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Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc 
(TQ) là một trong 4 sự kiện đối ngoại lớn 
nhất của TQ trong năm 2018, nhằm mục 
tiêu mở cửa thị trường ra thế giới, tạo cơ 

hội cho các quốc gia tiếp cận thị trường rộng lớn của 
nước này. Cùng với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, hội 
chợ lần này còn có sự tham gia của 18 nguyên thủ và 
người đứng đầu chính phủ các nước, cùng đại diện của 
3.600 doanh nghiệp đến từ 130 quốc gia và vùng lãnh 
thổ. Việt Nam (VN) tham dự với vai trò là “Quốc gia 
danh dự” của Hội chợ.

Hiện nay, VN - TQ đang là đối tác thương mại 
lớn của nhau. Năm 2017, kim ngạch thương mại song 
phương VN - TQ đạt gần 94 tỷ USD, chiếm ¼ tổng kim 
ngạch XNK của VN và trong 6 tháng đầu năm 2018 đã 
đạt gần 70 tỷ USD; trong khi đó, nhập siêu của VN từ 
TQ tiếp tục duy trì xu hướng giảm. Do đó, một trong 
những ưu tiên của Chính phủ hiện nay là mở rộng thị 
trường TQ để đẩy mạnh thị trường xuất khẩu. Việc 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự Hội chợ lần 
này là nhằm tạo nên xung lực mới cho các DN Việt 
xuất khẩu hàng hóa, nhất là nông sản vào thị trường 
hơn 1,3 tỷ dân này.

Phát biểu khai mạc tại Diễn đàn kinh tế Hồng Kiều 
và Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế TQ lần thứ 
nhất, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, VN 
luôn coi trọng đoàn kết, phát triển quan hệ hợp tác ổn 
định và mong muốn TQ thúc đẩy kinh tế, thương mại 
phát triển bền vững, cùng có lợi. VN ủng hộ hệ thống 

thương mại đa phương mở, công bằng, minh bạch, bao 
trùm và dựa trên luật lệ. Thủ tướng cũng mong muốn 
thông qua hội chợ này, DN các nước sẽ hiểu nhiều hơn 
về sản phẩm, cũng những tiềm năng phát triển của VN 
và cùng thúc đẩy hợp tác thương mại cân bằng, bền 
vững, cùng có lợi.

Sau Lễ khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
đến thăm khu gian hàng thương mại của Việt Nam với 
sự tham gia của 25 doanh nghiệp có năng lực xuất khẩu 
tốt và thương hiệu uy tín, chất lượng thuộc 2 nhóm 
ngành hàng là nông sản, thực phẩm chế biến và dịch vụ 
công nghệ thông tin. 

Hội chợ diễn ra vào thời điểm VN đang nỗ lực đẩy 
mạnh xuất khẩu chính ngạch nhất là nông sản, thủy sản 
sang TQ. Ngoài các sản phẩm sữa, gần đây hoa quả tươi 
và gạo cũng đang được xuất khẩu nhiều hơn sang TQ. 
Chỉ riêng Tổng công ty Thương mại Hà Nội (Hapro) - 
đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn BRG, hiện nay đang 
giao dịch với hơn 30 khách hàng lớn tại TQ, trong đó, 
năm 2018 Hapro đã tăng gấp đôi lượng gạo xuất khẩu 
sang TQ lên 26.000 tấn, đạt kim ngạch xuất khẩu 18 triệu 
USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 
2018 của Hapro lên con số gần 90 triệu USD.

Cũng trong khuôn khổ Hội chợ, Thủ tướng đã tiếp 
lãnh đạo một số DN hàng đầu của TQ trong lĩnh vực 
phát triển cơ sở hạ tầng và bán lẻ hàng hóa nông sản. Thủ 
tướng đề nghị các DN của TQ trong thời gian tới tăng 
cường nhập khẩu hàng hóa từ VN, nhất là nông sản

Đây là khẳng định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Diễn đàn kinh tế 
Hồng Kiều và Lễ khai mạc Hội chợ nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ nhất diễn ra 
tại Thượng Hải, Trung Quốc vào ngày 05/11 vừa qua.

NQ

“ViệT Nam moNg muốN THúc Đẩy THươNg mại 
câN bằNg Và bềN VữNg Với các Nước”

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao 
của VN thăm gian hàng của Hapro tại Hội chợ  CIIE 2018

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng bí thư, Chủ tịch TQ Tập 
Cận Bình thăm gian hàng của DN Việt Nam tại Hội chợ CIIE 2018
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Trải qua 3 năm với 14 vòng đàm phán và 
chờ Quốc hội của 28 nước thành viên EU 
phê chuẩn, giờ đây, Việt Nam đã nhận 
được sự cam kết của các nước châu Âu 

ủng hộ EU sớm ký và phê chuẩn Hiệp định Thương 
mại tự do với VN và Hiệp định bảo hộ đầu tư (IPA). 
Chủ tịch Nghị viện châu Âu và Chủ tịch UB châu Âu 

cũng đã ủng hộ việc ký Hiệp định có thể diễn ra vào 
cuối năm 2018 và phê chuẩn vào đầu năm 2019. Việc 
phê chuẩn Hiệp định được hai bên coi là tín hiệu mạnh 
mẽ đối với thế giới về việc duy trì hệ thống thương mại 
đa phương mở, tự do và dựa trên luật pháp quốc tế.

Để đón đầu EVFTA, trong chuyến thăm Áo, Bỉ, 
Đan Mạch của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, ngoài 

ViệT Nam sẵN sàNg cùNg các Nước
 duy trì hệ thống thương mại đa phương mở, 

tự do và dựa trên luật pháp quốc tế
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có chuyến thăm chính thức 7 ngày tại 
các nước Áo, Bỉ, Đan Mạch (từ ngày 14 - 21/10/2018); thăm và làm việc với Liên minh châu 
Âu; dự Hội nghị cấp cao Á – Âu lần thứ 12 (ASEM 12) và Hội nghị thượng đỉnh diễn đàn 
hợp tác cấp cao “Vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030” (P4G). Chuyến đi này đã tạo ra nhiều 
đột phá và được coi là một cuộc vận động tổng lực để Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt 
Nam (EVFTA) được ký vào cuối năm nay và phê chuẩn vào đầu năm sau, qua đó, hiện thực 
hóa những cơ hội to lớn mà hiệp định này mang lại cho cả hai bên.

 

Thủ tướng đã tập trung kêu gọi các nước châu Á và khu 
vực châu Âu cùng phối hợp để ứng phó với các thách 
thức toàn cầu. Đây chính là cái để duy trì thương mại đa 
phương mở cửa tự do, phục vụ cho phát triển.

Trong nước, Chính phủ trình Quốc hội để phê chuẩn 
Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương trong tháng 11/2018, cộng với việc chúng ta triển 
khai công tác đối ngoại ở khu vực châu Âu, hai bên tạo 
ra hiệu ứng kết hợp rất tốt. Qua đó, thể hiện được thông 
điệp rất mạnh mẽ rằng VN chủ động, tích cực hội nhập 
quốc tế và tham gia vào Hiệp định thương mại tự do 
thế hệ mới; sẵn sàng cùng thế giới duy trì một hệ thống 
thương mại đa phương mở và dựa trên luật lệ.

Chắc chắn ngay sau khi Hiệp định có hiệu lực, sẽ có 
những dòng đầu tư rất lớn của châu Âu vào VN. Bởi lúc 
đó, VN sẽ trở thành thị trường có độ mở rất lớn và liên 
kết chặt chẽ với các thị trường khác thông qua những cơ 
chế của Hiệp định thương mại tự do đa phương và song 
phương đã có. Như vậy, cả về cải cách thể chế và những 
điều kiện ưu đãi này cũng sẽ khuyến khích các dòng đầu 
tư của các DN châu Âu, nhất là những lĩnh vực mà châu 
Âu có thế mạnh về công nghệ nguồn. Đây chính là điều 
chúng ta đang hướng tới và tin tưởng rằng với hiệp định 
được ký kết thì giá trị tăng trưởng của xuất khẩu có thể 
tăng thêm từ 4-6%. 

Ông Bùi Thanh Sơn 
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao

Ông Trần Tuấn anh
Bộ trưởng Bộ Công Thương



những cam kết về việc tăng cường đầu tư, thương mại, 
chuyển giao công nghệ, các Bộ ngành và doanh nghiệp 
(DN) VN đã ký hàng chục văn kiện thỏa thuận hợp tác 
trên nhiều lĩnh vực với các nước, trong đó, Đan Mạch 
và Bỉ cam kết hỗ trợ VN phát triển nền nông nghiệp và 
chăn nuôi sạch với tất cả các quy trình về ATTP. 

Một thỏa thuận quan trọng khác cũng được ký 
trong chuyến đi này là Hiệp định đối tác tự nguyện về 
thực thi Luật Lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại 
lâm sản (VPA/FLEGT). Cốt lõi của Hiệp định này là 
để bảo đảm gỗ và các sản phẩm gỗ của VN xuất khẩu 
sang EU sẽ có nguồn gốc hợp pháp và được xác minh, 
bất kể gỗ đó được khai thác ở trong nước hay nhập 
khẩu vào VN.

Chuyến công du châu Âu của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc đã thể hiện những quyết tâm của VN là tận 
dụng những cơ hội mà EVFTA mang lại. Bởi khi Hiệp 
định được thực thi, VN sẽ có một thị trường xuất khẩu 
rất lớn, 99% dòng hàng của VN sang EU sẽ không còn 
bị đánh thuế nhập khẩu hoặc chỉ còn ở mức 5%. Do 
đó, hàng loạt các sản phẩm trọng điểm của VN như 
nông, lâm, thủy sản, đồ gỗ, dệt may, da giày và thiết 
bị điện tử đều được hưởng ưu đãi về thuế quan. Ngoài 
ra các DN cũng được tạo điều kiện tiếp cận thị trường 
của nhau một cách thuận lợi nhất. Với VN lúc này, để 

có nhiều việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế… thì việc mở rông thị trường, thu hút 
thêm dòng vốn đầu tư nước ngoài chính giải pháp hữu 
hiệu nhất.

Sau đây là ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo các 
Bộ ngành đã tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
trong chuyến công du châu Âu vừa qua.
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội kiến với Chủ tịch Nghị viện 
châu Âu (EP) Antonio Tajani

Quỳnh anh (tổng hợp)

Nông sản của VN xuất khẩu sang châu Âu hiện nay vào 
khoảng trên 5 tỷ USD/năm. Bỉ là quốc gia có trình độ 
phát triển về công nghệ chế biến, do đó, chúng ta đặt 
chiến lược hợp tác với nước bạn để tranh thủ các tiến bộ 
KHCN, cả về đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công 
nghệ, đầu tư các DN của Bỉ với VN, nhằm khắc phục 
những mặt yếu của chúng ta trong khâu chế biến.

Đối với Hiệp định đối tác tự nguyện về thực thi luật lâm 
nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản, sản phẩm 
trong lĩnh vực này của chúng ta sẽ được lưu thông vào thị 
trường của EU một cách tự do, hướng tới mục tiêu đến 
2020, sẽ đạt giá trị xuất khẩu lâm sản và đồ gỗ khoảng 12-
13 tỷ USD và đến 2030 sẽ đạt khoảng 25 tỷ USD.

Hiệp định này mở ra nhiều cơ hội  cho các DN Việt Nam. 
Các lĩnh vực trọng tâm của sự hợp tác là nông nghiệp, 
công nghiệp công nghệ cao, các lĩnh vực có giá trị gia tăng 
lớn và các lĩnh vực liên quan đến đổi mới sáng tạo; hợp tác 
giữa các DN nhỏ và vừa.

Trong bối cảnh nước ta đang đẩy mạnh quá trình tái 
cấu trúc nền kinh tế và nâng cao chất lượng đầu tư nước 
ngoài, thì việc mở rộng cánh cửa hợp tác thông qua hiệp 
định thương mại tự do và hiệp định đầu tư thế hệ mới với 
Liên minh châu Âu là các nền kinh tế có tiềm năng lớn 
về tài chính, có công nghệ nguồn và thân thiện với môi 
trường - chính là một giải pháp rất quan trọng.

Ông nguyễn Xuân Cường
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

Ông Vũ Tiến LộC
Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
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Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 10 
tháng, Trung Quốc vẫn là thị trường 
nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, với 
kim ngạch đạt 52,9 tỷ USD, tăng 12,4%; 

tiếp theo là thị trường Hàn Quốc, ASEAN… Như vậy, 
cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 10 ước 
tính xuất siêu 100 triệu USD. Tính chung 10 tháng, Việt 
Nam tiếp tục xuất siêu hơn 6,4 tỷ USD, trong đó khu 
vực kinh tế trong nước nhập siêu 20,7 tỷ USD; khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 27,1 
tỷ USD.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục 
những tồn tại, thúc đẩy xuất khẩu tăng trưởng nhanh 
và bền vững, cùng với việc thực hiện những nhiệm vụ 
và giải pháp của Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa 
thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030, Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành Chỉ 
thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2018 về một số nhiệm vụ, 
giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.

 Trong đó, mục tiêu sản xuất cần gắn với nhu cầu 
và tín hiệu thị trường, cải thiện chất lượng, nâng cao giá 
trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu, tạo điều kiện cho hàng 
hóa xuất khẩu của Việt Nam tham gia vào các chuỗi 
cung ứng khu vực và toàn cầu. Đồng thời, xác định các 
sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao trong các 
lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp. Trên cơ sở đó, thực 
hiện cơ cấu lại sản xuất và nhu cầu thị trường, gắn với 

điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương, gắn 
với phát triển quy mô lớn, công nghệ cao, gắn với vệ 
sinh an toàn thực phẩm, ứng phó biến đổi khí hậu. Xây 
dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư phát triển sản xuất 
các sản phẩm xuất khẩu, hướng tới phát triển xuất khẩu 
bền vững, khắc phục đầu tư tràn lan, theo phong trào, 
làm giảm hiệu quả của các sản phẩm xuất khẩu.

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, 
để đạt được các mục tiêu đó, các Bộ, ngành, địa phương 
cần cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
cắt giảm chi phí, loại bỏ những nút thắt, rào cản đối 

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, thị trường hàng hóa xuất khẩu 10 tháng qua, 
Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 39 tỷ USD, tăng 
12,8%; tiếp đến là châu Âu đạt 34,9 tỷ USD, tăng 9,9%; Trung Quốc đạt 32,1 tỷ USD, tăng 
21,3%; thị trường ASEAN đạt 20,6 tỷ USD, tăng 14,5%,… Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 
tháng 10 ước tính đạt 20,7 tỷ USD, tăng 6,1% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng, kim 
ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 11,8%.

hương Mai

Cần Cắt giảm Chi phí, 
Loại bỏ NHữNg NúT THắT, rào cảN 

Đối Với HoạT ĐộNg XuấT kHẩu

Tổng cục Hải quan cũng đã tiến hành rà soát, phân loại, 
bảo đảm minh bạch, rõ ràng các thủ tục
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với xuất khẩu. Cụ thể, phải tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
các giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết số 19/NQ-CP 
và Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ và các giải 
pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các nút thắt đối với 
hoạt động sản xuất, chế biến, xuất khẩu, tạo thuận lợi 
để thúc đẩy xuất khẩu. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, 
Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo 
hệ thống Thương vụ Việt Nam tại các thị trường ngoài 
nước tăng cường sự chủ động trong nắm bắt thông 
tin thị trường và các vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến 
xuất khẩu của Việt Nam như sự thay đổi chính sách 
của nước nhập khẩu, các rào cản kỹ thuật, rủi ro trong 
thanh toán, các hoạt động tuyên truyền thiếu thiện chí 
đối với hàng hóa xuất khẩu Việt Nam, kịp thời thông 
tin để Chính phủ, các bộ, ngành, Hiệp hội và doanh 
nghiệp có phản ứng kịp thời… Đồng thời, xem xét, công 
bố thông tin về năng suất lao động chi tiết theo ngành 
kinh tế cấp 3 hoặc 4 đối với một số ngành, lĩnh vực có 
tiềm năng phát triển xuất khẩu từ đó, làm cơ sở cho 
các bộ, ngành, địa phương, Hiệp hội, doanh nghiệp xây 
dựng định hướng phát triển sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh cơ cấu 
lại sản xuất nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường, nâng 
cao chất lượng, đáp ứng các yêu cầu về an toàn thực 
phẩm, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc 
đẩy xuất khẩu các mặt hàng nông nghiệp có thế mạnh 
là thủy sản, rau quả, cà phê, điều, hồ tiêu, gạo, sắn. Phát 
triển sản xuất công nghiệp gắn với điều kiện cụ thể của 
từng vùng, từng địa phương, cùng với phát triển quy mô 
lớn, công nghệ cao, phát triển công nghiệp hỗ trợ để 
nâng cao hàm lượng giá trị gia tăng trong sản phẩm xuất 
khẩu, tập trung các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc 
đẩy xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp có thế mạnh là 
dệt may, da giầy, điện tử, gỗ và sản phẩm gỗ.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư, kêu gọi đầu tư 
vào các lĩnh vực sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu và 
các ngành công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các dự án 
thân thiện với môi trường, có công nghệ tiên tiến, tạo 
ra phương thức sản xuất kinh doanh mới mang lại giá 
trị gia tăng và có cam kết chuyển giao công nghệ trong 
quá trình thực hiện. Không ưu đãi tràn lan cho các dự 
án đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ 
mà Việt Nam đã có đủ điều kiện để đầu tư.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng 
cường công tác đàm phán, hội nhập để phát triển 

thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các thị 
trường mới. Tăng cường công tác xúc tiến thương mại, 
xây dựng thương hiệu. Trong đó, Bộ Công Thương 
chủ trì nghiên cứu đổi mới toàn diện công tác xúc 
tiến thương mại theo hướng tăng tỷ trọng của các 
hoạt động có tác dụng lâu dài như đào tạo kỹ năng, 
giảm tỷ trọng của các hoạt động như tổ chức, tham 
gia hội chợ, triển lãm, chú trọng các chương trình 
xúc tiến thương mại trung và dài hạn hướng vào một 
mặt hàng, một thị trường cho tới khi đạt kết quả cụ 
thể, chú trọng đào tạo, phổ biến về quy tắc xuất xứ 
và cách đáp ứng quy tắc xuất xứ để giúp các doanh 
nghiệp nắm bắt được các cơ hội mở ra từ các FTA, 
nâng cao hơn nữa tỷ lệ tận dụng ưu đãi trong các 
FTA, hỗ trợ thâm nhập thị trường nước ngoài đối với 
thương hiệu các hàng hóa đặc trưng thuộc chương 
trình thương hiệu quốc gia, ưu tiên các hoạt động giới 
thiệu, quảng bá sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp 
là thế mạnh của Việt Nam.

Đẩy mạnh hoạt động phát triển thương hiệu cho 
sản phẩm và doanh nghiệp xuất khẩu thông qua chương 
trình Thương hiệu quốc gia nhằm quảng bá hình ảnh, 
sản phẩm và xây dựng thương hiệu ngành hàng, sản 
phẩm xuất khẩu tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm 
và có nhiều tiềm năng, lựa chọn và tập trung xây dựng 
thương hiệu cho một số ngành chủ lực như dệt may, 
thủy sản, trái cây,...

Các Hiệp hội phát huy vai trò trong việc liên kết 
các hội viên, đại diện để bảo vệ quyền lợi, lợi ích hợp 
pháp của các hội viên trong thương mại quốc tế, thực 
hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà 
nước với các doanh nghiệp, phối hợp và hỗ trợ các cơ 
quan quản lý nhà nước trong triển khai tổ chức đào tạo 
và tiếp nhận, sử dụng lao động sau đào tạo

Ảnh minh họa
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Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu mũi nhọn của Việt Nam khi năm 2017 đạt 
thặng dư đến 15,5 tỷ USD. Trong 10 tháng năm 2018, kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt 
khoảng 29 tỷ USD, tăng khoảng 16% so với cùng kỳ, tăng mạnh so với tốc độ tăng của cùng 
kỳ năm 2017 so với năm 2016 và hoàn thành khoảng 79% kế hoạch xuất khẩu cả năm (số 
liệu của Hiệp hội Dệt May Việt Nam). Như vậy, ngành Dệt may Việt Nam có thể tin vào 
triển vọng xuất khẩu năm 2019 sẽ tiếp đà tăng trưởng với nhiều khởi sắc.

hoa nguyễn

Bước chuyển mình mạnh mẽ
Tại Hội thảo “Triển vọng xuất khẩu dệt may năm 

2019” được tổ chức gần đây, các chuyên gia cho rằng, 
năm 2019 sẽ là một năm nhiều cơ hội và cũng đầy 

thách thức đối với ngành Dệt may. Đây là giai đoạn 
ngành cần sự bứt phá chuyển mình để tiến lên một 
vị thế mới, một vai trò mới trong chuỗi cung ứng dệt 
may toàn cầu: Chuyển từ sản xuất gia công (CMT) 
sang mua nguyên liệu, bán thành phẩm (FOB), sản 

“CuộC Đua” Của NGàNH DệT may VIệT Nam
tới thị trường thế giới

trong năm 2019

Ngành Dệt may Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu trên 40 tỷ USD trong năm 2019



xuất theo thiết kế và thương hiệu riêng (ODM và 
OBM) với mong muốn mang lại giá trị cao hơn trong 
chuỗi cung ứng.

Bên cạnh đó, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng 
có tác động lớn đến ngành Dệt may, buộc ngành phải 
thay đổi và đầu tư mạnh mẽ hơn cho thiết bị, cũng như 
nhân sự. Đối với ngành Dệt may trong thời gian tới, nỗ 
lực cần phải hướng đến đó là đổi mới công nghệ, thiết 
bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh đầu 
tư vào thiết kế…

Hiện nay, thị trường xuất khẩu (XK) dệt may tập 
trung gồm Mỹ, EU, Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Canada, Đông Nam Á. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất 
khẩu chính của ngành Dệt may, chiếm gần 40% tổng 
kim ngạch. Gần đây, cuộc chiến thương mại Trung 
Quốc - Mỹ bùng nổ, nhiều chuyên gia kinh tế nhận 
định, đây chính là cơ hội cho dệt may Việt Nam. Đặc 
biệt vừa qua, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald 
Trump đã công bố danh sách gần 6.000 mặt hàng (trong 
đó có ngành dệt may) sẽ bị áp thuế trong gói 200 tỷ 
USD hàng hóa Trung Quốc. 

Theo TS Lê Đăng Doanh - chuyên gia kinh tế cho 
biết: "Doanh nghiệp dệt may Việt Nam có thể tìm 
kiếm cơ hội “lấp chỗ trống” khi xuất khẩu của Trung 
Quốc bị đánh thuế. Bởi, Trung Quốc sẽ không thể xuất 
vào Mỹ vì bị áp mức thuế cao, chi phí đắt nên doanh 
nghiệp Mỹ không nhập khẩu đồ Trung Quốc nữa. Đến 
lúc đó, Việt Nam cần thương lượng kịp thời, lấp chỗ 
trống đó ở thị trường Mỹ”.

nhiều yêu cầu đặt ra với xuất 
khẩu dệt may trong năm 2019

Hiện nay truy xuất nguồn gốc là một trong những 
quy định bắt buộc của một số nước như Mỹ, Anh, EU, 
Ấn Độ, Canada… đối với hàng hóa trong nước và hàng 
hóa nhập khẩu. Các sản phẩm dệt may Việt Nam nếu 
thực hiện tốt yêu cầu về truy xuất nguồn gốc thì việc 
bước chân vào các thị trường khó tính nói trên không 
phải là bài toán khó. 

Để ngành Dệt may đón nhận cơ hội trong năm 
2019, theo ý kiến nhiều chuyên gia thì vai trò của việc 
truy xuất nguồn gốc đối với các sản phẩm dệt may 
trong bối cảnh nền kinh tế đang hội nhập mạnh mẽ là 
hết sức quan trọng. Trong đó tiêu chuẩn toàn cầu về 
nguyên liệu cho ngành Dệt may phải là nguyên liệu hữu 
cơ, không qua công nghệ xử lý hóa chất để không ảnh 
hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Đặc biệt đối với thị trường nhập khẩu sản phẩm dệt 
may tại châu Âu, đòi hỏi sản phẩm dệt may xuất khẩu 
của Việt Nam phải đáp ứng được các yêu cầu rất cao, 
liên quan đến chứng nhận xuất xứ nguồn nguyên liệu, 
do đó vấn đề truy xuất nguồn gốc giữ vai trò vô cùng 
quan trọng.

Khẳng định vai trò của việc truy xuất nguồn gốc, 
ông Bùi Viết Hồng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 
Công ty Chống hàng giả Việt Nam (Vina CHG) cho 
biết: “Truy xuất nguồn gốc giúp chúng ta có thể định 
vị được sản phẩm trong toàn chuỗi cung ứng, giúp 
minh bạch thông tin. Đối với những sản phẩm lỗi, nhờ 
truy xuất nguồn gốc có thể thu hồi nhanh chóng và 
toàn diện để có thể loại bỏ hoặc điều chỉnh. Đặc biệt, 
yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc chống lại 
hàng giả, hàng nhái, hàng lậu, giúp bảo vệ được thương 
hiệu cho DN trên thương trường”.

thị trường xuất khẩu dệt may 
trong năm 2019 đầy lạc quan

Ngành Dệt may Việt Nam đang tiến gần hơn mốc 
35 tỷ USD mục tiêu của năm 2018. Các thị trường 
trọng điểm như Mỹ, EU vẫn đạt tốc độ tăng trưởng 
tốt; các thị trường CPTPP, Hàn Quốc, Trung Quốc... 
tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm trước. Trong 
đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 10,5 tỷ USD, tăng 12%; Nhật 
Bản 2,85 tỷ USD, tăng 25,6%; Hàn Quốc 2,360 tỷ USD, 
tăng 25,8%; Trung Quốc gần 1,1 tỷ USD, tăng trên 40% 
so với cùng kỳ năm 2017...

Đáng chú ý, số lượng các nhà nhập khẩu từ Mỹ, 
Hàn Quốc… dịch chuyển đơn hàng sang Việt Nam đã 
gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. Tốc độ dịch 
chuyển diễn ra nhanh hơn từ đầu năm 2018 đối với 
những đơn hàng từ thị trường Mỹ.

Với thuận lợi về thị trường, nhiều doanh nghiệp dệt 
may đã gần hoàn thành kế hoạch sản xuất - kinh doanh 
năm 2018, đồng thời xúc tiến các dự án mở rộng quy 
mô sản xuất nhằm tiếp tục khắc phục điểm yếu lớn 
nhất của dệt may Việt Nam là dệt sợi xuất khẩu nhưng 
phải nhập vải may và phần lớn nguyên phụ liệu. Cùng 
với đó, hàng loạt nhà máy mới chuẩn bị đưa vào hoạt 
động sẽ tăng lực cho xuất khẩu dệt may năm 2019.

Như vậy, nhìn từ thực tế, ngành Dệt may Việt Nam 
“tự tin” khi có nhiều cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu trong 
năm 2019. Với đà tăng trưởng tích cực của năm 2018, 
ngành Dệt may Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu năm 
2019 kim ngạch xuất khẩu đạt trên 40 tỷ USD, tăng 
khoảng 14% - 15% so với năm 2018 và là mục tiêu có 
khả năng thực hiện được

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 11

nghiên Cứu - Trao đổI
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Cuối tháng 10 vừa qua, Nhóm nghiên cứu Doing Business của Ngân hàng Thế giới (World 
Bank – WB) đã công bố kết quả đánh giá các chỉ số năng lực cạnh tranh năm 2018 của 
190 quốc gia/nền kinh tế trên thế giới, trong đó bao gồm kết quả đánh giá về CHỈ SỐ 
TIẾP CẬN ĐIỆN NĂNG.

Phương Mai

Theo kết quả đánh giá, chỉ số Tiếp cận 
điện năng năm 2018 của Việt Nam đã 
thăng hạng vượt bậc, đạt mức xếp hạng 
cao nhất từ trước đến nay, với mức 87,94 

điểm - đứng ở vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/nền 
kinh tế, tăng tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017. Chỉ 
số Tiếp cận điện năng được Doing Business đánh giá 
theo các tiêu chí: Thủ tục, thời gian và chi phí để kết 
nối với lưới điện, độ tin cậy cung cấp điện và tính minh 
bạch của giá điện.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp chỉ số Tiếp cận điện 
năng của Việt Nam được cải thiện về vị trí, là nền 
kinh tế có chỉ số Tiếp cận điện năng cải thiện vị 
trí nhiều nhất trong khu vực. Việt Nam đã vượt 

qua Philippin và hiện đứng thứ 4 khu vực Asean, 
tức nằm trong nhóm ASEAN-4. Với quá trình liên 
tục tiến hành đổi mới, cải cách và kết hợp đồng bộ 
nhiều giải pháp trong vấn đề Tiếp cận điện năng, 
Việt Nam đã từng bước cải thiện vượt bậc về xếp 
hạng qua từng năm trong giai đoạn 2013-2018, với 
kết quả tăng 129 bậc từ vị trí 156 (năm 2013) lên vị 
trí 27 (năm 2018). 

Chỉ số Tiếp cận điện năng năm 2018 cải thiện 37 
bậc là chỉ số có cải thiện tốt nhất trong số 10 chỉ số 
của nền kinh tế theo đánh giá của Doing Business, góp 
phần duy trì đánh giá tích cực về môi trường kinh 
doanh tại Việt Nam. Xét riêng về số thủ tục và thời 
gian thực hiện của ngành Điện thì Việt Nam đứng thứ 

cHỉ số Tiếp cậN ĐiệN NăNg 2018
của việt nam thăng hạng vượt bậc

EVN đã liên tục, quyết liệt triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp về dịch vụ khách hàng
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2 trong khu vực ASEAN. So sánh Việt Nam với các 
quốc gia tham gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện 
và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) mà Việt 
Nam chuẩn bị gia nhập cho thấy, chỉ số Tiếp cận điện 
năng của Việt Nam đang ở nhóm 4 nước tốt nhất của 
các nước tham gia hiệp định CPTPP.

Nếu so sánh Việt Nam với một số quốc gia phát 
triển thì chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam đã 
ngang bằng với các nước có nền kinh tế phát triển như: 
Số thủ tục của Việt Nam là tương đương; thời gian thực 
hiện của Việt Nam tốt hơn nhiều, chỉ còn 31 ngày (so 
với 46 ngày năm 2017) - nhỏ hơn ½ thời gian so với mức 
bình quân các nước khu vực châu Á Thái Bình Dương 
(65 ngày) hay nhóm các nước OECD (71,2 ngày). Yếu 
tố về độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch giá điện 
của Việt Nam đạt 7/8 điểm, tăng 1 điểm so với năm 
2017, ngang bằng với các quốc gia có nền kinh tế phát 
triển như: Singapore, Thụy Sĩ, Đan Mạch và tốt hơn 
một số quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil… 
Ngoài ra, trong báo cáo của Doing Business cũng ghi 
nhận, Việt Nam tiếp tục cải thiện rất nhiều trong năm 
vừa qua với những cải cách của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam (EVN) trong việc cung cấp các dịch vụ điện năng 
trực tuyến, chất lượng đảm bảo. Vị trí xếp hạng về chỉ 
số Tiếp cận điện năng của năm 2018 (27/190) cũng như 
thời gian tiếp cận điện năng (31 ngày) đã giúp EVN đạt 
mục tiêu đặt ra của Chính phủ đến 2020.

Để góp phần có được kết quả vượt bậc về cải thiện 
thủ tục cấp điện, cung cấp điện ổn định và minh bạch 
giá điện như đánh giá của nhóm nghiên cứu Doing 

Business, thời gian vừa qua, EVN đã liên tục quyết liệt 
triển khai thực hiện hàng loạt các giải pháp về dịch vụ 
khách hàng như: 100% các dịch vụ cung cấp điện năng 
của EVN đều đã có thể thực hiện đăng ký trực tuyến, 
tương đương với dịch vụ công cấp độ 3; các thông tin 
về quy định được đăng tải công khai trên các website 
về dịch vụ khách hàng, hỏi đáp trực tiếp qua đường 
dây nóng 24/24h của các Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng trên toàn quốc; thanh toán tiền điện qua nhiều 
hình thức, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng. Bên 
cạnh đó, trong năm 2018, ngành Điện đã chủ động báo 
cáo, làm việc với UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc 
TW để đưa các dịch vụ điện ra Trung tâm hành chính 
công của địa phương (15 tỉnh/thành phố) hoặc kết nối 
liên thông nhằm đưa dịch vụ điện lên các website cung 
cấp dịch vụ công trực tuyến của địa phương (42 tỉnh/
thành phố). Điều này đã giúp các dịch vụ điện đến 
gần thêm với doanh nghiệp và người dân, đồng thời 
nâng cao mức độ minh bạch trong quá trình cung cấp 
dịch vụ điện... Cùng với đó, EVN còn chú trọng việc 
áp dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng 
cung cấp điện. Đây là yếu tố quan trọng giúp cho chỉ 
số tiếp cận điện năng được cải thiện rất nhiều trong 2 
năm vừa qua. 

 Việc thăng hạng liên tục, vượt bậc về chỉ số Tiếp 
cận điện năng như trong các báo cáo của Doing Busi-
ness hàng năm đã khẳng định kết quả tích cực đối với 
những nỗ lực không ngừng của EVN trong việc mang 
tới cho các khách hàng sử dụng điện chất lượng và dịch 
vụ ngày càng tốt hơn

Các dịch vụ điện của EVN ngày một đến gần với doanh nghiệp và người dân
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EVnnpt

Hiện nay các công nghệ trong ngành Điện nói chung và công nghệ đang áp dụng tại Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nói riêng đều là công nghệ tiên tiến trên thế 
giới (các hệ thống giám sát điều khiển các TBA, hệ thống SCADA-EMS, hệ thống giám sát 
dầu online, hệ thống ghi sự cố, hệ thống định vị sự cố, các thiết bị thí nghiệm thế hệ mới), do 
đó, EVNNPT đang xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng cuộc cách mạng công nghệ lần 
thứ 4 trong công tác quản lý vận hành, đầu tư lưới điện truyền tải và quản trị doanh nghiệp.

Xuân Lê

Để triển khai ứng dụng cuộc cách mạng 
lần thứ tư, đòi hỏi EVNNPT phải chuẩn 
hóa được thiết bị, kết nối các hệ thống 
đã được trang bị, các phần mềm CNTT 

hiện hữu thành một hệ thống thống nhất để có thể 
khai thác một cách hiệu quả hơn, tiết kiệm nhân lực 
cũng như chi phí, trong đó cần ứng dụng một số công 
nghệ sau:

công nghệ tự động hóa, tiết kiệm 
lao động

Hiện nay, EVNNPT đang quản lý vận hành hơn 
143 TBA, trong đó có 80% các trạm biến áp sử dụng 
hệ thống điều khiển bằng máy tính, các thiết bị bảo vệ, 
điều khiển trong các TBA đều sử dụng rơle bảo vệ và 
bộ điều khiển số (đều là các thiết bị điện tử thông minh 
- IED). Trong đề án Lưới điện thông minh, EVNNPT 
đã có kế hoạch nâng cấp hệ thống điều khiển các TBA 
truyền thống đáp ứng tiêu chuẩn IEC 61850 TBA số. 
Ngoài ra, EVNNPT đang triển khai trạm biến áp số với 
hệ thống điều khiển sử dụng giao thức IEC 61850 đến 
cấp mạng thiết bị (process bus) và dự kiến đưa vào vận 
hành chính thức năm 2019.

Đặc biệt, EVNNPT đang triển khai kế hoạch 
chuyển các TBA 220 kV sang thực hiện thao tác điều 
khiển từ xa từ các Trung tâm điều độ. Đến nay đã thực 
hiện chuyển 33 TBA 220 kV sang thao tác xa, theo kế 
hoạch đến năm 2020, EVNNPT sẽ chuyển 60% TBA 
220 kV thành TBA không người trực.

Ứng dụng công nghệ trong thu 
thập dữ liệu và giám sát

Nhằm thu thập dữ liệu đo đếm theo thời gian 
thực từ các công tơ ranh giới, công tơ nội bộ chính 

xác, tin cậy để quản lý sản lượng điện năng truyền tải, 
tổn thất điện năng và phục vụ vận hành thị trường 
điện, EVNNPT đã và đang thực hiện dự án xây dựng 
hệ thống thu thập dữ liệu công tơ. Đến nay, EVNNPT 
đã triển khai kết nối các công tơ ranh giới giữa EVNNPT 
với các nhà máy điện, các công ty điện lực và công tơ 
nội bộ tại các trạm 500, 220 kV.

Mặt khác, trong lưới điện truyền tải, MBA và kháng 
điện là các thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc 
đảm bảo ổn định, an toàn, tin cậy truyền tải và cung 
cấp điện, đồng thời có giá trị lớn nhất. Đến cuối năm 
2016, EVNNPT đã trang bị thiết bị giám sát dầu online 
cho tất cả các MBA và kháng điện 500 kV còn lại trên 
lưới chưa được trang bị. Hiện nay, EVNNPT đang triển 
khai Hệ thống giám sát bản thể máy biến áp, hệ thống 
thu thập các số liệu đầu vào như thông số vận hành, 
số liệu khí hòa tan, tổn hao điện môi… tiến hành xử lý, 
đánh giá và đưa ra các khuyến nghị cho công tác bảo 
dưỡng, sửa chữa cho phù hợp. Bên cạnh đó, EVNNPT 

Với cuộc cácH mạNg côNg NgHiệp 4.0

Vệ sinh sứ cách điện bằng nước áp lực cao giúp giảm tổn 
thất điện năng
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đang triển khai lắp đặt hệ thống ghi sự cố tại một số 
TBA trên lưới truyền tải. Hệ thống được sử dụng để ghi 
lại các nhiễu loạn, bất thường và sự cố trên lưới phục vụ 
cho mục đích phân tích, đánh giá các sự cố, bất thường 
trên lưới điện.

Việc thống kê sự cố trong các năm qua còn cho 
thấy, sự cố đường dây do nguyên nhân sét đánh chiếm 
tỷ lệ lớn nhất trong các loại sự cố, khoảng 60 - 70% 
tổng số sự cố đường dây. Trước tình hình đó, để có đầy 
đủ thông tin về sét phục vụ cho công tác thiết kế, vận 
hành, sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống chống sét nhằm 
mục đích giảm thiểu sự cố do sét đánh, EVNNPT đang 
triển khai đầu tư trang bị hệ thống thu thập cảnh báo 
sét và sẽ sớm đưa vào vận hành hệ thống thu thập cảnh 
báo sét khu vực miền Bắc.

Ứng dụng công nghệ trong quản 
lý vận hành, quản lý tài sản

Tổng công ty đã xây dựng doanh nghiệp số, hoàn 
thành việc tích hợp các hệ thống phần mềm quản lý, 
các hệ thống đang sử dụng phân tán tại EVNNPT vào 
một phần mềm, hoặc hệ thống phần mềm chung toàn 
EVNNPT để quản lý tài sản và quản lý quá trình SXKD 
cũng như đầu tư xây dựng. Triển khai hệ thống GIS 
và tích hợp được các phần mềm ứng dụng liên quan: 
Quản lý kỹ thuật, quản lý tiến độ (trong QLDA), quản 
lý mạng truyền dẫn,…; triển khai hệ thống quản lý tài 
sản theo tiêu chuẩn ISO 55000, hệ thống quản lý tài sản 
tập trung vào độ tin cậy (RCM). Đây là nội dung quan 
trọng nhất EVNNPT đang triển khai thực hiện.

Ứng dụng máy bay không người lái kiểm tra đường 
dây: Hiện nay, công tác kiểm tra định kỳ thiết bị, hành 
lang tuyến đường dây lưới điện truyền tải do nhân viên 
vận hành thực hiện bằng cách đi dọc tuyến và trèo lên 
cột để kiểm tra. Máy bay không người lái (UAV) có thể 
ứng dụng hiệu quả trong công tác quản lý vận hành, 
đặc biệt kiểm tra thiết bị đang mang điện, đối với khu 
vực đi lại khó khăn, các vị trí hiểm trở, giúp giảm thời 
gian kiểm tra và nâng cao năng suất, hiệu quả của người 
lao động. Trên cơ sở đó, EVNNPT đang triển khai thử 
nghiệm ứng dụng UAV trong việc kiểm tra định kỳ 
đường dây. 

Hệ thống định vị sự cố: Qua thực tế vận hành, nhiều 
sự cố xảy ra trên các đường dây 500, 220 kV, đặc biệt 
các đường dây đi qua khu vực địa hình, khí hậu phức tạp 
thì công tác xác định điểm sự cố mất rất nhiều nhân lực, 
thời gian. Nhiều sự cố các Công ty TTĐ phải huy động 
một lực lượng lớn cán bộ, rà soát toàn tuyến để xác định 
vị trí sự cố, nhiều sự cố kéo dài do phải cô lập đường dây 
để xác định, cô lập điểm sự cố đảm bảo an toàn trước 

khi khôi phục trở lại vận hành. Hiện nay, EVNNPT đang 
triển khai dự án lắp đặt thiết bị định vị sự cố cho 69 
đường dây 500, 220 kV quan trọng, các đường dây đi qua 
khu vực đồi núi cao, xảy ra nhiều sự cố. Đến cuối năm 
2017, toàn bộ các đường dây 500 kV và các đường dây 
220 kV nối nguồn và cấp điện quan trọng đã được trang 
bị hệ thống định vị sự cố dùng sóng lan truyền. Máy chủ 
phân tích, xác định điểm sự cố được đặt tại các công ty 
TTĐ và tại cơ quan Tổng Công ty.

Ứng dụng vật liệu mới
Sử dụng dây dẫn siêu nhiệt, dây dẫn tổn thất thấp: 

Với đặc thù tại các khu vực thành thị như Hà Nội, thành 
phố Hồ Chí Minh, việc giải phóng mặt bằng đầu tư xây 
dựng các công trình đường dây mới để đáp ứng nhu cầu 
truyền tải điện khi phụ tải tăng nhanh tại các khu công 
nghiệp, các tòa nhà văn phòng mới là rất khó khăn, chi 
phí cao. Từ năm 2012, EVNNPT cũng đã có nghiên cứu 
và ứng dụng dây dẫn siêu nhiệt, thay thế dây dẫn nhôm 
lõi thép tại một số đường dây 220 kV đang vận hành để 
tăng khả năng mang tải của đường dây như: ĐZ 220 kV 
Thường Tín - Mai Động; ĐZ 220 kV Hòa Bình - Xuân 
Mai; ĐZ 220 kV Nho Quan - Ninh Bình; ĐZ 220 kV Phả 
Lại - Phố Nối... Năm 2018, EVNNPT cũng đã triển khai 
ứng dụng dây dẫn tổn thất thấp cho đường dây 220kV 
Trị An - Bình Hòa.

Việc EVNNPT ứng dụng các thiết bị, công nghệ 
mới trong công tác quản lý, vận hành, bảo vệ hệ thống 
truyền tải điện không chỉ đáp ứng xu thế của cuộc 
cách mạng 4.0, mà còn thiết thực góp phần quan trọng 
để lưới điện truyền tải liên tục an toàn, ổn định cho 
các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc 
phòng và thị trường điện Việt Nam trong giai đoạn hội 
nhập quốc tế

Công nhân Công ty Truyền tải điện 1 sửa chữa đường dây 
220 kV đang mang điện
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Năm 2018, Công ty Điện lực Thái Bình 
(PC Thái Bình) bước vào thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 
bối cảnh tốc độ đô thị hóa trong tỉnh 

diễn ra nhanh chóng, kinh tế tiếp đà tăng trưởng ổn 
định, môi trường đầu tư được cải thiện, là điểm đến 
hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa 
bàn tăng cao. Đặc biệt, phụ tải điện tại các KCN, liền 
kề KCN và khu vực TP Thái Bình tăng khá mạnh với 
sản lượng ngày cao nhất của toàn tỉnh đạt công suất 
574 MW (tháng 7/2018). Để đảm bảo cung ứng điện ổn 

định, an toàn cho khách hàng, ngay từ đầu năm 2018, 
PC Thái Bình đã tích cực triển khai, khảo sát, đánh giá 
mức độ tăng trưởng của các phụ tải điện. Theo đó, 
Công ty đã chỉ đạo sát sao Điện lực các huyện, thành 
phố nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện của nhân 
dân và doanh nghiệp, qua đó có kế hoạch đầu tư, xây 
dựng bổ sung các công trình đường dây và TBA mới. 
Cụ thể, từ đầu năm đến nay, Công ty đã triển khai 
đồng bộ công tác đầu tư, nâng cấp mới 22 công trình 
điện. Trong đó, công trình cấy trạm biến áp khu trang 
trại chăn nuôi gia súc và nuôi trồng thủy sản huyện 
Thái Thụy là một trong những công trình trọng điểm, 

Điện lực Thái Thụy nâng cấp một số trạm biến áp và đường dây hạ áp có nguy cơ quá tải.

Những năm gần đây, Thái Bình được đánh giá là một trong những địa phương phát triển 
năng động hàng đầu cả nước. Đi đôi với sự phát triển đó, sản lượng điện thương phẩm 
trên địa bàn tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng từ 10 – 15%/năm. Chính vì vậy, việc cung cấp 
điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh 
tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với ngành 
Điện địa phương.

Tuấn anh

pc THái bìNH:pc THái bìNH:

Đảm bảo Đủ Điện Cho phát triển 
kinh tế - xã hội Của tỉnh

Đảm bảo Đủ Điện Cho phát triển 
kinh tế - xã hội Của tỉnh
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nhằm đảm bảo cung cấp điện cho khu trang trại và 
của cả huyện. Đồng thời, cải tạo, nâng cấp xuất tuyến 
đường xây 35 kV lộ 372 và 374-E11.3 đã đảm bảo cung 
cấp điện ổn định cho các khu công nghiệp Nguyễn Đức 
Cảnh, Phúc Khánh, Sông Trà… với tổng mức đầu tư gần 
135,102 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, 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, từ đầu năm tới nay, Công ty đã 
thực hiện kiểm tra 187.590 lượt khách hàng sử dụng 
điện và truy thu được 1,32 triệu kWh với tổng số tiền 
2,64 tỷ đồng. Qua đó, các chỉ tiêu kinh doanh như sản 
lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, doanh thu của 
đơn vị đều hoàn thành xuất sắc. Chín tháng đầu năm 
2018, sản lượng điện thương phẩm của Công ty đạt 1,9 
tỷ kWh, tăng 14,5% so với cùng kỳ; Giá bán điện bình 
quân đạt 1.625,04 đ/kWh, tăng 10,04 đ/kWh so với kế 
hoạch năm 2018; Tổng doanh thu tiền điện đạt trên 
3.365 tỷ đồng, tăng 19,47% so với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn 
thất điện năng giữ ở mức 7,41%, giảm 0.43% so với 
cùng kỳ năm 2017.

Đặc biệt, bên cạnh việc đảm bảo đủ điện phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của 
nhân dân trên địa bàn, PC Thái Bình cũng đã không 
ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi mới phương 
thức thanh toán tiền điện theo hướng tạo thuận lợi tối 
đa cho người dân và doanh nghiệp. Theo đó, Công 
ty đã ký hợp đồng với 8 ngân hàng cấp tỉnh đang 
đóng trên địa bàn là Agribank, BIDV, ViettinBank, 
Vietcombank, Techcombank, ABBank, VIB, MBBank 
và 4 tổ chức trung gian là Viettel, ECPay, VietUnion 
(Payoo), Bưu điện Thái Bình để triển khai dịch vụ thu 
hộ tiền điện. Nhờ vậy, tính đến hết tháng 9/2018, toàn 
Công ty đã có 207.912 lượt khách hàng thanh toán tiền 
điện qua các ngân hàng và các tổ chức trung gian, đạt 
tỷ lệ 31,35% trên tổng số hóa đơn, tăng 6,35% so với 
kế hoạch.

Trên cơ sở nắm bắt kịp thời những thuận lợi, 
khó khăn, thách thức, PC Thái Bình phấn đấu mục 
tiêu tổng sản lượng điện thương phẩm của ba tháng 
cuối năm 2018 đạt 634,41 triệu kWh, nâng tổng sản 
lượng điện thương phẩm cả năm là 2,435 tỷ kWh; 
tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống 6,98%, đạt so 
với kế hoạch EVNNPC giao; giá bán điện bình quân 
là 1.621,48 đ/kWh; doanh thu tiền điện cả năm đạt 
4.110,58 tỷ đồng. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đó, Công ty 
sẽ tăng cường công tác quản lý kỹ thuật vận hành, kết 
lưới hợp lý để giảm bán kính cấp điện; tính toán tổn 
thất kỹ thuật điện năng trên lưới trung - hạ áp để làm 
cơ sở khoanh vùng, nhận dạng tổn thất, từ đó, Công ty 
sẽ đưa ra các giải pháp hữu hiệu chống tổn thất điện 
năng; chỉ đạo các Điện lực tổng kiểm tra, rà soát và 
thống kê các khu vực có điện áp thấp để lập kế hoạch 
xử lý, trong đó, trước mắt phải thực hiện san tải, cân 
pha, chuyển nấc phân áp và nâng công suất máy biến 
áp, tiết diện dây dẫn bằng nguồn vốn sửa chữa lớn và 
sửa chữa thường xuyên; khẩn trương đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện các hạng mục công trình cải tạo, sửa chữa 
đã được phê duyệt; xử lý nghiêm các vi phạm, kể cả 
trường hợp sử dụng sai mục đích giá, sử dụng nhiều 
công tơ không đúng quy định...; duy trì việc kiểm tra sử 
dụng điện của các khách hàng có máy biến áp chuyên 
dùng hiện đang sử dụng non tải để thống nhất phương 
án tính toán truy thu non tải với khách hàng, qua đó 
góp phần giảm tổn thất. 

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

Công nhân PC Thái Bình chỉnh trang lưới điện nông thôn.
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Công ty Điện lựC SóC trăng:

Những năm qua, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã triển khai thực hiện nhiều 
Dự án điện nông thôn trên địa bàn, tạo động lực mạnh mẽ, góp phần đưa vùng chuyên 
canh tôm mở rộng diện tích, tăng sản lượng tôm xuất khẩu, đồng thời hoàn thành tiêu chí 
số 4 trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Để làm rõ hơn vai trò của ngành Điện trong 
xây dựng NTM tại địa phương, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông 
Huỳnh Minh Hải – Giám đốc PC Sóc Trăng xung quanh vấn đề này.

Đưa ĐiệN Về các VùNg Nuôi Tôm, 
giúp các Địa pHươNg HoàN THàNH Tiêu cHí số 4 

TroNg Xây dựNg NôNg THôN mới

pv: Thời gian qua, PC Sóc Trăng đã rất nỗ lực 
đưa điện về nông thôn theo kế hoạch đề ra. Ngoài 
hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, việc 
xây dựng lưới điện nông thôn còn có vai trò đắc lực 
trong hoàn thành chỉ tiêu số 4 trong xây dựng NTM. 
Xin ông cho biết quy mô và hiệu quả của những công 
trình điện nông thôn tiêu biểu mà PC Sóc Trăng đã và 
đang triển khai?

giám đốc huỳnh minh hải: Mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư nhưng PC Sóc 
Trăng đã phấn đấu, bám sát quy hoạch phát triển Điện 
lực tỉnh Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015, xét đến 2020 
để hoàn thành mục tiêu đầu tư các công trình xây dựng 
cơ bản, nhằm nâng cấp chống quá tải, phát triển mới 
lưới điện đáp ứng nhu cầu phụ tải, cấp điện vùng sâu, 
vùng xa... 

Trong giai đoạn 2012 - 2016, Công ty đã triển khai 
một số dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 1.156,22 
tỷ đồng, tiêu biểu như: Dự án cải tạo lưới điện phân 
phối nông thôn tỉnh Sóc Trăng - RD, tổng vốn đầu tư 
là 31,60 tỷ đồng, hoàn thành năm 2012; Dự án cung 
cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng 
bào Khmer tỉnh Sóc Trăng (3 giai đoạn), tổng vốn đầu 
tư 618,04 tỷ đồng, cấp điện cho 45.408 hộ dân, hoàn 
thành giai đoạn 3 vào năm 2016; Dự án nâng cao hiệu 
quả năng lượng khu vực nông thôn tỉnh Sóc Trăng vay 
vốn Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), tổng vốn đầu tư là 
9,23 tỷ đồng, hoàn thành năm 2014... Các dự án hoàn 
thành đã góp phần củng cố lưới điện, đảm bảo cung 

cấp điện ổn định cho 11.597 hộ nuôi tôm với tổng diện 
tích ao nuôi 53.133 ha. 

Đối với công tác thực hiện Tiêu chí số 4 về điện 
nông thôn, Công ty đã tranh thủ và cân đối các nguồn 
vốn từ các dự án cũng như nguồn vốn đầu tư xây dựng 
được Tổng công ty phân bổ hàng năm để triển khai 
đầu tư các công trình lưới điện, kết quả đến năm 2018, 
trên địa bàn toàn tỉnh Sóc Trăng có 17 phường, 12 thị 
trấn và 80 xã, trong đó chỉ còn 10 xã chưa đạt Tiêu 
chí số 4 về điện nông thôn. Trong thời gian tới, nhằm 
đảm bảo thực hiện đạt Tiêu chí số 4 trên địa bàn các 
địa phương xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết 
Đại hội Đảng bộ của Tỉnh giai đoạn 2018-2020, Công ty 

Ông Huỳnh Minh Hải - Giám đốc PC Sóc Trăng nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhì
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Điện lực Sóc Trăng đã triển khai khảo sát, lập danh mục 
các công trình và đang phối hợp cùng Sở Công Thương 
tỉnh Sóc Trăng hoàn chỉnh các thủ tục thực hiện ứng 
vốn Ngân sách Tỉnh để triển khai thực hiện đầu tư trên 
địa bàn 20 xã, cấp điện cho 2.608 hộ dân.

pv: Từ khi có đường dây 500 kV Bắc - Nam, PC 
Sóc Trăng  đã kịp thời đưa lưới điện vươn dài, trải rộng 
khắp các địa phương toàn tỉnh.  Tuy vậy, một số địa 
phương vùng sâu và vùng xa vẫn chưa có điện. Xin ông 
cho biết tình hình hiện nay được cải thiện như thế nào?

giám đốc huỳnh minh hải: Từ việc đẩy mạnh 
đầu tư phát triển lưới điện xuyên suốt quá trình hình 
thành của Công ty, quy mô quản lý lưới điện của Công 
ty đã không ngừng tăng trưởng. Tính đến cuối năm 
2017, quy mô quản lý lưới điện của Công ty bao gồm 
3.107,82 km đường dây trung thế; 5.269,23 km đường 
dây hạ thế; 5.629 trạm biến áp với tổng dung lượng 
574.023,50 kVA cung cấp điện đến tất cả các xã trên địa 
bàn Tỉnh. Đến tháng 01/2018, 100% số xã, thị trấn trên 
địa bàn tỉnh có điện lưới Quốc gia và số hộ dân nông 
thôn có điện là 223.363 hộ, đạt 99,32%. 

Giai đoạn 2016 - 2018, Công ty đã triển khai thực 
hiện Dự án xóa câu phụ với tổng mức đầu tư 25,23 tỷ 
đồng, cấp điện cho 9.667 hộ dân. Trong thời gian sắp 
tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư các công trình, 
dự án lưới điện trên địa bàn Tỉnh nhằm hoàn thiện, 
củng cố và phát triển khả năng đáp ứng nhu cầu sử 
dụng điện của nhân dân tỉnh Sóc Trăng. Dự kiến trong 
giai đoạn 2018 - 2020, ngành Điện sẽ triển khai một số 
dự án lớn, mang tính cấp thiết với tổng mức đầu tư 
1.072,20 tỷ đồng, tiêu biểu như: Dự án cải tạo, nâng cấp 
và phát triển lưới điện khu vực Thành phố, Thị xã, Thị 
trấn tỉnh Sóc Trăng vay vốn KfW (giai đoạn 3), tổng 
mức đầu tư: 156,38 tỷ đồng; Chương trình hỗ trợ chính 
sách cải cách ngành Điện giai đoạn 4 vay vốn ODA 
(DPL4), tổng mức đầu tư 73,68 tỷ đồng; Dự án Cấp điện 
nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Sóc Trăng thuộc 
Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo 
theo QĐ 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng 
Chính phủ giai đoạn 2016-2020, với tổng mức đầu tư 
426,1 tỷ đồng;…

pv: Năm 2018, PC Sóc Trăng ngoài việc tiếp tục 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ 
thuật của EVN SPC giao còn triển khai quyết liệt chủ đề 
của EVN: “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”. Xin 
ông cho biết những chuyển động tích cực và hiệu quả 
của việc bố trí và sử dụng nguồn nhân lực tại Công ty? 

giám đốc huỳnh minh hải: Bên cạnh tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch theo 

chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của ngành 
Điện, Công ty Điện lực Sóc Trăng luôn chú trọng quan 
tâm đến công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực cũng như chăm lo cho đời sống cán bộ công 
nhân viên, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thúc đẩy 
Công ty phát triển bền vững. 

Hằng năm, Công ty tiến hành tổ chức công tác 
đào tạo nội bộ, bồi huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên 
sâu, nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung đào tạo 
tay nghề cho người lao động; Rà soát, bố trí, phân 
công công việc phù hợp với trình độ, năng lực của từng 
CBCNV; Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo công 
tác chăm sóc sức khỏe, tăng thu nhập để nâng cao đời 
sống cán bộ công nhân viên. 

Trong năm 2018, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã 
triển khai 4.295 lượt đào tạo cho CBCNV trong Công 
ty với tổng chi phí 749 triệu đồng. Bên cạnh tổ chức 
các lớp bồi huấn kỹ năng, đào tạo nội bộ, Công ty còn 
đăng ký các khóa đào tạo tại Tổng công ty Điện lực 
miền Nam cũng như các lớp đào tạo nâng cao trình 
độ chuyên môn (đại học, thạc sỹ), trình độ ngoại ngữ 
để CBCNV có nhu cầu tham gia. Đến cuối năm 2018, 
cơ cấu CBCNV theo trình độ của Công ty như sau: 16 
thạc sỹ, 233 cử nhân, 19 cao đẳng, 224 trung cấp, 326 
công nhân kỹ thuật và 20 trình độ khác. 

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chính 
là một trong các yếu tố chủ đạo trong quá trình hoạt 
động và phát triển của Công ty Điện lực Sóc Trăng 
trong thời gian sắp tới.

pv: Xin cám ơn ông!
huy Băng (thực hiện)

Người dân ở vùng sâu, vùng xa tỉnh Sóc Trăng đã có đủ điện 
phục vụ sản xuất nuôi tôm
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Thành công của Công ty CP Chế tạo Máy 
biến thế Hà Nội chính là tạo được lòng 
tin đối với khách hàng, bởi ngay từ ngày 
đầu khởi nghiệp, thái độ cầu thị, khiêm 

tốn học hỏi, liên tục sáng tạo, đổi mới của Ban Lãnh 
đạo và tập thể người lao động đã giúp Công ty cho ra 
đời những sản phẩm máy biến áp đạt chất lượng cao, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Nhờ sự quyết liệt trong đầu tư thiết bị công nghệ, 
chú trọng dây chuyền công nghệ mới từ các quốc gia 
có nền công nghiệp phát triển như Nhật Bản, Hàn 
Quốc, Đức, Trung Quốc… nên Công ty đã hoàn thiện 
phòng thí nghiệm đồng bộ, độ chính xác cao, điện 
áp cao đến 100 kV, tần số 100Hz, nhằm đảm bảo thử 
nghiệm máy biến thế theo đúng tiêu chuẩn TCVN IEC 
60076 và các tiêu chuẩn tương đương. Đồng thời, áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực sản 
xuất và cung ứng máy biến áp điện lực phù hợp với 
các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015 của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam; 
Giấy chứng nhận “Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá HBT” 
của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Các sản phẩm của 
Công ty đều được cấp Giấy Chứng nhận sản phẩm máy 
biến áp phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6306-1:2006/
IEC 60076-1:2000 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
chất lượng Việt Nam; Giấy chứng nhận Ngoài áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008; Công ty 
còn áp dụng tiêu chuẩn 5S; Thực hiện hệ thống đánh 
giá hiệu quả công việc (BSC/KPI). Đặc biệt là ứng dụng 

hBt:

Mai hương

Doanh nghiệp Vì 
lợi íCh Của kháCh hàng

Thành lập năm 2008 và hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thiết bị điện, Công ty CP Chế 
tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) đã gặp phải nhiều khó khăn, thách thức do nguồn lực 
tài chính hạn chế; thiếu lực lượng lao động chất lượng cao; thị trường chưa được mở rộng; 
nguồn lực nội bộ (gồm quy trình, công nghệ, cơ sở vật chất máy móc thiết bị) còn ở giai 
đoạn sơ khai… Tuy nhiên, bằng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sức lao động sáng tạo của tập thể 
CBCNV, Công ty HBT đã từng bước vượt qua thách thức, khẳng định vai trò, vị trí của 
mình trong cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực chế tạo máy 
biến áp.

MBA siêu tiết kiệm tổn hao lõi tôn Amorphous của HBT lắp 
đặt tại Đăk Lắk
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công nghệ thông tin, lắp đặt các phần mềm quản lý 
kinh doanh, kỹ thuật, giúp cho công tác chỉ đạo, điều 
hành, triển khai nhiệm vụ được chính xác, khoa học. 

Nhận xét về các sản phẩm mang thương hiệu HBT 
đã được sử dụng nhiều năm tại doanh nghiệp, ông Trần 
Quang Đông - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng 
Trị cho biết: Máy biến áp do Công ty CP Chế tạo Máy 
biến thế Hà Nội cung cấp cho Công ty Điện lực Quảng 
Trị từ năm 2009, đến nay vẫn sử dụng tốt, chưa xảy ra 
sự cố hoặc hư hỏng nào. Qua đó thấy rằng, sản phẩm 
máy biến áp thương hiệu HBT là sản phẩm có chất 
lượng đảm bảo, có đặc tính kỹ thuật phù hợp với điều 
kiện vận hành của lưới điện Việt Nam, có khả năng 
chịu quá tải và quá điện áp”.

Máy biến áp của Công ty CP Chế tạo Máy biến 
thế Hà Nội được ưa chuộng tại thị trường ngành Điện 
trong nước bởi HBT luôn quan tâm tới lợi ích của khách 
hàng. Tất cả các sản phẩm cung cấp ra thị trường gồm: 
Máy biến thế 1 pha, 3 pha ngâm dầu và khô làm mát 
tự nhiên tuần hoàn bằng dầu; Máy biến thế kiểu kín tự 
giãn nở không bầu dầu và máy biến thế kiểu hở có bầu 
dầu, công suất máy tới 20.000 kVA, điện áp tới 35 kV, 
đều được kiểm định chặt chẽ, đảm bảo các thông số 
quy định. Đây là những loại máy biến áp có đặc tính 
nổi trội là độ chính xác cao, độ tổn hao điện năng thấp, 

bền, chịu được quá điện áp lớn, đáp ứng các yêu cầu 
của khách hàng về chất lượng và tiến độ, có thể lắp 
đặt trên mọi địa hình, trong nhà, hoặc ngoài trời… Sau 
thời gian lắp đặt, đưa vào sử dụng tại các công trình, 
Công ty đều thường xuyên liên hệ với đối tác và cam 
kết bảo hành sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Thân - Giám 
đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết: Từ năm 2013, 
trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã sử dụng các sản phẩm của 
HBT vào các mục tiêu chống quá tải ở địa bàn đông 
dân cư; phát triển mới lưới điện khu vực vùng sâu vùng 
xa; những địa phương đã và đang thực hiện xây dựng 
nông thôn mới. Thực tế cho thấy rằng, các sản phẩm 
máy biến áp thương hiệu HBT do Công ty CP Chế tạo 
Máy biến thế Hà Nội cung cấp luôn vận hành an toàn, 
chạy êm, chất lượng ổn định. Chúng tôi đánh giá cao 
về chất lượng dịch vụ sau bán hàng của HBT, các nhân 
viên của Công ty chăm sóc khách hàng nhiệt tình và 
có tinh thần trách nhiệm rất cao, chúng tôi thực sự yên 
tâm và hài lòng”.

Xin chúc mừng Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 
Hà Nội, doanh nghiệp không chỉ biết hoàn thành các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho 
người lao động, mà quan trọng chính là Công ty đã 
không vì quyền lợi trước mắt, biết vì lợi ích của khách 
hàng, được khách hàng ghi nhận, đánh giá cao

Máy biến áp của HBT sản xuất đang sử dụng tại công trình
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Năm 2018 đánh dấu chặng đường 15 năm 
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam - Giải 
thưởng uy tín cấp quốc gia dành cho phụ 
nữ, tôn vinh những cá nhân và tập thể 

phụ nữ tiêu biểu, giỏi trí tuệ, đẹp tâm hồn, cống hiến 
có trách nhiệm với gia đình, xã hội. Giải thưởng Phụ nữ 
Việt Nam năm nay được trao cho 05 tập thể và 10 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của đời 
sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của xã hội, đại 
diện xuất sắc nhất cho hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong 
thời đại mới. May 10 là một trong 5 đơn vị tiêu biểu vinh 
dự nhận giải thưởng tập thể phụ nữ xuất sắc. 

Với đặc thù gần 80% nữ, lực lượng lao động nữ 
May 10 đã có nhiều đóng góp to lớn trong việc hoàn 
thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của doanh nghiệp. 
Chị em đã thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, yêu 
nước, luôn đi đầu trong sự nghiệp đổi mới. Phụ nữ 
May 10 đã phát huy bản chất của người phụ nữ Việt 
Nam cần cù chịu khó, giàu đức tính tận tụy, kiên trì, 
bền bỉ khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính sáng tạo 
trong mọi lĩnh vực hoạt động. Trong công việc, các chị 
là những người quyết đoán, bản lĩnh, dám nghĩ, dám 
làm và dám chịu trách nhiệm. Chị em luôn là lực lượng 
nòng cốt trong các phong trào thi đua lao động sáng 
tạo, áp dụng cữ gá lắp, thao tác tiên tiến, tổ chức đào 
tạo, kèm cặp tay nghề, rèn luyện nâng cao tay nghề với 
tiêu chí “Giỏi một việc, biết nhiều việc”. Trong năm 

2017, toàn Tổng công ty đã có 281 sáng kiến với số tiền 
làm lợi trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó, chị em nữ có 186 
sáng kiến, làm lợi 4,27 tỷ đồng; chủ động liên kết và 
hợp tác với các đối tác lớn để nâng cao thương hiệu 
và uy tín của Công ty; áp dụng  4.0 trong kinh doanh 
và quảng cáo thương hiệu với giá trị làm lợi trong 4 
ngày thực hiện, tổng cộng: 124 triệu đồng và nhiều lợi 
ích khác cho xã hội. Những sáng kiến, thành tựu trong 
lao động sản xuất của các chị đã góp phần mang lại 
lợi ích cho sự phát triển của Tổng công ty, của ngành 
Dệt May Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy bình 
đẳng và tiến bộ cho phụ nữ Việt Nam.

Chị em thực hiện tốt công tác tuyên truyền chủ 
trương của Đảng, pháp luật Nhà nước về công tác cán 
bộ nữ,  nâng cao nhận thức về giới và thực hiện bình 
đẳng giới dưới nhiều hình thức. Lao động nữ May 10 
tích cực trong hoạt động hướng thiện, nhân đạo. Trong 
vai trò làm vợ, làm mẹ chị em biết giữ lửa, vun vén 
hạnh phúc gia đình. Tập thể nữ May 10 đã có những 
đóng góp to lớn, tích cực trên mọi phương diện của 
đời sống xã hội. Một số chị trở thành những phụ nữ 
thành đạt và hỗ trợ nhiều người khác trong cộng đồng.

Những thành quả được ghi nhận qua “Giải thưởng 
Phụ nữ Việt Nam năm 2018” sẽ là động lực to lớn để đội 
ngũ lao động nữ May 10 tiếp tục vươn lên, không ngừng 
sáng tạo, phát huy vai trò, trách nhiệm của phụ nữ trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

ng. Thúy

Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa tổ chức kỷ niệm 88 năm thành lập Hội Liên 
hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2018. 

may 10 vinh dự đạt giải thưởng
pHụ Nữ ViệT Nam Năm 2018

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy - Giám đốc điều hành và bà 
Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn thay mặt cho tập thể nữ 
May 10 tham dự và nhận Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2018

Tập thể nữ May 10 nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 
2018 
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Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc 
điều hành Tổng công ty May 10 (May 
10) đã thay mặt CBCNV Tổng công 
trao cặp lá yêu thương đến 2 anh em 

Lương Văn Hùng và Lương Thị Hường người dân 
tộc Dao, sống tại bản Nàng 1, xã Mường Lý, huyện 
Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa - một trong những huyện 
chịu hậu quả nặng nề nhất đợt mưa lũ vừa qua.

Hoàn cảnh của 02 anh em Hùng và Hường rất khó 
khăn, thiếu thốn cả về vật chất lẫn tinh thần. Ba gặp 
nạn bị lũ cuốn trôi 4 năm trước, hai năm sau, mẹ lập 
gia đình mới tại Hoà Bình, hai anh em đã phải nương 
tựa vào nhau mà sống. Khoảng 1-2 tháng mẹ mới về 
một lần rồi lại đi ngay. Hai anh em biết chẳng thể ngăn 
mẹ đi nên đành giấu nỗi buồn vào trong, tự che chở, 
bao bọc và yêu thương nhau. Mỗi lần về, mẹ cho 2 em 
nhỏ 100 nghìn đồng để đóng tiền điện. Bữa cơm hằng 
ngày của hai anh em sẽ chỉ có hai món không đổi đó 
là cơm và măng luộc. Nhiều năm liền là học sinh vượt 
khó đạt thành tích cao nhất trong bản, nhưng ước mơ 
làm chú bộ đội và tương lai của cả hai anh em đang bị 
đè nặng bởi nỗi lo cơm áo hàng ngày. Người anh trai 14 
tuổi giờ còn đảm đương luôn vai trò người mẹ, người 
cha của em gái.

Để tiếp thêm ước mơ giản dị của 2 anh em được 
đến trường đi học, Tổng công ty May 10 đã nhận bảo 
trợ cho 2 anh em khoản tiền 600.000 đồng/tháng cho 
tới khi các em đủ 18 tuổi, với tổng trị giá trên 86 triệu 
đồng. Khi đủ 18 tuổi, nếu các em không có công ăn 
việc làm, May 10 sẽ tạo điều kiện để các em được làm 
việc tại các nhà máy, xí nghiệp đóng trên địa bàn của 
tỉnh Thanh Hóa. 

Đồng hành cùng chương trình Cặp lá yêu thương, 
May 10 đã góp phần lan tỏa tình yêu thương của mỗi 
con người trong xã hội, thắp sáng nhiều thêm những 
ước mơ tới trường của hàng ngàn em nhỏ.

Trước đó, sáng ngày 05/10/2018, ông Nguyễn Ánh 
Dương - Giám đốc điều hành; ông Vũ Hồng Quang - Bí 
thư Đoàn Thanh niên và đoàn thiện nguyện của May 
10 tổ chức trao 100 suất quà cho đồng bào vừa trải qua 
đợt mưa lũ, sạt lở và bị cô lập tại huyện Mường Lát. 
Mỗi suất quà bao gồm các nhu yếu phẩm như: Dầu 
ăn, mì chính, nước mắm, miến, quần áo và 01 chiếc 
chăn ấm. Giá trị món quà tuy nhỏ nhưng với tinh thần 
“Hạnh phúc là sự sẻ chia” của người lao động May 10 
đã phần nào động viên tinh thần người dân nơi đây có 
thêm nhiều động lực để vượt qua giai đoạn này

Vừa qua, tại khu Di tích lịch sử Lam Kinh (huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa), đã diễn ra 
chương trình truyền hình trực tiếp Gala "Cặp lá yêu thương 3 năm" do Trung tâm Tin tức 
VTV24, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tổ chức. 

may 10

Ông Nguyễn Ánh Dương - Giám đốc điều hành TCT May 10 
trao cặp lá yêu thương đến 2 anh em Lương Văn Hùng và 
Lương Thị Hường

Đoàn thiện nguyện May 10 trao quà cho bà con tại huyện 
Mường Lát

Trao cẶp Lá yêu THươNg

NTT
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LTh

Sau khi trở về từ Asean Para Games 2018, vận động viên Trịnh Anh Tuấn - Huy chương 
Đồng châu Á môn cầu lông đơn nam, đã được Lãnh đạo Tổng công ty gặp gỡ động viên. Tại 
buổi gặp, Tổng giám đốc May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền đã dành những lời khen tặng 
chân thành đến VĐV Trịnh Anh Tuấn và mong muốn anh sẽ trở thành động lực để CBCNV 
May 10 nói riêng và cộng đồng nói chung viết tiếp những thành công bằng niềm đam mê 
của mình. Trịnh Anh Tuấn bày tỏ lòng cảm ơn và mong muốn Lãnh đạo Tổng công ty, Xí 
nghiệp luôn tạo điều kiện để anh tham gia các giải thể thao và mang vinh quang về cho thể 
thao nước nhà.

khEn thưởng
VậN ĐộNg ViêN ĐạT Huy cHươNg ĐồNg 

aseaN para games 2018

Tại buổi Lễ chào cờ ngày 22/10/2018, 
Lãnh đạo Tổng công ty đã tặng hoa và 
phần thưởng dành cho VĐV Trịnh Anh 
Tuấn. Anh Tuấn chia sẻ:“Tôi tham gia 

môn cầu lông từ năm 16 tuổi. Tôi không được bình 
thường như mọi người nên việc chơi thể thao gặp 
rất nhiều trở ngại. Khi chơi cầu lông phải di chuyển 
nhiều, chân tôi di chuyển rất khó khăn. Trước đây, 

Lãnh đạo May 10 gặp mặt VĐV Trịnh Anh Tuấn
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có nhiều người nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại 
nhưng hiện tại tôi đứng đây cùng với mọi người và 
trên bảng tổng sắp môn cầu lông dành cho người 
khuyết tật thì tôi đang đứng đầu toàn quốc và đứng 
thứ 21 thế giới…”.

Vượt qua khiếm khuyết của cơ thể cùng với sự 
kiên trì, bền bỉ, Trịnh Anh Tuấn đã giành nhiều 
thành tích đáng nể phục nhưng anh luôn luôn khiêm 
tốn, khâm phục những người có nghị lực hơn mình: 
“Tôi tham gia CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội 
từ năm 2007 và được biết có người chỉ dùng được 01 
tay mà vẫn đoạt Huy chương Vàng Thế giới và Huy 
chương Vàng Asean Para Game. Họ thật sự nỗ lực 
rất nhiều để mang một chút vinh quang về cho nước 
nhà. Tôi tiếp xúc với họ và họ đã dạy cho tôi cách 
vượt qua khó khăn. Chỉ có tập luyện kiên trì mới 
mang lại vinh quang…” và anh gửi gắm tới toàn thể 
CBCNV “Nếu có ước mơ mọi người hãy cố gắng, 
bền bỉ tập luyện thì sẽ hoàn thành ước mơ mà mình 
mong muốn”.

Khi được hỏi mục tiêu trong thời gian tới của anh 
là gì, Tuấn chia sẻ: “Trước tiên là luôn hoàn thành 
nhiệm vụ mà lãnh đạo giao”. Điều đó thật có ý nghĩa, 
mọi người cần làm việc với tình yêu, luôn hoàn thành 
nhiệm vụ thì thành công sẽ đến. Thông điệp mà Tuấn 
mang lại: Tuy là người khuyết tật nhưng bằng niềm 
đam mê và chăm chỉ tập luyện Tuấn đã có những 
thành công.

Anh Tuấn có vợ là chị Vi Thị Hương - HLV võ 
cổ truyền dân tộc. Anh và chị đều làm việc tại XN 
May 5 của Tổng công ty May 10. Anh Tuấn làm việc 
tại Tổ chi tiết 1, còn chị làm việc tại Tổ thân 3. Cả 
hai người luôn luyện tập môn thể thao mà mình theo 
đuổi và là chỗ dựa tinh thần cho nhau trong thi đấu. 
Từ năm 2015 đến năm 2017, anh liên tiếp giành Huy 
chương Vàng giải thể thao người khuyết tật toàn 
quốc ở bộ môn cầu lông. Năm 2017, lọt vào bán kết 
Para Game tổ chức ở Malaysia, vào tứ kết ở giải vô 
địch Thế giới. Trong năm 2018, anh giành HCV đơn 
nam và 2 HCB đôi nam ở giải thể thao người khuyết 
tật Toàn quốc. Đặc biệt Tuấn đã vinh dự giành tấm 
HCĐ ở mùa giải Para Game diễn ra tại Indonesia 
vừa qua.

Với những người khuyết tật, vượt qua cuộc sống 
đời thường đã khó. Tham gia và đạt thành tích cao 
trong thể thao lại càng khó hơn. Trịnh Anh Tuấn là 
niềm tự hào, là tấm gương cho CBCNV May 10 học 
tập và phấn đấu Lãnh đạo Tổng công ty khen thưởng VĐV Trịnh Anh Tuấn
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nguyễn hoàng

kỷ niệm Về
ngày hội bia hà nội

Hôm nay, Thắng đi ăn trưa ở cửa hàng 
cơm bình dân tình cờ gặp lại Toàn - bạn 
cũ cùng học ở Trường Đại học Thương 
mại. Thấy Toàn, Thắng mừng quá, bưng 

ngay đĩa cơm đến ngồi cạnh và vỗ vai Toàn: Hóa ra 
ông bạn tôi cũng biết cửa hàng này, thế mà hôm nay 
mới gặp!

Toàn ngoái lại nhận ra Thắng: Thế ông thường 
xuyên ăn ở đây à?

Thắng: Ngày nào bọn mình cũng ra đây ăn và làm 
một cốc bia hơi Hà Nội giải khát, mình cảm thấy sảng 
khoái lắm. Nói xong, Thắng gọi hai cốc bia hơi Hà Nội, 
loại cốc màu xanh, dung tích nửa lít, mời Toàn cùng 
uống. Hai bạn cùng cụng ly và làm một hơi đến hết rồi 
đặt cốc xuống bàn.

Thắng: Chà! Chà! “Đã” thật. Chúng mình làm một 
ly nữa nhé!

Toàn: Giơ tay ra hiệu với Thắng và nói: “Uống thế 
thôi ông bạn ạ! Chiều nay mình còn phải đi gặp khách 
hàng. Chúng ta sẽ gặp nhau tại Lễ hội Bia Hà Nội tháng 
12 tới tha hồ hàn huyên nhé...”.

Thắng: Nhất trí thôi. À này, tiếc quá, chủ nhật vừa 
rồi bọn bạn cùng lớp chúng mình vừa tụ tập ở quán 
Lan Chín - Tăng Bạt Hổ uống một chầu bia hơi Hà Nội 
“đã” lắm, nếu có cậu nữa thì vui biết mấy. Hôm đó có: 
“Tùng say sưa”; Minh; Ngọc và cả “Thung phớt” nữa. 
Mọi người cứ vui như Tết. Cậu ‘Tùng say sưa”, bao từ 
A đến Z, nên càng cảm thấy ngon hơn. Chỉ vào cốc 
bia hơi Hà Nội, Thắng bảo: “Cậu biết không, mỗi đứa 
uống 5 cốc như thế này mà vẫn tĩnh như không. Công 
nhận bia hơi Hà Nội ngon thật”.

Toàn: “Thôi đừng kể nữa làm cho mình tiếc đứt 
ruột”, rồi ngước nhìn Thắng rồi cùng cười sảng khoái.

Thắng: À, cậu còn nhớ hôm ở Lễ hội Bia Hà Nội 
năm ngoái trên Quần Ngựa Hà Nội không?

Toàn: Làm sao mà quên được chứ! Vừa được 
thưởng thức bia hơi Hà Nội tuyệt vời, lại được ngắm 
các em PG rõ xinh. Niềm vui như được nhân đôi. Năm 
nay cậu nhớ rủ em “gái” cùng cơ quan đi cho vui nhé! 
Cô ấy được đấy chứ! Vừa đẹp người lại đẹp nết.

Thắng: Để tôi hẹn nhé! Em ý là “Bộ trưởng ngoại 
giao” của doanh nghiệp mình nên cũng rất bận nhưng 
chắc là OK thôi. Vừa nói, Thắng vừa đưa chiếc điện 

Thực khách thưởng thức bia hơi Hà Nội tại Lễ hội bia
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thoại Iphone X màu đen còn rất mới bấm gọi cho Hoa: 
“Alo! Hoa phải không? Anh Thắng đây! Em đang ở 
đâu đấy?

Hoa: Em đang công tác ở Hải Phòng!

Thắng: Hoa còn nhớ Toàn - bạn anh mà năm ngoái 
chúng ta cùng nhau uống bia hơi Hà Nội tại Quần ngựa 
không?

Hoa: Có chứ! 

Hoa phấn khích và buông câu đùa: Anh bạn của 
anh đã có “bến đậu” chưa?

Thắng: Thế là các cậu nhớ nhau rồi phải không? 
Muốn biết thì gặp nhau sẽ rõ. Năm nay, Hoa nhớ thu 
xếp để bộ ba chúng mình lại hàn huyên tại Lễ hội Bia 
Hà Nội vào dịp đầu tháng 12 nhé?

Hoa hào hứng: “Tuyệt quá! Nhất định rồi”. Anh 
bạn của anh cũng vui tính thật. Cho em gửi lời thăm 
anh ý nhé!

Thắng: OK! Chào Hoa...

Hoa: Hẹn gặp nhau.

Thắng cười rất tươi: “Ông biết không? Em ý hào 
hứng lắm, còn hỏi thăm cậu nữa đấy!

Toàn: “Hóa ra em ấy vẫn còn nhớ mình”, rồi 
đưa tay lên đầu xoa xoa có vẻ luyến tiếc: “Sao mình 
ngốc thế nhỉ. Bây giờ không biết em ý có còn “phòng 
không” chứ? 

Toàn ơi! Cậu cho tớ xin điện thoại của em ý để tớ 
gọi điện khi thích hợp.

Thắng: Được thôi.

Toàn lưu điện thoại của Hoa vào danh bạ rồi cười 
rất tươi một mình. Năm nay gặp nhau nhất định mình 
sẽ chúc em ấy say để có cơ hội đưa nàng về nhà.

Thắng: Không được! Không được. Cậu chỉ được vui 
vẻ chứ không được làm em ấy say đâu nhé!

Toàn: Cậu lại ghen rồi phải không?

Thắng cười: “Ghen hay không còn lâu mới nói”.

Hai bạn lại cười rôm rã.

Toàn ngước nhìn đồng hồ phía trước, kim đã chỉ 
gần 1 giờ chiều, liền bảo với Thắng: Chúng mình về 
thôi. Chiều nay mình còn chuẩn bị tài liệu cho chuyến 
đi công tác nước ngoài một tuần.

Thắng: Chúc ông bạn chuyến công tác thành công 
và nhớ mua quà kỷ niệm cho mình và Hoa nhé!

Toàn cười: Chuyện nhỏ như con thỏ. Chỉ sợ em ý 
hiểu sai thì mất cơ hội thôi.

Thắng: Tớ sẽ là người “tác hợp” mối duyên cho hai 
cậu được chưa?

Toàn bắt tay Thắng thật chặt và reo lên: “Thế thì 
còn gì bằng”. Cảm ơn ông bạn nhiều nhé!

Chia tay Thắng, hình ảnh Hoa - bạn uống bia hôm 
nào cứ hiện lên trong mắt Toàn. Toàn không thể nào 
quên được kỷ niệm trong Ngày hội bia Hà Nội cùng 
Hoa năm ngoái. Toàn tự nhủ, năm nay gặp lại em, 
mình sẽ mạnh dạn hơn, biết đâu duyên số lại đến với 
mình bắt đầu từ bia hơi Hà Nội. Toàn lại cười một 
mình và cứ nghĩ miên man, chỉ mong thời gian trôi 
thật nhanh để ngày đó biết đâu là ngày có ý nghĩa của 
cuộc đời mình...

Lễ hội bia hơi Hà Nội - Nơi hội tụ của những người cùng chung niềm đam mê với bia Hà Nội
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hưng hà

Vườn bia hơi hà nộiVườn bia hơi hà nội
Lãng mạn trong lòng Thủ đôLãng mạn trong lòng Thủ đô

Nhân dịp khai mạc AFF Cup 2018 vào đầu tháng 11, nhóm bạn thời đại học chúng tôi đã 
chọn điểm hẹn nhau tại Nhà hàng Vườn Bia hơi Hà Nội - nơi có một khuôn viên thật đẹp và 
lãng mạn, tọa lạc tại số 2A Nguyễn Thị Thập, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Nếu lần đầu đến đây, bạn sẽ phải trầm 
trồ trước không gian thoáng đãng với 
những nét giao hòa vừa truyền thống 
vừa hiện đại, được phủ kín bởi những 

tán cây xanh rợp bóng mát. Toàn bộ khu phục vụ ẩm 
thực của Nhà hàng trải rộng đến hàng nghìn mét vuông, 
kiến trúc tựa như một khu biệt thự cổ của Pháp, đậm 
tính đương đại, không thua kém bất kỳ những nhà hàng 
nổi tiếng nào khác... Các chi tiết phòng ốc, nội thất mang 
màu sắc thiết kế khá đặc sắc, song vẫn toát lên những 
“âm hưởng” Á Đông. Sự tương đồng của từng khu kết 
nối với nhau khá nhẹ nhàng, từ cổng vào cho đến sân 
vườn, nơi đón khách… khiến cho không gian nơi đây thật 
ấm cúng và ngọt ngào, rất phù hợp với những bữa tiệc 
bia hơi Hà Nội. Tổng thể vừa đồng nhất vừa đem lại cảm 
giác yên bình, tựa như một bức tranh trù phú…

19h30' ngày 08/11/2018 mới diễn ra trận khai mạc 
AFF Cup giữa đội tuyển Việt Nam và Lào nhưng ngay 

từ chiều sớm, thực khách đã đến Nhà hàng Vườn Bia 
hơi Hà Nội rất đông. Họ đến sớm để thưởng thức bia 
hơi Hà Nội và chờ cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. 
Chủ Nhà hàng bố trí nhiều màn hình lớn để thực 
khách được thỏa mãn sự đam mê môn thể thao vua. 
Càng gần đến giờ bóng lăn, không khí nơi đây càng 
trở nên náo nhiệt bởi những cuộc hội ngộ vui vẻ. Chỗ 
này đám thanh niên phấn khích liên tục chạm cốc và 
hô dzô...dzô, chỗ kia mấy tốp trung niên thì cá nhau 
tỷ số trận đấu...

Đặc biệt, mỗi khi cầu thủ của chúng ta sút tung lưới 
đội bạn là mọi người lại cùng nhau đứng lên nâng cốc 
và hô vang Việt Nam chiến thắng! Việt Nam vô địch... 
không khí càng trở nên huyên náo. Chúng tôi cùng hòa 
trong không khí từng bừng này và đã chứng kiến những 
thực khách đến đây không chỉ có tình yêu với bóng 
đá mà còn luôn thể hiện tình yêu với bia hơi Hà Nội. 
Các bạn tiếp viên Nhà hàng hôm nay cũng khá vất vả, 
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cứ phải chạy như con thoi để phục vụ thực khách, vì 
không khí bóng đá cùng bia hơi Hà Nội lại là loại nước 
giải khát đã làm đắm say biết bao thực khách đến khó 
cưỡng. Có ai lại từ chối ly bia đầy ắp, được phủ lớp bọt 
trắng mịn màng với những tăm bia sủi đều đều đuổi 
theo thành cốc... được đưa đến từ bàn tay mềm mại 
của các cô gái xinh đẹp. 

Anh Bùi Đức Lập, Giám đốc Nhà hàng cho biết: 
“Hiện nay, với không gian sang trọng và lịch sự, Nhà 
hàng chúng tôi đang thực hiện kế hoạch phục vụ đồ 
uống chủ đạo là bia hơi Hà Nội. Đặc biệt, nhân dịp khai 
mạc Giải bóng đá khu vực ASEAN - AFF Cup 2018, 
chúng tôi đang có chương trình khuyến mại bia hơi Hà 
Nội rất lớn cho khách hàng đến hết tháng 11. Nhà hàng 
có thể phục vụ hàng trăm thực khách cùng lúc, với bãi 
đỗ ô tô, xe máy thuận tiện. Riêng bia hơi Hà Nội, hàng 
ngày, tối thiểu chúng tôi tiêu thụ trên dưới mười bom 
50 lít. Dự định sắp tới, chúng tôi sẽ làm chuyên đề chủ 
điểm về bia hơi Hà Nội, với những chương trình như: 
thi uống bia, ngày hội bia, tiệc liên hoan cuối năm,… 
nhằm đẩy sản lượng tiêu thụ bia hơi của Nhà hàng theo 
dự kiến lên đến hàng nghìn lít/ngày”.

Không những có không gian lý tưởng với khối 
phòng VIP tiện nghi, sân vườn thơ mộng, Vườn Bia hơi 
Hà Nội còn phục vụ hàng trăm món ăn mang hương 
vị Á Âu hấp dẫn như: Tu hài nướng; Nghé thui nứa; 
Cá trích Nhật nướng; Sườn bò Úc; Đùi cừu quay; Lòng 
xào đắng; Dồi nghé nướng… Đây là những món ăn được 
chế biến bởi đội ngũ đầu bếp chuyên nghiệp và có thể 

dễ dàng lựa chọn, kết hợp với các phong cách uống 
bia, thưởng thức bia - nhất là sản phẩm bia hơi Hà Nội 
vừa mang cảm giác mới lạ, độc đáo vừa giữ được nét 
văn hóa thân quen. Tất cả, đều được phục vụ bởi đội 
ngũ nhân viên trẻ trung, xinh đẹp, nhanh nhẹn, nhiệt 
tình và chu đáo.

Hết hiệp 1, Việt Nam tạm dẫn trước Lào với tỷ số 2 
- 0, không khí mừng chiến thắng tại Nhà hàng Vườn Bia 
hơi Hà Nội càng sôi động hơn. Trong lúc nghỉ giải lao 
chờ vào hiệp 2, anh Lập đã tranh thủ giới thiệu với tôi 
về khu vực để bia hơi của Nhà hàng. Quan sát chúng 
tôi thấy từ phòng lạnh, tủ bảo ôn đến các dụng cụ kỹ 
thuật đều làm theo tiêu chuẩn của Công ty CP Thương 
mại Bia Hà Nội đề ra và rất chuyên nghiệp, luôn đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đây cũng chính là điều 
kiện tốt để Nhà hàng phục vụ bia hơi Hà Nội luôn đảm 
bảo chất lượng và hút khách.

Khi đội tuyển Việt Nam dành chiến thắng ròn rã 
khiến không chỉ chúng tôi mà tất cả thực khách đều 
phấn khích. Họ chào nhau ra về và hẹn gặp lại vào ngày 
16/11. Chắc rằng, anh Lập Giám đốc Nhà hàng và các 
nhân viên sẽ còn tất bật chuẩn bị phục vụ thực khách 
trong những ngày quan trọng sắp tới.

  Vườn Bia hơi Hà Nội là nơi lựa chọn hoàn hảo 
không chỉ cho các doanh nghiệp, doanh nhân thành 
đạt, nơi tiếp đãi đối tác tin cậy mà còn là địa điểm sum 
họp lý tưởng của gia đình, bạn bè, tổ chức sự kiện hay 
theo dõi những trận bóng đá
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miWami - thương hiệu thựC phẩm, Đồ uống
HàNg Đầu HàN Quốc pHục Vụ rộNg kHắp Tại ViệT Nam

AN Phú

MIWAMI Co., Ltd (Địa chỉ: 81 Simyo-gil, thành phố Namwon, Jeonbuk – Do, Hàn Quốc) 
là một trong những thương hiệu sản xuất thực phẩm, đồ uống hàng đầu Hàn Quốc, đã có 
mặt ở nhiều quốc gia trên thế giới và đi vào phục vụ người tiêu dùng Việt Nam trong những 
năm gần đây. Tại dải đất hình chữ S, Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy 
Sơn là nhà phân phối độc quyền của MIWAMI Co., Ltd, phục vụ thị trường với hai dòng sản 
phẩm chính là: Bột óc chó và Trà mật ong các loại. Hiện MIWAMI đang từng bước khẳng 
định mình trên thị trường quốc tế và chinh phục đông đảo người tiêu dùng.

Nhiều người đã có duyên thưởng thức 
sản phẩm của MIWAMI đều có chung 
một chia sẻ: Thực phẩm, đồ uống 
dinh dưỡng MIWAMI thực sự thú vị 

và hấp dẫn. Có thể nói như vậy, bởi ai đã từng biết 
đến MIWAMI Co., Ltd, đặc biệt là ở Hàn Quốc, đều 
không thể phủ nhận, đây là một thương hiệu thực 
phẩm, đồ uống có nhiều loại sản phẩm đang được ưa 
chuộng và đã chiếm được lòng tin của một lượng lớn 
người tiêu dùng. 

 Với thành công đó và ngót 10 năm xây dựng, phát 
triển thương hiệu, MIWAMI cũng như những sản phẩm 
của mình đã tạo nên sự khác biệt thú vị và thực sự hấp 

dẫn nhiều đối tượng khách hàng. Đến Việt Nam, với uy 
tín của một thương hiệu giàu tiềm lực, chuyên nghiệp, 
MIWAMI không quên khẳng định triết lý kinh doanh 
tạo nên tên tuổi của mình. Đó là: “Đã tốt ngày càng 
tốt hơn”. Chính nhờ điều đó, mà các sản phẩm của 
MIWAMI, do Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại 
Dịch vụ Thủy Sơn phân phối độc quyền, luôn được 
giữ vững, nâng cao về chất lượng, đảm bảo vệ sinh an 
toàn thực phẩm và có lợi cho sức khỏe người tiêu dùng. 
Trong số những sản phẩm đa dạng của mình, thì hai 
dòng sản phẩm chính: Bột óc chó và Trà mật ong các 
loại phục vụ thị trường Việt Nam đang đi đúng định 
hướng và thực hiện tốt những tiêu chí đó. 

Gian hàng của MIWAMI tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm - Đồ uống 2018 diễn ra ở Hà Nội thu hút người tiêu dùng
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Ngài Song Young Tak - Giám đốc Thị trường quốc 
tế của MIWAMI cho biết: “Kể từ khi thành lập vào 
năm 2009 đến nay, Công ty MIWAMI đã kế thừa và 
phát triển liên tục các loại trà truyền thống của Hàn 
Quốc theo triết lý kinh doanh của thời đại, liên tục 
khám phá, chinh phục thị trường nước ngoài cũng như 
tạo ra giá trị gia tăng của các sản phẩm nông nghiệp 
Hàn Quốc. Từ đó, dựa trên bí quyết công nghệ độc 
quyền, chúng tôi đã xuất khẩu thực phẩm đồ uống 
dinh dưỡng các loại như: Bột óc chó; Trà citron; Trà 
gừng; Trà táo; Trà lô hội,... cho thị trường nước ngoài 
và phát triển một loạt các sản phẩm mới như: Nước cốt 
trái cây, sinh tố hoa quả, mứt và nhiều loại sản phẩm 
khác. Để tăng sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng cũng như đảm bảo chất lượng 
theo tiêu chuẩn toàn cầu, Miwami Co., Ltd đã áp dụng 
Hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng  quốc tế như 
ISO 9001: 2008; ISO 22000; HACCP, đạt chứng nhận 
Halal và đăng ký FCE & SID của FDA (Mỹ). Thời gian 
tới, để giữ vững uy tín, đáp ứng mong đợi của khách 
hàng, tất cả các nhân viên của chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ 
lực hết sức mình…”.

Tại Triển lãm Quốc tế chuyên ngành Thực phẩm 
- Đồ uống - Máy móc Bao bì đóng gói 2018 diễn 
ra tại Hà Nội vào tháng 11 vừa qua, gian hàng của 
MIWAMI luôn thu hút đông đảo thực khách tham 
quan, mua và thưởng thức sản phẩm. Trong dịp này, 
chúng tôi may mắn được gặp trực tiếp đội ngũ cán 
bộ marketing, giới thiệu về sản phẩm của Công ty. 
Nhâm nhi tách trà mật ong, sữa bột óc chó,… vừa 
nhanh vừa tiện dụng, chúng tôi không khỏi ngỡ 
ngàng trước hương vị thơm ngon tự nhiên, đậm đà 
của các loại đồ uống xứ Hàn.

Trong trang phục lịch sự, tác phong chuyên nghiệp 
và thật hiếu khách, chị  Nguyễn Thị Yến - Phó Giám 
đốc Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ 
Thủy Sơn vui vẻ chia sẻ: “Tuy MIWAMI mới vào thị 
trường Việt Nam gần đây nhưng nhiều sản phẩm của 
Công ty đã được đông đảo người tiêu dùng trong nước 
đón nhận. Với mục tiêu vì sức khỏe người dân, chúng 
tôi cam kết phục vụ thị trường những sản phẩm chất 
lượng tốt nhất, tiện lợi cho mọi gia đình trong xu thế 
tiêu dùng năng động hiện nay…”.

Em Nguyễn Ngọc Tiến - một sinh viên Trường Đại 
học Bách Khoa Hà Nội cho biết: “Sau khi nếm thử 
sản phẩm Bột óc chó tại Triển lãm Quốc tế chuyên 
ngành Thực phẩm - Đồ uống 2018, em cảm thấy rất 
thích. Sản phẩm thật tiện dụng mà vẫn không mất 
đi hương vị tự nhiên vốn có của các thành phần hạt, 
củ, quả, chất lượng đảm bảo. Em đã mua một ít về 
dùng để tiện cho việc học chiếm khá nhiều thời gian 
của mình. Mong rằng, các sản phẩm của MIWAMI 
sẽ luôn ổn định, nâng cao chất lượng và là sản phẩm 
quen thuộc của mọi người trong cuộc sống hiện đại 
ngày nay”.  

Có thể nói, với xu hướng toàn cầu hóa ngày càng 
mạnh mẽ, thực phẩm, đồ uống dinh dưỡng sử dụng 
liền, an toàn, tiện ích như đồ uống MIWAMI đang 
là một trong những sản phẩm đáp ứng lối sống công 
nghiệp, năng động, hiện đại, được giới trẻ hưởng ứng 
nhanh, rộng rãi. Bởi vậy, mong rằng, MIWAMI cũng 
như Nhà phân phối độc quyền Công ty TNHH Đầu 
tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác dịch vụ, đầu tư, nghiên cứu, đa dạng 
hóa sản phẩm nhằm mang lại nhiều lợi ích cho người 
tiêu dùng
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Để Đáp ứng nguồn nhân lựC 
Cho ngành Công nghiệp hỗ trợ

Trong bối cảnh phát triển, cạnh tranh quyết liệt như hiện nay, vấn 
đề nhân lực phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
trở nên thiết yếu và cần thiết hơn bao giờ hết. Xung quanh vấn đề 
này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với Nhà giáo nhân dân, PGS.
TS. Trần Đức Quý - Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội.

pv: Xin ông đánh giá khái quát về nguồn nhân lực 
phục vụ cho các ngành công nghiệp hỗ trợ ở nước ta 
hiện nay?

hiệu trưởng trần đỨc quý: Đặc thù của 
ngành CNHT là sản xuất, chế tạo, do đó, nguồn nhân 
lực đòi hỏi phải đáp ứng được một số đặc điểm. Ví dụ 
như khả năng cập nhật được công nghệ mới và phải 
phù hợp, tương thích về mặt chất lượng, trình độ để có 
thể hỗ trợ nhau hình thành ra chuỗi sản phẩm. 

Đối với nguồn nhân lực ở nước ta hiện nay trong 
lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện tử, ô tô đang rất thiếu. 
Không những thiếu mà chúng ta cũng chưa đáp ứng 
được nhu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ 
trợ để tạo ra những chuỗi sản phẩm cung ứng cho các 
tập đoàn sản xuất các sản phẩm công nghệ cao. Điều 
đó xuất phát bởi các đặc thù: Đó là trình độ công 
nghệ của Việt Nam so với các nước thì vẫn là nước đi 
sau. Bên cạnh đó, trong những năm vừa qua, chương 
trình đào tạo cũng chưa đáp ứng được yêu cầu, bởi 
vậy, nguồn nhân lực phục vụ cho ngành CNHT nói 
chung và đặc biệt cho ngành sản xuất công nghệ mới 
thì chúng ta đang thiếu và yếu.

pv: Thưa NGND. PGS.TS Trần Đức Quý, chúng 
ta đang nhìn nhận một thực tế đó là công tác đào tạo 
nguồn nhân lực phục vụ cho ngành CNHT vẫn chưa 
sát với thực tiễn?

hiệu trưởng trần đỨc quý: Thực ra công tác 
đào tạo ở nước ta trong những năm vừa qua tại một số 
ngành, một số lĩnh vực đã gần bắt kịp với yêu cầu của 
doanh nghiệp, do đó tỉ lệ việc làm của một số trường 

đại học, đặc biệt là tại một số trường đại học kỹ thuật đã 
đáp ứng được một phần nào của doanh nghiệp, trong đó 
có doanh nghiệp CNHT. Hiện nay, nguồn nhân lực phục 
vụ cho ngành CNHT của chúng ta nói chung là thiếu, 
trong khi số lượng ngành CNHT cũng rất ít, mặc dù 
Thủ tướng Chính phủ đã có chủ trương, quy hoạch các 
ngành CNHT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, 
nhưng có thể nói bước tiến của chúng ta vẫn chưa được 
nhanh bởi còn có những khó khăn nhất định. Đối với 
công nghiệp chế tạo thì nguồn nhân lực từ lãnh đạo 
quản lý đến các kỹ sư, cử nhân và cán bộ kỹ thuật đòi 
hỏi phải được cập nhật các công nghệ mới của khu vực 
và thế giới thì điều này đang gặp rất nhiều trở ngại. 

Thứ hai là, Nhà nước cần phải có những chính sách 
để thu hút người học vào một số ngành mà nhu cầu 
của doanh nghiệp đang thiếu nhưng người học không 
muốn thi tuyển vào. Ví dụ như cơ khí và luyện kim, 
chúng ta muốn sản xuất và tự chủ được thì những 
ngành đó đòi hỏi nguồn nhân lực phải được đào tạo 
bài bản. Một số ngành liên quan đến lĩnh vực như ô 
tô thì hiện nay cũng đang rất khó tuyển sinh, bởi vì 
học những ngành này phải vượt qua nhiều khó khăn, 
vất vả nhưng khi ra trường thì công việc không hẳn 
là có thu nhập cao và đây là một thực tế. Tuy nhiên, 
trong xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện 
nay, ngoài những vẫn đề về vốn, thị trường công nghệ, 
chính sách về thuế, thì nguồn nhân lực cần phải được 
các trường đại học gắn với thị trường lao động để thay 
đổi chương trình đào tạo và đặc biệt là chương trình 
đào tạo hiện nay phải được hội nhập quốc tế. Trong 
đó, khối kiến thức được cập nhật công nghệ mới tại 

PGS. TS. ngnD Trần ĐứC Quý 
hiệu trưởng Trường đhCN hà Nội
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các trường cần phải bổ sung và đây cũng là thách thức 
đối với các trường đại học bởi thời gian đào tạo ở bậc 
đại học và cao đẳng phải giảm đi, tức là khung đào tạo 
ở bậc đại học nước ta trước đây là từ 4 - 6 năm, nhưng 
bây giờ đào tạo là từ 3 - 5 năm. Như vậy thời gian dành 
cho đào tạo thì giảm đi, nhưng khối lượng kiến thức cập 
nhật công nghệ lại tăng lên. Bởi vì đào tạo các ngành 
kỹ thuật cũng không thể bỏ qua được các môn học kỹ 
thuật nền tảng. Trong đó, công nghệ mới chiếm một tỷ 
lệ khá lớn mà phải cập nhật cho sinh viên thì hy vọng 
sinh viên sau khi ra trường mới cập nhật được công 
nghệ mới của các doanh nghiệp. 

pv: Vậy theo ông, những giải pháp nào để chúng 
ta giải quyết được vấn đề này?

hiệu trưởng trần đỨc quý: Trên cơ sở của 
những yêu cầu đó, các trường phải thiết kế lại chương 
trình, điều chỉnh lại các khung giảng dạy cho phù hợp để 
vừa đáp ứng được yêu cầu khung chuẩn chung của Bộ 
Giáo dục & Đào tạo, nhưng cũng vừa đáp ứng được thực 
tiễn của các doanh nghiệp trong ngành CNHT đặt ra. 

Đối với các trường đại học thì giải pháp thứ nhất là 
phải thiết kế lại chương trình đào tạo sao cho phù hợp 
với xu thế quốc tế và đặc biệt là đáp ứng được yêu cầu 
của doanh nghiệp. Điển hình như tại Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội đang sử dụng quy trình công nghệ 
CDIO của Hoa Kỳ để thiết kế lại chương trình, trong 
đó có những khâu mà chúng ta phải khảo sát từ doanh 
nghiệp và cũng mời một số nhà quản trị doanh nghiệp, 
các nhà kỹ thuật của doanh nghiệp sẽ tham gia vào quá 
trình đào tạo của Nhà trường. 

Thứ hai là, để cho sinh viên sau khi ra trường vào 
làm việc tại doanh nghiệp có thể tiếp cận được ngay thì 
chúng ta phải dành ra quỹ thời gian để liên kết với các 
doanh nghiệp và nhà trường, giúp sinh viên khi đang 
ngồi trên ghế nhà trường đã hình dung ra được công 
việc của mình làm trong tương lai. Đặc biệt là tạo điều 
kiện cho các em gắn với doanh nghiệp và được thực tập 
làm việc tại các doanh nghiệp.

Thứ ba, đó là cho các em cần phải được thực hành 
trên các hệ thống máy móc, thiết bị công nghệ mới và 
những máy móc đó phải tương đồng với doanh nghiệp 
thì sau này khi ra trường sẽ giúp các em làm việc tốt hơn.

Thứ tư, đó là trách nhiệm của các thầy cô giáo tại 
nhà trường phải tạo cho sinh viên sự đam mê trong việc 
học. Bởi muốn thành công và khởi nghiệp được thì sinh 
viên phải có nền tảng chuyên môn tốt và phải đam mê 
với lĩnh vực của mình theo đuổi. 

pv: Trong những năm tới, Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội sẽ thực hiện các giải pháp đó như thế 
nào, thưa ông?

hiệu trưởng trần đỨc quý: Trường Đại học 
Công nghiệp Hà Nội là một trường đại học kỹ thuật 
đào tạo lâu đời và hiện nay Trường cũng là một trong 
những đơn vị uy tín hàng đầu của cả nước với số lượng 
sinh viên rất lớn và đào tạo chủ yếu trong các ngành 
kỹ thuật công nghệ, do vậy việc đề ra các giải pháp 
để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho 
ngành CNHT rất là quan trọng. Do đó, hiện nay Nhà 
trường đã và đang tập trung vào nguồn nhân lực là đội 
ngũ kỹ sư, tất cả các chương trình đào tạo tại trường 
hiện nay đã được thiết kế lại theo quy trình CDIO của 
Hoa Kỳ. 

Thứ nhất, đối với phương pháp đào tạo, thì Nhà 
trường tăng cường hình thức học trực tuyến đi đôi với 
việc thực nghiệm, thực hành thực tế. Trong đó, hình 
thức học trực tuyến để tiết kiệm thời gian học của sinh 
viên đối với các môn học khối kiến thức cơ bản nhằm 
tăng cường thời gian cho việc học chuyên ngành. Làm 
sao trong khoảng thời gian 4 năm các em sinh viên 
được bổ sung, cập nhật các kiến thức công nghệ mới.

Thứ hai, Nhà trường đã cập nhật tất cả các công 
nghệ mới của thế giới vào các lĩnh vực giảng dạy. Đối 
với cán bộ là kỹ thuật thiết kế hay đối tượng là cử nhân 
kinh tế quản lý thì cũng phải đáp ứng được điều đó. 

Thứ ba, Nhà trường hiện đang sử dụng 4 ngôn ngữ 
trong giảng dạy là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn 
Quốc và tiếng Nhật để tăng cường khả năng ngoại ngữ 
cho sinh viên...

pv: Xin cám ơn ông!
Lê Thúy (thực hiện)

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải 
đã có buổi thăm và làm việc với Trường Đại học Công nghiệp 
Hà Nội
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pv: Xin bà cho biết kết quả đào tạo của Nhà 
trường năm học 2017 - 2018 và quyết định của Bộ Lao 
động TB&XH về việc đổi tên trường? Và ý nghĩa của 
việc Trường mang tên Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ?

Bà võ thị tuyết nhung: Luật Giáo dục nghề 
nghiệp (Luật GDNN) được Quốc hội Nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khoá XIII thông qua tại 
Kỳ họp thứ 8 ngày 27/11/2014, có hiệu lực từ ngày 
01/7/2015 đã thực sự tạo nên sự đổi mới căn bản, toàn 
diện giáo dục và đào tạo; đáp ứng yêu cầu công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế theo 
tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần 
thứ 8, Ban chấp hành Trung ương khóa XI.

Một trong những đổi mới then chốt của Luật GDNN 
đó là làm thay đổi toàn diện cơ cấu hệ thống giáo dục quốc 
dân Việt Nam, các trình độ đào tạo cao đẳng, trung cấp 
không còn phân biệt trình độ cao đẳng nghề, trung cấp 
nghề; cao đẳng chuyên nghiệp, trung cấp chuyên nghiệp 
mà thống nhất do Bộ LĐTB&XH quản lý nhà nước; đào 
tạo nghề có 3 cấp trình độ: Sơ cấp, trung cấp và cao đẳng. 

Theo đó hệ thống văn bằng chứng chỉ phải thay đổi 
cho phù hợp: Người tốt nghiệp trình độ cao đẳng các 
ngành, nghề kỹ thuật sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trình 
độ cao đẳng và được công nhận danh hiệu Kỹ sư thực 
hành; người tốt nghiệp các ngành, nghề kinh tế, dịch 
vụ sẽ được công nhận danh hiệu Cử nhân; phương thức 
đào tạo đã có nhiều đổi mới.

Nắm bắt cơ hội đổi mới của hệ thống đào tạo nghề 
theo chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, 

Nhà trường thống nhất đổi tên Trường Cao đẳng nghề 
Quy Nhơn thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ 
Quy Nhơn (tên viết tắt QCET). Được Bộ LĐTB&XH 
cấp giấy chứng nhận hoạt động ngày 26/4/2017.

Mục tiêu của Nhà trường là đào tạo nguồn nhân 
lực kỹ thuật chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của tỉnh Bình 
Định nói riêng.

Năm học 2017-2018 là năm học đầu tiên nhà trường 
thực hiện đổi mới theo luật giáo dục nghề nghiệp.

pv: Xin bà cho biết quy mô và phương thức đào tạo 
niên học (2018-2019) của Trường đã có những chuyển 
biến tích cực nào về chương trình đào tạo, cơ sở vật 
chất, mở rộng liên kết đào tạo phù hợp với tên gọi mới?

trường cao đẳng Ktcn quy nhơn:

NâNg cao cHấT LượNg Đào Tạo, 
mở rộNg LiêN kếT, TăNg cườNg Hợp Tác Quốc Tế, 

gắN Đào Tạo Với THị TrườNg Lao ĐộNg

 Bà Võ Thị Tuyết Nhung - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường 
CĐ KT-CN Quy Nhơn nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND 
tỉnh cho tập thể Nhà trường năm học 2017-2018

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn với truyền thống 56 năm xây dựng và phát 
triển đang thực hiện mô hình trường công lập tự chủ, tự chịu trách nhiệm, không ngừng đổi mới, 
nâng cấp đa dạng hóa các chương trình đào tạo, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng, hướng 
đến mục tiêu trở thành một Cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao 
(Theo Đề án phát triển các trường nghề chất lượng cao đến năm 2020 tại Quyết định số 761/
QĐ-TTg ngày 23/5/2014). Nhân dịp này, PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao 
đổi với bà Võ Thị Tuyết Nhung – Phó Hiệu trưởng phụ trách Nhà trường về định hướng phát 
triển và phương thức đào tạo mới gắn bó mật thiết với thị trường lao động.
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Bà võ thị tuyết nhung: Năm học 2017-2018, 
Nhà trường tiến hành tổ chức xây dựng lại toàn bộ 
chương trình đào tạo theo Luật GDNN, trong đó nội 
dung chương trình đào tạo xây dựng tiếp cận hệ thống 
tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quốc gia, cấu trúc chương 
trình đào tạo xây dựng theo hệ thống mở, linh hoạt 
nhằm đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp. Nhà trường dành 
khoảng 20 tín chỉ trong tổng số 70 tín chỉ dùng để sinh 
viên, học sinh thực tập tại doanh nghiệp, 70% chương 
trình đào tạo được xây dựng theo hướng tích hợp. Đây 
thực sự là cơ hội để người học tiếp cận doanh nghiệp 
tìm kiếm cơ hội việc làm, tạo mối quan hệ gắn kết giữa 
Nhà trường với doanh nghiệp.

Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ theo từng 
nghề, các phòng học tích hợp với trang thiết bị hiện 
đại. Từ khi được nâng cấp lên Trường Cao đẳng, được 
Nhà nước đầu tư nghề trọng điểm, hàng năm Nhà 
trường được Bộ LĐTB&XH đầu tư từ 8-10 tỉ đồng mua 
sắm trang thiết bị từ năm 2009, đạt chuẩn Quốc tế, khu 
vực ASEAN, Quốc gia.

Đội ngũ Nhà giáo được đào tạo bồi dưỡng đạt 
chuẩn Quốc tế, khu vực và Quốc gia trên các phương 
diện: Chuyên môn nghiệp vụ, trình độ chuyên môn, kỹ 
năng nghề, ngoại ngữ, tin học…; phẩm chất chính trị; 
đạo đức lối sống.

Trong bối cảnh tuyển sinh đào tạo nghề gặp rất 
nhiều khó khăn, Nhà trường vẫn duy trì kết quả tuyển 
sinh đạt chỉ tiêu đã đề ra, tỉ lệ sinh viên tốt nghiệp và 
có việc làm đạt trên 80%. Hàng năm số lượng sinh viên, 
học sinh tốt nghiệp trên 750 sinh viên, học sinh chính 
quy trình độ cao đẳng, trung cấp.

Tuyển sinh: Trên 1200 người học trình độ cao đẳng, 
trung cấp hệ chính quy và trên 400 người học các trình 
độ khác.

Nhà trường luôn giữ vững thương hiệu là trường 
đứng tốp đầu trong hệ thống GDNN của cả nước.

Năm học 2018-2019: Trường tiếp tục duy trì chất 
lượng đào tạo, làm tốt công tác tuyển sinh, mở rộng 
đối tượng tuyển sinh và hình thức tuyển sinh. Kết quả 
tuyển mới hơn 1.150 người học trình độ cao đẳng, trung 
cấp hệ chính quy và hơn 600 người học các trình độ 
khác, nâng quy mô đào tạo của Nhà trường lên 3.250 
người học nghề.

pv: Đổi mới công tác đào tạo trong giai đoạn cách 
mạng Công nghiệp 4.0 đã được Nhà trường triển khai 
và đưa vào định hướng phát triển trong những niên 
khóa tiếp theo, giữ vững mối quan hệ giữa truyền thống 
và hiện đại như thế nào, thưa bà?

Bà võ thị tuyết nhung: Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 (công nghiệp 4.0) hiện phát triển 

như vũ bão, nó tác động đến tất cả các quốc gia tác 
động đến mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, đồng thời thay 
đổi hoàn toàn hệ thống sản xuất và quản trị hiện nay.

Đối với Việt Nam, việc ứng dụng những thành tựu 
của cuộc cách mạng này một mặt sẽ tạo ra những việc 
làm mới. Mặt khác, tỷ lệ thất nghiệp của người lao 
động ngày càng gia tăng, việc làm, thu nhập của người 
lao động sẽ bị ảnh hưởng lớn. Nhiều lĩnh vực như trí 
tuệ nhân tạo, công nghệ người máy, internet kết nối 
vạn vật, công nghệ in ba chiều (3D), công nghệ vật liệu 
mới… tạo nhiều cơ hội về việc làm mới, hợp tác quốc 
tế trong đào tạo,… 

Nắm bắt đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4, Nhà trường đã có nhiều giải pháp trong năm 
học 2018-2019 và những năm tiếp theo đó là:

Một là, nghiên cứu thị trường lao động, mở rộng 
ngành, nghề đào tạo mới đổi mới đào tạo đáp ứng yêu 
cầu người học, thị trường lao động, bên cạnh những 
ngành nghề truyền thống; phương pháp đào tạo theo 
hướng tiếp cận năng thực hiện và hình thành “Ma trận 
học tập” trong Nhà Trường.

Hai là, với mục tiêu chất lượng luôn đi đầu Nhà 
trường luôn quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 
giáo viên, cán bộ quản lý có đủ năng lực đáp ứng yêu 
cầu mới. Trong đó chú trọng bồi dưỡng năng lực thực 
hành, năng lực ngoại ngữ, tin học; đổi mới phương 
pháp dạy học, chú trọng dạy học tích hợp, tạo điều 
kiện để người học sáng tạo, tạo ra sản phẩm trí tuệ cao; 
loại bỏ tư duy áp đặt, dạy học một chiều, truyền thụ 
kiến thức; thích ứng nhu cầu của doanh nghiệp, chuẩn 
bị đội ngũ sẵn sàng chuyển đổi ngành, nghề.

Ba là, đổi mới mạnh mẽ việc xây dựng chương 
trình, giáo trình, giảm nội dung lý thuyết, tăng cường 
thời lượng thực hành; chú trọng mô hình “học tập tại 
nơi làm việc”; học tập tại doanh nghiệp.

Bốn là, đầu tư thiết bị đào tạo theo hướng hiện 
đại, tăng cường quan hệ doanh nghiệp nhằm tiếp cận 
và tận dụng được thiết bị hiện đại, giảm gánh nặng về 
đầu tư thiết bị. Nhà trường cần xây dựng các phòng 
học thông minh, phòng học phương tiện, đầu tư thiết 
bị thế hệ công nghiệp 4.0 và có sự hợp tác sâu rộng 
giữa Nhà trường, doanh nghiệp và xã hội đảm bảo lợi 
ích hài hoà. 

Năm là, tăng cường hợp tác quốc tế, các nước 
trong khu vực chú trọng xuất khẩu lao động nhằm tạo 
điều kiện người lao động tìm cơ hội việc làm, tiếp cận 
công nghệ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ.

pv: Xin cám ơn bà!
Văn Thuận (thực hiện)
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Nỗ Lực HoàN THàNH các côNg TrìNH TrọNg Điểm 
ĐúNg TiếN Độ Và cHấT LượNg

Ông Lê Văn LịCh
giám đốc BQLda dân dụng và 
Công nghiệp tỉnh Bình định

bql dự án dân dụng & công nghiệp tỉnh bình định:

Tỉnh Bình Định đang  khởi sắc về phát triển kinh tế - xã hội, thu hút 
đầu tư và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; xứng tầm là 
một trong những địa phương thuộc khu vực trọng điểm kinh tế miền 
Trung. Nhiều công trình công nghiệp và dân dụng đang khẩn trương 
xây dựng, phát triển và hoàn thiện hài hòa với cơ sở hạ tầng khác. Yêu 
cầu đặt ra đối với các ngành chức năng địa phương về tiến độ, chất 
lượng như là một thách thức đang nóng lên từng ngày, nhất là an toàn 
cho công trình trước mùa mưa bão. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Lịch - Giám đốc BQLDA Dân dụng & 
Công nghiệp tỉnh Bình Định xung quanh vấn đề này.

pv: Xin ông cho biết khái quát về quy mô và tình 
hình thực hiện tiến độ các dự án trọng điểm về dân dụng 
và công nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh hiện nay?

ông lê văn lịch: Ban quản lý dự án (BQLDA) 
Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bình Định là đơn vị sự 
nghiệp công lập được UBND tỉnh thành lập từ tháng 
9/2016. Ban được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư cho 10 công 
trình dân dụng và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm của tỉnh, 
với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 2.000 tỷ đồng. Ngoài 
ra, BQLDA cũng nhận được sự ủy thác thực hiện nhiệm 
vụ quản lý dự án, giám sát xây dựng và một số dịch vụ 
tư vấn đầu tư xây dựng cho hơn 30 công trình dân dụng 
trong tỉnh với tổng số vốn đầu tư lên đến hơn 1.200 tỷ 
đồng. Một một số công trình trọng điểm tiêu biểu như:

- Dự án môi trường bền vững các thành phố Duyên 
hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, gồm: Đầu tư 
mới 01 ô chôn lấp rác thải có dung tích 900.000 m3; 
Nâng công suất của Nhà máy xử lý nước thải Nhơn 
Bình từ 14.000 m3/ng.đ lên 28.000 m3/ng.đ; Xây dựng 
mới cầu Chữ Y và cầu Huỳnh Tấn Phát; Xây dựng các 
tuyến cống thoát nước khu vực trung tâm thành phố, 
tổng mức đầu tư dự án: 55.304.089 USD. Dự kiến sẽ bắt 
đầu khởi công vào cuối năm 2018.

- Công trình mở rộng Bệnh viện đa khoa khu vực 
Bồng Sơn, gồm: XD mới khu nhà khám bệnh 5 tầng với 
thiết bị y tế và thiết bị văn phòng hiện đại; Tổng diện tích 

(DT) sàn xây dựng 9.164m2; Mức đầu tư là 111 tỷ đồng, 
dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong Quý III/2019.

- Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định: Xây 
dựng mới khu nhà 7 tầng điều trị và chẩn đoán hình 
ảnh, thăm dò chức năng, với DT khoảng 1.391m2, DT 
sàn khoảng 9.657m2; tổng mức đầu tư là 129,6 tỷ đồng 
từ nguồn vốn sự nghiệp y tế dự toán ngân sách tỉnh 
hàng năm giai đoạn 2017-2020. Dự kiến sẽ được khởi 
công cuối năm 2018.

- Công trình xây dựng Nhà hát nghệ thuật truyền 
thống tỉnh Bình Định: Vị trí tại Nhà hát tuồng Đào Tấn 
hiện trạng với tổng mức đầu tư 28,5 tỷ đồng từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước của tỉnh. Hiện BQLDA đang hoàn tất 
hồ sơ thiết kế - dự toán trình cấp thẩm quyền phê duyệt; 
dự kiến khởi công xây dựng vào cuối năm 2018.

- Công trình Tổ hợp không gian khoa học: Dự án 
này là một phần trong chương trình phát triển du lịch 
khoa học của tỉnh Bình Định và Tổ hợp không gian 
khoa học, công trình đầu tiên của Việt Nam và khu vực 
châu Á mang tính khoa học kỹ thuật hiện đại, là một 
tác phẩm  nghệ thuật kiến trúc: Hoành tráng và lãng 
mạn - độc đáo của Việt Nam và châu Á. Tổng mức đầu 
tư 192 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương (160 
tỷ đồng) và huy động các nguồn vốn khác. Hiện nay, 
công trình đã được thi công hoàn thiện và lắp đặt thiết 
bị chuyên ngành.
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Dự án Tổ hợp không gian khoa học tỉnh Bình ĐịnhDự án Tổ hợp không gian khoa học tỉnh Bình Định

- Công trình Trung tâm Hội nghị của tỉnh phục vụ 
cho các sự kiện: Đại hội, hội thảo, hội nghị, biểu diễn 
nghệ thuật… với sức chứa lên đến 1.170 chỗ ngồi, tạo ra 
điểm nhấn kiến trúc cho thành phố. Tổng DT khu đất 
là 24.753 m2, mức đầu tư: 377,5 tỷ đồng từ nguồn ngân 
sách tỉnh và nguồn xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn 
thiện, đưa vào khai thác sử dụng dịp cuối năm 2019.

Ngoài ra, BQLDA đang triển khai thực hiện một 
số dự án khác như: Hạng mục nâng cấp Khu đền thờ 
Tây Sơn Tam Kiệt tại Bảo tàng Quang Trung; Quy 
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất TDTT-01 
thuộc Khu Đô thị - Du lịch - Văn hóa - Thể thao Hồ 
Phú Hòa, quản lý dự án Đường Điện Biên Phủ (nối dài) 
và Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú 
Hòa và nhận ủy thác quản lý 11 hạng mục công trình 
từ các ngành khác. 

pv: Là cơ quan chịu trách nhiệm chính về các 
công trình trọng điểm này, BQLDA Dân dụng & Công 
nghiệp tỉnh Bình Định đã có những giải pháp gì để thi 
công công trình bảo đảm yêu cầu tiến độ và chất lượng, 
thưa ông?

ông lê văn lịch: BQLDA đã ban hành quy trình 
phối hợp giữa các bên tham gia quản lý dự án (BQLDA, 
Tư vấn giám sát, Tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công), 
nhằm mục đích phân định rõ được trách nhiệm các 
bên liên quan. 

Ngay từ khi lập Dự án đầu tư đến giai đoạn thiết kế 
bản vẽ thi công - dự toán đều được các phòng chuyên 
môn của BQLDA kiểm tra, rà soát rất kỹ, các giải pháp kỹ 
thuật được xem xét cẩn trọng, phù hợp với yêu cầu, điều 
kiện thực tế khi thi công. Đây là yếu tố mang tính quyết 
định đến tiến độ, chất lượng, hiệu quả của dự án. Thực 
hiện thường xuyên chế độ giao ban hằng tháng, hằng tuần 
và kiểm tra thực tế, rút kinh nghiệm tại hiện trường.

 Từ nhận thức con người là yếu tố quan trọng, 
quyết định sự thành công trong quá trình triển khai dự 
án, BQLDA luôn chú trọng trong tuyển dụng, quản lý 
và sử dụng nhân sự có trình độ, năng lực kinh nghiệm 

phù hợp; BQLDA thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ để đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới; đặc biệt 
đẩy mạnh công tác đào tạo cán bộ trẻ tại chỗ.

 pv: Ngoài những công trình trọng điểm phải hoàn 
thành trong năm 2018, hướng đến những công trình 
trọng điểm theo Nghị quyết XIX của tỉnh Đảng bộ, 
BQL Dự án Dân dụng & Công nghiệp tỉnh sẽ áp dụng 
biện pháp quản lý tiên tiến nào phù hợp với thời đại 
4.0?

ông lê văn lịch: Điểm thuận lợi của BQLDA 
là đa số cán bộ nhân viên có tuổi đời khá trẻ, đã sớm 
tiếp cận với sự phát triển công nghệ thông tin hiện nay, 
sử dụng thành thạo các thiết bị công nghệ, ứng dụng 
internet… để phục vụ công tác. 

BQLDA triển khai ứng dụng công nghệ trong quá 
trình quản lý điều hành; đã được Ban Cơ yếu Chính phủ 
cấp chữ ký số, củng cố tính pháp lý cho hồ sơ, chứng 
từ, các văn bản số của BQLDA được phát hành qua 
môi trường mạng internet; ứng dụng văn phòng điện 
tử liên thông của tỉnh để giao dịch với các Sở, ngành 
liên quan. BQLDA đã áp dụng hình thức giao việc trên 
mạng; Đối với một số công trình trọng điểm đã cho lắp 
đặt camera quan sát tại công trường. BQLDA cũng tổ 
chức họp giao ban trực tuyến với các đối tác, đặc biệt 
các tư vấn nước ngoài, kịp thời xử lý nhanh các phát 
sinh, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. 

Hiện nay, BQLDA tổ chức đấu thầu trên Hệ thống 
mạng đấu thầu quốc gia, giúp tăng cường thông tin, 
công khai, minh bạch, thu hút được nhiều hơn các nhà 
thầu có năng lực quan tâm, tham gia thực hiện dự án. 

Ngoài ra, trong quá trình triển khai dự án đầu tư, 
BQLDA luôn khuyến khích tư vấn, nhà thầu đề xuất 
ứng dụng công nghệ, thiết bị mới trong thi công xây 
dựng, áp dụng biện pháp thi công tiên tiến nhằm đảm 
bảo chất lượng, tiến độ, nâng cao hiệu quả công việc, 
tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng công trình.

pv: Xin cám ơn ông!
Văn Thuận (thực hiện)
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vươn lên từ trong gian khó
Khi còn là tỉnh Nghĩa Bình, ngày 26/10/1978, Bệnh 

viện Đông y Nghĩa Bình  được thành lập tại thành phố 
Quy Nhơn. Năm 1985, Bệnh viện đổi tên thành Bệnh 
viện Dân tộc tỉnh Nghĩa Bình. Đến năm 2000, sau khi 
tách thành hai tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi thì được 
mang tên Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định.

Những ngày “vạn sự khởi đầu nan” ấy, tuy được sự 
quan tâm của Lãnh đạo tỉnh và Sở Y tế, nhưng cơ sở vật 
chất của Bệnh viện gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn. Lúc 
mới thành lập, Bệnh viện chỉ có 30 giường bệnh, 34 cán 
bộ, trong đó có 2 bác sĩ, cơ sở, thiết bị máy móc hầu 
như không có gì. Riêng về địa điểm, Bệnh viện tọa lạc 
trên diện tích các ngôi nhà khác nhau: Ba nhà ở đường 
Ngô Thời Nhiệm; 31 đường Duy Tân và số 10 Đào Duy 
Từ (thành phố Quy Nhơn). 

Trong điều kiện khó khăn đó, đội ngũ cán bộ, y bác 
sĩ luôn giữ được sự đoàn kết, nâng cao nghiệp vụ, hết 
lòng phục vụ bệnh nhân. Từ nhận thức, ngoài y học 
hiện đại đang phát triển, y học cổ truyền vẫn giữ vai trò 
quan trọng, là một trong các phương thức chữa bệnh 
truyền thống của dân tộc, giải quyết được nhiều bệnh 
nan y trong tình hình chung của đất nước. Bệnh viện 
đã từng bước triển khai khám chữa bệnh nhiều chuyên 
khoa và phục hồi chức năng đáp ứng nhu cầu khám 
chữa bệnh tại địa phương và khu vực.

đến phát huy nội lực khởi sắc và 
trưởng thành

Năm 2014, Bệnh viện đã được Ủy ban nhân dân 
tỉnh Bình Định cho xây dựng mới trên diện tích 1,7 ha 

tại phường Nhơn Phú thành phố Quy Nhơn và đi vào 
hoạt động khám chữa bệnh với quy mô 200 giường 
bệnh, có đầy đủ các khoa phòng đáp ứng nhu cầu điều 
trị và chăm sóc người bệnh theo hướng đa khoa y học 
cổ truyền.

Bệnh viện YHCT Bình Định đã khởi sắc với cơ sở 
vật chất khang trang sạch đẹp. Có 8 khoa, 4 phòng chức 
năng và 146 biên chế: Trình độ sau đại học 16 người; 
trình độ đại học; cao đẳng 54 và trình độ trung học 76 
người. Về trang thiết bị kỹ thuật đã triển khai các kỹ 
thuật: Châm cứu thủy châm, xoa bóp bấm huyệt, phục 
hồi chức năng. Điều đáng nói là với kỹ thuật máy móc 
và phương tiện hiện đại trong điều trị, Bệnh viện đã kết 
hợp được y học cổ truyền - y học hiện đại một cách 
nhuần nhuyễn và hiệu quả cao.

bệnh viện y học cổ truyền bình định:

HànH trìnH 40 năm kết Hợp Hiệu quả 
tinH Hoa y Học cổ truyền và y Học Hiện đại

Ngày 26/10, tại TP Quy Nhơn, Bệnh viện Y học cổ truyền (YHCT) Bình Định tổ chức lễ kỷ 
niệm 40 năm ngày thành lập (26/10/1978 – 26/10/2018) và đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba.

Tướng Văn

Ông Lê Phước Nin - Giám đốc Bệnh viện YHCT Bình Định



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG38 39

địa PhươNg Địa Phương

Năm 2014, Bệnh viện đã được Bệnh viện Châm cứu 
Trung ương triển khai mô hình châm cứu vệ tinh. Với 
mô hình trên đã thu hút đông đảo người bệnh trong 
và ngoài tỉnh đến khám ngày càng đông. Bệnh viện đã 
điều trị thành công các bệnh di chứng tai biến mạch 
máu não, đau thần kinh tọa cột sống, thắt lưng, thoái 
hóa đa khớp, viêm thần kinh vai gáy…, tạo được uy tín 
tại địa phương và khu vực.

phát triển theo tầm nhìn mới
Bệnh viện YHCT Bình Định đang tiếp tục triển 

khai và ứng dụng phương pháp điều trị kết hợp y học 
cổ truyền với y học hiện đại trong chăm sóc phục vụ 
sức khỏe cho người bênh. Từng bước chuyên môn 
hóa từng loại bệnh để mang đặc sắc riêng của y học 
cổ truyền vừa mang tính duy trì bản sắc vừa mang 
tính hiện đại trong khám và điều trị sức khỏe cho 
nhân dân. Điều trị hiệu quả nhiều bệnh lý như: Liệt 
nửa người do tai biến mạch máu não; bệnh lý cột 
sống thắt lưng…; trong điều trị vận dụng kết hợp giữa 
YHCT với y học hiện đại.

Hàng năm, Bệnh viện tạo điều kiện cho các y, bác 
sĩ đi học nâng cao trình độ... Trong tổng số 146 cán 
bộ, nhân viên Bệnh viện, tỷ lệ cán bộ chuyên ngành y, 
dược, kỹ thuật viên y là 101/146 người, chiếm 69,2%. 
Vấn đề bệnh viện quan tâm hàng đầu là luôn chú trọng 

việc nâng cao y đức, hướng đến sự hài lòng của bệnh 
nhân. Bệnh viện tiếp tục khẳng định là địa chỉ y tế tin 
cậy của người bệnh, góp phần tích cực vào sự nghiệp 
chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ đón nhận Huân chương Lao 
động hạng Ba, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 
Nguyễn Tuấn Thanh đã ghi nhận những thành tích xuất 
sắc mà Bệnh viện YHCT tỉnh đạt được, bày tỏ sự tin 
tưởng Bệnh viện sẽ tiếp tục vượt qua khó khăn, phát 
triển theo tầm nhìn mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa, 
cùng ngành Y tế của tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chăm sóc sức khỏe nhân dân

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (bên phải) trao Huân chương Lao động hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện YHCT  
tỉnh Bình Định

Bác sĩ Đào Hồng Quang hướng dẫn kỹ thuật trường châm 
cho các bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh
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đăk nông: nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia 2018

cà mau nghiệm thu đề án “hỗ trợ Ứng dụng kho lạnh 
phục vụ Bảo quản rau quả sau sơ chế”

thừa thiên huế: nghiệm thu cơ sở đề án “đầu tư thiết kế 
khuôn mẫu tạo hình tranh pháp lam”

Ngày 05/11, tại Công ty CP Công nghiệp Đắk Nông 
(xã Nhân Đạo, huyện Đắk R’lấp), Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đăk Nông đã 
tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia “Hỗ 
trợ ứng dụng cụm máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất gạch không nung”.

Đề án có tổng giá trị 699,105 triệu đồng, trong đó, 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 195 triệu 
đồng để đầu tư 03 cụm máy sàng nguyên liệu gồm: 01 
gầu tải Model GT-B350; 01 sàng rung Model SR và 01 
băng tải Model BT-B500 (cùng công suất 18 tấn/giờ, 
xuất xứ tại Việt Nam).

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp, cụm máy sàng liệu được 
đầu tư trong đề án là cụm máy móc tiên tiến, phù hợp 

với quy mô của Công ty. Việc đầu tư máy móc giúp 
công ty mở rộng sản xuất theo hướng tự động hóa, 
nâng cao năng suất, chất lượng gạch không nung cho 
thị trường

Lê PhướC

Ngày 02/11/2018, Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến Thương mại Cà Mau phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức nghiệm thu đề án khuyến công 
địa phương năm 2018 “Hỗ trợ ứng dụng kho lạnh 
phục vụ bảo quản rau quả sau sơ chế” tại Hợp tác 
xã DVNN Lý Văn Lâm (ấp Bà Điều, xã Lý Văn Lâm, 
Tp. Cà Mau). 

Đề án có tổng vốn đầu tư là 305 triệu đồng, trong 
đó, nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 140 

triệu đồng để đầu tư kho lạnh phục vụ bảo quản rau 
xanh sau sơ chế.

Việc hỗ trợ này sẽ giúp Hợp tác xã hoàn thiện quy 
trình sản xuất, đảm bảo cung ứng cho thị trường nguồn 
rau đạt tiêu chuẩn VietGAp, đáp ứng được nhu cầu và bảo 
đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng. Đồng 
thời, tạo mô hình điểm để các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là 
các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh tham quan và áp dụng

hải Đăng

Ngày 02/11/2018 Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thừa Thiên Huế đã phối 
hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu cơ sở 
đề án “Đầu tư thiết kế khuôn mẫu tạo hình tranh Pháp 
Lam” tại DNTN vẽ tranh Pháp Lam (phường Thuỷ 
Phương, TX.Hương Thuỷ), theo chương trình khuyến 
công địa phương năm 2018.

Đề án thực hiện với tổng kinh phí là 106 triệu 
đồng, trong đó vốn khuyến công hỗ trợ 45 triệu 

đồng cho hạng mục khuôn nhập hình mẫu tranh 
Pháp Lam. Việc đầu tư khuôn nhập hình mẫu tranh 
Pháp Lam đã giúp DNTN vẽ tranh Pháp Lam Cung 
Đình nâng cao năng lực sản xuất chất lượng sản 
phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao 
động địa phương.

Qua 02 tháng triển khai, đề án đã hoàn thiện và 
nghiệm thu đưa vào hoạt động ổn định

ĐứC Minh
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khuyến công quảng nam trình diễn 
mô hình sấy gỗ theo phương pháp gián đoạn

hỗ trợ Ứng dụng máy móc thiết Bị tiên tiến trong 
sản xuất muối tinh chế ở Bình thuận

Bình dương tổ chỨc nghiệm thu 02 đề án khuyến công

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại Quảng Nam đã tổ chức nghiệm thu mô hình trình diễn 
kỹ thuật sấy gỗ theo phương pháp gián đoạn cho Hộ sản 
xuất mộc Phan Anh tại xã Bình Nam, huyện Thăng Bình.

Mô hình sấy gỗ được đầu tư xây dựng lò đốt, lắp 
đặt các thiết bị như hệ thống đường ống dẫn hơi, quạt 
hút đẩy, đồng hồ đo nhiệt… với tổng kinh phi phí là 240 

triệu đồng, trong đó, nguồn kinh phí khuyến công hỗ 
trợ 80 triệu đồng.

Hệ thống lò sấy gỗ là một trong những công đoạn 
của quy trình sản xuất các sản phẩm hàng mộc, hàng 
thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu gỗ, đảm bảo công 
suất sấy 4m3 gỗ/chu kỳ 3 - 5 ngày

PV

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận đã 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu 
cơ sở đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất muối tinh chế” tại Công ty Cổ phần 
Muối và Xây dựng Bình Thuận.

Đề án được thực hiện với tổng kinh phí 440 triệu 
đồng, trong đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 
là 200 triệu đồng. Việc ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến trong sản xuất muối tinh chế giúp DN tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng 

tính an toàn trong hoạt động sản xuất, đáp ứng yêu 
cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu.

Kết quả quá trình nghiệm thu cho thấy đề án được 
triển khai thực hiện đạt yêu cầu theo nội dung đã được 
Bộ Công Thương phê duyệt, thời gian triển khai thực 
hiện hoàn thành đề án đúng tiến độ theo hợp đồng đã 
ký kết. Công ty đã thực hiện đầy đủ các hồ sơ chứng từ 
mua máy móc thiết bị theo quy định

N.h

Ngày 02/11, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Bình Dương (TTKC) phối hợp 
với các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu 02 đề 
án khuyến công địa phương 2018.

Cụ thể, tại TX. Bến Cát, TTKC đã tổ chức nghiệm 
thu đề án “Hỗ trợ hệ thống máy nén khí trong sản xuất 
gỗ gia dụng” cho Công ty TNHH Hương Mộc với tổng 
kinh phí thực hiện 467,5 tỷ đồng, kinh phí khuyến công 
địa phương hỗ trợ 200 triệu đồng. Đây là một hệ thống 
quan trọng không thể thiếu trong ngành chế biến gỗ. 
Việc hỗ trợ đầu tư máy móc sẽ giúp đơn vị đáp ứng 
được những đơn hàng có tiềm năng tiêu thụ lớn tại thị 
trường trong và ngoài nước.  

Còn tại TX. Thuận An, TTKC đã tổ chức nghiệm 
thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy mài phẳng chính xác 
(CNC) sản xuất gia công sản phẩm cơ khí chính xác” 
cho Công ty TNHH Giải pháp công nghệ CNC Tech. 
Được biết, tổng kinh phí thực hiện đề án này là hơn 1 
tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương cũng hỗ trợ 

200 triệu đồng nhằm giúp DN hoàn thiện dây chuyền 
sản xuất, tạo ra sản phẩm có tính thẩm mỹ, chính xác, 
sắc sảo hơn, đáp ứng đầy đủ theo nhu cầu của khách 
hàng về mặt mỹ thuật và kỹ thuật.

Các đề án sau khi nghiệm thu đi vào hoạt động sẽ 
giúp các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, góp phần phát triển KT XH tại địa phương

Bảo Kiên
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cHươNg TrìNH kHuyếN côNg

góp phần Đưa Võ nhai
khởi SắC từng ngày

Võ Nhai là một huyện miền núi phía Bắc của tỉnh Thái Nguyên, đây là huyện có diện tích lớn 
nhất nhưng mật độ dân số thấp nhất trong tỉnh. Lực lượng lao động trên địa bàn chủ yếu là 
thuần nông, nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện còn gặp nhiều khó khăn. Xuất 
phát từ thực tế đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(TTKC) đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện 
phát triển.

Tuấn anh

Nằm liền kề với tỉnh Bắc Kạn, Bắc Giang 
và Lạng Sơn, huyện Võ Nhai có hệ 
thống đường giao thông thuận lợi với 
40 km đường Quốc lộ 1B chạy dọc theo 

chiều dài của huyện, diện tích tự nhiên là 839,23 km2 
và dân số toàn huyện 65.914 người. Hiện nay, Võ Nhai 
đang từng bước chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông 
nghiệp sang các ngành công nghiệp, dịch vụ, tiểu thủ 
công nghiệp, qua đó đã góp phần làm thay đổi diện mạo 
kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh sự 

phát triển của các nhà máy sản xuất công nghiệp, các 
doanh nghiệp sản xuất vừa và nhỏ trên địa bàn cũng đã 
được hình thành nhưng diễn ra một cách tự phát, vì vậy 
kết quả đạt được chưa cao, chưa tương xứng với tiềm 
năng và thế mạnh sẵn có của địa phương.  

Nhằm góp phần phát triển sản xuất của các cơ sở 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, những năm 
qua, TTKC đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
Thái Nguyên lần thứ XIX về các nội dung đẩy mạnh 
công nghiệp hóa để triển khai nhiều chương trình hỗ 

Sử dụng máy đan lưới B40 đã giúp doanh nghiệp tư nhân Vĩ Đại Thái Nguyên nâng cao năng suất lao động lên gấp nhiều lần.
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trợ, khuyến khích các cơ sở CNNT mở rộng sản xuất 
như: Đào tạo nâng cao tay nghề cho lao động, gắn 
đào tạo với sản xuất; hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý 
doanh nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 
phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. 
Đặc biệt, Trung tâm đã thực hiện nhiều đề án hỗ trợ 
đầu tư, mua sắm máy móc thiết bị cho doanh nghiệp, 
qua đó đã tạo động lực thúc đẩy hoạt động kinh doanh, 
sản xuất cho các doanh nghiệp công nghiệp nông thôn 
trên địa bàn.

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các ưu 
đãi từ chính sách khuyến công, ông Nguyễn Đình Vĩ - 
Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Vĩ Đại Thái Nguyên 
tại thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai cho biết: “Doanh 
nghiệp của tôi được thành lập vào ngày 30/5/2016 với 
ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh lưới thép 
B40. Với số vốn ban đầu còn hạn chế nên hệ thống 
máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được gia đình 
đầu tư và cải tiến. Trước đòi hỏi ngày càng cao của thị 
trường lưới thép B40, chúng tôi đã tìm cách thay đổi 
theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. 
Trong năm 2018, được Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên hỗ trợ 82 triệu 
đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy máy móc 
thiết bị trong sản xuất cơ khí”, doanh nghiệp chúng tôi 
đã mạnh dạn đầu tư hơn 110 triệu đồng để mua mới 
01 máy đan lưới B40 đa năng và có thể đan nhiều khổ 
dệt lưới từ 60cm đến 2,4m. Máy vận hành hoàn toàn tự 
động, tạo ra các sản phẩm lưới có độ chính xác cao với 
công suất lớn nhất đạt từ 1,8 đến 2 tấn trên 8 tiếng làm 
việc, nâng cao năng suất lao động lên gấp nhiều lần so 
với sản xuất thủ công và tỷ lệ sai hỏng sản phẩm gần 

như bằng không. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, 
tiếng ồn của máy giảm đi rất nhiều cũng như tiết kiệm 
điện năng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng 
- Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết: “Thông qua 
sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, doanh 
nghiệp tư nhân Vĩ Đại Thái Nguyên đã hoàn thiện hệ 
thống máy móc sản xuất lưới B40. Việc doanh nghiệp 
ứng dụng máy móc hiện đại vào thực tiễn đã giúp tiết 
kiệm điện năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Đồng thời, làm tăng năng suất và 
chất lượng của sản phẩm làm ra. Qua đó, đã tạo thêm 
uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường 
cũng như tạo điều kiện giảm giá thành và từng bước gia 
tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, 
việc trang bị máy móc mới, doanh nghiệp đã tạo thêm 
việc làm cho lao động địa phương và tăng khả năng 
đóng góp cho ngân sách nhà nước. Sau khi đi vào hoạt 
động, nhiều doanh nghiệp và cơ sở hoạt động cùng lĩnh 
vực ở trong và ngoài tỉnh đã đến học tập và áp dụng 
công nghệ này vào sản xuất. Do vậy, đề án được đánh 
giá là có tính bền vững”.

Được biết, thời gian qua, TTKC Thái Nguyên đã 
kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ và thúc đẩy cho nhiều doanh nghiệp ổn định 
và phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, TTKC còn tăng 
cường phối hợp với các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa 
bàn tỉnh để huy động nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động 
khuyến công, nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh tham gia, góp phần thúc 
đẩy kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân trên địa bàn

Máy đan lưới B40 được vận hành hoàn toàn tự động và tạo ra các sản phẩm lưới có độ chính xác cao.
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ninh thuận: tập huấn quản trị dn, cơ sở và htx kiểu mới 

xây dựng và định vị thương hiệu cho sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tại vĩnh phúc

kon tum: nghiệm thu đề án “hỗ trợ Ứng dụng máy móc 
thiết Bị sản xuất chế phẩm hữu cơ sinh học”

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh 
Thuận (TTKC) vừa tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
về quản trị doanh nghiệp, cơ sở và HTX kiểu mới cho 40 
học viên là nữ giới đồng tham gia quản lý, điều hành các 
cơ sở, doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được giảng viên 
đến từ Liên minh HTX Việt Nam giới thiệu các nội 
dung: Tổng quan về quản trị HTX kiểu mới do nữ giới 
đồng tham gia quản lý, điều hành; kỹ năng cần thiết 
của nhà quản lý, điều hành; nội dung quản lý, điều 
hành/quản trị HTX kiểu mới do nữ giới đồng tham gia…

Đây là hoạt động nằm trong chương trình thỏa 
thuận hợp tác năm 2018 giữa TTKC với Tổ chức phát 
triển Hà Lan - SNV với mục đích giúp các học viên 
bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nội dung về quản trị 

HTX kiểu mới, từ đó nâng cao năng lực quản lý, điều 
hành, từng bước xây dựng các phương án sản xuất ổn 
định, hiệu quả, góp phần tạo việc làm cho lao động 
ở địa phương

Trường PhạM

Thực hiện Đề án nâng cao năng lực quản lý trong 
Chương trình Khuyến công Quốc gia 2018. Vừa qua, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Vĩnh Phúc (TTKC) đã phối hợp với Viện Nghiên 
cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương (Bộ Công 
Thương) tổ chức hội nghị tập huấn “Xây dựng và định 
vị thương hiệu cho sản phẩm công nghiệp nông thôn”.

Hội nghị tập huấn được tổ chức cho các đối tượng 
là chủ cơ sở, người lao động tại các doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Qua hội 
nghị, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức cơ bản 
về việc xây dựng và định vị thương hiệu sản phẩm công 
nghiệp địa phương một cách bài bản; vấn đề cơ bản về 

Marketing, sản phẩm, khách hàng, thị trường; phân tích 
các phương pháp nhằm tăng sức cạnh tranh, định vị đối 
với các sản phẩm; xây dựng, phát triển thương hiệu cho 
các sản phẩm của doanh nghiệp...

Hội nghị tập huấn “Xây dựng và định vị thương hiệu 
sản phẩm công nghiệp nông thôn” không chỉ là chương 
trình phổ biến kiến thức mà còn là cơ hội để thảo luận, 
trao đổi những kinh nghiệm thực tế, giải đáp những thắc 
mắc về xây dựng và định vị thương hiệu để qua đó các 
học viên có thể áp dụng vào việc xây dựng và định vị 
thương hiệu cho sản phẩm của đơn vị mình trong thời 
gian tới

Trường an

Vừa qua, tại Công ty TNHH Công nghệ hữu cơ sinh 
học An Thái (KCN Hòa Bình, TP. Kon Tum), Trung 
tâm Khuyến công - XTTM và Tư vấn công nghiệp Kon 
Tum phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm 
thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản 
xuất chế phẩm hữu cơ sinh học”, thuộc chương trình 
khuyến công địa phương năm 2018.

Đề án được triển khai với tổng kinh phí thực hiện là 
hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn khuyến công địa 
phương hỗ trợ 150 triệu đồng. Việc ứng dụng máy móc 
thiết bị mới vào sản xuất đã giúp DN tạo ra sản phẩm 
phân bón hữu cơ có chất lượng, đáp ứng được nhu tiêu 
dùng của người nông dân, đồng thời, tạo việc làm cho 
25 lao động với thu nhập ổn định

Võ CảM
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các cơ sở cnnt phát triển bền vững

Với mục tiêu góp phần vào chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng 
CNH - HĐH, tạo việc làm, tăng thu 
nhập và góp phần xây dựng nông thôn 

mới, đồng thời, tạo điều kiện cho các DN, cơ sở sản 
xuất đầu tư phát triển CN - TTCN một cách bền vững, 
Trung tâm Khuyến công và Phát triển công nghiệp 
Vĩnh Long (TTKC) đã tập trung hỗ trợ các đơn vị ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất; Hỗ trợ 
các làng nghề sử dụng nguyên liệu và lao động tại địa 
phương; Xây dựng đề án hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
cho các DN, cơ sở CNNT giai đoạn đến 2020, cùng 
với đó là tích cực tuyên truyền các chính sách khuyến 
công… Nhờ vậy, nhiều DN, cơ sở sản xuất đã nắm bắt 
được các chính sách khuyến công và chủ động tìm đến 
TTKC để xin được tư vấn và hỗ trợ. 

Cơ sở Sản xuất bún - bánh phở Ba Khánh tại ấp Tân 
Quới Tây, xã Trường An, TP.Vĩnh Long là một trong 
những đơn vị tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã hoạt động 
hiệu quả nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công. 
Bà Lưu Kim Phụng - Chủ Cơ sở Ba Khánh chia sẻ, thời 
gian qua, cơ sở cũng đã nhận được nhiều sự hỗ trợ từ 
TTKC tỉnh. Cụ thể, năm 2014, TTKC đã hỗ trợ cơ sở 
xây dựng thương hiệu; năm 2015 hỗ trợ máy đóng gói 
tự động; năm 2017 hỗ trợ hệ thống nước và xử lý nước 
thải. Với những hiệu quả trong sản xuất, đầu năm 2018, 
Cơ sở Ba Khánh tiếp tục được TTKC phê duyệt đề án 
hỗ trợ đầu tư dây chuyền sản xuất bún tươi, kết hợp 
với máy đóng gói tự động với kinh phí 100 triệu đồng. 
Sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công tuy không lớn 
nhưng đã khích lệ cơ sở mạnh dạn ứng dụng máy móc 
công nghệ hiện đại, sản xuất sạch hơn vào sản xuất, 
cải tiến quy trình để tạo ra những sản phẩm có chất 
lượng cao, đem lại hiệu quả lớn. Nhờ vậy, từ một cơ sở 
sản xuất nhỏ lẻ, đến nay cơ sở Ba Khánh đã phát triển 
thành một cơ sở có quy mô lớn, máy móc công nghệ 
hiện đại, cùng nhiều cửa hàng phân phối trải khắp địa 
bàn trong và ngoài tỉnh với nhiều sản phẩm đa dạng 

như: bún tươi, bánh canh, hủ tiếu khô… có chất lượng 
tươi ngon, sạch và an toàn, không sử dụng chất độc 
hại. Đặc biệt, năm 2014 và 2016, sản phẩm của cơ sở đã 
vinh dự đạt danh hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu của 
tỉnh Vĩnh Long.

Có thể thấy, việc hỗ trợ các DN, cơ sở CNNT đầu 
tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất là hoạt động 
thiết thực hỗ trợ các cơ sở thay thế phương pháp sản 
xuất thủ công nhằm tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm, đảm bảo ATVSTP, giúp cơ sở ổn định, duy trì 
và phát triển sản xuất. 

Để những hoạt động khuyến công đạt hiệu quả 
ngày càng cao, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh, 
theo ông Lê Thanh Phong - Giám đốc TTKC Vĩnh 
Long, thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục công tác 
tuyên truyền sâu rộng đến các cơ sở CNNT, đặc biệt, 
triển khai đến các địa phương xây dựng hệ thống cộng 
tác viên đưa các chính sách khuyến công tới tất cả các 
cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh. TTKC cũng sẽ hướng 
tới việc hỗ trợ theo từng nhóm mặt hàng, phối hợp với 
các địa phương, xây dựng đề án tổng thể để hỗ trợ phát 
triển sản phẩm đặc trưng của địa phương…

Tập TruNg Hỗ Trợ, Tạo Điều kiệN Để

Trong những năm gần đây, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã góp 
phần không nhỏ thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) của tỉnh phát 
triển, trong đó, nổi bật là các hoạt động đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động nông thôn, 
hỗ trợ doanh nghiệp (DN) ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, đồng thời, 
phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu…

Quý nguyễn

Trong xưởng sản xuất của Cơ sở Ba Khánh
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tập trung Đầu tư phát triển ngành Dừa
bếN Tre Hỗ Trợ có TrọNg Tâm TrọNg Điểm,

Từ nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Bến Tre (TTKC) đã triển khai nhiều đề án, mang lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị thụ 
hưởng trên địa bàn, đặc biệt, hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm, tập trung đầu tư phát triển 
ngành dừa của tỉnh. Minh Vũ

Năm 2018, tỉnh Bến Tre được phê duyệt 
hỗ trợ 5 đề án khuyến công quốc gia 
với tổng kinh phí hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 
các đơn vị sản xuất dừa của tỉnh. Đến 

hết tháng 9/2018, TTKC đã phối hợp với các đơn vị thụ 
hưởng triển khai và tổ chức nghiệm thu 3 đề án, các 
đề án còn lại dự kiến sẽ được nghiệm thu trong tháng 
10/2018. Việc hỗ trợ các đơn vị sản xuất dừa đầu tư 
mới máy móc thiết bị và ứng dụng công nghệ tiên tiến 
trong sản xuất đã giúp đơn vị nâng cao chất lượng các 
sản phẩm chế biến sau chỉ, mụn dừa đáp ứng nhu cầu 
xuất khẩu; đẩy mạnh phát triển các sản phẩm cao cấp 
từ nước dừa; giải quyết việc làm ổn định cho khoảng 
100 lao động. 

Cùng với đó, chương trình khuyến công địa phương 
năm 2018 cũng dành kinh phí 2,1 tỷ đồng để thực hiện 
13 đề án, đến hết tháng 9/2018 đã có 5 đề án đường 
tỉnh UBND tỉnh đồng ý triển khai với tổng kinh phí hỗ 
trợ 740 triệu đồng.

Bên cạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở 
CNNT phát triển năng lực sản xuất, TTKC còn tích cực 
trong việc hỗ trợ tiêu thụ, quảng bá sản phẩm thông 
qua các hoạt động như: Tổ chức bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018; tham gia bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Nam năm 
2018; hỗ trợ DN tham gia cuộc thi Sáng tạo hàng thủ 
công mỹ nghệ năm 2018 tại tỉnh Đồng Nai; hỗ trợ DN 
tham gia Hội chợ Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu 
tại tỉnh Phú Yên và Đồng Tháp…

Nói về hiệu quả mà hoạt động khuyến công đem 
lại, bà Lê Thị Bê - Chủ cơ sở sản xuất thương mại Trần 
Minh Tâm, chuyên sản xuất thạch dừa và các sản phẩm 
từ dừa cho biết: Đầu năm 2018, để nâng cao chất lượng 
thành phẩm, nâng công suất sản xuất, chúng tôi đã 
quyết định đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết bị sản xuất. 
Được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công là 198 

triệu đồng, cơ sở đã bỏ thêm vốn để đầu tư máy cắt 
thạch, máy ép thạch, máy trộn thạch, thay đổi lò hơi từ 
300kg lên 500kg hơi… với tổng vốn trên 600 triệu đồng. 
Việc đầu tư thêm máy móc thiết bị mới đã giúp cơ 
sở nâng cao được năng suất cũng như chất lượng sản 
phẩm, mở rộng sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường. 
Hiện nay, chúng tôi đang xúc tiến xây dựng thương 
hiệu sản phẩm nước màu dừa để tiếp tục xuất khẩu 
sang thị trường nước ngoài, nâng cao giá trị các sản 
phẩm từ dừa của cơ sở.

Theo TTKC, để đảm bảo các đề án, dự án hoàn 
thành đúng tiến độ và đạt hiệu quả cao, trong những 
tháng cuối năm 2018, Trung tâm sẽ tiếp bám sát chương 
trình, kế hoạch đã đề ra để triển khai thực hiện. Thường 
xuyên kiểm tra giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho các đơn vị. Đồng thời, tăng cường công 
tác tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin 
đại chúng để các DN, cơ sở sản xuất trên địa bàn nắm 
được chính sách và nội dung hoạt động của chương 
trình khuyến công, từ đó, tích cực chủ động tham gia, 
thụ hưởng chính sách hỗ trợ để phát triển sản xuất

Sản xuất thạch dừa XK tại cơ sở Trần Minh Tâm
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với các doanh nghiệp tại đồng nai
Lợi ícH của sảN XuấT sạcH HơN

Trong những năm qua, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã có những bước 
phát triển vượt bậc, tỷ trọng GDP của tỉnh ngày càng cao, đồng nghĩa với việc ô nhiễm môi 
trường trong quá trình sản xuất cũng là mối quan tâm hàng đầu, đặt ra nhiều thách thức 
đối với các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp. Chính vì thế, chương trình 
sản xuất sạch hơn (SXSH) đã và đang được Đồng Nai quan tâm, chú trọng bởi đây là giải 
pháp giúp doanh nghiệp phát triển.

hồng Trường

Từ năm 2010 đến nay, chương trình SXSH 
đã được Sở Công Thương Đồng Nai triển 
khai với nhiều hoạt động thiết thực. Cụ 
thể, Sở Công Thương đã tổ chức 15 lớp 

tập huấn (2010 - 2018) về sản xuất sạch hơn cho hơn 
1.300 doanh nghiệp tham gia và thực hiện đánh giá 
nhanh 11 doanh nghiệp khác. Các doanh nghiệp được 
khuyến cáo đầu tư mới công nghệ có hiệu quả về mặt 
môi trường, tiết kiệm chi phí sản xuất với sự hỗ trợ một 
phần kinh phí của Nhà nước.

Trong năm 2018, Sở Công Thương tiếp tục phối 
hợp với 5 doanh nghiệp khảo sát, đánh giá từng khâu, 
công đoạn trong quá trình sản xuất của từng doanh 
nghiệp, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện 
hỗ trợ đánh giá SXSH. Ngoài ra, chương trình SXSH 
còn được lồng ghép trong các chương trình tiết kiệm 
năng lượng và công tác bảo vệ môi trường ngành Công 
Thương của tỉnh.

Thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ của 
Sở Công Thương, các doanh nghiệp đã từng bước hiểu 
và nắm được ý nghĩa, lợi ích của SXSH nhằm hướng tới 
mục tiêu phát triển công nghiệp bền vững đi đôi với 
bảo vệ môi trường. Theo đó, nhiều doanh nghiệp sau 
khi được huấn luyện và hỗ trợ đã chủ động phối hợp 
với Sở Công Thương xây dựng kế hoạch hành động với 
những việc làm thiết thực như cải tiến máy móc thiết 
bị, thay thế các máy móc, thiết bị lạc hậu bằng những 
dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại, tiết kiệm nguyên 
nhiên liệu để nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi 
phí sản xuất, từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh.  Những doanh nghiệp áp dụng SXSH đã tiết 
kiệm 9-32% năng lượng tiêu thụ, tương đương với giảm 
được 9-32% chi phí nhiên liệu sử dụng, cụ thể là đã tiết 
kiệm được tổng sản lượng điện hơn 2,8 triệu kWh/năm, 
312 ngàn tấn dầu/năm và hàng trăm tấn gas. Đặc biệt, 

áp dụng các quy trình SXSH đã giảm được 2.800 tấn 
CO2 phát thải ra môi trường.

Từ lợi ích về kinh tế và môi trường đã được chứng 
minh trong thực tế, đến nay ngày càng có nhiều doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quan tâm và áp 
dụng các giải pháp SXSH tại cơ sở mình. Một trong số 
đó là Công ty TNHH Nam Long (xã Long An, huyện 
Long Thành) chuyên về sản xuất găng tay cao su. Năm 
2014, doanh nghiệp quyết định đầu tư hơn 8,5 tỷ đồng 
cho hệ thống lò hơi mới sử dụng dầu FO, vừa giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường lại tiết kiệm cho công ty trên 
200 triệu đồng mỗi tháng, tổng sản lượng công ty hằng 
năm gia tăng từ 10 - 12%. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều doanh nghiệp khác áp 
dụng và xây dựng thành công được quy trình SXSH 
như Nhà máy Hóa chất Tân Bình 2, Công ty CP Thép 
Biên Hòa (Vicasa), Công ty CP Điện cơ Đồng Nai… Như 
vậy, từ những lợi ích mà SXSH đem lại đối với DN, hy 
vọng rằng doanh nghiệp sẽ chủ động đưa ra giải pháp, 
lộ trình triển khai thực hiện nhằm mục tiêu hướng đến 
phát triển công nghiệp xanh, sản xuất bền vững, đáp 
ứng tiến trình hội nhập CNH - HĐH đất nước

Một lớp tập huấn SXSH tại Đồng Nai
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sảN pHẩm côNg NgHiệp NôNg THôN
ĐộNg Lực THúc Đẩy pHáT TriểN côNg NgHiệp

bạC liêu:

Những năm gần đây, việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp đã 
thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp nông thôn trên cả nước nói 
chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng. Hoạt động này được Trung tâm Khuyến công và tư vấn 
phát triển công nghiệp Bạc Liêu (TTKC) tổ chức định kỳ 2 năm/lần đã thu hút đông đảo 
doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia.

Bảo Kiên

Để khuyến khích những cơ sở có sản 
phẩm đạt tiêu chí tiêu biểu, bên cạnh 
việc tặng thưởng bằng tiền mặt, sản 
phẩm còn được in hoặc dán nhãn logo 

của chương trình bình chọn, được ưu tiên xét hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí 
khuyến công địa phương để phát triển sản phẩm. Chủ 
cơ sở được tư vấn, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu 
đãi đầu tư của Nhà nước cho phát triển sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Trong năm 2018, Bạc Liêu có 7 sản phẩm được bình 
chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(SPCNNTTB) cấp tỉnh và 3 sản phẩm đạt SPCNNTTB 
cấp khu vực. Các sản phẩm được bình chọn chủ yếu 
là thực phẩm như bánh in, tôm khô, bánh hạnh nhân, 
mắm… và hàng tiêu dùng. Mặc dù giá trị công nghiệp 
các sản phẩm này không cao nhưng tỷ suất lợi nhuận, 
lợi ích xã hội lớn, góp phần đáng kể cho sự phát triển 
công nghiệp nông thôn của tỉnh. 

Tôm khô Đa Giàu là một trong những SPCNNTTB 
của tỉnh Bạc Liêu. Từ một cơ sở sản xuất tôm khô nhỏ 
lẻ, sau nhiều năm được TTKC hỗ trợ tham gia hội chợ 
và các chương trình xúc tiến thương mại, đến nay, mặt 
hàng tôm khô Đa Giàu có mặt ở hầu hết các tỉnh phía 
Nam. Trao đổi với phóng viên, bà Huỳnh Thị Đa (chủ 
cơ sở sản xuất tôm khô Đa Giàu, TX. Giá Rai), chia sẻ: 
“Qua tham gia các hội chợ, các lần xúc tiến thương 
mại, chúng tôi có dịp làm quen với môi trường kinh 
doanh mới, nắm bắt được thị hiếu, khẩu vị của người 
tiêu dùng. Từ đó, đúc kết kinh nghiệm để phát triển 

sản phẩm của mình chất lượng hơn. Sản phẩm của cơ 
sở hiện được nhiều người tiêu dùng đón nhận, nhất là 
khu vực Tây Nguyên, TP. Hồ Chí Minh, Hậu Giang, 
Hà Nội…”.

Để tăng sức hấp dẫn và phát huy hiệu quả việc bình 
chọn SPCNNTTB, thời gian tới, TTKC sẽ tiếp tục bám 
sát cơ sở, tìm hiểu thông tin về thiết bị công nghệ, sản 
phẩm, thị trường để tư vấn và cung cấp cho các cơ sở 
sản xuất. Hỗ trợ các ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, 
chủ lực đồng bộ với chính sách hỗ trợ đất đai, ưu đãi 
đầu tư, tín dụng, khoa học - công nghệ... Đồng thời, 
hỗ trợ các SPCNNTTB tiếp cận với các chương trình 
khuyến công địa phương và quốc gia, giúp các SPC-
NNTTB có cơ hội vươn xa

Cơ sở sản xuất tôm khô Đa Giàu
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tại thái Bình giai đoạn 2016 - 2020

Chương trình Sử Dụng năng
lượng tiết kiệm Và hiệu quả

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được Quốc hội thông qua năm 2010. Từ 
đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều Nghị định, Thông tư quy 
định về sử dụng năng lượng tiết kiệm. Quán triệt những chủ trương đó, UBND tỉnh Thái 
Bình đã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 về Chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020.

như Trang

Theo đó, mục tiêu nổi bật của trương trình 
là nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá 
nhân trên địa bàn tỉnh về sử dụng năng 
lượng và tạo sự chuyển biến từ nhận thức 

sang hành động cụ thể qua việc sử dụng các trang thiết 

bị có hiệu suất cao thay thế dần các trang thiết bị có 
hiệu suất thấp, tiến tới loại bỏ các thiết bị có công nghệ 
lạc hậu. Đồng thời, áp dụng các tiêu chuẩn và định mức 
kỹ thuật tiên tiến để cải thiện hiệu suất năng lượng sao 
cho giai đoạn 2016 - 2020 giảm ít nhất 10% cường độ 

Hàng năm, Sở Công Thương Thái Bình in ấn và cấp phát hàng chục nghìn tờ rơi cho nhân dân với các nội dung về tiết kiệm 
điện năng, sử dụng năng lượng hợp lý.
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năng lượng của các ngành sử dụng nhiều năng lượng; 
thay thế từ 10 -12% các thiết bị lạc hậu bằng các thiết 
bị mới tiết kiệm năng lượng (TKNL) tại các đơn vị sản 
xuất, kinh doanh, các cơ quan, công sở trên địa bàn 
tỉnh; phấn đấu tiết kiệm 6 - 9% tổng mức tiêu thụ năng 
lượng so với nhu cầu năng lượng theo Quy hoạch phát 
triển điện lực tỉnh giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến 
năm 2020…

Trên cơ sở các mục tiêu trên, Chương trình đã 
đưa ra 12 dự án cần phải thực hiện với tổng kinh phí 
cho cả giai đoạn 2016 - 2020 là 39,8 tỷ đồng, gồm: 
Dự án Tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Thực hiện 
việc quản lý bắt buộc theo Luật Sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả…; Hỗ trợ các doanh nghiệp xây 
dựng mô hình quản lý năng lượng, kiểm toán năng 
lượng, ưu đãi đầu tư các dự án sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả; Chương trình TKNL trong công 
sở; Nâng cao năng lực và triển khai hoạt động sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong thiết kế 
xây dựng và quản lý các tòa nhà trên địa bàn tỉnh; 
TKNL trong ngành Giao thông vận tải; Chương trình 
TKNL nông nghiệp, phát triển nông thôn và các làng 
nghề; Triển khai cuộc vận động "Hộ gia đình tiết 
kiệm điện" trên địa bàn toàn tỉnh; Đào tạo, nâng cao 
năng lực, chất lượng nguồn nhân lực, đầu tư cơ sở 
vật chất cho Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Bình.

Để thực hiện tốt các dự án trên, Chương trình đã 
đề ra nhiều giải pháp cốt yếu như: Đầu tư, nâng cao 
năng lực cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Thái Bình có đủ điều kiện về 
cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ; Đầu tư cho công tác truyền thông, thông tin, 
tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng 
cao nhận thức của cộng đồng về TKNL; Tăng cường 
công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong tất cả các ngành, các 
cấp, các lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật; 
Nghiên cứu và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng 
mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp 
dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong 
các lĩnh vực đời sống…

Là đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp 
với các Sở, ngành, địa phương và các tổ chức liên quan 
thực hiện Chương trình, thời gian qua, Sở Công Thương 
Thái Bình đã tích cực tham mưu UBND tỉnh trong công 
tác phối hợp với các cơ quan Trung ương và hợp tác 

với nhiều tổ chức quốc tế thực hiện các đề án thuộc 
Chương trình TKNL quốc gia, chương trình TKNL trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Ngoài ra, Sở đã xây 
dựng các biện pháp khuyến khích ứng dụng công nghệ 
sản xuất sản phẩm TKNL; giám sát triển khai dán nhãn 
sản phẩm TKNL cho các cơ sở kinh doanh. Đồng thời, 
hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng mô hình quản lý năng 
lượng tại các cơ sở sản xuất, tòa nhà thương mại, văn 
phòng, đơn vị quản lý chiếu sáng đô thị; xây dựng kế 
hoạch, thực hiện kiểm toán năng lượng tại một số cơ 
sở tiêu thụ năng lượng lớn; hỗ trợ thông tin, kỹ thuật 
trong việc thực hiện nâng cấp, cải tiến, hợp lý hóa dây 
chuyền công nghệ nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả. 

Đặc biệt, hàng năm, Sở đã chỉ đạo Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của 
tỉnh tổ chức các khóa tập huấn về TKNL cho các cán 
bộ quản lý năng lượng, cán bộ kỹ thuật công nghệ, 
tuyên truyền viên; phối hợp với các Vụ chuyên môn 
của Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ 
chức đào tạo, tập huấn, tham gia các dự án trình diễn 
TKNL… Qua đó, các cơ quan công sở, doanh nghiệp và 
đông đảo nhân dân đã có sự chuyển biến về nhận thức 
và hành động trong sử dụng TKNL.

Có thể nói, Chương trình sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thái Bình giai đoạn 2016 
- 2020 là hết sức quan trọng. Đây sẽ là cơ sở góp phần 
để tỉnh phát triển kinh tế xã hội theo hướng bền vững 
trong những năm tới

Lãnh đạo TTKC Thái Bình tư vấn cho người dân Quỳnh Phụ 
cách tăng nhiệt độ nhà nuôi tằm bằng bóng điện thay cho 
đốt than và lò sưởi.
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tiết kiệm năng lượng hiệu quả 
qua các hình thỨc tuyên truyền

thái bình: 

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) đang trở thành vấn đề cấp 
bách để đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và quá trình biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, 
nhận thức về việc SDNLTK&HQ của người dân còn hạn chế, dẫn đến lãng phí năng lượng 
còn nhiều. Trước thực trạng trên, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
tỉnh Thái Bình đã đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 
SDNLTK&HQ.

Công Du

Những năm qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình đã chủ 
động triển khai chương trình 

SDNLTK&HQ trên địa bàn tỉnh với nhiều nội dung 
thiết thực. Trong đó, đã tập trung giới thiệu các ứng 
dụng công nghệ khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong 
lĩnh vực năng lượng đến các doanh nghiệp và người 
dân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân 
tiếp cận với công nghệ hiện đại, sản phẩm tiết kiệm 
năng lượng (TKNL). Đồng thời, giới thiệu những ưu 
điểm của những thiết bị chiếu sáng TKNL. Đặc biệt, 
Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp như: 
Phối hợp với Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, Báo 
Thái Bình và Đài truyền hình tỉnh phát sóng thường 
kỳ chuyên mục TKNL; Tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức cho cộng đồng về ý thức sử dụng 
năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn, 
góp phần bảo vệ môi trường; In ấn và cấp phát hơn 
70.000 tờ rơi cho nhân dân và treo băng zôn, khẩu 
hiệu về các nội dung TKNL, sử dụng năng lượng hợp 
lý, áp dụng công nghệ mới, thiết bị tiên tiến để tiết 
kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt.

Để nội dung SDNLTK&HQ được thực hiện sâu 
rộng hơn trong quần chúng nhân dân, từ 2016 đến 
nay, Trung tâm đã phối hợp với nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp, tổ chức xã hội tổ chức các hội nghị tuyên 

truyền và chương trình hành động về TKNL. Thông 
qua các hội nghị, đông đảo quần chúng nhân dân đã 
được các chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên giới thiệu về 
nguyên lý hoạt động cũng như ưu điểm của các thiết 
bị sử dụng năng lượng tái tạo bằng pin năng lượng 
mặt trời, các thiết bị phục vụ sinh hoạt trong gia đình. 
Ngoài ra, Trung tâm đã thí điểm mô hình hộ gia đình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm, hỗ trợ nhiều hộ gia 

Ông Vũ Ngọc Khiếu - Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình 
phát biểu tại hội nghị tiết kiệm năng lượng tại xã Quỳnh Thọ, 
huyện Quỳnh Phụ.
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đình lắp đặt, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt 
trời. Qua đó, việc tuyên truyền sử dụng năng lượng 
tiết kiệm đã và đang lan tỏa sâu rộng trong các tầng 
lớp nhân dân.

Ông Nguyễn Bá Chánh, xã Quỳnh Thọ, huyện 
Quỳnh Phụ chia sẻ, trước đây, mỗi tháng gia đình tôi 
tiêu thụ khoảng 200 - 220 kWh. Sau khi được tham 
dự hội nghị tuyên về SDNLTK&HQ do Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình tổ chức, tôi đã mạnh dạn thay thế toàn bộ 
hệ thống bóng đèn chiếu sáng thông thường trong gia 
đình sang sử dụng đèn LED. Qua thời gian sử dụng, tôi 
nhận thấy việc sử dụng đèn LED cho ánh sáng trung 
thực hơn lại tiết kiệm nhiều điện. Theo tính toán, 
mỗi tháng gia đình giảm được khoảng 50 kWh so với 
trước đây. Ngoài ra, việc sử dụng các thiết bị điện 
khác trong gia đình, tôi luôn ưu tiên lựa chọn những 
sản phẩm tiết kiệm điện năng. Ví dụ như khi gia đình 
có nhu cầu mua máy điều hòa, tôi chọn những dòng 
máy lạnh có dán nhãn TKNL (máy lạnh Inverter) và 
điều chỉnh nhiệt độ trong phòng ở mức 25 - 28 độ C, 
tắt máy trước 30 phút khi rời khỏi phòng để tiết kiệm 
điện năng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp Thái Bình chia sẻ: “Công tác tuyên truyền 
SDNLTK&HQ đã góp phần không nhỏ trong việc làm 
chuyển biến nhận thức và hành động về sử dụng điện 
tiết kiệm trong các cơ quan công sở, doanh nghiệp và 
đông đảo nhân dân. Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua thực 
hiện các mô hình điểm, tăng cường tổ chức các cuộc 
hội thảo, hội nghị tuyên truyền về việc SDNLTK&HQ. 
Qua đó, phấn đấu tiết kiệm từ 6 - 9% tổng mức tiêu 
thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu năng lượng của 
Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Thái Bình giai đoạn 
từ nay đến năm 2020. Đồng thời, Trung tâm sẽ triển 
khai các giải pháp công nghệ SDNLTK&HQ tại những 
nơi chiếu sáng công cộng, áp dụng chiếu sáng hiệu suất 
cao, TKNL cho 100% công trình chiếu sáng công cộng 
tại các xã xây dựng nông thôn mới”...

Để tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà 
nước về năng lượng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tư 
vấn TKNL, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh theo hướng bền vững, Trung tâm mong 
muốn, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở Công Thương 
tỉnh Thái Bình tiếp tục ủng hộ, phối hợp, tăng cường 
nguồn nhân lực với những chuyên gia kỹ thuật, tư vấn 
về TKNL và năng lượng tái tạo cho Tỉnh, nhằm đáp 
ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra

Đông đảo nhân dân xã Quỳnh Thọ tham dự hội nghị tuyên truyền tiết kiệm năng lượng.
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CHuNG Tay Sử DụNG NăNG LượNG TIếT KIệm Và HIệu Quả

người Dân, Doanh nghiệp Và 
CáC Cơ quan ChứC năng tỉnh thái bình

Nhằm nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả (SDNLTK & HQ), những năm qua, đặc biệt là năm 2018, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hội nghị 
tuyên truyền sâu rộng về SDNLTK&HQ đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn và hộ 
gia đình trên địa bàn tỉnh.

Công Du

Tại các hội nghị, ngoài việc được hướng 
dẫn cách sử dụng các thiết bị gia dụng sao 
cho hiệu quả, tránh lãng phí năng lượng, 
các giảng viên của Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình 
đã tổ chức giao lưu với người dân thông qua những câu 
hỏi về sử dụng năng lượng, rất gần gũi với cuộc sống 
hàng ngày. Những phần quà là các thiết bị điện dành 
cho người tham gia đã tăng thêm tính kích thích, hấp 
dẫn khi tìm hiểu về vấn đề tiết kiệm năng lượng (TKNL) 
và bảo vệ môi trường tại địa phương.

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình 
cho biết: “Triển khai Quyết định số 28/QĐ-UBND 
ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh về Chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm đặc biệt chú trọng đến 
việc tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến và 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về SDNLTK&HQ. 
Trong năm 2018, Trung tâm đã và đang tổ chức nhiều 
hội nghị tuyên truyền TKNL cho đông đảo quần chúng 
nhân dân trên địa bàn các huyện Quỳnh Phụ, Hưng Hà, 
Thái Thụy và thành phố Thái Bình, qua đó, góp phần 
chuyền tải tới mọi người thông điệp về TKNL, bảo vệ 
môi trường sống của chính mình”.

Có mặt tại UBND xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh 
Phụ trong một buổi phổ biến tuyên truyền về TKNL 
do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức, chúng tôi đã được chứng 
kiến không khí sôi nổi và hưởng ứng của hơn 200 người 

dân nơi đây. Ông Ngô Doãn Ba (thôn Hậu Thái) chia 
sẻ: “Đến với hội nghị, tôi cũng như người dân đã được 
giảng viên phổ biến về luật SDNLTK&HQ; hướng 
dẫn một số kiến thức cơ bản và phương pháp sử dụng 
các thiết bị điện như: Hệ thống chiếu sáng, ti vi, tủ 
lạnh, điều hòa, quạt điện, bình nước nóng, máy công 
nghiệp... đạt hiệu suất tối ưu; tư vấn một số kỹ năng lựa 
chọn, sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; 
sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các loại năng lượng như 
gas, xăng, than; ứng dụng khoa học công nghệ trong 
việc tận dụng năng lượng mặt trời và tái tạo năng lượng 
từ những chất phế thải trong sản xuất, chăn nuôi phục 
vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời sống. Sau hội 

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp hướng dẫn người dân xã Minh Tân sử dụng thiết bị tiết 
kiệm điện và hiệu quả.
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nghị, tôi sẽ chia sẻ lại những kiến thức hữu ích này cho 
tất cả các thành viên trong gia đình và bà con chòm 
xóm để cùng nhau chung tay SDNLTK&HQ”.

Còn tại xã Thái Phương, huyện Hưng Hà, ông Trần 
Bá Cao - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Thái Phương là 
một trong những xã có sản lượng điện tiêu thụ điện năng 
cao nhất trong huyện với số tiền điện hàng tháng là trên 
3,5 tỷ đồng. Từ ngày được Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị tuyên 
truyền về SDNLTK&HQ và đưa ra các giải pháp hữu hiệu 
để người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện thì 
đến nay sản lượng điện của toàn xã đã tiết kiệm được 
khoảng 10%. Đây là số tiền không nhỏ để người dân và 
doanh nghiệp dùng để tái đầu tư và mở rộng sản xuất, 
kinh doanh. Điển hình như đối với các doanh nghiệp, hệ 
thống dây chuyền sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng đã 
dần được thay thế bằng các loại máy móc, thiết bị tiết 
kiệm năng lượng. Qua đó, giảm chi phí đầu vào, nâng cao 
giá trị sản phẩm, tạo sức cạnh tranh trên thị trường. Thời 
gian tới, chính quyền xã rất mong muốn được Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục 
quan tâm, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến 
thông tin về TKNL để đưa chương trình TKNL trở thành 
hoạt động thường xuyên trong đời sống”. 

Nói về hiệu quả của công tác tập huấn tiết kiệm 
năng lượng, ông Nguyễn Tiến Minh - Phó Bí thư Đảng 
ủy xã Thụy Liên, huyện Thái Thụy đánh giá, Hội nghị 
tập huấn tuyên truyền về SDNLTK & HQ do Trung 
tâm Khuyến công Thái Bình tổ chức đã cung cấp cho 
nhân dân tại địa phương biết được nhiều nguyên nhân 
gây ra tình trạng lãng phí năng lượng trong gia đình 
mà lâu nay mọi người thường không quan tâm như: 
cách đặt chế độ điều hòa, sự dụng tủ lạnh hiệu quả; 
phân biệt bóng đèn led và bóng đèn sợi đốt; cách 
sử dụng và bảo quản tivi, quạt điện, bếp từ,… một 
cách tốt nhất. Ngoài ra đối với các cán bộ quản lý 
của xã cũng được trang bị nhiều kiến thức như: Luật 
SDNLTK&HQ, chiến lược, quy hoạch và chương trình 
sử dụng năng lượng, tiết kiệm… Những kiến thức bổ 
ích này đã giúp người dân, cán bộ địa phương nâng 
cao được ý thức TKNL. 

Có thể thấy, những hội nghị tuyên truyền, phổ 
biến về SDNLTK&HQ mà Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức 
trong thời gian qua đã mang lại nhiều hiệu quả thiết 
thực, góp phần giúp người dân, doanh nghiệp phát 
triển sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao chất 
lượng cuộc sống

Đông đảo nhân dân trong xã Minh Tân tới tham dự Hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do 
Trung tâm Khuyến công Thái Bình tổ chức.
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pHáT TriểN cHăN Nuôi gắN Với 
TiếT kiệm NăNg LượNg Và bảo Vệ môi TrườNg

Xã quỳnh thọ:

Những năm gần đây, nhiều hộ chăn nuôi trên địa bàn xã Quỳnh Thọ (huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình) đã và đang tích xây dựng hầm Biogas để xử lý chất thải trong chăn nuôi. 
Đây được coi là giải pháp tích cực mang lại hiệu quả cao cho người dân trong việc xử lý ô 
nhiễm môi trường mà còn tiết kiệm nguồn năng lượng tiêu thụ và tận dụng được chất thải 
của hầm Biogas để làm phân vi sinh phục vụ trồng trọt.

Tuấn anh

Xã Quỳnh Thọ hiện có 1.951 hộ dân, trong 
đó có tới 20% số hộ chăn nuôi các loại 
gia súc, gia cầm với quy mô lớn. Trước 
đây, người dân trong xã chưa có ý thức 

trong việc xử lý chất thải chăn nuôi để bảo vệ môi 
trường, bởi đa phần họ cho rằng, xây dựng hầm Biogas 
thì sẽ không còn phân để bón cho các loại cây trồng. 
Do đó, các hộ dân chỉ đào hố để thu gom chất thải 
chăn nuôi, nhưng lại không che đậy kín và cũng không 

thực hiện việc ủ phân hoại mục hay mua men vi sinh 
để xử lý. Mùi hôi khó chịu từ các hố chứa chất thải đã 
ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường trong khu dân 
cư, gây ô nhiễm và tác động xấu tới sức khỏe của người 
dân trong khu vực.

Trước thực trạng trên, từ năm 2014, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng 
huyện Quỳnh Phụ, cấp ủy, chính quyền xã Quỳnh Thọ 

Chất thải chăn nuôi được đưa vào hầm Biogas xử lý giúp chuồng trại luôn sạch sẽ
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tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền về những lợi ích 
từ hầm Biogas mang lại như: Bảo vệ môi trường quanh 
khu dân cư; chất thải chăn nuôi sau khi ủ trong hầm 
vẫn sẽ được dùng để bón cho cây trồng. Đặc biệt là 
giúp người chăn nuôi tiết kiệm chi phí mua nguyên liệu 
đốt phục vụ đời sống hàng ngày. Qua bốn năm vận 
động, đến nay, toàn xã Quỳnh Thọ đã có trên 350 hộ 
đầu tư xây dựng hầm Biogas.

Dẫn chúng tôi đi tham quan một số hộ chăn nuôi 
đang ứng dụng hầm Biogas tại địa phương, trên đường 
đi, ông Nguyễn Viết Dương - Phó Chủ tịch UBND xã 
Quỳnh Thọ chia sẻ: Ban đầu, bà con chưa tin tưởng 
lắm về những lợi ích khi xây dựng hầm Biogas và lo 
tốn kém chi phí đầu tư xây dựng. Từ ngày Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình hỗ trợ kinh phí, đồng thời, tổ chức các lớp 
tuyên truyền về lợi ích và tính hiệu quả khi sử dụng 
Biogas, cũng như được cán bộ xã phân tích, động viên 
thì người dân đã dần đồng ý và thực hiện.

Ghé thăm gia trại của gia đình chị Ngô Thị Chín 
ở thôn Bắc Sơn, chúng tôi được tận mắt chứng kiến 
quy trình hoạt động của hầm Biogas mà gia đình chị 
xây dựng từ hai năm về trước. Chị cho biết: "Trước 
đây, gia đình tôi thường xử lý phân lợn bằng cách gom 
lại thành đống rồi ủ, sau đó mang đi bón cho lúa, rau 
màu. Nhưng cách làm này gây ảnh hưởng xấu đến môi 
trường xung quanh bởi tình trạng bốc mùi hôi, nhiều 
nhất là vào những ngày nắng nóng. Thế rồi được các 
cấp chính quyền tư vấn và hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia 
đình để xây dựng hầm Biogas, tôi đã mạnh dạn đầu tư 
thêm 10 triệu đồng để xây dựng. Sau khi lắp đặt xong, 
tôi thấy môi trường chuồng trại trở nên sạch sẽ hơn. 
Đồng thời, gia đình còn tiết kiệm được từ 350.000 - 
400.000 đồng/tháng cho việc mua gas, than, củi".

Khi chúng tôi hỏi thêm về lượng khí gas có đủ cho 
nhu cầu sử dụng đun nấu hàng ngày của gia đình hay 
không, chị Chín cho biết thêm: "Hiện trong chuồng có 
40 con lợn và hàng ngày thải ra đủ lượng phân để làm 
Biogas. Cạnh chuồng là hầm Biogas được bịt kín nắp, có 
ống dẫn khí vào bếp để truyền chất đốt. Từ ngày làm 
hầm Biogas, khu chuồng trại nhà tôi không còn bốc mùi 
hôi, bà con trong xóm không còn phàn nàn như trước 
nữa, lại có khí gas cho gia đình sử dụng thoải mái". 

Còn tại trang trại chăn nuôi tổng hợp của anh 
Nguyễn Viết Hoàn ở thôn Đức Chính, mặc dù trang 
trại chăn nuôi với số lượng lớn (thời điểm cao nhất có 
thể nuôi tới hơn 100 con lợn thịt) nhưng khi tới gần khu 
chăn nuôi cũng không cảm thấy có mùi hôi khó chịu. 

Bởi khi xây dựng trang trại, anh đã đầu tư xây dựng 
đồng bộ hệ thống bể Biogas để xử lý chất thải. Anh 
Hoàn chia sẻ: Do trang trại chăn nuôi với số lượng lớn 
nên bình quân mỗi ngày đàn lợn thải ra hàng tạ phân. 
Nguồn phân được đưa vào bể Biogas xử lý thành khí 
đốt và làm phân bón cho trồng trọt. Nguồn khí đốt dồi 
dào được tận dụng trong sinh hoạt gia đình và nấu thức 
ăn cho gia súc.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đạt Khánh - 
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết: Địa phương 
luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các 
hộ chăn nuôi nêu cao ý thức trách nhiệm trong việc 
phát triển chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường và 
tiết kiệm năng lượng. Hàng năm, UBND xã đều phối 
hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức các lớp chuyển 
giao khoa học kỹ thuật, tập huấn kiến thức chăn nuôi, 
trồng trọt lồng ghép với hướng dẫn cách sử dụng bể 
Biogas sao cho an toàn, hiệu quả để người dân thấy 
được lợi ích lâu dài từ mô hình này. Việc sử dụng 
bể Biogas không chỉ tạo ra chất đốt phục vụ sinh 
hoạt hàng ngày cho người dân mà còn giảm thiểu 
tình trạng ô nhiễm môi trường, góp phần giữ vững và 
nâng cao tiêu chí môi trường trong quá trình xây dựng 
nông thôn mới.

Có thể thấy, từ những lợi ích thiết thực của việc 
chăn nuôi kết hợp với ứng dụng hầm Biogas đã góp 
phần rất lớn trong giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường. Đây là tiền đề quan trọng để Quỳnh Thọ phát 
triển chăn nuôi theo hướng gia tăng về số lượng và 
nâng cao chất lượng, góp phần thiết thực vào chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, đảm bảo ô nhiễm môi trường, 
nhất là trong nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa

Bếp đun từ bể khí Biogas giúp người dân tiết kiệm chi phí
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Hiệu Quả Từ Việc sử dụNg 
bìNH Nước NóNg NăNg LượNg mẶT Trời

Hiện nay, việc tiết kiệm năng lượng đang là một yêu cầu tất yếu phục vụ cho quá trình phát 
triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Trong đó, sử dụng năng lượng mặt trời được xem 
là giải pháp hữu hiệu, mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Bởi vậy, bình nước nóng năng lượng 
mặt trời đã và đang được người dân, doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tin dùng.

Thùy Linh

Bình nước nóng năng lượng mặt trời là sản 
phẩm hoạt động rất an toàn. Đây là thiết bị 
không dùng điện mà sử dụng ánh sáng mặt 
trời được thu qua ống nhiệt thủy tinh chân 

không hoặc tấm thu nhiệt, rồi biến đổi quang năng 
thành nhiệt năng để đun nóng nước. Do vậy, sử dụng 
bình nước nóng năng lượng mặt trời sẽ có ưu điểm là 
không tốn điện, luôn có nước nóng, độ bền cao và chi 
phí bảo trì thấp. Hiệu quả, tiện ích đem lại rất tốt. Tuy 
vậy trước đây, nhiều người dân tỉnh Thái Bình từng 
hoài nghi về những ưu điểm của bình nước nóng năng 
lượng mặt trời. Họ phân vân rằng: Bình nước nóng 
năng lượng mặt trời có thực sự tốt? Giá cả đắt đỏ? 
Độ bền ra sao? Liệu bình nước nóng năng lượng mặt 
trời có hoạt động được vào ban đêm, những ngày âm 
u, mưa bão hay không? Cách lắp đặt và sử dụng bình 
nước nóng có phức tạp?

Trước những hoài nghi đó, từ năm 2014, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các 
huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức các buổi tuyên 
truyền về lợi ích khi sử dụng bình nước nóng năng 
lượng mặt trời. Cùng với các biện pháp tuyên truyền 
và nguồn kinh phí của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, 
Trung tâm đã hỗ trợ kinh phí cho hàng trăm hộ dân tại 
các huyện Đông Hưng, Hưng Hà, Quỳnh Phụ… khi mua 
và lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời với mức 
500.000 đồng/hộ. Từ đó, chương trình đã góp phần làm 
thay đổi nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm của 
người dân trong tỉnh. 

Ông Nguyễn Công Xuyên (xóm Bắc Sơn, xã Quỳnh 
Thọ, huyện Quỳnh Phụ) - một trong những hộ dân 
được thụ hưởng lợi ích từ chương trình cho biết: “Sau 

khi lắp đặt và sử dụng hệ thống bình nước nóng năng 
lượng mặt trời một thời gian, chúng tôi thấy thiết bị 
thật hữu dụng và mang lại hiệu quả không ngờ. Nhà tôi 
có 5 người, trước đây, gia đình tôi sử dụng bình nước 
nóng Ariston 30 lít. Với loại bình này, chỉ tính riêng tiền 
điện, mỗi tháng, gia đình tôi đã phải chi trả từ 350.000 
đến 400.000 đồng. Từ ngày chuyển sang dùng bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, tiền điện sử dụng trong nhà 
đã giảm được 100.000 đồng/tháng. Với nguồn nước 
nóng này, chúng tôi không những dùng để tắm gội, 

Bình nước nóng năng lượng mặt trời đang được nhiều người 
dân tỉnh Thái Bình sử dụng
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rửa bát, nấu cơm mà còn dùng vào nhiều việc khác rất 
tiện lợi. Do đó, lượng điện năng tiêu thụ được tiết kiệm 
triệt để. Đặc biệt, sau khi thấy tính hiệu quả của việc sử 
dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời nên các hộ 
gia đình lân cận đã sắm cho mình một bộ phù hợp với 
nhu cầu sử dụng...”. 

Gia đình bà Nguyễn Thị Đường (thôn Nứa, xã 
Liên Hiệp, huyện Hưng Hà) chia sẻ: “Từ ngày được 
Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình tuyên truyền, 
hướng dẫn, tôi đã nhận thức được tầm quan trọng 
của việc tiết kiệm năng lượng. Bởi vậy, năm 2015, gia 
đình tôi đã chi 6,5 triệu đồng để lắp đặt bình nước 
nóng năng lượng mặt trời loại 140 lít. Mặc dù chi phí 
ban đầu khá cao so với thu nhập của gia đình, nhưng 
qua sử dụng, hàng tháng, gia đình chúng tôi đã tiết 
kiệm được rất nhiều tiền điện. Không những thế, 
trong nhà lúc nào cũng sẵn nước nóng để dùng, kể 
cả những lúc mất điện…”. 

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: “Bình nước nóng 
năng lượng mặt trời có độ bền sử dụng liên tục từ 12 

- 15 năm, số ngày sử dụng hiệu quả từ 280 - 300 ngày/
năm. Đặc biệt, dùng sản phẩm này sẽ không lo chập 
điện và cháy thiết bị… Để nâng cao ý thức và nhân 
rộng ứng dụng của bình nước nóng năng lượng mặt trời 
tới đông đảo người dân hơn nữa, thời gian tới, Trung 
tâm Khuyến công và các ngành chức năng trong tỉnh 
sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, tư vấn giới thiệu 
về thiết bị bình nước nóng năng lượng mặt trời công 
nghệ cao. Đồng thời, Trung tâm cũng tiếp tục triển khai 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
để vận động, hỗ trợ nhân dân nâng cao hiểu biết, lựa 
chọn và sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng 
hiệu quả...”.

Có thể nói, việc tiết kiệm năng lượng là một nhu 
cầu tất yếu trong sinh hoạt, sản xuất và đời sống nhằm 
bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phục vụ quá 
trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách 
bền vững. Chính vì vậy, sử dụng bình nước nóng năng 
lượng mặt trời đã góp phần tiết kiệm điện năng trong 
mỗi cơ quan, hộ gia đình, giảm bớt phụ tải cho ngành 
Điện. Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc sống và 
cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ môi trường

Sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời giúp tiết kiệm điện năng
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có ý THức TkNL Vì ícH Nước, Lợi NHà
người Dân xã an Cầu

An Cầu là một xã nông nghiệp của huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Toàn xã có 1.944 hộ 
và hơn 5.780 nhân khẩu. Năm 2017, xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Đinh Công

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đình 
Biển - Chủ tịch UBND xã cho biết: “Nhờ 
sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính 
quyền tỉnh Thái Bình, huyện Quỳnh Phụ, 

Đảng bộ và nhân dân xã An Cầu đã đoàn kết phấn 
đấu xây dựng nông thôn mới. Người dân nơi đây rất 
phấn khởi, bộ mặt nông thôn được khởi sắc, đường 
làng, ngõ xóm được đầu tư xây dựng rộng rãi, khang 
trang, cuộc sống của người dân được cải thiện và phát 
triển hàng ngày. Bên cạnh những kết quả đạt được, An 
Cầu cũng còn gặp nhiều khó khăn, người dân đa phần 
là thuần nông quanh năm mùa vụ, nhận thức còn hạn 
chế… Hiện nay, toàn xã có hơn 10% số hộ sử dụng bếp 
đun Biogas; khoảng 50 hộ sử dụng bình nước nóng năng 
lượng mặt trời, nên rất cần sự hỗ trợ, phối hợp của 
các cấp, ngành, đoàn thể của tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo, 

tuyên truyền các cơ chế, chính sách về tiết kiệm năng 
lượng (TKNL) tới người dân.

Chia sẻ với chính quyền và người dân trong xã, 
ngày 08/11/2018, Trung tâm Khuyến công Tư vấn Phát 
triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã phối hợp cấp ủy, 
chính quyền xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại xã An Cầu, 
với sự tham gia của đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
huyện; lãnh đạo và đại diện các ban, ngành đoàn thể, 
các hộ gia đình địa phương. Tại Hội nghị, hơn 200 bà 
con các hộ dân trong xã đã được xem một số video, 
clip khái quát về chủ trương, chính sách, chiến lược 
phát triển năng lượng của nước ta đến năm 2030; dự 
báo về khả năng thiếu điện và kế hoạch TKNL trong 
những năm tới. 

Đại diện Trung tâm Khuyến công hướng dẫn bà con cách sử dụng điện tiết kiệm
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Khác với nhiều địa phương, Thái Bình là một trong 
những tỉnh đi đầu trong việc đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, triển khai kế hoạch hành động về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả. Những hình ảnh về kinh 
nghiệm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của 
các doanh nghiệp, các hộ gia đình trên địa bàn Tỉnh; 
những kinh nghiệm từ các hộ chăn nuôi sử dụng khí từ 
hầm Biogas đã được Trung tâm Khuyến công Tư vấn 
Phát triển công nghiệp Thái Bình thực hiện và giới thiệu 
thông qua các video, clip tại Hội nghị đã mang lại hiệu 
quả thiết thực. Với cách làm tỷ mỷ, công phu, gần gũi 
với đời sống, sinh hoạt của người dân được cụ thể hóa 
bằng hướng dẫn bà con cách quản lý, sử dụng các thiết 
bị điện sinh hoạt hàng ngày như: Cách mua sắm, lắp 
đặt, sử dụng các thiết bị điện trong gia đình hợp lý, tiết 
kiệm điện; Hướng dẫn bà con nâng cao ý thức khi sử 
dụng đèn thắp sáng, ti vi, quạt, máy điều hòa; bếp gas, 
bếp điện; máy bơm…, phải tắt và rút ổ cắm khi không 
sử dụng thiết bị; cách đặt tủ lạnh, lắp đặt máy điều 
hòa ở vị trí nào thì hợp lý, nhằm giúp cho thiết bị ít 
tiêu tốn điện năng… Trung tâm Khuyến công Thái Bình 
cũng khuyến cáo người dân nên mua các sản phẩm có 
chất lượng tốt, trên sản phẩm phải có tem của nhà sản 
xuất, được dán nhãn TKNL và nên chọn những doanh 
nghiệp có uy tín, có thương hiệu để hạn chế rủi ro, phù 
hợp với túi tiền của gia đình và tiết kiệm chi phí.

 Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Hạc, thôn Trung 
Châu Tây, xã An Cầu chia sẻ: Là người dân, chúng tôi 
cứ mua đồ dùng về thì chỉ biết sử dụng thông thường, 

chưa được phổ biến hay khuyến cáo từ nhà sản xuất 
cách sử dụng tiết kiệm điện, nay chúng tôi được nghe 
hướng dẫn tỷ mỷ về các phương pháp sử dụng tiết kiệm 
điện, chúng tôi rất phấn khởi, bởi nó rất thiết thực tới 
cuộc sống, sinh hoạt và thu nhập của gia đình mình. 
Các hộ dân mong muốn tiếp tục được sự hỗ trợ, hướng 
dẫn nhiều chương trình thiết thực từ các cấp, các ngành 
và chính quyền địa phương. Còn ông Nguyễn Văn Điền 
- Chủ tịch Hội Nông dân xã thì cho rằng: Hội nghị 
tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả là rất bổ ích và thiết thực, thông qua Hội nghị, Hội 
Nông dân xã sẽ có kế hoạch tuyên truyền, vận động 
người dân áp dụng những kiến thức đã dược phổ biến 
vào thực tiễn hàng ngày như sử dụng thiết bị điện hợp 
lý, tiết kiệm điện, xây hầm Biogas để sử dụng khí đốt 
trong sinh hoạt, vì lợi ích xã hội và gia đình. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Biển - 
Chủ tịch UBND xã An Cầu cho biết: “Sau Hội nghị, 
cấp ủy, chính quyền xã sẽ họp triển khai rộng rãi tới 
các tổ chức chính trị, đoàn thể địa phương để người 
dân thấy được tầm quan trọng của việc TKNL, “Ích 
nước lợi nhà”, tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, phổ 
biến đến hộ gia đình; khuyến khích tiết kiệm điện tại 
các cơ quan, công sở, đặc biệt, trong các trường học, 
giải thích để các em có ý thức trong việc sử dụng và tiết 
kiệm điện từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường; việc sử 
dụng TKNL cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính 
trị, mọi tổ chức cá nhân phải thực hiện và coi đây là 
trách nhiệm và nghĩa vụ của mình”

Các đại biểu và người dân tham dự Hội nghị
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Em muốn một ngày chúng mình sẽ chung đôi
Cùng ước mơ về ngôi nhà hạnh phúc
Cây trái đầy vườn, tinh khôi bình hoa Cúc
Dìu dịu hương khoe sắc trước hiên nhà

Em muốn chúng mình yêu nhau đến già
Sáng sáng cà phê, chiều thưởng trà, đọc sách
Trìu mến nhìn nhau cùng đếm mưa tí tách
Tóc bạc nhiều rồi mình thương lấy nhau thôi

Em muốn chúng mình mỗi bình minh dạo chơi
Xanh non thảo nguyên ngút ngàn mùa Cải trắng
Anh chụp hình em lung linh cười trong nắng
Vòng tay ôm thổn thức những chiếc hôn

Ký ức buồn đau chúng ta sẽ vùi chôn
Bình yên lắm con đường dài phía trước
Khuất hoàng hôn ta không còn độc bước
Lấp lánh thiên đường khi môi chạm bờ môi.

Tháng 5/2018 
TRANG HÀ

Em ngược về năm tháng cuộc đời em
Nhặt cánh hoa, ngỡ trở trời cơn gió
Đã qua bao mùa bão giông cuồng nộ
Bé nhỏ chân trần, hun hút gió đường xưa.

Thuở giấu cô đơn giữa cười nói đong đưa
Ai thấu nổi nỗi lòng kia đắng chát
Người đàn bà kiệt cùng hoang mạc cát
Rấm rứt cấu vào đêm bầm máu ngón tay thon

Em tìm về đắm đuối nét môi son
Bỏ lại sau lưng bóng đổ gầy nghiêng vệt
Chông chênh nắng, cả một trời gió lật
Che bên nào cũng thương nhớ ở trong nhau.

Em trở về tươi rói nụ cười ngâu
Trôi trong biển anh dòng sông em cháy khát
Hát lại khúc tình ca đã tận cùng lưu lạc
Bừng cỏ hoa rạng rỡ bóng hình nhau.

Đủ nồng nàn sớm mai vai chạm khẽ gối đầu
Làn hơi ấm lời ru đưa nhè nhẹ
Tan trong nhau, chẳng thể nào hơn thế
Nơi bình yên gọi nắng tới xôn xao.

Tháng 8/2018
TRANG HÀ

Em muốn
 mình chung đôi

Bình yên
 sau bão giông
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