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Để đảm bảo cung cấp điện ổn định cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt, tăng cường sử dụng điện tiết 
kiệm theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết 
kiệm điện, mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ra chỉ thị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ thực 
hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Rà soát, xây dựng và ban hành nội quy, quy định về sử dụng điện tiết kiệm tại cơ quan, đơn vị. Tăng cường 
công tác kiểm tra, đôn đốc và giám sát thực hiện.

2. Phổ biến, quán triệt đến toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị về 
ý thức tiết kiệm điện; khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phát huy sáng kiến về các 
giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị.

3. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 68/2011/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc Ban hành Danh mục phương tiện thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ 
quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

4. Tăng cường áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như thay đèn chiếu sáng bằng đèn 
LED; vệ sinh máy điều hòa nhiệt độ; thay thế các thiết bị điện có hiệu suất thấp bằng các thiết bị có hiệu suất 
cao, tiết kiệm điện.

5. Công đoàn và Đoàn thanh niên tại các cơ quan, đơn vị phát động và đẩy mạnh phong trào thi đua tiết 
kiệm điện tại nơi làm việc cũng như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
theo các nội dung của Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

6. Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài cơ quan, đơn vị tuyên 
truyền, khuyến khích sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao, tiết kiệm điện…

PV

GẦN 1.000 DOANH NGHIỆP THAM GIA THÁNG 
KHUYẾN MẠI HÀ NỘI 2017  

Tối 4/11/2017, tại Vườn hoa tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hà Nội), UBND TP Hà Nội và Thường trực Ban chỉ đạo 
Cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Thành phố đã phối hợp tổ chức chương trình 
Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2017. Đây là sự kiện thu hút sự tham gia của gần 1.000 doanh nghiệp, với 50 Điểm 
Vàng, hơn 1.000 điểm bán hàng khuyến mại, cùng trên 3.000 chương trình khuyến mại của các DN đăng ký thực 
hiện trên địa bàn Thủ đô.

Chương trình năm nay với thông điệp “Tưng bừng khuyến mại - An tâm mua sắm”, kéo dài xuyên suốt trong 
tháng 11, với 06 sự kiện nổi bật: “Lễ khai mạc Tháng khuyến mại”, “Ngày hội khuyến mại du lịch”, “Ngày Vàng 
khuyến mại” , “Tuần Vàng online”, sự kiện “Khởi nghiệp cùng doanh nghiệp” và “Hội chợ Vàng khuyến mại”. 

Năm nay, theo Ban tổ chức sự kiện, hàng hóa được các DN chuẩn bị trong Tháng khuyến mại khá dồi dào về 
chủng loại và số lượng. Hàng chục nghìn mặt hàng được giảm giá từ 10 đến 49% tập trung ở nhiều nhóm hàng thiết 
yếu như thực phẩm, thời trang, mỹ phẩm, điện tử, đồ gia dụng, sữa… Điểm đáng chú ý là các sản phẩm Việt năm 
nay được ưu tiên giảm giá sâu, tạo sức hút cho người tiêu dùng. 

Đây cũng là dịp kích cầu thực sự với thị trường trong nước, giúp DN Việt nâng cao khả năng cạnh tranh với sản 
phẩm ngoại lai và bài trừ sản phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái.

THĂNG LONG

BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ THỊ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 
TRỰC THUỘC BỘ TĂNG CƯỜNG TIẾT KIỆM ĐIỆN 
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Trong đó, 4 chủ đề ưu tiên trong năm bao gồm: 
Một là, đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Hai 
là, chống xói mòn cơ sở thuế và dịch chuyển 
lợi nhuận; Ba là, tài chính và bảo hiểm rủi ro 

thiên tai; Bốn là, tài chính bao trùm. 

Trước thềm Hội nghị FMM, trao đổi với đại diện 
các cơ quan truyền thông đại chúng về chủ đề này, ông 
Vũ Nhữ Thăng - Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ 
Tài chính) nhấn mạnh: “Chủ đề APEC năm 2017 là: 
Tìm động lực mới, hướng tới tương lai. Trong đó, có 4 
nội dung trụ cột liên quan đến phát triển nguồn lực tài 
chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tạo kết nối trong 
cộng đồng APEC. Chính vì vậy, Bộ Tài chính Việt Nam 

đã lựa chọn 4 chủ đề trên để trao đổi và tăng cường 
hợp tác trong năm APEC 2017...”. 

Đối với Việt Nam, đây cũng là những nội dung ưu 
tiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ xây dựng kinh 
tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2020, bởi rất thiết thực với 
kinh tế Việt Nam. Chẳng hạn, hiện Việt Nam đang có 
những đề án, nhiệm vụ tìm ra nguồn lực tài chính để 
phát triển cơ sở hạ tầng và đã có những mục tiêu thúc 
đẩy hợp tác giữa Nhà nước và tư nhân, đặc biệt là hạ 
tầng giao thông vận tải, hay các dự án về năng lượng 
xanh, sạch. Việt Nam cũng khẳng định rõ ưu tiên phát 
triển một nền kinh tế, nông nghiệp vững mạnh, người 
dân phải được hưởng lợi từ sự phát triển này.

liên quan đến phát triển nguồn lực tài chính 
cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

APEC 2017 VÀ 4 NỘI DUNG 

Năm 2017, Việt Nam được vinh dự đảm nhiệm vai trò chủ nhà Diễn đàn Hợp tác kinh tế 
Châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Bộ Tài chính được giao chủ trì Tiến trình Bộ trưởng 
Tài chính APEC 2017. Theo đó, từ 19 - 21/10/2017, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 
(FMM) cùng các hội nghị liên quan đã diễn ra tại TP Hội An (Quảng Nam). Đây là sự 
kiện quan trọng nhất của tiến trình Bộ trưởng Tài chính APEC. Tại hội nghị, các Bộ trưởng 
Tài chính thảo luận về tình hình kinh tế và tài chính vĩ mô toàn cầu và khu vực, xem xét kết 
quả tiến trình hợp tác tài chính về 4 chủ đề ưu tiên trong năm, cập nhật tình hình triển khai 
Kế hoạch hành động Cebu và thảo luận các vấn đề quan tâm khác.

HƯƠNG VIỆT

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017
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Về đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng, chủ đề tập 
trung vào giải quyết các vấn đề nhằm huy động nguồn 
vốn dài hạn của khu vực tư nhân cho các dự án cơ sở 
hạ tầng, đặc biệt là cơ chế đảm bảo lợi ích và giảm 
thiểu rủi ro cho các nhà đầu tư tư nhân khi tham gia 
vào dự án PPP (hợp tác công tư). Kinh nghiệm của 
các tổ chức quốc tế và các nền kinh tế trong việc giải 
quyết các vấn đề liên quan đến các dự án PPP, đặc biệt 
là vấn đề chia sẻ rủi ro giữa nhà nước và nhà đầu tư tư 
nhân là một trong các chủ đề đã được thảo luận sôi nổi 
tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc 
NHTƯ (FCBDM), Hội nghị Quan chức Tài chính cao 
cấp (SFOM) và Hội thảo về Đầu tư dài hạn cho cơ sở 
hạ tầng (tháng 5/2017). Các quan chức tài chính APEC 
cũng thảo luận với các đối tác quốc tế về những công 
cụ quản lý dự án hiệu quả và việc phối hợp đào tạo kỹ 
năng sử dụng các công cụ này cho các cán bộ quản lý 
dự án tại các nền kinh tế thành viên APEC. 

Về chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi 
nhuận, đây là vấn đề được nhiều nền kinh tế thành viên 
APEC đặc biệt quan tâm và được các tổ chức quốc tế, 
đặc biệt là OECD và WB hỗ trợ mạnh mẽ. Thông qua 
thảo luận tại Hội thảo về Kế hoạch hành động BEPS - 
kinh nghiệm triển khai tại các nền kinh tế APEC (tháng 
2/2017), FCBDM và SFOM, các quan chức tài chính đã 
nhất trí cần tăng cường chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm 
và các hoạt động đào tạo trong khu vực, nhằm nâng 
cao nhận thức về BEPS và tham gia tích cực vào dự án 
BEPS của G20/OECD.  

Về tài chính và bảo hiểm rủi ro thiên tai, chủ đề tập 
trung vào các giải pháp tài chính, bảo hiểm ứng phó 
với rủi ro thiên tai và bù đắp thiệt hại khi xảy ra thiên 
tai. Qua thảo luận tại Hội thảo về Chính sách tài chính 
và bảo hiểm ứng phó với rủi ro thiên tai (tháng 2/2017), 
FCBDM và SFOM, các quan chức tài chính APEC đã 

trao đổi về kinh nghiệm xây dựng chiến lược như: Tài 
chính ứng phó với rủi ro thiên tai ở cấp độ quốc gia và 
cấp độ địa phương; chính sách quản lý rủi ro tài chính 
đối với tài sản công tại các nền kinh tế thành viên 
APEC, cũng như các hoạt động của Nhóm công tác 
APEC về Tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai. 

Về tài chính bao trùm, chủ đề ưu tiên tập trung 
thảo luận về phát triển thị trường tín dụng và các sản 
phẩm dịch vụ tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu phát 
triển nông nghiệp và nông thôn, hướng tới mục tiêu 
giảm nghèo bền vững, tái cơ cấu và phát triển một nền 
nông nghiệp có chất lượng. Các quan chức tài chính 
cũng phối hợp với các đối tác quốc tế chia sẻ các báo 
cáo nghiên cứu nhằm thúc đẩy tài chính bao trùm 
trong khu vực APEC và triển khai các hoạt động hợp 
tác tăng cường chia sẻ thông tin tín dụng. Chủ đề tài 
chính bao trùm đã được thảo luận sôi nổi tại FCBDM, 
SFOM, Hội thảo về Thúc đẩy trao đổi thông tin tín 
dụng xuyên biên giới (tháng 5/2017), Diễn đàn APEC 
về tài chính bao trùm và Diễn đàn mạng lưới phát triển 
cơ sở hạ tầng tài chính (tháng 7/2017).

Những kết quả thảo luận hợp tác trong 4 lĩnh vực 
trên được báo cáo lên các Bộ trưởng Tài chính vào 
21/10/2017. Trên cơ sở đó, các bộ trưởng sẽ ra tuyên 
bố chung thể hiện quan điểm về các vấn đề liên quan 
đến hợp tác tài chính khu vực, các chủ đề hợp tác ưu 
tiên trong năm và định hướng của Tiến trình Bộ trưởng 
Tài chính APEC trong thời gian tới. 

Kết quả của Hội nghị FMM sẽ được báo cáo lên 
Ủy ban Quốc gia APEC 2017 để chuẩn bị nội dung 
cho Hội nghị cấp cao APEC vào tháng 11/2017. Thành 
công của FMM sẽ đóng góp thiết thực vào kết quả của 
Hội nghị cấp cao APEC năm 2017 cũng như thành công 
chung của Việt Nam trong “Năm APEC 2017” 

Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm
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ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG 
VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY

Kinh tế Việt Nam: 

TS. NGUYỄN XUÂN KHOÁT
   Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

Đây là chủ đề một hội thảo quan trọng được Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức 
sáng ngày 15/11/2017 tại Khách sạn Hilton Opera, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đến dự, chủ trì và phát biểu tại Hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của nhiều chuyên 
gia trong và ngoài nước, với các tham 
luận của PGS. TS. Trần Đình Thiên - 
Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam; 

ông Sebastian Eckardt - Kinh tế trưởng, Ngân hàng 
Thế giới tại Việt Nam; TS. Nguyễn Đình Cung - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương; 
Ông Nguyễn Thanh Hà - Vụ trưởng Vụ chính sách tiền 
tệ, Ngân hàng Nhà nước…

GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn 
lâm Khoa học xã hội Việt Nam và TS. Vũ Viết Ngoạn 

- Tổ trưởng Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính 
phủ đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn 
- Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
đã đưa ra đánh giá: Trong những năm qua, nền kinh 
tế Việt Nam đã có những cải thiện, tạo đà cho tăng 
trưởng; lạm phát được duy trì ổn định thấp tạo điều 
kiện để giảm lãi suất, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh 
doanh; thị trường tài chính ổn định, nợ xấu, bội chi 
ngân sách đang dần được giảm. Mặc dù vậy, trong bối 
cảnh phát triển mới: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

Phó Thủ tướng, GS.TS. Vương Đình Huệ phát biểu chào mừng Hội thảo
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và hội nhập quốc tế đang đặt ra nhiều thách thức cho 
Việt Nam trong giai đoạn tới. 

Theo Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn, kinh tế Việt 
Nam đã đi hết gần nửa chặng đường của kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020. Những mục tiêu 
quan trọng đã đặt ra đòi hỏi cần phải đánh giá một 
cách nghiêm túc để tìm ra những động lực tăng trưởng 
mới. Các động lực mới cho tăng trưởng phải giúp nâng 
cao năng suất, cải thiện hiệu quả của nền kinh tế, giúp 
đạt được mục tiêu tăng trưởng bao trùm, bền vững và 
tăng trưởng đi kèm với ổn định của nền kinh tế. 

Giáo sư Nguyễn Quang Thuấn đã đề xuất và gợi ý 
các câu hỏi để đại biểu tập trung thảo luận: Cần làm 
gì để thúc đẩy dòng vốn tư nhân với vai trò là động 
lực quan trọng của tăng trưởng? Làm gì để FDI thu hút 
được các dự án có chất lượng, kết nối được với kinh tế 
trong nước? Những ách tắc trong cổ phần hóa doanh 
nghiệp nhà nước?  Làm gì để thúc đẩy đổi mới, sáng 
tạo và cải tiến công nghệ? Làm gì để thị trường lao 
động hoạt động hiệu quả, phát triển nguồn nhân lực 
chất lượng cao?...

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, Phó Thủ tướng, 
GS.TS. Vương Đình Huệ, nhấn mạnh: Việc phát triển 
nhanh, bền vững là chủ trương rõ ràng của Đảng (Đại 
hội lần thứ XII) và là mệnh lệnh của cuộc sống để rút 
ngắn khoảng cách với các nước phát triển trên thế giới. 
Theo đó, tăng trưởng nhanh và bền vững dựa trên nền 
tảng ổn định kinh tế vĩ mô, hội nhập kinh tế quốc tế 
và ngược lại, tăng trưởng nhanh và bền vững sẽ tăng 
cường ổn định vĩ mô, hội nhập quốc tế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Thứ nhất, về mặt xã 
hội, tăng trưởng nhanh, bền vững phải bảo đảm tăng 
trưởng bao trùm, toàn diện, cho con người, vì con 
người, nếu không không có ý nghĩa gì. Thứ hai, để 
phát triển nhanh và bền vững thì không còn cách nào 

khác Việt Nam phải chuyển đổi mô hình tăng trưởng 
và cơ cấu lại nền kinh  tế. Phó Thủ tướng mong muốn 
hội thảo làm rõ mô hình tăng trưởng mới của Việt 
Nam với các nội hàm và cách thức thực hiện. Thứ 
ba, hội thảo cần phân tích, đánh giá cụ thể hơn về cơ 
hội, thách thức của Việt Nam hiện nay, động lực tăng 
trưởng chủ đạo của Việt Nam là gì? Tập trung cho 
mũi nhọn nào? Cần làm gì để thúc đẩy năng lực quốc 
gia? Thứ tư, việc chọn lọc thu hút FDI như thế nào để 
kết nối khối này với khối doanh nghiệp trong nước và 
hỗ trợ được khu vực trong nước, để cả hai cùng mạnh 
lên, tránh rủi ro "hai nền kinh tế trong một quốc gia".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng mong muốn 
các đại biểu tập trung phân tích, đánh giá bối cảnh hiện 
nay đối với sự phát triển của Việt Nam, trong điều kiện 
tự do hoá thương mại đang gặp nhiều trở ngại; Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 ảnh hưởng như thế nào 
trước nguy cơ Việt Nam có thể tụt lại xa hơn; Chính 
sách tài khoá, tiền tệ như thế nào để vừa phải giải quyết 
các khuyết tật của nền kinh tế đã tích tụ nhiều năm và 
vừa phải tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Các báo cáo tham luận và các ý kiến phát biểu tại 
hội thảo đã phân tích, chỉ ra các vấn đề còn tồn tại của 
nền kinh tế Việt Nam, các động lực và giải pháp để 
thúc đẩy tăng trưởng. Mặc dù kinh tế Việt Nam đang 
có những cải thiện tích cực nhưng trước bối cảnh phát 
triển mới đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam 
trong giai đoạn tới. 

Những báo cáo và ý kiến thảo luận có trách nhiệm 
của các đại biểu tại hội thảo là kênh tham khảo hữu 
ích đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước, là nguồn quan 
trọng cho Chính phủ lựa chọn thiết kế hệ thống giải 
pháp hiệu quả thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững 
cho những năm cuối của Kế hoạch 5 năm 2016-2010 và 
những năm tiếp theo 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ và GS.TS. Nguyễn Quang 
Thuấn - Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
đồng chủ trì Hội thảo

Toàn cảnh Hội thảo
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trong bức tranh kinh tế 
Việt Nam năm 2017ĐIỂM SÁNG 

NGUYỄN HOA

Trong số những chỉ tiêu kinh tế có khả năng vượt kế hoạch năm 2017 thì xuất khẩu chính là một 
trong những chỉ tiêu tích cực có đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế. Các chuyên gia đánh giá, 
chưa bao giờ bức tranh xuất khẩu của Việt Nam lại “sáng sủa” như năm 2017, vì chỉ tính tới 
tháng 10, xuất khẩu đã đạt hơn 173 tỷ USD, gần bằng cả năm 2016. Sự tăng trưởng mạnh mẽ 
của xuất khẩu đã và đang tạo động lực lớn cho tăng trưởng chung của nền kinh tế tại Việt Nam.

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội được 
Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/10, kim 
ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 10/2017 đạt 
19,4 tỷ USD, tăng 0,3% so với tháng trước và 

so với cùng kỳ năm trước tăng 26,2%. 

Tính chung 10 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hóa 
xuất khẩu đạt 173,7 tỷ USD, tăng 20,7% so với cùng kỳ 
năm 2016, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 
48,2 tỷ USD, tăng 17,2%; khu vực FDI (kể cả dầu thô) 
đạt 125,5 tỷ USD, tăng 22,1%. Về thị trường hàng hóa 
xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2017 so với cùng kỳ 
năm 2016, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 34,7 tỷ 
USD, tăng 10,1%; tiếp đến là EU đạt 31,8 tỷ USD, tăng 

15,7%; Trung Quốc đạt 25,6 tỷ USD, tăng 48%. Trong 
khi đó, thị trường ASEAN đạt 18 tỷ USD, tăng 26,8%; 
Nhật Bản đạt 13,7 tỷ USD, tăng 14,7%; Hàn Quốc đạt 
12,2 tỷ USD, tăng 28,6%. Hiện nay, hàng hóa của Việt 
Nam đã có mặt tại gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. 
Cùng với việc tập trung vào một số thị trường giàu tiềm 
năng, sức mua cao như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Trung Quốc và ASEAN... thì hàng hóa Việt 
Nam cũng bước đầu xuất khẩu thành công vào một số 
quốc gia mới ở các khu vực châu Phi, châu Mỹ La tinh...

Là tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam và khu vực 
châu Á, Tập đoàn Nam Food hiện đang là một trong 
những tập đoàn đi đầu trong lĩnh vực sản xuất chuỗi giá 

Nhà máy chế biến thủy hải sản xuất khẩu
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trị nông nghiệp xanh, cạnh tranh toàn cầu bằng chiến 
lược phát triển chuyên nghiệp, bền vững, khép kín từ 
giống, trồng, chăm sóc, chế biến, xuất khẩu và phân 
phối - bán lẻ đến tận nay người tiêu dùng. Hiện nay, 
gấc là một trong số rất nhiều những sản phẩm mới mà 
Nafoods Group đang đẩy mạnh xuất khẩu đi nhiều thị 
trường trên thế giới, đã có hơn 30 sản phẩm của doanh 
nghiệp tiếp cận với 50 thị trường. Những sản phẩm 
mang đặc trưng của nông nghiệp Việt Nam đã đóng 
góp tích cực vào giá trị gia tăng cho ngành.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Tập đoàn 
Nam Food cho biết: “Trong kế hoạch cuối năm 2017 
khi Nam Food có nhà máy ở Long An, chúng tôi sẽ 
khai thác triệt để vùng nguyên liệu đồng bằng sông 
Cửu Long, đặc biệt là những sản phẩm tại tỉnh Long 
An có, ngoài chanh chua, chanh leo sẽ phát triển xoài, 
dứa, mãng cầu, xiêm… và những quả thế mạnh của khu 
vực ĐBSCL”.

Như vậy, không chỉ có doanh nghiệp, mà sự 
vào cuộc của các Bộ, ngành, địa phương trong việc 
tìm kiếm và mở rộng thị trường đã giúp hoạt động 
xuất khẩu của Việt Nam ngày càng tích cực. Theo 
ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng Cục trưởng Tổng cục 
Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: “Cơ cấu 
nhập khẩu đã có những thay đổi theo hướng thúc đẩy 
sản xuất kinh tế, sản xuất trong nước, hoặc công tác 
tìm kiếm thị trường của Chính phủ trong thời gian 
qua cũng rất tốt, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn cùng với Bộ Công Thương đã tìm 
kiếm được đầu ra cho quả thanh long, hoặc cho các 
sản phẩm chăn nuôi”.

Đơn cử vừa qua, sau vải, xoài thì thanh long chính 
là loại trái cây thứ 3 của Việt Nam được xuất khẩu sang 
Australia. Đây là kết quả của sự nỗ lực trong nhiều năm 
của Bộ NN&PTNT Việt Nam, các địa phương và người 
nông dân trồng thanh long. Hiện trái thanh long của 
Việt Nam đã có mặt tại hơn 30 quốc gia và vùng lãnh 
thổ. Giá trị xuất khẩu của thanh long đạt khoảng 700 
triệu USD vào năm 2016, giữ vị trí chủ đạo trong nhóm 
mặt hàng trái cây xuất khẩu của Việt Nam. Trung 
Quốc đang là thị trường xuất khẩu thanh long lớn nhất 
của Việt Nam, kế tiếp là Hoa Kỳ.

Cùng với đó, sau gần 10 năm Việt Nam gửi hồ sơ 
đăng ký xuất khẩu vú sữa và được phía Mỹ xem xét 
thông qua về điều kiện kiểm dịch thực vật, thì vào cuối 
tháng 9 vừa qua, vú sữa Việt Nam đã chính thức có 
“visa” đi Mỹ, Việt Nam cũng là nước đầu tiên được 
cấp phép xuất khẩu vú sữa sang quốc gia này. Bên cạnh 
các mặt hàng xuất khẩu như trái cây thì xuất khẩu điện 
thoại, linh kiện; rau quả và nông sản đều tăng trưởng 
kỷ lục trong năm 2017. 

Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh 
tế thế giới, chính vì thế các mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực sẽ là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Theo 
dự báo của Bộ Công Thương, nếu tốc độ tăng xuất 
khẩu tiếp tục được giữ vững thì tổng kim ngạch xuất 
khẩu của cả năm nay có thể đạt khoảng 200 tỷ USD. 
Đây sẽ là năm đầu tiên Việt Nam đạt mức kỷ lục 
xuất khẩu lớn nhất từ trước tới nay, góp phần vào 
mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2017 đạt 6,7%. Hơn 
nữa, tiềm năng tăng kim ngạch xuất khẩu thời gian 
tới dự kiến sẽ còn rất dồi dào 

Quả Thanh long của Việt Nam đang được thị trường thế giới 
ưa chuộng

Vú sữa đang là mặt hàng xuất khẩu hiệu quả của Việt Nam
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Thời gian qua, ở nhiều doanh nghiệp ngành 
Điện, lãnh đạo đơn vị đã rất chú trọng công 
tác thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình 
thức: Phối hợp với các cơ quan báo chí, các 

trường đào tạo tổ chức lớp tập huấn về công tác truyền 
thông; Tuyên truyền trên hệ thống đài báo trung ương 
và địa phương; Xây dựng trang website của từng công 
ty và giao chỉ tiêu thi đua cho các đơn vị tổ chức viết 
tin, bài tuyên truyền nội bộ…

Qua theo dõi có thể thấy, CBCNV các công ty 
đã rất tích cực viết bài, tin đăng trên website và bước 
đầu đem lại hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nội dung 
tin, bài trên website chưa phong phú; Chất lượng tin, 
bài chưa đạt yêu cầu do hầu hết CBCNV làm công tác 
truyền thông phải kiêm nhiệm công tác chuyên môn 
và nghiệp vụ báo chí còn hạn chế; Bộ phận quản trị 

trang website chưa có kinh nghiệm biên tập bài tin; Đa 
số học viên không được trang bị kỹ năng viết báo, chụp 
ảnh báo chí... vì thế nội dung còn nghèo nàn và còn 
nhiều lỗi. Đặc biệt là, việc nâng cao khả năng, năng lực 
xử lý truyền thông đối với CBCNV ngành Điện khi có 
bức xúc trong dư luận xã hội là một trong những nhu 
cầu hết sức cần thiết trong giai đoạn hiện nay. 

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn mới đây ở Công 
ty Điện lực Yên Bái, ông Đặng Văn Thanh - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Công ty nhấn mạnh: Việc tổ chức lớp 
tập huấn là nhằm khắc phục những hạn chế, thiếu sót 
trong công tác nghiệp vụ truyền thông, nâng cao khả 
năng viết, biên tập tin, bài, đặc biệt là có thêm những 
kinh nghiệm xử lý tình huống khi có sự cố truyền thông 
đối với ngành Điện. Hy vọng sau lớp tập huấn, các học 
viên sẽ có cách tiếp cận mới, tư duy mới để có nhiều 

và xử lý các sự cố truyền thông liên quan 
đến ngành Điện

TẬP HUẤN KỸ NĂNG VIẾT TIN BÀI 

Vừa qua, một loạt các đơn vị ngành Điện như: Công ty Điện lực Bắc Kạn; Công ty Điện lực 
Yên Bái; Công ty Truyền tải điện 1; Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương, PC Hải 
Phòng… đã phối hợp với Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng mở lớp tập huấn nghiệp vụ truyền 
thông cho cán bộ công nhân viên, trong đó đối tượng chủ yếu là lãnh đạo các Công ty, Điện 
lực, cán bộ nghiệp vụ các phòng ban và đơn vị.

ANH TUẤN

240 học viên PC Hải Phòng đã tham dự lớp tập huấn
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bài viết tốt, đóng góp cho trang website của Công ty 
ngày càng hay hơn, sâu sắc hơn. 

Nhà báo Nguyễn Đừng - Tổng biên tập Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng là người đã có hơn 30 năm 
công tác trong ngành Công Thương, chuyên theo dõi 
và có nhiều kinh nghiệm viết bài tuyên truyền về ngành 
Điện, đã chuẩn bị rất công phu bộ tài liệu và trực tiếp 
đứng lớp hướng dẫn các học viên về cách tiếp cận cơ 
sở, khai thác báo cáo, thu thập thông tin, các kỹ năng 
cơ bản về viết tin, viết bài về ngành Điện; Kinh nghiệm 
viết về gương người tốt, việc tốt; cách chọn vị trí chụp 
ảnh trong nhà và hiện trường thi công; Kỹ năng biên 
tập tin, bài... Đặc biệt là, bằng những kiến thức chuyên 
môn, kinh nghiệm hoạt động lâu năm trong nghề, giảng 
viên đã giúp học viên nắm bắt được kịp thời những vấn 
đề xử lý tình huống diễn ra trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, thậm chí cả cách tuyên truyền, giải thích về 
việc EVN có còn được bao cấp trong hoạt động Điện 
lực? Ngành Điện có được độc quyền hay không, hoặc 
dư luận kêu ca về chủ trương tăng giá điện sắp tới thì 
CBCNV ngành Điện giải thích như thế nào?...

 Tại lớp tập huấn, nhà báo Nguyễn Đừng không 
chọn cách giảng dạy truyền thống, lý thuyết, mà đã 
cùng học viên trao đổi và trực tiếp biên tập, chỉnh sửa 
những bài tin của CBCNV các Công ty trên website 
để hướng dẫn cách viết, cách biên tập và trong mỗi 
nội dung, giảng viên đều kết hợp minh họa hình ảnh, 
bài tin mẫu để học viên dễ hiểu, giúp lớp học có thêm 
hưng phấn, động lực để khi trở về đơn vị hăng hái viết 
bài, tin có chất lượng hơn. 

Chị Nguyễn Thị Dung - Nhân viên Điện lực Hải 
An, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng chia 
sẻ: Thông qua lớp huấn này và được giảng viên có 
nhiều năm kinh nghiệm hướng dẫn, chỉ ra những sai 
sót trong các tin bài đã viết, tôi đã biết mình sẽ phải 
sửa những lỗi đó thế nào. Đặc biệt, tôi đã có thêm 
những kỹ năng xử lý tình huống truyền thông thông 
qua những ví dụ và cách thức giải quyết vấn đề mà 
giảng viên đưa ra. Tôi mong muốn, Công ty sẽ có 
thêm những buổi nâng cao nghiệp vụ báo chí như thế 
này để bản thân có những bài viết chất lượng hơn, 
nhờ đó tôi có thêm nguồn cảm hứng để viết những 
bài tâm huyết về ngành Điện".

Ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Giám đốc PC Hải 
Phòng nhấn mạnh: PC Hải Phòng đặc biệt quan tâm 
tới công tác báo chí và truyền thông và đây là lần đầu 
tiên Công ty tổ chức lớp học tập trung về kỹ năng viết 
tin, bài và kỹ năng xử lý truyền thông cho 240 cán bộ 
nghiệp vụ tại các phòng, ban và các đơn vị Điện lực. 

Hy vọng sau lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền về 
các hoạt động của ngành Điện, CBCNV trong Công 
ty sẽ có cách nhìn mới, toàn diện hơn trong công tác 
truyền thông, nâng cao năng lực xử lý thông tin và quan 
trọng hơn là xây dựng được hình ảnh người thợ điện 
thành phố Cảng, thực hiện tốt công tác văn hóa doanh 
nghiệp, vì sự phát triển bền vững của Công ty và góp 
phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân 

Nhà báo Nguyễn Đừng - Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng trưc tiếp đứng lớp tại Công ty Truyền tải điện 1

Học viên PC Yên Bái và giảng viên trao đổi nghiệp vụ tại lớp

PC Bắc Kạn mời giảng viên tập huấn tới từng Điện lực huyện
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Đề cập tới nợ công, Bộ trưởng Bộ Tài chính 
Đinh Tiến Dũng cho rằng, thời điểm này ông 
thấy “nhẹ nhàng hơn nhiều so với 2-3 năm 
trước, dù quy mô tăng nhưng áp lực giảm”. 

Tuy nhiên, với con số nợ công năm nay khoảng 3,13 triệu 
tỷ đồng, cũng đồng nghĩa mỗi người dân Việt Nam đang 
phải “gánh” khoảng 33 triệu đồng tiền nợ công, tăng 
4 triệu đồng so với năm 2016 là con số không hề nhỏ. 
Điều này cho thấy, vấn đề tổng quản lý thu - chi ngân 
sách, quản lý nợ công vẫn còn những bất cập… PGS.TS 
Trần Kim Chung - Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu 
và Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) sẽ đề cập vấn đề 
này qua trao đổi với Phóng viên Nguyên Long.

PV: Thưa PGS. TS. Trần Kim Chung, nhìn nhận 
như thế nào về con số nợ công của Việt Nam mà 
chúng tôi vừa đề cập cũng như tốc độ tăng nợ công của 
Việt Nam thời gian qua? Cụ thể, (theo số liệu từ Trung 
tâm Nghiên cứu của Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt 
Nam - BIDV), nếu như năm 2011 nợ công là 1,393 triệu 
tỉ đồng thì đến cuối năm 2015, về số tuyệt đối dư nợ 
công lên đến 2,608 triệu tỉ đồng, gấp gần 2 lần (1,9) so 
với cuối năm 2011 và nợ công của Việt Nam từ mức 
hơn 61% GDP năm ngoái đã tăng sát ngưỡng 65% GDP 
trong năm 2016. Đến năm nay, đã đạt khoảng 3,13 triệu 
tỷ đồng (tương ương 62,6% GDP)…

PGS. TS. TRẦN KIM CHUNG: Nước ta là một nền 
kinh tế đang phát triển, các cân đối lớn về thu chi 
ngân sách, mặc dù trong thời gian cải cách vừa qua đã 
có nhiều tiến bộ, nhưng vẫn là một nền kinh tế thiếu 
hụt. Vì vậy, việc vay nợ để bù đắp vào sự phát triển là 
cần thiết. Tuy nhiên, vay nợ thì tạo ra nợ, trong đó nợ 
công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài. Chúng ta thấy từ 
năm 2011 đến năm 2015, tỷ lệ tăng khá nhanh. Từ năm 
2016 đến năm 2017 đã được kiểm soát, đặc biệt trong 
cơ cấu nợ đã có sự chuyển biến giữa nợ Chính phủ, nợ 
địa phương, nợ ngắn hạn, nợ dài hạn.

PV: Điều đáng lo ngại là Việt Nam nằm trong 
những quốc gia có tỷ lệ nợ trên GDP vào loại tăng 

nhanh nhất thế giới (tăng khoảng 10% trong 5 năm 
qua), cho dù với thành tích tăng trưởng kinh tế ấn 
tượng (luôn đạt mức tăng trưởng GDP trên 6-6,5%...). 
Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, Việt Nam sẽ phải đối 
mặt với những vấn đề gì, thưa ông?

PGS. TS TRẦN KIM CHUNG: Từ năm 2011-2015, 
nền kinh tế gặp phải khó khăn rất lớn, nhưng năm 2016-
2017 đã giảm đi. Tuy nhiên, nếu không có biện pháp 
thích đáng, không có những cố gắng nỗ lực của tất cả 
các bên thì nợ công tăng nhanh sẽ làm cho nền kinh tế 
đối mặt rất nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề về sức ép 
trả nợ, khi nợ công đạt đến ngưỡng nào đấy, bắt buộc 
chúng ta phải trả nợ thì mới được vay. Thứ hai là, sẽ 
không còn dư nợ để vay thêm, nếu chúng ta không có 
biện pháp quyết liệt để giảm nợ công xuống. Thứ ba 
là, khi đạt đến trần thì sẽ có rủi ro trong kiểm soát giai 
đoạn tiếp theo, nợ công sẽ tạo ra hệ lụy rất khó lường.

Theo Báo cáo của Chính phủ, đến cuối năm nay, nợ công, nợ Chính phủ vẫn trong giới hạn. 
Cụ thể, nợ công năm 2017 khoảng 62,6% GDP (không quá trần 65%), cơ cấu chuyển biến 
tích cực. Dự kiến năm 2018, nợ công ở mức khoảng 63,9% GDP; Nợ Chính phủ là 52,5% 
GDP; Nợ nước ngoài của quốc gia 47,6% GDP, tất cả đều nằm trong giới hạn cho phép. 

PGS.TS TRẦN KIM CHUNG
Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và Quản lý kinh tế 

Trung ương

và những bất cập cần sửa đổi 
trong Luật Quản lý nợ côngNỢ CÔNG 
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PV: Theo ông, đã có rất nhiều nguyên nhân được 
chỉ ra về nợ công tăng cao, trong đó, phải kể đến mối 
quan hệ biện chứng của thu - chi ngân sách và hệ quả 
của nó là nợ công. Nhiều chuyên gia cho rằng, do kỷ 
luật ngân sách của ta quá lỏng lẻo nên thất thu thuế, 
trong khi chi quá lớn, dẫn đến bội chi ngân sách triền 
miên… Chắc chắn phải có những vấn đề tồn tại, bất 
cập từ cơ chế, chính sách và cụ thể hơn là Luật Quản 
lý Đầu tư công hiện hành, đã dẫn đến tình trạng này. 
Điều đó có đúng không thưa ông?

PGS. TS TRẦN KIM CHUNG: Về mặt cơ chế 
chính sách thì Luật Quản lý nợ công ít nhất tương tác 
với 4 luật. Thứ nhất là, Luật Ngân sách, Luật Quản lý 
nợ công và Luật Ngân sách chưa thực sự thống nhất. 
Luật Ngân sách, quy định nguồn vay trong nước từ 
phát hành trái phiếu, chính quyền địa phương vay lại 
từ nguồn Chính phủ vay và các khoản vay trong nước 
khác. Còn Luật Quản lý nợ công thì thu hẹp vốn vay 
của chính quyền địa phương, chỉ khoản vay trong nước 
của UBND các tỉnh và các khoản vay lại từ Chính phủ. 
Thứ hai là, liên quan giữa Luật Quản lý nợ công và Luật 
Đầu tư công. Luật Đầu tư công quy định cụ thể thẩm 
quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, người 
đứng đầu các Bộ, các cơ quan trong quyết định chủ 
trương đầu tư, chương trình dự án đầu tư. Trong khi 
Luật Quản lý nợ công lại quy định thẩm quyền Quốc 
hội, quy định chủ trương đầu tư với dự án đầu tư công, 
công trình trọng điểm quốc gia của Chính phủ, chưa 
quy định cụ thể thẩm quyền các bên có liên quan như 
Luật Đầu tư công đã chỉ ra. Luật Quản lý nợ công cũng 

không thống nhất với Luật Kiểm toán. Luật Kiểm toán 
đã mở rộng phạm vi Kiểm toán Nhà nước bao gồm 
tất cả các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng 
nợ công. Tuy nhiên, tại Luật Quản lý nợ công, vấn đề 
kiểm toán nợ công lại được đề cập rất hạn chế. Luật 
Thống kê quy định việc thống kê nợ, nhưng Luật Quản 
lý nợ công ít đề cập...

PV: Theo ông, cần sửa đổi những nội dung nào 
trong Luật này để chúng ta không chỉ kiểm soát được 
nợ công mà còn giúp nâng cao hiệu quả đầu tư công 
trong thời gian tới, thưa ông?

PGS. TS TRẦN KIM CHUNG: Tôi thấy có rất 
nhiều việc phải làm. Thứ nhất là, phải thống nhất về 
đầu mối quản lý nợ công. Hiện tại, chúng ta có 3 cơ 
quan nhưng phải thống nhất, Chính phủ quản lý, nhưng 
Chính phủ phải phân công cho một trong ba cơ quan. 
Cần có một cơ quan có tiếng nói cuối cùng. Thứ hai là, 
cần thống nhất giữa Luật Quản lý nợ công và các Luật 
khác như Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, 
Luật Kiểm toán, Luật Thống kê… Thứ ba là, phải kiểm 
soát việc tăng vốn vay, không vay để tiêu dùng, vay thì 
phải trả được mới vay. Thứ tư là, tăng cường trả nợ, 
cơ cấu lại vốn vay, không để tỷ lệ vốn vay ngắn hạn 
cao. Thứ năm là, chi hiệu quả, đặc biệt là chi tiêu dùng. 
Thứ sáu là, tăng thu ngân sách bền vững. Thứ bảy là, 
đa dạng hóa nguồn vay để chúng ta có thể chủ động.

PV: Xin cảm ơn ông!

NGUYÊN LONG (thực hiện)
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Cần cảnh giác với những chiêu trò 
gian lận thương mại

Nhập khẩu ô tô: 

LÊ MINH

Vài năm trở lại đây, tình trạng gian lận thương mại trong hoạt động nhập khẩu ô tô đang có 
chiều hướng gia tăng. Hàng loạt ô tô cao cấp, siêu cao cấp được nhập khẩu về nước dưới hình 
thức Việt kiều hồi hương, doanh nghiệp (DN) biếu - tặng với mức khai báo về giá trị của xe 
rất thấp tới các cơ quan chức năng, thậm chí có chiếc xe chỉ bằng ¼  so với giá thị trường, nhằm 
gian lận trong việc tính thuế đã gây thất thu hàng nghìn tỷ đồng cho nhà nước. 

Thông tư 20/2011/TT-BCT của Bộ Công 
Thương đã đóng sập cánh cửa gian lận trong 
việc nhập khẩu ô tô du lịch của nhiều DN 
trong nước. Tuy nhiên, khi cánh cửa này bị 

đóng, nhiều DN đã tìm cách lách luật bằng các chiêu 
thức như: Nhập khẩu xe cũ, nhập khẩu theo tiêu chuẩn 
Việt kiều hồi hương và gần đây nhất là nhập khẩu thông 
qua hàng biếu - tặng. Mặc dù các cơ quan chức năng 
đã kiểm soát chặt nhưng lượng xe nhập khẩu dưới hình 
thức Việt Kiều hồi hương, biếu - tặng vẫn đang ngày 
một diễn biến phức tạp. Ngoài ra, nhiều DN không chỉ 
lách quy định nhập khẩu, mà còn có dấu hiệu gian lận 
giá trị xe để trốn thuế.

Theo quy định hiện hành, người Việt Nam định cư 
ở nước ngoài khi hồi hương được phép nhập khẩu một 
xe ô tô cá nhân đang sử dụng tại nước sở tại. Xe này 
được miễn thuế nhập khẩu, nhưng vẫn phải chịu thuế 
tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Dựa trên quy 
định này, nhiều DN nhập khẩu ô tô trong nước đã móc 
nối với các Việt kiều làm thủ tục hồi hương, nhập tịch 
để mang xe ô tô về Việt Nam. 

Khi nhập xe theo hình thức này thì chiếc xe đó phải 
được đăng ký lưu hành ở quốc gia mà Việt kiều đang 
định cư ít nhất là 06 tháng và phải chạy quãng đường 
tối thiểu là 10.000km. Do vậy, DN thường mua xe mới 
100%, sau đó nhờ Việt kiều đăng ký ở nước ngoài, đồng 
thời, điều chỉnh công tơ mét đủ 10.000 km theo đúng 
quy định mới nhập về. Sau khi chuyển về Việt Nam, 
Việt kiều nhanh chóng sang tên, đổi chủ cho các đối 
tượng khác.

Theo tiết lộ của một DN nhập khẩu ô tô có uy 
tín tại Hà Nội cho biết, nhập xe theo con đường này 
tuy mất chút thời gian nhưng bù lại không cần giấy ủy 
quyền chính hãng, cùng với đó là được hưởng khoản 

tiền miễn thuế nhập khẩu. Theo tính toán, nhập xe 
theo phương thức này sẽ giảm được 1/3 về giá. Ví dụ, 
một chiếc siêu xe Bugatti Veyron có giá trị 800.000 
USD (tương đương khoảng 18,2 tỷ đồng) tại thị trường 
Mỹ, nếu nhập khẩu về Việt Nam dưới dạng Việt kiều 
hồi hương thì chiếc siêu xe này chỉ phải chịu mức thuế 
tiêu thụ đặc biệt 50 - 60% (khoảng 480.000 USD), còn 
nhập khẩu theo đường chính tắc thì thuế tiêu thụ đặc 
biệt lên tới 150%, tương đương 1,2 triệu USD. Ngoài ra, 
DN còn trốn được thuế nhập khẩu xe cũ và thuế giá trị 
gia tăng (khoảng 130.000 USD).

Ngoài chiêu thức lách luật thông qua hình thức Việt 
kiều hồi hương thì hình thức nhập xe bằng con đường 
biếu - tặng của các tổ chức, DN nước ngoài cho các DN 
Việt Nam cũng đang có chiều hướng gia tăng. Theo số 
lượng thống kê của Tổng cục Hải quan, từ đầu năm 2017 
tới nay, cả nước có hàng trăm xe ô tô nhập khẩu thông 
qua hình thức này. Phần lớn trong số đó là các xe siêu 
sang như Land Cruiser dung tích 4.6L, Mercedes S550 
dung tích 4.7L, Mercedes Maybach dung tích 6.0L, Audi, 
Land Rover, Ranger Rover, Rolls-Royce…

Xe hơi nhập khẩu
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Theo quy định, xe ô tô nhập khẩu theo hình thức 
quà biếu - tặng vẫn phải nộp đầy đủ các loại thuế 
như: Nhập khẩu, tiêu thụ đặc biệt, giá trị gia tăng, 
thu nhập DN, thu nhập cá nhân… Tuy nhiên, nhiều 
DN đã sử dụng hình thức khai báo giá trị xe thấp để 
gian lận về thuế.

Đơn cử, một chiếc siêu xe Rolls-Royce Dawn có 
giá 350.000 USD tại thị trường Anh quốc. Tuy nhiên, 
một DN ở nước ngoài tặng cho một Công ty tại Việt 
Nam thông qua hình thức biếu - tặng và được DN khai 
báo giá trị của chiếc xe tại cơ quan Hải quan với giá 
200.000 USD. Với mức chênh lệch về giá này, ước tính 
số tiền DN phải nộp thuế sẽ giảm trên 400.000 USD. 
Bởi theo cách tính thuế hiện nay, xe nhập khẩu với 
dung dích từ 2.5 trở lên sẽ phải chịu mức thuế (61% giá 
trị xe + 15.000 USD), 150% thuế tiêu thụ đặc biệt và 
10% thuế giá trị gia tăng. Do vậy, chiếc xe Rolls-Royce 
có giá 350.000 USD tại Anh quốc về đến Việt Nam sẽ 
có giá vào khoảng 1,15 triệu USD vì phải đóng thêm 
hơn 800.000 USD tiền thuế, với mức khai báo gian lận 
này thì DN đã “lách” được gần 400.000 USD tiền thuế.

Đó là chưa nói tới nhiều chiếc xe nhập khẩu về Việt 
Nam không phải là bản cơ sở, mà đã được trang bị 
thêm nhiều option (trang thiết bị, phụ từng, linh kiện… 
đi kèm), khiến giá trị thật của xe tăng lên rất nhiều so 
với con số DN được tặng khai báo. Thực tế cho thấy, 
một chiếc xe cơ bản với một chiếc xe được trang bị 
thêm option có sự chênh lệch về giá trị rất lớn, nhất là 
đối với các dòng xe đắt tiền. Đôi khi giá của một chiếc 
xe cơ bản chỉ bằng ½ giá của một chiếc full option. 
Ngoài ra còn chưa kể đến đời xe, xuất xứ, màu sắc… 

cũng dẫn đến chênh lệch về giá trị xe và đây đang là 
điểm “gian lận” của nhiều DN khi nhập khẩu xe nhằm 
trốn tiền thuế phải nộp.

Liên quan đến những chiêu thức lách luật trong việc 
nhập khẩu ô tô về Việt Nam, trao đổi với phóng viên, 
ông Nguyễn Văn Cẩn - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải 
quan chia sẻ: Thời gian qua, hiện tượng DN nhập khẩu 
ô tô có biểu hiện gian lận thương mại, trốn thuế, lách 
thuế có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng này, 
Tổng cục Hải quan, Hải quan các địa phương và các 
cơ quan chức năng đã rà soát và siết chặt tình trạng 
giả danh biếu - tặng, Việt kiều hồi hương để trốn thuế 
nhập khẩu. Điển hình như mới đây, Cục Hải quan TP 
Hà Nội đã ra quyết định ấn định lại thuế và truy thu 
thêm 2,6 tỷ đồng thuế nhập khẩu đối với chiếc xe Rolls-
Royce Phantom EWB đã qua sử dụng 6 tháng và chạy 
hơn 10.000 km do một Công ty nhập khẩu ô tô trên địa 
bàn quận Hai Bà Trưng, Hà Nội nhập về. Theo đó, Cục 
Hải quan Hà Nội ấn định lại giá trị chiếc xe là 363.769 
USD (khoảng 8,1 tỷ đồng) thay vì mức 300.000 USD 
(6,7 tỷ đồng) như khai báo của DN. Do vậy, thuế đối 
với chiếc xe này phải đóng là gần 15,44 tỷ đồng, tăng 
2,6 tỷ so với số thuế 12,84 tỷ đồng được DN kê khai và 
đã nộp trước đó. 

Có thể thấy, mặc dù các cơ quan quản lý Nhà 
nước đã ban hành nhiều chính sách để quản lý chặt 
chẽ trong hoạt động nhập khẩu ô tô, song nhiều DN 
vẫn tìm ra kẽ hở và lách luật. Thiết nghĩ, thời gian tới, 
các cơ quan chức năng cần có những chính sách mạnh 
tay hơn nữa trong việc siết chặt quản lý nhập khẩu ô 
tô để tránh tình trạng thất thu thuế cho Nhà nước 

Nhiều siêu xe nhập khẩu về Việt Nam có biểu hiện gian lận thương mại và trốn thuế



THỰC TRẠNG BUỒN 
Theo đánh giá quốc tế và số liệu của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường, Việt Nam đã khai thác nhiều loại 
khoáng sản ở quy mô lớn, nên trong tương lai gần sẽ có 
nhiều loại khoáng sản rơi vào tình trạng cạn kiệt. Vậy 
mà đóng góp ngân sách từ ngành khoáng sản lại rất 
khiêm tốn. Số liệu thống kê của Bộ Tài chính cho thấy 
(giai đoạn 2011- 2013), số thu thuế tài nguyên (không kể 
dầu khí) đạt 0,9 - 1,1% tổng thu ngân sách nhà nước. 
Năm 2015, số thu thuế tài nguyên đạt 11.129 tỷ đồng, 
chiếm khoảng 1,22% tổng số thu ngân sách nhà nước. 
Tại nhiều địa phương, số thu thuế tài nguyên thậm chí 
không đủ cho chi phí quản lý nhà nước đối với hoạt 
động khoáng sản. Ví dụ năm 2016, Yên Bái thu được 
khoảng trên 100 tỷ đồng thuế tài nguyên và phí bảo vệ 
môi trường (đối với khoáng sản), tuy nhiên, nguồn thu 
này còn thấp, chưa tương xứng với quy mô khai thác, 
sự xuống cấp của hạ tầng, ảnh hưởng môi trường... 

Theo Tiến sĩ Lê Xuân Trường (Học viện Tài chính), 
chính sách thuế tài nguyên còn tồn tại nhiều bất cập 
như: Tạo kẽ hở để doanh nghiệp tránh thuế và trốn 
thuế; thuế được tính dựa trên sản lượng tính thuế, 
giá tính thuế và thuế suất (mà sản lượng tính thuế do 
doanh nghiệp tự tính toán và kê khai giá bán); Thuế 
tài nguyên chủ yếu do UBND tỉnh quy định và có sự 

chênh lệch khá lớn giữa các địa phương; Việc kiểm 
soát sản lượng khai thác và giá tính thuế hiện này còn 
rất yếu; Sự phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan tài 
nguyên - môi trường chưa hiệu quả; Nạn khai thác và 
xuất khẩu trái phép vẫn diễn ra phổ biến ở nhiều địa 
phương gây thất thu ngân sách. Ông Emanuel Bria - 
Viện Quản trị tài nguyên Hoa Kỳ nhận định, các số 
liệu về số thu thuế tài nguyên cho thấy mức độ thất 
thu ngân sách từ khai thác tài nguyên ở Việt Nam khá 
cao. Đối với nhiều quốc gia, tỷ lệ thất thu trong khai 
thác tài nguyên là 5 - 25% GDP. Nếu lấy tỷ lệ thấp nhất 
là 5% GDP, hàng năm ngân sách của Việt Nam có thể 
mất tới 1 tỷ USD do các kẽ hở của chính sách thuế tài 
nguyên và quản lý thu chưa tốt. 

Việt Nam không phải quốc gia giàu tài nguyên, đến 
nay hầu hết các mỏ khoáng sản được phát hiện đều đã 
và đang được khai thác với mục tiêu không gì khác hơn 
là lấy quặng để xuất khẩu. Mỗi năm, có hàng chục triệu 
tấn quặng thô được đưa lên tàu chở ra nước ngoài và 
mặc dù doanh số xuất khẩu khá lớn (trên 1 tỷ USD), 
nhưng phần nộp trực tiếp vào ngân sách quốc gia thì 
không đáng kể. Số liệu thống kê của Chính phủ cho 
thấy, thu ngân sách từ thuế tài nguyên đánh trên các 
loại khoáng sản kim loại và phi kim loại (trừ dầu khí), 
bình quân trong vài năm trở lại đây chỉ khoảng trên 450 

Tài nguyên, khoáng sản là một trong những ngành mang lại nguồn thu lớn cho ngân sách quốc gia, 
nhưng hầu hết đến từ khai thác dầu khí với tỷ lệ trên 95%, trong khi đó những loại khoáng sản không 
tái tạo khác chỉ chiếm chưa đầy 4%. Đây chính là điều bất cập cần có giải pháp tháo gỡ triệt để.   

KHAI THÁC TÀI NGUYÊN :KHAI THÁC TÀI NGUYÊN :

CHƯA ĐƯỢC NHƯ KỲ VỌNG CHƯA ĐƯỢC NHƯ KỲ VỌNG 
ANH THƯ
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tỷ đồng/năm. Qua đó cho thấy, hiệu quả mang lại đối 
với nền kinh tế từ việc khai thác tài nguyên chủ yếu 
chỉ là xuất khẩu dưới dạng thô là không nhiều. Đây là 
sự lãng phí lớn nếu tiếp tục kéo dài sẽ không còn cơ 
hội sửa chữa. Đó còn chưa tính đến những thiệt hại mà 
hoạt động khác gây ra cho môi trường.

CÓ PHÁT HUY TÁC DỤNG? 
Mặc dù, Pháp lệnh Thuế Việt Nam không chỉ được 

ban hành mà cũng đã sửa đổi, trong đó quy định khung 
thuế suất đối với việc khai thác các loại tài nguyên, 
khoáng sản với mức tối đa lên đến 20 - 30% cho các loại 
khoáng sản kim loại, phi kim loại và dầu khí. Nhưng 
trong thực tế, hoạt động này thường chỉ chịu một 
khoản thuế khiêm tốn 3 - 5%, là mức thấp nhất trong 
khung thuế suất. Đáng nói hơn, một trong những mục 
tiêu chính của Luật Thuế tài nguyên là thúc đẩy sử 
dụng tài nguyên, khoáng sản tiết kiệm và hiệu quả, 
nhưng khung thuế suất cũng như các mức thuế cụ thể 
chỉ áp dụng chung cho hoạt động khai thác, mà không 
phân biệt mục tiêu khai thác để làm nguyên liệu sản 
xuất hay xuất khẩu trực tiếp. Như chúng ta đã biết, 
đưa khoáng sản vào chế biến sẽ hiệu quả hơn. Rõ ràng, 
quy định như vậy là gián tiếp khuyến khích xuất khẩu 
nguyên liệu dưới dạng thô và không có lợi cho phát 
triển công nghiệp chế biến, nhất là đối với những sản 
phẩm mà xuất khẩu trực tiếp được đánh giá hơn so 
với bán cho các cơ sở công nghiệp (ví như than đá). 
Ngoài ra, luật cũng không có tác dụng khuyến khích 
các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ để nâng 
cao hiệu quả khai thác, do thuế chỉ được tính trên 

lượng tài nguyên khai thác được mà không tính đến tỷ 
lệ thu hồi. Hiện nay tỷ lệ thất thoát trong hoạt động 
khai thác khoáng sản nói chung rất lớn, đến 40 - 45%. 
Thiệt hại này chủ yếu do công nghệ khai thác lạc hậu 
và manh mún. Đây là sự lãng phí rất lớn.

Dù sao, Luật Thuế tài nguyên cũng khắc phục được 
một số nhược điểm của Pháp lệnh Thuế tài nguyên 
như: Thuế được căn cứ trên sản lượng tài nguyên khai 
thác, thay vì tính theo sản lượng thương phẩm (nghĩa là 
số thực bán); Danh mục các loại tài nguyên chịu thuế 
được quy định khá chi tiết và không còn chung chung, 
nhờ đó sẽ hạn chế được tình trạng lách luật hoặc suy 
diễn luật; Đồng thời, danh mục mới còn được bổ sung 
một số loại tài nguyên như đá, cát sỏi và các loại vật 
liệu dùng sản xuất gạch ngói, gạch ốp lát, xi măng, thủy 
tinh... mà trước đây chưa được đề cập trong Pháp lệnh 
Thuế tài nguyên. 

Áp dụng thuế suất theo hướng “bám sàn” như 
trong nghị định hướng dẫn, chắc chắn sẽ không thể 
khắc phục được tình trạng lãng phí, sử dụng kém hiệu 
quả tài nguyên thiên nhiên và xu hướng xuất khẩu dưới 
dạng thô. Tăng thuế có thể làm ngân sách thất thu 
trong ngắn hạn, nhưng thiệt hại đó không đáng kể so 
với hiệu quả to lớn sẽ thu được trong tương lai (khi 
năng lực và trình độ của ngành công nghiệp chế biến 
của Việt Nam phát triển). Vì vậy, Luật Thuế tài nguyên 
ra đời, mục tiêu chính không phải tăng nguồn thu ngân 
sách, mà chủ yếu nhằm bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp 
lý, tiết kiệm và có hiệu quả phục vụ cho nhu cầu phát 
triển kinh tế bền vững về lâu dài. Đây cũng là kỳ vọng 
của nhiều chuyên gia kinh tế và nhà khoa học 

Phát triển công nghệ sản xuất năng lượng sạch ở Ninh Thuận để đảm bảo an ninh năng lượng
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Theo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI), trong 243 ngành nghề kinh 
doanh có điều kiện, hiện có tới 5.719 điều kiện 
kinh doanh, trong số đó, nhiều điều kiện kinh 

doanh được cho là can thiệp quá sâu vào thị trường; 
không rõ ràng, tạo cơ hội cho sự tùy tiện trong quản lý 
Nhà nước và sự nhũng nhiễu của một số cán bộ. Điều 
đó làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp nói 
riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. 

MẠNH TAY LOẠI BỎ GIẤY PHÉP CON 
Tại phiên họp xây dựng pháp luật ngày 22/8 vừa 

qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ đề xuất 
loại bỏ 1.930 yêu cầu về điều kiện kinh doanh được cho 
là giấy phép con cản trở doanh nghiệp (DN) lâu nay. 
Việc loại bỏ các điều kiện kinh doanh hay còn gọi là 
giấy phép con không phải là mới, tuy nhiên, đây là lần 
đầu tiên số giấy phép con hiện hành được đề nghị loại 
bỏ với số lượng lớn tới 50% như vậy.

Trao đổi về vấn đề này, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch 
VCCI, nhận định: "Việc rà soát, loại bỏ nhiều điều 
kiện kinh doanh gần đây cho thấy sự quyết liệt trong 
cải cách về kinh tế. Trong quá trình rà soát, chúng tôi 
nhận thấy nhiều điều kiện kinh doanh không hội tụ đủ 
các yêu cầu của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp, 
đồng thời can thiệp quá nhiều vào quyền tự do kinh 
doanh của các DN và người dân nhưng lại nhân danh 
là vì lợi ích công cộng. Các điều kiện kinh doanh đó 
làm thui chột ý chí kinh doanh, gây cản trở việc gia 
nhập thị trường và đặc biệt cản trở việc khởi nghiệp, 
sáng tạo của các DN. Nó tạo ra lực cản làm ảnh hưởng 
đến mục tiêu 01 triệu DN hoạt động có hiệu quả vào 
năm 2020, nâng cao năng lực cạnh tranh của các DN 
Việt Nam. Đồng thời, nó còn ngăn chặn xu hướng liên 
kết giữa các DN, trong khi đây chính là điểm yếu của 
các doanh nghiệp Việt Nam. Rõ ràng, điều kiện kinh 
doanh là gánh nặng với các doanh nghiệp, đặc biệt là 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

Các DN thì kêu ca rằng, nhiều điều kiện kinh doanh 
rất phi lý, gây phiền hà cho DN. Tuy nhiên, phía cơ 

quan quản lý nhà nước lại có những lập luận của mình 
và không đồng tình việc cắt bỏ một số giấy phép, đặc 
biệt là liên quan đến vấn đề sức khỏe hay vệ sinh an 
toàn thực phẩm (VSATTP). Nhiều tranh luận gay gắt 
xung quanh vấn đề nên duy trì hay bãi bỏ thủ tục cấp 
phép xác nhận phù hợp quy định VSATTP. Theo số liệu 
từ các DN thì thủ tục cấp giấy chứng nhận VSATTP đã 
khiến DN mất tới 28,6 triệu ngày công, 14.300 tỷ đồng 
để thực hiện trong vòng 5 năm qua. Đối với họ, quá 
trình tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và cấp giấy chứng nhận 
không khác gì loại hình biến tướng của giấy phép con. 
Tuy nhiên, Bộ Y tế thì cương quyết bảo vệ quan điểm 
rằng sẽ không thể kiểm soát được chất lượng VSATTP 
nếu để DN tự công bố chất lượng sản phẩm.

Theo ông Vũ Tiến Lộc, việc cắt bỏ giấy phép con 
không có nghĩa là buông lỏng quản lý nhà nước mà 
chuyển sang một phương thức phù hợp với kinh tế thị 
trường và đảm bảo hiệu quả của nó. Trong Nghị định 
35 và 19 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đều 
yêu cầu phải chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, áp 
dụng phương thức quản lý rủi ro, kiểm tra ngẫu nhiên 
đối với các sản phẩm của các DN. Thay vì đề ra các 
điều kiện và yêu cầu quá trình sản xuất phải tuân thủ 
thì tiến hành kiểm tra kết quả của DN là sản phẩm và 
dịch vụ cuối cùng cung ứng ra thị trường. Việc này 
không chỉ là của cơ quan nhà nước mà còn là của toàn 
xã hội, các tổ chức, các hiệp hội DN, hiệp hội người 
tiêu dùng để tham gia giám sát các hoạt động của DN.

Ông Lộc cũng nhấn mạnh, tiền kiểm chỉ là rào cản 
đối với các DN làm ăn chân chính mà không hề ngăn 
cản được sự ra nhập thị trường của những DN làm ăn 
bất chính. Bởi hoạt động kiểm tra này là không thực 
chất, không mang lại hiệu quả quản lý, gây nhũng 
nhiễu tiêu cực. Không chỉ gây trở ngại cho DN mà còn 
đi ngược lại nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của 
Chính phủ. Chúng ta không thể xây dựng được một 
Chính phủ kiến tạo, phục vụ DN nếu đẻ ra quá nhiều 
quy định bất hợp lý.

cần thực chất chứ không phải đưa các 
con số ra cho đẹp”

“CẮT GIẢM NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

Đây là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khi đề cập về việc loại 
bỏ nhiều điều kiện kinh doanh hay còn gọi là giấy phép con, cải cách môi trường kinh doanh.

QUỲNH ANH
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CẮT GIẢM NHIỀU ĐIỀU KIỆN KINH 
DOANH PHẢI LÀ THỰC CHẤT

Là một trong những Bộ đi đầu và thực hiện quyết 
liệt việc cải cách, ngày 22/9 vừa qua, Bộ Công Thương đã 
công bố cắt giảm 675 điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ, giai đoạn 2017 - 2018, 
chiếm tới 55,5% tổng các điều kiện đầu tư kinh doanh. 
Con số này được cho là lớn chưa từng có trong lịch sử 
ngành được các đơn vị thuộc Bộ đề nghị cắt giảm.

Đây là tin vui đối với cộng đồng DN và được nhiều 
chuyên gia nhận định là một bước tiến dài trong nỗ 
lực cải cách môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến cho rằng, muốn duy trì được thành 
quả này và để DN được thực sự thụ hưởng những thay 
đổi thì phải có cơ chế giám sát thúc đẩy kế hoạch này 
để nó được thực thi chứ không phải kế hoạch treo. 
Đồng thời, cần phải có các thể chế đi kèm để kiểm 
soát, nếu không chỉ sau một thời gian điều kiện kinh 
doanh sẽ biến tướng dưới những hình thức khác.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cũng băn khoăn về kế 
hoạch cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh trong 
thời gian tới sẽ được thực hiện như thế nào? quá trình 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm sẽ triển khai từ bao 
giờ và thực hiện ra sao?...

Nói về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: “Việc chuyển từ tiền kiểm 
sang hậu kiểm có thể thực hiện được nếu tăng vai trò 

cũng như trách nhiệm của cấp cơ sở trên cơ sở công 
khai, minh bạch cùng với công cụ giám sát. Chúng ta 
không chỉ thay đổi phương thức quản lý mà là thay đổi 
tư duy quản lý. Nếu không thống nhất từ trên xuống 
dưới thì nguy cơ “trên cởi, dưới nghẽn” là có thế thấy 
trước”. Bộ trưởng cũng cho rằng, việc cắt giảm điều 
kiện đầu tư kinh doanh đừng chỉ nhìn vào con số mà 
nên nhìn vào thực tế. Bởi con số 675 hay 1.000 điều 
kiện kinh doanh dự kiến được cắt giảm sẽ chẳng nói 
lên điều gì nếu như việc cắt giảm ấy không mang lại lợi 
ích thiết thực cho DN cũng như người tiêu dùng. Việc 
tháo gỡ khó khăn cho DN cũng như bảo vệ quyền lợi 
chính đáng của người tiêu dùng là nhiệm vụ trọng tâm, 
cấp bách, gắn liền với công tác cải cách hành chính, cải 
cách thế chế, chính sách, tạo môi trường thuận lợi cho 
đầu tư kinh doanh mà Bộ Công Thương đã, đang và sẽ 
tiếp tục làm quyết liệt trong thời gian tới. 

Có thể nói, giấy phép con là công cụ để quản lý 
nhưng nó cũng đang gây khó khăn và là gánh nặng đè 
lên vai DN, khiến cho DN Việt Nam mất cơ hội cạnh 
tranh, mất lòng tin vào bộ máy nhà nước, kìm hãm 
tăng trưởng, cạnh tranh của nền kinh tế. Nó cũng là 
nguyên nhân làm hư một bộ phận cán bộ công chức 
nhà nước. Việc cắt giảm giấy phép con như một “cuộc 
cách mạng” của Việt Nam. Nếu các Bộ khác cũng đi 
theo cách tiếp cận như Bộ Công Thương thì nỗ lực cải 
cách môi trường kinh doanh sẽ đi được những bước 
tiến rất dài trong thời gian tới 

Giấy phép con đang là gánh nặng của doanh nghiệp



Đã có những thời điểm, nhiều nước tổ chức 
gom hàng loạt mặt hàng đồ chơi trẻ em 
được sản xuất bằng nhựa, kim loại bị nhiễm 
hóa chất độc hại do Trung Quốc sản xuất. 

Hay điển hình còn phải kể đến vụ sữa có Melamine xảy 
ra vào năm 2009 đã gây “choáng váng” cho các nhà 
nhập khẩu Việt Nam, các đại lý tiêu thụ sữa của Trung 
Quốc bị lao đao và thực tế thì Trung Quốc cũng đã 
cho đình sản xuất hàng loạt loại sữa có nhiễm Mela-
mine và khởi tố tống giam những kẻ làm ăn bất nhân.

Cái thời dân ta háo hức đổ xô đi chợ đường biên 
khuân hàng Trung Quốc về dùng cũng đã giảm nhiệt do 
chăn màn, quần áo mặc vào gây ngứa, nổi mẩn, rồi hoa 
quả hàng tuần không cần bảo quản vẫn tươi nguyên. Phù 
tạng động vật ngâm Formon, các loại hóa chất, phân 
bón, thuốc tăng trọng, giúp rau quả, lợn gà lớn nhanh 
như thổi trong vài ngày, vài tháng... bị báo, đài phanh 
phui đã phần nào khiến NTD Việt Nam cảm thấy ái 
ngại, nhưng tâm lý “sính ngoại”, ham rẻ, lời cao vẫn 
còn ngự trị ở không ít kẻ bán, người mua. Đi trên đường 
phố, vào các chợ ở các tỉnh, thành vẫn thấy bày la liệt 
hàng Trung Quốc. Có thể nói, hàng Trung Quốc đã đi 
vào ngóc ngách của đời sống dân sinh. Trước sự tràn 
ngập và sức hấp dẫn khó cưỡng của những mặt hàng mà 
dân ta quen gọi nôm na là hàng Tàu, đã có nhiều ý kiến 
cho rằng, cần phải thiết lập hàng rào kỹ thuật với hàng 
nhập khẩu của quốc gia bên kia biên giới để tránh xảy ra 
thêm những hệ lụy khôn lường và quan trọng hơn còn 
là cân bằng kim ngạch thương mại đang nghiêng hẳn 
về phía họ. Song đáng tiếc, những ý kiến và biện pháp 
mà chúng ta đã ra tay cũng chỉ có thể áp dụng với con 
đường chính ngạch ở một mức độ nào đó và thực sự 
không hề đơn giản, còn đối với đường tiểu ngạch lại là 
cả vấn đề nan giải. Rất khó ngăn chặn đối với đội quân 
gùi hàng, luồn lách, trèo đèo, lội suối, băng rừng đưa 
hàng tới điểm tập kết, hoặc đưa thẳng đến nơi tiêu thụ. 

Nói như vậy chả lẽ không còn giải pháp nào căn 
cơ hơn?Trong lúc chúng ta chưa thực sự có giải pháp 
hữu hiệu với hàng Tàu nhập lậu đường biên, thì mở 

cửa thị trường bán lẻ với thương mại thế giới theo cam 
kết với WTO là việc cần làm. Việc mở cửa thị trường 
bán lẻ không chỉ có lợi cho NTD, mà cho cả những nhà 
sản xuất nội địa có cơ hội khuyếch trương sản phẩm, 
thương hiệu. Hơn nữa, muốn tồn tại để phát triển thì 
chỉ còn đường duy nhất là các nhà sản xuất nội địa phải 
cạnh tranh quyết liệt mà thôi.

Trong lúc rất nhiều NTD đang “ngoảnh mặt, quay 
lưng” với hàng Tàu kém chất lượng thì hàng nội địa nếu 
biết khai thác tốt thị trường trong nước ắt sẽ có nhiều 
cơ hội để phát triển. Bên cạnh đó để loại bỏ được tâm 
lý “sính ngoại” đã ăn sâu vào tiềm thức của NTD, thì 
hàng nội phải đạt được các tiêu chí về hình thức, chất 
lượng, tiện ích sử dụng, an toàn và giá thành phải đủ 
sức cạnh tranh. Có như vậy, hàng nội mới chinh phục 
được người tiêu dùng 

Không ít người tiêu dùng (NTD) Việt Nam đã từng đặt câu hỏi: Liệu người Việt Nam có thể từ 
bỏ được hàng Trung Quốc? Câu trả lời là khó có thể, vì đơn giản hàng Trung Quốc đã tràn ngập 
trên thị trường, thống soái trong các siêu thị với chủng loại vô cùng phong phú, mẫu mã lại bắt 
mắt. Từ cái túi, cái kim cho đến ô tô, xe máy..., không chỉ là hình thức đẹp, mà giá lại rẻ. Nhiều 
người Việt Nam cũng biết, chất lượng hàng hóa có xuất xứ từ quốc gia được mệnh danh là “công 
xưởng” lắp ráp của thế giới đã từng gây nhiều tranh cãi chứ không riêng gì ở Việt Nam.

THƯ ANH

Người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm do doanh nghiệp trong 
nước sản xuát
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TỰ HÀO HÀNG VIỆT NAM

Sản phẩm sữa Vinamilk được người tiêu dùng trong nước ưa thích

ĐỂ HÀNG NỘI ĐẾN ĐƯỢC NHIỀU HƠN 
VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG



THÀNH CÔNG TỪ CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI 
VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM”

Nhằm nâng cao nhận thức từ việc “ủng hộ” đến 
“sử dụng” hàng Việt Nam trong nội bộ CBCNV và 
người tiêu dùng, Saigon Co.op đã đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như: Vận 
động 100% CBNV sử dụng hàng Việt và vận động gia 
đình, cùng người thân sử dụng hàng Việt; Phát hành 
cẩm nang mua sắm và tờ rơi để giới thiệu các sản phẩm 
sản xuất tại Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao, 
hàng bình ổn giá, nhãn hàng riêng Co.opmart (hệ thống 
siêu thị thuộc Saigon Co.op) đến các hộ gia đình, nhằm 
quảng bá, cổ động người dân sử dụng hàng Việt, góp 
phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động…

Tại TP.HCM, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu 
tiên dùng hàng Việt Nam” đã giúp Saigon Co.op đóng 
góp đáng kể vào chương trình bình ổn giá. Trong đó, hệ 
thống siêu thị Co.opmart tích cực tham gia bình ổn thị 
trường và đã triển khai cụ thể tại 84 siêu thị Co.opmart; 
02 Co.opXtra; 164 cửa hàng thực phẩm Co.op Food; 
159 cửa hàng Co.op; 70 cửa hàng Co.opSmile và kênh 
mua sắm qua truyền hình HTV Co.op. Đây là hoạt 
động nhằm hưởng ứng cuộc vận động với mong muốn 
góp phần giảm gánh nặng chi tiêu cùng người nội trợ, 
giúp người dân an tâm về ATVSTP, cải thiện đời sống, 
an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt, trong tháng 9/2017, Saigon Co.op đã kết 
hợp với 600 đơn vị sản xuất trong nước cùng tổ chức 
triển khai tháng khuyến mãi “Tự hào hàng Việt 2017” 
tại hệ thống Co.opmart và Co.opXtra trên toàn quốc. 
Đây là chương trình khuyến mãi giảm giá hàng Việt, 
hàng hóa sản xuất trong nước lớn nhất trong năm của 
Saigon Co.op với mục đích vừa kích cầu, quảng bá 
hàng Việt sâu rộng đến cộng đồng vừa giúp người tiêu 
dùng mua sắm sản phẩm trong nước đảm bảo chất 
lượng, có xuất xứ rõ ràng và giá cả tiết kiệm.

Ngoài ra, Saigon Co.op còn thường xuyên tổ chức 
các chuyến đưa hàng Việt về nông thôn, khu công 

nghiệp và khu chế xuất để hàng Việt đến gần hơn với 
người tiêu dùng, nhất là các khu vực vùng sâu, vùng xa, 
khu vực khó khăn và các gia đình chính sách xã hội.

Không phải ngẫu nhiên mà Saigon Co.op lọt top 
10 nhà bán lẻ uy tín năm 2017. Theo kết quả khảo sát 
người tiêu dùng của Vietnam Report vào tháng 9/2017, 
trong nhóm các siêu thị, trung tâm thương mại bán 
lẻ hàng tiêu dùng nhanh, thì Co.op Mart hiện đang là 
một trong ba nhà bán lẻ được người tiêu dùng nghĩ đến 
nhiều nhất.

PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, ĐÁP ỨNG NHU CẦU 
CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Với nhu cầu an toàn, vệ sinh cấp bách của thị trường 
thực phẩm cũng như đánh giá cao tiềm năng phát triển 
của ngành Thực phẩm hữu cơ trong tương lai gần, việc 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng được Saigon Co.op 
quan tâm hàng đầu. Thời gian qua, đơn vị đã chủ động, 
không ngừng nghiên cứu, tìm kiếm các cơ hội hợp tác, 
đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ nhằm đem lại 
giá trị tốt nhất cho khách hàng đang mua sắm tại hệ 
thống các điểm bán của Saigon Co.op. Việc Saigon 
Co.op chủ động tham gia đầu tư vào nông nghiệp hữu 
cơ đã giúp thu hẹp khoảng cách giữa người sản xuất và 
người tiêu dùng. Sản phẩm đến tay người tiêu dùng là 
sản phẩm có giá tốt nhất, không phải qua trung gian 
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Co.opmart là một hệ thống siêu thị bán lẻ trực thuộc Saigon 
Co.op với hơn 80 siêu thị trải dài cả nước

NGUYỄN HOA

NIỀM TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM
Saigon Co.op:

Trong những năm qua, Saigon Co.op là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, với hơn 90% hàng Việt được bày bán trong 
hệ thống Saigon Co.op trải dài khắp cả nước. Sự tin tưởng, ủng hộ của người tiêu dùng đã góp 
phần tạo nên thành công của Saigon Co.op, cũng như lan tỏa thêm tinh thần “người Việt dùng 
hàng Việt” tới mọi tầng lớp nhân dân.

(Xem tiếp trang 31)
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Vissan được thành lập vào ngày 20/11/1970 
và chính thức đi vào hoạt động SXKD từ 
ngày 18/05/1974. Với hơn 40 năm hình 
thành và phát triển, trải qua nhiều thăng 

trầm, thách thức, chuyển từ doanh nghiệp 100% vốn 
nhà nước sang doanh nghiệp cổ phần hóa, đến nay, 
Vissan đã là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh và 
thực phẩm chế biến từ thịt. Các sản phẩm của Vissan 
trên thị trường hiện đang nắm giữ đến 75% thị phần  là 
lạp xưởng; 65% thị phần xúc xích; 40% thị phần thực 
phẩm đông lạnh; 30% thị phần giò chả; 20% thị phần 
thực phẩm đóng hộp…  

Để hiện thực những chiến lược phát triển của mình, 
đồng thời hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Vissan đã xây dựng 
nhà máy chế biến thực phẩm ở TP. HCM. Vào năm 
2015, Công ty đã đầu tư xây dựng và mở rộng giai 
đoạn II nhà máy chế biến thực phẩm với tổng diện tích 
5.000m2 tại Bắc Ninh. Nhà máy được xây dựng theo 
tiêu chuẩn ISO, HACCP và GMP. Cuối năm 2017, dự 
kiến sẽ khởi công xây dựng cụm công nghiệp chế biến 
thực phẩm ở tỉnh Long An, nhằm đẩy nhanh việc khép 
kín quá trình sản xuất - chế biến. Các máy móc, thiết 
bị, công nghệ hiện đại mà Vissan sử dụng cho phòng thí 
nghiệm đạt chứng nhận ISO/IEC 17025 phiên bản 2005; 
hệ thống dây chuyền sản xuất, sản phẩm đạt chứng 
nhận quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001:2008, chứng nhận tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm HACCP 2003. Hệ thống dây chuyền sản xuất đồ 
hộp, xúc xích, thịt nguội ứng dụng công nghệ hiện đại 
của Nhật Bản, châu Âu, Pháp, Tây Ban Nha, liên tục 
được nâng cấp, giúp tăng năng lực sản xuất, hạn chế 
sản phẩm lỗi. Bộ Y tế - Cục An toàn Thực phẩm cấp 
giấy chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
cho mọi sản phẩm mà Vissan sản xuất, phân phối. 

“Luôn luôn đổi mới, cải cách mạnh mẽ, tập trung 
nguồn lực để đầu tư, nâng tầm thương hiệu VISSAN, 
xứng đáng với niềm tin của cộng đồng và sự quan tâm 
của các cấp lãnh đạo”, câu nói của Tổng giám đốc Văn 

Đức Mười đã luôn thôi thúc đội ngũ quản lý cùng anh 
chị em công nhân lành nghề tìm tòi, phát triển, sáng 
tạo.  Đối với nguồn nhân lực, người lao động Vissan 
luôn có cơ hội được đào tạo kỹ năng chuyên nghiệp 
từ các chuyên gia trong ngành, được cử đi học ở nước 
ngoài để nâng cao trình độ hỗ trợ phát triển các sản 
phẩm lớn, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng và giúp 
Vissan ngày càng lớn mạnh hơn. Hệ thống phân phối 
Vissan đa dạng với 59 cửa hàng giới thiệu, 87 đại lý, 116 
nhà phân phối, hơn 130.000 điểm bán hàng trên toàn 
quốc. Ngoài ra, sản phẩm còn xuất khẩu sang các nước 
Mỹ, Singapore, Hàn Quốc, Đức, Nga, Lào…

Với những thành quả, nỗ lực của mình, Vissan đã 
nhận được nhiều giải thưởng cao quý, uy tín như: Anh 
hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất, 
Nhì, Ba; từ năm 1997 đến nay liên tục đạt danh hiệu: 
“Hàng Việt Nam chất lượng cao”; “Sao Vàng Đất 
Việt”; “Thương hiệu Việt được người tiêu dùng ưa 
thích” và nhiều giải thưởng cao quý khác 

Một quầy thực phẩm Vietgap của Vissan

Những sản phẩm của Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 
Vissan

THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC NGƯỜI TIÊU DÙNG ƯA THÍCH
Vissan:

Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản - Vissan là một thương hiệu Việt uy tín, được biết 
đến nhiều trên thị trường từ những năm 70. Đến nay, Vissan tự hào là doanh nghiệp dẫn 
đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống, đông lạnh và thực phẩm chế 
biến từ thịt không chỉ tại Việt Nam mà cả thị trường quốc tế, được người tiêu dùng tín nhiệm.

NGÔ THÙY
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Ra đời từ một phân xưởng 
nhỏ, chỉ với 50 nhân công, 
lúc bấy giờ GENVIET chỉ 
sản xuất gia công cho các 

đơn vị trong nước. Với những 
chiến lược mạnh mẽ, tháng 9/2013, 
GENVIET chính thức thành lập 
Công ty.  Đến nay, Doanh nghiệp 
sở hữu hai nhà máy sản xuất (với 
tổng diện tích trên 20.000m2) cùng 
cơ chế vận hành chuyên nghiệp, hệ 
thống dây chuyền công nghệ hiện 
đại, nhập khẩu từ Nhật Bản.

Trải qua nhiều khó khăn, nhưng 
GENVIET không ngừng nỗ lực, 
vượt lên chính mình, phát triển, 
tạo một chỗ đứng vững chắc tại thị 
trường trong nước bằng việc luôn 
đa dạng hóa các sản phẩm, mẫu 
mã, chủng loại phong phú, nhãn 
hiệu, kiểu cách phù hợp với mọi 
lứa tuổi sử dụng.

Vì sao GENVIET lại được lòng 
người tiêu dùng đến thế? Câu trả 
lời đó chính là sự am hiểu về phom 
dáng người Việt. Phong cách thiết 
kế lịch sự, trẻ trung, năng động, có 
thể sử dụng trong nhiều môi trường, 
hoàn cảnh khác nhau như đi học, đi 
làm, đi chơi... với giá thành luôn rẻ 
nhất, phù hợp với hầu hết thu nhập 
của người tiêu dùng Việt Nam. 
Không những vậy, nguồn nguyên 
liệu của GENVIET có chứng chỉ 
OEKOTEX - Không chứa các chất 

độc hại khi sử dụng. Chứng chỉ 
“COTTON LEAD MEMBER with 
cotton USA” - Nguồn sợi sử dụng 
để sản xuất vải chiếm 60% bông 
nhập khẩu từ Mỹ. Chứng chỉ này 
như lời cam kết về chất lượng bông 
luôn đạt mức ổn định để cho ra 
những sản phẩm tốt nhất. 

Việc xây dựng và phát triển 
thương hiệu GENVIET xuất phát 
từ khát vọng “Hướng đến người 
Việt”  Người Việt sản xuất và 
Người Việt ưu tiên dùng hàng 
Việt. Câu Slogan “Jeans của người 
Việt” vừa là định hướng xây dựng 
thương hiệu, vừa là một lời khẳng 
định đầy tính tự hào: Đây chính 
là thương hiệu thời trang Việt 
Nam. Qua đó, GENVIET muốn 
gửi gắm tới người tiêu dùng một 
thông điệp: Hãy yêu và tự hào về 
những sản phẩm do chính bàn tay 

khối óc người Việt làm nên. Hiện 
nay, thương hiệu GENVIET đã có 
mặt ở hầu hết các tỉnh thành trên 
toàn quốc, với số lượng hàng trăm 
điểm bán và ngày càng khẳng định 
vị thế của mình trong các chương 
trình thời trang uy tín như: “Tuần 
lễ Thời trang Việt Nam”, “Giao 
lưu Thời trang Việt Ý”…

Với năng lực sản xuất như hiện 
nay, cùng những chiến lược mới, 
Công ty CP Thời trang GENVIET 
hoàn toàn có thể đáp ứng được 
những đơn đặt hàng lớn với chất 
lượng cao, đồng thời, cam kết thời 
gian giao hàng đúng hạn. Bằng chất 
lượng và mẫu mã sản phẩm ngày 
càng cải thiện và nâng cao, hứa hẹn 
trong tương lai, GENVIET sẽ có mặt 
và chinh phục được khách hàng ở 
nhiều thị trường khó tính như: Đức, 
Đài Loan, Singapore, Ba Lan… 

Thời trang GENVIET phù hợp với mọi lứa tuổi.

LINH ÂU
JEAN CỦA NGƯỜI VIỆTGenViet -

Nhắc đến thời trang Jean, người tiêu 
dùng sẽ nghĩ ngay tới GENVIET - 
Thời trang đồ Jean của người Việt. 
Với 12 năm hình thành và phát triển, 
cho ra mắt nhiều bộ sưu tập độc đáo, 
hấp dẫn người tiêu dùng, Công ty 
CP Thời trang GENVIET đã không 
ngừng nỗ lực mang thương hiệu tới 
gần hơn với người tiêu dùng Việt 
và thị trường quốc tế.
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TRAO QUÀ VÀ KHÁM 
CHỮA BỆNH MIỄN PHÍ TẠI 
HÀ GIANG

Ngay sau khi cơn lũ lịch sử vừa 
đi qua, từ ngày 13 - 15/10/2017, 
tại Trường bán trú xã Bạch Ngọc, 
huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, 
Tổng công ty May 10 phối hợp với 
Hội đồng ngôn MT (Nhóm những 
người tham gia lớp học thay đổi tư 
duy, thay đổi cách nghĩ để thay đổi 
cuộc đời, vượt qua khó khăn, bế 
tắc, nâng cao chất lượng cuộc sống 
và công việc kinh doanh lên một 
tầm cao mới) và các y, bác sỹ Bệnh 
viện Từ Huệ - TP. HCM; các bác sĩ 
chuyên khoa nội, ngoại, mắt, răng 
hàm mặt, tai mũi họng của Trung 
tâm Y tế May 10; Bệnh viện Đức 
Giang; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh 
viện 198... tổ chức chương trình 
“Khám bệnh, phát thuốc miễn phí, 
tặng quà” cho trẻ em và các hộ 
nghèo, gia đình khó khăn. 

Đoàn tiến hành xét nghiệm 
máu, đo huyết áp, khám mắt, điện 
tim, siêu âm, khám phụ khoa và 
khám tổng quát cho bà con. Khi 
phát hiện bệnh tật, bà con được 
cấp phát thuốc miễn phí để điều 
trị, trường hợp bị suy nhược cơ thể 
được nhận những đơn thuốc bổ. 
1050 đơn thuốc được cấp phát. 123 
ca được khám mắt và tặng kính, 
điện tim 104 ca, siêu âm 400 ca, xét 
nghiệm 450 ca.... 

Trong chuỗi các hoạt động, đoàn thiện nguyện May 10 và Hội đồng 
ngôn MT tặng 976 suất quà cho bà con, mỗi suất quà gồm: 1 thùng mì 
tôm, dầu ăn, chăn bông, nước mắm, quần áo và các nhu yếu phẩm khác. 
Đồng thời trao tặng 300 suất quà cho các em học sinh, mỗi phần quà gồm: 
ba lô, quần áo, giầy dép và đồ dùng học tập, giúp các em vượt qua khó 
khăn vươn lên trong học tập. 1000 chiếc bánh chưng được đoàn công tác 
chuẩn bị phục vụ cho bà con ăn trong lúc chờ khám bệnh. Tổng số quà 
tặng bà con và các cháu học sinh trị giá 211.850.000 đồng.

Những món quà tuy giá trị không lớn nhưng với tấm lòng yêu thương, 
cảm thông, chân thành của đoàn thiện nguyện đã giúp người dân nơi đây 
bớt đi những khó khăn hiện tại, tạo thêm nhiều niềm tin trong cuộc sống.

Anh Lê Văn Tuấn - Giáo viên Trường Phổ thông dân tộc (PTDT) bán 
trú THCS Bạch Ngọc phát biểu: “Từ trước đến giờ cũng có một số đoàn 
từ thiện đến địa phương tặng quà và giúp đỡ bà con cũng như các em học 
sinh nhưng đây là đoàn từ thiện có quy mô lớn và làm việc chuyên nghiệp”.

Khoác trên vai chiếc ba lô vừa được nhận, khuôn mặt rạng rỡ, em 
Triệu Thu Thành - học sinh lớp 5 trường PTDT bán trú tiểu học Bạch 
Ngọc xúc động nói: “Con cảm ơn các cô, các chú đã dành những phần 
quà và giúp đỡ những người nghèo khó như con”.

Tấm lòng nhân ái  

TỪ TỔNG CÔNG TY MAY 10
THỦY LÊ

Để chung tay góp sức trong công cuộc xóa đói giảm nghèo và giúp đỡ đồng bào vùng cao, 
vùng bị ảnh hưởng do thiên tai lũ lụt vừa xảy ra, Tổng công ty May 10 (May 10) đã kịp 
thời mang những phần quà - tấm lòng của những người lao động May 10 đến giúp đỡ bà 
con vơi đi những khó khăn để vượt lên trong cuộc sống.

Người dân và học sinh nhận quà từ Tổng công ty May 10 và Hội đồng ngôn MT
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CHUNG TAY HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN 
HUYỆN ĐÀ BẮC - HÒA BÌNH BỊ THIỆT HẠI 
DO MƯA LŨ

Ngày 25/10/2017, Đoàn Hội chữ thập đỏ May 10 
phối hợp với Chi hội lái xe HLX Long Biên thực hiện 
chuyến từ thiện đến 3 xã của huyện Đà Bắc. Các xã mà 
đoàn đến là nơi nhiều hộ gia đình bị thiệt hại nặng nề, 
đời sống khó khăn, đi lại phải di chuyển bằng thuyền, 
thiếu nước sạch, đồ ăn uống và các nhu yếu phẩm thiết 
yếu. Hiện tại các hộ dân phải di dời ở tạm trên thuyền 
và di dời ở tạm nhà bạt tại khu rừng bương.

Đoàn đến thăm hỏi, động viên và trao 154 suất quà, 
trị giá 116 triệu đồng cho các xã Đồng Ruộng, xã Trung 
Thành và xã Mường Chiềng. Mỗi suất quà gồm: 10 kg 
gạo; 01 lít dầu ăn; 05 gói bột canh iốt; 01 chăn nỉ; 01 
màn và 2 áo sơ mi May 10.

Ông Đinh Việt Thanh - đại diện Hội Chữ thập đỏ 
May 10, người trực tiếp đến tận nơi ở tạm của 25 hộ 
dân thôn Nhạp - xã Đồng Ruộng thăm hỏi, trao quà 
chia sẻ: “Bà con ở trên các lán tre được phủ bằng bạt 
của quân đội trong rừng, cuộc sống cực kỳ khó khăn, 
thiếu thốn. Chứng kiến một lớp học mầm non của hai 
cô giáo và các con rất vất vả, làm chúng tôi không khỏi 
bùi ngùi. Chúng tôi mong rằng, những phần quà nhỏ bé 
sẽ góp phần giúp bà con khắc phục khó khăn”.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Hội chữ 
thập đỏ huyện Đà Bắc cho biết: “Tổng công ty May 10 
với tinh thần lá lành đùm lá rách đã ủng hộ nhiều quà 
cho bà con. Món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện tấm lòng 
thương người như thể thương thân của người lao động. 
Chúng tôi vô cùng cảm động”.

ĐẾN VỚI CÁC HỌC SINH VÙNG CAO 
TRẠM TẤU - YÊN BÁI

Sau khi trao quà cho các hộ ở tỉnh Hòa Bình, ngày 
30/10/2017, đoàn Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty May 

10 tiếp tục đến với các em học sinh 4 Trường PTDT 
bán trú huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái. Đây là huyện 
vùng cao, từ đầu năm đến nay đã xảy ra nhiều đợt 
mưa kéo dài cộng với trận lũ lịch sử ngày 10 và 11/10 
vừa qua khiến đời sống nhân dân nơi đây vô cùng khó 
khăn. Mưa lũ đã làm 9 người chết và mất tích, 6 người 
bị thương, 26 nhà sập trôi hoàn toàn, 89 ha lúa, ngô 
bị vùi lấp, trôi một cầu treo, một cầu sắt, 4 phòng 
học bị vùi lấp. Đoàn đã trao 500 suất quà, trị giá 110 
triệu đồng tới tận tay các em tại các điểm Trường Phổ 
thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở xã 
Bản Mù, xã Pá Hu, xã Xà Hồ và xã Trạm Tấu (huyện 
Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái). Mỗi suất quà bao gồm 01 
chăn bông trị giá 180 ngàn đồng và 01 áo veston do 
sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long Biên (TCT May 
10) may tặng.

Bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn May 10, 
đại diện Hội chữ thập đỏ Tổng công ty phát biểu: 
“Thay mặt cho hơn 12.000 CBCNV May 10 và gần 
1.000 học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Long 
Biên, chúng tôi đến trao những tấm áo, tấm chăn cho 
các em. Những phần quà sẽ tạo thêm điều kiện cho các 
em sinh hoạt và học tập. Chúc cho các em học sinh 
chăm chỉ học tập, vượt qua khó khăn để mai này sẽ là 
người công dân có ích cho đất nước”.

Cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường PT-
DTBT Tiểu học và THCS Pá Hu cảm động: “Hôm nay 
nhận được chăn và áo ấm của Tổng công ty May 10, 
chúng tôi rất phấn khởi và xin hứa, cùng với các em 
học sinh khắc phục khó khăn, cố gắng học tập, hoàn 
thành nhiệm vụ năm học”.

Những tấm lòng nhân ái của người lao động May 
10, Hội đồng ngôn MT, các bác sỹ, lái xe... trong 
chuyến phối hợp với Hội Chữ thập đỏ May 10 đi thiện 
nguyện đến các xã vùng cao, các trường bán trú dân 
tộc thật đáng trân trọng 

Ông Đinh Việt Thanh đại diện Hội chữ thập đỏ May 10 trao 
quà cho bà con tại Hòa Bình

Bà Trần Quí Dân - Chủ tịch Công đoàn May 10 trao quà cho 
các em học sinh tỉnh Yên Bái
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Cúp Bông hồng vàng là phần thưởng cao quý 
ghi nhận những nỗ lực không mệt mỏi của các 
Nữ doanh nhân trong việc phát triển ổn định 
sản xuất, kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh 

của nền kinh tế Việt Nam đã hồi phục, song vẫn còn 
nhiều thách thức. Các nữ doanh nhân được vinh danh 
là những phụ nữ có nhiều thành tích xuất sắc trong sản 
xuất kinh doanh, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám 
làm trong điều hành, quản lý doanh nghiệp, tích cực 
đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội và cộng đồng.

Doanh nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng 
giám đốc May 10 tiếp tục được ghi nhận với giải 
thưởng Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp 
Bông hồng vàng 2016. Bà được vinh danh bởi những 
đóng góp tích cực và hiệu quả cho cộng đồng, mang 
lại niềm vui, hạnh phúc cho nhiều gia đình. Dưới sự 
lãnh đạo của bà, 12.000 người lao động ở Tổng công ty 
May 10 luôn đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định, 
với mức thu nhập năm sau cao hơn năm trước. Không 
chỉ chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao 
động, Tổng công ty còn tổ chức các hoạt động văn 
nghệ, thể dục thể thao, dạy tiếng Anh miễn phí, đào 
tạo nâng cao tay nghề, chuyên môn cho người lao 

động. Ngoài ra, bà còn cùng ban lãnh đạo quan tâm 
đến công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ người 
lao động đưa con đến trường, tổ chức trao tặng con 
CBCNV đạt danh hiệu học sinh giỏi, tổ chức các hoạt 
động, tặng quà cho con CBCNV nhân ngày Quốc tế 
thiếu nhi 1/6, Tết Trung thu… Với bà, người lao động 
là tài sản của doanh nghiệp, những gì tốt đẹp nhất 
bà đều dành cho người lao động. Trên cương vị Chủ 
tịch Hội chữ thập đỏ, bà cùng Quỹ từ thiện May 10 
đã đến với đồng bào các huyện Văn Yên, Trạm Tấu 
(tỉnh Yên Bái); huyện Đà Bắc (tỉnh Hòa Bình); huyện 
Mường Lát (tỉnh Thanh Hóa); huyện Hoài Nhơn (tỉnh 
Bình Định)... Tổng công ty còn tài trợ xây 03 cầu “dân 
trí” cho đồng bào các vùng sâu, vùng xa khó khăn tại 
các tỉnh Sóc Trăng, Yên Bái và Nghệ An.

Nữ Tổng giám đốc May 10 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền không chỉ xứng đáng là bông hoa đẹp nhất 
trong lòng người lao động May 10, mà còn của cả nước 
và hương thơm này sẽ được lan tỏa đến cộng đồng các 
doanh nghiệp trong cả nước. Với cái tâm của người 
lãnh đạo như bà Huyền, doanh nghiệp sẽ phát triển 
bền vững, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định 
cuộc sống cho người lao động 

Tổng giám đốc May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền được tôn vinh

HẢI LÊ

Cúp Bông hồng vàng 2016
Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu  

Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ 
Việt Nam tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu - Cúp Bông hồng 
vàng năm 2016” cho 100 nữ doanh nhân tiêu biểu trong cả nước. Nữ doanh nhân Nguyễn Thị 
Thanh Huyền - Tổng giám đốc May 10 đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quí này.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG28 29

Công ty CP Canzy Việt Nam được nữ Giám 
đốc Phi Thị Thanh Hoa thành lập vào năm 
2007. Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, 
thương hiệu của doanh nghiệp đã lan tỏa rộng 

khắp bằng hoạt động kinh doanh các mặt hàng, thiết bị 
nhà bếp cao cấp được nhập khẩu từ các nước châu Âu 
như: Bếp điện từ, bếp gas âm, máy hút mùi, lò nướng, 
máy sấy bát, vòi chậu và máy lọc nước,…

Để đứng vững trên thương trường, nữ Giám đốc 
sinh năm 1980 đã không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp 
dụng khoa học công nghệ trong kinh doanh, chú trọng 
chất lượng sản phẩm nhằm đảm bảo quyền lợi của 
người tiêu dùng; Tập trung xây dựng Canzy Việt Nam 
trở thành mái ấm vững mạnh cho mọi cán bộ nhân viên 
bằng việc chia sẻ quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ một 
cách công bằng nhất và minh bạch nhất. Bên cạnh đó, 
Công ty đã thực hiện những giá trị cốt lõi để hướng tới 
sự hoàn mỹ như: Kỷ luật tốt để đảm bảo tính chuyên 
nghiệp; Hoàn thiện tổ chức nhằm hướng tới dịch vụ 
hoàn hảo; Năng động nhằm tăng năng lực sáng tạo 
tập thể. Đặc biệt, Doanh nghiệp luôn cam kết với cộng 
đồng, xã hội là làm việc và hành động trung thực. Đó là 
triết lý kinh doanh của Canzy Việt Nam.

Giám đốc Thanh Hoa nhấn mạnh: “Chúng tôi lấy 
văn hóa làm nền tảng và trụ cột để phát triển. Từ đó, tập 
hợp và tôn vinh tất cả những yếu tố nhân bản trong kinh 
doanh nhằm hướng tới sự phát triển hài hòa và bền vững. 
Canzy lấy sự hài lòng của khách hàng làm niềm hạnh 
phúc của chính mình. Đó là những gì mà toàn thể nhân 
viên chúng tôi đang ngày đêm tâm niệm và phấn đấu…”.

Cùng với hoạt động SXKD, bằng tinh thần dám 
nghĩ dám làm, nữ doanh nhân chèo lái con thuyền 

Canzy Việt Nam phát triển vững mạnh, góp phần xây 
dựng nền kinh tế của đất nước, cộng đồng xã hội, nâng 
cao vị thế cộng đồng doanh nghiệp châu Á - Thái Bình 
Dương bằng các hoạt động phúc lợi như ủng hộ xóa đói 
giảm nghèo, công đức, tài trợ và từ thiện...

Để ghi nhận những đóng góp của bà, các cơ quan 
quản lý nhà nước nói chung và các tổ chức hiệp hội nói 
riêng đã tặng Bằng khen, Giấy chứng nhận công nhận 
bà là nhà lãnh đạo giỏi. Mới đây, nữ giám đốc Phi Thị 
Thanh Hoa đã được tôn vinh tại Giải thưởng “Nhà 
lãnh đạo xuất sắc, Thương hiệu Vàng hội nhập châu Á 
- Thái Bình Dương” do Tạp chí Kinh tế Châu Á - Thái 
Bình Dương tổ chức, phối hợp với Tổ chức cấp chứng 
nhận hệ thống chất lượng QMS - Australia đánh giá và 
cấp chứng nhận 

NGUYỄN LONG TRỌNG

CỦA NỮ GIÁM ĐỐC CANZY VIỆT NAM
Câu chuyện kinh doanh 

Nhân dịp sự kiện tôn vinh “Nhà lãnh đạo xuất 
sắc – Thương hiệu Vàng hội nhập châu Á – Thái 
Bình Dương năm 2017”, Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng trân trọng giới thiệu câu chuyện 
kinh doanh của chị Phi Thị Thanh Hoa - Giám 
đốc Công ty CP Canzy Việt Nam (Canzy Việt 
Nam) - một trong những nhà lãnh đạo có năng 
lực xuất sắc được tôn vinh.

Bà PHI THỊ THANH HOA
Giám đốc Công ty CP Canzy

Sản phẩm của Công ty CP Canzy đã luôn đồng hành cùng 
gia đình Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN CANZY VIET NAM
Địa chỉ: Ngõ đối diện số 291 Đường Chiến Thắng, Hà Đông, Hà Nội
Tel: 0243.782.2357/ (+844) 3782 2357; Fax: (+844) 3782 1121  

Mobile: (+84) 982-509-292; Hotline: 0918 00 1388
Website: www.canzy.com.vn
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THANH BA

Thời gian qua, mặc dù diễn biến thời tiết có nhiều bất lợi, mưa bão gây ảnh hưởng nặng nề 
tại một số tỉnh, thành miền Trung, nhưng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã nỗ lực 
khắc phục mọi khó khăn, đảm bảo hệ thống điện vận hành tốt để phục vụ nhiều hoạt động 
quan trọng toàn quốc cũng như chuẩn bị cho “Tháng 12 tri ân khách hàng”.

EVN vận hành điện an toàn, phục vụ APEC và chuẩn bị cho 

“THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG”

Tháng 11/2017, sản lượng tiêu thụ điện bình quân toàn 
hệ thống dự kiến ở mức 559 triệu kWh/ngày, công suất 
phụ tải lớn nhất ước khoảng 30.600 MW. Hệ thống 
điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải và 

có dự phòng, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, liên tục, ổn 
định, đặc biệt là trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao APEC 
(từ 6/11 - 13/11/2017) và kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV (từ 
ngày 23/10 - 24/11/2017).

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 11/2017 là tiếp tục 
khai thác tối ưu các hồ thủy điện đang xả tràn hoặc có nguy cơ 
xả tràn, nâng dần mực nước đối với các hồ đã vào cuối mùa lũ 
để đảm bảo cuối năm đạt xấp xỉ mực nước dâng bình thường, 
chuẩn bị cung cấp điện cho mùa khô 2018. Hiện các nhà máy 
nhiệt điện than đã và đang phối hợp tối ưu với thủy - nhiệt điện 
và các nguồn tua bin khí khai thác theo chỉ đạo của Chính phủ 
và Bộ Công Thương. Đồng thời, EVN cũng vận hành an toàn, tin 
cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam 
trong điều kiện truyền tải cao cho miền Nam. Ngoài ra, các 
đơn vị thuộc EVN đang tiếp tục chấp hành nghiêm Chỉ thị số 
1627/CT-EVN ngày 17/4/2017 của Tập đoàn về công tác phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; sẵn sàng phương án ứng 
phó với các tình huống xảy ra lụt bão, đảm bảo an toàn hồ đập 
và công trình thuỷ điện, đặc biệt lưu ý, chuẩn bị ứng phó với các 
cơn bão, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển về phía Nam 
trong thời điểm này. 

Cũng trong tháng 11/2017, đối với công tác đầu tư xây dựng 
nguồn điện, EVN đã hoàn thành vận hành tổ máy thứ hai Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4 để phát điện thương mại; nghiệm thu bàn giao 
các Nhà máy Thủy điện Trung Sơn, Thác Mơ mở rộng, Nhiệt 
điện Nghi Sơn 1... Về lưới điện, EVN phấn đấu hoàn thành đóng 
điện các đường dây 220 kV Hòa Bình - Tây Hà Nội; Bảo Thắng 
- Yên Bái; Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh; nhánh rẽ 1C sau 
trạm biến áp 500 kV Phố Nối; đường dây 220 kV Quảng Ngãi - 
Quy Nhơn; hoàn thành đóng điện các đường dây 110 kV Vĩnh 
Yên - Vĩnh Yên 2; Kim Động - Phố Cao; Hải Dương - Phố Nối; 
Than Uyên - Phong Thổ; Séo Chong Hô - Nậm Tóng - Sử Pán...
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Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao giúp giảm tổn thất điện năng

Hiện nay, EVN đang tích cực triển khai thực hiện 
các nhiệm vụ tại Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 
14/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
tổng thể sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp thuộc Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn 2017-2020. Trong đó, 
tích cực thực hiện công tác cổ phần hóa Tổng công ty 
Phát điện 3 và thực hiện thoái vốn của EVN.  

Cùng với những nhiệm vụ chính trị, EVN còn đang 
tích cực chuẩn bị triển khai Tháng “Tri ân khách hàng” 
tháng 12/2017 và Chương trình hiến máu nhân đạo 
“Tuần lễ Hồng 2017” và một số hoạt động kỷ niệm 
63 năm ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam 
(21/12/1954-21/12/2017). Để thực hiện tốt công tác tri 
ân, Tổng giám đốc EVN đã ban hành Chỉ thị 5122/CT-

EVN về việc thực hiện các hoạt động tri ân khách hàng 
tại tất cả các tổng công ty điện lực, các công ty điện lực 
tỉnh/thành phố trong tháng 12/2017.

Điểm nhấn của “Tháng tri ân khách hàng” năm nay 
là Lễ công bố cung cấp 100% dịch vụ điện trực tuyến, 
dự kiến diễn ra vào ngày Truyền thống ngành Điện 
Việt Nam (21/12), tại Hà Nội. Đây là sự kiện quan trọng 
đánh dấu bước tiến lớn trong dịch vụ kinh doanh điện 
năng, phù hợp với chủ trương của Chính phủ trong 
việc hiện đại hóa các dịch vụ công, đẩy mạnh việc xây 
dựng nền kinh tế số. Đồng thời, đây cũng là hoạt động 
hưởng ứng chủ đề năm 2017 của EVN về "Đẩy mạnh 
khoa học công nghệ" 

như trước đây. Saigon Co.op xem đây là trách nhiệm 
của mình để từng bước nâng cao thu nhập cho người 
nông dân. Đồng thời, quan tâm đến quá trình tạo ra 
sản phẩm không làm tổn hại đến môi trường, nguồn 
đất, nguồn nước, sinh vật xung quanh. Vì thế, đơn vị 
đang tập trung nguồn lực để tham gia đầu tư vào một 
trang trại có trên 300 hecta sản xuất các sản phẩm nông 
nghiệp đã được các tổ chức quốc tế ghi nhận.

Từ tháng 5/2017, Saigon Co.op chính thức đưa vào 
kinh doanh 4 nhóm thực phẩm hữu cơ mang thương 
hiệu Co.op Organic đạt tiêu chuẩn Mỹ và châu Âu tại 
7 siêu thị của Saigon Co.op ở TP.HCM. Các sản phẩm 
Co.op Organic được đưa vào kinh doanh đợt đầu tiên 
này gồm có gạo Jasmine, Japonica; dưa leo, bí đao, 

cà chua, cải ngọt, cải xanh, rau muống, cá ba sa phi 
lê và tôm sú. Tất cả các sản phẩm này đều đạt tiêu 
chuẩn hữu cơ Mỹ - USDA và châu Âu: không phân 
bón hóa học; không thuốc bảo vệ thực vật; không chất 
kích thích tăng trưởng; không chất bảo quản và không 
thành phần biến đổi gen.

Sau khi cho ra mắt những sản phẩm Co.op Organ-
ic, Saigon Co.op sẽ tiếp tục tìm kiếm, mở rộng cơ hội 
đầu tư vào các trang trại hữu cơ khác, nhân rộng điểm 
bán và phát triển thêm danh mục sản phẩm hữu cơ 
theo đúng nhu cầu của thị trường, hướng tới trở thành 
đơn vị dẫn đầu trong chuỗi sản xuất - chế biến - phân 
phối - tiêu dùng sản phẩm organic tại thị trường Việt 
Nam và xuất khẩu 

Saigon Co.op: Niềm tin của người tiêu dùng... (Tiếp theo trang 23)



Năm 2017 được coi là năm rất khó khăn cho 
hoạt động SXKD của các đơn vị ngành 
Điện bởi thời tiết bất lợi, trong khi nhu 
cầu điện năng không ngừng tăng cao. Để 

đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho khách 
hàng, từ đầu năm đến nay, PC Bắc Giang đã tích cực 
triển khai, khảo sát, đánh giá mức độ tăng trưởng của 
các phụ tải điện, Công ty luôn bám sát diễn biến thời 
tiết cũng như nhu cầu dùng điện của từng khách hàng, 
từng khu vực để chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố 
nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, 
qua đó có kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung các công 
trình đường dây và TBA mới. Cụ thể, Công ty đã triển 

khai đầu tư, nâng cấp 36 hạng mục công trình điện; 
Đấu nối, nghiệm thu bổ sung mới 99 TBA nhằm chống 
quá tải lưới điện; Công ty đã và đang triển khai dự án 
mở rộng các TBA 110 kV Song Khê - Nội Hoàng; dự 
án TBA 110 kV Lục Nam; dự án nhánh TBA 110 kV 
Quang Châu; dự án đường dây 110 kV và TBA 110 kV 
Tân Yên với tổng mức đầu tư gần 339 tỷ đồng.

Đồng thời, Công ty đã nâng cao chất lượng công 
tác kiểm tra sử dụng điện. Trong đó, chú trọng tới các 
khách hàng tiêu thụ sản lượng điện lớn, khách hàng sử 
dụng điện tại khu vực có tổn thất cao hoặc bất thường. 
Nhờ vậy, 10 tháng đầu năm 2017, toàn Công ty đã thực 
hiện kiểm tra 168.983 lượt khách hàng sử dụng điện 

LÊ ANH

Những năm gần đây, kinh tế của Bắc Giang đang có sự phát triển nhanh và khá toàn 
diện. Toàn tỉnh hiện có 6 KCN tập trung với nhiều dự án đầu tư lớn, đóng vai trò là động 
lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH – HĐH. Do vậy, việc 
đảm bảo cung ứng điện năng cho hoạt động SXKD của doanh nghiệp và nhu cầu sinh hoạt 
của người dân đang là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành Điện. Vượt qua khó 
khăn, 10 tháng đầu năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã nỗ lực 
phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu và nhiệm vụ được giao.

Xây dựng hình ảnh từ những 
thành quả đáng khích lệ

Xây dựng hình ảnh từ những 
thành quả đáng khích lệ

PC Bắc Giang: PC Bắc Giang: 
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và đã phát hiện, xử lý 113 vụ vi phạm, truy thu được 
235.793 kWh với tổng số tiền gần 680 triệu đồng. Qua 
đó, các chỉ tiêu kinh doanh như điện thương phẩm, 
tỷ lệ tổn thất, doanh thu của đơn vị đều hoàn thành 
tốt. Mười tháng đầu năm 2017, sản lượng điện thương 
phẩm của Công ty đạt 2.034 triệu kWh, bằng 106% so 
với cùng kỳ 2016 và dự kiến điện thương phẩm cả năm 
ước đạt 2.444 triệu kWh, vượt chỉ tiêu 144 triệu kWh 
so với kế hoạch EVNNPC giao là 2.300 triệu kWh; Giá 
bán điện bình quân đạt 1.596,06 đồng/kWh, với tổng 
doanh thu tiền điện đạt 3.521 tỷ đồng; Tỷ lệ tổn thất 
điện năng 5,97%, giảm 0,22% so với cùng kỳ 2016. 

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, 10 tháng 
đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới 
phong cách và cách thức làm việc, rút ngắn thời gian 
giao dịch, tạo sự tin tưởng và hài lòng đối với khách 
hàng đã được PC Bắc Giang tích cực triển khai. Theo 
đó, Công ty đã rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định 
theo hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục, 
nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng. Nhờ vậy, 
công tác phát triển khách hàng mới của Công ty đạt 
16.845 khách hàng, trong đó, khách hàng sử dụng trạm 
biến áp chuyên dùng là 101; khách hàng sinh hoạt tư 
gia, lắp công tơ 1 pha là 10.059; khách hàng ngoài mục 
đích sinh hoạt sau trạm công cộng là 6.685. Ngoài ra, 
công tác dịch vụ chăm sóc khách hàng của Công ty 
cũng có nhiều chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện 
năng và độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao rõ rệt. 
Theo đó, việc cấp điện sinh hoạt cho khách hàng đã 
giảm xuống còn 2,94 ngày; cấp điện 3 pha ngoài sinh 

hoạt giữ ở mức 4,79 ngày. Đặc biệt, tính tới thời điểm 
hiện tại, tổng đài chăm sóc khách hàng của Công ty đã 
tiếp nhận 118.607 yêu cầu, trong đó, TTCSKH đã trực 
tiếp xử lý 42.518 yêu cầu; PC Bắc Giang xử lý 76.089 
yêu cầu với  tỷ lệ xử lý hoàn tất đạt 99,86%.

Trước những kết quả rất đáng khích lệ trong 10 
tháng đầu năm và những tháng còn lại của năm 2017, 
PC Bắc Giang tiếp tục đảm bảo cấp điện an toàn, ổn 
định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã 
hội, an ninh quốc phòng và phục vụ đời sống sinh hoạt 
của nhân dân trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành các chỉ 
tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc giao, trong đó, đặc biệt quan tâm tới các tiêu chỉ 
tiêu: Tổn thất điện năng; giá bán điện bình quân; quản 
lý thay thế các tuyến dây cũ nát, hoán đổi các máy 
biến áp quá tải; Không để xảy ra tai nạn lao động trong 
SXKD và thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, 
không để xảy ra sự cố chủ quan, giảm sự cố khách quan 
cả về số lần và thời gian xử lý sự cố. Cùng với đó, Công 
ty đặc biệt quan tâm chú trọng công tác dịch vụ khách 
hàng, xây dựng hình ảnh đẹp người thợ điện trong suy 
nghĩ của người dân.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, 
CBCNV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, tin 
tưởng rằng, PC Bắc Giang sẽ hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 và những năm tiếp 
theo, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của nhân dân 
trên địa bàn tỉnh 

PC Bắc Giang tổ chức Hội nghị khách hàng tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh
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Thời gian đầu, việc triển khai thanh toán qua 
ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, bởi người 
dân vẫn có thói quen sử dụng tiền mặt và 
chưa thực sự tin tưởng vào phương thức thanh 

toán điện tử. Ngoài ra, hệ thống phòng giao dịch của 
ngân hàng chưa phủ rộng khắp tại các địa phương trong 
tỉnh. Mặt khác, nhiều ngân hàng và tổ chức trung gian 
đã ký hợp đồng với PC Bắc Ninh nhưng triển khai còn 
hình thức, chưa quyết liệt, không có mục tiêu rõ ràng… 

Để đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng, PC Bắc Ninh đã vận động 100% CBCNV-
LĐ Công ty tích cực hưởng ứng hình thức thanh toán 
mới này; Tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp nâng 
cao tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng và cử các đoàn 
công tác đến làm việc cụ thể với từng ngân hàng, thống 
nhất các phương thức tuyên truyền đến người dân để 
triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, PC Bắc Ninh đã 
tiến hành nhiều đợt quảng bá về các tiện ích thanh toán 
tiền điện qua ngân hàng dưới nhiều hình thức như: 
Treo băng rôn, cổ động tuyên truyền, đăng thông tin 
trên website, thông báo bằng email, qua các dịch vụ tin 
nhắn SMS, vận động trực tiếp khi khách hàng đến giao 
dịch. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên Công 
ty và Phòng Kinh doanh các Điện lực đã phối hợp với 
nhân viên ngân hàng đi đến từng nhà phát tờ rơi, giúp 
khách hàng làm thủ tục đăng ký, tuyên truyền và vận 
động trực tiếp các hộ gia đình, tổ chức, cơ quan đoàn 
thể và nhất là các doanh nghiệp thực hiện.

Đến nay, PC Bắc Ninh đã ký hợp đồng hợp tác với 06 
ngân hàng cấp tỉnh trên địa bàn là Agribank, Viettinbank, 
Vietcombank, BIDV Kinh Bắc, ABBank, Techcombank và 
01 tổ chức trung gian (Viettel) để triển khai dịch vụ thu 

hộ tiền điện. Qua đó, các đối tác ngân hàng đã tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng thanh toán bằng 
nhiều phương thức như: Trích nợ tự động tài khoản; 
Thanh toán qua Internet Banking/Mobile banking; 
Thanh toán tại phòng giao dịch các ngân hàng bằng 
tiền mặt hoặc chuyển khoản; Thanh toán qua ví điện 
tử; Thanh toán tại phòng giao dịch khách hàng của 
Công ty… Ngoài ra, nhiều tiện ích sử dụng công nghệ 
thông tin để kéo khách hàng gần hơn với nhà cung cấp 
dịch vụ khác đã được PC Bắc Ninh đẩy mạnh như: Dịch 
vụ cấp tiền điện trực tuyến; Tra cứu thông tin sử dụng 
điện và tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả 
thông qua website Công ty… nhằm không ngừng nâng 
cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Kết quả là từ đầu năm đến nay, tỷ lệ thanh toán 
tiền điện qua các ngân hàng tháng sau luôn cao hơn 

TUẤN ANH

Năm 2017, thực hiện chủ trương hướng tới thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) đã đẩy mạnh triển 
khai công tác thu tiền điện thông qua các ngân hàng và tổ chức trung gian. Đây là một trong 
những mũi đột phá trong giao dịch thanh toán tiền điện, ứng dụng công nghệ thông tin để 
khách hàng (KH) trả tiền điện thuận tiện, nhanh chóng và an toàn nhất.

PC Bắc Ninh đẩy mạnh phương thức 

THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN MỚI

Thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng hết sức đơn giản, nhanh chóng và tiết kiệm 
thời gian
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tháng trước. Cụ thể, đầu năm 2017, số khách hàng sử 
dụng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức 
trung gian chỉ có 7.031 KH, chiếm 1,85% tổng số khách 
hàng sử dụng tiền điện của cả tỉnh. Tuy nhiên, hết 
tháng 9/2017, đã có 110.208 KH sử dụng hình thức 
thanh toán điện tử, đạt tỷ lệ 28,01%. Từ đó, tạo nên sự 
thay đổi căn bản về phương thức tổ chức thu tiền điện 
tại PC Bắc Ninh. 

Ông Nguyễn Văn Mạnh sống tại thôn Đồng Xép, 
xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du cho biết: “Kể từ khi PC 
Bắc Ninh thực hiện đa dạng hóa các hình thức thanh 
toán tiền điện, gia đình tôi đã lựa chọn phương thức 
thanh toán qua mạng internet. Hàng tháng, sau khi 
nhận được tin nhắn của Điện lực thông báo chỉ số công 
tơ điện đã sử dụng và số tiền phải thanh toán thì bất 
cứ lúc nào rảnh tôi cũng có thể mở máy tính hoặc 
điện thoại để thanh toán tiền điện thông qua dịch vụ 
Internet Banking. Sử dụng hình thức thanh toán này, 
gia đình tôi không phải mất công và thời gian đến các 
địa điểm thu tiền điện như trước đây mà lại không hề 
mất một chi phí dịch vụ nào”.

Hết năm 2017, PC Bắc Ninh đặt ra mục tiêu tỷ 
lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng và tổ chức 

trung gian sẽ đạt hơn 40% (trong đó, khu vực thành 
phố, thị xã từ 70% trở lên), tương đương với tối thiểu 
là 162.000 khách hàng. Để đạt được mục tiêu đó, 
thông qua các kênh phương tiện truyền thông đại 
chúng, PC Bắc Ninh đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên 
truyền đến khách hàng về những tiện ích thanh toán 
tiền điện qua ngân hàng; Chỉ đạo các Điện lực tích 
cực phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và 
các tổ chức, cá nhân đã chuyển lương qua tài khoản, 
tư vấn và hướng dẫn khách hàng đăng ký và sử dụng 
phương thức thanh toán qua ngân hàng; Phối hợp với 
ABBank phát hành thẻ đồng thương hiệu (thẻ khách 
hàng + ATM) để cấp đổi, cấp mới cho khách hàng 
có nhu cầu.

Thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ 
chức trung gian không chỉ mang lại sự tiện ích cho 
khách hàng mà còn giúp ngành Điện tối ưu hóa nguồn 
nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh 
bạch hóa và chống thất thu thuế cho nhà nước. Với 
những tiện ích vượt trội, tin tưởng rằng, phương thức 
thanh toán tiền điện này sẽ ngày càng trở nên thông 
dụng tại Bắc Ninh và trở thành xu thế phát triển tất 
yếu của xã hội hiện đại ngày nay 

Thanh toán tiền điện thông qua ngân hàng đang được đông đảo người dân Bắc Ninh áp dụng
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Với chủ đề “Tiếng hát HABECO”, những bài 
ca, điệu múa, tiểu phẩm của Hội diễn năm 
nay đều nhằm ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình 
yêu quê hương đất nước, ngành nghề, ca 

ngợi truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân, tổ 
chức Công đoàn.

Tham gia Hội diễn lần này có 18 đoàn NTQC là 
thành viên của HABECO, với gần 600 diễn viên không 
chuyên biểu diễn 110 tiết mục ca, múa, kịch, năng khiếu. 

Có thể nói, song song với phong trào thi đua, đẩy mạnh 
sản xuất, phong trào văn hóa nghệ thuật của Tổng công 
ty là hoạt động có ý nghĩa lớn, nhằm nâng cao đời 
sống văn hóa tinh thần cho CBCNV-LĐ. Lời ca tiếng 
hát đã làm vơi đi những khó khăn trong lao động, tạo 
nên không khí vui tươi, phấn chấn, đoàn kết, tự hào với 
ngành nghề, để cùng nhau sản xuất và công tác tốt hơn. 

Mở màn khai mạc Hội diễn là các tiết mục hấp dẫn 
của Đoàn nghệ thuật Công ty mẹ với những tác phẩm 

Hội diễn NTQC HABECO 2017:
Nơi hội tụ của đoàn kết, yêu thương 

và tự hào về Bia Hà Nội
HÀ ĐĂNG

Đã thành truyền thống, cứ 2 năm một lần, Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng (NTQC) 
của Tổng công ty CP Bia - Rượu -  Nước giải khát Hà Nội (HABECO) được tổ chức trong 
niềm mong đợi của đông đảo CBCNV-LĐ, trở thành nét văn hóa HABECO. Sau âm 
vang đầy hào khí mạnh mẽ của Hội diễn lần thứ VI tại TP Thái Bình - “vựa lúa” của cả 
nước, mùa Thu tháng 10/2017 -  kỳ Hội diễn lần thứ VII, các đơn vị trong HABECO lại 
sum họp dưới mái Nhà Văn hóa Lao động Phú Thọ (TP. Việt Trì) cùng ngân vang những 
giai điệu tự hào, ca ngợi truyền thống ngành nghề với chủ đề “Tiếng hát HABECO”.

Hòa tấu gõ “Lao động hăng say” - Tiết mục độc đáo nhất tại Hội diễn
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sôi động khán trường như múa hát “Một ngày mới”; 
múa “Âm vang ngày Hội”; hòa tấu gõ “Lao động hăng 
say”; nhạc kịch “Tâm sự với con”; ca khúc “Tôi yêu 
Hà Nội”,… Tiếp sau là phần biểu diễn của các Đoàn 
Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định; Công ty TNHH 
MTV Thương mại Habeco; Công ty CP Bao Bì Bia - 
Rượu - Nước giải khát; Công ty CP Bia Hà Nội - Kim 
Bài,… và cuối cùng là Công ty CP Bia Hà Nội - Hồng 
Hà, đơn vị đăng cai Hội diễn với những tác phẩm khá 
ấn tượng như màn trống hội hát múa “Đất nước huyền 
thoại”; múa “Sắc màu lung linh”; tổ khúc dân ca “Bia 
Hà Nội Hồng Hà vang mãi bài ca”; liên khúc hát múa 
“Gửi Việt Trì thành phố Ngã ba sông”... 

Anh Phan Đức Hải - cán bộ Phòng Thị trường của 
Tổng công ty, tham gia Hội diễn với vai trò MC và diễn 
viên trong tiết mục hòa tấu gõ “Lao động hăng say” 
- một trong những tác phẩm ca ngợi về ngành nghề 
đoạt giải Vàng chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi tham 
gia Hội diễn lần này. Qua mục hòa tấu gõ, chúng tôi 
đã có được màn thể hiện về Bia Hà Nội nhẹ nhàng mà 
sống động. Cùng với nhiều tác phẩm được đánh giá cao 
khác, chúng tôi đã đưa khán giả vào chủ đề xuyên suốt: 
“Chung một đam mê” để nói về Bia Hà Nội. Đây chính 
là chủ đề nhằm truyền đi thông điệp về một HABECO 
vững mạnh, nhiệt huyết, đoàn kết và yêu thương hiện 
nay. Mong rằng, Hội diễn sẽ mãi là sân chơi hấp dẫn, 
bổ ích đối với CBCNV chúng tôi và thành công hơn 
nữa trong những Hội diễn lần sau”.

Đánh giá về Hội diễn năm nay, ông Phạm Việt 
Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Trưởng 
Ban Tổ chức Hội diễn cho biết: “Thời gian qua, được 
sự quan tâm của lãnh đạo Tổng công ty, lãnh đạo các 
đơn vị thành viên đã nhận thức rõ tầm quan trọng của 
chiến lược con người. Từ đó tạo điều kiện và đầu tư 
thích đáng cho phong trào văn hóa văn nghệ. Được 
sự quan tâm của Bộ Công Thương; Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam; Cục Văn hoá cơ sở; Bộ Văn 
hoá - Thể thao và Du lịch; Công đoàn Công Thương 
Việt Nam và sự giúp đỡ tận tình của các nhà đạo diễn, 
nhạc sỹ, nghệ sỹ, cộng với sự say sưa nhiệt tình trong 
lao động nghệ thuật của các diễn viên không chuyên, 
Hội diễn đã có được những tiết mục chất lượng, được 
chọn lọc từ các đơn vị cơ sở. Qua Hội diễn năm nay, 
chúng tôi rất vui mừng gặp lại những khuôn mặt quen 
thuộc, đã lặn lộn nhiều năm với phong trào văn nghệ 
quần chúng, đồng thời đã xuất hiện nhiều diễn viên 
mới, trẻ trung, xinh đẹp, có nhiều tài năng nghệ thuật, 
sáng tạo, mang đến Hội diễn hơi thở, nhịp điệu sôi 
động của đời sống sản xuất. Họ cũng chính là những 
nhân tố ngợi ca nhiều nét văn hoá đặc trưng ở các 
vùng miền cả nước trong mái nhà chung HABECO”.

Đánh giá về chất lượng nghệ thuật Hội diễn, NSƯT 
Phan Muôn - Trưởng đoàn Ca nhạc mới (Nhà hát Đài 
Tiếng nói Việt Nam), Chủ tịch Hội đồng Giám khảo 
nhấn mạnh: “Hôm nay, tuy trùng lớp khó khăn, nhưng 
HABECO vẫn cất cao lời ca, điệu múa để khẳng định 
một Bia Hà Nội: vững vàng vượt qua mọi thử thách. Cứ 
mỗi lần đến với Hội diễn văn nghệ không chuyên, chúng 
tôi như được tiếp thêm nguồn năng lượng mới với đầy 
ắp hơi thở cuộc sống, mộc mạc, bình dị, hồn nhiên, tươi 
trẻ.  Mười tám Đoàn nghệ thuật là 18 sắc màu rực rỡ của 
từng vùng miền, tạo nên một bức tranh sinh động, phản 
ánh tình cảm, tâm hồn những con người HABECO chan 
chứa yêu thương. Nhiều tiết mục hay, đầy tràn cảm xúc, 
lay động người xem, làm chúng tôi như quên đi chức 
phận của mình, cùng khán giả đắm say đón nhận một 
Hội diễn vượt lên cả ngoài mong đợi”.

Hội diễn lần thứ VII đã khép lại, nhưng mỗi một 
tiết mục vẫn như những đóa hoa sắc hương ngào ngạt 
đọng lại trong tâm hồn người xem, để từ đó, HABECO 
tiếp tục phát huy tinh thần thi đua lao động, sản xuất, 
quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
năm 2017 và tự hào với mái nhà Bia Hà Nội 

Ban lãnh đạo HABECO trao giải Nhất toàn đoàn cho đại diện 
5 đơn vị đoạt giải

Sau 3 ngày Hội diễn, Ban giám khảo đã chọn ra được 5 giải Nhất toàn đoàn 
thuộc về: Công ty mẹ - HABECO, Công ty TNHH MTV Thương mại HABECO; 
Công ty CP Bia Thanh Hóa; Công ty CP Cồn Rượu Hà Nội và Công ty CP Bia 
Hà Nội - Hồng Hà. 4 giải Nhì toàn đoàn thuộc về: Công ty CP Thương mại 
Bia Hà Nội; Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng; Công ty CP Đầu tư Phát 
triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; Công ty CP Bia Hà Nội - 
Quảng Bình. 5 giải Ba toàn đoàn thuộc về: Công ty CP Bia Hà Nội - Kim Bài; 
Công ty CP Bao Bì HABECO; Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An; Công ty CP 
Bia Hà Nội - Thái Bình; Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Dương và 4 giải khuyến 
khích thuộc về: Công ty CP Bao Bì Bia - Rượu - Nước giải khát; Công ty CP 
Bia Hà Nội - Nam Định; Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội - Hưng yên 89; 
Công ty CP Bia Hà Nội - Quảng Trị. Ngoài ra, còn có 30 Huy chương Vàng, 
50 Huy chương Bạc của Cục Văn hóa cơ sở dành cho các tiết mục và giải 
dành cho cán bộ lãnh đạo, người lao động lớn tuổi nhất tham gia Hội diễn.
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Ý thức rõ được vai trò của 
hoạt động văn nghệ, nữ 
công, từ thiện - xã hội,... 
những năm qua, công 

tác này được Công đoàn Công ty 
rất quan tâm, coi đây như một 
nét văn hóa của doanh nghiệp. 
Từ đó, thường xuyên tổ chức các 
hoạt động bổ ích như thi nấu ăn, 
tích cực tham gia các hoạt động 
của Công ty mẹ (HABECO) phát 
động như Hội diễn nghệ thuật quần 
chúng. Đặc biệt tháng 10 vừa qua, 
lần đầu tiên Công ty tham gia Hội 
thi nấu ăn giỏi do Công đoàn Tổng 
công ty phát động và đã đạt được 
kết quả rất đáng khích lệ.  

HỘI DIỄN NGHỆ THUẬT 
- ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 
THÊM YÊU NGÀNH HƠN  

Có thể nói, khi được hóa thân, 
trở thành các diễn viên không 
chuyên, CBCNV-LĐ Công ty 
không những hồ hởi, phấn khởi mà 
còn làm họ càng yêu ngành nghề 
và yêu doanh nghiệp hơn. Với họ - 
những con người Habeco Trading, 
đó là tình yêu đối với Bia hơi Hà 
Nội. Họ luôn mong muốn phục vụ 
khách hàng, người tiêu dùng một 
cách tốt nhất và điều đó, đã được 
thể hiện qua từng lời ca, tiếng hát, 
điệu múa và các tiểu phẩm,... 

Anh Nguyễn Hải Quân - Phó 
Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn 
Habeco Trading nhấn mạnh: “Thời 

gian qua, song song với phong trào 
thi đua, đẩy mạnh sản xuất, phong 
trào văn hóa nghệ thuật của Tổng 
công ty là hoạt động có ý nghĩa 
lớn, nhằm nâng cao đời sống văn 
hóa tinh thần cho CBCNV-LĐ của 
tất cả các đơn vị thành viên chúng 
tôi. Lời ca, tiếng hát đã làm vơi đi 
những khó khăn trong lao động, 
tạo nên không khí vui tươi, phấn 
chấn, đoàn kết, tự hào với ngành 
nghề, để cùng nhau sản xuất và 
công tác tốt hơn”. 

Tham gia Hội diễn Nghệ thuật 
quần chúng 2017, Habeco Trading 

đã đoạt giải Nhì toàn Đoàn do Cục 
Văn hóa cơ sở trao tặng với những 
tiết mục hay và hấp dẫn. Đó là 2 
tiết mục đoạt Huy chương Vàng 
gồm: “Liên khúc Hà Nội mãi trong 
ta” và tiểu phẩm “Người phán sử”; 
Hai Huy chương Bạc gồm: múa 
“Hương Thu Hà Nội” và tốp ca 
“Non sông ngàn năm dâng Bác”. 
Đoàn Habeco Trading được Hội 
đồng Giám khảo đánh giá cao...

Bạn Trần Thị Hồng - nhân viên 
Phòng Kinh doanh của Habeco 
Trading, một diễn viên không 
chuyên đã hóa thân thành một 

NAM HÀ

Thời gian qua, cùng với hoạt động SXKD, tiêu thụ, quảng bá sản phẩm bia hơi Hà Nội, 
Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) còn luôn chú trọng các hoạt động 
văn hóa, văn nghệ, thi nấu ăn,,... Công ty coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhằm cổ 
vũ, động viên tinh thần CBCNV-LĐ. Từ đó, đẩy mạnh, hoàn thành các chỉ tiêu SXKD và 
phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG BỔ ÍCH

Habeco Trading vinh dự đạt giải Nhì tại Hội thi nấu ăn giỏi 2017 của Habeco

Habeco Trading: 
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nhân vật trong tiểu phẩm “Người 
phán xử” đạt giải Vàng tại Hội diễn 
chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vui khi 
tham gia Hội diễn lần này. Qua tác 
phẩm kịch, chúng tôi đã có được 
câu chuyện về Bia hơi Hà Nội thật 
nhẹ nhàng mà sống động và muốn 
truyền tới khán giả, người tiêu dùng 
thông điệp rằng: Bia hơi Hà Nội 
là một nét văn hóa thân quen của 
Thủ đô. Bia hơi Hà Nội không chỉ 
giúp ta giải khát, vui vẻ sau những 
giờ làm việc nặng nhọc mà còn đưa 
chúng ta xích lại gần nhau hơn từ 
biết bao câu chuyện buồn vui trong 
cuộc sống mến yêu này. Mong rằng, 
Hội diễn sẽ mãi là sân chơi hấp dẫn, 
bổ ích đối với CBCNV chúng tôi 
và thành công hơn nữa trong những 
Hội diễn lần sau”.

Đánh giá về chất lượng nghệ 
thuật của các Đoàn nghệ thuật quần 
chúng tham gia Hội diễn vừa qua, 
trong đó có Habeco Trading, NSƯT 
Phan Muôn - Trưởng đoàn Ca nhạc 
mới (Nhà hát Đài tiếng nói Việt 
Nam), Chủ tịch Hội đồng Giám 
khảo khẳng định: “Các đoàn nghệ 
thuật quần chúng của HABECO 
đều mang đến Hội diễn năm nay 
một phong cách mới. Đó là sự hồn 
nhiên, tươi trẻ, thể hiện sức thanh 
xuân căng tràn nhựa sống. Trong 
đó, các tiết mục đã thể hiện rõ sự 
lao động hăng say trong SXKD, 
sáng tạo trong nghệ thuật. Bằng 
những vật dụng đơn sơ, gắn với 
người lao động thường ngày đã trở 
thành những hình tượng biểu diễn 
mang tính mô phạm, cất lên thành 
những giai điệu ngành nghề, khát 
vọng của người lao động thật mới 
lạ và đầy đam mê”.

HỘI THI NẤU ĂN GIỎI - 
SÂN CHƠI BỔ ÍCH, LÝ THÚ

Hội thi nấu ăn giỏi ở Habeco 
Trading đã trở thành sân chơi 
thường niên của CBCNV - LĐ 
Công ty và đã thu được những kết 
quả đáng tự hào. Năm 2015, Phòng 
Kế toán đã khẳng định mình bằng 

giải Nhất cuộc thi với chủ đề: “Bữa 
cơm cuối tuần”. Năm 2016, các anh  
Khối nghiệp vụ cũng không chịu 
thua và đoạt  giải Nhất với chủ đề: 
“Bữa cơm gia đình”. Năm 2017, lần 
đầu tiên Công ty tham gia  Hội thi 
nấu ăn giỏi do HABECO tổ chức, 
kết quả đã đoạt giải Nhì toàn Đoàn.

Chị Lê Thị Thanh Bình - Trưởng 
phòng Kế hoạch Tổng hợp Habeco 
Trading tham dự Hội thi cho biết: 
“Hội thi nấu ăn giỏi là đợt sinh hoạt 
nữ công rộng rãi trong CNVC-LĐ 
Tổng công ty nhằm nâng cao sự hiểu 
biết và kỹ năng nội trợ của các chị em 
trong các đơn vị. Từ đó, chúng tôi 
đã có thêm cơ hội giao lưu, học hỏi, 
trao đổi kinh nghiệm trong chế biến, 
cải thiện cũng như phục vụ bữa ăn 
ngon ở đơn vị và gia đình. Cũng qua 
Hội thi, các chị em có dịp tìm hiểu 
sâu sắc hơn về truyền thống ẩm thực 
Việt Nam, nâng cao vai trò và giá trị 
của người phụ nữ trong cuộc sống. 
Chị em không chỉ biết mà còn phải 
thể hiện thành thạo các kiến thức 
trong gia đình, nữ công gia chánh, 
văn hóa ứng xử. Qua đó, nâng cao 
chất lượng cuộc sống. Đồng thời, thu 
hút sự chia sẻ của nam CBCNV-LĐ 
với chị em trong công việc gia đình 
khi chị em vào bếp”.

Nói về chủ đề và yêu cầu 
của Hội thi nấu ăn lần này, chị 
Thúy Hằng - Đội trưởng Đội thi 
nấu ăn của Habeco Trading chia 
sẻ: “Tham gia Hội thi, mỗi Đội 
thi chúng tôi phải thể hiện khéo 
léo và kiến thức nội trợ để hoàn 
thiện một bữa tiệc cuối tuần cho 
gia đình, dành cho 6 người ăn. Các 
món ăn cần phù hợp cho mọi lứa 
tuổi trong gia đình như ông bà, bố 
mẹ và các con. Đồng thời, nói lên 
được ý nghĩa của chủ đề bữa tiệc 
dự thi. Chúng tôi không những thể 
hiện sự am hiểu về kiến thức nấu ăn 
với những món ăn đầy đủ chất dinh 
dưỡng, trình bày mâm cỗ đẹp mắt, 
trang trọng, khẩu vị ngon miệng mà 
các món ăn còn đảm bảo an toàn 
vệ sinh thực phẩm, tận dụng hợp 
lý, sáng tạo các sản vật của ngành 
cũng như sản vật nói chung”.

Có thể nói, cùng với nhiệm 
vụ SXKD, các hoạt động văn hóa, 
đoàn thể luôn có giá trị to lớn 
đối với các doanh nghiệp. Đối với 
Habeco Trading, nó là khoảng thời 
gian để mỗi CBCNV-LĐ lấy lại 
năng lượng, làm mới chính mình 
và tiếp tục bước vào chinh phục 
những đỉnh cao mới, phát triển 
thương hiệu Bia hơi Hà Nội 

Habeco Trading vinh dự nhận giải Nhì toàn Đoàn tại Hội diễn NTQC Habeco 2017
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Sau hơn một năm ký kết hợp đồng đại lý phân 
phối với Honda Việt Nam và khởi công xây 
dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị, Công ty 
TNHH Thương mại Honda Ô tô Dũng Tiến 

đã chính thức đưa Showroom Honda Ô tô chính hãng 
vào hoạt động đường Tây Sơn, TP. Quy Nhơn, Bình 
Định với diện tích trên 4.500m2. Showroom nằm trong 
khuôn viên bến xe Trung tâm Quy Nhơn, với địa thế 

thuận lợi liền kề với trục giao thông quốc lộ ID trên 
tuyến Bắc - Nam nối Bình Định với Phú Yên. Đây là 
khu vực quy hoạch tập trung các cụm showroom của 
các hàng xe lớn như Kia, Hyundai, Toyota, Mazda, 
Ford… tạo điều kiện tự nhiên hình thành nên phố sầm 
uất mua bán các loại ô tô trong và ngoài nước.

Showroom Honda Ô tô Bình Định có tổng vốn đầu 
tư ban đầu 80 tỷ đồng, bao gồm 01 tầng trệt và 01 tầng 

Công ty TNHH Thương mại Ô tô Dũng Tiến:

VĂN THUẬN

Ngày 07/11/2017, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty TNHH Thương mại Ô tô Dũng 
Tiến đã long trọng tổ chức lễ khai trương Showroom Honda Ô tô quy mô lớn đầu tiên tại 
Bình Định. Đến dự về phía khách mời có ông Tổng giám đốc Tập đoàn Honda Nhật Bản; 
về phía địa phương có ông Trần Châu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cùng hơn 
500 đại biểu, khách hàng thân thiết với dòng xe ô tô Honda.

Khai trương Showroom Ô tô Honda 
QUY MÔ LỚN ĐẦU TIÊN TẠI BÌNH ĐỊNH

Nghi thức cắt băng khánh thành Showroom Honda Ô tô Bình Định
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lầu, chia thành các khu vực chính như phòng trưng bày, 
phòng khách chờ, nhà xưởng sửa chữa, kho phụ tùng, 
khu vực chuyên làm đồng sơn, khâu xử lý chất thải 
nhằm bảo vệ môi trường… Showroom phân phối đầy 
đủ 5 dòng xe mà Honda Việt Nam đang cung cấp, gồm 
Civic, City, CR-V, Accord, Odyssey.

Theo đánh giá của Hội đồng kiểm định chất 
lượng Honda Việt Nam, công năng của Showroom 
đã đạt tiêu chuẩn 5S gồm: Bán hàng (Sales); Bảo 
hành bảo dưỡng (Service); Cung cấp phụ tùng chính 
hiệu (Genuine Spare-parts); Hướng dẫn lái xe an toàn 
(Safety Driving) và hoạt động đóng góp xã hội (Social 
contributions).

Showroom Honda Ô tô Bình Định ra đời đánh dấu 
sự kiện đáng chú ý trên thị trường ô tô Nam Trung Bộ 
và Tây Nguyên, bước đầu hứa hẹn sẽ phát triển các 
Showroom đại lý ô tô lớn, tập hợp đầy đủ dịch vụ 5S 
phục vụ cho thị trường khu vực này. Người sử dụng ô 
tô sẽ được chăm sóc xe theo tiêu chuẩn của 3M (Mỹ) 
như tăng cường màng phủ bảo vệ lớp sơn xe, sơn phủ 
gầm xe chống gỉ sét… nhằm giữ cho xe chậm xuống cấp 
trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của miền Trung. 
Quy trình làm đồng sơn sửa chữa nhanh ( dưới 4 giờ) 
những hỏng hóc nhỏ như vết trầy xước. Trang bị những 
thiết bị chẩn đoán, bảo dưỡng, sửa chữa hiện đại như 
cân chỉnh thức lái bằng máy 3D, hệ thống kéo nắn 
khung điện tử 3D, áp dụng quy trình sơn gốc nước thân 
thiện môi trường…

Ngoài ra, showroom còn áp dụng đầy đủ quy 
chuẩn chăm sóc khách hàng vốn đã tạo nên giá trị 
thương hiệu ô tô Honda tại Việt Nam trong hơn 10 
năm trở lại đây thông qua khảo sát của tổ chức J.D. 
Power Asia Pacific, xếp hạng nhất hoặc đạt thứ hạng 
cao về chỉ số hài lòng dành cho dịch vụ bán hàng (SSI) 
và dịch vụ sau bán hàng (CSI).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Châu -  Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Định hoan nghênh và cám ơn Lãnh 
đạo Tập đoàn Honda Nhật Bản, chủ đầu tư Công ty 
TNHH Thương mại Dũng Tiến đã chọn Quy Nhơn, 
Bình Định đặt cơ sở kinh doanh dòng xe Honda ô tô 
đầu tiên, phối hợp với các đơn vị bạn góp phần làm 
cho khu vực phía Nam thành phố Quy Nhơn sôi động 
và nhộn nhịp không khí thương mại về ngành hàng ô 
tô. Đề nghị Công ty quan tâm đặc biệt đến chất thải, 
bảo vệ môi trường và chấp hành nghiêm các quy định 
trong kinh doanh để phát triển bền vững.

Tổng giám đốc Tập đoàn Honda Nhật Bản chia sẻ: 
“Công ty Dũng Tiến đã có thời gian hợp tác với Honda 
Việt Nam từ năm 2006. Công ty đã liên tục phát triển 

và trở thành một trong những đại lý xe máy trong tốp 
đầu của hệ thống. Chúng tôi tin rằng, Dũng Tiến bằng 
sự chuyên nghiệp và kinh nghiệm trong bán hàng, sẽ 
tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Bình 
Định và khu vực”.

Nhân dịp khai trương Showroom, Lãnh đạo Công 
ty TNHH Thương mại Dũng Tiến đã trao tặng UBND 
Phường Ghềnh Ráng số tiền từ thiện 20 triệu đồng, 
ủng hộ các trường hợp gia đình khó khăn trên địa 
bàn phường 

Tổng giám đốc Honda Nhật Bản (đeo kính) trao giấy phép 
hoạt động Showroom cho Lãnh đạo Công ty TNHH Thương 
mại Dũng Tiến và nhận hoa chúc mừng

Showroom Honda Ô tô Bình Định
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Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được 
sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, các sở, ban, ngành, sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, 

cùng với tinh thần nỗ lực vượt khó của các cơ quan, 
doanh nghiệp, xã, phường và nhân dân trên địa bàn 
nên kinh tế của thành phố vẫn tăng trưởng ổn định, 
ngành dịch vụ du lịch tiếp tục chuyển biến tích cực 
theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, nông lâm - 
thủy sản phát triển khá, văn hóa xã hội có nhiều tiến 
bộ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững, đời sống nhân dân được cải thiện. 

Về kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 9 
tháng đầu năm ước đạt 17,1%. Cơ cấu kinh tế chuyển 
dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 5910 tỷ 
đồng, trong đó: Ngành dịch vụ đạt 4225 tỷ đồng, tăng 
11,2% so với cùng kỳ (giá trị du lịch đạt 2810 tỷ đồng, 
dịch vụ khác 1415 tỷ đồng). Ngành nông - lâm - thủy 
sản đạt 819,5 tỷ. tăng 7,8% so với cùng kỳ (giá trị thủy 
sản: 540 tỷ đồng, nông - lâm nghiệp 279,5 tỷ đồng). 
Ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt 865 tỷ đồng, tăng 
25,3% so với cùng kỳ (giá trị công nghiệp là 320 tỷ đồng, 
giá trị xây dựng là 545 tỷ đồng). 

Xác định việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
phục vụ dịch vụ du lịch là khâu quan trọng, then chốt 
để níu giữ khách đến với Sầm Sơn, vì vậy UBND thành 

phố đã tổ chức 17 lớp tập huấn cho cán bộ quản lý của 
địa phương, chủ các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch 
và người lao động tham gia là 2615 người. Nhìn chung 
chất lượng công tác tuyên truyền, tập huấn nguồn nhân 
lực từng bước được nâng cao, ý thức, trách nhiệm của 
người tham gia kinh doanh tiếp tục chuyển biến rõ nét.

Bên cạnh đó, thành phố đã ban hành Quy định tắm 
biển, niêm yết công khai tại các cơ sở đón khách, khu 
vực bãi biển, hàng ngày được thông tin trên đài truyền 
thanh, duy trì thường xuyên lực lượng cứu hộ tại các 
bãi tắm. 9 tháng đầu năm lực lượng cứu hộ đã cứu vớt 
và sơ cấp cứu sống được 482 trường hợp. 

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm chỉ đạo, 
thành phố đã lắp đặt và bổ sung hệ thống điện chiếu 
sáng, điện trang trí, bồn hoa cây cảnh trên các tuyến 
đường và các khu trung tâm đảm bảo Sáng - Xanh - Sạch 
- Đẹp. Chỉ đạo các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng chỉnh 
trang, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ việc đón tiếp du 
khách. Duy trì hoạt động đường dây nóng 24/24h để tiếp 
nhận và xử lý kịp thời phản ánh của du khách và nhân 
dân (9 tháng đầu năm tính riêng đường dây nóng của 
UBND thành phố đã tiếp nhận, phân loại và xử lý gần 
300 thông tin liên quan đến hoạt động du lịch). 

Do làm tốt công tác chỉ đạo quản lý và điều hành, 
vì thế trật tự kinh doanh, an ninh trật tự, vệ sinh môi 

Ông LÊ NGỌC CHIẾN
Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Sầm Sơn

Sầm Sơn: 

MINH PHƯƠNG

Nói đến Sầm Sơn, khách du lịch dễ nhận ra đó là vùng biển 
trong xanh, cát trắng mịn màng, thuyền bè tấp nập, tôm 
cá đầy khoang, phong cảnh trữ tình, núi non, chùa chiền, 
đền miếu hòa lẫn trong sóng nhạc ru rì rào, êm ả, làm đắm 
lòng bao “tao nhân mặc khách”, với gần chục ngàn nhà nghỉ, 
khách sạn đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu từ cao cấp đến bình 
dân cho mọi tầng lớp du khách. Sầm Sơn đã in sâu vào lòng 
du khách những ấn tượng sâu đậm bởi các dịch vụ hấp dẫn, 
chu đáo (ăn, nghỉ, vui chơi, giải trí) và hàng loạt những 
danh lam thắng cảnh đẹp đến mê hồn… thật sự trở thành 
điểm đến và dừng chân lý tưởng của du khách thập phương.

THÀNH PHỐ DU LỊCH, 
điểm dừng chân hấp dẫn của du khách muôn phương
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trường được đảm bảo, giá cả hàng hóa được niêm yết 
công khai… Sầm Sơn đã được Bộ Văn hóa - Thể thao & 
Du lịch công nhận top 5 khu du lịch tốt nhất Việt Nam. 

Kết quả, 9 tháng đầu năm thành phố đón được 3,65 
triệu lượt khách, giảm 7% so với cùng kỳ, đạt 86,9% so 
với kế hoạch (trong đó khách lưu trú qua đêm chiếm 
60%, giảm 4% so với cùng kỳ), phục vụ ăn nghỉ 6,8 triệu 
ngày khách, đạt 81,9% kế hoạch, giảm 12,8% so với 
cùng kỳ, doanh thu ước đạt 2810 tỷ đồng bằng 93,6% 
kế hoạch, tăng 1,3% so với cùng kỳ. 

Hoạt động thương mại ổn định và phát triển, hàng 
hóa đảm bảo chất lượng, phong phú, đa dạng về mẫu 
mã, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và du khách. 
9 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ 
ước đạt 1415 tỷ đồng, bằng 94,3% kế hoạch, tăng 16,6% 
so với cùng kỳ. Song hành với nhiệm vụ phát triển kinh 
tế, lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng được lãnh đạo 
thành phố chú trọng quan tâm. Sự nghiệp giáo dục và 
đào tạo tiếp tục phát triển. Chất lượng giáo dục mũi 
nhọn của thành phố đã được nâng lên đáng kể, thành 
phố đã cải thiện tốt thứ hạng toàn đoàn về học sinh 
giỏi so với những năm trước đây. 

Hoạt động y tế tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách 
hành chính, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, ứng 
dụng khoa học công nghệ, nâng cao trình độ chuyên 
môn, nghiệp vụ và y đức cho đội ngũ cán bộ, nhân viên 

y tế đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh ngày càng 
cao của nhân dân. 

Cùng với các hoạt động giáo dục, y tế, công tác 
chính sách xã hội cũng được thành phố triển khai thực 
hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách theo quy 
định của Nhà nước. Tính đến tháng 9/2017 số hộ nghèo 
trên địa bàn còn 2.428 hộ, chiếm tỷ lệ 9,38%, số hộ cận 
nghèo còn 1.791 hộ chiếm tỷ lệ 6,93%. Chỉ đạo các xã, 
phường thường xuyên kiểm tra nắm tình hình đời sống 
nhân dân để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Triển khai 
thực hiện tốt các chính sách an sinh, xã hội, đặc biệt là 
tổ chức thăm hỏi, tặng quà đối với các gia đình chính 
sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành 
phố trong dịp Tết Nguyên Đán 2017. 

Để Sầm Sơn trở thành trung tâm du lịch tổng hợp 
của cả nước và quốc tế trong thời kỳ hội nhập, đòi hỏi 
phải có sự quan tâm thiết thực của tỉnh và Trung ương 
cũng như quyết tâm đổi mới của mỗi CBCNV và người 
dân của địa phương cần phải nỗ lực, cầu thị, nâng cao 
ý thức phục vụ, gìn giữ vệ sinh môi trường, bảo vệ, tôn 
tạo những quần thể danh thắng, từ bỏ những nếp sống 
cũ, thói quen vô thức, thay vào đó là sự chu đáo, tận 
tình, thân thiện và nhân văn… Cùng với sự năng động, 
sáng tạo trong lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy và 
chính quyền địa phương, chắc chắn rằng trong tương 
lai gần, Sầm Sơn sẽ chắp cánh bay xa, xứng đáng là 
điểm hội tụ dừng chân lý tưởng của du khách trong 
tiến trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

Hòn Trống Mái
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Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn do diễn 
biến phức tạp của thời tiết, khí hậu, 
mưa bão, ngập lũ và nắng hạn... song 
Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện đã tập 

trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải 
pháp trong chỉ đạo, điều hành để thực hiện kế hoạch 
phát triển KT-XH, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng 
cao trách nhiệm người đứng đầu, đẩy mạnh cải cách 
hành chính, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh, đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh, 
cùng với sự cố gắng của các doanh nghiệp và các tầng 
lớp nhân dân trong huyện nên tình hình KT-XH của 
huyện trong 9 tháng qua đã đạt kết quả khá toàn diện 
trên các lĩnh vực. 

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 13,5%, giá trị 
sản xuất đạt 4.968 tỷ đồng, bằng 79,6% KH, tăng 13,5% 
so với cùng kỳ, trong đó: Nông - lâm - thuỷ sản, đạt 
2.058 tỷ đồng, bằng 85,2% KH; Công nghiệp xây dựng, 
đạt 1.760 tỷ đồng, bằng 75,2% KH; Dịch vụ đạt 1.150 tỷ 
đồng, bằng 77,7% KH; Thu nhập bình quân đầu người 
đạt 31 triệu đồng, bằng 96,9% KH năm, tăng 13,2% so 
với năm 2016. 

Phát huy thế mạnh của huyện, xác định rõ mục tiêu 
cụ thể, huyện đã tích cực phát triển cơ cấu cây trồng, 
vật nuôi chuyển dịch theo hướng liên kết sản xuất hàng 
hóa, gắn với tiềm năng, thế mạnh của vùng, nâng cao 

giá trị thu nhập cho nông dân. Tổng diện tích gieo 
trồng 16.602 ha, bằng 100,4% KH, trong đó, vụ đông 
2.511 ha, bằng 100,4% KH, vụ chiêm xuân 6.943 ha, đạt 
100,3% KH, vụ mùa 6.608 ha, năng suất lúa bình quân 
ước đạt 63,5 tạ/ha (vụ chiêm xuân 69 tạ/ha, vụ mùa 
ước đạt 58 tạ/ha). Sản lượng lương thực ước đạt 70.524 
tấn, đạt mục tiêu đề ra. Khai thác, nuôi trồng và chế 
biến thủy hải sản đạt khá. Tổng sản lượng khai thác và 
nuôi trồng thủy hải sản 31.000 tấn, bằng 73,8% KH, tăng 
6,5% so với cùng kỳ, giá trị sản xuất ngành thủy sản đạt 
985 tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ. 

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại 
dịch vụ tiếp tục phát triển, 9 tháng thành lập mới 42 
doanh nghiệp, bằng 60% KH, số vốn đăng ký trên 
119,3 tỷ đồng, nâng tổng số doanh nghiệp lên 224 
doanh nghiệp. Các cơ sở sản xuất công nghiệp ổn định 
việc làm, và thu nhập cho công nhân, tổng giá trị sản 
xuất công nghiệp đạt 1.060 tỷ đồng, tăng 18,1%, giá trị 
hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 26 triệu USH, tăng 
17,3% so với năm 2016. Thương mại - dịch vụ phát 
triển nhanh, chất lượng và giá trị các mặt hàng thiết 
yếu được quản lý tốt, hoạt động dịch vụ được nâng 
cao. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 1.160 tỷ 
đồng, tăng 13,7%. Ban chỉ đạo 389 của huyện đã tăng 
cường kiểm tra, xử lý việc sản xuất, kinh doanh các 
mặt hàng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, y dược, 

Ông  NGUYỄN VĂN LUỆ
 Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Hậu Lộc

hiệu quả, quyết tâm thực hiện thắng lợi 
mục tiêu kế hoạch năm 2017

TÍCH CỰC TÌM NHIỀU GIẢI PHÁP KHOA HỌC, 

XUÂN TRƯỜNG

Hậu Lộc là vùng đất có nhiều huyền tích của tỉnh Thanh Hóa  
mang đậm nét văn hóa dân gian và tính nhân văn sâu sắc, 
truyền thống văn hóa lịch sử lâu đời và tinh thần cách mạng 
kiên trung, bất khuất của bao thế hệ cha ông đã làm nền tảng 
vững chắc để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hậu Lộc nỗ 
lực vượt khó, tìm nhiều giải pháp khoa học thiết thực trong chỉ 
đạo điều hành, quyết tâm làm thức dậy những tiềm năng phát 
triển KT-XH trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. 

Hậu Lộc:
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Bãi biển Hậu Lộc

giống cây trồng... hàng giả, hàng kém chất lượng, gian 
lận thương mại tại các chủ hộ, cơ sở sản xuất kinh 
doanh trên địa bàn huyện, xử lý 94/108 vụ việc, phạt 
nộp vào kho bạc trên 343,7 triệu đồng. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục 
được quan tâm, chỉ đạo các xã huy động và sử dụng 
hiệu quả nguồn đầu tư ngân sách của Nhà nước, nguồn 
hỗ trợ xi măng của tỉnh để đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ 
tầng nông thôn. Đến nay, toàn huyện có 7 xã, 7 thôn 
đạt chuẩn NTM, bình quân mỗi xã đạt 15,36 tiêu chí, 
cao hơn mức bình quân chung của tỉnh 1,16 tiêu chí.

Hoạt động văn hóa, thông tin tập trung tuyên 
truyền các nhiệm vụ chính trị và các ngày lễ lớn. Chỉ 
đạo xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, 9 tháng đầu 
năm có gần 42.000 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn 
hóa, đạt 96% và đã có gần 36.000 hộ đạt tiêu chuẩn gia 
đình văn hóa, đạt 83%, xét và công nhận cho 3 xã đạt 
chuẩn văn hóa nông thôn mới. 

Ngành Giáo dục hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 
2016 - 2017, chất lượng giáo dục ở các cấp học đều cao 
hơn so với năm học trước, chất lượng giáo dục mầm non 
tăng 0,3%, chương trình tiểu học đạt tốt, học sinh tốt 
nghiệp THCS đạt 99,7%, THPT đạt 99,7%, có 271 học 
sinh đạt giải cấp tỉnh, có 3 học sinh đạt giải quốc gia. 

Lĩnh vực y tế cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa 
bệnh cho nhân dân, khám, điều trị trên 200.000 lượt 
người, điều trị nội trú trên 100.000 lượt bệnh nhân. 
Công tác phòng, chống dịch bệnh được tăng cường, 
chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, không có dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Các 
chương trình MTQG và y tế được thực hiện tích cực, 
đảm bảo tiến độ, thẩm định 2 xã Quang Lộc và thị trấn 
đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 

Chính sách an sinh xã hội được chú trọng, chi trả 
đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách thường xuyên 
theo quy định của Nhà nước cho các đối tượng người 
có công, bảo trợ xã hội... với tổng số tiền trên 140 tỷ 

đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng 
chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn... 

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, kế hoạch năm 
2017, trong 3 tháng cuối năm, huyện Hậu Lộc đang 
tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức có hiệu quả các 
nhóm giải pháp và các chương trình kinh tế, bám sát 
vào những nhiệm vụ sau: 

Rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, 
mục tiêu, nhiệm vụ đề ra đầu năm, những chỉ tiêu nào 
đã đạt, phấn đấu đạt cao hơn, những chỉ tiêu chưa 
đạt, phải phấn đấu đạt kế hoạch. Đồng thời chủ động 
tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu 
hút các nguồn lực cho đầu tư, phát triển sản xuất kinh 
doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. 

Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Đông, mở rộng diện 
tích vùng sản xuất cây trồng hàng hóa có giá trị kinh tế 
cao, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ, phấn đấu đạt 
trên 2.500 ha, trong đó cây hàng hóa đạt từ 600 ha trở 
lên. Khẩn trương hoàn thành và tổ chức thực hiện có 
hiệu quả Đề án phát triển nông nghiệp huyện Hậu Lộc 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

Quản lý chặt chẽ phương tiện tàu thuyền, đảm bảo 
an toàn trên biển, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách 
phát triển thủy sản nhằm hiện đại hóa tàu cá, nâng cao 
năng lực khai thác xa bờ. 

Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, TTCN và dịch vụ, 
tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp mở rộng 
sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
tăng thu nhập cho người lao động, tập trung chỉ đạo 
hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới DN trong năm 2017. 

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp đồng bộ cải 
cách hành chính theo hướng gọn nhẹ, tập trung vào 
đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ 
chức và công dân đến liên hệ giải quyết công việc, đưa 
Trung tâm hành chính công cấp huyện vào hoạt động 
trong tháng 12/2017 



Năm 2017, Nga Sơn bước vào thực hiện 
nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH. 
Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, còn 
một số khó khăn như: Do ảnh hưởng của 

kinh tế trong nước phục hồi chậm, đầu tư công thắt 
chặt, giá lợn hơi và các sản phẩm chăn nuôi thấp và 
không ổn định, đấu giá cấp quyền sử dụng đất tiến độ 
chậm… Song được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND và các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng với sự nỗ 
lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong huyện, KT-XH 9 tháng đầu năm tiếp tục có 
bước phát triển. 

Sản xuất nông nghiệp được mùa ở cả 2 vụ, năng 
suất các loại cây trồng đều cao hơn so với cùng kỳ. 
Tổng sản lượng lương thực cả năm ước đạt 59.556 tấn, 
bằng 98,8% so với cùng kỳ (mục tiêu NQ 06 là 60.000 
tấn). Tổng diện tích gieo trồng 15/794 ha, diện tích một 
số cây trồng chính như: lúa 9/288 ha, năng suất ước đạt 
bình quân 60,2 tạ/ha, cói 1.655 ha, năng suất ước đạt 
bình quân 75 tạ/ha, tăng 1 tạ/ha. Sản lượng ước đạt 
12.405 tấn (đạt 99,24% mục tiêu NQ 06), chỉ đạo xây 
dựng cánh đồng mẫu lớn tại 8 xã, diện tích 195 ha, tiếp 
tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa 
học trong sản xuất nông nghiệp. 

Tuy là huyện nông nghiệp nhưng Nga Sơn cũng có 
nhiều tiềm năng để phát triển công nghiệp như: Khai 
thác vật liệu xây dựng, đá mỹ nghệ, đá xây dựng, xi 
măng, dệt cói…, bởi vậy huyện rất chú trọng quan tâm. 
Nhờ đó mà sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
tiếp tục có bước tăng trưởng, giá trị sản xuất ước đạt 
1.151 tỷ đồng, trong đó công nghiệp khai thác đạt 21,7 
tỷ đồng, công nghiệp chế biến ước đạt 1.124,8 tỷ đồng. 
Giá trị xuất khẩu ước đạt 92,86 triệu USD, bằng 103,6% 
(đạt 84,41% mục tiêu NQ). Giá trị nhập khẩu ước đạt 
61,5 triệu USD. Chỉ đạo thành lập mới 31 doanh nghiệp 
(đạt 62% NQ 06). 

Các ngành dịch vụ tiếp tục phát triển, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.908 tỷ 
đồng, tăng 15.2% cùng kỳ. Tăng cường quản lý các loại 
hàng hóa trên địa bàn, kiểm tra, phát hiện và xử lý 59 
cơ sở vi phạm, phạt tiền 51 triệu đồng. Dịch vụ vận tải 
hàng hóa và hành khách tiếp tục phát triển, đáp ứng 
nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân. 

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được quan 
tâm chỉ đạo quyết liệt. Xã Nga Phú, Nga Trung đã 
tổ chức lễ công bố quyết định công nhận xã đạt tiêu 
chuẩn nông thôn mới, tiếp nhận hồ sơ 13 thôn đề nghị 
thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới, chỉ đạo các xã 

TRƯỜNG XUÂN

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG46

ĐỊA PHƯƠNG

Ông TRẦN NGỌC QUYẾT
Phó Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn 

Khác với quan điểm tư duy của nhiều địa phương, lãnh đạo 
huyện Nga Sơn đã có cách nhìn thấu tỏ về phát triển kinh tế 
cần phải song hành với bảo vệ môi trường bền vững. Bởi vậy, 
Nga Sơn không phát triển ồ ạt, bằng mọi giá đưa các ngành 
công nghiệp vào để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, mà cần 
phải có sự chọn lọc, các lĩnh vực đầu tư phát triển cho phù 
hợp với điều kiện của địa phương, đặc biệt là phải gìn giữ 
môi trường, đảm bảo cho mỗi gia đình, mỗi người dân được 
hưởng bầu không khí trong lành, sạch sẽ, không ô nhiễm từ 
sản xuất công nghiệp. 

phải gắn với bảo vệ môi trường bền vững
PHÁT TRIỂN KINH TẾ Nga Sơn:



Nga Văn, Nga Trường, Nga Giáp, Nga Hải, Nga Liên, 
Nga Thái đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí, 
hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, công nhận xã đạt 
chuẩn Nông thôn mới trong Quý IV/2017. 

Từ những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, 
Đảng bộ, chính quyền Nga Sơn xác định những nhiệm 
vụ trọng tâm trong quý IV cần phải tập trung lãnh đạo, 
điều hành đó là: 

Chỉ đạo thu hoạch lúa và các cây trồng vụ thu, vụ 
mùa, tổ chức sản xuất vụ đông 2017-2018, mở rộng diện 
tích cây trồng có giá trị kinh tế cao ở vụ đông như: Cây 
hành, cà, dưa leo, khoai tây, dưa hấu, bí xanh trong 
đó chủ lực là khoai tây và dưa hấu. Khuyến khích các 
doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất với nông 
dân ở vụ đông, chuẩn bị tốt các điều kiện để sản xuất 
vụ xuân năm 2018. 

Tiếp tục đẩy mạnh cơ giới hóa, ứng dụng các tiến 
bộ KHKT trong sản xuất nông nghiệp, tiếp tục chỉ 
đạo thực hiện đề án sản xuất, tiêu thụ rau an toàn tại 
xã Nga Yên, Nga Thành, kêu gọi xây dựng mô hình 
sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, thực hiện Đề án 
củng cố, nâng cấp, cải tạo các công trình thủy lợi. Đề 
án nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện, giai đoạn 
2017-2020. 

Đẩy mạnh phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch 
vụ theo tinh thần Nghị quyết số 5 - NQ/HU của BCH 
Đảng bộ Huyện (khóa XXII), trong đó quan tâm tuyên 
truyền, vận động, tư vấn thành lập 19 doanh nghiệp 
theo kế hoạch: tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các hộ gia đình, hợp tác xã, doanh 
nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, chỉ đạo tuyên 
truyền vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất TTCN 
từ nguyên liệu cói, đầu tư mua máy xe lõi, máy dệt 
chiếu theo cơ chế hỗ trợ của huyện để tăng năng suất 
lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân. 

Tập trung giải quyết đất tồn đọng đã có đủ điều 
kiện, tiếp tục đấu mối với tư vấn đo đạc để hoàn thiện 
hồ sơ cấp GCNQSD đất nông nghiệp cho nông dân. 
Tập trung giải quyết ô nhiễm môi trường tại bãi rác của 
huyện ở xã Nga Giáp. Xây dựng 2 lò đốt tại bãi rác thải 
phía Nam. Làm tốt công tác quản lý vùng triều, vùng 
mặt nước ven biển. 

Triển khai nhanh các dự án do huyện, xã làm chủ 
đầu tư, nhất là các công trình xây dựng Nông thôn mới 
đã được ghi vốn năm 2017. Đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành và đưa vào sử dụng trường THCS Chu Văn An 
ở vị trí mới trước 30/11/2017 và các công trình hạ tầng 

như đường, cống rãnh thoát nước, vỉa hè, điện sinh 
hoạt, điện chiếu sáng, cây xanh, nước sạch… để khai 
thác quỹ đất tại khu dân cư mới và tái định cư Bắc sông 
Hưng Long (khu trại cá). 

Tìm nhiều biện pháp hiệu quả để thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn, quyết tâm phấn đấu năm 2017 
đạt 300 tỷ đồng, tích cực hoàn thành các thủ tục để 
đẩy nhanh tiến độ cấp quyền sử dụng đất. Chỉ đạo 
thu đúng, thu đủ, tận dụng tối đa thu các nguồn thu 
cố định tại huyện, thuế ngoài quốc doanh, rà soát, sắp 
xếp lại một số nhiệm vụ chi, thực hành tiết kiệm, chống 
thất thoát, lãng phí trong sử dụng ngân sách, ưu tiên 
trả nợ cho các doanh nghiệp, chú trọng công tác thanh 
tra, kiểm tra và ưu tiên dành nguồn vốn trả nợ các 
công trình đã quyết toán. 

Nga Sơn, vùng đất giàu tiềm năng đang được Đảng 
bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện nỗ lực vượt 
khó bằng nhiều giải pháp, làm thức dậy những tiềm 
năng đó ngày càng tỏa sáng trên vùng đất thanh bình, 
yên ả, trong lành và thân thiện. Tuy nhiên với phương 
châm phát triển KT-XH phải gắn liền với gìn giữ môi 
trường, không vì chạy đua với tăng trưởng mà bỏ qua 
yếu tố môi trường, đó là quan điểm đúng đắn của lãnh 
đạo huyện Nga Sơn trong chiến lược phát triển lâu dài, 
bền vững, bởi môi trường quyết định đến sự tồn tại, 
tác động trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của mỗi 
chúng ta. Vì vậy, phát triển kinh tế phải kết hợp bảo 
vệ môi trường bền vững là tất yếu khách quan và đúng 
với đường lối, định hướng của Đảng trong tiến trình 
CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 
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Trụ sở UBND huyện Nga Sơn
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Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa: 

HỮU XUÂN

Thanh Hóa là tỉnh đông dân, diện tích rộng lớn, có nhiều đường biên giới, đường biển, 
đường quốc lộ, cửa khẩu, bến cảng, sân bay… Hoạt động kinh doanh thương mại diễn ra 
vô cùng phong phú và phức tạp trên mọi bình diện. Điều đó đặt ra cho ngành Quản lý 
thị trường những khó khăn, thách thức rất lớn. 

hết mình vì chất lượng 
cuộc sống của nhân dânNỖ LỰC 

Tình hình thời tiết vừa qua có nhiều diễn biến 
phức tạp, mưa lớn kéo dài cùng với việc ảnh 
hưởng của cơn bão số 10, gây khó khăn đến 
đời sống sinh hoạt, việc lưu thông hàng hóa 

và cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, được 
sự chỉ đạo kịp thời của tỉnh nên các mặt hàng thiết 
yếu phục vụ đời sống nhân dân và các mặt hàng thuộc 
danh mục bình ổn giá vẫn giữ được ổn định về giá. Các 
hoạt động kinh doanh, dịch vụ, hàng hóa phục vụ dịp 
Quốc khánh 2/9; khai giảng năm học mới và Tết Trung 
thu khá sôi động, phong phú về chủng loại, đa dạng về 
mẫu mã, giá tương đối ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu 
của người tiêu dùng. 

Trên địa bàn tỉnh, tình hình buôn bán, vận chuyển 
hàng nhập lậu chủ yếu là hàng tiêu dùng có xuất xứ từ 
Trung Quốc như: Đồ chơi trẻ em; linh kiện điện tử; điện 
lạnh; đồ gia dụng; bánh kẹo… vẫn diễn biến phức tạp.

Tình trạng gian lận thương mại vẫn còn diễn ra trên 
nhiều lĩnh vực như: Hoạt động khuyến mại, lợi dụng chủ 
trương “Đưa hàng Việt về nông thôn” để tiêu thụ hàng 
tồn kho, kém phẩm chất, hàng không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ, bán hàng đa cấp, thương mại điện tử, gian lận 
về đo lường, chất lượng hàng hóa, bán hàng không xuất 
hóa đơn, viết hóa đơn thấp hơn giá thực tế, quay vòng 
hóa đơn, bán hàng không đúng giá quy định… 

Việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra ở 
một số mặt hàng: Máy tính, mũ bảo hiểm, dầu gội đầu, 
bột giặt… chủ yếu là giả mạo nhãn hiệu các sản phẩm có 
thương hiệu uy tín lớn trên thị trường. 

Hoạt động kinh doanh hàng hóa không đảm bảo an 
toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường vẫn còn diễn 
ra ở một số mặt hàng, một số địa phương trong tỉnh bao 
gồm cả hàng hóa sản xuất, chế biến trong tỉnh và hàng 

hóa tỉnh ngoài, nước ngoài nhập lậu đưa vào tiêu thụ 
trên địa bàn tỉnh như: Sản phẩm động vật, bánh kẹo…

Bám sát các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban 
Chỉ đạo 389 Quốc gia, Bộ Công Thương, Cục QLTT, 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh, Sở Công 
Thương, Chi cục QLTT đã chỉ đạo toàn lực lượng tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường phòng 
chống buôn lâu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng 
kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm về 
vệ sinh an toàn thực phẩm, chống đầu cơ, găm hàng, 
tăng giá quá mức. Chủ động phối hợp với các lực lượng 
chức năng tổ chức kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi 
vi phạm, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền, phổ 
biến pháp luật kinh doanh đến với tổ chức, cá nhân, từ 
đó đã góp phần vào việc bình ổn giá cả thị trường, bảo 
đảm thị trường phát triển lành mạnh. 

Xác định công tác tuyên truyền có ý nghĩa rất quan 
trọng, trong quý III/2017, Chi cục đã thực hiện có hiệu 

Ông NGUYỄN VĂN HÙNG 
Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng 

Chi cục QLTT Thanh Hóa 
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quả chương trình phối hợp giữa BCĐ 389 tỉnh với Đài 
PT&TH tỉnh và Báo Thanh Hóa, tuyên truyền rộng rãi 
tới các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh về công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh, tập trung 
tuyên truyền về vệ sinh an toàn thực phẩm. Phối hợp 
với Đài PT&TH phát sóng chuyên mục “Chống buôn 
lậu, gian lận thương mại, hàng giả - bảo vệ người tiêu 
dùng” định kỳ vào 21h30’ thứ Bẩy hàng tuần. 

Đưa tin kết quả kiểm tra, kiểm soát, các vụ việc xử 
lý điển hình về hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng, hàng quá hạn sử dụng, hàng không đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của các Đội QLTT trực 
thuộc, đăng tải trên Website của Chi cục QLTT Thanh 
Hóa qltt-thanhhoa.gov.vn để tạo sức răn đe, giáo dục. 

Cùng với đó, công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
luôn được đề cao. Kết quả kiểm tra chuyên đề đối với 
mặt hàng phân bón: kiểm tra 254 vụ, xử lý 170 vụ. Tổng 
số tiền thu phạt 799,26 triệu đồng, trong đó: phạt vi 
phạm hành chính 760,82 triệu đồng, trị giá hàng tiêu hủy 
38,44 triệu đồng, mặt hàng tịch thu tiêu hủy 10.850 kg, 
38 chai phân bón giả không có giá trị sử dụng công dụng 
các loại, 700 kg phân bón hết hạn sử dụng. 

Chi cục đã tập trung chỉ đạo các Đội QLTT trực 
thuộc tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện xử lý 
các vụ việc về hàng giả, xác định công tác chống hàng 
giả, vi phạm sở hữu trí tuệ, là nhiệm vụ hàng đầu của 
Lực lượng QLTT. 

Kết quả kiểm tra xử lý quý III/2017: Tổng số vụ 
kiểm tra là 1099 vụ, xử lý 915 vụ, tổng số tiền thu dược 
là 2994,49 triệu đồng. 

Dự báo những tháng cuối năm 2017 là dịp trước, 
trong, sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhu cầu 

sản xuất, tiêu dùng sẽ sôi động hơn, theo quy luật 
hàng năm, đây là thời điểm mức luân chuyển hàng 
hóa sẽ lớn, giá cả hàng hóa trong nước có xu hướng 
gia tăng. Bên cạnh đó các thủ đoạn hoạt động buôn 
lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tinh 
vi, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với sự xuất hiện 
của nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Để thực hiện 
nhiệm vụ QLTT trong tình hình mới, đặc biệt là vào 
những tháng cuối năm và dịp trước, trong và sau Tết 
Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, bám sát chỉ đạo của các 
cơ quan cấp trên, Chi cục QLTT tiếp tục triển khai, 
thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác đấu 
tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 
trong tình hình mới. 

Phối hợp công tác tuyên truyền giữa BCĐ 389 tỉnh 
và Đài PT&TH Thanh Hóa, Báo Thanh Hóa và các cơ 
quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi tới các 
tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 
doanh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch kiểm tra 
thường xuyên năm 2017, các kế hoạch kiểm tra chuyên 
đề, các phương án kiểm tra, kiểm soát thị trường. Phối 
hợp với lực lượng Công an điều tra, trinh sát, nhân mối 
phát hiện các vụ việc kinh doanh, vận chuyển vi phạm 
lớn, nổi cộm, có tính chất phức tạp trên địa bàn và trên 
khâu lưu thông. 

Phối hợp với các ngành thành viên BCĐ 389 tỉnh 
xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch kiểm tra 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 
trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của BCĐ 
389 tỉnh 

Kiểm tra hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Thanh Hóa: 

Khuyến công Cao Bằng: 

Ngày 16/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hòa Bình đã tổ chức nghiệm thu đề án 
“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất, gia công cơ khí” tại Công ty TNHH Đức Thượng.

Đây là đề án nằm trong chương trình khuyến công quốc gia, được triển khai thực hiện với tổng vốn đầu tư là 
433 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 200 triệu đồng. Với ưu điểm chỉ cần lập trình các thao tác 
trên hệ thống máy vi tính, vật liệu cần sản xuất, gia công sẽ được cắt chính xác, với độ sắc nét cao, sáng bóng, 
nhẵn, không có răng cưa, mang lại sự bền đẹp ngoài mong đợi cho thành phẩm. Đề án được thực hiện sẽ hỗ trợ 
Công ty TNHH Đức Thượng đầu tư lắp đặt máy cắt CNC PLASMA đưa vào phục vụ trong dây chuyền sản xuất, 
gia công cơ khí, giúp công ty tiết kiệm được thời gian và công sức. 

Sau khi đi vào hoạt động, hiệu quả mà đề án mang lại là rất thiết thực, góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho lao 
động tại địa phương.

BÌNH AN

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa vừa phối hợp với Công ty Cổ phần Bóng đèn, 
Phích nước Rạng Đông và Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Mặt Trời tổ chức Hội thảo "Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả năm 2017".

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã được nghe chuyên gia giới thiệu về công nghệ sử dụng năng lượng tái tạo 
bằng pin năng lượng mặt trời chiếu sáng đường phố và khuôn viên trong hộ gia đình; nguyên lý hoạt động của các 
thiết bị tiết kiệm năng lượng (TKNL), ưu điểm khi sử dụng các thiết bị này trong đời sống sinh hoạt và sản xuất.

Hội thảo được tổ chức nhằm tuyên truyền, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giới thiệu các công nghệ, 
khoa học kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực năng lượng đến doanh nghiệp và người dân. Qua đó, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp, người dân tiếp cận với công nghệ hiện đại về sản phẩm TKNL, đồng thời, chia sẻ kinh nghiệm về 
các giải pháp TKNL.

NH

TUYÊN TRUYỀN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

KHUYẾN CÔNG HÒA BÌNH HỖ TRỢ LẮP ĐẶT MÁY CẮT CNC 
PLASMA CHO DOANH NGHIỆP

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ SẢN XUẤT BỘT DONG
Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Cao Bằng đã tổ chức nghiệm thu cơ sở và 

tổng kết Đề án: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất bột dong cho HTX Án Lại. Đây là đề án nằm trong 
chương trình khuyến công địa phương năm 2017.

Đề án được phê duyệt tại Quyết định số: 681/QĐ-UBND ngày 16 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Cao Bằng. Theo nội dung Đề án, sẽ hỗ trợ một phần kinh phí cho HTX Án Lại mua 01 bộ máy sát củ mâm 58 cm, 
động cơ 22 kW, công suất nghiền: 1,8 tấn/h; với tổng kinh phí hỗ trợ 30 triệu đồng. 

Việc hỗ trợ một phần kinh phí cho Hợp tác xã Án Lại ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất bột dong giúp nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động địa phương, cung cấp đủ 
nguyên liệu cho việc chế biến miến dong.

BẢO KIÊN
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Trong hai ngày 26 - 27/11/2017, Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017 đã được tổ chức tại Hội 
trường HĐND, UBND tỉnh Hà Giang. Đây là dịp để các nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp 
trong và ngoài tỉnh có cơ hội gặp gỡ, trao đổi, thực hiện các hợp đồng hợp tác kinh tế.

Qua sự kiện này, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang đã chủ 
động phối hợp với các Sở, ngành, các địa phương, tổ chức cho các doanh nghiệp tham gia Hội nghị với hơn 30 
gian hàng trưng bày về các sản phẩm có thế mạnh của địa phương và doanh nghiệp như: Cam, chè, mật ong… 
Đồng thời, Trung tâm cũng tích cực trong việc xây dựng, in ấn tờ rơi, tờ gấp và phát hành cuốn cẩm nang Đặc 
sản tỉnh Hà Giang để phục vụ Hội nghị này.

Hội nghị xúc tiến đầu tư đã thành công với không gian đậm đà bản sắc văn hóa của mảnh đất Hà Giang. 
Qua đó, quảng bá, giới thiệu một cách hiệu quả về tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh.

A.T

Nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, làng nghề trong 
và ngoài tỉnh gặp gỡ, giao lưu hợp tác, mở rộng thị trường, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tổ chức “Hội chợ Công 
nghiệp, Thương mại đồng bằng sông Cửu Long - Đồng Tháp năm 2017”  từ ngày 13 - 18/12/2017 tại Trung tâm 
Thể dục Thể thao tỉnh.

Theo đó, Hội chợ sẽ quy tụ trên 350 gian hàng với các sản phẩm có thế mạnh của các tổ chức, doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh, các hợp tác xã, làng nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn trong và ngoài tỉnh; Các tổ chức xúc 
tiến thương mại và Trung tâm Khuyến công các tỉnh, thành phố.

Với sự chuẩn bị công phu của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Đồng Tháp sẽ hứa hẹn sẽ tạo nên một Hội chợ thành công. Qua đó, quảng bá và giới thiệu một cách hiệu quả về 
các sản phẩm tiềm năng, thế mạnh của tỉnh.

T.M

Đồng Tháp: 
TỔ CHỨC HỘI CHỢ CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI ĐỒNG BẰNG 
SÔNG CỬU LONG 2017

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG 
ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018

Mới đây, Sở Công Thương Bình Thuận đã tổ chức họp thẩm định các đề án khuyến công địa phương năm 2018. 
Tham gia buổi họp có ông Hoàng Hảo Hiệp - Phó Giám đốc Sở Công Thương cùng đại diện lãnh đạo Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư và Giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận.

Tại buổi họp, các đại biểu đã cho ý kiến về kế hoạch chương trình khuyến công địa phương năm 2018 mà Trung 
tâm Khuyến công Bình Thuận đã tổng hợp, trình thẩm định. Theo đó, tổng kinh phí Trung tâm xin hỗ trợ là 1,078 
tỷ đồng, tập trung vào các nội dung: Nhóm các đề án do cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện, với tổng kinh phí 
xin hỗ trợ là 200 triệu đồng; Nhóm các đề án do Trung tâm Khuyến công thực hiện, với tổng kinh phí xin hỗ trợ 
là 878 triệu đồng.

Kết thúc cuộc họp, đa số các đại biểu đã thống nhất các đề án, chương trình  được thẩm định của Trung tâm 
khuyến công Bình Thuận trong năm 2018 với tổng mức kinh phí đề nghị xin hỗ trợ là 1,08 tỷ đồng.

T.A

Bình Thuận: 

HÀ GIANG ĐẨY MẠNH XÚC TIẾN ĐẦU TƯ
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Đó là vấn đề đặt ra, được UBND huyện Phú Lương (Thái Nguyên) phối hợp với Sở Khoa học 
và Công nghệ Thái Nguyên tọa đàm tại Hội thảo khoa học nâng cao lợi thế cạnh tranh cho các 
sản phẩm chè huyện Phú Lương vào 16/11/2017. Đây là một trong những hoạt động nằm trong 
khuôn khổ Lễ hội Vinh danh các làng nghề chè huyện Phú Lương lần thứ nhất năm 2017.

ANH TUẤN

Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Sở Tài nguyên 
và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn; Liên minh HTX tỉnh Thái Nguyên; 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp (Sở Công Thương); Hiệp hội doanh nghiệp 
tỉnh, Hiệp hội làng nghề tỉnh; Ban Quản lý Phát triển 
chè; Ban Tuyên huấn Hội nông dân tỉnh Thái Nguyên 
cùng lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã vùng chè trên 
địa bàn; đại diện một số doanh nghiệp, HTX chè của 
huyện Phú Lương.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hoàng Duy Hưng - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương cho 
biết: Hiện nay, huyện Phú Lương có số lượng làng nghề 
chè nhiều nhất tỉnh Thái Nguyên, với 35 làng nghề. Sản 
phẩm chè của Phú Lương đã có chỗ đứng nhất định đối 
với người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, thời gian 
qua, sức cạnh tranh của các sản phẩm chè địa phương 
vẫn chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế 
của mình. Cụ thể như: Chỗ đứng của sản phẩm chè 
chưa thực sự vững chắc. Phần lớn các sản phẩm chè 
bán ra thị trường vẫn chưa có nhãn mác, xuất xứ, dẫn 
đến chưa xây dựng được thương hiệu đối với khách 
hàng. Một số hộ sản xuất chè do chạy theo lợi nhuận 
đã làm ra những sản phẩm chè không an toàn, gây ảnh 
hưởng đến thương hiệu chè Phú Lương. Trước những 
trăn trở đó, UBND huyện đã quyết định phối hợp với 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên tổ chức 
Hội thảo này. Thông qua Hội thảo, Ban tổ chức mong 
muốn nhận được nhiều ý kiến tâm huyết của các đồng 
chí lãnh đạo các Sở, ngành, nhà khoa học, lãnh đạo các 
HTX  để tìm ra những giải pháp đột phá, nhằm nâng 
cao lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm, góp phần tích cực 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tại Hội thảo, các làng nghề, HTX, cơ sở sản xuất 
chè của các xã: Tức Tranh; Vô Tranh; Phú Đô; Yên 
Lạc đã được đại diện các Sở, ngành, chuyên gia nông 
nghiệp truyền đạt nhiều nội dung. Trong đó, tập trung 

vào các vấn đề như: Hướng dẫn cách trồng, chăm sóc, 
chế biến chè, nâng cao chất lượng sản phẩm chè, đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; Ứng dụng công nghệ 
sinh học; Nâng cao chất lượng và giá trị cho sản phẩm 
chè Phú Lương; Hoạt động tư vấn, hỗ trợ về đào tạo 
bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý cho các HTX, tổ 
hợp làng nghề chè để nâng cao chất lượng, giá trị cạnh 
tranh của sản phẩm chè trên thị trường; Khai thác hiệu 
quả giá trị của các sản phẩm chè đã được bảo hộ quyền 
Sở hữu trí tuệ để trở thành sản phẩm thế mạnh của 
huyện Phú Lương; Bảo tồn và phát huy những giá trị 
sản phẩm trong các làng nghề tỉnh và kinh nghiệm phát 
triển thương hiệu sản phẩm chè Thái Nguyên.

Đến với Hội thảo, ông Mai Văn Phú - Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã trình bày khái quát 
những nội dung của hoạt động Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại trong việc hỗ trợ, tìm đầu ra cho sản 
phẩm chè trong những năm qua và chỉ ra những vấn 
đề còn tồn tại khiến chè Phú Lương chưa chiếm lĩnh 
được thị trường. Theo đó, ngoài việc tổ chức các lớp 
đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động của các làng 
nghề chè, Trung tâm Khuyến công Tỉnh còn tích cực 
hỗ trợ các mô hình trình diễn kỹ thuật, áp dụng công 

Ông Hoàng Duy Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND 
huyện Phú Lương phát biểu tại Hội thảo

Làm gì để nâng cao lợi thế cạnh tranh 

CHO CÁC SẢN PHẨM CHÈ PHÚ LƯƠNG?
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nghệ mới trong dây chuyền sản xuất để tăng năng suất, 
chất lượng các sản phẩm chè, qua đó, sức cạnh tranh 
của chè Phú Lương đã được nâng cao. Tuy nhiên, hiện 
nay, các sản phẩm chè của Phú Lương sản xuất ra vẫn 
chưa có nhãn hiệu, mã số, mã vạch, mẫu mã bao bì 
chưa bắt mắt và không ghi rõ cơ sở sản xuất trên bao 
bì nên người tiêu dùng vẫn còn nhiều hoài nghi về chất 
lượng. Ngoài ra, chè của Phú lương vẫn chủ yếu được 
tiêu thụ thông qua các chợ truyền thống, chưa thực 
sự quan tâm đến việc buôn bán qua thị trường thương 
mại điện tử. Do vậy, để chè Phú Lương phát triển, các 
doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất chè tại địa phương 
cần phải khắc phục những vấn đề tồn tại trên.

Sau khi nghe đại diện các Sở, ngành, chuyên gia 
nông nghiệp nêu ra những điểm còn bất cập trong việc 
phát triển sản phẩm và thương hiệu chè, các doanh 
nghiệp, HTX và cơ sở sản xuất chè trên địa bàn huyện 
Phú Lương đã tiếp thu những ý kiến đóng góp của các 
đại biểu và mong muốn trong thời gian tới, các cấp 
chính quyền trong tỉnh tiếp tục quan tâm, giúp đỡ 
người trồng chè Phú Lương. Trong đó, rất cần sự hỗ 
trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thái Nguyên về máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất chè; Tạo điều kiện cho nhiều sản 

phẩm chè Phú Lương tham gia vào hội nghị kết nối 
cung cầu hàng hóa giữa các cơ sở công nghiệp nông 
thôn với hệ thống phân phối do Bộ Công Thương tổ 
chức để quảng bá sản phẩm. 

Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu 
và những kiến nghị của doanh nghiệp, kết luận Hội 
thảo, ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề nghị UBND 
huyện Phú Lương tiếp tục có những chính sách hỗ 
trợ phát triển cây chè và đầu ra cho sản phẩm. Theo 
đó, Phú Lương cần giữ ổn định diện tích trồng chè, 
để sản lượng búp chè đạt từ 43 - 44 ngàn tấn/năm; 
Đổi mới công nghệ trong chế biến chè nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm; Tiếp tục xây dựng các vùng 
chè nguyên liệu tập trung tại các xã Tức Tranh, Vô 
Tranh, Phú Đô, Yên Lạc; Khuyến khích và tạo điều 
kiện cho 35 làng nghề chè, xây dựng các khu chế biến 
với các thiết bị sản xuất đồng bộ, hiện đại; Khuyến 
khích đóng gói các sản phẩm chè với đầy đủ bao bì, 
nhãn mác, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý; Xây dựng các 
làng nghề thành những điểm du lịch làng nghề, hướng 
tới hình thành các tuyến du lịch sinh thái văn hóa trà. 
Làm được những điều này, thì trong tương lai không 
xa, chè Phú Lương sẽ có chỗ đứng trên thị trường 

Ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Thái Nguyên kết luận Hội thảo

Ông Mai Văn Phú - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên tham luận tại Hội thảo.

Toàn cảnh Hội thảo
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Thời gian qua, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang (TTKC) không chỉ sát cánh cùng các doanh nghiệp may mặc nói 
riêng mà còn đồng hành hiệu quả với doanh nghiệp tỉnh nhà nói chung, tạo đà cho doanh nghiệp 
phát triển, góp phần nâng cao diện mạo ngành Công nghiệp Bắc Giang.

Tạo đà cho doanh nghiệp may mặc phát triển

TUẤN MINH

Khuyến công Bắc Giang:   

Nhằm khuyến khích 
doanh nghiệp áp dụng 
khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất, từ nguồn kinh 

phí khuyến công quốc gia 2017, 
TTKC Bắc Giang đã quyết định hỗ 
trợ Công ty CP VINAHAN thực 
hiện đề án “Ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất hàng may 
mặc xuất khẩu”. Mục tiêu của đề 
án là nhằm hỗ trợ một phần kinh 
phí cho doanh nghiệp đầu tư, ứng 
dụng máy nhồi lông vũ tự động vào 
quy trình sản xuất hàng may mặc 
xuất khẩu. Qua đó, tạo ra những 
sản phẩm có chất lượng cao, đáp 
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn xuất 
khẩu sang thị trường nước ngoài và 
có thể cạnh tranh được với hàng 
may mặc của Trung Quốc, Ấn Độ, 
Pakistan, Indonesia…. 

Công ty Cổ phần VINAHAN 
được thành lập năm 2010, với ngành 
nghề chính là may mặc hàng gia 
công xuất khẩu. Tuy là một doanh 
nghiệp còn khá non trẻ nhưng các 
sản phẩm của Công ty đã được 
nhiều thị trường khó tính như Mỹ, 
EU, Nhật Bản, Hàn Quốc tin dùng 
bằng những hợp đồng nhập khẩu 
hàng hóa dài hạn. Để kịp thời đáp 
ứng các đơn hàng mà Công ty đã 
ký kết, theo kế hoạch 2017, Công 
ty đã đầu tư thêm 01 máy nhồi 
lông vũ tự động nhằm chủ động tốt 
nguồn nguyên liệu trong sản xuất.

Đánh giá về tính hiệu quả của 
máy sau một thời gian vận hành, 
ông Thân Đức Thế - Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP VINAHAN 

cho biết, máy nhồi lông vũ tự động 
do TTKC Bắc Giang hỗ trợ chúng 
tôi có nhiều ưu điểm như cân chính 
xác, bộ phận sấy đảo làm cho lông 
vũ luôn khô và tơi trước khi gắn 
kết vào sản phẩm. Trong quá trình 
vận hành, khi hết nguyên liệu, máy 
sẽ có tính năng tự động hút lông 
lên thùng chứa. Bên cạnh đó, thiết 
bị có hệ thống thu hồi lông thừa 
tự động, giúp cho phòng nhồi lông 
vũ luôn sạch sẽ, đảm bảo sức khoẻ 
cho người lao động; Năng suất máy 
bằng 10 công nhân trực tiếp làm 
so với trước đây. Nhờ đó, tạo ra 
những sản phẩm may mặc có chất 
lượng cao, tạo điều kiện giảm giá 
thành sản phẩm, đáp ứng các quy 
định để xuất khẩu sang thị trường 
các nước như: Mỹ, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, EU... Dự kiến, sau một năm 
đi vào hoạt động sản xuất ổn định, 
máy móc, thiết bị hỗ trợ đầu tư sẽ 
góp phần đưa Công ty đạt doanh 
thu khoảng 80 tỷ đồng; Lợi nhuận 

sau thuế đạt 8 tỷ đồng; Nộp thuế 
và các khoản phải nộp cho ngân 
sách nhà nước 5 tỷ đồng; Giải 
quyết việc làm ổn định cho 500 lao 
động, với mức thu nhập bình quân 
8 triệu đồng/người/tháng. 

Có thể nói, thành công của đề 
án đã tạo dựng được niềm tin cho 
các doanh nghiệp, khi tham gia xây 
dựng mô hình ứng dụng công nghệ 
tiên tiến trong quá trình sản xuất 
hàng may mặc xuất khẩu. Hiệu quả 
thu được từ chương trình sẽ là cơ 
sở để TTKC Bắc Giang giới thiệu, 
khuyến khích phát triển ngành May 
mặc tại địa phương theo hướng 
công nghệ hiện đại trong thời gian 
tới. Qua đó, tạo điều kiện cho 
công nghiệp nông thôn tỉnh nhà 
phát triển theo đúng “Quy hoạch 
phát triển ngành Công nghiệp Dệt, 
May tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2015 
- 2025” do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc 
Giang đã phê duyệt 

Ông Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công Bắc Giang (Số 1 bên 
phải) cùng lãnh đạo thành phố Bắc Giang nghiệm thu đề án tại Công ty VINAHAN
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Được biết, làng nghề gốm Quyết Thành (thị trấn Quế, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) là ngôi làng 
có lịch sử lâu đời tới gần 500 năm, xưa gọi là làng Đinh Xá. Đặc trưng sản phẩm của làng nghề là 
gốm son, sản xuất nhiều sản phẩm như: Bình rượu, ấm trà, nồi nấu món cá kho làng Vũ Đại nổi tiếng. 

NGUYỄN LONG TRỌNG

Hà Nam: 

Những năm gần đây, sản phẩm gốm Quyết 
Thành không chỉ đáp ứng nhu cầu trong 
nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều thị 
trường khác như: Nhật Bản, Hồng Kông, 

Mỹ... Tuy nhiên, ít ai biết biết rằng, làng nghề từng 
phải trải qua nhiều biến cố như: Phát triển thưa thớt, 
lò nung dần bị nguội lửa, sản phẩm chỉ lưu thông trong 
khu vực nội địa, các dịch vụ thu mua đi bán dạo khắp 
nơi. Vì thế, sản phẩm không nhiều, công nghệ không 
có ai dám đầu tư thay đổi.

Tuy nhiên, nhờ nhiệt huyết của những người con 
yêu nghề gốm, đề án hỗ trợ phát triển làng nghề 
của Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại 
(TTKC&XTTM) tỉnh Hà Nam, làng nghề gốm Quyết 
Thành đã dần được khôi phục và phát triển ổn định. 
Hiện tại, mỗi năm làng nghề đã cho ra được 6 triệu sản 
phẩm, chủ yếu là bình rượu, ấm trà, chum lọ,... và một 
số vật dụng cần thiết khác trong cuộc sống bằng 5 lò 
đốt, trong đó chỉ có một lò đốt công nghệ mới nhờ sự 
hỗ trợ từ đề án phát triển làng nghề của TTKC&XTTM 
tỉnh Hà Nam nhưng đã mang lại thu nhập trung bình 
mỗi tháng 3,5 triệu đồng/người.

Trao đổi với PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, 
ông Nguyễn Đức Phú - Chủ nhiệm Hợp tác xã Gốm 
Quyết Thành cho biết: “Làng nghề hiện nay đã ngày 
một phát triển bền vững hơn sau khi được TTKC&XTTM 
tỉnh Hà Nam hỗ trợ thay đổi hệ thống dây chuyền lò 
nung đốt sản phẩm bằng khí gas có giá 200 triệu đồng. 
Theo đó, với lò nung công nghệ mới, chúng tôi đã dễ 
dàng tạo ra được những sản phẩm đẹp hơn, tốt hơn và 
đa dạng mẫu mã theo yêu cầu của thị trường”.

“Dây chuyền lò nung công nghệ mới có nhiều ưu 
điểm so với lò nung truyền thống như: Có thể đốt 
được nhiều sản phẩm phức tạp, tỷ lệ thành công trên 
95%, giảm được sức lao động của con người và giảm 
thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường… do đó, dù đã 
thực hiện cách đây vài năm nhưng đề án hỗ trợ của 
TTKC&XTTM tỉnh Hà Nam đã đóng góp không nhỏ 
trong giai đoạn phát triển sản phẩm và khôi phục làng 
nghề”, ông Phú bày tỏ.

Có thể nói, TTKC&XTTM tỉnh Hà Nam là trợ thủ 
đắc lực giúp làng nghề gốm Quyết Thành dần xây dựng 
được thương hiệu trong và ngoài nước với sản phẩm đa 
dạng và độc đáo. Thêm vào đó là niềm đam mê làm 
nghề gốm của những con người nơi đây. Họ đã biết tận 
dụng nguồn nguyên liệu quý hiếm là loại đất sét khác 
với những nơi khác để tạo nên những bình rượu có khả 
năng thải chất độc aldehyt (chất độc trong rượu).

Về hiện tượng đặc biệt trên, ông Nguyễn Đức Phú 
- Chủ nhiệm Hợp tác xã Gốm Quyết Thành lý giải: 
“Nhờ thiên nhiên khí hậu ban tặng mà đất ở đây khác 
với những nơi khác không có được. Vì thế, khi sản phẩm 
đem đựng rượu thì thải được chất độc rượu Aldehyt 
(Aldehyt là một độc tố gây ung thư, bệnh tim mạch, 
những bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh mất trí nhớ, 
Parkinson và Alzheimer,… dù với một lượng ít - PV), 
những độc tố ra ngoài và vẫn giữ được hương vị của 
rượu, không giảm nồng độ, thể tích và uống sẽ thấy 
mát. Ngoài ra, dùng sản phẩm ấm để pha trà thì uống 
thơm và mát, giữ cho trà được lâu vì cách ẩm tốt”.

Cũng theo ông Phú, hiện tượng đặc biệt này khoa 
học chưa lý giải được nhưng từ trước đến nay các 
thương hiệu rượu truyền thống, chè san tuyết nổi tiếng 
đang kết hợp sử dụng với sản phẩm của chúng tôi 

phát triển bền vững nhờ đề án khuyến công
LÀNG NGHỀ GỐM QUYẾT THÀNH

Ông Nguyễn Đức Phú - Chủ nhiệm Hợp tác xã Gốm Quyết 
Thành vừa làm việc, vừa chia sẻ với Phóng viên về hiệu quả 
của đề án hỗ trợ của TTKC&XTTM tỉnh Hà Nam đối với làng 
nghề gốm Quyết Thành.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG56

KHUYẾN CÔNG

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

Khuyến công Đà Nẵng:  

Thời gian qua, Sản xuất sạch hơn (SXSH) được đánh giá là điểm sáng của Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng (TTKC). Cụ thể, TTKC đã tổ chức nhiều hoạt 
động thiết thực, triển khai nhiệm vụ SXSH. Từ đó, khuyến khích, hỗ trợ các chính sách ưu đãi về 
tài chính cho các doanh nghiệp trên địa bàn và đã mang lại nhiều lợi ích từ việc làm này.  

Được biết, nhiều năm qua, TTKC đã tranh 
thủ nguồn kinh phí hỗ trợ từ hợp phần sản 
xuất sạch hơn để triển khai cho các DN trên 
địa bàn. Do đó, đội ngũ cán bộ chuyên môn 

thường xuyên tham gia các chương trình khảo sát, đo 
đạc, tổng hợp số liệu và phân tích SXSH nhằm đề ra 
các giải pháp, giúp DN áp dụng hiệu quả. Theo đánh 
giá kết quả ban đầu, mặc dù nội dung hỗ trợ SXSH mới 
chỉ dừng lại ở hoạt động tư vấn nhưng đã được doanh 
nghiệp hưởng ứng. Đáng lưu ý, một số giải pháp không 
tốn chi phí hoặc mức chi phí thấp đã cho kết quả tốt.  

Năm 2017, ngoài việc tranh thủ từ nguồn kinh phí 
của địa phương, Bộ Công Thương đã hỗ trợ thực hiện 
đánh giá SXSH tại 5 doanh nghiệp của Đà Nẵng gồm: 
Xí nghiệp Chế biến lâm sản Hòa Nhơn; Công ty CP 
Giấy Sức Trẻ; Công ty CP Lâm sản xuất nhập khẩu Đà 
Nẵng; Công ty CP Xi-măng Ngũ Hành Sơn; Nhà máy 
Giấy bao bì Tân Long (Công ty TNHH Kiến trúc và 
thương mại Á Châu) với tổng kinh phí 250 triệu đồng.  

Ông Phạm Phú Thanh - Giám đốc Xí nghiệp Sản 
xuất Giấy Thanh Hùng - đơn vị nhận được hỗ trợ 
thực hiện SXSH năm 2016 cho biết: “Tiền thân của 
Xí nghiệp chúng tôi là cơ sở nhỏ, hoạt động theo hình 
thức hợp tác xã, với ngành nghề sản xuất giấy Kraft. 
Trong giai đoạn vừa qua, tuy sản xuất gặp nhiều khó 
khăn như giá nguyên nhiên liệu có nhiều biến động, dự 
báo tình hình tiêu thụ điện năng ngày càng tăng, nguy 
cơ thiếu điện lớn... nhưng Xí nghiệp chúng tôi đã nhận 
thức được hạn chế và đã có những biện pháp tốt để 
giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng cũng như 
tích cực thực hiện chương trình SXSH. Hiện chúng tôi 
đã đầu tư cơ bản về nhà xưởng và các trang thiết bị 
sản xuất cùng các hệ thống thu hồi, tận dụng tối đa hệ 
thống xử lý môi trường…”. 

Trên thực tế, quy mô, lợi ích của chương trình 
SXSH là rất lớn. Tuy nhiên, nhiều DN cho rằng, SXSH 

chỉ đơn thuần liên quan đến vệ sinh môi trường của 
DN. Ở một số doanh nghiệp, lãnh đạo DN chưa quan 
tâm hoạt động này và chưa sẵn sàng bố trí nguồn tài 
chính đầu tư thích hợp. Có những DN chỉ tập trung 
công đoạn bán hàng hơn đầu tư công nghệ, thiết bị mới 
để giảm chi phí trong sản xuất. Hơn nữa, đối với DN 
vừa và nhỏ, chi phí đầu tư cho công nghệ tiên tiến, tiết 
kiệm nguyên, nhiên liệu thường lớn so với khả năng của 
DN và thời gian hoàn vốn dài, nên các DN khó có thể 
áp dụng giải pháp đầu tư công nghệ mới. Chính vì vậy, 
Đà Nẵng cần tiếp tục có những giải pháp cụ thể nhằm 
nâng cao nhận thức cho DN về SXSH.

Để đẩy mạnh thực hiện hoạt động hỗ trợ SXSH 
cho các DN, trong thời gian tới, TTKC sẽ nỗ lực nhân 
rộng các mô hình thành công, xây dựng các hướng dẫn 
kỹ thuật cho từng ngành… Đặc biệt, các địa phương sẽ 
phân bổ kinh phí phù hợp và có cơ chế hỗ trợ DN triển 
khai ứng dụng các giải pháp SXSH 

HỒNG TRƯỜNG

Thực hiện sản xuất sạch hơn tại Xí nghiệp Chế biến lâm sản 
Hòa Nhơn

Hỗ trợ thực hiện sản xuất sạch hơn 
cho doanh nghiệp
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Trong những năm qua, hoạt động bình chọn, tôn vinh các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu (SPCNNTTB) được tổ chức đều đặn hàng năm đã tạo điều kiện thuận lợi để các cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) tại Bà Rịa – Vũng Tàu có cơ hội giới thiệu các sản phẩm và trao đổi 
với các đối tác, tạo ra mối liên kết thương mại, thúc đẩy SXKD.

Tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn, 
mang lại lợi ích cho doanh nghiệp

BẢO KIÊN

Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Tại lễ tôn vinh SPCNNTTB cấp quốc gia năm 
2017 vừa qua, trong số 102 sản phẩm được 
chứng nhận, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có 3 sản 
phẩm được vinh danh. Đó là cá Chai tẩm gia 

vị của Công ty CP Sản xuất Dịch vụ & Thương mại 
Thuận Huệ (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ); Cuộn cảm biến 
điện tử Model SC-15-101K của Công ty TNHH Tùng 
Sơn (xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) và bộ sản phẩm 
Dao Bình An của Doanh nghiệp tư nhân Bình An (xã 
Láng Lớn, huyện Châu Đức). Mặc dù các sản phẩm này 
mang lại giá trị công nghiệp không cao nhưng tỷ suất 
lợi nhuận, lợi ích xã hội lớn, đã góp phần đáng kể cho 
sự phát triển CNNT của tỉnh.

Là doanh nghiệp nhiều năm liền có sản phẩm được 
công nhận là SPCNNTTB, vừa qua, sản phẩm cá Chai 
tẩm gia vị của Công ty CP Sản xuất - Dịch vụ - Thương 
mại Thuận Huệ một lần nữa lại làm cho Bà Rịa - Vũng 
Tàu thêm tự hào về đặc sặc quê mình. Trước đó, năm 
2015, sản phẩm cá bò của DN này cũng được công 
nhận SPCNNTTB cấp quốc gia. Trong các mặt hàng 
chủ lực của Công ty gồm cá bò, cá chai, cá mắt kiếng 
tẩm gia vị và nhiều mặt hàng hải sản khô khác thì đây 
là 2 sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao tại các thị trường 
Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu.  

Chia sẻ những hiệu quả tích cực nhờ hoạt động 
bình chọn SPCNNTTB mang lại, bà Đồng Thị Huệ - 
Giám đốc Công ty CP Sản xuất - Dịch vụ - Thương 
mại Thuận Huệ cho biết: “Ý thức được yêu cầu khắt 
khe của thị trường, Công ty đã đầu tư dây chuyền sản 
xuất khép kín đạt tiêu chuẩn HACCP của châu Âu, 
hoàn chỉnh từ khâu thu mua nguyên liệu đến sơ chế, 
ướp tẩm, đóng gói bao bì. Ngoài ra, DN còn phải tuân 
thủ theo tiêu chuẩn riêng của mỗi thị trường xuất 
khẩu. Vừa qua, sản phẩm cá Chai tẩm gia vị của Công 
ty được công nhận là SPCNNTTB đã tạo cơ hội giúp 
cho Công ty tiếp tục quảng bá mạnh mẽ thương hiệu 

của mình không những ở thị trường trong nước mà cả 
với thị trường xuất khẩu. Cũng thông qua đó, các sản 
phẩm của Công ty đã được người tiêu dùng biết đến 
nhiều hơn”. 

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vũng Tàu, 
các SPCNNTTB sẽ nhận được hỗ trợ từ chương trình 
khuyến công địa phương và quốc gia như: Hỗ trợ đầu 
tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 
quảng bá tại các kỳ hội chợ, đăng thông tin trên trang 
thông tin điện tử của Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, các 
trang điện tử của Bộ Công Thương… Ngoài ra, các 
SPCNNT sau khi được bình chọn còn được ngành chức 
năng hỗ trợ xúc tiến thương mại để có cơ hội vươn xa, 
góp phần phát triển kinh tế, giải quyết việc làm ổn định 
cho lao động nông thôn 

Sản xuất, gia công cuộn Model SC-15-101K của Công ty TNHH 
Tùng Sơn



Xin chào tháng 11Xin chào tháng 11

Tháng 11 ngập ngừng gõ cửa. Bình minh chậm 
rãi ló rạng sau bầu trời xám mờ. Gió thổi 
thông thốc xác xơ màu lá đỏ. Đâu đó những 
bàn tay vội tìm kiếm nhau trong cái lành lạnh 

chớm đông. Sáng nay, lúi húi chở giúp bà cụ đi đường. 
Hai bà cháu đi trên xe nói chuyện. Lâu rồi không cảm 
giác được gọi từ bà, nước mắt lại chực rơi. Cả ông, bà 
nội, ngoại mình mất sớm quá, để đến khi biết quý, biết 
trân trọng thì mình chẳng được gọi tiếng ông bà nữa rồi.

Tháng 11 vội vã gọi đông về phủ hanh gầy trên 
phố, phủ sương đêm lay lắt, phủ ướt cả tâm hồn lạnh 
lẽo. Đan xen mọi câu chuyện, tự nhiên buồn... muốn 
trốn một góc, muốn đến một nơi nào đó tìm cảm giác 
yên bình. Đôi khi tự nghĩ mình quá nhạy cảm để cảm 
nhận được cái những người khác không màng tâm tới. 
Ví như những ngày đông lạnh, thấy người ta tay trong 
tay xua đi cái lạnh giá bên ngoài. Mình một mình loay 
hoay rồi tự nhấc chân chậm rãi bước từng bước một lê 
qua cái giá rét đầu đông.

Nỗi niềm chợt khựng lại khi bạn hỏi: Sắp tới sẽ 
nhận hợp đồng đi dạy. Trường cách nhà gần chục cây 
số, chỉ sợ tiền lương không đủ tiền xăng. Ấy mà không 
đi thì nhớ trường, nhớ lớp và điều quan ngại nhất sợ 
mọi người quên mất bạn từng là một giáo viên.

Hai đứa đều im lặng thở dài, cũng chẳng biết nên 
vui hay buồn trước thông tin mới nhận. Bởi hoàn cảnh 
của bạn có sung sướng gì đâu. Từ khi bị cắt giảm biên 
chế bạn chỉ ở nhà. Rồi lấy chồng sinh con. Lầm lũi với 
ánh mắt như ăn bám của người ngoài. Mà đâu chỉ riêng 
mình bạn, lớp mình bao nhiêu người đi theo nghiệp sư 
phạm giờ đã phải từ bỏ giấc mơ dạy học... Nghĩ chua 
cay, ước mơ thời áo trắng sao đẹp thế? Giờ còn đâu 
nữa giữa cuộc sống đời thường!

Bạn ôm ấp, nựng nịu đứa con để cố giấu giọt nước 
mặt chực rơi. Hẳn bạn đang thầm trách, tại sao ngày 

xưa theo đuổi nghiệp Sư phạm làm gì? Giờ ra trường 
lấy bằng chỉ cất nơi góc tủ rồi gắn mác thất nghiệp vào 
người. Thế nên tháng 11 về mang theo niềm vui ngày 
lễ Hiến chương nhà giáo, nhưng cũng cứa vào nỗi đau 
của những tâm hồn đa cảm xúc khi không còn được cơ 
hội đứng trên bục giảng dù chỉ một lần.

Tháng 11 về, thu cũng dần trôi theo dòng người tất 
bật. Hay tháng 11 là con số của hoài niệm với những 
ký ức mỏng manh. Chúng mình giờ đã lớn, nhưng vẫn 
chưa bước qua được ngưỡng của sự trưởng thành. 
Giống như mình đã từng bận tâm những cái điều không 
đâu vào đâu thì có dạo bạn thu mình lại tự ti vì quyết 
định phải nghỉ dạy. Sau rồi, cũng phải nhận ra cuộc 
sống phải thế! Phải chấp nhận nó như một phần trong 
cuộc đời mỗi người.

Ngoài kia, bầu trời vẫn dày mây đen, chỉ mong sao 
đừng mang theo những cơn mưa ủ dột. Bởi hẳn cũng 
chẳng ai thích chói chang như những trưa hè. Có khi 
gió thổi lành lạnh lại khiến yêu đời, yêu người hơn. Thế 
nên dẫu như thế nào đi nữa thì vẫn cứ là tháng mới 
đầy tươi vui! 

HOÀNG NHUNG

Chúng mình giờ đã lớn nhưng vẫn chưa bước qua được ngưỡng của sự trưởng thành. 
Giống như mình đã từng bận tâm những cái điều không đâu vào đâu thì có dạo bạn thu 
mình lại vì...... Sau rồi, cũng phải nhận ra cuộc sống phải thế! Phải chấp nhận nó như một 
phần trong cuộc đời mỗi người.

Cô giáo và em
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HOÀNG NHUNG

Bữa nọ ngồi nghe mẹ kể, anh em nhà bên chỉ 
vì tranh chấp đất đai mà từ mặt, vác dao rượt 
đuổi nhau. Họ là anh em ruột thịt, từng lớn lên 
gắn bó đùm bọc, giờ chỉ vì mảnh đất có giá trị 
mà ngoảnh lưng nói xấu nhau như chưa từng 
là máu mủ. Gặp nhau ngoài đường đó nhưng 
không thèm hỏi nhau nửa lời.

Người dưng!

Bạn tôi có bà chị gái "hám 
tiền" nên không ít lần bực 
tức. Cưới chồng, vợ chồng 
thuê nhà ở riêng, còn vợ 

chồng chị gái đã ở cùng ông bà 
ngoại từ trước. Vậy mà mỗi khi hai 
vợ chồng bạn về chơi lại được chị 
gái tiếp đón dửng dưng như sợ em 
gái sẽ đòi chia đôi căn nhà đang 
ở. Nghĩ chua chát khi chưa lập gia 
đình hai chị em thương nhau như 
thế, nhưng khi có gia đình riêng họ 
lại nuôi trong lòng những hơn thua, 
giật dành, dẫm đạp lên nhau.  Đời 
như chiếc lá, dù trước dù sau nào ai 
sinh tử không qua. Chỉ vì tiền bạc, 
đất đai mà toan tính giật dành, tình 
chị em thua một người dưng. 

Hóa ra khái niệm người dưng là 
người hoàn toàn xa lạ đâu phải là 

đúng. Đâu phải cô quét rác ngoài 
đường mà mình bắt gặp mỗi sáng. 
Đâu phải bà hàng thịt niềm nở mời 
khách. Đâu phải là bao người mình 
đã từng lướt qua trong cuộc sống 
bận rộn này.

Chợt nghĩ về chuyện tình kéo 
dài hơn 5 năm của anh chị. Cuối 
cùng anh lại chia tay vì có người 
con gái khác có điều kiện hơn. Đã 
có lần anh chạm mặt chị ngoài 
đường đến nhìn nhau cũng không 
dám nhìn thẳng. Chỉ còn nụ cười 
gượng gạo, một câu xã giao bâng 
quơ. Cả hai nhạt nhẽo như chưa 
từng quen biết. Thế mà người dưng 
ấy đã từng nắm tay chị đi chung 
một đoạn đường, từng thức đêm 
hôm, đút cho chị từng thìa cháo 
mỗi khi chị ốm. Hai người tưởng 

như sống chết không thể thiếu 
nhau. Cuối cùng thì người dưng 
cũng ra đi bất ngờ như lúc đến.

Chị thản nhiên vụt qua mặt 
người dưng mà lòng trơ trọi. Mới 
hay, có những mối quan hệ người 
thân cũng từ người dưng mà đến, 
người dưng cũng từ người thân mà 
đi. Duyên nợ nhiều khi rất vô tình, 
làm hai người dưng yêu thương 
nhau và rồi lại biến họ thành hạt 
bụi nhỏ bay xa đời nhau.

Những ngày đi dưới phố đông 
lạnh, mình ngơ ngác lạc đường giữa 
chốn từng rất thân quen. Gặp lại 
vài ba gương mặt cũ mà lời nói 
mới thấy đâu đó giữa cuộc đời này, 
người ta vẫn bày biện bận rộn để 
chối bỏ ngày xưa. Địa vị khác, lòng 
người cũng khác. Cũng gương mặt 
cũ nhưng tâm hồn đã hóa thành 
người dưng mất rồi.

Lại thấy nên đãi ngộ cuộc đời 
này sao cho phải. Thà rằng đừng 
bước qua đời nhau, chứ đừng từng 
thân rồi dửng dưng như chưa từng 
quen biết. Nếu ai cũng biết rằng, từ 
bỏ những ham muốn đời thường để 
trân trọng những mối quan hệ tốt 
đẹp thì ắt hẳn cuộc đời này sẽ bớt 
người dưng hơn rồi! 
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Trường Trung cấp nghề 
KV Long Thành - Nhơn Trạch Nhà máy dầu Tường An Trường Mầm non City Land Nhà máy xi măng Bình Phước

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ IDICO

Đ/c: KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Điện thoại: 0251.3560614 - Fax: 0251.3560610 * Email: udico@hcm.vnn.vn, vpudico@gmail.com

GIÁM ĐỐC: TRẦN VĂN PHÚ

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDI-
CO) là đơn vị thành viên của Tổng công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và 
Khu công nghiệp Việt Nam - Bộ Xây dựng; hoạt động theo Giấy 
CNĐKKD số 113075 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp ngày 
16/01/2001 và chuyển sang hoạt động theo hình thức cổ phần theo 
Quyết định số 2028/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng với tên gọi Công ty Cổ 
phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO (IDICO-UDICO) với vốn Điều 
lệ hiện nay là 80 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 51%.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO được đăng 
ký niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM với mã 
chứng khoán “UIC”.

Sau cuộc hành trình hơn 10 năm cùng với sự phát triển của đất 
nước, IDICO-UDICO đã khẳng định được thương hiệu của mình trên thị 
trường về các dự án đầu tư phát triển nhà, dịch vụ cung cấp điện, hạ 

tầng khu công nghiệp, thi công xây dựng các công trình dân dụng và 
công nghiệp, đường dây và trạm biến thế. Các sản phẩm, dịch vụ của 
IDICO-UDICO luôn được khách hàng đánh giá cao về tiến độ, chất 
lượng và giá cả.

Trong quá trình xây dựng và phát triển, IDICO -UDICO luôn đạt mức 
tăng trưởng cao và ổn định, giá trị tổng sản lượng, doanh thu, lợi nhuận 
cũng như các khoản nộp ngân sách nhà nước ngày càng tăng, đời sống 
CBCNV ngày càng được cải thiện.

Với những thành tích và đóng góp cho sự nghiệp công nghiệp hóa 
hiện đại hóa đất nước, trong những năm qua IDICO - UDICO đã được 
Bộ Xây dựng và Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc. Ngoài ra, đơn vị 
còn được các tổ chức, hiệp hội uy tín trao tặng các giải thưởng như: 
Thương hiệu mạnh Việt Nam; Cúp vàng Topten thương hiệu Việt - Ứng 
dụng khoa học công nghệ, Thương hiệu uy tín; Nhãn hiệu cạnh tranh...
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương
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ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG
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ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG




