVNNPC TỰ HÀO LÀ NHỮNG CỰU 
SINH VIÊN HỆ THỐNG ĐIỆN

Kể từ khi thành lập năm 1957, đã có trên 15.000 sinh 
viên tốt nghiệp ngành Hệ thống điện Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội. Nhìn lại chặng đường 65 năm xây 
dựng bộ môn, mỗi CBCNV của EVNNPC có xuất thân 

đào tạo từ ngành Hệ thống điện đều vô cùng tự hào và 
biết ơn mái trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã giúp 
họ trưởng thành, phát triển. 

Trong một bài viết được Ban biên tập Fanpage 
Hệ thống điện đăng tải, đại diện Khoa Điện, Trường 
Điện - Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội khẳng định: 
Chúng tôi tự hào vì đã đóng góp nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho ngành Điện và trong đó có EVNNPC. 
Hiện nay, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng 
Giám đốc và 3 Phó Tổng Giám đốc của Tổng công ty 
đều là cựu sinh viên của khoa Hệ thống điện. Chưa kể 
các cựu lãnh đạo EVNNPC, lãnh đạo các Ban và lãnh 
đạo nhiều đơn vị thành viên, cùng hàng nghìn kỹ sư của 
Tổng công ty cũng là cựu sinh viên khoa Hệ thống điện. 

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - người phụ nữ có vị trí lãnh đạo 
cao nhất tại EVNNPC tự hào là cựu sinh viên khoa Hệ 
thống điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Theo 
đó, bà Đỗ Nguyệt Ánh là sinh viên K37 văn bằng 2 bộ môn 

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội tặng hoa chúc mừng bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch HĐTV EVNNPC
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Hệ thống điện và từng du học tại Liên Xô về lĩnh vực trong 
ngành Điện. Từ những chuyên môn của ngành và trải qua 
quá trình phấn đấu, bà đã trưởng thành qua nhiều chức vụ 
từ Phó Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc và hiện là Chủ 
tịch HĐTV EVNNPC. Những năm qua, bà luôn thầm biết 
ơn những người thầy, người cô đã dìu dắt và trang bị các 
kiến thức cho sự nghiệp phấn đấu của mình. 

Trên cương vị là người đứng đầu EVNNPC, Chủ tịch 
HĐTV Đỗ Nguyệt Ánh khẳng định: “Suốt nhiều năm qua, 
được sự hỗ trợ và giúp đỡ của Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, đã có rất nhiều CBCNV của Tổng công ty tốt 
nghiệp tại mái trường uy tín này. Chúng tôi luôn đánh 
giá cao công tác đào tạo của Nhà trường và mong muốn 
thông qua những kinh nghiệm quý báu của mình, các thầy, 
cô giáo sẽ tiếp tục có những đóng góp, cũng như phối hợp 
chặt chẽ với EVNNPC để nâng cao chất lượng đào tạo 
nguồn nhân lực; Xây dựng thêm những chương trình đào 
tạo chuyên sâu để đáp ứng được nhu cầu của hai đơn vị 
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật điện tiên tiến”.

Ông Vũ Anh Phương - một kỹ sư hệ thống điện có 
bề dày nhiều năm “lăn lộn” thực địa ở khắp các vùng 
miền phía Bắc, đồng thời trực tiếp tham gia thi công, 
giám sát, quản lý các công trình đầu tư xây dựng điện lực 
của EVNNPC cũng khắc ghi những bài học, kiến thức 
mà trong suốt những năm tháng học tập dưới mái nhà 
Hệ thống điện của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã 
trang bị. Hiện nay, với cương vị là Phó Tổng Giám đốc 
phụ trách kỹ thuật, an toàn của EVNNPC, ông là người 
chắp nối sự hợp tác nghiên cứu các công trình khoa học 
với Khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, Đại học Bách 
khoa Hà Nội nhằm đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo; Đưa khoa 
học, các công trình nghiên cứu từ lý luận đến với thực 
tiễn quản lý vận hành hệ thống điện miền Bắc. 

ỨNG DỤNG KHOA HỌC KỸ THUẬT TẠI EVNNPC TỪ 
NHỮNG ĐỀ TÀI GIÀU THỰC TIỄN

Trong những năm gần cao để nhanh chóng phát 
triển ngành Điện ngày một hiện đại, vươn lên ngang 
tầm châu lục, công tác hợp tác phát triển nguồn nhân 
lực luôn được EVNNPC ưu tiên đầu tư. Năm 2018, 
Khoa Điện, Trường Điện - Điện tử, thuộc Đại học Bách 
khoa Hà Nội đã hợp tác với Tổng công ty và Công ty 
Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) thực hiện 2 đề tài khoa 
học ứng dụng, gồm: Nghiên cứu bổ sung chống sét cho 
đường dây 110 kV và Phần mềm quản lý điều hành 
giảm tổn thất điện năng (TTĐN) của PC Phú Thọ. Đây 
là 2 đề tài cấp EVN do EVNNPC thực hiện và chủ trì.

Theo đó, phần mềm quản lý điều hành giảm TTĐN 
của PC Phú Thọ là đề tài nghiên cứu tổng quan về TTĐN 
kỹ thuật và phi kỹ thuật, cũng như công tác quản lý điều 
hành giảm TTĐN; Khảo sát các giải pháp đang thực hiện 

để giảm TTĐN tại Công ty; Xây dựng quy trình điều 
hành và phân cấp cho các đơn vị thực hiện việc giảm tổn 
thất; Xây dựng phần mềm điều hành của Ban chỉ đạo, 
cùng các Module quản lý về: Kế hoạch, điều hành kinh 
doanh, quản lý kỹ thuật, đầu tư xây dựng, điều độ, cũng 
như đồng bộ về dữ liệu và quản trị hệ thống. 

Đề tài đã được hoàn thành trong năm 2019 và gần 
đây nhất, trong tháng 9/2022, Công ty Điện lực Bắc 
Giang đã có buổi làm việc với các giảng viên Khoa 
Điện, Trường Điện - Điện tử thuộc Đại học Bách Khoa 
Hà Nội về sóng hài trên lưới điện các khu công nghiệp.

Là địa chỉ đỏ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng 
cao cho EVNNPC trong suốt quá trình 53 năm xây dựng 
và trưởng thành, từ nhiều năm trước đây, giữa hai đơn 
vị đã đẩy mạnh công tác phối hợp mở các lớp đào tạo 
vừa học, vừa làm và văn bằng 2 chuyên ngành Hệ thống 
điện. Đặc biệt, Trung tâm Đào tạo thuộc Công ty Công 
nghệ thông tin Điện lực miền Bắc cũng đã và đang liên 
kết với các đơn vị tổ chức lớp học văn bằng 2 chuyên 
ngành Hệ thống điện với hơn 60 học viên là những cán 
bộ hiện đang công tác tại các PC như: Sơn La, Lai Châu, 
Lạng Sơn, Bắc Ninh…, các Ban thuộc EVNNPC, Công ty 
Viễn thông Điện lực và Công nghệ thông tin... Đến nay, 
Trung tâm này đã tổ chức được hơn 10 khóa đào tạo với 
khoảng 600 lượt học viên chuyên ngành Hệ thống điện.

Trải qua quá trình 65 năm xây dựng và trưởng thành, 
tin tưởng rằng, ngành Hệ thống điện thuộc Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội sẽ tiếp tục có những hợp tác 
sâu rộng về đào tạo, khoa học công nghệ với EVNNPC 
nhằm xây dựng đội ngũ nhân lực kỹ thuật điện chất 
lượng cao, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển 
ngành Điện lực Việt Nam, góp phần xây dựng đất nước 
ngày một văn minh, hiện đại hơn

Phó Tổng giám đốc EVNNPC Vũ Anh Phương (áo caro) 
kiểm tra tình hình vận hành trên hệ thống phần mềm tại 
TBA 110 kV Yên Bái
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Thực hiện chương trình hợp tác giữa Sơn La 
và các tỉnh Bắc Lào, từ năm 1996, Công ty 
Điện lực 1 - Nay là Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã thực hiện đầu tư đường dây 

35 kV cấp điện cho các huyện giáp biên giới của tỉnh 
Hủa Phăn. Mặc dù trong những năm tháng khó khăn 
về điện lưới quốc gia, cá biệt có những thời điểm thiếu 
nguồn vào các tháng cao điểm mùa nắng nóng nhưng 
Công ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) vẫn ưu tiên và đáp 
ứng tối đa nhu cầu sử dụng điện nhằm phục vụ phát 
triển KT-XH của nhân dân tỉnh Hủa Phăn.

Một ngày mùa Thu đầu tháng 9, có dịp được đến 
với xã biên giới Lóng Sập (huyện Mộc Châu), chúng tôi 
cảm thấy vui mừng khi ánh điện đã đến với cuộc sống 
của nhân dân trong bản. Nhờ có ánh điện chiếu sáng mà 
mỗi bữa cơm tối của các hộ gia đình thêm đầm ấm hơn. 
Đặc biệt, trong những ngôi nhà nhỏ, hình ảnh cả gia đình 
ngồi quây quần bên nhau cùng xem những thước phim, 
thưởng thức các chương trình yêu thích qua sóng truyền 
hình; Hay những em nhỏ sử dụng ánh điện sáng để học 
bài, còn thanh niên thì lên mạng internet tìm hiểu những 

điều hay để giúp ích phát triển kinh tế… đã đánh thức 
trong tôi nhiều suy ngẫm. 

Ông Lò Hải Yên - Chủ tịch UBND xã Lóng Sập, 
huyện Mộc Châu chia sẻ: Trước đây, khi cuộc sống 
không có điện, bà con gặp muôn vàn khó khăn trong 
đời sống vật chất và văn hóa tinh thần. Ở đó, hầu như 
cái gì cũng gắn với từ “không”: Không điện sáng, không 
đài, không tivi, không điện thoại thông tin liên lạc…, 
nhà nào cũng dùng đèn dầu thắp sáng ban đêm, cả bản 
lúc nào cũng im lìm và lặng lẽ. Nhưng kể từ ngày ngành 
Điện Sơn La đưa điện đến với người dân, bà con đã biết 
sử dụng điện để thắp sáng và mạnh dạn mua sắm nhiều 
đồ điện trong gia đình như: Tủ lạnh, tivi, nồi cơm điện, 
cùng một số loại máy xay sát khác…

“Trước kia, mỗi khi đêm xuống, những ánh đèn 
dầu chẳng thể xua đi bóng tối, trẻ con đi học về là bỏ 
sách vở đấy rồi lên giường đi ngủ. Từ ngày có điện, 
nhà nào cũng sắm cái vô tuyến, bà con được tiếp cận 
được nhiều thông tin, kiến thức chăn nuôi tiến bộ. Việc 
học hành của con em cũng thuận lợi nhờ có ánh điện 

Nằm ở trung tâm vùng Tây Bắc Bộ, tỉnh Sơn La có trên 274 km đường biên giới tiếp giáp 
với hai tỉnh Hủa Phăn và Luông Pha Bang của nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào. Toàn 
tuyến đường biên có 17 xã biên giới với 268 bản, trong đó, 73 bản giáp biên thuộc các huyện: 
Mai Sơn, Yên Châu, Mộc Châu, Sông Mã và Sốp Cộp.

NGÀNH ĐIỆN SƠN LA:

TÔ THẮM TÌNH HỮU NGHỊ VIỆT - LÀO

NGỌC DIỆP

Công nhân PC Sơn La kiểm tra điểm đo đếm tại Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu
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thay thế đèn dầu tù mù. Giờ đây, đêm xuống cả thôn 
bản bừng sáng, cuộc sống trong thôn quá đỗi đổi thay; 
Công tác an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững. 
Thay mặt chính quyền và người dân nơi đây, tôi cảm 
ơn ngành Điện Sơn La nhiều lắm…”, ông Lò Hải Yên - 
Chủ tịch UBND xã Lóng Sập vui mừng chia sẻ thêm.

Phấn khởi, khoe với chúng tôi chiếc tivi mầu mới 
mua, anh Chăn Xoắn- Kẹo Pun Thăn (huyện Sốp Bâu, 
tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào) hồ hởi: “Được sử 
dụng điện do Việt Nam đưa sang, chúng tôi mừng lắm. 
Từ ngày có điện, gia đình tôi xem tivi rất thích. Qua các 
chương trình truyền hình, tôi đã nắm bắt thêm được 
nhiều thông tin hữu ích, trong đó có việc áp dụng máy 
móc vào sản xuất và các mô hình chăn nuôi mới để 
phát triển kinh tế. Đặc biệt, điện đã làm thay đổi diện 
mạo thôn bản, tạo điều kiện để các hộ dân phát triển 
sản xuất kinh doanh, để từ đó từng bước vươn lên thoát 
nghèo, ổn định cuộc sống”.

Việc thực hiện triển khai Dự án cấp điện cho các xã 
giáp biên giới như một luồng sinh khí mới tạo động lực 
giúp người dân vùng khó khăn phát triển kinh tế. Một 
minh chứng cụ thể đó là tại bản Lao Khô 1 (xã Phiêng 
Khoài, huyện Yên Châu). Sau nhiều năm có dịp trở lại, 
chúng tôi có thể cảm nhận rõ nét sự đổi thay ở vùng 
cao biên giới này. 

Những năm qua, cơ sở hạ tầng nông thôn ở nơi đây 
đã được Đảng và Nhà nước và địa phương quan tâm, 
đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, được sự quan tâm của ngành 
Điện, mà cụ thể là thông qua công trình “Thắp sáng 
đường quê” do PC Sơn La xây dựng đã làm thay đổi 
cuộc sống, sinh hoạt của người dân nơi đây. 

Ông Tráng Lao Khai - Trưởng bản Lao Khô 1 xúc 
động chia sẻ: Được Nhà nước và ngành Điện quan tâm 
đầu tư phát triển lưới điện, giờ đây, nhiều nhà đã có tivi, 
tủ lạnh; Một số hộ có máy xát thóc, máy cày; Trẻ em có 
điện sáng để học tập; Người dân được xem tin tức, có 
điều kiện tiếp cận các kiến thức tiến bộ kỹ thuật trên các 
phương tiện thông tin đại chúng để áp dụng vào sản xuất. 
Nhờ đó mà thu nhập của người dân đã tăng lên đáng 
kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh. Mặt khác, từ ngày có hệ 
thống chiếu sáng ngõ xóm, tình hình an ninh trật tự được 
đảm bảo. Còn gì vui hơn khi người dân trong bản đang 
phấn khởi, chỉnh trang các tuyến đường ngõ xóm để vui 
Tết Quốc khánh 2/9 và chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày 
thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Giám đốc PC Sơn 
La cho biết: “Đưa điện lưới quốc gia về vùng sâu vùng 
xa, vùng biên giới đặc biệt khó khăn là chủ trương lớn 
của Đảng và Nhà nước. Với sứ mệnh thắp sáng niềm 

tin, mặc dù, có sự khác biệt về ngôn ngữ, hình thức 
quản lý; Đường dây liên kết dài và phải trải qua địa hình 
phức tạp nhưng ngành Điện Sơn La vẫn thường xuyên, 
chú trọng công tác kiểm tra, bảo dưỡng, đầu tư nâng 
cấp nguồn, lưới điện. Đồng thời, thường xuyên trao đổi, 
phối hợp với đơn vị bạn để kiểm tra hệ thống đo đếm 
nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch, cũng như 
hạn chế tối đa tình trạng ngừng giảm mức cung ứng 
điện. Định kỳ hàng năm, PC Sơn La và Điện lực Hủa 
Phăn còn phối hợp, cử cán bộ tham gia các đoàn công 
tác, thực hiện trao đổi các vấn đề về kỹ thuật, quản lý 
giữa 2 đơn vị. Trong đó, Công ty cũng trực tiếp tham 
gia đào tạo, tập huấn về công tác quản lý vận hành, 
kinh doanh bán điện, tài trợ đào tạo tiếng Việt cho 10 
cán bộ, công nhân thuộc Điện lực Hủa Phăn”.

Trải qua 26 năm đồng hành cùng với các chính sách 
của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ phát triển KT-XH 
đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, ngành Điện 
Sơn La đã và đang không ngừng nỗ lực, khắc phục khó 
khăn để đưa điện lưới quốc gia thắp sáng những bản làng 
vùng biên. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế địa phương, 
tô thắm thêm tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào

Khánh thành công trình “Thắp sáng đường quê” tại bản
Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu

Công nhân PC Sơn La tuyên truyền sử dụng điện an toàn, 
hiệu quả cho khách hàng, nhân dân vùng biên giới
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Với mục tiêu tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội trên phạm vi cả nước trong điều kiện tiềm tàng tác hại của Đại dịch 
Covid -19, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã phát động chủ đề từ đầu năm 2022: “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt và hiệu quả”. Hầu hết các đơn vị cơ sở của ngành điện đã triển khai một 
cách thiết thực chủ đề này trong sản xuất kinh doanh điện năng, tạo ra những điểm sáng đầy 
khích lệ. Công ty Thủy điện An Khê – Ka Nak là một trong những đơn vị như thế.

3/4 CHẶNG ĐƯỜNG TRIỂN KHAI 
CHỦ ĐỀ CỦA EVN NĂM 2022

CÔNG TY THỦY ĐIỆN AN KHÊ - KA NAK:

VĂN THUẬN

NĂNG ĐỘNG SÁNG TẠO TÌM GIẢI PHÁP ĐỂ VƯỢT KHÓ

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak trực thuộc 
Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) có nhiệm vụ 
quản lý vận hành 2 Nhà máy: Thủy điện An Khê (tỉnh 
Bình Định) và Thủy điện Ka Nak (tỉnh Gia Lai) với tổng 
công suất lắp máy là 173 MW, tổng sản lượng điện thiết 
kế hàng năm là 575 triệu kWh. Trong đó, Nhà máy 
Thủy điện Ka Nak có công suất 13 MW, Nhà máy Thủy 
điện An Khê có công suất 160 MW. 

Cái khó cố hữu của ngành Thủy điện luôn là lệ 
thuộc vào nguồn nước thiên nhiên, phải vận hành nhà 
máy ổn định bằng điều tiết nước chống lũ về mùa mưa, 
tích nước đủ về mùa nắng, vừa sản xuất điện theo kế 
hoạch được giao, vừa phải điều tiết nước phục vụ vùng 
nông nghiệp hạ du. Trong năm 2021 và bước vào năm 

2022, thời tiết cực đoan đã xuất hiện sớm trên toàn 
miền Trung, cộng hưởng với dịch bệnh Covid-19 làm 
ảnh hưởng không nhỏ đến triển khai kế hoạch trong 
các đơn vị thuộc EVNGENCO2, trong đó tiêu biểu là 
Nhà máy Thủy điện An Khê - Kanak. 

Truyền thống đoàn kết, vượt khó của Công ty Thủy 
điện An Khê - Ka Nak đã được khơi dậy bằng sự năng 
động của Lãnh đạo, phối hợp với Công đoàn cùng cấp, 
phát động thi đua hiến kế, cải tiến, hợp lý hóa sản xuất. 
Công ty đã đưa ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số 
vào mọi khâu quản lý, kỹ thuật, bảo đảm vận hành 2 
nhà máy ở hai địa bàn theo một cơ chế hiệu quả nhất.

Cụ thể là thực hiện tốt công tác điều tiết và tích 
nước hồ chứa, đáp ứng được nhu cầu nước sinh hoạt, 
sản xuất nông nghiệp, phòng - chống hạn hán, cải thiện 

Lãnh đạo và CBCNV Công ty luôn đoàn kết, đề ra nhiều biện pháp, giải pháp thiết thực để vượt khó
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môi trường, phát huy tốt vai trò giảm lũ cho hạ du và 
đáp ứng yêu cầu phát điện, hoàn thành tốt sứ mệnh 
“thắp sáng niềm tin”, đóng góp thiết thực vào công 
cuộc phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng 
- an ninh trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Bình Định, phục 
vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

KHẲNG ĐỊNH NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẦY NỘI LỰC 
VÀ BỀN VỮNG

Kết thúc năm 2021, Thủy điện An Khê - Ka Nak đã 
sản xuất được 768,479 triệu kWh điện, vượt 23,5% kế 
hoạch được giao, tức vượt hơn 146 triệu kWh. Bên cạnh 
đó, các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật khác như tỷ lệ điện tự 
dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy sự cố của đơn vị 
đều đạt và vượt kế hoạch.

Giám đốc Công ty Đặng Văn Tuần cho biết: Những 
kết quả đạt được trong năm 2021 đã thể hiện sự nỗ lực 
vượt bậc, toàn diện của tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân 
viên trong Công ty. Đặc biệt, việc hoàn thành vượt mức 
kế hoạch sản lượng điện được giao trong năm 2021 đã 
tạo động lực để Thủy điện An Khê - Ka Nak tiếp tục 
phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Bước vào năm 2022, tính đến ngày 8/9/2022, Thủy điện 
An Khê - Ka Nak đã sản xuất được 577,092 triệu kWh điện, 
hoàn thành 100% kế hoạch năm do EVNGENCO2 giao, 
chính thức về đích trước 112 ngày. 9 tháng đầu năm 2022, 
Công ty đã đóng góp cho ngân sách nhà nước hơn 102 tỷ 
đồng và đóng góp cho các hoạt động an sinh xã hội gần 
200 triệu đồng.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện chủ đề: “Thích 
ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” của EVN tại Công 
ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực, giúp Công ty hoàn thành xuất sắc, toàn diện 
các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời, tạo đà 

tăng tốc trong 3 tháng quí 4 cho việc hoàn thành các 
chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 một cách ấn tượng. 

“Thích ứng, an toàn, linh hoạt và hiệu quả” còn 
thể hiện trong điều hành của lãnh đạo: Công ty thực 
hiện đúng, đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách 
đối với người lao động theo quy định của Nhà nước; 
Tăng cường thực hiện dân chủ trong toàn Công ty, tạo 
sự thống nhất, đoàn kết, môi trường làm việc cởi mở, 
thân thiện. Công ty cũng đã thường xuyên kiểm tra, rà 
soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, trang bị bảo 
hộ lao động, dụng cụ về công tác an toàn vệ sinh lao 
động, phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai, 
tìm kiếm cứu nạn; Tổ chức các lớp tập huấn an toàn 
điện, phòng cháy chữa cháy, phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn... Mặt khác, Công ty còn phối hợp 
với các đoàn thể, Công đoàn cùng cấp triển khai đầy 
đủ, kịp thời công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng của CBCNV, người lao động; Đảm bảo chế 
độ tiền lương luôn ổn định và quí nhất là không để xảy 
ra sự cố, tai nạn lao động.

Bước vào cao điểm mùa mưa bão năm 2022, Thủy 
điện An Khê - Ka Nak  đã triển khai nhiều phương án 
để bảo đảm an toàn hồ đập, an toàn cho người và tài 
sản vùng hạ du, đồng thời vận hành sản xuất điện hiệu 
quả, sẵn sàng, chủ động ứng phó các tình huống có 
thể xảy ra.

Thời gian cho chặng đường về đích năm 2022, kết 
thúc chủ đề năm của EVN không còn nhiều, CBCNV 
Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đang ngày đêm 
triển khai thực hiện đợt thi đua nước rút sau Hội nghị 
người lao động, biến quyết tâm thành hành động cụ thể 
và “không gì là không thể” đối với một tập thể đoàn 
kết, năng động như thế

Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak diễn tập tình huống xử lý sạt lở mái đập thượng lưu bằng rọ đá
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Với phương châm hoạt động là một doanh nghiệp tử tế, Công ty cổ phần Tập đoàn Sotek 
(SOTEK GROUP) xác định sẽ luôn nỗ lực kinh doanh bền vững, mang lại những giá trị 
thật, sản phẩm thật cho khách hàng và cho xã hội, luôn luôn hài hòa các lợi ích, không vì 
quyền lợi của doanh nghiệp mà đánh mất sự cân bằng của tự nhiên.

NỖ LỰC VÌ MỤC TIÊU TRỞ THÀNH
TẬP ĐOÀN KINH TẾ MẠNH, BỀN VỮNG

SOTEK GROUP

NGUYỄN HOA

ĐẨY MẠNH KINH DOANH THEO MÔ HÌNH TẬP ĐOÀN

Công ty cổ phần Tập đoàn Sotek (SOTEK GROUP) 
tiền thân là Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt 
Nam. Được thành lập năm 2008, 14 năm qua, HBT Việt 
Nam được biết đến là doanh nghiệp chuyên sản xuất và 
cung ứng máy biến thế, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam. 
Đến nay, HBT Việt Nam đã thiết lập được hệ thống 
phân phối sản phẩm rộng khắp toàn quốc với 2 nhà máy, 
trên 20 đại lý phân phối và giữ vững vị thế trong top 03 
nhà sản xuất máy biến thế hàng đầu Việt Nam.

Nhằm thay đổi chiến lược kinh doanh, chuyển 
đổi theo mô hình Tập đoàn, ngày 27/3/2022, SOTEK 
GROUP đã chính thức được thành lập với số vốn điều 
lệ 120 tỷ đồng. Hội đủ các yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - 
Nhân hòa”, Tập đoàn SOTEK GROUP đã quy tụ được 
Ban lãnh đạo là những doanh nhân có đủ “tâm - tầm 
- tài”, cùng đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia tư vấn 
giỏi, công nhân viên có trình độ chuyên môn cao để 
thực hiện sứ mệnh chung: “Mang tới cho khách hàng 
sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt nhất với mức giá tốt 
hơn giá trị sản phẩm; Đóng góp cho sự phát triển bền 
vững và tiến bộ của xã hội”.

Chiến lược kinh doanh của Tập đoàn sẽ tập trung 
vào các lĩnh vực như: Sản xuất máy biến áp, thiết bị 
điện; Bất động sản; Xây dựng; Công nghệ & Logistics. 
Đây đều là những doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm 
và thế mạnh trong lĩnh vực chuyên sâu của mình. Với 
những doanh nghiệp mới thành lập đều có tiềm năng 
phát triển trong tương lai gần.

Hiện nay, SOTEK GROUP đang đẩy mạnh kinh 
doanh, phát triển các khu, cụm công nghiệp và xây dựng 
nhà xưởng đã và đang cho thuê tại các khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh gồm: Thuận Thành 1 với quy 
mô 2,6ha; Đại Đồng - Hoàn Sơn (01 ha); Tiên Sơn (0,5ha)… Tòa nhà SOTEK GROUP dự kiến xây dựng trong tương lai
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Tập đoàn cũng đang triển khai xây dựng các dự án 
như: Dự án Nhà máy Sản xuất công nghiệp công nghệ 
cao, sản xuất thiết bị điện, sản xuất công nghiệp hỗ 
trợ với quy mô 95.000 m2  tại huyện Giao Thủy (Nam 
Định), dự kiến sẽ tạo việc làm cho 250 lao động với sản 
lượng 6 triệu sản phẩm/năm.

Đặc biệt, Tập đoàn đã có những bước đi đầu tiên 
để tiến vào thị trường du lịch dịch vụ và mục tiêu trở 
thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt 
Nam cung cấp các dịch vụ du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng 
đẳng cấp quốc tế. Hiện SOTEK GROUP đang triển 
khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Onsen - Glamping 
Kim Bôi (huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) với 2 địa điểm 
2,8ha và 10ha để đem lại những trải nghiệm du lịch khác 
nhau cho du khách. Dự án mang định hướng tôn trọng 
tối đa thiên nhiên nguyên sơ, nhấn mạnh yếu tố văn 
hóa vùng miền đặc sắc và đem đến một trải nghiệm du 
lịch hoàn toàn mới, đưa du khách thoát khỏi những bộn 
bề lo toan cuộc sống hàng ngày, nạp lại năng lượng của 
cả thân - tâm - trí. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành và đưa 
vào vận hành trong quý II/2024, thu hút nhiều du khách 
trong nước và quốc tế.

NỖ LỰC, KIÊN ĐỊNH VỚI MỤC TIÊU

Theo ông Nguyễn Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT 
SOTEK GROUP, nhằm mục tiêu xây dựng SOTEK 
GROUP hướng tới là Tập đoàn kinh tế vững mạnh, 
hiện nay định hướng phát triển của SOTEK GROUP 
dựa trên 3 trụ cột phát triển chính đó là: Sản xuất là 
cốt lõi; Bất động sản trong đó có công nghiệp và BĐS 
nghỉ dưỡng là yếu tố giúp doanh nghiệp tăng trưởng; 

Thương mại và dịch vụ là để nâng tầm giá trị cho hai 
mảng kinh doanh còn lại của Tập đoàn.

“Hiện tại chúng tôi đã và đang từng bước thực hiện 
theo lộ trình kế hoạch để chuyển đổi mô hình tập đoàn, 
các doanh nghiệp của các lĩnh vực mới đã dần được 
thành lập và bắt đầu triển khai các dự án của Tập đoàn 
cùng với các dự án hợp tác với các đối tác trong hệ sinh 
thái của SOTEK GROUP, những dự án này kỳ vọng sẽ 
từng bước xây dựng và phát triển các công ty trong Tập 
đoàn và đóng góp một phần cho sự phát triển của các địa 
phương sở tại có các dự án đó”, ông Quân chia sẻ. Đồng 
thời khẳng định, Tập đoàn luôn hoạt động với tinh thần 
thượng tôn pháp luật và thể hiện rõ trách nhiệm xã hội 
của mình thông qua việc phát triển kinh doanh bền vững.

Trong tương lai gần, SOTEK GROUP đặt mục tiêu 
tới năm 2027, doanh thu toàn Tập đoàn sẽ đạt 3.800 tỷ 
đồng. Để đạt được các kế hoạch đề ra, Tập đoàn sẽ 
tăng cường vận dụng tư duy tinh gọn để ra các quyết 
định đúng đắn và cần thiết. Ngoài ra, cũng sẽ tập trung 
vào tuyển dụng, giữ chân và phát triển nhân sự tài năng. 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, dù vẫn còn là một 
Tập đoàn non trẻ, thế nhưng hy vọng dưới sự chèo lái 
vững chắc của Ban lãnh đạo Tập đoàn, mà đứng đầu là 
Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quân bằng kinh nghiệm 
của mình sẽ có những chiến lược bài bản theo từng giai 
đoạn phát triển. Bên cạnh đó là sự nỗ lực, đoàn kết của 
tập thể CBCNV-LĐ trong Tập đoàn sẽ tạo nên sức mạnh 
tổng lực để đưa con thuyền SOTEK GROUP bước từng 
bước vững chắc, tiến gần hơn nữa tới mục tiêu trở thành 
Tập đoàn kinh tế mạnh, bền vững

Nhà máy 2.6ha tại KCN Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh) mà SOTEK GROUP chuẩn bị xây dựng vào quý 1/2023
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Sau 9 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu hút 59 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 
14.226,25 tỷ đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 14 dự án, với tổng vốn tăng thêm 19.419,32 
tỷ đồng.

NGUYỄN BAY

BÌNH ĐỊNH THU HÚT HƠN 33.000 TỶ ĐỒNG
TRONG 9 THÁNG 2022

Theo đó, trong các dự án cấp mới có 18 
dự án ngoài Khu Kinh tế (KKT), Khu 
Công nghiệp (KCN) với tổng vốn đầu tư 
11.253,65 tỷ đồng; 17 dự án trong KKT, 

KCN với tổng vốn đầu tư 2.406,88 tỷ đồng. Riêng trong 
tháng 9, tỉnh thu hút mới 05 dự án với tổng vốn đầu 
tư 3.019,75 tỷ đồng; 24 dự án được đầu tư trong các 
Cụm Công nghiệp (CCN) gồm: CCN Tường Sơn, thị 
xã Hoài Nhơn; CCN Rẫy Ông Thơ; CCN Hóc Bợm; 
CCN Tây Xuân huyện Tây Sơn; CCN Gò Bùi; CCN 
Gò Cầy; CCN Gò Cây Duối huyện An Lão; CCN Tân 
Đức; CCN Nhơn Tân 1 thị xã An Nhơn; CCN Phước 
An huyện Tuy Phước; CCN Tà Súc huyện Vĩnh Thạnh 
với tổng vốn đầu tư 565,72 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực: 43 dự án thuộc lĩnh vực công 
nghiệp; 09 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 
du lịch; 05 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản; 01 dự 
án lĩnh vực công nghệ thông tin và 01 dự án thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp.

Một số dự án lớn đáng chú ý như: Dự án Tổ hợp 
Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên 
gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần 

mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2000 tỷ đồng; Dự án 
Nhà máy sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công 
ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu 
tư 250 tỷ đồng; Dự án Nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành 
phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn 
đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất 
viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty CP 
Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng.

Đối với thu hút vốn đầu tư nước ngoài, từ đầu năm 
đến nay có 03 trường hợp điều chỉnh tăng vốn, trong đó 
có 02 dự án trong KKT, KCN và 01 dự án ngoài KKT, 
KCN với tổng vốn điều chỉnh tăng 6,85 triệu USD. Đến 
nay, cả tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 1,1 
tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT và KCN với 
tổng vốn đăng ký 854,8 triệu USD và 48 dự án ngoài 
KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,6 triệu USD.

Về phát triển doanh nghiệp (DN), UBND tỉnh đã 
chỉ đạo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm 
cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư, tạo thuận lợi 
cho DN và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 
của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực 

Đoàn công tác tỉnh Bình Định làm việc với Ban Quản lý KCN Gyeonggi Regional Headquarters sáng 29/9/2022 tại Hàn Quốc
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cạnh tranh quốc gia năm 2022. Từ đầu năm đến nay, 
có 973 DN thành lập mới với tổng vốn đăng ký 8.515 tỷ 
đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 35,7% về số DN 
và 7,5% về vốn đăng ký. Đã thực hiện cấp đăng ký cho 
trên 475 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh; đăng ký thay đổi khoảng 1.732 DN, chi nhánh, 
VPĐD; giải thể và chấm dứt hoạt động 330 trường hợp; 
tạm ngừng hoạt động 556 trường hợp, hoạt động trở lại 
384 trường hợp.

Trong tháng 9 vừa qua, tỉnh Bình Định đã tổ chức 
đoàn xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc do đồng chí Lê 
Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng 
đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã thực 
hiện chuyến công tác xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc từ 
ngày 25/10/2022 - 30/9/2022. Tham gia đoàn có ông 
Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, BQL Khu Kinh 
tế, Văn phòng UBND tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 
Công ty Cổ phần Becamex Bình Định.

Tại các cuộc làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã giới 
thiệu, quảng bá thông tin, tiềm năng, điều kiện thuận lợi, 
cơ hội đầu tư và các chính sách khuyến khích đầu tư vào 
tỉnh, đặc biệt là Becamex VSIP Bình Định, tạo dựng được 
hình ảnh Bình Định là điểm đến lý tưởng cho các nhà 
đầu tư Hàn Quốc. Các đối tác làm việc cam kết sẽ làm 
cầu nối để tiềm năng và thế mạnh của Bình Định sớm 
đến được các nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm.

Với sự chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự 
nỗ lực của các cơ quan liên quan và thành viên đoàn 
công tác, nhất là sự chuẩn bị chu cháo của Công ty Cổ 
phần Becamex Bình Định, chuyến công tác đã thu được 
kết quả rất thành công, hơn cả mục tiêu đề ra từ ban 
đầu, cả về nội dung lẫn công tác tổ chức. Ngoài ra, 
thành công lớn của chuyến đi lần này là việc kết nối với 
các nhà đầu tư Hàn Quốc cụ thể trong việc mời gọi, 
xúc tiến đầu tư vào tỉnh và các lịch hẹn của các đối tác 
Hàn Quốc tại Bình Định trong thời gian đến.

Để tăng cường thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút 
đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đề xuất 
UBND tỉnh các giải pháp thực hiện công tác xúc tiến 
đầu tư trọng tâm các tháng cuối năm 2022, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung rà soát tình hình triển khai các 
dự án đã được Chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá. Qua đó sẽ 
kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án có 
vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự án 
không còn khả năng triển khai.

Thứ hai, tăng cường tổ chức lựa chọn nhà đầu tư 
cho các dự án đã đủ điều kiện tổ chức. Đồng thời, tăng 
cường giao cho các địa phương tổ chức lựa chọn, nhất 
là các dự án đấu giá.

Thứ ba, đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN, trong đó tính chất, mục 
tiêu CCN được đánh giá dựa trên mức độ phù hợp của 
ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư với định hướng phát 
triển ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên trên địa bàn 
tỉnh; định hướng phát triển kinh tế - xã hội, các quy 
hoạch vùng, quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 
ngành trên địa bàn tỉnh.

Thứ tư, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư 
các thị trường quan trọng như tổ chức Hội nghị xúc 
tiến đầu tư với các DN Đức tại Bình Định (11/2022) và 
tổ chức đoàn xúc tiến đầu tư tại Đức (12/2022)

Bình Định vừa đón dự án công nghệ cao đầu tiên tại 
KCN Becamex trong tháng 5/2022

Ngày 23/9/2022, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Tổng công 
ty Becamex IDC và Liên đoàn các ngành công nghiệp Thái 
Lan tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp 
Thái Lan bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến
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NHỮNG CON SỐ ĐÁNG KHÍCH LỆ

Năm 2021, đại dịch Covid-19 đã có những tác động 
tiêu cực đến nền kinh tế nước nhà. Tỉnh Bình Định nằm 
trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung đang không 
ngừng nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động sản xuất - kinh 
doanh, phấn đấu vươn lên nằm trong nhóm dẫn đầu, 
nhưng cũng đã gặp phải không ít khó khăn trong sản 
xuất và đời sống do thiên tai, dịch bệnh gây nên. Quyết 
không bó tay ngồi nhìn những tác động tiêu cực xảy 
đến, toàn hệ thống chính trị, các ngành, các cấp của 
tỉnh Bình Định đã vào cuộc với những giải pháp tình 
thế, sáng tạo, phát huy nội lực của từng địa phương, 
hỗ trợ hiệu quả thiết thực cho từng trường hợp khó 
khăn cụ thể để duy trì và phát triển sản xuất. Trong 
đó, ngành Thuế đã “xốc lại đội hình”, đồng hành cùng 
cộng đồng doanh nghiệp và hộ kinh doanh với những 

biện pháp tích cực nhất và đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ.

Cụ thể, ngành Thuế tỉnh đã nỗ lực hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 với tổng thu ngân 
sách nhà nước đạt 13.184 tỷ đồng, đạt 142,7% so kế 
hoạch dự toán được giao và tăng 9,6% so với năm 2020.

Nhìn tổng quan tại 14 tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên, Bình Định xếp thứ 04 về số thu ngân sách; Chỉ 
đứng sau Đà Nẵng - Thành phố trực thuộc Trung ương 
và 02 tỉnh là Quảng Nam, Quảng Ngãi - nơi có những 
doanh nghiệp đặc thù. Đặc biệt, năm 2021, Bình Định 
lần đầu tiên vượt trên Khánh Hòa về lĩnh vực thu nộp 
ngân sách.

Ghi nhận sự phấn đấu vươn lên và đẩy mạnh sản 
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và cá nhân 

Ngày 23/9/2022, tại thành phố Quy Nhơn, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức 
Lễ tuyên dương các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2021.

VĂN THUẬN

BỘI THU NHỜ
KHÉO CHĂM SÓC NGUỒN THU

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng (giữa) tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các doanh nghiệp 
có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế từ năm 2019-2021
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Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục thuế Bình Định (người đứng) báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh về công tác thuế 
9 tháng năm 2022

người nộp thuế, tại Hội nghị này, 143 doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế năm 2021 
đã được Tổng cục Thuế, UBND tỉnh Bình Định và Cục 
Thuế tỉnh tuyên dương. Trong đó, UBND tỉnh tặng 
bằng khen cho 06 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc 
trong phong trào thi đua thực hiện nghĩa vụ nộp thuế 
từ năm 2019 - 2021; Tổng cục Thuế tặng giấy khen cho 
12 doanh nghiệp; Cục Thuế tỉnh tặng giấy khen cho 125 
doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực 
hiện tốt chính sách pháp luật thuế năm 2021.

NUÔI DƯỠNG TỐT NGUỒN THU ĐỂ CÓ MÙA 
BỘI THU

 Ông Nguyễn Đẩu - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh 
Bình Định chia sẻ một cách chân tình: “Để có mùa 
bội thu, phải khéo nuôi dưỡng nguồn thu”. Ngay từ 
đầu năm 2021, Lãnh đạo Cục Thuế Bình Định đã xác 
định mục tiêu cho toàn ngành, đó là “công nghệ - công 
khai - công chức”. Theo đó, Cục Thuế tiếp tục xác 
định doanh nghiệp là chủ thể và trung tâm của mọi giải 
pháp; Toàn ngành hướng đến chất lượng phục vụ để 
tạo thuận lợi tối đa và nâng cao “sức khỏe” của doanh 
nghiệp, qua đó góp phần nuôi dưỡng và gia tăng nguồn 
thu ngân sách.

 Trước hết, phải có giải pháp tối ưu để vượt khó, 
nhưng để thực hiện giải pháp đó, ngành Thuế phải hòa 
mình vào cùng giải quyết khó khăn với doanh nghiệp, 
hỗ trợ giúp đỡ về chính sách, áp dụng công nghệ thông 
tin thúc đẩy nhanh tiến trình số hóa công tác quản lý 

thuế và quản trị nội ngành. Đồng thời, có các giải pháp 
mang tính đột phá trong quản lý, thu thuế nhằm đảm 
bảo thu đúng, thu đủ, công khai, minh bạch.

 Năm 2021, toàn ngành thực hiện tái cơ cấu, mở 
rộng, khai thác, huy động kịp thời các nguồn thu mới, 
cũng như tập trung hỗ trợ, cảnh báo giúp doanh nghiệp 
tự sửa sai nên tổng nguồn thu mà ngành Thuế bù đắp 
được cho phần hụt thu do ảnh hưởng thiên tai, dịch 
bệnh, chính sách là trên 400 tỷ đồng.

 Công tác hoàn thuế được triển khai nhanh chóng, 
kịp thời. Cục Thuế đã giải quyết 332 hồ sơ hoàn thuế 
với số thuế hoàn là 1.790 tỷ đồng, tăng gấp 1,6 lần so 
với cùng kỳ năm 2020. Ngoài ra, Cục Thuế cũng đã tổ 
chức các Tuần lễ “Lắng nghe ý kiến người nộp thuế” 
thông qua hình thức trực tuyến. Qua đó đã giải đáp 
hàng trăm vướng mắc cho doanh nghiệp, các tổ chức, 
cá nhân phản ảnh. Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ 
tục hành chính thuế trên môi trường điện tử. Theo 
đó, 100% doanh nghiệp đang hoạt động thực hiện khai 
thuế/hoàn thuế điện tử; 98,7% doanh nghiệp đang hoạt 
động thực hiện nộp thuế điện tử và 86% doanh nghiệp 
đủ điều kiện đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử.

Ngành Thuế Bình Định đã thực hiện phương châm: 
“Nước lên - thuyền lên”. Để có mùa bội thu thì phải 
tích cực nuôi dưỡng nguồn thu, khéo chăm sóc nguồn 
thu và hiệu quả đã được chứng minh trong năm 2021. 
Hành trình này đang tiếp diễn với niềm tin mới hứa hẹn 
mùa bội thu năm 2022
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Nhằm tăng cường công tác kiểm tra, kiểm 
soát thị trường trên địa bàn, Cục QLTT 
Thanh Hóa đã ban hành các công văn chỉ 
đạo về kiểm tra, kiểm soát thị trường như: 

Tăng cường kiểm tra, xử lý cơ sở kinh doanh động vật 
hoang dã có nguồn gốc bất hợp pháp trên địa bàn tỉnh; 
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát, quản lý 
chất lượng, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại 
xăng dầu; thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả 
lợn châu Phi xâm nhập, tái phát và lây lan trên địa bàn tỉnh.

Với phương châm: “Quản lý đối tượng và kiểm tra 
có trọng tâm, trọng điểm”, lãnh đạo Cục QLTT Thanh 
Hóa đã chỉ đạo các Đội QLTT phải nắm chắc địa bàn, 
đối tượng sản xuất, kinh doanh. Sau đó, Cục QLTT 
phân công rõ việc, rõ chỉ tiêu, rõ địa bàn cho mỗi cán 
bộ, nhằm phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm những đối 
tượng vi phạm pháp luật.

Để hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường mang 
tính hiệu quả, bền vững về lâu dài, trước tiên, Cục 
QLTT phải tăng cường công tác phối hợp với các 
cơ quan thông tin đại chúng, các cơ quan chức năng, 
chính quyền địa phương tuyên truyền, giáo dục pháp 
luật dưới nhiều hình thức, thiết thực để nâng cao trách 
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh cũng như người 
tiêu dùng trong việc thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật Nhà nước. Mỗi cán bộ đồng thời 
là một tuyên truyền viên thường xuyên lồng ghép, phổ 
biến Chính sách pháp luật trong quá trình kiểm tra, 
kiểm soát địa bàn và xử lý các đối tượng vi phạm. 

Đồng thời, kêu gọi mọi người tích cực tham gia tố 
giác, phát giác tội phạm hoặc không tiếp tay cho các 
đối tượng buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả và gian 
lận thương mại. Bên cạnh đó, QLTT Thanh Hóa còn 
thông tin kịp thời về tình hình cung cầu, giá cả hàng 
hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm 
ngăn chặn những mánh khóe, đưa tin thất thiệt làm sai 
lệch về tình hình thị trường để người tiêu dùng nắm rõ.

Cục QLTT Thanh Hóa còn xây dựng kế hoạch thường 
xuyên, theo chuyên đề kiểm tra, kiểm soát thị trường phục 
vụ các giải pháp kích cầu của Chính phủ. Tăng cường kiểm 
tra các hành vi lợi dụng chủ trương “người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ chính trị để tiêu thụ 
hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, găm hàng 
chờ tăng giá, liên kết chiếm lĩnh thị trường. Không những 
vậy, các Đội QLTT phải bám sát kế hoạch, chỉ đạo của 
cấp trên, của Chi cục với phương châm: “Đồng hành cùng 
doanh nghiệp” tăng cường mối quan hệ phối hợp với các 
doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh chân chính trong và 
ngoài tỉnh để thường xuyên cung cấp, trao đổi thông tin 
nhận biết kịp thời về việc gian lận thương mại.

Theo số liệu thống kê của Cục QLTT Thanh Hóa, 
trong 7 tháng đầu năm 2022, lực lượng QLTT Thanh 
Hóa đã xử lý 740 vụ vi phạm trong lĩnh vực buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả, thu nộp ngân sách 
Nhà nước số tiền hơn 2,1 tỷ đồng. 

Với sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nỗ lực 
phấn đấu của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ, công 
nhân viên chức trong toàn ngành, chúng tôi tin tưởng 
Cục QLTT Thanh Hóa sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ công tác quản lý thị trường năm 2022

Trước tình hình buôn lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng mất vệ sinh thực phẩm, vi phạm sở hữu trí 
tuệ… diễn biến khá phức tạp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, Cục QLTT Thanh Hóa đã ban 
hành nhiều kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường có trọng tâm, trọng điểm.

VĂN TRƯỜNG

KIỂM TRA, KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG
PHẢI CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THANH HÓA: 

Ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục QLTT 
Thanh Hóa phát biểu tại Hội nghị
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Với mục tiêu cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, tạo 
sân chơi bình đẳng cho các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước, chính quyền huyện 

Hà Trung đã chủ động áp dụng, thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ. Huyện còn đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính trên địa bàn theo hướng công khai, minh 
bạch, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (DN) trên địa bàn, góp 
phần nâng cao hiệu quả hoạt động trong nhiều lĩnh 
vực, nhất là tài chính - ngân hàng, viễn thông, thông tin, 
quản lý hành chính nhà nước.

Trước mắt, Hà Trung tập trung khai thác và sử 
dụng các công trình trọng tâm, trọng điểm như: Cụm 
Cảng Lèn; khu bảo tồn thiên nhiên rừng Sến Tam Quy; 
Hồ Con Nhạn; Cụm di tích thắng cảnh Ba Bông - Hàn 
Sơn; Cụm di tích lăng miếu Triệu Tường (Hà Long);, 
các cụm công nghiệp - làng nghề Hà Phong II, Hà Lĩnh, 
Hà Tân, Hà Bình, Hà Long, Yên Dương; Vùng kinh 
tế trang trại Đông - Phong - Ngọc; Trung tâm các xã, 
các tụ điểm kinh tế, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam 
thắng cảnh... Tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường 
đầu tư để các thành phần kinh tế, các tổ chức, cá nhân 
trong và ngoài huyện tham gia đầu tư phát triển làm 
giàu cho mình và quê hương.

Hiện tại, Hà Trung đã được UBND tỉnh Thanh Hóa 
phê duyệt xong 6 cụm công nghiệp làng nghề, với tổng 
diện tích hơn 100 ha. Một số cụm công nghiệp như 
Hà Tân, Hà Phong đã cơ bản lấp đầy. Huyện ưu tiên 
thu hút phát triển các ngành nghề mà địa phương có 
thế mạnh, như: sản xuất vật liệu xây dựng, đồ mộc gia 
dụng, chế biến nông, lâm sản; ưu tiên, khuyến khích 
các ngành nghề sử dụng nhiều lao động, ít gây ô nhiễm 
môi trường. Đồng thời, Hà Trung đã triển khai thực 
thiện một số quy hoạch lớn: Quy hoạch vùng huyện 
đến năm 2045, quy hoạch chung xây dựng các đô thị 

Hà Long, Hà Lĩnh đến năm 2040, đô thị Cừ (xã Yên 
Dương - Hà Bình), đô thị Gũ (xã Lĩnh Toại, Hà Hải, Hà 
Châu) đến năm 2045, điều chỉnh quy hoạch chung thị 
trấn Hà Trung đến năm 2035… 

Đến nay, huyện Hà Trung có 1.335 cơ sở ản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; trong đó, khu vực Nhà nước 
có 1 cơ sở là Nhà máy thuốc lá Thanh Hóa, tạo việc làm 
cho khoảng 550 lao động, khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài, gồm 3 dự án: Cty Giầy VENUS, Cty may SUNY, 
Cty Bao bì Hàn Việt, giải quyết khoảng 8.000 lao động. Kết 
quả thu hút đầu tư các dự án những năm qua đã góp phần 
thúc đầy phát triển kinh tế của huyện, giải quyết việc làm 
và thu nhập cho người lao động.

 Ông Nguyễn Xuân Dũng - PCT huyện Hà Trung 
khẳng định: Hà Trung hội tụ nhiều yếu tố về vị thế địa 
chính trị, nguồn lực và tài nguyên, cam kết mạnh mẽ 
của chính quyền và đồng thuận của nhân dân, là địa 
điểm đầu tư lý tưởng cho các nhà đầu tư, DN trong và 
ngoài nước. Hà Trung luôn hoan nghênh và chào đón 
các nhà đầu tư, DN và luôn đồng hành để họ đi đến 
thành công

Hà Trung là huyện có huyết mạch giao thông quan trọng ở “đầu cầu” phía Bắc tỉnh Thanh 
Hóa. Lợi thế vị trí cùng với sự đa dạng văn hóa và nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú 
mang đến cho Hà Trung nhiều tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại.

VÂN TRƯỜNG

KHAI THÁC TIỀM NĂNG, LỢI THẾ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ

HÀ TRUNG - THANH HÓA:

Nhà máy Thuốc lá Thanh Hóa tạo việc làm cho khoảng 550 
lao động
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Với lợi thế nằm tiếp giáp đô thị Bỉm Sơn, cùng với cụm công nghiệp được huyện Hà Trung quy 
hoạch, đầu tư…, xã Yên Dương (Hà Trung – Thanh Hóa) có nhiều điều kiện thuận lợi để thu 
hút đầu tư, phát triển kinh doanh. 

VÂN TRƯỜNG

ĐẨY MẠNH CÁC GIẢI PHÁP
THU HÚT ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

XÃ YÊN DƯƠNG:

Xã Yên Dương nằm ở phía Bắc huyện 
Hà Trung, giáp thị xã Bỉm Sơn có vị trí 
chiến lượng quan trọng trong việc phát 
triển vùng. Là xã có 2 km Quốc lộ 1A và 

đường sắt Bắc - Nam chạy qua, gần 3 km đường 523 Cừ 
đi Ngọc Trạo (huyện Thạch Thành), thuận lợi cho việc 
giao lưu phát triển kinh tế - văn hóa và xã hội.

Nhiệm vụ phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho 
người dân không chỉ là mục tiêu của Chương trình xây 
dựng NTM mà còn mang tính phát triển ổn định bền 
vững cho nhân dân. Vì vậy, những năm qua UBND xã Yên 
Dương thực hiện công khai các quy hoạch, nhất là các quy 
hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, danh 
mục dự án kêu gọi thu hút đầu tư; thực hiện minh bạch 
trong công tác đấu giá, đấu thầu dự án, giải quyết kịp thời 
những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhân dân. 

Đặc biệt, từ khi có quyết định thành lập Cụm công 
nghiệp, xã Yên Dương coi đây là “đòn bẩy” quan trọng 
đến sự phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, nên toàn thể 
cán bộ, công chức xã Yên Dương tiếp tục đẩy mạnh việc 
tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách 
nhiệm và đạo đức trong thực thi công vụ… Tất cả các 
yếu tố trên góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, thu hút các doanh nghiệp trong và ngoài nước 
vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, 
tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Song song với các giải pháp trên, UBND xã Yên 
Dương còn tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao 
thông, nhất là các tuyền đường liện thôn, liên xã. Từ 
đó, mạng lưới giao thông trên địa bàn từng bước phát 
triển, đảm bảo liên thông giữa các vùng, thôn, xã… kết 
nối các trung tâm  kinh tế - xã hội, tạo động lực cho 
phát triển kinh tế - xã  hội.

Đến nay, tổng số Cty, DN trên địa bàn toàn xã đạt 
23 đơn vị. Trong đó, có 01 Cty 100% là vốn đầu tư nước 
ngoài, thu hút số lượng lao động địa phương và vùng lân 

cận lên tới 600 công nhân, thu nhập bình quân 7 triệu/
người/tháng. Hiện tại, Cty đang tiếp tục đầu tư mở rộng 
dây truyền 2 để đưa vào sản xuất vào cuối năm 2022. 

Yên Dương đã thực sự “thay da đổi thịt” nhanh 
chóng! Đi trên những con đường nhựa, bê tông phẳng 
lỳ, rộng rãi, sạch sẽ vào tận các thôn, xóm chúng ta mới 
thấy rõ hơn những sự thay đổi ấy. Đó là, những ngôi 
nhà ngói đỏ vừa được xây dựng mới khang trang, đẹp 
đẽ vẫn còn thơm nồng mùi sơn ve; những cửa hàng, 
quán xá được nhân dân cải tạo, xây dựng mới nhằm 
phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân; những công 
trình phúc lợi xã hội vừa mang phong cách hiện đại vừa 
là nơi nhân dân tập trung hội họp, vui chơi giải trí… Tất 
cả những niềm vui, hạnh phúc ấy như đang hiện rõ trên 
từng khuôn mặt của người dân.

Sắp tới, UBND xã cùng toàn thể nhân dân tiếp tục 
phát huy những tiềm năng, lợi thế của mình để nâng cao 
các giải pháp thu hút đầu tư xây dựng tạo điều kiện cho 
các Cty, DN đầu tư vào Cụm công nghiệp làng nghề 
nhằm thu hút lao động và phát triển các ngành dịch vụ

Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao
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Xác định rõ xây dựng nông thôn mới (XDNTM) nâng cao là nhiệm vụ chính trị trước mắt 
và lâu dài, ngay từ khi bắt tay thực hiện, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo XDNTM xã Lĩnh Toại (Hà 
Trung) đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thu nhận nhiều đóng góp của nhân 
dân, tạo nên bước đi chắc chắn và bền vững.

THANH HOA

BƯỚC ĐI CHẮC CHẮN VÀ BỀN VỮNG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO XÃ LĨNH TOẠI:

Công tác tuyên truyền XDNTM nâng cao 
được quan tâm triển khai sâu rộng, quán 
triệt trong các hội nghị Đảng, đoàn thể và 
nhân dân. Mỗi kế hoạch trước khi được 

đem ra bàn thảo với nhân dân, Chính quyền đều lấy ý 
kiến của các ngành, các đoàn thể; thống nhất việc gì 
làm trước, việc gì làm sau, quan trọng là tập hợp toàn 
dân trong xã thành một khối đoàn kết nhất trí… nhưng 
vấn đề lấy tiền ở đâu để kiến thiết, xây dựng luôn là 
yếu tố quyết định? 

Trên cơ sở đó, chính quyền địa phương đã tuyên 
truyền, giải thích người dân hiểu rõ chủ trương, đường 
lối của Đảng, cơ chế thực hiện cũng như vai trò chủ 
thể của mình để chủ động tham gia. Với phương châm, 
làm từ tiêu chí dễ đến khó, làm chậm nhưng chắc chắn 
và bền vững. Trong đó, Lĩnh Toại ưu tiên cho hạ tầng 
phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập 
cho người dân.

Bởi vậy, mọi người đều có cơ hội bày tỏ những 
băn khoăn, thắc mắc của mình về chính sách. Khi tư 
tưởng đã thông thì sức dân được huy động hết sức tối 
đa. Bên cạnh nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ, cần 
chú trọng vận động nhân dân, từ các thành phần kinh 
tế, các tổ chức xã hội đầu tư cho XD NTM. Nhiều 
người dân tình nguyện hiến đất, làm đường, chỉnh 
trang nhà cửa… 

Đến nay, xã Linh Toại với các giải pháp đồng bộ đã 
thực sự làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn, kinh 
tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được 
nâng lên, cơ sở hạ tầng nông thôn được hoàn thiện; đặc 
biệt là con người có ý thức hơn trong công tác bảo vệ 
môi trường, người dân có ý thức hơn trong việc nâng 
cao đời sống vật, chất tinh thần, nâng cao thu nhập, 
như: Cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả, chuyển đổi 
cây trồng, phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với 

chăn nuôi, duy trì 60 ha diện tích mặt nước nuôi trồng 
thủy sản, phát triển các loại hình kinh doanh dịch vụ để 
nâng cao thu nhập.

Phong trào thi đua “Toàn dân chung sức XDNTM” 
do Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phát 
động đã đạt được kết quả to lớn, huy động tối đa mọi 
nguồn lực tập trung cao cho XDNTM. Công tác truyền 
thông được đa dạng hóa với nhiều hình thức, hoạt động 
tích cực và đạt được nhiều kết quả. Xây dựng NTM 
đã trở thành phong trào rộng khắp toàn xã. Dân chủ 
ở cơ sở được ở rộng và nâng cao hơn, ý thức và trách 
nhiệm làm chủ của người dân được nang lên rõ rệt. 
Qua đó, đã phát huy được nhiều cách làm sáng tạo 
góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng góp 
để XDNTM

Ông Bùi Văn Mạnh - Bí thư Đảng bộ xã (ảnh trái) và ông 
Mai Văn Nam - Chủ tịch UBND xã Lĩnh Toại (ảnh phải) tặng hoa 
và quà cho cán bộ, nhân dân thôn Chế Sơn đón nhận NTM
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Vừa hoàn thành xong tiến trình xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) vào năm 2015, chưa 
kịp nghỉ ngơi, hưởng thụ cuộc sống mới, toàn thể chính quyền và nhân dân xã Hà Lai tiếp 
tục đặt mục tiêu xây dựng NTM nâng cao, thể hiện sự khát vọng nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân.

SÔNG MÃ

DỒN SỨC VỀ NTM NÂNG CAO
HÀ LAI - HÀ TRUNG:

Nhìn những ngôi nhà khang trang, lộng 
lẫy, đường xá rộng rãi, sạch sẽ, cảnh 
quan  môi trường thân thiện, gần gũi 
với con người… là minh chứng rõ nét 

cho sự đổi thay nơi đây. Tuy nhiên, không bằng lòng 
với những gì đã có, chính quyền và toàn thể nhân dân 
Hà Lai tiếp tục đặt mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho nhân dân, xã  hội.

Theo đó, hạ tầng giao thông nông thôn, hệ thống 
thủy lợi tiếp tục được nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi 
để đẩy mạnh phát triển sản xuất. Các vùng sản xuất 
được ứng dụng các tiến bộ KHKT, đưa giống cây, con 
có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất được hình 
thành. Hiện tại, toàn xã có 67 hộ phát triển kinh tế sản 
xuất theo hướng VAC và kinh tế trang trại, gia trại. 
Hàng năm, tổng thu nhập của các trang trại đạt từ 400 - 
450 triệu/trang trại/năm. Trong đó, có 05 trang trại đạt 
từ 700 - 900 triệu đồng/trang trại/năm, 14 trang trại đạt 
400 - 450 triệu đồng/trang trại/năm.

Các mô hình sản xuất bước đầu đem lại hiệu quả 
kinh tế cao như: Mô hình trồng hoa, trồng cây ăn quả, 
mô hình nuôi thỏ, mô hình chăn nuôi kết hợp trồng 
rừng trong lĩnh vực lâm nghiệp. Phát triển chăn nuôi 
gia súc, gia cầm, tập trung vào các loại hình chăn nuôi 
gia súc và gia cầm theo hình thức gia trại. Đẩy mạnh 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã, thực hiện tốt 
việc quy hoạch đất đai, dồn điền đổi thửa, áp dụng tiến 
bộ khoa học kỹ thuật nên việc sử dụng tài nguyên đất 
đai được hợp lý, bền vững và mang lại hiệu quả. 

Song song với phát triển sản xuất, xã Hà Lai còn 
tích cực quan tâm đạo điều kiện thu hút đầu tư và đẩy 
mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và 
ngành nghề nông thôn. Đến nay, toàn xã có 07 doanh 
nghiệp, 01 HTX dịch vụ nông nghiệp và 172 hộ kinh 
doanh dịch vụ nhỏ và vừa đang hoạt động có hiệu quả. 
Trong đó, có Công ty TNHH Bân Nguyễn chuyên may 
túi sách siêu thị xuất khẩu tạo việc làm từ 30 - 40 lao 
động, thu nhập ổn định đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

Toàn xã, có hàng nghìn lao động đang làm việc tại 
các công ty, doanh nghiệp trong nước. Trong đó, có 450 
lao động làm việc tại công ty Giày Vunes tại xã Hà Bình 
huyện Hà Trung thu nhập từ 5 - 8 triệu đồng/người/
tháng, có 80 lao động đi xuất khẩu, thị trường chủ yếu là 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho thu nhập bình quân 
ước tính trên 35 triệu đồng/người/tháng, góp phần làm 
tăng thu nhập chung của xã và thu nhập của người dân. 
Tỷ lệ lao động có việc làm toàn xã đạt 96,1%.

 Ngoài ra, phong trào phát triển kinh tế thông qua các 
đoàn thể như: Cựu chiến binh, Nông dân, Phụ nữ, Thanh 
niên về sản xuất kinh doanh giỏi được phát động hàng 
năm, đem lại kết quả cao, hàng năm số hộ đạt gia đình sản 
xuất và kinh doanh giỏi tăng năm sau cao hơn năm trước.

Ông Nguyễn Văn Tùng -Bí thư Đảng ủy tâm sự: Xây 
dựng NTM nâng cao đã trở thành phong trào rộng khắp 
toàn xã. Dân chủ ở cơ sở được mở rộng và nâng cao hơn, 
ý thức và trách nhiệm làm chủ của người dân được nâng 
lên rõ rệt. Qua đó, đã phát huy được nhiều cách làm 
sáng tạo góp phần huy động được nhiều nguồn lực đóng 
góp để xây dựng NTM. Đến nay, chúng tôi đã xây dựng 
và đạt chuẩn 15/15 tiêu chí NTM nâng cao, đạt 100%

Khuôn viên làm việc của chính quyền xã Hà Lai khang trang, 
đẹp đẽ
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ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CAO TRAPHACO
Mã số doanh nghiệp: 0900255402

Trụ sở chính: Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221 3991791 – 0221 3991828 

Với tầm nhìn xa về chiến lược “Con đường sức khoẻ xanh”, ngày 06/06/2006 Đại hội đồng cổ đông đã quyết định thành lập Công ty cổ phần công nghệ cao TRAPHACO, gọi 
tắt là TRAPHACO CNC để thực hiện sứ mệnh cao cả: mang sức khoẻ xanh đến với cộng đồng bằng những sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên. 

Ngày 21/06/2006, công ty được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hưng Yên cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu và và cấp thay đổi lần thứ 10 vào ngày 08/01/2021 với các 
ngành nghề kinh doanh: 

Công ty đã tập trung đầu tư về cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà máy trên tổng diện tích hơn 40.000 m2 và trang thiết bị dây chuyền, máy móc, thiết bị hiện đại để phục vụ sản xuất. 
Công ty chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2017

Công ty luôn nghiên cứu, phát triển sản phẩm đa dạng về sản phẩm, dạng bào chế. Các sản phẩm đa phần là các sản phẩm thuốc có nguồn gốc tự nhiên (nguồn gốc từ dược liệu) 
gồm cả truyền thống (Viên hoàn cứng, viên hoàn mềm,…) và hiện đại (Viên bao phim, viên nén, viên nang mềm,…) đáp ứng được đại đa số nhu cầu của khách hàng. Traphaco CNC 
tự hào có các sản phẩm được vinh danh “Ngôi sao thuốc Việt”, danh hiệu uy tín nhất của ngành dược Việt Nam hiện nay dành cho doanh nghiệp sản xuất thuốc gồm thuốc bổ thần 
kinh Cebraton, Hoạt huyết dưỡng não (Thuốc bổ não), Boganic (Thuốc bổ gan), Dưỡng cốt hoàn, Didicera (Thuốc xương khớp), Ampelop (Thuốc dạ dày). Ngoài ra công ty có rât 
nhiều sản phẩm có vị thế trên thị trường, có uy tín và được nhiều khách hàng tin dùng như: Tottri (Thuốc trị bệnh trĩ), Sáng mắt, Slaska, Slaska New (Thuốc trị ho), Dung dịch rửa 
tay khô, Xuyên tâm liên, .…

Traphaco CNC luôn quan tâm chú trọng vào chất lượng sản phẩm để đảm bảo cung cấp ra thị trường những sản phẩm tốt nhất, có hiệu quả điều trị cao nhất; tại CNC quy trình 
sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng luôn được thực hiện và giám sát nghiêm ngặt. Là đơn vị đầu tiên trên cả nước được cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn “Thực hành tốt sản 
xuất  thuốc” theo khuyến cáo của tổ chức Y tế thế giới (GMP-WHO) về Đông dược từ năm 2009, Traphaco CNC không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng sản phẩm, duy trì, tuân 
thủ thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc – GLP, thực hành tốt bảo quản thuốc – GSP, đạt chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015/ISO 9001:2015; ISO 
14001:2015, ISO 13485:2016 

Trong suốt 16 năm phát triển, Traphaco CNC tự hào với hệ sản phẩm đa dang, luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của thị trường, cố gắng bắt nhịp với hơi thở hiện đại. Không chỉ 
tập trung phát triển doanh nghiệp, Traphaco CNC mang một phần sức lực của mình hướng tới cộng đồng, lan toả yêu thương, tạo dựng hạnh phúc cho xã hội và hướng tới mục tiêu 
trở thành “Doanh nghiệp số 1 Việt Nam về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận”.

+ Sản xuất, buôn bán dược phẩm, dược liệu. nguyên phụ liệu làm thuốc, thuốc thực phẩm, mỹ phẩm, hoá chất, vật tư, thiết bị y tế.
+ Tư vấn dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực y dược. 

CNC
Con đường sức khoẻ xanh

Địa chỉ: SH47, tầng 4, trung tâm thương mại dịch vụ, chung cư Iris Garden,      
Số 119, đường K2, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.   
Website: http://hanoiprime.com - Điện thoại: (024) 6651 8399
Ngành nghề kinh doanh:
- Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất...
- Các dự án Hanoi Prime đang triển khai như: The Emerald, Mỹ Đình Pearl, Iris 
Garden...
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Thời gian qua, để giúp doanh 
nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) trong nước tham gia sâu 
hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, 
Bộ Công Thương đã và đang phối 
hợp với các cơ quan Chính phủ các 
nước, tổ chức quốc tế, các tập đoàn 
đa quốc gia triển khai những dự án 
hợp tác nhằm hỗ trợ DN CNHT 
trong nước nâng cao năng lực, tăng 
cường kết nối với các chuỗi sản 
xuất toàn cầu.

Theo Cục Công nghiệp, Bộ 
Công Thương, hiện nay, cả nước 
đã có khoảng 30% DN CNHT tham 
gia được vào chuỗi cung ứng, chuỗi 
giá trị toàn cầu. Cụ thể, ngành Cơ 
khí, ô tô hiện có 83% DN CNHT 
chỉ cung cấp cho thị trường nội địa, 
3% DN có doanh thu hoàn toàn từ 
xuất khẩu và 14% doanh nghiệp có 
doanh thu từ cả hai thị trường.

Đối với ngành Dệt May, có 64% 
DN CNHT cung cấp cho thị trường 

trong nước, (trong đó, 3% cung cấp 
cho các DN FDI), 9% DN chuyên 
xuất khẩu và 27% DN CNHT cung 
cấp cho cả hai thị trường. Còn với 
ngành Điện tử, có 44% DN cung cấp 
cho thị trường trong nước (trong đó 
22% cung cấp hoàn toàn cho các 
DN FDI), 16% cung cấp cho thị 
trường xuất khẩu và 40% DN cung 
cấp cho cả hai thị trường

QUỲNH ANH

Trong 9 tháng năm 2022, giá trị 
tăng thêm toàn ngành công nghiệp 
ước tính tăng 9,63% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 
10,69%. Chỉ số sản xuất công nghiệp 
(IIP) 9 tháng tăng 9,6% so với cùng 
kỳ năm trước.

Chỉ số sản xuất 9 tháng năm 2022 
của một số ngành trọng điểm thuộc 
ngành công nghiệp cấp II tăng cao 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 

nhiều ngành CNHT đã có sự bứt 
phá, cụ thể, sản xuất da và các sản 
phẩm có liên quan tăng 20,4%; sản 
xuất máy móc, thiết bị chưa được 
phân vào đâu tăng 17,3%; sản xuất 
thiết bị điện tăng 14,9%; sản xuất 
các phương tiện vận tải tăng khác 
tăng 11,4%.

Một số sản phẩm CNHT 9 
tháng năm 2022 cũng tăng cao so 
với cùng kỳ năm trước như: Linh 
kiện điện thoại tăng 17,3%; ô tô tăng 

16,5%; quần áo mặc thường tăng 
13,2%; giày, dép da tăng 10,2%... 
Tuy nhiên, một số sản phẩm giảm 
so với cùng kỳ năm trước như: Sắt, 
thép thô giảm 13,7%; điện thoại 
di động giảm 5,8%; vải dệt từ sợi 
nhân tạo giảm 3,1%;... Tính chung 
9 tháng năm 2022, chỉ số tiêu thụ 
toàn ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo ước tăng 9,7% so với cùng 
kỳ năm 2021

QUANG VINH

30% DOANH NGHIỆP CNHT ĐÃ THAM GIA ĐƯỢC VÀO CHUỖI
CUNG ỨNG TOÀN CẦU

9 THÁNG NĂM 2022, NHIỀU NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CÓ SỰ 
BỨT PHÁ

Đây là hoạt động thường niên 
được tổ chức hai năm một lần do Sở 
Công Thương TP.Hồ Chí Minh phối 
hợp với các đơn vị liên quan thực 
hiện. Đây cũng là hoạt động nằm 
trong Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2022-2023.

Mục tiêu của chương trình 
là tìm ra và vinh danh những sản 
phẩm tiêu biểu, có khả năng đóng 
góp vào sự phát triển công nghiệp 
cũng như sự chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế của Thành phố, từ đó, xây 

dựng các cơ chế, chính sách để hỗ 
trợ phát triển các sản phẩm tiêu 
biểu này. Các sản phẩm được công 
nhận trong Chương trình được 
khẳng định và tôn vinh chất lượng, 
có giá trị sử dụng cao, có tính ưu 
việt, tính hiệu quả, tính sáng tạo cao 
của sản phẩm.

Đối tượng tham gia là các doanh 
nghiệp VN thuộc mọi thành phần 
kinh tế trên địa bàn Thành phố có 
hoạt động sản xuất sản phẩm công 
nghiệp và CNHT thuộc các ngành: 
Cơ khí - Điện, Cao su - Nhựa, Lương 

thực - Thực phẩm, Điện tử - CNTT, 
Dệt May, Da Giày. Sản phẩm tham 
gia bình chọn là sản phẩm đã được 
công bố tiêu chuẩn áp dụng (đối 
với sản phẩm hoàn chỉnh), không vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ, không 
vi phạm về gian lận thương mại.

Hồ sơ đăng ký tham gia có thể 
tải trực tiếp từ website congthuong-
hcm.vn và gửi trực tiếp Trung tâm 
Phát triển CNHT TP.Hồ Chí Minh 
trước ngày 31/10/2022

TRƯỜNG AN

SẮP DIỄN RA CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
VÀ CNHT TIÊU BIỂU TP.HỒ CHÍ MINH NĂM 2022
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Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Phước đã ký quyết định ban 
hành Đề án phát triển công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) tỉnh Bình Phước giai 
đoạn 2021 đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh Bình Phước đặt 
mục tiêu đến năm 2025, kim ngạch 
xuất khẩu sản phẩm CNHT của 
tỉnh đạt 1 tỷ USD. Sản lượng sản 
phẩm CNHT hàng năm sẽ thay thế 

từ 35% đến 40% sản lượng nhập 
khẩu, đảm bảo cung ứng mạnh mẽ 
và cạnh tranh đáp ứng nhu cầu các 
doanh nghiệp (DN) trong vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam. Thu hút 
các DN đầu tư các dự án lớn, có 
công nghệ tiên tiến và suất đầu tư 
cao, trong đó, tập trung thu hút 
các lĩnh vực điện, điện tử, lắp ráp 
ô tô, cơ khí chế tạo và sản xuất các 
sản phẩm từ cao su thiên nhiên (vỏ, 

ruột xe, vòng đệm,...). Đến năm 
2030, sản lượng sản phẩm CNHT 
hằng năm trên địa bàn tỉnh sẽ thay 
thế từ 50% đến 60% sản lượng xuất 
khẩu. Ưu tiên phát triển các phân 
ngành CNHT theo thứ tự như sau: 
Điện tử; sản xuất lắp ráp ô tô; dệt-
may; da-giày; cơ khí chế tạo; sản 
phẩm CNHT cho công nghiệp công 
nghệ cao

HƯNG HÀ

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CNHT
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Ngày 05/10/2022, Triển lãm 
M-Tech Osaka 2022 đã được khai 
mạc tại Osaka (Nhật Bản) với sự 
góp mặt của nhiều nhà sản xuất 
đến từ các cường quốc công 
nghiệp trên thế giới như: Anh, 
Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Trung Quốc. Việt Nam có 15 
doanh nghiệp (DN) tham gia.

Đây là triển lãm thường niên 
chuyên ngành cơ khí chế tạo, công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) và kỹ thuật 
gia công lớn nhất Nhật Bản. Tham 

gia triển lãm là cơ hội tốt cho các 
DN Việt Nam tiếp cận với các công 
nghệ, kỹ thuật sản xuất tiên tiến, 
hiện đại trên thế giới, đồng thời giới 
thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong 3 ngày diễn ra triển lãm, 
đã có rất nhiều khách tham quan 
tới thăm khu gian hàng Việt Nam, 
đặc biệt là các gian hàng CNHT để 
tìm hiểu năng lực sản xuất, bày tỏ sự 
quan tâm đến sản phẩm và các cơ 
hội hợp tác với các DN Việt Nam. 

Thời gian qua, dịch Covid-19 
đã làm đứt gãy một số khâu trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu, nhiều Tập 
đoàn lớn đã và đang chuyển dịch 
toàn bộ hoặc một phần sản xuất từ 
Trung Quốc sang các nước lân cận 
như Việt Nam, Thái Lan… Vì vậy, 
các DN CNHT trong nước cần có 
sự chủ động tích cực nhằm nắm bắt 
những cơ hội thu hút đầu tư và hợp 
tác kinh doanh mới

DUY TIÊN

Tỉnh Quảng Nam vừa có công 
văn gửi Bộ Công Thương, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư đề nghị hình thành 
Trung tâm công nghiệp cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Khu 
kinh tế mở Chu Lai.

Hiện nay, tại Khu kinh tế mở 
Chu Lai đã hình thành khu công 
nghiệp cơ khí ô tô, đây là điểm nhấn 
về công nghiệp sản xuất ô tô của 
tỉnh Quảng Nam và cả nước. Điển 
hình là Tập đoàn THACO với 7 nhà 
máy lắp ráp ô tô, 12 nhà máy sản 

xuất linh kiện phụ tùng. Việc từng 
bước giảm phụ thuộc vào nhập khẩu 
linh kiện, đã giúp THACO Trường 
Hải trở thành đầu tàu trong việc 
phát triển các lĩnh vực CNHT tại 
Khu kinh tế mở Chu Lai và tham gia 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh 
Quảng Nam, lĩnh vực công nghiệp 
cơ khí và CNHT mặc dù đã có bước 
phát triển, nhưng chưa tương xứng 
với tiềm năng. Đa số các doanh 
nghiệp lĩnh vực này trên địa bàn 

chưa tham gia vào được chuỗi giá 
trị ngành của các Tập đoàn lớn. 
Vì vậy, để phát triển ngành công 
nghiệp cơ khí và CNHT của tỉnh, 
phát triển Khu kinh tế mở Chu 
Lai trở thành một trong những hạt 
nhân, trung tâm phát triển lớn của 
vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
và là Trung tâm công nghiệp ô tô, 
CNHT ngành ô tô thì việc thành lập 
Trung tâm công nghiệp cơ khí và 
CNHT là cần thiết

TRƯỜNG AN

QUẢNG NAM ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG QUY HOẠCH TRUNG TÂM
CÔNG NGHIỆP CƠ KHÍ, CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM THU HÚT CHÚ Ý
TẠI M-TECH OSAKA 2022
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Sau đại dịch Covid-19, Hà Nội và cả nước đã khẩn trương bắt tay vào phục hồi, phát triển 
kinh tế, lấy lại đà tăng trưởng sau 2 năm chững lại. Các DN ngành công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) tại TP Hà Nội đang được tạo mọi điều kiện về cơ chế, chính sách, vốn tài chính, 
công nghệ, mặt bằng sản xuất… để đẩy nhanh đà hồi phục kinh tế.

THẾ NGỌC

GIẢI PHÁP NÀO
GIÚP DN NGÀNH CNHT BỨT PHÁ?
HÀ NỘI:

Theo các số liệu thống kê, doanh nghiệp 
(DN) CNHT của Hà Nội chiếm tỷ trọng 
khoảng 60% trong lĩnh vực công nghiệp. 
Các sản phẩm CNHT của TP Hà Nội cơ 

bản đã đáp ứng được tiêu chuẩn quốc tế. Năng lực của 
các DN ngành CNHT đã ngày càng được nâng cao, 
giúp DN tận dụng được cơ hội mới sau đại dịch như: xu 
hướng dịch chuyển trong đầu tư sản xuất toàn cầu, hay 
việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu… 

Bên cạnh những cơ hội mới, vận hội mới, cộng 
đồng DN ngành CNHT cũng đang phải đối diện với rất 
nhiều khó khăn, thách thức. Ví như việc các DN phải 
tiếp cận được công nghệ mới, dây chuyền sản xuất mới 
đáp ứng đủ tiêu chí tham gia vào chuỗi sản xuất toàn 
cầu. Khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn tài chính và 
vấn đề đào tạo lao động, công nhân kỹ thuật có tay 

nghề cao trong lĩnh vực CNHT cũng khiến nhiều DN 
phải đau đầu tìm lời giải. 

Là DN hoạt động trong lĩnh vực sản xuất cung ứng 
các linh phụ kiện ngành điện công nghiệp, dân dụng, ông 
Ngọc Sơn, Giám đốc Công ty TNHH Giang Sơn cho 
hay: “Hiện nay chúng tôi vẫn gặp khó khăn trong tiếp 
cận nguồn vốn khi muốn phát triển sản xuất kinh doanh. 
Dù Nhà nước đã ban hành chính sách nhưng cơ chế cho 
vay từ các tổ chức tín dụng, ngân hàng vẫn còn nhiều bất 
cập, khiến ưu đãi chưa đến được với các DN”. 

Tổng Giám đốc Công ty Hikari P&T Vietnam 
Nguyễn Đức Cường cũng chia sẻ: “Chúng tôi là DN 
sản xuất kinh doanh chuyên về lĩnh vực cung ứng linh 
phụ kiện ngành nhựa và ngành cơ khí. Bởi vậy, Công 
ty có nhu cầu mở rộng nhà máy để đáp ứng được các 
đơn hàng cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật từ đối tác 

Các đối tác, khách hàng tham quan Hội chợ CNHT Hà Nội 2022
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toàn cầu song lại đang gặp khó khăn về kinh phí thuê 
mặt bằng”.

Chắc hẳn khó khăn về vốn tài chính hay kinh phí 
thuê mặt bằng không phải là khó khăn riêng của Công ty 
Giang Sơn hay Công ty Hikari. Rất nhiều doanh nghiệp 
ngành CNHT của TP Hà Nội cũng đang có cùng băn 
khoăn, vướng mắc tương tự. Để các DN ngành CNHT 
phát triển xứng tầm, các chuyên gia kinh tế cho rằng Nhà 
nước cần phải có “trợ lực” thông qua hệ thống chính 
sách đồng bộ, ổn định, giúp DN phát triển bền vững. 

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội DN ngành 
CNHT Hà Nội cho biết, các DN CNHT phải mất thời 
gian dài từ 3-5 năm để sản xuất, kinh doanh có lãi. Do 
đó, Hiệp hội kiến nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng 
quan tâm, xem xét hỗ trợ cho vay với mức lãi suất tốt, 
thời hạn cho vay dài và đề nghị ngoài thủ tục cho vay 
thế chấp, nên nới thêm hình thức cho vay tín chấp.

Theo Kế hoạch số 35/KH-UBND thực hiện chương 
trình phát triển CNHT TP Hà Nội năm 2022, Hà Nội 
đặt mục tiêu có khoảng 920 DN hoạt động trong các 
lĩnh vực CNHT. Trong đó, có khoảng 300 DN có hệ 
thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ 
năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của 
các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản xuất 
của CNHT chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công 
nghiệp chế biến, chế tạo; chỉ số phát triển công nghiệp 
hỗ trợ tăng trên 11%.  

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Phương Lan, 
Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, 
nhằm hỗ trợ cho các DN ngành CNHT trong nhiều lĩnh 
vực từ hỗ trợ hạ tầng, phát triển thương hiệu, kết nối 
ứng dụng các khoa học kỹ thuật, tham gia các chương 
trình xúc tiến thương mại khuyến công trong và ngoài 
nước…, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 
11/2020/QĐ-UBND về quy chế “Quản lý kinh phí phát 
triển CNHT và quy định mức chi cụ thể các hoạt động 
phát triển CNHT của TP. Hà Nội”.

Để đạt được mục tiêu đề ra, TP Hà Nội sẽ áp dụng 
6 nhóm giải pháp cụ thể, như: Kết nối, hỗ trợ DN 
CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách 
hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực này; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống 
quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn 
cầu; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và 
công bố thông tin về CNHT hàng năm… 

Hà Nội cũng đã tổ chức các Hội chợ CNHT năm 
2022 tạo nhịp cầu kết nối các DN của địa phương với 
các tỉnh, thành phố, hay DN nước ngoài. Ngay tại Hội 
chợ CNHT TP Hà Nội năm 2022, mỗi ngày ít nhất diễn 
ra 20 sự kiện giao thương được Sở Công Thương Hà 
Nội cùng NC Network Việt Nam và đối tác Nhật Bản 
kết nối cho các DN, trao đổi nhu cầu đặt hàng giữa DN 
trong và ngoài nước, thúc đẩy chuỗi liên kết sản xuất 
và từ đó phát triển chuỗi liên kết toàn cầu. 

Thành phố cũng tăng cường các hoạt động quảng bá, 
kết nối giao thương trực tuyến, ứng dụng công nghệ thực 
tế ảo; hỗ trợ DN CNHT trên địa bàn tiếp nhận chuyển 
giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng 
chế, phần mềm (bao gồm cả chuyển đổi số), thuê chuyên 
gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực…

Ngoài ra, TP Hà Nội cũng hỗ trợ 150 triệu đồng/
đơn vị tham gia hội chợ quốc tế; hỗ trợ tối đa tới 50% 
chi phí đầu tư cho dự án đổi mới công nghệ. Trong 
thời gian tới, Hà Nội sẽ quan tâm hỗ trợ thực chất 
nhất, giúp DN CNHT nói riêng, các DN sản xuất nói 
chung phát triển. Dự kiến trong năm 2022, Hà Nội sẽ 
khởi công hết 43 cụm công nghiệp đã kêu gọi đầu tư 
và trong 1-2 năm tới sẽ có hàng nghìn hecta mặt bằng 
phục vụ DN phát triển sản xuất. 

Về phía Sở Công Thương Hà Nội, trong thời gian 
qua, Sở đã tích cực tham mưu với UBND TP Hà Nội, 
chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh 
triển khai các cơ chế, chính sách của Trung ương và 
thành phố nhằm thúc đẩy phát triển các DN và ngành 
CNHT của Thủ đô và cả nước. Thông qua các chương 
trình, kế hoạch cụ thể hàng năm, các cơ chế chính sách 
phát triển CNHT đã được triển khai rộng khắp đến DN 
và phát huy tác dụng tích cực

Ngành CNHT của Hà Nội còn nhiều tiềm năng chưa khai phá
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ĐIỂM ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ

Thời gian qua, Bình Phước đang thực hiện xúc tiến 
đầu tư trên tất cả ngành, lĩnh vực mà tỉnh quan tâm thu 
hút đầu tư như: Công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, 
các lĩnh vực xã hội hóa để phát triển toàn diện các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội. Phối hợp với nhà đầu tư hạ tầng các 
khu công nghiệp để nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư.

Mới đây, hơn 80 doanh nghiệp Đài Loan (Trung 
Quốc) đã cùng tìm hiểu về nhiều cơ hội đầu tư tại tỉnh 
Bình Phước thông qua Hội thảo trực tuyến với các lãnh 
đạo của tỉnh Bình Phước.

Tại Hội thảo, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tích cực 
kêu gọi các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư 
vào lĩnh vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, 
ít thâm dụng lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch 
vụ tài chính, logistics; các ngành công nghiệp phụ trợ, 
nông nghiệp công nghệ cao như: Chế biến gỗ, đồ gỗ 
nội thất; chế biến thực phẩm; chế biến hàng hóa từ mủ 

cao su; công nghiệp điện tử, sản xuất linh phụ kiện điện 
tử; CNHT, công nghiệp cơ khí chế tạo máy móc thiết 
bị trong lĩnh vực công nông nghiệp…

Đến nay, tỉnh Bình Phước đã thu hút được 364 dự án 
đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư gần 3,5 tỷ USD, 
trong đó có 34 dự án của các nhà đầu tư Đài Loan (Trung 
Quốc) với tổng vốn đầu tư là 201 triệu đô la Mỹ, lĩnh vực 
đầu tư chủ yếu là CNHT; dệt nhuộm; sản xuất kệ gỗ, 
kệ tre, kệ sắt; bàn, ghế ăn, giường ngủ, các loại khung...

Ngoài ra, Bình Phước cũng có nhiều tiềm năng, lợi 
thế để thu hút các nhà đầu tư Singapore. Với các thế 
mạnh về kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, môi 
trường đầu tư thông thoáng và chính sách ưu đãi đầu tư 
hấp dẫn, cùng với những cam kết giải quyết thủ tục đầu 
tư nhanh nhất… những năm gần đây, Bình Phước đang 
là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, 
trong đó có các doanh nghiệp đến từ Singapore. Bằng 
chứng là trong năm 2021, Bình Phước thu hút được 63 
dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đầu tư 

Bình Phước là tỉnh có diện tích đất đai lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ với hơn 6.800km2, 
với nhiều KCN có quy mô lớn như: KCN Becamex - Bình Phước diện tích 2.450 ha và KCN 
Minh Hưng - Sikiko diện tích 655 ha… đây cũng là lợi thế giúp Bình Phước thu hút các nhà 
đầu tư tiềm năng vào lĩnh vực công nghiệp, trong đó có công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

NGUYỄN HOA

BÌNH PHƯỚC TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN
ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Lãnh đạo tỉnh Bình Phước chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội thảo trực tuyến xúc tiến đầu tư Đài Loan



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 10/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 10/2022)34 35

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

515 triệu USD. Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh thu hút 
được 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 48 triệu USD. 
Các lĩnh vực chủ yếu mà các nhà đầu tư Singapore lựa 
chọn đầu tư tại Bình Phước là: CNHT, trong đó sản 
xuất các linh kiện cho ngành điện tử; chăn nuôi…

Tỉnh Bình Phước hiện có 13 khu công nghiệp với 
tổng diện tích hơn 6.000 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 53,5%. 
Trong đó, 11 khu công nghiệp đã thu hút được nhà 
đầu tư thứ cấp. Nhiều cụm công nghiệp đã được quy 
hoạch, triển khai xây dựng và đi vào hoạt động như 
những vệ tinh phụ trợ cho các khu công nghiệp. Các 
dự án đầu tư vào khu công nghiệp chủ yếu tập trung 
các ngành: sản xuất, chế tạo linh kiện điện tử; sản phẩm 
CNHT; các ngành quần áo, dệt may, giày dép, gỗ…

Nổi bật trong các khu công nghiệp tại Bình Phước 
là Khu liên hợp Công nghiệp và Đô thị Becamex - Bình 
Phước tại huyện Chơn Thành có tổng diện tích 2.450 
ha. Sắp tới đây, Bình Phước tiếp tục phát triển khu 
công nghiệp và dân cư Đồng Phú với quy mô hàng 
nghìn ha. Đây là các khu công nghiệp được xây dựng 
với quy mô lớn và hiện đại, điều kiện hạ tầng rất thuận 
lợi cho các nhà đầu tư. Những khu công nghiệp này 
được kỳ vọng sẽ tạo nên những bước đột phá phát triển 
ngành CNHT của tỉnh trong thời gian tới.

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN CNHT

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ký 
phê duyệt Quyết định số 1682/QĐ-UBND ban hành 
Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài 
nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021-2030. 
Theo đó, danh mục gồm 62 dự án, với tổng vốn đầu tư 
23 tỷ 530 triệu USD. Các dự án tập trung 13 lĩnh vực, 
trong đó có lĩnh vực phát triển cụm ngành CNHT - chế 
tạo; các dự án công nghệ cao…

Để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT, 
tỉnh này sẽ hỗ trợ 100% một số khoản chi phí để kết 
nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; 
xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng vừa ban hành Đề án phát 
triển CNHT tỉnh Bình Phước giai đoạn 2021 đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030.

Đề án đặt ra các mục tiêu phát triển cụ thể như: 
Đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm CNHT 
đạt 1 tỷ USD, tương đương 20% giá trị đóng góp của 
CNHT trong kim ngạch xuất khẩu của tỉnh (5 tỷ USD).

Trong giai đoạn này, sản lượng sản phẩm CNHT 
hằng năm trên địa bàn tỉnh sẽ thay thế từ 35% đến 
40% sản lượng nhập khẩu CNHT với cùng yêu cầu 
chất lượng. Sản phẩm CNHT của tỉnh phải đảm bảo 
cung ứng mạnh mẽ và cạnh tranh đáp ứng nhu cầu các 
doanh nghiệp trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Đến năm 2030:  Sản lượng sản phẩm CNHT hằng 
năm trên địa bàn tỉnh sẽ thay thế từ 50% đến 60% sản 
lượng xuất khẩu CNHT với cùng yêu cầu chất lượng.

Ưu tiên phát triển các phân ngành CNHT theo thứ tự: 
Điện tử, sản xuất lắp ráp ô tô, dệt may; da giày; cơ khí chế 
tạo; sản phẩm CNHT cho công nghiệp công nghệ cao…

Bình Phước là tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng 
điểm phía Nam, giáp ranh các địa phương phát triển 
mạnh về công nghiệp như Đồng Nai, Bình Dương; là 
cửa ngõ của vùng Tây Nguyên kết nối với TP. Hồ Chí 
Minh và Campuchia qua cửa khẩu quốc tế Hoa Lư. 
Theo nhận định của các chuyên gia kinh tế, đây sẽ là 
những thế mạnh lớn để Bình Phước phát triển mạnh 
trong thời gian tới

Khu công nghiệp Becamex - Bình Phước thu hút nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước
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Theo các số liệu thống kê, đến nay, Bình 
Dương đã thu hút được 4.047 dự án đầu tư 
nước ngoài, với tổng vốn đầu tư hơn 39,5 
tỷ USD, đứng thứ 2 cả nước. Sự bứt phá 

này đã và đang tạo điều kiện cũng như đặt ra yêu cầu 
phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại địa phương. 
Nhằm tạo ra bước đột phá và đổi mới trong thu hút 
đầu tư trên địa bàn tỉnh, cũng như tập trung phát triển 
công nghiệp theo hướng ưu tiên các dự án sản xuất với 
công nghệ và giá trị gia tăng cao, Bình Dương khuyến 
khích đầu tư phát triển CNHT trong lĩnh vực sản xuất, 
lắp ráp máy móc, thiết bị điện tử. 

Trên thực tế, trong những năm qua, để phát triển 
công nghiệp bền vững, đi vào chiều sâu, Bình Dương đã 
và đang tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp (DN) CNHT, 
giúp tăng giá trị các sản phẩm công nghiệp trong nước 
sản xuất, đưa công nghiệp của địa phương tham gia sâu 
vào chuỗi giá trị gia tăng toàn cầu. Đến nay, CNHT của 
Bình Dương đã từng bước hình thành sự liên kết sản 
xuất giữa các DN trong nước và các DN đầu tư nước 
ngoài (FDI). Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh 
có 2.277 DN sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực có liên 
quan đến ngành CNHT, gồm 442 DN dệt may; 172 DN 
da giày; 593 DN chế biến gỗ và 710 DN cơ khí.

Trên địa bàn đã có nhiều DN CNHT từ các tập 
đoàn lớn trên thế giới. Điển hình như nhà máy sản 
xuất bố lốp, túi khí ô tô với vốn đầu tư lên tới 1 tỷ 
USD, trên diện tích 42 ha của Tập đoàn Kolon (Hàn 
Quốc), cung cấp nguyên liệu cho ngành sản xuất ô tô; 
hoặc Công ty Cổ phần Tetra Park Bình Dương (Singa-
pore) đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy chuyên sản 
xuất bao bì đóng gói vô trùng từ giấy, nhựa và nhôm 
để đóng gói thực phẩm…

Một số DN ở các KCN đã hình thành liên kết 
ngành và chuỗi giá trị như sản xuất sợi, dệt nhuộm vải, 
hoàn thiện sản phẩm vải để sản xuất sản phẩm may 
mặc tại Công ty Sợi Thiên Nam, Kyung Bang, Polytex 
Far Eastern…; sản xuất phụ tùng, linh kiện xe đạp để 
lắp ráp hoàn chỉnh xe đạp tại Công ty Asama, DDK, SR 
Suntour, Active…

Mới đây, Tập đoàn LEGO vừa đầu tư hơn 1 tỷ 
USD vào Khu công nghiệp VSIP III, tỉnh Bình Dương 
để thực hiện dự án. Đại diện tập đoàn LEGO cho biết, 
Bình Dương có sự phát triển vượt bậc trong những năm 
qua với hạ tầng phù hợp trong mối liên hệ với khu vực 
và quốc tế, phù hợp với mục tiêu phát triển xanh, bền 
vững của Tập đoàn LEGO. 

Những năm gần đây, Bình Dương luôn là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về 
thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài. Khi nền kinh tế cả nước bắt đầu đà hồi phục mạnh mẽ, 
Bình Dương cũng chủ động tận dụng cơ hội để đón chào những làn sóng đầu tư mới.

TRƯỜNG PHẠM

SẴN SÀNG ĐÓN ĐẦU
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

BÌNH DƯƠNG:

Công nhân sản xuất giày da tại Khu công nghiệp Sóng Thần, 
thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương
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Ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Cơ khí và CNHT (THACO Industries, thuộc Tập 
đoàn THACO) cho biết, tham gia chuỗi cung ứng 
THACO Industries đã trở thành đối tác chiến lược 
của nhiều hãng ô tô nổi tiếng như KIA, Mazda, 
Peugeot... Hướng tới mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD 
vào năm 2025, trong đó xuất khẩu đạt 500 triệu USD, 
THACO Industries sẽ tiếp tục hoàn thiện công nghệ 
sản xuất, tập trung phát triển nhanh và đa dạng các 
sản phẩm theo nhu cầu khách hàng, đẩy mạnh liên 
doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. 
“THACO Industries sẵn sàng liên kết, hợp tác với các 
DN vừa và nhỏ trong nước để chia sẻ về thị trường, 
đơn hàng, nguồn nhân lực, công nghệ và quản trị… 
Qua đó, phối hợp sản xuất, kinh doanh, cùng tham 
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu”, ông Đỗ Minh Tâm 
nhấn mạnh.

Ông Lai Xuân Đạt, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và 
Đầu tư Bình Dương cho biết, hiện Bình Dương đang chủ 
động tận dụng cơ hội để đón làn sóng đầu tư mới đang 
chuyển dịch mạnh mẽ của toàn cầu. Tỉnh đang quy 
hoạch hàng nghìn ha khu công nghiệp, đặc biệt quan 
tâm đầu tư hạ tầng kết nối liên kết vùng như đầu tư 
các công trình trọng điểm giao thông để tạo sự thông 
thoáng, mở rộng không gian phát triển, phục vụ các 
nhà đầu tư trong thời gian tới.

Để ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo 
hướng nhanh và bền vững, đặc biệt trước làn sóng dịch 
chuyển đầu tư sang Việt Nam, xu thế mở rộng sản xuất 
của các nhà đầu tư đang gia tăng và sự bùng nổ của 
CMCN 4.0, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025, Bình Dương đã xác định: "Tiếp tục đẩy 
mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên cơ 
sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến công nghệ; ưu 
tiên mời gọi, thu hút hoặc mở rộng đầu tư những ngành 
nghề đang có tiềm năng lớn, có hàm lượng khoa học 
công nghệ cao; nâng cao trình độ sản xuất, tăng dần tỷ 
lệ nội địa hóa và tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản 
xuất và chuỗi giá trị toàn cầu".

Do đó, Bình Dương đang tập trung rất mạnh mẽ thực 
hiện Đề án Thành phố thông minh với các định hướng 
phát triển chủ yếu là thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
vào ngành công nghệ cao, tập trung phát triển các dự 
án khu công nghiệp theo hướng chú trọng vào khoa học 
công nghệ, nghiên cứu hình thành khu công nghiệp - đô 
thị khoa học công nghệ, để thu hút tất cả DN, đặc biệt 
DN vừa và nhỏ, DN khởi nghiệp trong các ngành sản 
xuất có giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, ít 
thâm dụng lao động… từ đó tăng sức cạnh tranh trong 
hội nhập kinh tế quốc tế, hình thành chuỗi cung ứng đa 
dạng, chặt chẽ, góp phần đưa công nghiệp Bình Dương 
ngày càng phát triển chất lượng và bền vững hơn

Khu công nghiệp Mỹ Phước (thị xã Bến Cát) phát triển hài hòa và đồng bộ 
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Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp Cát Vạn Lợi (TP Hồ Chí Minh) được thành 
lập từ năm 2007, với sứ mệnh trở thành Nhà cung ứng trọn gói vật tư cơ điện (M&E) hàng 
đầu Việt Nam, đặc biệt là sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT): Ống thép luồn dây điện và 
phụ kiện. Trải qua 15 năm thành lập và phát triển, đến nay, Cát Vạn Lợi đã đạt được không 
ít thành tựu trong ngành CNHT và trở thành Nhà cung cấp thiết bị phụ trợ cho hàng trăm 
công trình nhà máy công nghiệp, tòa nhà lớn nhỏ tại Việt Nam và nước ngoài.

MINH VŨ

THƯƠNG HIỆU TỰ HÀO CỦA NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM

CÁT VẠN LỢI

15 năm chưa hẳn là dài nhưng không phải 
là một chặng đường ngắn. Trải qua 
không ít khó khăn cùng với sự cạnh 
tranh khốc liệt trên thị trường, giờ 

đây, Cát Vạn Lợi (CVL) đã trở thành một trong những 
Thương hiệu Việt tên tuổi được đông đảo khách hàng, 
đối tác trong và ngoài nước tin cậy và gắn kết bền chặt. 
Có được uy tín đó, cũng là nhờ Công ty không ngừng 
sản xuất, cung ứng những sản phẩm ống thép luồn dây 
điện và phụ kiện CVL đúng chất lượng, luôn đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt từ các nhà thầu quốc tế như 
Marubeni, Toshiba, Sumitomo Mitsui, Kandenko, GS, 
Posco, Doosan... đáp ứng yêu cầu tiến độ các dự án...

Đặc biệt, sản phẩm Thương hiệu Cát Vạn Lợi được 
nhiều khách hàng tin dùng vì không ngừng cải tiến mẫu 

mã, phù hợp với nhiều công trình tại Việt Nam và chất 
lượng sản phẩm luôn được đặt lên hàng đầu, giá cả 
cạnh tranh.

Nhờ đó, hiện nay, CVL đã trở thành nhãn hàng, 
Nhà cung cấp quen thuộc với nhiều nhà thầu cơ điện 
(M&E) trên toàn quốc trong việc cung ứng vật tư 
thi công lắp đặt hệ thống điện nhẹ, PCCC tại Việt 
Nam và đã phủ sóng khắp các tỉnh thành từ Bắc chí 
Nam qua dấu ấn của mình ở nhiều công trình tòa 
nhà và nhà máy công nghiệp. Không những thế, sản 
phẩm của CVL còn xuất khẩu sang các thị trường 
ASEAN như: Campuchia, Lào, Myanmar... và trở 
thành thương hiệu cung ứng sản phẩm phụ trợ tin 
cậy. Nhiều bạn hàng đánh giá, một trong những ưu 
điểm của sản phẩm phụ trợ công nghiệp Việt Nam, 

Một số sản phẩm CNHT Ống thép luồn dây điện và thiết bị phụ trợ của Cát Vạn Lợi
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trong đó có sản phẩm của CVL là đạt tiêu chuẩn xuất 
khẩu, giá thành hợp lý…

Chia sẻ về chất lượng sản phẩm, ông Lê Mai Hữu 
Lâm - Tổng Giám đốc CVL nhấn mạnh thêm, Nhà máy 
CVL sản xuất và cung cấp các sản phẩm vật tư cơ điện 
(M&E) đạt tiêu chuẩn của Mỹ, Nhật, Anh. Đây là nhà 
máy sản xuất ống thép luồn dây điện được cấp chứng 
nhận Hợp chuẩn Viện Tiêu chuẩn Quốc gia Mỹ (ANSI 
C 80.1), tiêu chuẩn an toàn của Underwriters Labora-
tory (UL797), Chứng nhận công nghiệp Nhật Bản (JIS C 
8305- JIS B 1051), Chứng nhận tiêu chuẩn Anh (BS EN 
61386 - BS4568)…

Ngoài ra, nhà máy còn được cấp chứng nhận tiêu 
chuẩn Ủy ban Kỹ thuật điện Quốc tế (IEC 61386 - IEC 
62561); Chứng nhận kiểm soát bởi Hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001: 2015, do Trung tâm Chứng nhận 
Phù hợp (Quacert) cấp. Do đó, mọi sản phẩm luôn đảm 
bảo sự đồng nhất, chất lượng cao...

Với uy tín và chất lượng vượt trội, nhiều năm qua, 
Thương hiệu CVL đã nhận được nhiều phần thưởng 
cao quý của các cơ quan Nhà nước, địa phương, các tổ 
chức chuyên môn. Trong đó, đáng chú ý, thời gian gần 
đây, Công ty CP Sản xuất Thiết bị điện Công nghiệp 
Cát Vạn Lợi vừa nhận Bằng khen "Sản phẩm công 
nghiệp và công nghiệp hỗ trợ tiêu biểu TP HCM năm 
2020" cho sản phẩm ống thép luồn dây điện và phụ kiện 
Cát Vạn Lợi.

Chia sẻ về niềm vui nhận phần thưởng này, ông Lê 
Mai Hữu Lâm - Tổng Giám đốc CVL cho biết, có được 
thành quả này cũng là nhờ một phần chúng tôi luôn nỗ 
lực nghiên cứu phát triển sản phẩm với khát vọng thay 
thế hàng nhập khẩu. Đặc biệt, chúng tôi luôn mong 
muốn góp phần sức lực của mình vào công cuộc phát 

triển nền công nghiệp phụ trợ Việt Nam, xây dựng một 
Thương hiệu Việt trong lĩnh vực sản xuất vật tư cơ điện 
(MEP) "Made in Vietnam". Đến nay, việc sử dụng ống 
thép luồn dây điện CVL đã giúp khách hàng tiết kiệm 
ngoại tệ và chi phí thi công rất lớn. Sản phẩm được sử 
dụng ở nhiều công trình dự án trọng điểm như: Tuyến 
đường sắt đô thị Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên); 
Tổ hợp hóa dầu miền Nam - Long Sơn; Nhà máy Nhiệt 
điện Nghi Sơn 2; Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong; Nhà 
máy Nhiệt điện Duyên Hải 3...

Với thương hiệu và sản phẩm thế mạnh đã được 
khẳng định, Cát Vạn Lợi sẽ rất thuận lợi trong việc khai 
thác các tiềm năng lĩnh vực CNHT được Nhà nước và 
TP Hồ Chí Minh khuyến khích phát triển.

Theo Chương trình phát triển CNHT trên địa bàn 
TPHCM giai đoạn 2022-2023 và những năm tới, Thành 
phố sẽ sớm từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, 
linh phụ kiện trong nước trên cơ sở thực hiện Nghị 
quyết số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 của Chính phủ về 
các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT. Từ đó, Thành 
phố sẽ đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản 
xuất kinh doanh; triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp phát triển cả về số lượng và chất 
lượng sản phẩm thế mạnh; giúp DN cải thiện năng lực 
sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản xuất 
toàn cầu…

Như vậy, với điều kiện thuận lợi đó, tin rằng, Cát 
Vạn Lợi sẽ phát huy hết thế mạnh của mình trong lĩnh 
vực CNHT trong thời gian tới. Từ đó, tiếp tục khẳng 
định thương hiệu tiên phong trong lĩnh vực cung ứng 
vật tư cơ điện, không ngừng phát triển thêm nhiều sản 
phẩm mới với chất lượng ngày một tốt hơn, mang đến 
sự hài lòng nhất cho khách hàng…

Nhà máy của  Cát Vạn Lợi tại Củ Chi
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Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng, bà Trần Thị Diễn - Phó Giám 
đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công 
Thái Bình cho biết: Hiện nay, do nguồn 

kinh phí triển khai các giải pháp kỹ thuật trong chương 
trình TKNL còn hạn chế; Một bộ phận không nhỏ các 
doanh nghiệp, cá nhân chưa thực sự quan tâm đến việc 
sử dụng sử dụng NLTK&HQ; Kinh phí đầu tư, đổi mới 
dây chuyền sản xuất lớn, do đó việc thay đổi chưa được 
đồng bộ, chủ yếu là sửa chữa, khắc phục; Đội ngũ người 
quản lý năng lượng tại các cơ sở năng lượng trọng điểm 
chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa nắm rõ và triển khai được 
triệt để trách nhiệm và nhiệm vụ của mình…, nên Trung 
tâm đã tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước; hỗ trợ kỹ thuật, 
nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm; 
chuyển đổi thị trường; đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực; tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng 
quốc tế trong lĩnh vực sử dụng NLTK&HQ. 

Quan điểm của Lãnh đạo Sở Công Thương và TTKC 
Thái Bình là cần phải nâng cao nhận thức cho người dân, 
doanh nghiệp và các cơ sở CNNT, đồng thời trang bị 
cho họ kiến thức thông qua các khóa đào tạo, các lớp 
tập huấn về sử dụng NLTK&HQ, nhằm giúp cho các học 
viên lĩnh hội được thêm những kiến thức về TKNL để áp 
dụng vào thực tế trong quá trình quản lý, điều hành sản 
xuất tại đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch được UBND tỉnh 
phê duyệt, ban hành, với tổng kinh phí cho giai đoạn 
2021-2025 dự kiến là 265,267 tỷ đồng, TTKC Thái Bình đã 
phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương tổ chức triển 
khai các nội dung, gồm: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện 
cơ chế, chính sách về sử dụng NLTK&HQ; Hỗ trợ kỹ 
thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng NLTK&HQ 
đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị 
trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền 
sản xuất; Tăng cường năng lực về sử dụng NLTK&HQ; 
Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; Tăng 
cường quan hệ, hợp tác quốc tế sử dụng NLTK&HQ; 

Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng 
NLTK&HQ. Trong đó, công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

Ông Trần Văn Tuấn - nhân viên kỹ thuật Công 
ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đức Quân (Lô A2 - 
Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, Tp Thái Bình) cho 
biết: TTKC Thái Bình vừa mở khóa đào tạo về quản lý 
năng lượng cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng 
trọng điểm trên địa bàn tỉnh là việc làm hết sức cần 
thiết và rất hữu ích đối với các doanh nghiệp như chúng 
tôi. Tại lớp học, các giảng viên đã trang bị cho học viên 
các kiến thức về quản lý, vận hành thiết bị, giải pháp 
khắc phục và giảm thiểu chi phí sử dụng năng lượng tại 
doanh nghiệp. Ngoài ra, giảng viên còn giải thích thêm 
cho chúng tôi cách thức TKNL đối với các hệ thống 
máy móc trong nhà xưởng như: Bơm, quạt; Hệ thống 
điện; Hệ thống nén khí; Hệ thống điều hòa không khí; 
Hệ thống chiếu sáng và động cơ điện; Hệ thống hơi…

Cũng là một trong số nhiều doanh nghiệp được 
hưởng lợi thông qua chương trình tuyên truyền, tư vấn 
TKNL trong sản xuất do TTKC Thái Bình tổ chức cách 
đây không lâu, ông Trần Công Quang - Phó Giám đốc 
Công ty CP Vật liệu xây dựng Đống Năm (xã Đông 

Những năm qua, tỉnh Thái Bình đã luôn chủ động triển khai nhiều chương trình, hoạt động 
thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức của các đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân về thực 
hành sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ).

MINH PHƯƠNG

SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM & HIỆU QUẢ 
ĐEM LẠI LỢI ÍCH TO LỚN

THÁI BÌNH:

Nhân viên điện lực tư vấn cho người dân sử dụng điện hiệu quả 
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Động, huyện Đông Hưng) chia sẻ: Từ ngày được TTKC 
Thái Bình tư vấn, Công ty chúng tôi đã biết cách tận 
dụng lấy nhiệt từ lò nung thông qua hệ thống dẫn nhiệt. 
Điều này vừa TKNL 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 9h30 
phút, chiều từ 1h đến 5h 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.

Sau những đợt tập huấn, đào tạo phổ biến kiến thức 
và hướng dẫn quy trình triển khai các mô hình TKNL trên 
địa bàn toàn tỉnh, có thể thấy, hiệu quả đem lại rất đáng 
ghi nhận, không chỉ các doanh nghiệp sản xuất trọng điểm 
được hưởng lợi mà còn có cả bà con nông dân khu vực 
nông thôn. Gia đình ông Đỗ Văn Vương (thôn An Phú, xã 
Bắc Hải, huyện Tiền Hải) phải chi gần 1 triệu đồng tiền điện 
mỗi tháng, nhưng từ khi được tuyên truyền về việc TKNL, 
nhận thức rõ những lợi ích đem lại, ông thay thế toàn bộ hệ 
thống chiếu sáng trong gia đình bằng đèn Led TKĐ, tủ lạnh 
có dán nhãn TKNL giúp tiêu thụ ít điện năng và bình nước 
nóng năng lượng mặt trời (NLMT) thì chi phí của gia đình 
ông giảm rõ rệt. Từ hồi lắp bình NLMT, mỗi tháng gia đình 
tôi tiết kiệm được 200 - 300 ngàn tiền điện”. 

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Hòa 
Bình, huyện Hưng Hà cũng cho biết: Nhờ sự giúp đỡ của 
TTKC Thái Bình mở lớp tập huấn về TKNL, thời gian qua, 
cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện các biện 
pháp sử dụng NLTK&HQ. Đến nay, 100% số hộ dân đã 

sử dụng các thiết bị chiếu sáng có tính năng tiết kiệm điện 
(TKĐ) như sử dụng bóng đèn compact thay thế bóng đèn 
sợi đốt. Kể cả điện đường chúng tôi cũng sử dụng bóng 
đèn TKĐ. Bà con đã hình thành thói quen tắt các thiết bị 
điện khi không cần thiết và khi không có nhu cầu sử dụng”.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình TKNL không 
chỉ đối với người dân và các địa phương, mà sức lan tỏa 
từ các giải pháp đồng bộ cũng được các cơ quan chức 
năng địa phương cụ thể hóa bằng các hành động. Ông 
Phạm Văn Quảng - Chánh Văn phòng UBND huyện 
Kiến Xương cho biết: Tại trụ sở huyện, các đồng chí 
lãnh đạo UBND đã chỉ đạo các phòng, ban phổ biến 
TKNL tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động. UBND huyện sử dụng các thiết bị sử dụng điện 
có đèn led, quạt trần, máy tính, máy photocopy các 
loại…, tất cả các thiết bị này đều được chúng tôi lắp 
đặt bằng các thiết bị tiết kiệm điện. Nhờ đó, mỗi tháng 
huyện đã tiết kiệm được từ 15-20% tiền điện”. 

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022, TTKC 
Thái Bình sẽ tổ chức hàng chục lớp đào tạo, tập huấn 
cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT và các hộ gia 
đình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, 
toàn tỉnh sẽ TKNL tối thiểu là 5,5% so với dự báo tổng 
nhu cầu tiêu thụ năng lượng, cụ thể: Ngành Giao thông 
vận tải tiết kiệm tối thiểu 3,7% tổng tiêu thụ năng lượng 
toàn ngành; Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
tiết kiệm tối thiểu 4,1%; Ngành dịch vụ công cộng tiết 
kiệm tối thiểu 14,7%; Lĩnh vực dân dụng sinh hoạt tiết 
kiệm tối thiểu 3,1%; Ngành Thương mại dịch vụ tiết 
kiệm tối thiểu 4,9% và Công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 
8,2% tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành

Thái Bình tổ chức khoá đào tạo về TKNL
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Đến thăm Công ty Khang Long (xã Vũ 
Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái 
Bình), tận mắt chứng kiến dàn máy móc 
tự động hoá ở mức độ cao, mới hiểu 

được rằng, tiết giảm chi phí năng lượng có ý nghĩa quan 
trọng như thế nào với DN, cơ sở sản xuất lúa gạo. Quy 
trình hiện tại của Khang Long đòi hỏi nhu cầu sử dụng 
điện rất lớn. Do vậy, với mục tiêu tiết kiệm tối đa năng 
lượng, giảm chi phí và bảo vệ môi trường, Công ty đã 
áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt và luôn coi đây là ưu 
tiên hàng đầu. 

Lĩnh vực kinh doanh chính của Công ty TNHH 
Lương thực thực phẩm Khang Long là sản xuất, chế 

biến lúa gạo. Khang Long hoạt động theo mô hình liên 
kết với các hợp tác xã, bà con nông dân để xây dựng 
vùng nguyên liệu tại huyện Kiến Xương và huyện Tiền 
Hải (Thái Bình). Công ty cung ứng giống, phân bón, 
chuyển giao khoa học kỹ thuật về chăm sóc, phòng, trừ 
sâu bệnh, thu hoạch và tổ chức thu mua thóc tươi cho 
bà con nông dân. Mỗi năm, Công ty thu mua hơn 5.000 
tấn thóc tươi để chế biến.  

Ông Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH 
Lương thực, thực phẩm Khang Long cho biết: “Chúng 
tôi có 02 hệ thống máy gồm máy sấy khô thóc và máy 
xay xát gạo có giá trị đầu tư 6,3 tỷ đồng. Dàn máy sấy 
khô thóc có công suất 70 tấn/mẻ trong thời gian 15 - 18 

Thái Bình từ lâu được đánh giá là vựa lúa hàng đầu của đồng bằng sông Hồng với diện tích 
gieo cấy 2 vụ/năm đạt gần 150.000 ha cùng sản lượng trên 1 triệu tấn/năm. Bởi vậy, các 
doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất lúa gạo trên địa bàn tỉnh luôn có một nguồn nguyên liệu 
dồi dào. Làm thế nào để tiết kiệm điện năng hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh chính là bài 
toán không đơn giản đặt ra với các DN, song dường như Công ty TNHH Lương thực thực 
phẩm Khang Long đã tìm ra được câu trả lời.

PHƯƠNG MINH

HIỆU QUẢ TỪ CÁC GIẢI PHÁP
TIẾT KIỆM ĐIỆN

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM KHANG LONG:

Ông Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty Khang Long giới thiệu dây chuyền máy móc tiết kiệm điện
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

giờ. Đây là hệ thống máy có mức tiêu thụ điện lớn, mỗi 
tháng chi phí từ 25 - 30 triệu đồng tiền điện. Trong quá 
trình sản xuất, Công ty đã liên tục tìm tòi, nghiên cứu 
những yếu tố gây tổn thất điện năng để khắc phục, cải 
tiến. Hiện nay, 80% kết cấu, thiết bị hệ thống dàn sấy 
do chúng tôi tự thiết kế có nhiều ưu điểm như giá thành 
đầu tư rẻ hơn so với máy mua nguyên chiếc, đủ công 
suất tải so với nhu cầu thực tế của DN”. Đặc biệt, ông 
Hưng còn cho biết việc thay đổi vật liệu một số cấu 
kiện từ sắt thép sang nhựa composite có khối lượng nhẹ 
đã giúp máy vận hành nhanh, năng suất làm việc cao, 
ít chịu tải nên cắt giảm được công suất tiêu thụ điện 
khoảng 30%. Đây thực sự là những con số rất ấn tượng. 

Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Khang Long 
có hai nhà xưởng riêng biệt phục vụ sấy khô và chế 
biến. Xưởng xay xát có diện tích 600m2 được trang bị 
dây chuyền máy móc chế biến gạo của Công ty TNHH 
Cơ khí công nông nghiệp Bùi Văn Ngọ, công suất chế 
biến 20 tấn gạo/ngày. Đây là dây chuyền máy móc hiện 
đại, nhỏ gọn nhưng có công suất tiêu thụ điện tương 
đối lớn với mức 50 kWh. Để tiết giảm chi phí điện năng, 
Công ty đã đầu tư thêm máy biến tần cho những thiết 
bị sử dụng dòng điện lớn như mô tơ xay xát, máy nén 
khí, hệ thống inverter, máy tách màu... nhằm tối ưu 
hóa công suất máy, giảm tỷ lệ điện không sinh công, 
vừa giúp cho máy móc bền, kéo dài tuổi thọ, duy trì 
hoạt động ổn định, hiệu quả, tiết kiệm chi phí sản xuất. 

Sản xuất, chế biến gạo đòi hỏi phải tiêu thụ một 
lượng điện năng rất lớn. Do đó, giảm tiêu hao năng 
lượng, tiết kiệm điện năng trong ngành chế biến lúa 
gạo là một trong những yếu tố quan trọng để góp phần 
giúp DN hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, 
nhất là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Ý thức 
được tầm quan trọng ấy, Công ty Khang Long vừa đầu 
tư các máy móc, thiết bị có tính năng tiết kiệm điện, 
vừa xây dựng quy trình sản xuất liên hoàn, tận dụng 
tối đa công suất máy móc. Ngoài ra, Công ty cũng sắp 
xếp vận hành máy móc tập trung sản xuất vào khung 
giờ thấp điểm. Điều đó đã giúp tiết kiệm chi phí tiền 
điện đáng kể. 

Theo ông Phạm Ngọc Hưng, Giám đốc Công ty 
Khang Long, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Thái 
Bình đã luôn tạo điều kiện cho những DN như Khang 
Long được tiếp cận với các khoá tập huấn nâng cao 
năng lực quản lý, vận hành hệ thống năng lượng. Trong 
những khoá đào tạo này, các DN, cơ sở sản xuất công 
nghiệp tại địa phương được phổ biến kiến thức, phương 

pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Ngoài ra, 
TTKC Thái Bình cũng tập trung hướng dẫn quy định 
đối với DN sản xuất công nghiệp theo Luật Sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Nhờ thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, mỗi năm Công ty TNHH Lương 
thực thực phẩm Khang Long đã tiết kiệm được gần 80 
triệu đồng tiền điện. Khi chủ động tiết kiệm được năng 
lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty cũng 
nhờ đó mà mà ngày một tăng tiến. Công ty có thể duy 
trì hoạt động hiệu quả hệ thống máy móc, đảm bảo 
hiệu suất ổn định, tạo ra được sản phẩm chất lượng 
cao, đồng đều, gây dựng được uy tín gạo Khang Long 
đối với các khách hàng, đối tác. Hiện Công ty có nhiều 
nguồn khách hàng lớn, sức tiêu thụ đạt bình quân từ 
15 - 20 tấn gạo/ngày. Từ năm 2015 đến nay, doanh thu 
của Công ty liên tục tăng trưởng, bình quân 17%/năm, 
ví như năm 2021 đạt gần 20 tỷ đồng, năm 2022 dự kiến 
đạt 24 tỷ đồng. 

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Trưởng 
phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kiến Xương cho biết: 
“Công ty TNHH Lương thực thực phẩm Khang Long là 
một trong những DN lớn trên địa bàn huyện thực hiện 
tốt công tác kiểm toán năng lượng. Việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ mang lại lợi ích 
kinh tế thiết thực cho bản thân DN mà còn góp phần 
bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ kinh tế - xã hội 
của địa phương cũng như chống ô nhiễm, bảo vệ môi 
trường. Hàng năm, chúng tôi đều lấy mô hình DN này 
để tuyên truyền, vận động các DN, hộ sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn huyện thực hiện sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả”

Đa phần hệ thống máy móc của Công ty Khang Long đã 
được tự động hoá
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TUẤN NINH

Cảm giác thật thư thái khi được ngồi giữa 
vùng lõi “Đệ nhất danh trà”, vừa nhâm 
nhi chén trà đặc sản thơm ngát, vừa lắng 
nghe Giám đốc HTX Tâm Trà Thái giới 

thiệu về cách thức, quy trình trồng, chăm bón, thu 
hoạch, chế biến, bảo quản trà và giãi bày mong ước giữ 
vững nghề truyền thống làm trà…  

“Nhờ được sự chỉ dẫn từ ba mẹ, nên ngay từ khi 
còn nhỏ, tôi đã thuộc làu cách thức làm trà. Trước đây, 
quá trình sản xuất hoàn toàn thủ công từ khâu phơi 
héo, vò chè bằng tay, sao chè bằng chảo gang truyền 
thống, đến khi sấy chè cũng dùng sức người quay thủ 
công là chính. Trong quá trình làm, tôi đã thấm thía 
sâu sắc được những nỗi vất vả, nhọc nhằn của nghề làm 
trà…” - doanh nhân Hoàng Thị Tân - Giám đốc HTX 
Tâm Trà Thái chia sẻ.

Chính từ những nỗi vất vả đó, doanh nhân Hoàng 
Thị Tân luôn nung nấu quyết tâm phải làm điều gì đó 
để thay đổi phương thức sản xuất trà. Bởi vậy, sau khi 
tốt nghiệp đại học ngành quản trị kinh doanh và trải 
qua một thời gian hoạt động, đến năm 2018, cơ sở sản 
xuất của bà Tân chính thức chuyển sang mô hình HTX. 
Hiện nay, HTX Tâm Trà Thái đang khai thác hơn 11ha 
chè và dự kiến tăng lên 29ha áp dụng quy trình sản 
xuất VietGAP trong vòng 03 năm tới (liên kết với bà 
con nông dân làm chè hữu cơ ở 03 xã Tân Cương, Phúc 
Xuân, Phúc Trìu).

Đầu năm 2022 này, với mong muốn nâng cao hơn 
nữa chất lượng sản phẩm trà làm ra để đáp ứng được 
những yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và 
hướng tới mở rộng xuất khẩu, dưới sự dẫn dắt của 
doanh nhân Hoàng Thị Tân, HTX Tâm Trà Thái đã 
quyết định mở rộng quy mô sản xuất, cũng như đẩy 
mạnh ứng dụng các thiết bị máy móc hiện đại vào sản 

xuất. Tuy nhiên, với số vốn đầu tư lớn nên HTX đã rất 
khó khăn trong việc xoay xở tài chính.

Thấu hiểu được những khó khăn của các cơ sở, doanh 
nghiệp, đồng thời thực hiện chủ trương, chính sách của 
Đảng và Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp 
nông thôn, sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Trung tâm) đã quyết định thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến lâm sản” 
cho HTX Tâm Trà Thái. Thông qua sự hỗ trợ của hoạt 
động khyến công, Trung tâm mong muốn sẽ khuyến khích 
Đơn vị phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 

Sinh ra ở vùng lõi “Đệ nhất danh trà” và được làm trà từ thuở nhỏ, doanh nhân Hoàng Thị 
Tân – Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Tâm Trà Thái (xóm Hồng Thái 2, xã Tân Cương, Tp. 
Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) luôn mong ước nâng cao giá trị và hiệu quả của cây chè để 
tăng thu nhập cho người trồng tại địa phương. Sau nhiều năm cố gắng, cũng như áp dụng 
phương pháp sản xuất công phu, chất lượng sản phẩm vượt trội, đến nay, các sản phẩm trà 
của Tâm Trà Thái đã dần khẳng định được tên tuổi, có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

NGƯỜI GÓP PHẦN LAN TỎA HƯƠNG THƠM

 “ĐỆ NHẤT DANH TRÀ”

Sản phẩm chè của HTX Tâm Trà Thái đã có chỗ đứng 
vững chắc trên thị trường
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lao động địa phương. Đồng thời, góp phần gìn giữ, cũng 
như lan tỏa hương thơm “Đệ nhất danh trà”.

Tổng nguồn vốn kinh phí đầu tư, mua sắm hệ 
thống: Máy đóng gói hút chân không (Model AA-
1308); Máy xào gas (Model DM30); Máy đóng gói trà 
tự động (Model MPA-215) là hơn 650 triệu đồng. Trong 
đó, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ hơn 
290 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 
năm 2022. Sau khi ứng dụng hệ thống máy móc mới, 
hiệu quả đem lại cho HTX Tâm Trà Thái là rất lớn.

“Hệ thống máy móc hiện đại do Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên hỗ trợ đã giúp HTX chúng tôi đóng 
gói được nhiều loại túi có trọng lượng, kích cỡ khác nhau 
và tối đa có thể lên tới 30kg; Giúp thời gian bảo quản 
sản phẩm trà lên tới 02 năm. Ngoài ra, đối với việc ứng 
dụng máy xào gas đã giúp các sản phẩm trà đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm do hạn chế được khói bụi, gỉ 
sét. Từ đó, giúp nước chè xanh và thơm hơn; Năng suất, 
cũng như chất lượng tăng lên gấp nhiều lần so với các 
loại máy xào truyền thống. Đặc biệt, thời gian sử dụng 
máy đạt trên 10 năm và áp dụng được hầu hết trong các 
công đoạn xào chè, phù hợp với quy mô sản xuất lớn. 
Còn riêng với máy đóng gói trà tự động đã giúp HTX 
đóng gói các sản phẩm trà có trọng lượng từ 3 - 30g; Máy 
được điều khiển bằng màn hình cảm ứng, thao tác đơn 
giản, thuận tiện; Tốc độ cấp liệu, hút chân không nhanh, 
trọng lượng định lượng được cân điện tử đo với độ chính 
xác cao. Qua đó, đã gia tăng năng suất và sản phẩm trà 
làm ra có chất lượng vượt trội”…, doanh nhân Hoàng Thị 
Tân - Giám đốc HTX Tâm Trà Thái khẳng định.

Chia sẻ về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 

Nguyên cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước về khuyến công, năm 2022 này, Trung tâm đã 
thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến trong chế biến lâm sản” cho HTX Tâm Trà 
Thái. Thông qua sự hỗ trợ này, đến nay, HTX đã hoàn 
thiện hệ thống máy móc trong quy trình sản xuất, chế 
biến chè và đang có những bước phát triển tích cực. 
Các sản phẩm của Đơn vị làm ra đáp ứng đầy đủ tiêu 
chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm và được đông 
đảo khách hàng tin dùng, đón nhận. Đặc biệt, với công 
suất hoạt động ổn định, hàng năm sẽ đem lại lợi nhuận 
cao cho HTX, cũng như đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế 
cho Nhà nước. Bên cạnh đó, nhờ sức tiêu thụ của thị 
trường tăng mạnh nên HTX Tâm Trà Thái đã có điều 
kiện thu gom một lượng lớn trà xanh từ người dân, qua 
đó góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH, mở rộng diện 
tích đất trồng chè tại địa phương.

Được biết, hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất và chế biến trà cho HTX Tâm 
Trà Thái chỉ là một trong nhiều đề án mà Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã triển khai trong kế hoạch 
khuyến công năm 2022. Trước đó, các đề án hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến chè cho 
các đơn vị như: Công ty CP Nông sản Thái Nguyên 
(xã Tân Cương, Tp Thái Nguyên); Tổ hợp tác Chè 
xóm Cầu Mai (xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ); Tổ hợp 
tác sản xuất chè hữu cơ xóm Khe Cốc (xã Tức Tranh, 
huyện Phú Lương)… đã hoàn thành. Theo đánh giá của 
các đơn vị được thụ hưởng, sự hỗ trợ của hoạt động 
khuyến công đã giúp các cơ sở cải thiện năng lực sản 
xuất kinh doanh. Đặc biệt, các đề án đều góp phần phát 
triển ngành sản xuất công nghiệp chế biến chè và thúc 
đẩy nhanh quá trình CNH-HĐH trên địa bàn tỉnh

Doanh nhân Hoàng Thị Tân thu hoạch trà tại vùng nguyên liệu
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Ngày 5/10, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Đà 
Nẵng đã tổ chức khai mạc Hội chợ 
hàng Việt - Đà Nẵng năm 2022 với sự 
tham gia của hơn 120 doanh nghiệp 
và đơn vị đến từ TP. Đà Nẵng và 17 
tỉnh, thành phố trên cả nước. 

Hội chợ thu hút gần 150 gian hàng 
trưng bày các sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, 
thủ công mỹ nghệ, may mặc, giày 
da, thời trang, thương mại tổng hợp, 

thực phẩm, đồ uống, dược phẩm, các 
sản phẩm làng nghề truyền thống, 
sản phẩm đặc trưng vùng miền…

Đặc biệt, hội chợ lần này có 
Khu trưng bày sản phẩm OCOP, 
sản phẩm đặc trưng, SPCNNTTB, 
lưu niệm của TP. Đà Nẵng.

Hội chợ được tổ chức từ ngày 
5-10/10/2022. Được biết, đây là một 
trong những hoạt động xúc tiến 
thương mại thường niên được tổ 

chức từ năm 2010 đến nay nhằm 
tiếp tục triển khai hiệu quả cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”; góp phần 
kích cầu thương mại, thúc đẩy tiêu 
dùng tại TP. Đà Nẵng; tạo điều kiện 
để các doanh nghiệp trong nước 
gặp gỡ, khích lệ tinh thần vươn lên, 
tháo gỡ khó khăn do ảnh hưởng của 
dịch bệnh COVID-19 trong thời 
gian qua

AN NHI

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu vừa tổ chức nghiệm 
thu phòng trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm cho hộ kinh doanh Cơ 
sở mua bán và sản xuất mật ong 
Anh Tiến, tại số 21A4 Ngô Quyền, 
Trung tâm thương mại Ngãi Giao, 
huyện Châu Đức.

Cụ thể, tháng 8/2022, cơ sở mua 
bán và sản xuất mật ong Anh Tiến 

đã đầu tư 53,5 triệu đồng để  lắp đặt 
3 tủ và 1 kệ trưng bày sản phẩm… 
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương đã hỗ trợ doanh 
nghiệp 40 triệu đồng. 

Việc đầu tư phòng trưng bày sẽ 
giúp cơ sở này có thêm địa điểm 
giới thiệu, quảng bá thương hiệu 
sản phẩm mật ong nguyên chất, 
mật ong 5 sạch, sữa ong chúa… 
và các sản phẩm chế biến từ mật 

ong như nghệ đen mật ong, nghệ 
vàng mật ong, mật ong sữa chúa. 
Qua đó, doanh nghiệp có cơ hội 
mở rộng thị trường, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, tăng 
doanh thu, tạo thêm việc làm cho 
lao động, đóng góp vào giá trị sản 
xuất công nghiệp, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn

DUY TIÊN

HỘI CHỢ HÀNG VIỆT - ĐÀ NẴNG 2022

BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ
PHÒNG TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Trà 
Vinh đã phối hợp Công ty TNHH 
Thương mại du lịch Vĩnh Bình tổ 
chức khai trương cửa hàng giới thiệu 
và kinh doanh sản phẩm OCOP, 
SPCNNTTB và đặc sản của tỉnh 
(Cửa hàng) tại Khu Di tích Ao Bà 
Om (Phường 8, thành phố Trà Vinh).

Đây là hoạt động nhằm tăng 
cường quảng bá sản phẩm OCOP, 
SPCNNTTB và sản phẩm đặc sản 
Trà Vinh đến người tiêu dùng trong 
và ngoài tỉnh. Đồng thời, hỗ trợ các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư 

mở rộng phát triển sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, phát triển thị 
trường thông qua các chương trình, đề 
án phát triển sản xuất, xúc tiến thương 
mại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Được biết, đây là cửa hàng thứ 
03 được Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại tỉnh hỗ trợ 
xây dựng. Trước đó, đã xây dựng 
cửa hàng đặc sản quê Hai Ửng, tại 
ấp Cồn Chim, xã Hòa Minh, huyện 
Châu Thành và cửa hàng tại Khu 
Du lịch biển Ba Động

TRƯỜNG AN

TRÀ VINH: KHAI TRƯƠNG CỬA HÀNG GIỚI THIỆU SPCNNTTB CỦA TỈNH

Lãnh đạo Cục Xúc tiến thương mại 
(Bộ Công Thương) và Sở Công Thương 
tham quan các sản phẩm trưng bày tại 
cửa hàng
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Trong tổng số 29 HTX, hộ kinh 
doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất tại 12 huyện, thị xã, thành phố 
được khảo sát để lựa chọn đề nghị 
hỗ trợ khuyến công năm 2022, bước 
đầu cơ quan chức năng đánh giá có 
20 cơ sở đủ điều kiện xem xét trình 
hội đồng thẩm định.

Qua khảo sát cho thấy, đa số 
các đơn vị, cơ sở đáp ứng các yêu 
cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất, 

kinh doanh, vốn điều lệ, diện tích 
nhà xưởng, máy móc thiết bị, số 
lượng lao động… Hầu hết các đơn 
vị được khảo sát đều có nhu cầu về 
đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến và mở rộng sản xuất nhằm 
thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc 
hậu kém hiệu quả bằng máy móc 
thiết bị tiên tiến, hiện đại và giảm 
công lao động, nâng cao năng suất 
lao động và chất lượng sản phẩm.

Việc hỗ trợ khuyến công sẽ giúp 
nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn 
chuyển đổi hình thức kinh doanh từ 
hộ gia đình sang cơ sở kinh doanh cá 
thể, doanh nghiệp, HTX; đồng thời 
chuyển đổi từ phương thức sản xuất 
truyền thống, thủ công sang tự động 
hóa, hiện đại hóa, giải phóng sức lao 
động, tăng năng suất, nâng cao chất 
lượng và đa dạng hóa sản phẩm…

TRƯỜNG PHẠM

HẢI DƯƠNG CÓ 20 CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ
KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG

Vừa qua, Sở Công Thương, 
Trung tâm Trung tâm phát triển 
Công Thương Vĩnh Phúc đã phối 
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện Vĩnh Tường và UBND xã 
Vĩnh Sơn, tiến hành nghiệm thu 
đề án khuyến công “Hỗ trợ kinh 
phí đầu tư máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất cửa nhôm 
kính” tại Công ty Cổ phần Đầu 
tư Thái Dũng có địa chỉ xã Vĩnh 
Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh 
Vĩnh Phúc.

Đề án này được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công địa phương 
năm 2022 với tổng vốn đầu tư là 
322.630.000 đồng, trong đó kinh phí 
Khuyến công địa phương hỗ trợ 
125.000.000 đồng. Quá trình triển 
khai đề án, Công ty Cổ phần Đầu tư 
Thái Dũng đã mua 05 máy móc, thiết 
bị tiên tiến (mới 100%) trong sản xuất 
cửa nhôm kính. Việc đưa thiết bị mới 
hiện đại vào sản xuất đã giúp Công 
ty nâng cao chất lượng sản phẩm 
cơ khí, đáp ứng nhu cầu khách hàng 

trong kiến trúc xây dựng và tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường. Qua đó, giúp đảm bảo an 
toàn lao động, giảm thiểu phế phẩm 
trong sản xuất, bảo vệ môi trường 
khu vực làm việc, góp phần ổn định 
việc làm cho 10 lao động tại địa 
phương với thu nhập trung bình quân 
khoảng 9 triệu đồng/người/tháng và 
đóng góp vào giá trị sản xuất công 
nghiệp địa phương trên địa bàn

MINH HIẾU

VĨNH PHÚC: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐẦU TƯ MÁY MÓC 
THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CỬA NHÔM KÍNH”

Cuối tháng 9/2022, Sở Công 
thương tỉnh Bình Dương đã tổ chức Lễ 
công bố và trao giấy chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) 
tiêu biểu cấp tỉnh năm 2022 cho 42 hộ 
sản xuất, doanh nghiệp. Tham dự buổi 
Lễ, có lãnh đạo Cục Công Thương (Bộ 
Công Thương), lãnh đạo các sở, ban, 
ngành và các hiệp hội, doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, việc bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu là một trong 
những nội dung được tỉnh rất quan 
tâm trong chương trình khuyến công 
địa phương. Kỳ tổ chức bình chọn năm 
2022 có số lượt cơ sở CNNT và sản 
phẩm tham gia bình chọn nhiều nhất 

từ trước đến nay. Tỉnh đã bình chọn và 
trao giấy chứng nhận sản phẩm CNNT 
tiêu biểu cho 42 hộ sản xuất, doanh 
nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa 
bàn. Đây là tỉnh có số sản phẩm CNNT 
tiêu biểu lớn nhất Đông Nam Bộ.

 Kết quả bình chọn làm cơ sở để 
tiếp tục đề xuất các sản phẩm tham 
gia bình chọn cấp khu vực và quốc 
gia. Đồng thời, hỗ trợ các doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT phát triển 
sản xuất, xúc tiến thương mại, góp 
phần thúc đẩy phát CNNT. Qua đó 
khuyến khích, động viên các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT nói 
chung và các đơn vị có sản phẩm 
được bình chọn tích cực hơn trong 

việc duy trì sản xuất và phát triển 
sản phẩm có chất lượng cao, có tiềm 
năng và lợi thế của địa phương

THANH TRÀ

BÌNH DƯƠNG: TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU 
CHO 42 ĐƠN VỊ NĂM 2022

Trao giấy chứng nhận cho các đơn vị 
có sản phẩm CNNT tiêu biểu
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LÊ TUẤN

Dịch Covid-19 đã được kiểm soát, Công ty 
Cổ phần Khoa học Sự sống (xã Quyết 
Thắng, thành phố Thái Nguyên) rất muốn 
đầu tư thêm hệ thống máy sấy thăng hoa 

WHFD-20 để sản xuất ra các sản phẩm đông trùng hạ 
thảo đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, sau hơn hai năm 
chống chọi với dịch bệnh, doanh thu sụt giảm, nguồn 
tài chính cạn kiệt mà số vốn đầu tư ban đầu lên tới 680 
triệu đồng nên Công ty chưa biết xoay vốn từ đâu. May 
mắn, thông qua chương trình khuyến công, Công ty Cổ 
phần Khoa học Sự sống đã được Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên hỗ trợ 280 triệu đồng để thực hiện 
mua sắm máy móc mới. 

Đánh giá về tính hiệu quả của hệ thống máy móc 
mới, bà Ma Thị Trang - Giám đốc Công ty Cổ phần 
Khoa học Sự sống cho biết: Hệ thống máy sấy thăng 
hoa do Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 
được Công ty chúng tôi sử dụng sấy khô những sản 
phẩm dễ bị biến dạng nhất, cũng như những sản phẩm 
có giá trị cao khó giữ được hình dạng nếu như sấy bằng 
phương pháp thông thường. Công nghệ sấy thăng hoa 
giúp sản phẩm đông trùng hạ thảo của doanh nghiệp 
giữ nguyên được thành phần dinh dưỡng (protein, lipit, 
gluxit), vitamin, enzyme và hoạt chất sinh học, màu sắc, 
mùi, vị. Đồng thời, giữ nguyên được cấu trúc vật lý, hóa 
học; Sản phẩm sấy có độ xốp, không bị xẹp như các 
phương pháp sấy khác; Độ ẩm sau khi sấy rất thấp (từ 
1- 5%) nên sản phẩm được bảo quản lâu hơn. Đặc biệt, 
do chất lượng sản phẩm được nâng cao nên doanh số 
bán ra thị trường của Công ty đã tăng trưởng rõ rệt.

Cũng từ nguồn vốn khuyến công, đến nay, nhiều 
doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên đã có thể “sống khỏe” nhờ gia 
tăng năng lực sản xuất phục vụ thị trường. Ông Đỗ 
Văn Cương - Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản 
Thái Nguyên (xã Tân Cương, thành phố Thái Nguyên) 
cho biết: Làn sóng Covid-19 ập đến đã khiến cho tình 
hình tài chính của Công ty phải trải qua một phen lao 
đao. Tuy nhiên, ngay từ đầu năm 2022 này, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ doanh nghiệp 
chúng tôi hơn 290 triệu đồng để đầu tư mới hệ thống 
máy đóng gói túi lọc tam giác trong sản xuất trà nên 
Công ty đang phục hồi tốt sau dịch bệnh. Trong quá 
trình sản xuất, máy đóng gói túi lọc tam giác đã khắc 
phục được nhược điểm của máy đóng gói trà bán tự 
động trước đây. Đồng thời, máy có tích hợp chế độ 
đóng gói - kẹp chỉ - kẹp tem, vừa giúp thẩm mỹ lại 
nhanh chóng, chuyên nghiệp. Thiết bị này được cài đặt 
hệ thống điều khiển điện tử thông minh, vận hành dựa 
trên cài đặt sẵn có và chỉ cần một công nhân đứng máy. 

Có một thực tế phải thừa nhận, trong đại dịch Covid-19 vừa qua, nhiều doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã gặp phải rất nhiều khó khăn 
bởi các nguồn lực đã cạn kiệt, thậm chí là lao đao, đứng bên bờ vực đóng cửa… Nhưng cũng 
chính tại thời điểm ấy, sự hỗ trợ quý giá từ hoạt động khuyến công do Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Trung tâm) đem đến đã như một 
luồng sinh khí mới tiếp thêm nguồn lực giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn vượt 
qua khó khăn.

NGUỒN LỰC QUAN TRỌNG GIÚP DOANH NGHIỆP
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG:

Nhiều doanh nghiệp đã phục hồi sản xuất sau đại dịch Covid-19 
nhờ sự hỗ trợ từ chương trình khuyến công tỉnh Thái Nguyên
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Qua đó, giúp tiết kiệm được nhân lực, chi phí thuê 
nhân công. Ngoài ra, với công nghệ tiên tiến là mắt soi 
điện tử chính xác, tự động định lượng khối lượng chè, 
số gam chè cần đóng đã tránh được sai số, lãng phí 
nguyên liệu đầu vào. Đặc biệt, máy đóng gói trà được 
vận hành hoàn toàn tự động, quá trình đóng gói không 
bị can thiệp bởi tác động bên ngoài nên sản phẩm chè 
tuyệt đối an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hiện nay, sản phẩm trà của chúng tôi đang được khách 
hàng ưa chuộng và tin dùng”.

Sự phục hồi trong sản xuất kinh doanh của Công ty 
Cổ phần Khoa học Sự sống và Công ty Cổ phần Nông 
sản Thái Nguyên chỉ là hai minh chứng điển hình trong 
rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên sau đại dịch nhờ sự hỗ trợ từ hoạt động 
khuyến công. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đánh 
giá: Thời gian qua, chính sách khuyến công đã và đang 
được Trung tâm triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm 
túc. Hoạt động khuyến công đã huy động được các 
nguồn lực xã hội tham gia đầu tư mở rộng sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở nông thôn. Đồng 
thời, hỗ trợ và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất bền vững, nâng 

cao năng lực cạnh tranh, cũng như mở rộng thị trường 
tiêu thụ sản phẩm. Chỉ tính riêng trong năm 2022 này, 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã và đang tổ 
chức thực hiện 22 đề án khuyến công với tổng nguồn 
vốn hỗ trợ đạt 5,951 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động 
hỗ trợ này, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông 
thôn mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh sau đại 
dịch, đồng thời đạt và vượt mục tiêu đề án đề ra; Giải 
quyết việc làm và thu nhập ổn định cho lao động tại 
địa phương, cũng như góp phần gia tăng giá trị sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Chính từ những hiệu quả thực tế sau khi triển khai 
các đề án, hy vọng rằng, trong thời gian tới, Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên, Cục Công Thương 
địa phương và Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ tiếp 
tục quan tâm, tạo điều kiện hơn nữa về nguồn vốn 
để Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên tiếp tục xây 
dựng những đề án mới nhằm hỗ trợ, khuyến khích các 
đơn vị sản xuất công công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
trang bị thêm máy móc hiện đại vào trong quá trình sản 
xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế. Từ đó, tạo thêm việc 
làm cho lao động địa phương, tăng thu nhập, cải thiện 
đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động; 
Góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính 
trị và phát triển kinh tế địa phương

Công nhân Công ty Cổ phần Nông sản Thái Nguyên vận hành máy đóng gói sản phẩm trà túi lọc
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NHƯ TRANG

Thời gian qua, tình hình sản xuất kinh doanh của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
trên cả nước nói chung và các cơ sở CNNT của tỉnh Hà Giang nói riêng gặp nhiều khó khăn 
do chịu tác động của dịch Covid-19. Vì thế, việc triển khai các chương trình đề án khuyến công 
nhằm hỗ trợ các cơ sở CNNT phục hồi sau đại dịch là hết sức cần thiết lúc này.

PHỤC HỒI SẢN XUẤT SAU THỜI GIAN DÀI 
CHỊU ẢNH HƯỞNG CỦA DỊCH COVID-19

HÀ GIANG: HỖ TRỢ CÁC CỞ SỞ CNNT

Trung tâm Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà 
Giang (Trung tâm) đã và đang tích cực triển 
khai kế hoạch khuyến công giúp các cơ sở 
sản xuất CNNT nâng cao năng suất chất 

lương, tận dụng nhu cầu thị trường đang phục hồi trở 
lại sau dịch bệnh. Các chương trình đề án khuyến công 
của tỉnh đã hướng đến việc huy động mọi nguồn lực 
để hỗ trợ các tổ chức cá nhân đầu tư vào công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) một cách bền vững, 
nâng cao năng lực cạnh tranh góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng phát triển CN-TTCN, tạo việc 
làm tăng thu nhập cho người lao động, đồng thời góp 
phần xây dựng nông thôn mới.

Năm 2022, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và 
khuyến công địa phương đã hỗ trợ các cơ sở CNNT thực 
hiện 13 đề án và một số nhiệm vụ chi với tổng số kinh phí 
là 2,823 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: Chế biến chè, vật liệu 
tiêu dùng, chế biến gỗ, dược liệu, hàng thủ công mỹ nghệ 
phục vụ du lịch… Trong đó, khuyến công quốc gia hỗ trợ 
2 đề án nhóm với 5 đơn vị thụ hưởng, khuyến công địa 
phương hỗ trợ 11 đề án và một số nhiệm vụ chi phục vụ 
công tác khuyến công. Dự kiến, tháng 11/2022, Trung tâm 
sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 
các đề án, hoàn thành nhiệm vụ khuyến công của năm.

Đầu năm 2022, nhận được nguồn kinh phí hỗ trợ từ 
Trung tâm Xúc tiến Công thương tỉnh Hà Giang, Công ty 
Cổ phần Đá Thành Tân Hà Giang đã đầu tư 01 máy in ro-
land versa RF 640 để khôi phục sản xuất kinh doanh trong 
lĩnh vực du lịch, sản xuất quà tặng lưu niệm sau thời gian dài 
bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Đây là dòng máy in chuyển 
nhiệt khổ lớn hiện đại có thể đáp ứng vấn đề tốc độ, chất 
lượng và năng suất tốt, độ tin cậy cao. Ông Nguyễn Thành 
Minh - đại diện Công ty Cổ phần Đá Thành Tân Hà Giang 
cho biết: “Trong lúc tình hình kinh tế khó khăn thì Trung 
tâm khuyến công tỉnh đã hỗ trợ vốn kịp thời giúp công ty 
đầu tư máy móc thiết bị mới phục vụ cho sản xuất để khôi 
phục và phát triển hơn sau dịch bệnh”.

Mới đấy, Trung tâm đã hỗ trợ Công ty TNHH Trà 
thảo dược gia truyền xã Tân Quang, huyện Bắc Quang 
80 triệu đồng (tổng kinh phí đề án là 264 triệu đồng) 
để đầu tư 01 máy đóng trà túi lọc. Đây là cơ sở chuyên 
sản xuất các loại trà hỗ trợ điều trị các bệnh về gan có 

uy tín của tỉnh Hà Giang và người dân các địa phương 
trong nước. Bà Nguyễn Thị Hội, chủ cơ sở sản xuất chia 
sẻ: Trước đây, khi máy móc còn thô sơ, cơ sở đóng 
gói bằng hộp to, không tiện cho việc sử dụng. Từ khi 
được Trung tâm hỗ trợ máy sản xuất trà túi lọc, đơn vị 
đã bán được nhiều sản phẩm hơn vì tiện lợi trong việc 
mang theo sử dụng hằng ngày.

Hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh trong những 
năm qua đã phát huy tác dụng rõ nét với các doanh nghiệp, 
cơ sở CNNT trong sản xuất kinh doanh đầu tư mở rộng 
sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Được sự quan 
tâm của Bộ Công Thương, tỉnh Hà giang đã tiếp cận với 
nguồn kinh phí khuyến công từ Trung ương để thực hiện 
các hoạt động, hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp trên địa bàn. Nội dung hỗ trợ tập trung vào việc 
áp dụng các mô hình kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, đào 
tạo nhân lực cho doanh nghiệp. Cùng với đó, hàng năm 
UBND tỉnh đã quan tâm, bố trí kinh phí để hỗ trợ thúc 
đẩy các doanh nghiệp cở sở sản xuất CNNT đầu tư trang 
thiết bị máy móc, nhà xưởng chuyển sang công nghệ đào 
tạo lao động, xây dựng thương hiệu quảng bá sản phẩm, 
tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm. Qua đó, hoạt 
động khuyến công đã và đang phát huy hiệu quả, kịp thời 
giúp đỡ các doanh nghiệp cải tiến công nghệ, nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm. Đa dạng hoá sản phẩm, 
tích cực xây dựng và quảng bá thương hiệu, tháo gỡ khó 
khăn, góp phần phát triển CNNT tạo việc làm và nâng 
cao thu nhập cho người lao động

Kinh phí khuyến công hỗ trợ Công ty TNHH Trà thảo dược
gia truyền xã Tân Quang, huyện Bắc Quang đầu tư máy
sản xuất trà túi lọc
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Theo báo cáo năm 2021, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh 
(TTKC) thực hiện 01 đề án khuyến công 
quốc gia; tổ chức 01 lớp tập huấn về xây 

dựng thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm CNNT thuộc 
đề án khuyến công địa phương; Hà Tĩnh có 05 sản 
phẩm CNNT đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp quốc gia. Đồng thời, tỉnh cũng tổ chức bình chọn 
sản phẩm CNNT cấp tỉnh cho 89 sản phẩm, bộ sản 
phẩm đăng ký của 65 cơ sở CNNT tham gia. Kết quả đã 
có 41 sản phẩm, bộ sản phẩm của 31 cơ sở được công 
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2021, với 
tổng kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương là: 499 
triệu đồng.

Theo Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Nguyễn Mạnh Tường, năm 2022, TTKC 
đã và đang thực hiện 01 đề án khuyến công quốc gia, 
02 lớp tập huấn về xây dựng thương hiệu và nhãn hiệu 
sản phẩm CNNT gắn với phổ biến chính sách mới về 
phát triển công nghiệp, thương mại nông thôn; khảo 
sát, lựa chọn 05 đề án khuyến công, đến nay các dự án 
đang triển khai theo đúng tiến độ. Từ đó giúp các cơ sở 
CNNT, doanh nghiệp kinh doanh đầu tư máy móc thiết 
bị tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ mới, góp phần 
nâng cao năng suất chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu, thị hiếu người tiêu dùng, giải quyết 
nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho lao động nông 
thôn, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

Trên lĩnh vực xúc tiến thương mại, trung tâm đã 
phối hợp cùng với doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 71 
hội chợ trong và ngoài nước, tổ chức trên 20 hội nghị 
giao thương kết nối cung cầu và thực hiện 20 phiên chợ 
hàng Việt về nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại sẽ tập trung hơn nữa trong công tác lập 
và thẩm định đề án khuyến công; tăng cường xúc tiến 
thương mại điện tử hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở kinh 
doanh; quảng bá, giới thiệu, hướng dẫn làm hồ sơ quản 
lý chất lượng, công bố thương hiệu... để sản phẩm của 
tỉnh có mặt trong các hệ thống phân phối lớn và được 
người tiêu dùng trong cả nước tin dùng.

Để khuyến công trở thành động lực phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025, Sở 
Công Thương, TTKC phối hợp với Phòng Kinh tế hạ 
tầng các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai các 
bước xây dựng, khảo sát, thực hiện các đề án khuyến 
công địa phương cho những năm tiếp theo.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương, TTKC tỉnh cũng kiến 
nghị Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương 
tiếp tục quan tâm hỗ trợ thực hiện các đề án khuyến 
công quốc gia đối với các cơ sở CNNT Hà Tĩnh; Xem 
xét, hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình, đề án 
như Chương trình sử dụng tiết kiệm năng lượng và hiệu 
quả, Chương trình sản xuất tiêu dùng bền vững…

CÔNG CHUYỀN

Thực hiện Nghị quyết số: 08-NQ/TU ngày 18/5/2018 của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo, 
giai đoạn vừa qua, hoạt động khuyến công tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được một số kết quả nhất 
định, góp phần vào việc thúc đẩy tăng trưởng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 
tỉnh giai đoạn 2018-2021, tổng nguồn kinh phí khuyến công đã hỗ trợ các cơ sở CNNT đầu 
tư máy móc, thiết bị tiến là: 15.973 triệu đồng, trong đó khuyến công quốc gia hỗ trợ 9.450 
triệu đồng, khuyến công địa phương hỗ trợ 6.523 triệu đồng.

BÁM SÁT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

HÀ TĨNH:

HTX Chế biến hải sản Phú Sáng - Ứng dụng KHCN trong 
sản xuất nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng
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LÊ TUẤN

Được xem là “đòn bẩy” giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất mở rộng thị trường, quảng 
bá thương hiệu, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(TTKC) Thái Nguyên – Đơn vị được UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm đầu mối thường trực 
tổ chức thực hiện đề án “Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu”đã 
lựa chọn ra nhiều sản phẩm chất lượng, có giá trị sử dụng cao, mang nhiều tiềm năng phát 
triển sản xuất tại địa phương. Thông qua hoạt động bình chọn, TTKC Thái Nguyên đã xây 
dựng hình ảnh, quảng bá thương hiệu các sản phẩm CNNT tiêu biểu để mở rộng thị trường 
tiêu thụ, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

ĐANG GÓP PHẦN THÚC ĐẨY
PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU

Ngày 28/4/2014, Bộ Công Thương đã 
ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT 
quy định về việc tổ chức bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu áp dụng đối với 

doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, 
hộ kinh doanh thành lập và hoạt động theo quy định của 
pháp luật (được gọi chung là cơ sở CNNT). Theo đó, 
cũng từ năm 2014 tới nay, TTKC Thái Nguyên đã tham 
mưu cho Sở Công Thương trình UBND tỉnh thành lập 
Hội đồng Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 
và để được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu, các 
DN phải đạt được các tiêu chí về: Doanh thu, đáp ứng 
được yêu cầu của thị trường, các chỉ tiêu về kinh tế - kỹ 
thuật - xã hội; Đảm bảo tính văn hóa, thẩm mỹ… và được 
tuyển chọn qua 03 cấp: Xã - huyện - tỉnh.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái 
Nguyên đánh giá: Việc bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất 
CNNT giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hình ảnh của 
DN đến với đông đảo người tiêu dùng ở cả trong và 
ngoài tỉnh. Qua đó, giúp người dân, cũng như các DN 
CNNT trên địa bàn tỉnh có thêm thông tin về các sản 
phẩm. Chỉ tính riêng năm 2021 vừa qua, UBND tỉnh 
Thái Nguyên đã công nhận 30 sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh. Nhiều sản phẩm đã gắn liền với tên tuổi 
của các cơ sở sản xuất tại địa phương, đồng thời được 
nhiều người biết đến như: Miến tỏi đen Việt Cường 
của HTX miến Việt Cường (xã Hóa Thượng, huyện 
Đồng Hỷ); Lục bình gỗ Hương đỏ của HTX Niềm Tin 
(xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên); Tâm trà Khe Cốc 

của HTX Chè an toàn Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện 
Phú Lương); Trà Bách Long Hương của HTX Nhật 
Thức (xã Phục Linh, huyện Đại Từ); Tinh bột rau diếp 
cá của Công ty TNHH Sản xuất và Phát triển thương 
mại Nguyên Việt (xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên); Gạo 
Nếp vải của HTX Nông sản Nếp vải Ôn Lương (xã Ôn 
Lương, huyện Phú Lương)… 

Chia sẻ với phóng viên, đại diện HTX miến Việt 
Cường - Đơn vị đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2021 cho biết: “Về mặt mẫu 
mã, hình thức, sản phẩm miến của DN không có quá 
nhiều khác biệt so với các sản phẩm cùng loại trên thị 
trường. Tuy nhiên, về mặt chất lượng và hương vị, miến 

Gạo Nếp vải Ôn Lương đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh Thái Nguyên năm 2021
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Việt Cường được người tiêu dùng trên thị trường ghi 
nhận từ nhiều năm qua. Đặc biệt, sản phẩm không hề sử 
dụng hóa chất trong quá trình sản xuất nên tuyệt đối an 
toàn vệ sinh thực phẩm. Trong quy trình sản xuất, miến 
Việt Cường đảm bảo theo các công đoạn tiêu chuẩn. Sự 
tỉ mỉ và kỹ lưỡng trong từng khâu sản xuất đã mang đến 
sản phẩm miến chất lượng, cũng như khơi dậy hương vị 
đặc trưng riêng. Trong đó, nguyên liệu củ dong riềng, 
tỏi đen và sắn dây dùng để làm miến được Hợp tác xã 
chọn lựa kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn tốt nhất và 
sẽ cho hương vị hấp dẫn hơn. Ngoài ra, công đoạn sản 
xuất, phơi khô cũng được áp dụng theo những bí quyết 
riêng để đảm bảo sợi miến nhỏ, mảnh và khi nấu để lâu 
cũng không bị nát; Độ dai, giòn cùng hương vị vô cùng 
dịu nhẹ đã làm nên sức hấp dẫn của sản phẩm… Đặc biệt, 
ngay sau khi đạt được chứng nhận sản phẩm dong riềng 
tỉnh Thái Nguyên năm 2021, sản lượng miến bán ra thị 
trường của HTX đã tăng cao đột biến, qua đó làm tăng 
doanh thu và lợi nhuận cho Đơn vị”.

Còn đối với HTX Nông sản Nếp vải Ôn Lương, 
bà Hoàng Thị Hồng Tú - Giám đốc HTX khẳng định: 
Gạo Nếp vải của chúng tôi đạt chứng nhận sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh Thái Nguyên đang là điều 
kiện tốt để HTX tiếp tục nâng cao chất lượng sản 
phẩm, cũng như giá trị thương hiệu. Thời gian qua, mặc 
dù nền kinh tế vẫn đang phải chịu nhiều tác động của 
hậu đại dịch Covid-19 nhưng các đơn hàng dành cho 
chúng tôi vẫn tăng trưởng đều. Nổi bật là đã có một số 

sản phẩm của HTX được tiêu thụ tại nước ngoài như: 
Anh, Australia… theo hình thức quà biếu”.

Có thể thấy, việc đạt chứng nhận sản phẩm CNNT 
tiêu biểu đang là cơ hội tốt để các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, DN vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh vươn mình phát 
triển. Thời gian tới, sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp 
(kể cả cấp quốc gia, cấp khu vực, cấp tỉnh, cấp huyện) sẽ 
được tôn vinh, khen thưởng từ nguồn kinh phí khuyến 
công. Đặc biệt, các sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được 
TTKC Thái Nguyên đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá trên 
trang thông tin điện tử của Sở Công Thương, của Trung 
tâm, các chuyên đề khuyến công trên báo đài trung ương 
và địa phương… Đồng thời, các sản phẩm này cũng sẽ 
được TTKC Thái Nguyên hỗ trợ tham gia các buổi triển 
lãm, hội nghị kết nối cung cầu, cũng như giới thiệu tại hội 
chợ hàng CNNTTB trên cả nước…

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái 
Nguyên tiếp tục nhấn mạnh: Sản phẩm CNNTTB được 
xem như “giấy thông hành” chứng nhận sản phẩm đạt 
chất lượng tốt, tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng, 
đối tác. Từ đó, các DN và cơ sở CNNT từng bước 
thiết lập kênh phân phối rộng rãi, đưa sản phẩm vươn 
xa trên thị trường. Đối với các cơ sở có sản phẩm đạt 
chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được TTKC 
Thái Nguyên ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công để phát triển sản xuất, đổi mới trang thiết bị công 
nghệ và được quảng bá xúc tiến thương mại…

Gian hàng trưng bày các sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên tại Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 
năm 2022 tại Thanh Hóa
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CÔNG DU

Để giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) vượt qua những khó khăn, phục hồi trong giai 
đoạn hậu Covid-19. Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Hải 
Dương đã chú trọng hỗ trợ các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc, ứng dụng khoa 
học công nghệ (KHCN) nhằm phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
PHỤC HỒI HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19

KHUYẾN CÔNG HẢI DƯƠNG:

Theo báo cáo của Sở Công Thương, trong 
thời gian qua, công tác khuyến công gặp 
không ít khó khăn do đại dịch Covid-19 
gây ra. Bên cạnh đó, các cơ sở CNNT 

cũng gặp nhiều khó khăn do hàng hóa sản xuất ra 
không tiêu thụ, hoặc chậm, tồn kho nhiều do đứt gẫy 
nguồn cung, hoạt động sản xuất cầm chừng và duy trì 
giữ chân người lao động, việc đầu tư mua sắm máy 
móc, thiết bị hạn chế do thiếu nguồn vốn. 

Bằng sự nỗ lực cùng với sự quan tâm giúp đỡ từ 
Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương, các 
Sở, ban, ngành của tỉnh, TTKC tỉnh Hải Dương đã xây 
dựng, triển khai và thực hiện tốt công tác khuyến công 
quốc gia và khuyến công địa phương năm 2021. 

Trong đó, chương trình khuyến công quốc gia có 02 
đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong 
sản xuất sản phục vụ tiêu dùng cho 05 cơ sở CNNT; 
hướng dẫn 03 đề án cơ sở CNNT tham gia bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia, tổng kinh phí 
là: 1 tỷ 650 triệu đồng.

Chương trình khuyến công địa phương gồm: 11 đề 
án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị cho các cơ sở 
CNNT; 01 đề án bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh, với 155 sản phẩm của 54 cơ sở CNNT đăng ký 
tham gia bình chọn, công nhận 50 sản phẩm đạt danh 
hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, với tổng kinh 
phí là: 2 tỷ 020 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Việt - Giám đốc TTKC tỉnh Hải 
Dương cho biết: Năm 2022 TTKC phối hợp với Phòng 
Quản lý công nghiệp (Sở Công Thương) tiến hành khảo 
sát 29 HTX, hộ kinh doanh, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất tại 12 huyện, thị xã, thành phố để lựa chọn, hướng 
dẫn các cơ sở hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ khuyến 
công năm 2022, tổng hợp trình hội đồng thẩm định. 

Qua khảo sát cho thấy, đa số các cơ sở CNNT đáp 
ứng các yêu cầu về đăng ký ngành nghề sản xuất, kinh 
doanh, diện tích nhà xưởng, máy móc thiết bị, số lượng lao 

động… Hầu hết các đơn vị được khảo sát đều có nhu cầu 
về đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến và mở rộng 
sản xuất nhằm thay thế máy móc cũ, công nghệ lạc hậu 
kém hiệu quả bằng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại và 
giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động và chất 
lượng sản phẩm. Bước đầu cơ quan chức năng đánh giá có 
20 cơ sở đủ điều kiện xem xét trình hội đồng thẩm định.

Để các cơ sở CNNT được tiếp cận, ứng dụng 
KHCN trong sản xuất kinh doanh, ông Nguyễn Quốc 
Việt cũng kiến nghị, cần mở rộng các đối tượng được 
hưởng lợi về chính sách khuyến công đến các cơ sở 
CNNT ở phường xã, thị xã, thành phố và đô thị loại 
1 trực thuộc tỉnh; Tăng cường nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia, mức hỗ trợ kinh phí cho mỗi đề án 
khuyến công nhằm khuyến khích các cơ sở CNNT đầu 
tư phát triển công nghiệp...

Có thể thấy, công tác khuyến công hỗ trợ các cơ sở 
CNNT đầu tư ứng dụng KHCN, máy móc tiên tiến trong 
sản xuất, kinh doanh đã đem lại hiệu quả thiết thực tại 
các cơ sở CNNT, doanh nghiệp. Tạo ra những sản phẩm 
có chất lượng, hiệu quả kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu 
thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu CNNT theo hướng hiện đại hóa, bảo 
tồn và phát triển làng nghề truyền thống tại địa phương

TTKC phối hợp Phòng Quản lý công nghiệp khảo sát tại cơ sở, 
xem xét hỗ trợ khuyến công
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