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Hóa đơn điện tử
góp pHầN NâNg cấp doaNH NgHiệp THời 4.0

Hiện nay, việc áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) là điều kiện tất yếu trong xu thế phát triển 
của nền kinh tế số toàn cầu hiện nay. Theo đó, tại Việt Nam, đến ngày 01/11/2020 (theo 
Nghị định 119/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn việc sử dụng HĐĐT), các doanh 
nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi hóa 
đơn giấy sang HĐĐT, có mã của cơ quan thuế theo quy định. Đây là một trong những việc 
làm quan trọng mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và góp phần để doanh nghiệp nâng 
cấp, phát triển trong kỷ nguyên số hóa. Hưng Hà

Có thể nói, việc chuyển đổi hình thức hóa 
đơn theo mốc thời gian nói trên là một 
trong những điều kiện quan trọng, nhằm 
đẩy nhanh lộ trình việc thực hiện HĐĐT 

theo Luật Quản lý Thuế (sửa đổi) mà Quốc hội đã thông 
qua gần đây. Khi Luật (sửa đổi) này đi vào thực tế trong 
thời gian tới, thì riêng các quy định về hoá đơn, chứng 
từ điện tử sẽ chính thức có hiệu lực bắt buộc thi hành từ 
tháng 7/2022. Như vậy, với thời gian quy định của Nghị 
định và Luật đã nêu, các đơn vị, doanh nghiệp cần đẩy 
nhanh “tiến độ” số hóa chính mình, trong đó đáng lưu ý 
là việc chuyển đổi hóa đơn, nếu không muốn bị tụt hậu 
hay loại mình ra khỏi nền kinh tế số.

Lợi ích của hĐĐT

Tại Diễn đàn tháo gỡ vướng mắc trong triển khai 
HĐĐT diễn ra ở Hà Nội vừa qua, ông Vũ Tiến Lộc - 

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 
nhấn mạnh: “Triển khai HĐĐT là việc làm có ý nghĩa 
lịch sử với doanh nghiệp. Khi sử dụng HĐĐT, doanh 
nghiệp không cần chờ đợi nhận được hóa đơn theo 
đường bưu điện như cách làm truyền thống. Chỉ trong 
vài cú nhấp chuột, người mua hàng sẽ nhận được hóa 
đơn dù đang ở bất cứ nơi nào nếu có internet…”.

Theo các chuyên gia, việc sử dụng HĐĐT giúp 
doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian (giảm 
tới 70% các bước quy trình phát hành và 90% các tranh 
chấp liên quan đến hóa đơn, rút ngắn tới 99% thời gian 
thanh toán, quản lý hóa đơn, tiết kiệm 80% chi phí cho 
mỗi hóa đơn)...

 Đặc biệt, doanh nghiệp cũng không lo tình trạng 
bị thất lạc hóa đơn trong khi chờ chuyển phát. Việc sử 
dụng hóa đơn điện tử giúp doanh nghiệp giảm chi phí 

Các cơ quan chức năng đang tích cực cùng doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc, khó khăn khi triển khai hóa đơn điện tử
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hơn so với sử dụng hóa đơn giấy như: Chi phí giấy in, 
mực in, chi phí chuyển hóa đơn cho khách hàng và đặc 
biệt là giảm chi phí lưu trữ hóa đơn. Đồng thời, doanh 
nghiệp cũng giảm thời gian tìm kiếm hóa đơn, tăng 
cường khả năng bảo mật; giúp việc lưu trữ, quản lý hóa 
đơn vĩnh viễn; không có rủi ro mất, nhàu nát như khi 
lưu trữ hóa đơn giấy... 

Bên cạnh đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử giúp 
doanh nghiệp giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính 
thuế. Khi doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, về 
cơ bản, các thủ tục hành chính thuế của doanh nghiệp 
cũng được thực hiện điện tử. Theo đó, doanh nghiệp chỉ 
cần thông báo qua mạng gửi đến cơ quan thuế về việc 
sử dụng hóa đơn điện tử và được sử dụng ngay sau khi 
thông báo được chấp nhận. Không chỉ giảm chi phí, hóa 
đơn điện tử còn rút ngắn thời gian làm việc giữa doanh 
nghiệp và cơ quan thuế, giảm gánh nặng công việc cho 
bộ phận kế toán và rủi ro, sai sót cũng xuống thấp. Cùng 
với đó, doanh nghiệp không phải đăng ký mẫu hóa đơn, 
không phải gửi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến 
cơ quan thuế do phần mềm tạo hóa đơn điện tử cho 
phép tự xác định số lượng hóa đơn điện tử sử dụng.

Đối với các cơ quan quản lý, đặc biệt là đại diện cơ 
quan quản lý thuế, việc sử dụng hóa đơn điện tử cũng 
giúp cơ quan thuế kịp thời ngăn chặn hóa đơn của các 
doanh nghiệp bỏ trốn, mất tích, khắc phục tình trạng 
làm giả hóa đơn, tạo một môi trường kinh doanh lành 
mạnh cho các doanh nghiệp, thúc đẩy thương mại điện 
tử phát triển. Đồng thời, sử dụng hóa đơn điện tử góp 
phần bảo vệ môi trường, khắc phục được trình trạng 
gian lận sử dụng bất hợp pháp hóa đơn - lập hóa đơn 
sai lệch nội dung giữa các liên.

Đánh giá về lợi ích thiết thực của việc triển khai 
HĐĐT, ông Nguyễn Xuân Hoàng - Phó Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP MISA - một đơn vị uy tín cung cấp dịch 
vụ HĐĐT cho biết, tổng chi phí sử dụng hóa đơn giấy 
trung bình là 15.000 đồng/hóa đơn (gồm phí chuyển 
phát nhanh, thêm chi phí viễn thông, lưu kho, thất lạc...). 
Nhưng khi chuyển sang hóa đơn điện tử, doanh nghiệp 
chỉ tốn 500 đồng. Nếu mỗi doanh nghiệp loại nhỏ dùng 
1.000 hóa đơn điện tử một năm, trong khi hiện Việt Nam 
có khoảng 700.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì nền kinh 
tế có thể tiết kiệm khoảng 10.000 tỷ đồng…

công Tác chuyển Đổi hóa Đơn và mục 
Tiêu ĐặT ra

Trước lợi ích của HĐĐT, đến nay, Nghị định 
119/2018/NĐ-CP quy định lộ trình bắt buộc sử dụng hóa 
đơn điện tử đối với 100% doanh nghiệp tại Việt Nam 

đã được thực hiện gần một năm và bước đầu đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp hưởng 
ứng và triển khai thành công HĐĐT trên khắp cả nước. 
Đặc biệt, các thành phố lớn như Hà Nội hay TP Hồ Chí 
Minh đang hướng tới việc hoàn thành mục tiêu phủ sóng 
HĐĐT 100% tại các doanh nghiệp trong năm 2019.

Theo ông Nguyễn Hữu Tân - Phó Vụ trưởng Vụ 
Chính sách - Tổng cục Thuế cho biết, về số liệu áp 
dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, tính đến tháng 
7/2019, số lượng doanh nghiệp đã đăng ký phát hành 
HĐĐT có mã của cơ quan thuế là 279 doanh nghiệp (tại 
Hà Nội là 128 doanh nghiệp, tại TP. Hồ Chí Minh là 118 
doanh nghiệp, tại Đà Nẵng là 33 doanh nghiệp). Trong 
đó, số lượng doanh nghiệp đã xuất HĐĐT có mã là 
255 (tại Hà Nội có 107 doanh nghiệp đã xuất hoá đơn; 
TP. Hồ Chí Minh là 117 doanh nghiệp và tại Đà Nẵng 
là 31 doanh nghiệp. Tổng số hoá đơn được xác thực là 
8.111.337 hoá đơn/255 doanh nghiệp).

Từ lợi ích và tình hình triển khai HĐĐT cho thấy, 
việc doanh nghiệp còn chần chừ, chưa chuẩn bị cho 
quá trình này hay né tránh HĐĐT là điều không hợp xu 
thế. Thay vào đó, doanh nghiệp cần chủ động tiếp cận 
HĐĐT càng sớm càng tốt. Việc này không chỉ mang lại 
lợi ích về kinh tế, nhân lực, quản trị cho doanh nghiệp 
mà còn giúp doanh nghiệp đứng vững trên thị trường. 
Ứng dụng HĐĐT sớm sẽ giúp doanh nghiệp sớm chuẩn 
hóa được các quy trình, nghiệp vụ kế toán cho phù 
hợp, tránh vướng mắc khi Nhà nước chính thức bắt 
buộc sử dụng HĐĐT. Tuy nhiên, để đảm bảo cho sự an 
toàn, bảo mật, tính pháp lý của HĐĐT, doanh nghiệp 
nên lựa chọn các nhà cung cấp uy tín, có kinh nghiệm 
triển khai các giải pháp về tài chính - kế toán - thuế. 
Đặc biệt, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc 
trong việc triển khai HĐĐT, hiện nay, các cơ quan chức 
năng đang tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện hệ 
thống pháp lý, hạ tầng công nghệ thông tin,…

Lợi ích của việc sử dụng hóa đơn điện tử



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG6 7

Thị Trường ô Tô ViệT

MinH Vũ

Thị Trường ô Tô việT Trong Lộ Trình 
giảm Thuế về 0%

Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội 
nhập, đi cùng với đó là nhiều cam kết quốc tế đã được 
ký kết, đáng chú ý là cam kết giảm thuế về 0% đối với 
nhiều mặt hàng, trong đó có ô tô.

Hiện nay, thuế nhập khẩu ô tô từ các nước ASEAN 
đã giảm xuống còn 0% và theo cam kết mà VN đã ký 
tại Hiệp định Thương mại tự do thế hệ mới (CPTPP) và 
Hiệp định thương mại tự do (EVFTA), sau từ 7-10 năm 
nữa, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc về VN sẽ giảm 
dần về 0%.

Như vậy, tới năm 2030, VN sẽ là thị trường lý tưởng 
cho các trung tâm sản xuất ô tô lớn trên thế giới bao 
gồm ASEAN, Nhật Bản, Mexico và EU.

Xe nhập khẩu Tăng nhưng giá giảm 
chưa như kỳ vọng

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến hết 
tháng 10/2019, tổng số ô tô nguyên chiếc các loại nhập 
khẩu là khoảng 122.034 chiếc với tổng giá trị đạt 2,66 tỷ 
USD, bằng 228,9% về lượng và bằng 222,3% về giá trị so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó, ASEAN là khu vực 
Việt Nam nhập khẩu ô tô nhiều nhất, chiếm tới hơn 
80% tổng lượng ô tô nhập khẩu.Theo dự báo từ Cục 
Công nghiệp (Bộ Công Thương), nhập siêu ngành ô tô 
năm 2019 sẽ đạt mức kỷ lục với hơn 3,4 tỷ USD. Kim 
ngạch nhập khẩu ô tô sẽ tiếp tục tăng trong thời gian 
tới, khi nhu cầu của người tiêu dùng ngày càng cao.

Mặc dù từ 01/01/2018, thuế nhập khẩu xe các loại 
từ ASEAN đã giảm về 0%, tuy nhiên tính đến nay, giá 
các dòng xe tại Việt Nam không giảm rõ rệt. Lý giải về 
điều này, Chuyên gia kinh tế Ngô Trí Long cho rằng, 
hiện nay chúng ta mới chỉ giải quyết vấn đề về mặt kinh 
tế và thuế mà chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi đó là 
cơ sở hạ tầng. Một chiếc ô tô mua về muốn lăn bánh 
được trên đường thì phải nộp 11 loại thuế và phí, trong 
khi đó, thuế nhập khẩu chỉ là một yếu tố và khi yếu tố 
này giảm thì những yếu tố khác lại tăng lên. Bên cạnh 
đó, định hướng phát triển của chúng ta còn mâu thuẫn, 
Bộ Công Thương (đơn vị chủ trì trong chiến lược phát 
triển công nghiệp ô tô) thì tạo mọi điều kiện để ngành 
công nghiệp ô tô phát triển nhưng hạ tầng giao thông 
trong nước lại phát triển không kịp, trong khi ngành Tài 
chính thì lại luôn có xu hướng tăng chính sách thuế và 

TroNg Lộ TrìNH giảm THuế Về 0%

10 tháng năm 2019, tổng giá trị xe nhập khẩu đạt khoảng 2,66 tỷ USD



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG6 7

phí. Đây chính là lý do vì sao khi thuế nhập khẩu ô tô 
đã về 0% nhưng giấc mơ mua được xe giá rẻ của người 
tiêu dùng Việt lại chưa trở thành hiện thực.

Xe Trong nước yếu Thế

Việc xe ô tô được nhập khẩu ồ ạt vào thị trường 
VN trong thời gian qua đã khiến xe ô tô lắp ráp trong 
nước gặp không ít khó khăn. Theo báo cáo của Hiệp 
hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính đến 
hết tháng 9/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp 
trong nước giảm 13% trong khi xe nhập khẩu tăng 150% 
so với cùng kì năm ngoái.

Theo các doanh nghiệp, hiện tại hầu hết ô tô sản 
xuất lắp ráp trong nước có tỷ lệ nội địa hóa từ 10-
20%, vì vậy vẫn có thể chịu tác động do thuế tăng. Chỉ 
những mẫu xe có tỷ lệ nội địa hóa từ 40% trở lên mới 
được hưởng lợi nhiều và giá giảm. Tuy nhiên, để đạt 
được tỷ lệ nội địa hóa mức 40% trở lên không hề dễ 
dàng và phải mất nhiều thời gian.

Trong khi đó, xe nhập khẩu lại có mẫu mã phong 
phú, đa dạng, giá xe nhập khẩu từ ASEAN hiện đã 
giảm thấp, bình quân chỉ hơn 4.000 USD/chiếc (chưa có 
thuế). Vì vậy, các doanh nghiệp sẵn sàng hạ giá để nhập 
khẩu về Việt Nam cạnh tranh với xe trong nước. Thời 
gian tới, giá xe nhập khẩu có thể còn giảm nữa, vì vậy, 
nếu các doanh nghiệp ô tô trong nước không đẩy mạnh 
tăng nội địa hóa rất khó cạnh tranh với xe nhập khẩu.

Làm sao Để Thị Trường không rơi vào 
Tay các nhà nhập khẩu?

Thị trường ô tô Việt Nam được đánh giá là rất tiềm 
năng, bởi hiện mới đạt khoảng 23 xe/1.000 dân. Với các 
FTA đã và sẽ ký, đến năm 2030, thị trường ô tô Việt 
Nam sẽ mở cửa hoàn toàn cho các trung tâm sản xuất 
ô tô lớn trên thế giới, bao gồm ASEAN, Nhật Bản, 
Mexico và EU. Trong khi đó, thu nhập của người dân 
đang ngày càng tăng và giai đoạn ô tô hóa sẽ diễn ra 
sau năm 2020. Vì vậy, tiêu thụ xe ô tô tại thị trường VN 
được dự báo sẽ tăng dần từ con số 300.000 chiếc/năm 
hiện nay lên 01 triệu chiếc/năm vào năm 2030. Bài toán 
đặt ra ở đây cho các nhà quản lý trong nước là phải 
làm thế nào để vừa thực thi tốt các cam kết, vừa đảm 
bảo nguồn thu cho ngân sách, bảo vệ được ngành công 
nghiệp ô tô trong nước, đồng thời, đảm bảo quyền lợi 
của người dân.

Theo các chuyên gia, các doanh nghiệp sản xuất ô 
tô trong nước cần tăng cường liên doanh, liên kết và 
phát huy thế mạnh của từng bên. Khi nội địa chưa đủ 
dung lượng thì có thể sản xuất những phụ kiện mà mình 

có năng lực, có lợi thế để xuất khẩu. Tức là chúng ta 
nên tham gia dần vào chuỗi giá trị sản xuất ô tô để học 
hỏi, nắm bắt công nghệ cốt lõi, sau đó chúng ta mới có 
thể phát triển tốt được ngành công nghiệp ô tô.

Cùng với đó, Nhà nước cần có những chính sách 
đồng bộ, chẳng hạn như ưu đãi thuế, miễn tiền thuê 
đất, tiền sử dụng đất; hỗ trợ kinh phí chuyển giao công 
nghệ; hỗ trợ tín dụng đầu tư lãi suất thấp... cho các 
dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ và công 
nghiệp ô tô. Bên cạnh chính sách bảo hộ xe lắp ráp 
trong nước thì phải đi kèm với điều kiện tỉ lệ nội địa 
hóa đối với các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong 
lĩnh vực này. Tất nhiên, các chính sách này phải phù 
hợp với điều kiện thực tế và thông lệ quốc tế để tạo ra 
một sân chơi, một môi trường cạnh tranh lành mạnh, 
bình đẳng. Đặc biệt, để người dân VN mua được ô 
tô với giá hợp lý thì chiến lược phát triển ngành công 
nghiệp ô tô phải đi đúng hướng

Hết tháng 9/2019, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong 
nước giảm 13%

Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) đang 
đề xuất ban hành các chính sách mới tập trung 
hỗ trợ để thúc đẩy nhanh công nghiệp ô tô; 
Đồng thời, nghiên cứu sửa đổi áp dụng mức 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng ô tô từ 
9 chỗ ngồi trở xuống theo hướng không đánh 
thuế tiêu thụ đặc biệt đối với phần giá trị tạo 
ra trong nước, với thời hạn của chính sách là 
từ 5-10 năm; Sửa đổi các chính sách về thuế, 
chú trọng thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập 
doanh nghiệp và các ưu đãi, hỗ trợ khác của 
Chính phủ.
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HIệP ĐịNH EVIPA:

Được ký cùng thời điểm với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) cuối 
tháng 6/2019 và đang trong quá trình chờ Nghị viện châu Âu và Nghị viện các nước thành 
viên EU thông qua, Hiệp định bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã đánh dấu một bước 
phát triển mới trong mối quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU. Hiệp 
định này được ví như “con đường cao tốc” từ EU tới Việt Nam và được kỳ vọng sẽ là cú huých 
lớn cho nền kinh tế Việt Nam, đem lại luồng sinh khí mới từ nguồn vốn đầu tư nước ngoài 
chất lượng của các quốc gia EU vào Việt Nam.

QuỳnH AnH

“Con đường Cao tốC”
từ EU tới Việt nam

nâng Tầm vị Thế việT nam

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có nhiều 
thay đổi khó dự đoán do tác động của cuộc chiến 
thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, Hiệp định EVFTA 
và EVIPA được ký kết là một tin vui với Việt Nam 
(VN). Việc ký kết 2 hiệp định này với EU cho thấy vị 
thế của VN trong nền kinh tế toàn cầu đang tăng lên. 

Có thể nói, đây là hiệp định toàn diện nhất mà EU 
từng ký với một quốc gia thuộc nhóm thu nhập trung 
bình, tạo ra một tiêu chuẩn mới cho những giao dịch của 
EU với các nước có nền kinh tế mới nổi khác. Qua đó 

cũng cho thấy Việt Nam đã được đặt ngang hàng với 
các đối tác lớn của EU tại châu Á như Nhật Bản và Hàn 
Quốc. Trong các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), EU 
cũng mới chỉ có hiệp định với Singapore và bây giờ là 
VN. Phía EU đánh giá cao hai hiệp định đã ký với VN 
và coi đây là bước đệm quan trọng để họ có thể tiến tới 
một hiệp định chung với toàn khối ASEAN.

Để ký kết được hiệp định này, VN đã cam kết thực 
hiện những tiêu chuẩn cao của thế giới trong hoạt động 
thương mại, đầu tư, sử dụng nhân lực, môi trường và 
phát triển bền vững. Việc thực hiện được những cam 
kết này sẽ giúp VN xây dựng hình ảnh là một quốc 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại lễ ký kết hiệp định EVFTA và EVIPA
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gia năng động, văn minh, tôn trọng luật lệ và các giá 
trị chung.

cơ hội nhiều, Thách Thức cũng không íT

Tính đến hết năm 2018, EU đã đầu tư vào VN 
khoảng 25 tỷ USD, đây là con số khá khiêm tốn so với 
Hàn Quốc là 62 tỷ USD và Nhật Bản là 57 tỷ USD. 
Các chuyên gia nhận định, nếu EVIPA được thông qua, 
dòng vốn từ EU sẽ có sự chuyển dịch vào VN và xu 
hướng đầu tư chính của châu Âu là năng lượng sạch, 
kinh doanh nông nghiệp và sản xuất thực phẩm.

Với các cam kết trong EVIPA như: Đối xử công 
bằng và thỏa đáng; bảo hộ an toàn cho các nhà đầu tư 
nước ngoài; không trưng thu quốc hữu hóa trái pháp luật 
tài sản của nhà đầu tư hay cho phép nhà đầu tư tự do 
chuyển vốn và lợi nhuận ra nước ngoài…, được kỳ vọng 
sẽ góp phần thu hút đầu tư với chất lượng cao từ các nhà 
đầu tư EU, đồng thời, tạo cơ hội tốt cho nhà đầu tư Việt 
Nam tiếp cận thị trường EU. Điều này hoàn toàn phù 
hợp với định hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài 
(FDI) trong thời gian tới, đó là, VN chủ trương thu hút 
FDI có chất lượng, ưu tiên các dự án có giá trị gia tăng 
cao, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi 
cung ứng toàn cầu và có tác động lan tỏa, gắn kết hữu 
cơ với khu vực kinh tế trong nước, đồng thời phù hợp 
với quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và đổi mới mô hình 
tăng trưởng, nâng cao chất lượng, năng suất và tính cạnh 
tranh của nền kinh tế, đảm bảo mục tiêu phát triển bền 
vững, bảo vệ môi trường và công bằng xã hội.

Thực tế cũng cho thấy, từ đầu năm tới nay đã có 
rất nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp (DN) châu Âu cam 
kết “đổ vốn” đầu tư vào VN như Bosch - một trong 
những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới trong lĩnh 
vực công nghiệp ô tô của Đức cho biết, đã có kế hoạch 
“rót” thêm 100 triệu USD vào VN trong vòng 5 năm 
tới để đầu tư nhà máy giải pháp truyền lực tại tỉnh 
Đồng Nai. Hàng loạt DN lớn từ châu Âu và Mỹ cũng 
đã đầu tư dự án kéo sợi len lông cừu tại Đà Lạt, hay 
các dự án dệt ở Bình Định, Nam Định... Ngoài ra, còn 
có rất nhiều nhà đầu tư đến từ Nga, Trung Đông đã 
đến Việt Nam để đầu tư vào lĩnh vực nguyên phụ, liệu, 
dệt, nhuộm với các dự án lên tới hàng trăm triệu USD…

TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp VN cho rằng, VN đang trong quá trình 
phát triển, cần rất nhiều vốn cho đầu tư cơ sở hạ tầng 
và công nghiệp kỹ thuật cao. Khi Hiệp định EVIPA 
được thông qua sẽ tác động tới dòng vốn từ EU (được 
đánh giá là sạch hơn, chất lượng hơn, công nghệ tiên 
tiến hơn) đổ vào Việt Nam. Các DN từ EU muốn đầu 
tư vào VN để tận dụng giá trị, lợi thế của VN như nhân 

lực trẻ, nền kinh tế mở…, còn VN qua đó sẽ nâng cao 
được chất lượng nguồn vốn FDI. Đây cũng là quá trình 
tái cơ cấu dòng vốn FDI theo hướng những dòng đầu tư 
Hoa Kỳ, Nhật, EU cần được khơi thông vì nó đi liền với 
nhiều công nghệ sạch, quy trình quản lý sạch.

Có thể thấy, EVIPA nếu được thông qua sẽ mở ra 
rất nhiều cơ hội lớn cho VN. Tuy nhiên, để hưởng lợi 
được từ những cơ hội này thì một trong những sức ép 
lớn lên Chính phủ VN đó là phải cải cách mạnh mẽ thể 
chế để có một môi trường kinh doanh minh bạch hơn, 
bởi DN các nước EU nói chung rất coi trọng tính minh 
bạch, rõ ràng và nhất quán của luật pháp.

Ngoài ra, chúng ta cũng đang đứng trước những 
thách thức lớn khác đó là cơ chế quản lý, hệ thống cơ 
sở hạ tầng, trình độ công nghệ, nguồn nhân lực, đặc 
biệt là năng lực và sức cạnh tranh của các DN Việt còn 
yếu, khó đáp ứng được yêu cầu khi tham gia vào thị 
trường thế giới với xu hướng hướng tới chuỗi và kinh 
tế toàn cầu như hiện nay. Bên cạnh đó, tình trạng vi 
phạm sở hữu trí tuệ khá tràn lan tại VN cũng là những 
rào cản lớn mà Chính phủ cần giải quyết.

Do vậy, để hiện thực hóa những cơ hội và lợi ích 
từ hiệp định EVIPA, trước hết VN cần đạt được tiến 
bộ nhanh chóng trong cải cách thủ tục hành chính, tạo 
điều kiện thuận lợi cho người dân và DN trong việc gia 
nhập thị trường và thực hiện hoạt động đầu tư, kinh 
doanh. Cùng với đó phải có những giải pháp nhằm phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao; tiếp tục phát triển 
kết cấu hạ tầng nhằm nâng cao sức cạnh tranh của các 
DN và toàn nền kinh tế; hỗ trợ các DN tiếp cận cách 
mạng công nghiệp 4.0, ưu tiên công cụ và dịch vụ kỹ 
thuật số, tinh giản thủ tục hành chính để Việt Nam 
luôn là một điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư

EVFTA và EVIPA được ký kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ phát triển 
kinh tế VN và EU
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đồng hành cùng doanh nghiệp

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 
2011 - 2020 được Thủ tướng Chính phủ 
Việt Nam phê duyệt ngày 04/6/2010, với 

mục tiêu đến năm 2015 có 20% số xã và đến năm 2020 
có 50% số xã đạt tiêu chuẩn NTM theo Bộ tiêu chí 
quốc gia về NTM. Trong Bộ tiêu chí này, điện là tiêu 
chí thứ 4 trên tổng số 19 tiêu chí, cần đáp ứng 2 yếu 
tố: Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của ngành 
Điện và tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn 
từ các nguồn. 

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện, xây dựng 
NTM đã thực sự trở thành một phong trào có sức lan 
tỏa mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị 
và đông đảo nhân dân cả nước nhiệt tình hưởng ứng, 
tích cực tham gia. Đến hết tháng 9/2019, cả nước có 
4.665 xã (52,4%) được công nhận đạt chuẩn NTM. Bình 
quân mỗi xã trên cả nước đạt 15,32 tiêu chí NTM. Cả 
nước không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, đồng thời đã có 
93 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng 
NTM. Trong đó, việc thực hiện tiêu chí điện đã thu 
được nhiều kết quả tích cực, góp phần đem lại lợi ích 
thiết thực cho nhân dân.

Có thể nói, đối với tiêu chí số 4 là điện nông thôn, 
EVN và các đơn vị thành viên đóng vai trò chủ lực, 
nòng cốt, đã không ngừng cải tạo, nâng cấp, xây dựng 
mới lưới điện trung, hạ áp nông thôn; đáp ứng đủ, kịp 
thời nhu cầu phát triển sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, nuôi trồng thủy hải sản, sinh hoạt và đảm 
bảo vận hành an toàn ổn định lưới điện của dân cư khu 
vực nông thôn. Kết quả huy động nguồn lực giai đoạn 
2016 - 2019 đạt 81.700 tỉ đồng, gấp 1,6 lần so với vốn 
đầu tư giai đoạn 2011 - 2015 (50.100 tỉ đồng).

Đến nay, EVN đã cấp điện đến 100% số xã, trong 
đó có 8.072/8.902 xã (khoảng 90,7%) trên cả nước đạt 
tiêu chí số 4 về NTM, tăng gần 46% so với năm 2010 và 
tăng 8,3% so với thời điểm năm 2015. Nhiều tỉnh, thành 
phố đạt tỷ lệ 100% tổng số xã trên địa bàn đạt chuẩn 
NTM về điện.

Cùng với việc đầu tư xây dựng, phát triển lưới 
điện khu vực nông thôn, dưới sự chỉ đạo của Chính 
phủ và Bộ Công Thương, EVN đã tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn từ các 
tổ chức quản lý điện địa phương không đủ năng 
lực quản lý. Đến cuối năm 2018, EVN đã tiếp nhận 
tổng số gần 6.000 xã, quản lý bán điện trực tiếp tới 
hơn 6,2 triệu hộ dân và tiến hành cải tạo lưới điện 
sau tiếp nhận với tổng chi phí khoảng 8.000 tỷ đồng. 
Qua đó, giúp các hộ dân nông thôn được sử dụng 

Vừa qua (tháng 10/2019), tại TP Nam Định, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
đã chủ trì Lễ tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua “Cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2020. Tại buổi Lễ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất vì những đóng góp xuất sắc 
trong việc thực hiện phong trào thi đua này.

Hà nAM

Tự hào góp phần 
xây dựng nông Thôn mớiEVn

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Lao động 
hạng Nhất trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới 
cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam
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điện đảm bảo chất lượng, an toàn, ổn định; được 
mua điện theo giá quy định của Chính phủ và sử 
dụng các dịch vụ khách hàng do EVN cung cấp. 
Cùng với đó, EVN đã hoàn thành tiếp nhận quản lý 
và bán điện tại 11/12 huyện đảo, đảm bảo cấp điện 
ổn định, liên tục 24/24h phục vụ nhân dân trên các 
đảo, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, an ninh 
chính trị và xã hội.

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc EVN 
cho biết: “Trong 10 năm triển khai tiêu chí số 4, khó 
khăn lớn nhất là thiếu nguồn vốn đầu tư cải tạo và phát 
triển lưới điện nông thôn do đặc thù lưới điện nông 
thôn trải trên địa bàn rộng lớn, nhiều khu vực miền 
núi, vùng sâu vùng xa, có những nơi chưa có đường 
giao thông, nhiều hộ dân sinh sống rải rác. Bên cạnh 
đó, công tác giải phóng mặt bằng để xây dựng công 
trình lưới điện mới ngày càng khó khăn, đặc biệt là lưới 
truyền tải điện 220/110 kV. Trong giai đoạn tới, EVN 
kiến nghị Chính phủ xem xét, cân đối bố trí nguồn vốn 
ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện 
được mục tiêu của Chương trình “Cấp điện nông thôn 
từ lưới điện quốc gia giai đoạn 2013 - 2020” theo Quyết 
định số 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 của Chính phủ 
và Quyết định 1740/QĐ-TTg ngày 13/12/2018. Ngoài 
ra, EVN cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, 
ngành làm việc với các tổ chức quốc tế tìm kiếm các 
nguồn vốn ưu đãi và có chính sách của Chính phủ hỗ 
trợ lãi suất cho EVN để thực hiện các dự án đầu tư lưới 
điện cho khu vực nông thôn, đáp ứng được mục tiêu 
của Chương trình đề ra”. 

Bên cạnh đó, EVN cũng đề nghị UBND các tỉnh 
cần ưu tiên bố trí vốn ngân sách hàng năm của tỉnh 
để thực hiện đầu tư cấp điện cho các hộ dân chưa 
có điện, khi ngân sách trung ương chưa bố trí vốn, 
do các dự án cấp điện theo Chương trình này mang 
tính công ích, thực hiện mục tiêu an sinh xã hội nên 
không thể vay vốn thương mại để đầu tư. Đồng thời, 
EVN kiến nghị UBND các tỉnh chỉ đạo Ban chỉ đạo 
xây dựng NTM của tỉnh có kế hoạch và thống nhất 
danh mục các xã xây dựng NTM đồng bộ các nguồn 
lực để thực hiện tập trung 19 tiêu chí, sử dụng kết 
hợp các nguồn vốn có hiệu quả trong bối cảnh các 
nguồn vốn đều đang gặp rất nhiều khó khăn; Vận 
động các hộ dân tự nguyện tham gia giải phóng mặt 
bằng để có thêm vốn đầu tư xây dựng mới lưới điện, 
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của các xã. Ngoài ra, 
EVN và các đơn vị cũng đề nghị các địa phương hỗ 
trợ tuyên truyền, vận động người dân trong việc phát 
quang hành lang an toàn lưới điện, vận động người 
dân không trồng các cây nhanh phát triển dưới đường 
dây hiện hữu.

Với tầm quan trọng của việc điện khí hóa nông 
thôn cũng như xây dựng NTM, ông Nguyễn Thành 
Nam - Thứ trưởng Bộ NN&PTNT, Thường trực Ban 
Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM đã khẳng định tiêu chí số 4 có ý nghĩa rất lớn 
trong việc thúc đẩy các tiêu chí khác trong xây dựng 
NTM. Do đó, Ban Chỉ đạo sẽ hỗ trợ tối đa để Bộ Công 
Thương cũng như EVN hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trong giai đoạn tiếp theo

Các công trình điện của EVN góp phần xây dựng nông thôn mớiCác công trình điện của EVN góp phần xây dựng nông thôn mới
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Hơn 10 năm kể từ ngày thành lập, hệ 
thống truyền tải điện quốc gia đã có 
những bước phát triển vượt bậc cả về 
quy mô, chất lượng và trình độ công 

nghệ. Hiện nay, EVNNPT đang quản lý vận hành 154 
trạm biến áp (TBA) với tổng dung lượng lắp đặt đạt 
94.219 MVA, trong đó bao gồm 31 TBA 500 kV, 123 
TBA 220 kV. Về đường dây, EVNNPT đang quản lý 
vận hành 25.301 km với 8.046 km đường dây 500 kV 
và 17.255 km đường dây 220 kV. So với ngày đầu mới 
thành lập, tổng chiều dài đường dây truyền tải đã tăng 
2,3 lần; số TBA tăng 2,5 lần; dung lượng MBA tăng 4,2 
lần và hệ thống truyền tải điện quốc gia đã vươn tới 
tất cả các tỉnh, thành trong nước, cũng như kết nối với 
lưới truyền tải điện của Trung Quốc, Lào, Campuchia. 
Qua đó, giúp Tổng công ty vận hành an toàn, liên tục, 
ổn định hệ thống truyền tải điện quốc gia và góp phần 
quan trọng cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội đất nước. 

Để có được những kết quả đó, bên cạnh sự quan 
tâm, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, không thể không nhắc đến sự nỗ lực vượt 
khó của tập thể CBCNV EVNNPT, trong đó nổi bật 
là công tác dân vận. Theo đó, về nội bộ, Tổng công ty 
thường xuyên tổ chức các buổi tiếp xúc, đối thoại trực 
tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy Đảng, lãnh đạo quản lý với 
người lao động, nhằm nắm bắt những tâm tư, nguyện 
vọng, cũng như giải quyết kịp thời những băn khoăn, 

vướng mắc và cả bức xúc trong CBCNV. Từ đó, góp 
phần xây dựng mối quan hệ nội bộ hài hòa và tạo được 
sự đồng thuận vững chắc giữa tập thể CBCNV-NLĐ với 
cơ quan lãnh đạo, quản lý.

Đối với xã hội, công tác dân vận luôn được EVNNPT 
chú trọng đến nhiều Bộ ngành, địa phương và nhân dân. Cụ 
thể, Tổng công ty luôn chủ động, tăng cường phối hợp, tổ 
chức làm việc với các Bộ, ngành, địa phương để tranh thủ 
sự ủng hộ xử lý các vướng mắc trong quá trình đền bù, giải 
phóng mặt bằng (GPMB). Đồng thời, EVNNPT còn thường 
xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền về các quy định của 

Tuấn AnH

EVNNPT:
tHànH Công nHờ làm tốt 

Công táC dân Vận
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo 
thì việc gì cũng thành công". Thấm nhuần lời dạy của Bác, trong suốt những năm qua, Đảng 
ủy, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) luôn coi trọng 
và thực hiện tốt công tác dân vận. Trong đó, nổi bật nhất là Tổng công ty đã xây dựng một 
tập thể đoàn kết thống nhất và tạo được sự đồng thuận đối với người dân trong công tác bảo 
vệ, xử lý vi phạm hành lang an toàn, cũng như giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án 
lưới điện cao áp… Qua đó, góp phần đưa hoạt động quản lý vận hành, đầu tư xây dựng hệ 
thống lưới điện truyền tải của EVNNPT đạt được hiệu quả cao nhất.

Lực lượng công an tỉnh Vĩnh Phúc và công nhân PTC1 tuyên 
truyền bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp tại huyện 
Tam Dương (Vĩnh Phúc)
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Nhà nước đối với nhân dân trong việc bảo vệ hành lang an 
toàn lưới điện, các quy định của pháp luật về chính sách 
đền bù, GPMB tại các dự án truyền tải… Đặc biệt, EVN-
NPT luôn quan tâm đến công tác tiếp công dân, giải quyết 
đơn thư khiếu nại và thường xuyên chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc nghiêm túc thực hiện tốt công tác tiếp công dân của 
đơn vị mình.

Điển hình như tại các tỉnh Thanh Hóa, Bình Định, 
Khánh Hòa, Ninh Thuận, Lâm Đồng… các đơn vị 
truyền tải đã phối hợp với tốt với chính quyền địa 
phương để giải quyết đơn thư, tuyên truyền tới người 
dân mọi quy định về chính sách đền bù tại các dự án 
truyền tải; sự nguy hiểm và các nguy cơ tiềm ẩn khi 
đốt rừng, nương rẫy, thi công xây dựng công trình 
gần hành lang an toàn tuyến đường dây 500 kV đi 
qua. Ngoài ra, các đơn vị còn chủ động tổ chức nhiều 
đợt tuyên truyền về công tác bảo vệ hành lang lưới 
điện cao áp tại các trường học, xã, huyện…; lắp đặt 
biển báo tuyên truyền tại hàng trăm điểm, khu vực có 
nhiều người tập trung như: Trường học, bệnh viện, 
chợ, khu công cộng; tổ chức các đợt cổ động, diễu 
hành bằng xe, phát loa tuyên truyền để người dân 
không vi phạm hành lang an toàn tuyến; ký kết biên 
bản phối hợp phòng chống cháy rừng với các Hạt 
Kiểm lâm, cũng như trao tặng hàng nghìn phần quà có 
ý nghĩa cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình 
chính sách đang sinh sống dọc và gần hành lang đường 
dây truyền tải điện.

Đặc biệt là vừa qua, tại địa bàn một số tỉnh phía 
Nam - nơi được đầu tư xây dựng các TBA để đón điện 
từ các dự án điện mặt trời thuộc các tỉnh Đồng Nai, 
Bình Dương, Long An, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, 
công tác dân vận đã được các đơn vị truyền tải làm rất 
tốt. Ông Trương Hữu Thành - Giám đốc Ban Quản 
lý Dự án các công trình điện miền Nam (SPPMB) cho 
biết: "Đối với SPPMB, dân vận tốt đơn giản là những lời 
nói, việc làm của mình sao cho thấu tình, đạt lý. Từ đó, 
người dân tin tưởng, ủng hộ công việc của người thợ 
truyền tải. Để có được điều ấy, trước hết chúng tôi phải 
đảm bảo hài hoà lợi ích hai bên và tôn trọng tài sản của 
nhân dân. Ngoài ra, khi tiến hành xây dựng, kiểm tra, 
sửa chữa đoạn tuyến, chúng tôi thường ân cần, thăm 
hỏi và dành thời gian gặp gỡ người dân, cùng ăn, cùng 
ở với người dân để tạo sự thân thiện và hiểu biết lẫn 
nhau. Khi đã có mối quan hệ tốt, nhân dân tin tưởng, 
quý mến, bà con sẽ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi trong 
các việc như: Giải phóng mặt bằng; thông tin tình hình 
trên tuyến, tham gia bảo vệ thiết bị công trình, thậm 
chí phát quang móng cột, hành lang…”

Ông Đặng Phan Tường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
HĐTV EVNNPT nhấn mạnh: "Những năm qua, Đảng 
ủy EVNNPT đã bám sát và thực hiện tốt công tác dân 
vận ở cả trong và ngoài nội bộ. Nhờ đó, việc thực 
hiện quy chế dân chủ tại cơ sở của CBCNV cũng được 
nâng lên. Chính việc thực hiện tốt nhiệm vụ trên đã 
giúp Tổng công ty xây dựng được một tập thể đoàn 
kết, đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định hệ 
thống truyền tải điện quốc gia. Thời gian tới, Đảng bộ 
EVNNPT sẽ tiếp tục lắng nghe các ý kiến xây dựng, 
đề ra các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn 
thành tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính 
trị được giao…"

Công nhân Truyền tải điện Tây Bắc 2 tuyên truyền bảo vệ 
hành lang an toàn lưới điện cao áp tại thị xã Mường Lay 
(Điện Biên)

Phối hợp với Công an tăng cường kiểm tra vi phạm hành 
lang tuyến
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Việc thực thi các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, ngoài việc tạo ra 
các cơ hội mở rộng và đa dạng hóa 
thị trường với mức độ ưu đãi cao, giúp 

nền kinh tế tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng 
và mạng lưới sản xuất toàn cầu, cũng sẽ đặt ra những 
khó khăn, thách thức mới cho ngành may mặc, nhất 
là trong việc thực hiện các cam kết quốc tế sâu rộng 
và ở mức cao hơn.

Để khắc phục những hạn chế trên, Tổng công ty 
May 10 (May 10) sẽ tập trung các giải pháp đồng bộ, 

đó là: Bên cạnh việc tiếp tục mở rộng thị trường trong 
nước và quốc tế với nhiều hình thức khác nhau, trong 
thời gian sắp tới, May 10 sẽ tập trung kiện toàn và 
phát triển mở rộng hệ thống của mình dựa trên một 
số tiêu chí sau: Một là, chuẩn hóa hình ảnh nhận diện 
hệ thống Showroom cửa hàng, đại lý trên toàn quốc. 
Hai là, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị và giá 
trị của từng chủng loại sản phẩm để đáp ứng ngày 
càng cao nhu cầu của khách hàng. Ba là, phát triển 
các dòng sản phẩm thời trang cao cấp mang tính đột 
phá cả về kiểu dáng, chất liệu, công nghệ… nhằm cạnh 

Trong giai đoạn hiện nay, ngành Dệt May Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách 
thức như sự cạnh tranh trên các thị trường ngày càng quyết liệt; giá sản phẩm may mặc của 
Việt Nam tăng chậm; các rào cản kỹ thuật của các nước nhập khẩu có xu hướng ngày càng 
gia tăng...

PV

Ứng dụng Công ngHệ
là yêu cầu bắT buộc đối Với các dn dệT may

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm xưởng 
sản xuất của May 10

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thăm gian hàng 
thời trang May 10
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tranh trực tiếp với các thương hiệu thời trang ngoại 
nhập. Bốn là, tiến hành Franchise thương hiệu và một 
số nhãn hiệu May10 đang sở hữu để cùng phát triển 
các khu vực thị trường ngách nhằm tận dụng lợi thế 
của May10 và đối tác...

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt chia sẻ: Hiện nay, 
trong mọi công đoạn sản xuất, việc ứng dụng công 
nghệ trở thành yêu cầu bắt buộc đối với hầu hết các 
doanh nghiệp. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia trong 
ngành, việc bắt kịp xu hướng chất liệu, công nghệ mới 
hiện nay sẽ là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp may 
Việt Nam tiếp cận người tiêu dùng thế giới, cũng như 
tăng giá trị cho sản phẩm.

Hiện nay, việc nghiên cứu các xu hướng và phát 
triển công nghệ phụ trợ cho ngành Dệt May Việt Nam 
là một nhu cầu cần thiết, có thể kể đến:

- Nghiên cứu xu hướng chất liệu vải đang được ứng 
dụng nhiều trong ngành thời trang là phải tốt cho sức 
khỏe của người tiêu dùng. Tùy vào điều kiện thời tiết 
của từng địa phương mà người tiêu dùng có nhu cầu lựa 
chọn các sản phẩm riêng. Chẳng hạn, ở các nước nhiệt 
đới, vải cần có thêm đặc tính tạo cảm giác mát mẻ khi 
mặc trong thời tiết nắng nóng và phải có công năng 
ngăn chặn tia UV từ ánh nắng mặt trời. Ngoài ra, các 
nhà sản xuất còn ứng dụng công nghệ trong sản xuất 
vải để sản phẩm có thêm các tính năng khác như mau 
khô, chống nhăn,…

- Nghiên cứu phát triển các nguồn nguyên liệu: 
Hiện nay các loại vải cotton để may các trang phục 
mùa hè, nhưng gần đây đã có khuynh hướng chuyển 
sang dùng các loại vải có công nghệ kết hợp sợi nano, 
giúp mau khô mồ hôi và tạo cảm giác mát mẻ trên 
da nhờ các sợi chỉ được sản xuất bằng công nghệ đặc 
biệt. Công nghệ tích hợp ánh nắng mặt trời vào sợi vải 
để tạo ra sự tỏa nhiệt, giữ ấm cho người mặc, hay sử 
dụng hóa chất để tạo ra tính năng xua đuổi côn trùng 
cho vải…

- Nghiên cứu công nghệ để nâng cao hiệu quả và 
năng suất lao động, trong đó đưa công nghệ in 3D vào 
sản xuất là một minh chứng hoàn hảo cho việc ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, 
để áp dụng công nghệ này vào sản xuất đại trà lại là 
vấn đề mà ngành May cần suy nghĩ, nghiên cứu và ứng 
dụng triệt để…

Tổng Giám đốc May 10, ông Thân Đức Việt nhấn 
mạnh: “Tất cả những vấn đề này, May 10 cũng như các 
doanh nghiệp khác trong ngành Dệt May Việt Nam và 
thế giới đều không đủ năng lực để tự thực hiện nghiên 
cứu, mà chúng tôi cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ của các 
bộ, ban, ngành, các cơ quan chuyên nghiên cứu phát 
triển công nghệ phối hợp để cùng nghiên cứu và đưa 
ra những giải pháp thiết thực hơn nữa, mang tính ứng 
dụng cao để thúc đẩy nền sản xuất của chúng ta ngày 
càng phát triển...”

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt giới thiệu dây chuyền sản xuất 
của May 10 với doanh nghiệp 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng thăm Trung 
tâm thương mại May 10
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Về nội dung lao động sáng tạo, Ban Tổ 
chức cho biết, đã có 61 sáng kiến ngành 
May và 35 sáng kiến ngành Sợi - Dệt - 
Nhuộm được lựa chọn từ hơn 1.600 sáng 

kiến tham dự vòng loại cấp Ngành. Ban Giám khảo đã 
chọn ra 36 đề tài, giải pháp vào vòng thi bảo vệ. Tổng 
công ty May 10 có 3 đề tài được lựa chọn. Ngày 17/10, 
có 34 tác giả, nhóm tác giả đã trình bày đề tài, sáng 
kiến trước hội đồng giám khảo. Ngày Hội lần thứ II đã 
có nhiều sáng tạo, cũng như chất lượng cao hơn, bắt 
kịp xu thế của công nghệ, xu thế của chuyển đổi số, xu 
thế của tự động hóa. Kết quả, ngày Hội đã có 09 tập 
thể đạt giải Lao động sáng tạo, trong đó có 01 tập thể 
đạt giải Nhất; 02 tập thể đạt giải Nhì; 02 tập thể đạt 
giải Ba; 04 tập thể đạt giải Khuyến khích. TCT May 10 
vinh dự đoạt giải Ba toàn đoàn. Cá nhân anh Nguyễn 

Văn Tuyên - Phòng Cơ điện với đề tài “Cải tạo 02 máy 
ép vòng nách bán thành phẩm EWEX NO: 1721+1586” 
đạt giải Ba; Anh Tạ Văn Điệp - XN Veston Hưng Hà 
với đề tài “Trải vải cắm chông, cắt quần karo bằng máy 
cắt tự động” đạt giải Khuyến khích; Anh Nguyễn Văn 
Cường - XN Hưng Hà với đề tài “Nghiên cứu làm cữ 
tra viền khóa nẹp khóa bằng máy 2 kim đối kẻ karo 2 
bên viền cơi nẹp và tra khóa với thân đối kẻ giác liền” 
đạt giải phong trào. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng đã 
trao 23 Bằng Lao động sáng tạo cho các cá nhân. Anh 
Nguyễn Văn Tuyên và anh Tạ Văn Điệp của TCT May 
10 đã vinh dự được nhận giải thưởng này. 

Trong  nội dung thi “Gian hàng sáng tạo”, với cách 
trang trí khoa học, đẹp mắt, có chủ đề cho gian hàng; 
có mẫu vật sáng kiến cải tiến, có phim, ảnh về phong 

may 10 đoạT giải cao Tại
“Ngày Hội Lao ĐộNg sáNg Tạo” LầN THứ ii

Trung tuần tháng 10 vừa qua, Công đoàn Dệt May Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam tổ chức “Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May” lần thứ II năm 2019. Đến dự có 
các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam, 
các ông/bà lãnh đạo Tập đoàn, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Công đoàn, đại điện các doanh 
nghiệp và đông đảo người lao động trong ngành Dệt May tham dự ngày hội. 

THAnH Hải

Trao Bằng khen cho các cá nhân tiêu biểu
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trào LĐST của đơn vị; thuyết trình, giới thiệu rõ ràng, 
đầy đủ tiện dụng cho người tham quan, gian hàng của 
Tổng công ty May 10 đạt giải Nhất. 

Hưởng ứng chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên" 
do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, tại Ngày hội, các 
đơn vị tham gia “Phiên chợ công nhân”, bán hàng giảm 
giá cho công nhân từ 30% - 50%. Qua 2 ngày, doanh 
thu bán hàng tại “Phiên chợ công nhân” của May 10 
dành cho người lao động đạt 75.000.000 đồng. 

Trong Ngày hội, Công đoàn Dệt May Việt Nam 
tổ chức triển lãm ảnh về đề tài “Lao động và Công 
đoàn” và trao giải thưởng cho các tác giả đạt giải 
cuộc thi ảnh.  TCT May 10 có 01 tập thể và cá nhân 
đạt giải. XN Veston Hưng Hà với tác phẩm: “Sức trẻ 
Dệt May” đạt giải Nhì và tác phẩm “Chinh phục công 
nghệ” của tác giả Lê Thanh Hải - Phòng TT&TT đạt 
giải Ba. Ban Tổ chức cũng giới thiệu các sáng tác văn, 
thơ của CBCNLĐ ngành Dệt May Việt Nam đã đạt 

giải cao tại Cuộc thi tìm hiểu truyền thống Ngành 
năm 2019.

Công đoàn Ngành và Tập đoàn Dệt May Việt Nam 
tổ chức tôn vinh “Doanh nghiệp vì người lao động” cấp 
ngành lần thứ nhất, Tổng công ty May 10 là một trong 
13 doanh nghiệp được tôn vinh. 

Năm nay, Công đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức trao 
giải thưởng Nguyễn Thị Sen lần thứ nhất cho 10 nữ công 
nhân tiêu biểu ngành Dệt May, chị Nguyễn Thị Thu Hiền 
- XN Sơ mi Hà Nội (May 10)  vinh dự nhận giải thưởng.

Đan xen giữa các nội dung thi và trao thưởng là 
chương trình nghệ thuật “Khúc ca tự hào Dệt May” và 
chương trình biểu diễn thời trang “Sắc màu cuộc sống”.

Ngày hội lao động sáng tạo lần thứ II ngành Dệt 
May Việt Nam khép lại, với May 10 phong trào lao 
động sáng tạo được coi là chìa khóa để Tổng công ty 
vững bước hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới

May 10 đạt giải Ba tập thể sáng tạo tiêu biểu

May 10 đạt giải Nhất về Gian hàng sáng tạo tiêu biểu May 10 được tôn vinh là "doanh nghiệp vì người lao động"
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Văn hoá doanh nghiệp (VHDN) là một yêu cầu tất yếu cho sự phát triển thương hiệu, 
cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập kinh 
tế. Chính vì vậy, những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nói 
chung và Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) nói riêng đã triển khai xây dựng bộ tài liệu 
văn hóa EVNNPT theo hướng tạo dựng niềm tin chung vào sự phát triển bền vững của 
Tổng công ty. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy những truyền thống đáng tự hào của 
ngành Điện Việt Nam.

BícH ngọc

Được thành lập vào 01/5/1981, trải qua 
nhiều năm xây dựng và phát triển, 
PTC1 là một trong những lá cờ đầu 
trong công tác quản lý vận hành lưới 

điện truyền tải 220 kV - 500 kV trên địa bàn 28 tỉnh 
thành miền Bắc. Với đội ngũ cán bộ năng động, giàu 
kiến thức và kinh nghiệm thì ngoài việc đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định, Công ty còn 
đẩy mạnh công tác xây dựng VHDN mang các giá trị 
cốt lõi của EVNNPT là: Tuân thủ - Tôn trọng - Trách 
nhiệm - Tận tâm - Tin tưởng.

Văn hóa EVNNPT tại PTC1 không phải là điều quá 
xa vời đối với mỗi CBCNV, bởi nó được hình thành từ 
những thói quen ứng xử đơn giản nhất như việc đúng 
giờ trong mọi hoạt động, văn hóa hội họp, văn hóa làm 
việc, góp ý, lắng nghe, trang phục, đồng phục… nhằm 
xây dựng phong cách và lề lối làm việc chuyên nghiệp 
hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, văn minh, lịch sự. 
Chính điều đó đã tạo nên một môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, góp phần không nhỏ trong việc thực 
hiện VHDN. 

Ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Giám đốc Truyền tải 
điện Ninh Bình cho biết: “Trong VHDN, văn hóa ứng 
xử giao tiếp được thấm nhuần đối với mỗi người lao 
động. Từ đó, khi thực hiện nhiệm vụ được giao, sự trao 
đổi trong công việc trở nên nhẹ nhàng hơn. Khi có 
VHDN, trách nhiệm của mỗi CBCNV được nâng cao, 
họ tuân thủ cấp trên, tôn trọng lẫn nhau trong công 

việc, tin tưởng cùng nhau phấn đấu hoàn thành nhiệm 
vụ. Như vậy, VHDN của EVNNPT đã dần trở thành 
một món ăn tinh thần không thể thiếu của mỗi người 
lính truyền tải điện”.

Ngoài công tác vận hành quản lý lưới điện cao thế, 
PTC1 còn tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông. 
Theo đó, Công ty đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 
báo, đài để đăng tin, bài viết về hoạt động sản xuất 
kinh doanh của đơn vị nhìn từ góc độ VHDN. Đặc biệt, 
việc gắn chặt thực hiện VHDN trong EVNNPT với quá 
trình thực hiện nhiệm vụ công tác, các hoạt động quản 
lý vận hành đầu tư phát triển hệ thống truyền tải điện 
quốc gia cũng được chú trọng nhiều hơn. 

CôNG Ty TruyềN TảI ĐIệN 1:

Văn Hóa doanH ngHiệp 
tạo nên sỨC mạnH đoàn kết

Ông Nguyễn Phúc An - Giám đốc PTC1 tham luận tại Hội 
thảo về các giá trị cốt lõi của văn hóa EVNNPT
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Với khẩu hiệu “Truyền niềm tin”, những năm gần 
đây, PTC1 còn tập trung xây dựng khung chương trình 
tập huấn định kỳ cho tất cả người lao động tại các đơn 
vị, đưa Văn hóa EVN, EVNNPT lồng ghép vào các 
nội dung kiểm tra thi nâng bậc, giữ bậc, chuyển ngạch; 
Tạo dựng môi trường văn hóa, làm việc an toàn, công 
bằng, minh bạch, tôn trọng và đoàn kết để CBCNV có 
điều kiện phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình, 
hướng tới xây dựng hình ảnh con người EVNNPT có 
bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi 
trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái và có khát vọng 
vươn lên. Đặc biệt, VHDN trong EVNNPT càng trở 
nên sâu sắc hơn bao giờ hết từ khi Tổng công ty đưa 
mô hình trạm biến áp không người trực vào vận hành.

Anh Nguyễn Thanh Chính - công nhân thuộc 
Trung tâm vận hành Mai Động (Hà Nội) chia sẻ: “Khi 
chuyển sang mô hình trạm biến áp không người trực, 
tôi cảm thấy rất lo lắng liệu mình có đảm bảo được tiến 
độ vận hành của Trung tâm hay không, bởi công việc 
phức tạp hơn rất nhiều. Nhưng càng khó khăn tôi thấy 
mình càng cần phải có trách nhiệm gắn bó với ngành 
Truyền tải điện để đảm bảo vận hành an toàn liên tục 
ổn định. Chúng tôi không bao giờ tắt máy điện thoại cả 
trong và ngoài giờ làm việc, luôn luôn sẵn sàng chờ lệnh 
xử lý sự cố nếu có. Tính trách nhiệm là một trong năm 
giá trị cốt lõi mà tôi cảm thấy mình cần phải nâng cao 
sau khi tìm hiểu về VHDN của EVNNPT”. 

Văn hóa tạo nên giá trị cốt lõi của thương hiệu. 
Vì vậy, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam, Ban lãnh đạo PTC1 đã tích 

cực tìm nhiều giải pháp hiệu quả để xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp ngày càng lan tỏa, có sức hút và tác động 
mạnh mẽ, to lớn đến mọi thành viên trong Công ty. Từ 
đó, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2019 của EVNNPT 
là “Nâng cao hiệu quả quản lý vận hành Hệ thống 
truyền tải điện Quốc gia”

Công nhân vận hành thao tác rửa sứ tại Trạm biến áp 500 kV Việt Trì

Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó Chủ tịch Công đoàn PTC1 nhận 
giải bình chọn cao nhất trên Fanpage Facebook của Tổng 
Công ty với tác phẩm Vượt bão

Thi công hoàn thành đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa
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Hưng Hà

Trong bốn mùa ở Hà Nội, nhiều người 
thường thích nhất mùa Thu bởi thời 
tiết nắng đẹp, gió heo may se se lạnh 
và tạo xúc cảm. Đối với anh Lập cũng 

vậy, ngoài tiết trời dễ chịu, anh còn rất thích mùa 
hương cốm Hà Thành, bởi nó gắn với anh một kỷ 
niệm không bao giờ quên.  

-“Đó là mùa Thu của 15 năm trước, bên quán bia 
hơi Hà Nội, những âm thanh ồn ã như tiếng cốc va vào 
nhau lách cách, tiếng cười khúc khích của khách hàng, 
tiếng nhân viên gọi đồ ăn xen lẫn tiếng xe cộ qua lại ồn 
ào... càng làm cho không khí nơi đây thêm sôi động. 
Tất cả hòa vào nhau thành một không gian đậm chất 
văn hóa bia hơi Hà Nội rất đỗi thân quen của Hà Thành 
mỗi khi chiều về. Trong cái không khí náo nhiệt ấy, chỉ 
có riêng tôi đến uống bia một mình trong tâm trạng 
trầm mặc, suy tư với lo nghĩ thoát nghèo, lập thân, lập 
nghiệp. Lúc đó, bên đĩa lạc luộc cùng cốc bia hơi tràn 
bọt sóng sánh ánh vàng, tăm sủi đều tăm tắp được rót 
ra trông thật ngon mắt, tôi chỉ ước có được người bạn 

tri kỷ để hàn huyên để quên đi những lo toan đang vật 
lộn hàng ngày...”. Lập chia sẻ. 

Lập đang nhâm nhi cốc bia hơi Hà Nội bỗng thấy 
Thầy Thiện.

Lập: Em chào Thầy! Mời Thầy uống với em một 
cốc bia hơi Hà Nội ạ.

Thầy Thiện: Thầy có bạn mời đến đây, sợ tắc đường 
nên đến sớm chút. Sao em ngồi có một mình vậy?

Lâp: Em hơi tâm trạng nên muốn ngồi một mình 
Thầy ạ!

Thầy Thiện: Có chuyện gì em? Công việc thế nào, 
tốt chứ? Ra trường cả chục năm rồi còn gì, có vợ chưa?

Lập: Từ ngày ra trường, với tấm bằng đại học 
chuyên ngành Công nghệ hóa, em xin việc khắp nơi, 
nhưng không xin được công việc đúng chuyên môn 
mình đã được đào tạo thầy ạ. Em làm đủ nghề để kiếm 
sống, gửi được chút ít tiết kiệm hàng tháng phụ giúp 
kinh tế cho bố mẹ ở quê, còn lại chút chỉ đủ chi tiêu 

Bén duyên bia hơi Hà Nội

Bia hơi Hà Nội từ lâu đã là nét văn hóa Hà Thành, được đông đảo du khách yêu thích
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cá nhân nên em vẫn chưa nghĩ đến chuyện xây dựng tổ 
ấm riêng. Gần đây, em đang làm bao thầu chuyên kinh 
doanh, thu gom nón mũ lá Lâm Xung - một sản phẩm 
thuộc làng nghề truyền thống ở Hà Tây cũ quê em thầy 
ạ. Vất vả lắm, nhưng chẳng ăn thua. Lời lãi chẳng đáng 
là bao do sản phẩm không được đầu tư sáng tạo mẫu 
mốt nên rất khó phát triển…” .

Thầy Thiện: Nâng cốc uống đi em, cạn ly nhé, cho 
tinh thần thả lỏng, sảng khoái mới nhìn nhận mọi việc 
mạch lạc, thông suốt được.

Sau một hớp bia dài, mát lạnh thật dễ chịu, chép 
miệng khà khà một cái, thầy Thiện ôn tồn kể cho Lập 
nghe một câu chuyện kén rể:

Có một bà mẹ giục con chọn chồng từ ba chàng trai 
đều yêu mến con gái mình. Sau một thời gian dài suy 
nghĩ, bà mẹ nghĩ ra một cách. Bà nói con gái hãy chuẩn 
bị một khoản tiền để đưa cho từng bạn trai của mình 
và nhờ mỗi bạn trai hãy đi mua một thứ gì đó khiến 
nó tràn ngập không gian lãng mạn gian phòng của con 
trong mỗi tuần sắp tới.

Tuần thứ nhất, chàng A: Chàng chủ ý mua rất 
nhiều bông ngũ sắc khiến ½ không gian của phòng tràn 
ngập bông. Tuần thứ hai, chàng B: Chàng mua rất nhiều 
bóng bay và làm tràn ngập ¾ gian phòng sắc màu bong 
bóng. Tuần thứ ba, chàng C: Chàng mua một ngọn nến 
vừa đủ lớn để làm cho gian phòng ngập tràn ánh sáng.

Như vậy là, chàng C đã được người mẹ khuyên con 
gái lựa chọn làm người bạn đời tương lai.

Thầy Thiện kết luận: Nếu nhìn nhận câu chuyện 
trên dưới góc độ kinh doanh, thì việc hiểu rõ nhu cầu 
chân thật nhất của khách hàng là điều phi thường trọng 
yếu, sẽ giúp ta thành công.

Dứt câu chuyện, Lập như người chợt bừng tỉnh 
khỏi cơn mê, bấy lâu nay, mình đầu tư công sức, tiền 
của vào lĩnh vực sản phẩm mà chẳng mấy thu hút 
người tiêu dùng. Trong khi đó, gần đây, có người bạn 
rủ Lập chung sức xây dựng một cửa hàng bia hơi Hà 
Nội với nhiều tiềm năng hút khách vì Lập có bằng 
kỹ sư công nghệ hóa nhưng Lập vội vàng từ chối. 
Câu chuyện của thầy Thiện đã khiến Lâp vui mừng 
như tìm thấy thứ quý giá đã đánh mất bấy lâu. Lập 
gọi hai cốc bia mới, chạm cốc với thầy Thiện, lòng 
đầy phấn chấn: “Em cảm ơn câu chuyện rất hay và 
ý nghĩa của Thầy!”. 

Cũng từ câu chuyện ấy mà Lập đã quyết định 
chung sức cùng người bạn kinh doanh bia hơi của mình 
và bén duyên với bia hơi Hà Nội từ đó. Đây cũng chính 
là một mùa Thu đáng nhớ khiến cuộc đời Lập tìm được 
hướng đi mới sau những năm dài luôn chật vật vì nhảy 
việc, chuyển nghề.

Đến nay, đã 15 năm trôi qua, quán bia của cậu 
bạn và Lập luôn đông khách. Không những thế, Lập 
và người bạn đang chuẩn bị khai trương thêm một địa 
chỉ phục vụ bia hơi mới. Cuộc sống từ đó của Lập cũng 
dần đổi thay, từ lập gia đình đến xây dựng một tổ ấm 
đầy đủ, hạnh phúc. Đặc biệt là anh ngày một đam mê 
bia hơi Hà Nội

Bia hơi Hà Nội được các bạn trẻ yêu thích Bia hơi Hà Nội luôn thu hút thực khách
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Vốn được biết đến là doanh nghiệp có thương hiệu uy tín trong ngành chế tạo máy biến áp 
tại Việt Nam nhờ những sản phẩm có tiêu chuẩn chất lượng cao, thì gần đây, việc phối hợp 
cùng VinIT thử nghiệm thành công dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma cho xử lý 
rác thải thực sự là bước “chuyển mình”, tạo đà để Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt 
Nam (HBT Việt Nam) tiếp tục đặt nền móng cho những đỉnh cao mới. Sự kết hợp này đã 
tạo ra một mô hình công nghệ hiện đại đem lại nhiều ích lợi cho xã hội.

nguyễn HoA

HBt Việt nam
Và sự “chuyển mình” mạnh mẽ

Kể từ những ngày đầu khởi nghiệp đến nay 
đã 11 năm máy biến áp HBT có mặt trên 
thị trường sản xuất thiết bị điện tại Việt 
Nam. Thương hiệu đó được xây dựng dựa 

trên nền tảng của một đội ngũ lao động chất lượng cao 
kết hợp với sự đầu tư mạnh mẽ vào ứng dụng khoa học 
công nghệ. Trong đó, hầu hết hệ thống dây chuyền, 
thiết bị của Công ty đã được tự động hóa, cùng với 
việc trang bị đồng bộ phòng thí nghiệm hiện đại đo 
được điện áp cao lên tới 100 kV, tần số 100Hz đã giúp 
HBT đảm bảo thử nghiệm máy biến thế theo đúng 
tiêu chuẩn TCVN.IEC 60076, ISO/IEC 17025:2001, Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và các tiêu 
chuẩn tương đương.

Vốn dĩ, HBT được biết đến với vai trò là nhà cung 
cấp các sản phẩm máy biến áp và thành công khi đưa 
các sản phẩm này có mặt ở hầu hết các Công ty Điện 
lực trên địa bàn cả nước, trong đó Tổng công ty Điện 
lực TP. Hà Nội chọn HBT là nhà cung cấp sản phẩm 
máy biến áp phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều 
Tiên tại Hà Nội… Bên cạnh thị trường trong nước, với 
khát vọng mạnh mẽ vươn ra toàn cầu, doanh nghiệp 
còn khẳng định được vị thế của mình bằng việc đẩy 
mạnh xuất khẩu và lắp đặt máy biến áp tới nhiều quốc 
gia như: Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka… sắp tới 
là thị trường Trinidad & Tobago cùng nhiều quốc gia 
Nam Mỹ khác. 

Đặc biệt, thời gian gần đây, HBT có sự “chuyển 
mình” mạnh mẽ khi doanh nghiệp đã “bắt tay” với 
các nhà khoa học tại Viện Công nghệ VinIT tiến hành 

nghiên cứu và thử nghiệm hoàn thiện đầu phát Plasma 
công suất 400 kW - bộ phận cơ bản, công nghệ lõi của 
Dự án nghiên cứu ứng dụng công nghệ Plasma cho xử 
lý rác thải tại Việt Nam. Trong đó, HBT là pháp nhân 
đóng vai trò cung cấp bộ nguồn nuôi cho đầu Plasma, 
làm nền tảng quan trọng góp phần hoàn thiện mô hình 
công nghệ hiện đại nhất, lần đầu tiên được thử nghiệm 
thành công tại Việt Nam và cũng là Đề tài nghiên cứu 
khoa học mà rất ít quốc gia trên thế giới nghiên cứu 
ứng dụng. 

Thành công này bước đầu đã tạo được tiếng vang, 
được các cơ quan chức năng nhà nước và dư luận 
đánh giá cao, song trước mắt còn nhiều thách thức. 

Đầu phát Plasma công suất lớn 400 kW
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Những khó khăn về điều kiện nghiên cứu, cơ sở vật 
chất và áp lực thời gian, đó là làm thế nào để đạt mục 
tiêu nhanh nhất tìm ra công nghệ để giải quyết vấn 
nạn của xã hội là chất thải rắn sinh hoạt một cách 
an toàn, hiệu quả, chính là bài toán đau đầu cho các 
nhà khoa học cũng như đơn vị thực hiện dự án này. 
Bởi công nghệ xử lý rác thải, bản thân dòng Plasma 
là trạng thái của vật chất ở nhiệt độ cao, từ 10.000 - 
20.000 độ C, ở nhiệt độ đó thì tất cả các phân tử cồng 
kềnh, gốc Cacbon Hydro đều bị phân tách thành các 
phân tử đơn giản hơn, không độc hại, hoặc phân tách 
thành các chất vô cơ. Ngoài ra công nghệ Plasma này 
còn cho phép sử dụng năng lượng có trong rác, đó là 
công nghệ khí hóa Plasma. 

Khí hóa Plasma nói tóm tắt là dùng năng lượng của 
sóng Plasma để biến đổi Cacbon Hydro có trong rác 
thành khí tổng hợp và khí tổng hợp đó có thể dùng 
để chạy máy phát điện. Nguồn năng lượng từ điện 
năng của rác không những bù lại nguồn điện năng 
phục vụ cho những đầu Plasma, thừa ra còn có thể 
cung cấp phát trên lưới điện và như vậy, công nghệ 
khí hóa Plasma có thể nói là giải quyết được đồng thời 
hai nhiệm vụ. Một là, giải quyết về môi trường triệt 
để nhất, hai là sử dụng rác thải như một nguồn năng 
lượng tái tạo để phát điện. Chính vì vậy công nghệ 
Plasma là một trong những công nghệ được thế giới 
chú ý quan tâm phát triển và là công nghệ tiên tiến 
nhất hiện nay để xử lý rác thải. 

Với việc hoàn toàn làm chủ mô hình công nghệ 
này, thì việc ứng dụng vào thực tiễn tại Việt Nam chỉ 
là vấn đề sớm muộn bởi chi phí cho việc thiết kế, chế 
tạo, xây dựng, lắp đặt, vận hành có giá thành nhỏ hơn 
rất nhiều so với thế giới. 

Theo ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng Giám đốc 
Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam: “Công 
nghệ Plasma cho phép quá trình xử lý rác thải không 
sinh ra các chất độc hại như đi Dioxin hay khí Furan, 
đó là những chất gây ung thư cho con người, đây là ưu 
điểm lớn nhất của công nghệ này khi mà vấn đề rác thải 
đối với riêng Việt Nam đang rất nhức nhối, đặc biệt ở 
các khu đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh 
hay các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước. Về phía HBT, 
doanh nghiệp lần đầu tiên có sự phối hợp cùng các nhà 
khoa học thực hiện một dự án công nghệ tiên tiến, hiện 
đại nhất hiện nay và có tính ứng dụng cộng đồng cao. 
Thành công này sẽ giúp tập thể CBCNV-NLĐ đang 
làm việc tại HBT có thêm động lực để không ngừng tư 
duy, đổi mới, liên tục sáng tạo phát triển. Có thể nói, 
đây là sự khởi đầu hoàn hảo và là bước ngoặt, làm “bệ 

phóng” để HBT sẽ tiếp tục hợp tác triển khai nhiều dự 
án mới trong thời gian tới”.

Thành công từ cái bắt tay giữa HBT và VinIT chính 
là một trong những lợi ích lớn nhất của việc hợp tác 
giữa các nhà khoa học, nhà nghiên cứu với doanh 
nghiệp, mà ở đây, những doanh nghiệp như HBT với 
thế mạnh của mình đã tận dụng hiệu quả chất xám 
của các nhà khoa học cùng đội ngũ sản xuất, khai thác 
thị trường của mình giúp các đề tài nghiên cứu được 
“thoát mình” khỏi phòng thí nghiệm và đi vào thực 
tiễn nhanh nhất, tạo ra sản phẩm có ích cho xã hội

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quân (ngoài cùng bên phải) 
giới thiệu với các đối tác khu vực thí nghiệm máy biến áp

Hầu hết dây chuyền sản xuất máy biến áp của HBT đã được 
tự động hóa
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Sau hơn 05 năm triển khai thực hiện Dự án 
và cùng với sự cố gắng, nỗ lực không ngừng 
của tập thể CBCNV ngành Điện Yên Bái, 
Chương trình đưa điện về các thôn bản vùng 

sâu, vùng xa đã mang lại niềm hân hoan vô bờ cho hàng 
vạn người dân khi được thụ hưởng ánh sáng điện. Từ 
năm 2014, để đẩy nhanh tiến độ cấp điện cho 154 thôn, 
bản của 53 xã thuộc 07 huyện chưa có điện trong tỉnh, 
PC Yên Bái đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng 
một khối lượng lớn các công trình gồm: 146 trạm biến 
áp phân phối; gần 338 km đường dây trung áp; hơn 500 
km đường dây hạ áp, cùng hàng nghìn công tơ, bảng 
điện và hỗ trợ một phần đường dây đấu nối từ công 
tơ về các hộ gia đình. Có thể nói, để hoàn thành được 

khối lượng công việc khổng lồ đó, đội ngũ những người 
thực hiện Dự án đã phải vượt qua muôn vàn khó khăn, 
thử thách. 

Ông Cao Bình Định - Phó Giám đốc PC Yên Bái 
chia sẻ: “Nếu vì mục tiêu kinh doanh, thì việc đầu tư 
lưới điện cho các thôn bản miền núi sẽ không khả thi, 
bởi chi phí suất đầu tư cho một dự án rất lớn, nhưng 
doanh thu nhận lại quá nhỏ. Tuy nhiên, PC Yên Bái xác 
định rõ, nhiệm vụ đưa điện về các vùng chưa có điện 
là thực hiện hóa chủ trương đúng đắn của Đảng, nhằm 
đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho 
đồng bào các dân tộc… Do đó, chúng tôi đã và đang 
tập trung mọi nguồn lực, tranh thủ mọi nguồn vốn để 
tiếp tục hành trình mang ánh sáng đến với người dân 

Sau nhiều năm thực hiện Dự án cấp điện cho các thôn, bản chưa có điện của tỉnh Yên Bái, đến 
nay, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã hoàn thành việc đưa điện lưới quốc gia tới 
100% số xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, với 98% số hộ dân được sử dụng điện. Nhiều 
nơi, trước đây vốn dĩ là vùng đất nghèo nhưng kể từ ngày điện về đã giúp bà con phát triển 
kinh tế, cuộc sống được ấm no và đủ đầy hơn.

AnH Tuấn

PC yêN BáI:

nỗ lựC đưa điện Về 
Vùng sâU, Vùng xa

PC Yên Bái đầu tư hệ thống lưới điện để cấp điện 
cho 130 hộ dân trong thôn Chùa 2, xã Chấn Thịnh
PC Yên Bái đầu tư hệ thống lưới điện để cấp điện 
cho 130 hộ dân trong thôn Chùa 2, xã Chấn Thịnh
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vùng sâu, vùng xa và chỉ cần nghĩ đến niềm vui, sự háo 
hức chờ đợi nguồn điện sáng của bà con các dân tộc 
thì mọi sự vất vả đối với những người thợ điện chúng 
tôi đều tan biến”.

Quả đúng như vậy, trong chuyến công tác tại một 
số thôn, bản nghèo của tỉnh Yên Bái đầu tháng 11 vừa 
qua, ở đâu chúng tôi cũng được nghe người dân ca ngợi 
đội quân “áo cam” đang ngày đêm cần mẫn thi công, 
dựng cột, lắp trạm điện, kéo dây qua khe suối, rừng sâu 
để đưa ánh sáng đến với người dân.

Tại thôn Đá Đen, xã An Lương, huyện Văn Chấn 
- nơi vừa được PC Yên Bái cấp điện lưới quốc gia vào 
cuối năm 2018 cho 37 hộ dân. Những năm trước, khi 
cuộc sống không có điện, bà con gặp muôn vàn khó 
khăn trong đời sống vật chất và văn hóa tinh thần. Ở 
đó, hầu như cái gì cũng gắn với từ “không”: Không điện 
sáng, không đài, không tivi, không điện thoại thông tin 
liên lạc…, nhà nào cũng dùng đèn dầu thắp sáng ban 
đêm, cả thôn lúc nào cũng im lìm và lặng lẽ. Chỉ sau 
gần một năm từ ngày có điện, bà con trong thôn giờ đã 
dùng điện thắp sáng và mua sắm nhiều đồ điện trong 
gia đình như: Tivi, tủ lạnh, nồi cơm điện, cùng một số 
loại máy xay xát khác. “Trước kia, mỗi khi đêm xuống, 
những ánh đèn dầu chẳng thể xua đi bóng tối, trẻ con 
đi học về là bỏ sách vở đấy rồi lên giường đi ngủ. Nay 
có điện, nhà nào cũng sắm cái vô tuyến, bà con được 
tiếp cận được nhiều thông tin, kiến thức chăn nuôi tiến 
bộ. Việc học hành của con em cũng thuận lợi nhờ có 
ánh điện thay thế đèn dầu tù mù. Giờ đây, đêm xuống 
cả thôn bừng sáng, cuộc sống trong thôn quá đỗi đổi 
thay. Tôi và người dân nơi đây cảm ơn ngành Điện 
nhiều lắm…”, anh Đặng Văn Tam - người dân thôn Đá 
Đen vui mừng chia sẻ. 

Chúng tôi tới thôn Chùa 2, xã Chấn Thịnh, huyện 
Văn Chấn - nơi vừa được ngành Điện Yên Bái đầu tư, 
xây dựng 01 trạm biến áp 250 kVA cùng hệ thống 
đường dây, cột điện để cấp điện cho 130 hộ dân trong 
thôn. Sau nhiều năm chờ đợi, ông Hoàng Văn Lơ - 
Trưởng thôn Chùa 2 cho biết: “Từ ngày chính quyền 
thôn nhận được thông báo là ngành Điện sẽ đầu tư đưa 
điện lưới quốc gia về cho người dân thì ai ai cũng vui 
mừng. Bởi vậy, khi những người thợ tiến hành dựng cột, 
kéo dây, mọi người đều tích cực tham gia hỗ trợ, nay 
việc cấp điện cho thôn đã hoàn thành, cuộc sống của 
người dân theo đó mà đi lên. Bà con trong thôn chỉ biết 
nói lời cảm ơn ngành Điện Yên Bái”.

Phấn khởi khoe với chúng tôi chiếc tivi mầu mới 
mua, ông Hà Văn Thạch, người dân thôn Chùa 2 hồ 

hởi: “Mấy hôm nay có điện, gia đình tôi xem tivi thích 
lắm. Qua các chương trình truyền hình, tôi đã nắm bắt 
thêm được nhiều thông tin hữu ích, trong đó có việc áp 
dụng máy móc vào sản xuất và các mô hình chăn nuôi 
mới để phát triển kinh tế”.

Việc thực hiện triển khai Dự án cấp điện cho các 
thôn, bản chưa có điện tỉnh Yên Bái như một luồng sinh 
khí mới tạo động lực giúp người dân vùng khó khăn 
phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Tin rằng, cùng 
với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương cũng như 
sự đầu tư mạnh mẽ của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, PC Yên Bái sẽ hoàn thành mục tiêu 100% số hộ 
dân trên địa bàn được sử dụng lưới điện quốc gia trong 
năm 2020

Công nhân PC Yên Bái kiểm tra công tơ và đường dây trước 
khi đóng điện để người dân thôn Chùa 2 sử dụng

Người dân thôn Đá Đen giúp công nhân ngành Điện Yên Bái 
kéo đường dây
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Những ngày đầu tháng 11, chúng tôi có dịp lên Lai Châu, một tỉnh biên giới phía Tây Bắc 
nước ta để chiêm nghiệm cuộc sống chứa đựng sự vất vả, gian lao, nhưng vẫn lấp lánh niềm 
tự hào của những người thợ điện miền núi.

Tuấn AnH

Từ công việc Đầy rẫy khó khăn…

Mới đầu đông, nhưng huyện vùng cao biên giới 
Phong Thổ đã chìm trong giá lạnh và sương mù dày 
đặc. Trời rét mà tôi vẫn vã mồ hôi vì phải leo qua 
những con dốc khúc khuỷu trong khi sương mù đã che 
hết tầm nhìn. Vượt qua quãng đường gần 70 km từ 
trung tâm thành phố đến với Tổ điện Dào San (xã Dào 
San) - Đơn vị trực thuộc Điện lực Phong Thổ, Công ty 
Điện lực Lai Châu (PC Lai Châu), bác tài xế của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc chỉ còn cách cho xe bò chậm 
và liên tục bíp còi để phòng có chiếc xe máy nào đó 
của người dân xuất hiện sau những khúc cua tay áo.

Anh Quách Duy Quỳnh - Tổ trưởng Tổ điện Dào 
San chia sẻ: "Tổ điện Dào San hiện đang quản lý, vận 
hành hơn 90 km đường dây 35 kV và 85 km đường dây 
hạ thế trên địa bàn 07 xã biên giới của huyện Phong 
Thổ. Mấy hôm nay, đất và trời như thế này vẫn dễ đi 
vì còn có thể dùng phương tiện để di chuyển. Gian khổ 
nhất là vào những ngày mưa bão, gió quật đổ cây, đất 
núi sạt lở, chặn hết lối đi. Nhiều đoạn đường vào thôn 
bản chỉ 6 - 7 km nhưng khi anh em chúng tôi xuống 
kiểm tra, sửa chữa đường dây đành phải "cuốc" bộ và 
mất tới hơn nửa ngày đường. Có hôm, khắc phục xong 
sự cố thì trời đã tối muộn nên anh em đành phải ở lại, 
tá túc nhờ nhà dân".

"Khí hậu nơi này khắc nghiệt vô cùng và mùa đông 
có thể kéo dài tới năm tháng với nền nhiệt độ hạ xuống 
rất thấp. Đôi lúc, nhiệt độ tại Dào San xuống dưới 0 
độ C và tất cả các bản làng bị tuyết bao phủ với một 
màu trắng xóa. Thế nhưng, bất cứ khi nào xảy ra sự cố, 
những người công nhân của Tổ điện sẽ ngay lập tức 
lên đường, trèo lên những cột điện phủ đầy băng tuyết 
để sửa chữa một cách nhanh nhất cho người dân", anh 
Quỳnh cho biết thêm.

Câu chuyện giữa chúng tôi với anh Quỳnh dường 
như không hồi kết, bởi ở đây thực sự có quá nhiều 

khó khăn, vất vả trong công việc. Ngoài những con 
đường hiểm trở, khí hậu khắc nghiệt thì công tác thu 
tiền điện của Tổ điện Dào San cũng cực kỳ gian nan. 
Nguyên nhân là dân cư nơi đây thưa thớt, nhà này cách 
nhà kia có khi là cả một quả đồi. Mặt khác, do kinh 
tế còn nhiều khó khăn, người dân trong bản sử dụng 
điện rất ít, có những hộ dùng cả tháng mới hết 1, 2 số 
điện. Anh Đinh Công Chiến - Công nhân Tổ điện Dào 
San kể: “Nhiều khi mấy anh em đi chốt số, mình còn 
có cảm giác công tơ bị hỏng, bởi số điện tại nhiều hộ 
dân không hề thấy nhúc nhích. Tuy nhiên, khi kiểm tra 
lại thì đó vẫn là con số thực, vì gia đình họ chỉ có duy 
nhất một chiếc đèn sử dụng cho mục đích thắp sáng 
ban đêm. Gia đình nào khá hơn một chút mới có thêm 
chiếc đài nhỏ để nghe tin tức”.

Do còn nhiều khó khăn và cũng phần nào vì tiền 
điện ít nên người dân hầu như không chủ động trong 
việc đến nộp tiền điện. Bởi vậy, công nhân điện lực 
buộc phải gõ cửa từng nhà, thậm chí chờ đợi cả ngày, 

NGHề THợ ĐIệN:

ngHề kHông qUản ngại gian kHó

Công nhân PC Lai Châu vượt qua con đường bị sạt lở để xử 
lý sự cố sau mưa lũ
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hoặc nhiều ngày liền, nhưng đến nơi vẫn không gặp 
được chủ hộ do bà con lên nương gặt lúa hay sang bên 
kia biên giới để làm thuê. Có những lần, nhân viên điện 
lực phải quay đi, quay lại đến 4 - 5 lần mới thu được 
tiền điện. Chi phí và công sức đi lại lớn hơn cả số tiền 
điện thu được rất nhiều. “Lần đó, tôi về bản Dền Thàng 
A thu tiền điện. Một gia đình người dân tộc Mông sử 
dụng vỏn vẹn 01 kWh điện trong một tháng với số tiền 
là 1.846 đồng, nhưng trong nhà không ai có tiền đóng. 
Họ nói tiếng Mông, mình không hiểu, rồi ấn vào tay 
đưa cho ba nắm gạo với ý định trả thay cho tiền điện. 
Không còn cách nào khác, tôi đành phải nhận và mang 
về cho vào thùng gạo chung của Tổ rồi bù tiền ra trả 
tiền điện cho họ”, anh Chiến nhớ lại.

Đến những Thành quả Đáng Trân Trọng

Khó khăn là vậy, nhưng mỗi cán bộ, công nhân của 
Tổ điện Dào San vẫn không ngừng nỗ lực. Bởi, trong 
điều kiện công tác khó khăn nhất thì tình yêu, tinh thần 
trách nhiệm với nghề của người thợ điện vùng cao lại trỗi 
dậy và người thợ điện Dào San cũng chính là hình ảnh 
hiện hữu của gần 600 CBCNV-NLĐ PC Lai Châu đang 
ngày đêm cùng nhau vượt khó, làm việc tận tâm để đưa 
dòng điện tới khắp các bản làng vùng cao biên giới.

Đến nay, PC Lai Châu đã hoàn thành việc đưa điện 
về 100% số xã trên địa bàn tỉnh và bán điện trực tiếp đến 
90.471/96.352 khách hàng (KH), đạt tỷ lệ 93,90%. Trong 
đó, nhiều huyện nghèo thuộc diện 30A đã có tỷ lệ số 
hộ sử dụng điện cao như: Phong Thổ là 15.716/16.017 
KH, đạt 98,12%; Tân Uyên là 12.632/12.891 KH, đạt 
97,99%; Than Uyên là 13.057/13.492 KH, đạt 96,78%... 

Đặc biệt, trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Tổng công ty giao. 
Trong đó, 9 tháng đầu năm 2019, sản lượng điện thương 
phẩm của toàn Công ty đã đạt 136,67 triệu kWh, đạt 
77,22% kế hoạch năm và tăng 12,36% so với cùng kỳ 
năm 2018; giá bán điện bình quân đạt 1.879,32 đồng/
kWh, tăng 90,36 đồng so với cùng kỳ; tổng doanh thu 
đạt 256,85 tỷ đồng, tăng 17,9% so với năm trước đó.

Ông Cao Ngọc Lạc - Giám đốc PC Lai Châu nhấn 
mạnh: "Những năm qua, mặc dù gặp phải rất nhiều 
khó khăn trong công tác đầu tư, quản lý vận hành lưới 
điện, nhưng đội ngũ CBCNV-LĐ trong toàn Công ty 
vẫn luôn nỗ lực hết mình và đạt được những thành tựu 
đáng trân trọng, qua đó đã góp phần thúc đẩy KT - XH 
của tỉnh phát triển theo hướng bền vững. Thời gian tới, 
PC Lai Châu sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác phát triển 
lưới điện tại khu vực vùng sâu, vùng xa nhằm thực hiện 
thắng lợi mục tiêu đạt trên 95% hộ dân được sử dụng 
điện lưới quốc gia và tiến tới 100% khách hàng được sử 
dụng điện mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XIII nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra".

Nhiệm vụ phía trước dẫu biết còn bao bộn bề, 
nhưng bằng niềm tin và ý chí sắt đá, chắc chắn rằng 
những CBCNV ngành Điện Lai Châu sẽ tiếp tục vững 
bước, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, 
đảm bảo phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh và đời 
sống thường nhật của nhân dân. Đồng thời, khẳng định 
là ngành kinh tế chủ lực, đóng góp quan trọng vào sự 
phát triển KT - XH của địa phương trong thời kỳ CNH 
- HĐH và hội nhập quốc tế

Công nhân PC Lai Châu khắc phục sự cố sau một cơn bão Công nhân Tổ điện Dào San thu tiền điện tại một hộ dân 
sống tại thôn Sểnh Sảng A
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Tiêu dùng xanh:Tiêu dùng xanh:
giải pháp hiệu quả bảo Vệ môi Trường 
Và sức khỏe cộng đồng, hướng đến 

pháT Triển bền Vững

giải pháp hiệu quả bảo Vệ môi Trường 
Và sức khỏe cộng đồng, hướng đến 

pháT Triển bền Vững

MinH Vũ

Có thể nói, khi nền kinh tế ngày càng phát 
triển, mức sống người dân ngày càng được 
nâng cao thì nhu cầu được sử dụng các sản 
phẩm, dịch vụ có chất lượng tốt, an toàn 

cũng ngày càng tăng, nhất là các sản phẩm phục vụ trực 
tiếp cho đời sống sinh hoạt của người dân. Khảo sát mới 
đây của Nielsen Việt Nam cho thấy, 80% NTD Việt sẵn 
sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm có cam kết 
“xanh” và “sạch”, sản xuất từ những nguyên liệu thân 
thiện với môi trường. Điều này cho thấy đã có sự thay 
đổi mạnh mẽ trong nhận thức của NTD Việt.

vậy Thế nào Là Tiêu dùng Xanh?

Tiêu dùng xanh là việc mua và sử dụng các sản phẩm 
thân thiện với môi trường, không gây hại cho sức khỏe 
con người và không đe dọa đến hệ sinh thái tự nhiên.

Còn sản phẩm xanh là tất cả các sản phẩm ở các 
ngành hàng như gia dụng, thực phẩm, mỹ phẩm… được 
sản xuất từ các nguyên liệu thiên nhiên, hữu cơ hoặc 
thành phần đơn giản, ít gây hại đến môi trường và sức 
khỏe con người. Ngoài ra, sản phẩm còn có thể bao 
gồm các yếu tố như quy trình sản xuất thân thiện với 
môi trường, không chứa hóa chất độc hại, hoặc những 
sản phẩm đó giúp cho NTD tiết kiệm năng lượng…

Tiêu dùng Xanh Tại việT nam

Có thể thấy, xu hướng tiêu dùng xanh đang phát 
triển nhanh trên thế giới và Việt Nam cũng không 
nằm ngoài xu thế đó. Để cạnh tranh trên thị trường, 
xu hướng “xanh hóa” trong xây dựng thương hiệu ngày 
càng phổ biến, nhiều doanh nghiệp (DN) đã nỗ lực đầu 
tư sản xuất nhằm cho ra đời những sản phẩm đảm bảo 

Trong nhiều năm trở lại đây, tiêu dùng xanh được coi là một trong những giải pháp hiệu quả để 
giảm thiểu chất thải nhựa ra môi trường, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng bền vững. Cũng 
như nhiều nước trên thế giới, tại Việt Nam, tiêu dùng xanh đang dần thành một xu thế mới và 
nhận thức của người tiêu dùng (NTD) về tiêu dùng xanh, sản phẩm xanh cũng đã được nâng 
cao. Vì vậy, việc tăng cường triển khai và áp dụng các chính sách tiêu dùng xanh ở Việt Nam 
sẽ là một giải pháp hữu hiệu để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, hướng đến phát triển 
bền vững.
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yếu tố “xanh” và “sạch”, xây dựng thương hiệu xanh 
gắn với phát triển bền vững. Theo kết quả nghiên cứu 
của Nielsen VN, các thương hiệu có cam kết “xanh” 
và “sạch” đều có mức tăng trưởng khá cao, khoảng 
4%/năm.

Xu hướng tiêu dùng xanh cũng kéo theo sự nở rộ 
của các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch như Sói Biển, 
Bác Tôm, Home Food, Hano Farm,… nhằm đáp ứng 
nhu cầu mua sản phẩm sạch, rõ nguồn gốc của người 
dân. Nhiều cửa hàng trà sữa, cà phê chuyển sang kinh 
doanh theo xu hướng xanh bằng cách sử dụng ống hút 
tre hoặc inox thay cho ống hút nhựa; hạn chế sử dụng 
các loại nước đóng chai có bao bì khó phân hủy; chỉ sử 
dụng túi giấy thay vì sử dụng túi nylon… Nhiều siêu thị 
lớn trên cả nước như Co.opmart, Lotte mart thời gian 
qua cũng chung tay, nỗ lực giảm thiểu việc sử dụng túi 
nylon, rác thải nhựa bằng cách sử dụng lá chuối gói rau 
củ, thực phẩm thay túi nylon; sử dụng, phân phối các 
sản phẩm bao bì thân thiện môi trường…

Qua đó thấy rằng, các hoạt động tuyên truyền, 
thúc đẩy tiêu dùng xanh của chúng ta thời gian qua 
đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc 
sử dụng các sản phẩm sinh thái, túi nylon sinh thái, 3R. 
Tuy nhiên, theo đánh giá, đây mới chỉ là những hoạt 
động đơn lẻ, chưa kết nối với nhau, phạm vi tác động 
hẹp, vì vậy, chưa có tính phổ biến và tính bền vững. 

Trong khi đó, hiện nay tại Việt Nam cũng chưa có 
những quy định riêng biệt về mua sắm xanh hay tiêu 
dùng xanh. Nhiều nội dung liên quan đến mua sắm xanh, 
mua sắm bền vững, thân thiện với môi trường, sản xuất 
sạch hơn mặc dù đã được lồng ghép, quy định trong 
nhiều văn bản pháp quy, tuy nhiên, các nội dung này 
mới chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ sản xuất các sản phẩm 
dịch vụ thân thiện với môi trường, chưa có công cụ điều 
chỉnh đủ mạnh để điều chỉnh hành vi tiêu dùng các sản 
phẩm chưa “xanh”, chưa thân thiện với môi trường.

giải pháp nào Thúc Đẩy Tiêu dùng Xanh?

Mặc dù tiêu dùng xanh mang lại nhiều lợi ích cho 
NTD và môi trường sống, thế nhưng, để các sản phẩm 
xanh có thể thay thế hoàn toàn các sản phẩm tiêu dùng 
thông thường gây ô nhiễm thì còn rất nhiều khó khăn, 
trở ngại, nhất là với một nước đang phát triển như VN. 
Vì vậy, để tiêu dùng xanh không dừng lại chỉ là một 
phong trào ngắn ngủi thì cần có sự chung tay của toàn 
xã hội.

Cụ thể, Nhà nước cần xây dựng và hoàn thiện khung 
pháp lý, chính sách về tiêu dùng xanh sao cho đồng bộ, 

nhất quán như: Đưa ra các chính sách khuyến khích sản 
xuất sản phẩm, dịch vụ xanh; phát triển những ngành 
nghề, lĩnh vực có áp dụng công nghệ sạch; đẩy mạnh 
xanh hóa sản xuất, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, 
sử dụng tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên, phát triển 
công nghệ xanh. Cùng với đó, cần phát triển và nhân 
rộng các mô hình DN xanh, đồng thời, hỗ trợ giá đối 
với các sản phẩm, dịch vụ xanh nhằm đẩy mạnh kích 
cầu tiêu dùng đối với sản phẩm này.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của 
tiêu dùng xanh đối với môi trường sống và sức khỏe của 
con người, tiến tới thay đổi nhận thức và hành động của 
toàn xã hội trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Về phía các DN, cần chấp hành tốt các quy định 
về bảo vệ môi trường; chủ động cải tiến quy trình sản 
xuất, đổi mới công nghệ, phát triển nguồn năng lượng 
sạch, năng lượng tái tạo, công nghệ sản xuất nhằm tiết 
kiệm tài nguyên, tiêu hao ít năng lượng; ưu tiên sử dụng 
nguyên vật liệu đầu vào thân thiện với môi trường. Đặc 
biệt, luôn phải đặt vấn đề sức khỏe NTD là trọng tâm 
của việc phát triển sản phẩm và có một chiến lược phát 
triển sản phẩm gắn liền với cam kết bền vững.

Có thể nói, để thay đổi thói quen tiêu dùng sẽ phải 
mất nhiều thời gian, nhưng, với sự sẵn sàng của NTD, 
sự vào cuộc của các cơ quan quản lý nhà nước và sự 
cam kết chung tay của các DN, chắc chắn xu hướng 
tiêu dùng xanh sẽ ngày càng lan tỏa và phát triển mạnh 
mẽ hơn. Qua đó, không chỉ đem lại nhiều lợi ích cho 
NTD và những DN phát triển xanh, mà còn góp phần 
tích cực trong cuộc chiến nói không với rác thải nhựa, 
bảo vệ môi trường sống của chúng ta

NTD Việt sẵn sàng chi trả nhiều hơn cho các sản phẩm xanh
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Gốm 10 là tên giao dịch thu gọn của Công 
ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Gốm 
10. Tuy là một doanh nghiệp trẻ nhưng 
Công ty đã sớm có được chỗ đứng trên 

thị trường và từng bước khẳng định mình nhờ sản phẩm 
chất lượng, đa dạng, phong phú; dịch vụ chất lượng, 
chuyên nghiệp, uy tín, đặc biệt là luôn lấy sự hài lòng 
của khách hàng đặt lên hàng đầu để phát triển.

Hiện nay, với nhiều mẫu mã, chủng loại bắt mắt, 
thể hiện tính sáng tạo, mang phong cách riêng, sản 
phẩm Gốm 10 đã và đang thu hút khách hàng, giúp 
người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn, đáp ứng nhu cầu 
sử dụng phong phú. Có được điều đó cũng là bởi hầu 
hết sản phẩm Gốm 10 của làng gốm Bát Tràng đều 
thể hiện được sự kết giao giữa phương pháp thủ công 
tinh xảo với sự sáng tạo nghệ thuật mang tính chất cá 
biệt, có sắc thái riêng của làng nghề và phản ánh được 
quan niệm thẩm mỹ, bản sắc văn hóa của người dân 
Bát Tràng nói riêng cũng như dân tộc Việt nói chung. 
Những nét độc đáo, đặc sắc đó đều được kết tinh trên 
nhiều chủng loại sản phẩm đa dạng phục vụ cuộc sống 
như: Gốm sứ phong thủy, gốm sứ gia dụng (ấm chén, 
bát đĩa, tranh gốm sứ, lọ lục bình, lọ hoa, chậu hoa…), 
đèn sứ thấu quang, đồ thờ cúng, tượng sứ Bát Tràng…

Trong số những chủng loại sản phẩm đó, ngay cả 
các dòng sản phẩm phổ thông của Gốm 10 như ấm 
chén, bộ đồ ăn,… cũng đã mang những nét thanh thoát, 
mềm mại. Với đặc điểm nổi bật về chất liệu và thể hiện 
được nét truyền thống vốn có của làng nghề, sản phẩm 
Gốm 10 đã thực sự chinh phục người tiêu dùng rộng 

khắp. Ví như, để tạo ra được một bộ ấm chén trà tử sa 
tốt, người ta phải đưa chúng vào nung trong nhiệt độ 
lên đến 1.300 độ C. Nhờ vậy mà sản phẩm sau khi hoàn 
thành sẽ rất cứng cáp, chịu được lực tương đối và cũng 
hạn chế được nhiều tác động gây trầy xước. Chưa kể 
nhiều mẫu hoa văn, họa tiết, chất men đặc sắc đã làm 
mê lòng người. Hay với ấm chén bọc đồng - loại ấm 
chén cao cấp là những hàng được chọn kĩ lưỡng trước 
khi mang đi bọc đồng nên quý khách có thể yên tâm 
về chất lượng của dòng ấm chén này. Phôi để làm ấm 
chén bọc đồng thường là loại men lam sáng, men nâu, 
xanh lá, hoặc men rạn giả cổ. Hàng bọc đồng thường 
được chơi bởi những người trung niên, hoài cổ. Bộ ấm 
chén bọc đồng của một thời không phải nhà nào cũng 

Làng nghề gốm sứ Bát Tràng là một làng nghề thủ công truyền thống nổi tiếng ở ven đô 
Thăng Long – Hà Nội có lịch sử phát triển hàng trăm năm. Nơi đây, có rất nhiều nghệ nhân, 
thương hiệu gốm sứ trứ danh. Trong đó, không thể không nhắc đến cái tên Gốm 10 – một 
trong những thương hiệu gốm sứ được đông đảo người tiêu dùng yêu thích và được vinh 
danh Top 50 thương hiệu độc quyền, uy tín tại Việt Nam 2017; Thương hiệu mạnh ASEAN 
2018,…

Hà Đăng

kHám pHá sản pHẩm
Bát tràng đặC sắC

Hãy ĐếN Gốm 10,

Sản phẩm Gốm 10 được khách hàng yêu thích
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có, phải là nhà khá giả, quyền thế mới có. Bởi thế, thời 
xưa, ấm chén sang trọng bọc đồng còn là một niềm mơ 
ước nơi bàn trà của biết bao người…

Có thể nói, nhờ sản phẩm phong phú, chất lượng, 
đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của quý khách hàng mà 
thương hiệu Gốm 10 của Bát Tràng đang dần một lan 
tỏa, bay xa. Hiện nay, các sản phẩm Gốm 10 đã và đang 
được phục vụ rộng khắp, thuận tiện cho mua sắm nhờ 
cách bán hàng online dễ tìm kiếm và kênh phân phối 
ngày một mở rộng.

Tháng 9 vừa qua, tiếp bước thành công từ các đại 
lý ở Thái Nguyên, Xuân Mai (Hà Nội) và TP Hồ Chí 
Minh, Gốm 10 tiếp tục khai chương đại lý mới ở Hoằng 
Hóa, Thanh Hóa, nhằm phục vụ nhu cầu lớn mạnh 
của thị trường và một lần nữa khẳng định niềm tin của 
khách hàng đối với các sản phẩm. Đây cũng là sự kiện 
đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ cũng như nỗ lực 
mang sản phẩm và dịch vụ của Gốm 10 đến cho khách 
hàng tại khu vực miền Trung. 

Có vị trí thuận lợi với người tiêu dùng, Đại lý Phong 
Tuyết tại Hoằng Hóa (Thanh Hóa) sẽ là nơi giới thiệu, 
cung cấp sẩn phẩm và dịch vụ, cũng như đáp ứng đầy 
đủ các tiêu chuẩn dịch vụ hàng đầu của Gốm 10 đối với 
khách hàng. Qua đó, các dòng sản phẩm đa dạng như: 

Lộc Bình, Đồ thờ cúng, Ấm chén, Bộ đồ ăn, Chum, 
Tượng.... với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đẹp, sang trọng 
sẽ đem lại nhiều sự lựa chọn cho khách hàng tốt hơn.

Đại diện Gốm 10, ông Nguyễn Quốc Huy - Giám 
đốc Công ty cho biết, cho biết, thời gian tới, để tiếp tục 
phát triển bền vững, Công ty sẽ ngày một nỗ lực hơn 
nữa, đẩy mạnh thực hiện phương châm: “Uy tín và sự 
hài lòng của khách hàng luôn được đặt lên hàng đầu”; 
Sản phẩm chất lượng, dịch vụ chuyên nghiệp, giá thành 
cạnh tranh, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng…

Sản phẩm của Gốm 10

Một dòng sản phẩm đặc sắc của Gốm 10
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Quảng Ninh là vùng đất được tạo hóa ưu ái, ban tặng nhiều danh 
lam thắng cảnh nổi tiếng, nhưng đặc sắc nhất vẫn là vịnh Hạ Long 
thơ mộng, trữ tình, được quốc tế khẳng định là di sản thiên nhiên 
thế giới, đã mang lại cho địa phương những lợi ích to lớn trong phát 
triển du lịch, dịch vụ và khai thác những giá trị tiềm năng khác từ 
vịnh Hạ Long. 

Du lịch Quảng Ninh:

khởi sắc và thành quả

Xuân Trường

Trong thời gian qua, hoạt động du lịch 
Quảng Ninh có nhiều khởi sắc và chuyển 
biến tích cực, mang lại hiệu quả thiết 
thực, bước đầu đã xây dựng được thương 

hiệu, hình ảnh du lịch của tỉnh, tạo việc làm ổn định 
cho hàng vạn lao động, góp phần không nhỏ vào việc 
phát triển KT-XH chung của tỉnh. Công tác quản lý nhà 
nước về du lịch đã được tăng cường và không ngừng 
đổi mới, nhất là về lĩnh vực môi trường kinh doanh 
du lịch, ngành đã triển khai các quy hoạch, tập trung 
chỉ đạo làm thay đổi nhận thức của nhân dân, doanh 
nghiệp và các cấp, các ngành, địa phương về du lịch. Vì 
vậy, đã có nhiều thay đổi, chuyển biến và tác động rất 
mạnh mẽ đến hoạt động du lịch.

Cùng với việc đầu tư hạ tầng, ngành Du lịch tỉnh đã 
tập trung khai thác các khu vực có tính năng động như: 
Hạ Long, Vân Đồn, Móng Cái… thu hút được nhiều 
nhà đầu tư lớn vào lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Nhiều 
công trình hạ tầng trọng tâm được đưa vào khai thác 
trong năm 2018, đó là: Đường cao tốc Hải Phòng - Hạ 
Long; cầu Bạch Đằng; Cảng Hàng không quốc tế Vân 
Đồn; Cảng tàu khách quốc tế Hòn Gai… đã tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của ngành Du lịch, 
không gian du lịch tiếp tục được mở rộng đến nhiều 
địa phương trong tỉnh, thị trường quảng bá và xúc tiến 
truyền thông về du lịch được mở rộng. Hoạt động du 
lịch đã hướng đến tính chuyên nghiệp, đảm bảo cho du 
khách và doanh nghiệp tiếp cận nhanh nhất về du lịch.
Việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được 
đẩy mạnh. Nhiều dự án lớn về du lịch được các nhà 

đầu tư chiến lược như: Sun Group, Vin Group, FLC… 
nghiên cứu lập quy hoạch và đầu tư xây dựng tại các 
địa phương: Móng Cái; Vân Đồn; Cô Tô; Quảng Yên; 
Uông Bí; Đông Triều… Đó là những cơ hội tốt để du 
lịch Quảng Ninh tiếp tục phát triển.

Năm 2018, ngành Du lịch đã đạt được những kết 
quả tích cực. Tổng khách du lịch đạt: 12,2 triệu lượt, 
tăng 24% so với cùng kỳ 2017, trong đó khách quốc tế 
đạt 5,2 triệu lượt, tăng 22,1% so với 2017. Tổng thu từ 
khách du lịch đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 28,1% so với 
cùng kỳ năm 2017. Thu ngân sách từ du lịch đạt 2.750 
tỷ đồng, chiếm 9% tổng ngân sách nội địa, tăng 31% so 
với cùng kỳ năm 2017. 

Trong 9 tháng đầu năm 2019, tổng số lượt khách đạt 
trên 11,3 triệu lượt, tăng 14%, trong đó khách quốc tế 
đạt trên 4,1 triệu lượt, tăng 14%. Tổng thu từ khách du 

Ông PHạM ngọc THủy
giám đốc Sở du lịch Quảng ninh

Tàu Du lịch Quốc tế cập cảng TP Hạ Long
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lịch 9 tháng qua đạt hơn 22 nghìn tỷ đồng, tăng 29%. 
Hoạt động kinh doanh du lịch được duy trì ổn định, 
công tác quản lý nhà nước, môi trường kinh doanh du 
lịch được đảm bảo, đầu tư trong lĩnh vực du lịch tiếp 
tục được quan tâm. Trong năm 2019, nhiều sản phẩm 
du lịch mới được hình thành, góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo chỉ đạo 
của UBND tỉnh, ngành Du lịch đã tiến hành khảo sát 
tại Vịnh Bái Tử Long và Vịnh Hạ Long để triển khai Đề 
án tổng thể về quản lý và phát triển sản phẩm du lịch 
biển đảo Vịnh Hạ Long, Vịnh Bái Tử Long, Vân Đồn, 
Cô Tô đến năm 2030. Tiến hành thẩm định Đề án khu 
du lịch sinh thái vườn quốc gia Bái Tử Long, hoàn thành 
hồ sơ công nhận khu du lịch Trà Cổ - Móng Cái là khu 
du lịch cấp quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch công nhận. Tham mưu cho tỉnh công nhận 
khu du lịch Cái Chiên - Hải Hà là khu du lịch cấp tỉnh 
và khu du lịch phố đi bộ Tiên Yên; Cung quy hoạch 
và hội chợ triển lãm tỉnh Quảng Ninh là điểm du lịch 
cấp tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 90 điểm du 
lịch, 02 khu du lịch địa phương, 01 khu du lịch quốc 
gia được công nhận. Các địa phương đã chủ động phát 
triển các sản phẩm dựa theo lợi thế, điều kiện của từng 
khu vực, do đó đã phát huy được thương hiệu của từng 
sản phẩm du lịch. 

Xác định công tác quảng bá, xúc tiến và xây dựng 
các sản phẩm du lịch là khâu quan trọng nhất, trong 
năm qua,Ngành đã tập trung vào các hình thức như: 
Tổ chức các đoàn Famtrip, Presstrip cho công ty lữ 
hành, cơ quan truyền thông đến các địa phương có 
điểm du lịch, các chương trình Roadshow tại các địa 
phương trọng điểm về du lịch. Phối hợp, tổ chức 
thành công các sự kiện thường niên như: Tuần du 

lịch Hạ Long; Lễ hội Carnaval Hạ Long: Lễ hội Hoa 
anh đào - Mai vàng Yên Tử; Lễ hội Đền Đức Ông; 
Cuộc thi người đẹp Hạ Long… Tham gia các hội thảo, 
diễn đàn, hội chợ văn hóa thương mại, du lịch. Xây 
dựng chương trình hợp tác, quản lý, phát triển du lịch 
với thành phố Hải Phòng, Hà Nội. Tổ chức các hoạt 
động hợp tác quốc tế, ký các nội dung biên bản thỏa 
thuận, tuyên bố chung, kế hoạch hành động mà tỉnh 
Quảng Ninh đã ký kết trong lĩnh vực du lịch. Ngoài 
ra, ngành Du lịch Quảng Ninh còn tổ chức tham gia 
các chương trình quảng bá xúc tiến du lịch tại nước 
ngoài như: Liên hiệp Vương quốc Anh - Bắc Ireland, 
Trung Quốc, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga… 
Phối hợp với Tập đoàn Sun Group xây dựng video 
quảng bá Hội nghị xúc tiến Cảng hàng không quốc 
tế Vân Đồn; Phối hợp, hỗ trợ Đài Truyền hình Việt 
Nam thực hiện các chương trình quảng bá du lịch 
Quảng Ninh như “S - Việt Nam, Dặm dài đất nước” 
tại huyện Bình Liêu, thị xã Đông Triều, thị xã Quảng 
Yên, thành phố Hạ Long… 

Ngành Du lịch Quảng Ninh đang nỗ lực không 
ngừng, từng bước hoàn thiện cơ chế vận hành hiệu 
quả, thiết thực, phù hợp với pháp luật quốc tế và Việt 
Nam, gắn với thuần phong mỹ tục của mỗi vùng miền, 
mỗi địa phương… Phấn đấu đưa hình ảnh đất nước, con 
người, bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam nói chung 
và Quảng Ninh nói riêng đến khắp các châu lục trên 
thế giới; Phát huy mạnh mẽ những giá trị văn hóa của 
các danh lam thắng cảnh mà tạo hóa đã ban tặng, biến 
những giá trị to lớn đó thành giá trị vật chất, mang lại 
nguồn thu đáng kể cho ngân sách tỉnh, góp phần thúc 
đẩy tăng trưởng KT-XH của Quảng Ninh trong thời kỳ 
CNH - HĐH và hội nhập quốc tế

Vòng quay mặt trời trong khu tổ hợp vui chơi giải trí Sun World do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại TP Hạ LongVòng quay mặt trời trong khu tổ hợp vui chơi giải trí Sun World do Tập đoàn Sun Group đầu tư xây dựng tại TP Hạ Long
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Trước nhu cầu đào tạo đáp ứng tăng trưởng 
của nền kinh tế đất nước trong thời đại 
4.0, Trường ĐH Quang Trung tất yếu phải 
tạo bước đột phá mới bằng tái cấu trúc 

toàn diện, nâng tầm vị thế đào tạo đa ngành, đa lĩnh 
vực với sự khởi động mạnh mẽ và ấn tượng, Phóng viên 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với 
PGS. TS. Nguyễn Đình Phư - Hiêu trưởng Nhà trường 
về tiến trình này.

pv: Thưa ông, sự đổi mới của Trường ĐH Quang 
Trung hiện nay dựa trên cơ sở nào và nội dung tái cấu 
trúc thể hiện ở những lĩnh vực gì?

pgs. Ts. nguyễn Đình phư: Trước hết, cám 
ơn Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã quan tâm đến 
sự thay đổi của Trường ĐH Quang Trung chúng tôi.

Chuyển đổi để phát triển là quy luật của mọi vấn 
đề, mọi người và lúc nào cũng mang tính thời sự. 
Trường ĐH Quang Trung cũng đi theo xu thế tất yếu 
ấy, dựa trên sự phát triển của xã hội và mong muốn 
của mọi người: Học sinh, sinh viên (HS, SV) muốn có 
cơ hội phát triển toàn diện, muốn hội nhập, muốn có 
chắc chắn cơ hội việc làm đúng sở thích, muốn khởi 
nghiệp bằng chính trí tuệ của mình... và cha mẹ của 
họ cũng mong ước như vậy. Đó là cơ sở khách quan 
nhất để chúng tôi tái cấu trúc lại ngành nghề đào tạo 
của mình, sao cho một em HS có kinh tế gia đình dạng 
trung bình, với sự nỗ lực của chính bản thân họ, cũng 
có thể chạm đến giấc mơ du học, cũng có thể được đào 
tạo bài bản với tầm tri thức toàn cầu.

Tất cả các ngành đào tạo hiện nay của Trường ĐH 
Quang Trung đều thể hiện sự đổi mới này, đặc biệt về 
số tín chỉ ngoại ngữ đều được nâng cao. Chúng tôi đưa 
chìa khóa ngoại ngữ cho các em SV, không chỉ giúp các 
em tự nâng cao chất lượng học tập thông qua hệ thông 
thư viện mở, các kênh học tập bằng tiếng nước ngoài, 

mà còn giúp các em giao tiếp tự nhiên với môi trường 
làm việc sau khi tốt nghiệp.

pv: Tái cấu trúc để thành công, vậy những điểm 
nhấn khác biệt để đưa đến thành công trong chương 
trình đạo tạo mới của Trường ĐH Quang Trung lần này 
là gì, thưa ông?

pgs. Ts. nguyễn Đình phư: Chúng tôi chuyển 
từ đào tạo khoa học hàn lâm sang đào tạo khoa học 
ứng dụng. 

Khoa Kinh tế và Du lịch đang mở ngành mới về Quản 
trị nhà hàng khách sạn và Quản trị dịch vụ du lịch và 
lữ hành. Chúng tôi cũng đang chuẩn bị đào tạo hướng 
dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa. Ngoài các ngành 
Khoa học máy tính và Công nghệ thông tin; Kỹ thuật 
xây dựng; Quản trị kinh doanh; Kinh tế nông nghiệp; 
Kế toán; Ngoại ngữ..,. chúng tôi đang chuẩn bị chương 
trình để bắt đầu từ năm học 2020 - 2021 sẽ tuyển sinh các 
ngành mới như Điều dưỡng; Dược; Công nghệ Sinh học...

Chúng tôi chú trọng đến việc biên soạn các chương 
trình đào tạo theo hướng hội nhập, nghĩa là nếu như 
các em SV phải tiếp nối chương trình học ở Trường 

Trường Đại học Quang Trung được thành lập ngày 17/3/2006 theo Quyết định số: 
62/QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học dân lập thuộc UBND tỉnh 
Bình Định. Hiện nay, Trường đã chuyển sang hình thức quản lý mới: Đại học tư thục. 
Từ ngày thành lập đến nay, Nhà trường đã trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp 
giáo dục, đào tạo với sự nỗ lực vượt khó của các thế hệ thầy và trò, góp phần đáp ứng 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương và khu vực.

Trường đại học quang Trung:
Tái cấu Trúc Để ĐộT pHá, 

Đáp ứNg NHu cầu Đào Tạo THời Đại 4.0

PGS. TS. Nguyễn Đình Phư - Hiệu trưởng Trường Đại học 
Quang Trung
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ĐH Quang Trung với bất kỳ Trường Đại học nào cùng 
ngành nghề ở Việt Nam hay trên thế giới, họ cũng sẽ 
không bỡ ngỡ. 

Chúng tôi có Viện Nghiên cứu và Phát triển Việt - 
Nhật, với các Giáo sư Nhật Bản làm cố vấn; chúng tôi 
có Trung tâm luyện thi IELTS cơ sở 1 của Trường tại 
số 327 Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn là 
một trong những địa điểm thi IELTS toàn cầu; Trường 
ĐH Quang Trung cũng là điểm thi duy nhất của 4 tỉnh 
ven biển miền Trung và 5 tỉnh Tây Nguyên về khảo sát 
năng lực tiếng Nhật JLCT từ N5 - N1. Trên cơ sở này, 
chúng tôi hy vọng các thế hệ SV mới của Trường ĐH 
Quang Trung có thể đạt ngưỡng đầu ra có chất lượng 
cao như xã hội và gia đình của họ mong muốn.

pv: Hướng đến “đào tạo nguồn nhân lực với tầm 
tri thức toàn cầu”, Trường ĐH Quang Trung cần tạo 
bước liên kết với các cơ sở giáo dục trong và ngoài 
nước, chủ động đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng 
cao của các doanh nghiệp giai đoạn (2019 - 2025) như 
thế nào, thưa ông?

pgs. Ts. nguyễn Đình phư: Chúng tôi đã và 
đang liên kết với các Viện, Trường Đại học trong và 
ngoài nước để trao đổi kinh nghiệm giảng dạy, trao đổi 
giảng viên và nhất là tạo điều kiện để các em SV có 
điều kiện học tập ở các cơ sở mà Trường ĐH Quang 
Trung liên kết.

Chúng ta hãy làm một con toán đơn giản với 
Trường Đại học Sunderland, hoặc Trường Đại học 
Liverpool John Moores (Anh quốc). Một em SV nhập 
học vào Trường ĐH Quang Trung với hệ 2+2, hoặc 
3+1 (học 2 năm hoặc 3 năm) ở tất cả các khoa đã đề 
cập ở trên. Sau đó SV này sẽ tiếp tục được chuyển 
đến Anh quốc theo nguyện vọng, SV này sẽ phải 

đóng học phí từ 6.000 đến 10.000 bảng Anh, đồng thời 
bạn ấy sẽ được phép làm việc thêm mỗi tuần 20 giờ, 
mỗi giờ với lương lao động khoảng 09 - 11 bảng Anh, 
tiền lương này sau khi trừ thuế sẽ đủ trang trải cho 
việc ăn ở tại đây. Sau khi tốt nghiệp, bạn ấy còn được 
cấp visa ở lại làm việc 2 năm, bạn ấy sẽ có cơ hội trả 
lại cho bố mẹ tiền vay để đóng học phí. Vậy thì, để 
chạm đến giấc mơ du học, các bạn trẻ chỉ còn dựa vào 
nỗ lực của chính bản thân mình tại Trường ĐH Quang 
Trung nữa thôi. 

Ước vọng của tôi, là sẽ có một đội ngũ cựu SV Đại 
học Quang Trung thành đạt, sẵn sàng giúp đỡ cho thế 
hệ đàn em biết họ đã đi con đường nào và làm bằng 
cách gì để thành công như họ. Tôi chỉ xin nhắc lại, các 
em SV hãy nắm chắc chiếc chìa khóa ngoại ngữ, đó là 
chiếc chìa khóa vạn năng giúp các em mở được nhiều 
cánh cửa cho tương lai tươi sáng của mình.

pv: Xin cám ơn ông!
Văn THuận (Thực hiện)

Cán bộ, giảng viên Trường Đại học Quang Trung

Hội thảo tái cấu trúc Trường Đại học Quang Trung giai đoạn mới
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Thái Bình là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai tích cực chương trình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân, để đạt được hiệu quả cao nhất, địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền tới các 
đơn vị thường xuyên phải sử dụng tiêu hao nhiều năng lượng nhất như các trường học, công 
sở và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh… Qua triển khai, bước đầu đã thu được nhiều hiệu quả 
tích cực.

TIếT KIệm NăNG LượNG TạI THáI BìNH:

n.H

Cụ thể, đối với các trường học, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình (Sở Công Thương) đã 
phát hành tờ rơi, sổ tay tiết kiệm năng 

lượng (TKNL) đến các cơ sở giáo dục, trường học, 
thông qua đó, ý thức TKNL của các cơ sở giáo dục 
nói chung và hệ thống trường học nói riêng đã dần 
chuyển biến từ nhận thức sang hành động. Tại một 
số trường tiểu học và THCS trong tỉnh, nhiều phương 
pháp TKNL đã được thực hiện như: Các thiết bị điện 
như hệ thống quạt trần được bảo vệ nghiêm ngặt và 
lắp đặt aptomat, đồng thời yêu cầu học sinh không bật 
quạt trong mùa đông, thực hiện đúng quy định của nhà 
trường khi sử dụng quạt trong mùa hè và tận dụng việc 
sử dụng gió, ánh sáng tự nhiên. Ngoài ra, yêu cầu khi 
học sinh đến lớp và tới giờ truy bài mới được bật điện. 
Đồng thời thay thế 100% bóng đèn sợi đốt sang bóng 
đèn Led tiết kiệm điện, điều này giúp ánh sáng trong 
các phòng học tăng gấp 3,5 lần, không gây hại mắt cho 
học sinh, đặc biệt còn giảm được 40% lượng điện tiêu 
thụ tại mỗi phòng học.

Trong quá trình giảng dạy nếu thấy nguồn năng 
lượng tự nhiên có độ chiếu sáng tốt sẽ không bật điện. 
Khi có hiệu lệnh trống ra chơi, bộ phận cán bộ lớp phải 
tắt điện tới khi vào học mới sử dụng nguồn điện để bảo 
đảm tiết kiệm tối đa cho nhà trường. Ngoài ra, trong 
các buổi chào cờ đầu tuần, ban thi đua của các lớp theo 
dõi những lớp chưa thực hiện nghiêm sẽ báo cáo với 
đội sao đỏ nhắc nhở để nâng cao ý thức tiết kiệm điện 
cho lớp học cũng như cho nhà trường, phục vụ tốt cho 
công tác giảng dạy…

Các cơ quan công sở, đơn vị sự nghiệp các huyện, 
xã trên địa bàn tỉnh là nơi tiêu tốn nhiều năng lượng 

nhất với các thiết bị tiêu thụ điện năng cao như: Máy 
tính, máy in, máy fax, điều hòa, máy chiếu… Vì thế, 
TTKC đã cử các cán bộ chuyên môn phối hợp tuyên 
truyền, phổ biến nhiều thông tin hữu ích cho các CBC-
NV tại đây. Đó là việc thay đổi thói quen sử dụng các 
thiết bị như: Cài đặt máy tính ở chế độ hẹn giờ tự động, 
chế độ này sẽ tắt máy tính khi bạn có việc đột xuất 
chốc lát; sử dụng dịch vụ điện toán đám mây thay thế 
cho máy chủ cồng kềnh; nâng cấp thiết bị văn phòng 
bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng đời mới, hiện đại; 
Mở rộng, hoặc mở thêm các cửa sổ và lắp kính kể cả 
trần (nếu có thể) để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên; 
Thực hiện hai chế độ ánh sáng trong phòng: Ánh sáng 
đi lại sinh hoạt và ánh sáng làm việc. Dùng đèn ống 
neon treo trên tường đủ ánh sáng đi lại cho sinh hoạt 
và đèn bàn compact cho mỗi bàn làm việc của cán bộ 
(chỉ bật khi làm việc). Bố trí chiếu sáng này sẽ tiết kiệm 

ViệC làm nHỏ - HiệU qUả lớn

Một lớp học tại Trường Tiểu học Thụy Thanh (Thái Thụy) thực 
hiện tiết kiệm năng lượng bằng cách tận dụng ánh sáng tự 
nhiên khi giảng dạy
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được nhiều điện năng; Thay bóng đèn ống neon thế hệ 
cũ 40 W, 20 W bằng bóng đèn ống neon thế hệ mới 36 
W, 18 W và thay chấn lưu sắt từ bằng chấn lưu điện tử 
để tiết kiệm điện. Tại các phòng có đặt máy điều hòa 
nhiệt độ cần lắp đặt ở những vị trí tận dụng được tối 
đa luồng không khí mát bên ngoài và nên để ở mức 
25 - 27 độ C vào mùa hè. Ở những phòng có lắp nhiều 
máy điều hoà nhiệt độ, thì bật từng máy và nếu sau 1/2 
tiếng không khí trong phòng đạt được 25 - 27 độ C thì 
tắt bớt máy nếu cần…

Ông Phạm Văn Quảng - Chánh Văn phòng UBND 
huyện Kiến Xương - một trong những mô hình công sở 
thực hiện tốt việc TKNL tại Thái Bình cho biết: Tại trụ 
sở huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND đã chỉ đạo các 
phòng, ban phổ biến TKNL tới từng đồng chí cán bộ, 
công chức, viên chức, người lao động. Tại trụ sở UBND 
huyện các thiết bị sử dụng điện có đèn led, quạt trần, 
máy tính, máy photocopy các loại… Tất cả các thiết bị 
này đều được chúng tôi lắp đặt bằng các thiết bị tiết 
kiệm điện. Nhờ đó, mỗi tháng huyện đã tiết kiệm được 
từ 15-20% tiền điện”.

Thái Bình là tỉnh có nhiều doanh nghiệp dệt may 
xuất khẩu hoạt động, đây là ngành công nghiệp chủ 
lực vừa tạo nhiều công ăn việc làm lại đóng vai trò 
quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội tỉnh. Tuy 
nhiên, một trong những rào cản lớn của ngành Dệt 
May tỉnh Thái Bình hiện nay là nhiều doanh nghiệp 
quy mô vừa và nhỏ vẫn sử dụng những thiết bị công 

nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều điện năng…, dẫn đến chi 
phí sản xuất cao, lợi nhuận thu về cho doanh nghiệp 
không cao. 

Trước thực tế đó, thời gian qua, TTKC đã tổ chức 
nhiều buổi tuyên truyền và tư vấn cho các doanh 
nghiệp dệt may trên địa bàn tỉnh về việc ứng dụng công 
nghệ hiện đại cũng như nâng cao nhận thức cho người 
lao động về sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm 
và hiệu quả hơn. Theo đó, Trung tâm đã đưa ra nhiều 
giải pháp TKNL trong ngành Dệt May như: Thay thế 
máy may cơ bằng máy may điện tử với công suất phù 
hợp; Sử dụng motor có công suất phù hợp cho từng 
thiết bị trên dây chuyền sản xuất; Sử dụng hệ thống 
thông gió để làm mát máy móc và tạo không khí để tiết 
kiệm năng lượng, giảm tiếng ồn… Kết quả, đã có nhiều 
DN dệt may sử dụng hệ thống dây chuyền thiết bị với 
công nghệ hiện đại, tiết kiệm năng lượng như Xí nghiệp 
May Hưng Hà thuộc Tổng công ty May 10, Công ty CP 
Bitexco Nam Long, Công ty CP Damsan…

Có thể nói, nếu mỗi cá nhân đều có ý thức tiết 
kiệm điện thì đất nước sẽ tiết kiệm được một nguồn 
ngân sách đáng kể. Với những hành động nhỏ nhưng đã 
mang lại hiệu quả lớn, hy vọng rằng, mỗi người dân, cơ 
quan, doanh nghiệp tại Thái Bình sẽ tiếp tục nâng cao ý 
thức tiết kiệm năng lượng mọi lúc, mọi nơi. Đồng thời 
lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, để mọi người, mọi 
nhà cùng xây dựng ý thức tiết kiệm năng lượng, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước

Xí nghiệp May Hưng Hà thuộc Tổng công ty May 10 sử dụng hệ thống dây chuyền, thiết bị với công nghệ hiện đại, tiên tiến, 
giúp TKNL hiệu quả
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Với mục đích nâng cao nhận thức cho người dân xã Bắc Hải (Tiền Hải) về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như giới thiệu các mô hình, giải pháp sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, vừa qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình 
(TTKC) đã đa dạng hình thức tuyên truyền với các nội dung phong phú. Nhiều lợi ích đem 
lại từ hoạt động này.

cho người dân xã bắc hải (Tiền hải)

Cụ thể, TTKC đã phối hợp với UBND xã 
tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và chương 
trình tiết kiệm năng lượng (TKNL) trong 

hộ gia đình. Bên cạnh việc truyền đạt, nghiên cứu các 
quy định của pháp luật thì người dân trong toàn xã đã 
được cán bộ của TTKC tuyên truyền nâng cao nhận 
thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời còn được phổ 
biến, 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... bảo đảm tiết kiệm điện, đạt hiệu 
suất tối ưu. Cùng với đó, các tuyên truyền viên của 
TTKC còn tư vấn cho người dân một số kỹ năng lựa 
chọn sử dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện 
(TKĐ); 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 gió, năng lượng mặt 
trời và tái tạo năng lượng từ các chất phế thải trong sản 
xuất, chăn nuôi phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh 
hoạt đời sống.

Trước đây, khi chưa sử dụng thiết bị TKĐ, mỗi 
tháng, gia đình ông Đỗ Văn Vương (thôn An Phú, xã 
Bắc Hải) phải chi tiêu hết gần 1 triệu đồng tiền điện, 
nhưng từ khi được tuyên truyền về việc TKNL, nhận 
thức rõ những lợi ích đem lại, ông thay thế toàn bộ hệ 
thống chiếu sáng trong gia đình bằng đèn Led TKĐ, tủ 
lạnh có dán nhãn TKNL giúp tiêu thụ ít điện năng và 
bình nước nóng năng lượng mặt trời (NLMT) thì chi phí 
của gia đình ông giảm rõ rệt. 

Theo ông Vương: “Việc sử dụng bình nước nóng 
NLMT tôi thấy quá hợp lý, khi chưa lắp thiết bị này, 

mỗi tháng chỉ tính riêng tiền sử dụng nước nóng bằng 
bình nóng lạnh gia đình tôi cũng mất khoảng 200 - 300 
nghìn đồng, nhưng từ hồi lắp bình NLMT, hàng tháng 
gia đình dôi dư có thể bỏ ra vài trăm nghìn tiết kiệm. 
Bên cạnh đó, các thiết bị điện trong gia đình tôi đều sử 
dụng thiết bị TKĐ tiêu thụ ít điện năng nhất có thể”.

Không riêng gia đình ông Vương, xã Bắc Hải có hơn 
20% hộ gia đình sử dụng bình nước nóng NLMT và 90% 
hộ dân sử dụng các thiết bị TKĐ. Đối với các hộ, cơ 
sở, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp cũng áp dụng nhiều biện pháp để TKĐ. 

Anh Phạm Văn Bình chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ gia 
dụng xã Bắc Hải cho biết: “Ngành mộc có đặc thù là 
phải sử dụng rất nhiều máy móc, ít nhất cũng phải từ 
12 - 13 máy và công suất tiêu thụ điện năng là rất lớn. 
Hàng tháng cơ sở của tôi phải chi trả khoảng 1,7 triệu 

Đẩy mạNH TuyêN TruyềN TKNL

HoA nguyễn

Người dân xã Bắc Hải nghiên cứu các biện pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
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Việc sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời đã giúp gia đình ông Đỗ Văn Vương tiết kiệm chi phí sử dụng điện hàng tháng

tiền điện. Để sử dụng điện tiết kiệm nhất, chúng tôi sẽ 
phân phối các loại máy hoạt động đồng đều, không 
hoạt động cùng lúc các thiết bị mà sẽ thực hiện từng 
máy một, đồng thời không vận hành vào giờ cao điểm, 
ngắt điện khi không sử dụng để giảm tình trạng quá tải 
điện gây tiêu tốn điện năng”.

Như vậy, các giải pháp về TKNL, đã thực sự được 
nhiều hộ dân ở xã Bắc Hải quan tâm, thông qua các 
hình thức tuyên truyền hiệu quả, người dân đã thay 
đổi rõ rệt từ nhận thức đến hành động cụ thể. Để làm 
được điều này, một phần nhờ sự phối hợp, vào cuộc 
mạnh mẽ của chính quyền địa phương. Ông Đỗ Mạnh 
Cường - Chủ tịch UBND xã Bắc Hải cho biết: “Theo 
thống kê, mỗi tháng, toàn xã sử dụng khoảng 700 triệu 
đồng tiền điện. Thời gian qua, chính quyền xã đã tích 
cực tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nâng 
cao ý thức TKĐ của người dân, từ việc thay đổi thói 
quen sử dụng điện không hợp lý, đến việc thay thế 
các thiết bị tiết kiệm năng lượng, nhất là sử dụng năng 
lượng tái tạo. Tránh sử dụng những máy móc tiêu tốn 
nhiều điện năng trong giờ cao điểm, đồng thời thay 
đổi hệ thống chiếu sáng sinh hoạt trong gia đình, nhà 
xưởng bằng việc dùng bóng đèn led… Qua việc sử dụng 
năng lượng điện, hàng tháng các hộ sử dụng năng lượng 

sẽ giảm được chi phí trong gia đình, từ đó nâng cao 
đời sống và mức thu nhập cho bà con. Nhờ thực hiện 
TKNL, địa phương luôn đảm bảo sản xuất kinh doanh 
phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần bảo 
vệ môi trường trong lành”.

Để Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật được triển 
khai đến các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, nhằm nâng 
cao nhận thức về việc áp dụng các biện pháp sử dụng 
TKNL thì việc tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, tổ chức các hội nghị, hội thảo, các hội 
thi là rất cần thiết. Được biết, ngay từ đầu năm 2016, 
UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa 
bàn tỉnh, TTKC Thái Bình được giao là đơn vị thực hiện 
chương trình này với việc tổ chức tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản, các mô hình về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả. Do đó, không chỉ phối hợp với xã 
Bắc Hải, thời gian tới, TTKC sẽ còn triển khai ở nhiều 
làng nghề và doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh để 
giúp người dân nâng cao nhận thức về sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiểu được các thiết bị tiêu tốn điện 
năng và cách sử dụng các thiết bị để tiết kiệm chi phí 
một cách tối ưu nhất
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Hòa Bình là một xã thuộc huyện Hưng Hà, dù là một xã có quy mô 1.500 hộ dân, với 4.500 
nhân khẩu, nhưng những năm qua, người dân trong xã luôn ý thức cao việc tiết kiệm năng 
lượng (TKNL) thông qua những việc làm tưởng chừng nhỏ, song mang lại ý nghĩa lớn. Sự 
hưởng ứng tích cực của người dân đã giúp nâng cao đời sống của chính họ và góp phần giúp 
địa phương xây dựng nông thôn mới bền vững.

người dân tiết kiệm năng lượng 
từ nHững ViệC làm nHỏ

Trường An

Xã Hòa Bình nằm gần trung tâm huyện 
nên thuận lợi về giao thông và giao lưu 
buôn bán. Phát huy lợi thế đó, những 
năm qua, cùng với đẩy mạnh chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng, nông dân trong xã tích cực mở mang 
chăn nuôi, phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, 
dịch vụ. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
thời gian qua tại địa phương có nhiều chuyển biến tích 
cực với các ngành nghề chủ yếu như: May mặc; cơ 
khí; mộc; nhôm kính; hương xuất khẩu; một số hộ còn 
mạnh dạn phát triển nghề mới như làm túi xách… Vì 
thế, nhu cầu tiêu thụ năng lượng của người dân và các 
hộ sản xuất, kinh doanh tương đối lớn; chỉ tính riêng 
điện năng, mỗi tháng địa phương tiêu thụ khoảng 400 
triệu đồng tiền điện.

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã cho 
biết: “Qua khảo sát thực tế thì thấy rằng, dự báo nhu 
cầu sử dụng năng lượng nói chung, năng lượng điện nói 
riêng của người dân sẽ tăng cao trong thời gian tới. Để 
giảm áp lực lên hệ thống lưới điện và tiết kiệm chi phí 
cho người dân, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền xã 
đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động, 
hướng dẫn bà con thực hiện các biện pháp sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đến nay, 100% số 
hộ dân đã sử dụng các thiết bị chiếu sáng có tính năng 
tiết kiệm điện (TKĐ) như sử dụng bóng đèn compact 
thay thế bóng đèn sợi đốt. Kể cả điện đường chúng tôi 
cũng sử dụng bóng đèn TKĐ. Bà con đã hình thành thói 
quen tắt các thiết bị điện khi không cần thiết và khi 
không có nhu cầu sử dụng”.

Không dừng lại ở đó, nhiều hộ dân ở Hòa Bình 
đã đầu tư bình nước nóng năng lượng mặt trời thay 
thế bình nước nóng sử dụng điện. Theo thống kê của 
UBND xã, tính từ năm 2016 đến nay, đã có hơn 80 hộ 
lắp đặt, sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời, 
trong đó hầu hết kinh phí lắp đặt của các hộ dân đều 
được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thái Bình (Sở Công Thương) hỗ trợ. 

Là một trong những hộ sớm sử dụng bình nước 
nóng năng lượng mặt trời, bà Nguyễn Thị Nụ, thôn 
Tân Dân hồ hởi cho biết: “Việc đầu tư mua bình nước 
nóng năng lượng mặt trời ban đầu có cao hơn bình 

Xã HòA BìNH (HưNG Hà):

Xã Hòa Bình có hơn 20% hộ dân  được TTKC hỗ trợ kinh khí 
lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời
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Nhờ được tuyên truyền, nhiều cơ sở sản xuất đồ gỗ trên địa bàn xã đã có ý thức hơn trong việc tiết kiệm năng lượng

nước nóng sử dụng điện, chi phí ban đầu gia đình tôi 
bỏ ra khoảng hơn 5 triệu đồng, nhưng tính về lâu dài thì 
thấy có nhiều lợi ích hơn. Ngoài dùng nước nóng thoải 
mái, gia đình không phải lo về tiền điện tăng thêm mỗi 
tháng, nguồn nước nóng còn được sử dụng nấu thức 
ăn, nước uống cũng giúp tiết kiệm được cả điện, gas 
đun nấu và chất lượng cuộc sống được nâng lên. Việc 
sử dụng thiết bị này cũng rất an toàn cho sức khỏe, tính 
mạng người thân. Từ sau khi lắp đặt tôi thấy rất hiệu 
quả nên đã vận động các con và người thân họ hàng 
trong nhà cùng lắp đặt”.

Trong phát triển chăn nuôi, một trong những giải 
pháp hữu hiệu được xã Hòa Bình thực hiện là khuyến 
khích các hộ chăn nuôi xây hầm biogas quy mô hộ 
gia đình. Đối với các hộ sản xuất, kinh doanh trên địa 
bàn, địa phương tuyên truyền nêu cao ý thức, trách 
nhiệm, thông qua những việc làm cụ thể, thiết thực, 
góp phần TKNL, bảo vệ môi trường, phòng chống 
biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, sẽ hướng tới giảm 
chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm bằng các 
phương pháp sử dụng TKĐ, đảm bảo sử dụng máy 
móc đúng công suất, hạn chế tối đa việc huy động 
các thiết bị có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ 
cao điểm. Tăng cường sử dụng các thiết bị được dán 
nhãn năng lượng.

Anh Mai Hoàng Kiêm - Chủ Cơ sở sản xuất kinh 
doanh đồ gỗ Hoàng Kiêm chia sẻ: Cơ sở của anh sản 
xuất chủ yếu các loại tay vịn cầu thang bằng gỗ vì 
thế phải sử dụng các loại máy công suất tiêu thụ điện 
lớn như máy cắt; máy xẻ, cưa, bào gỗ. Mỗi tháng gia 
đình anh tiêu thụ khoảng 400 - 500 kWh điện, tương 
đương 3 - 4 triệu đồng. Ý thức được việc phải TKNL, 
bởi trước hết nó đem lại lợi ích cho chính gia đình 
mình, sau là đem lại lợi ích cho xã hội, anh đã thực 
hiện TKĐ bằng việc không sử dụng các loại máy công 
suất lớn vào giờ cao điểm vì dễ gây nguy cơ quá tải 
dẫn tới cháy nổ, mất an toàn. Đồng thời, sắp xếp các 
vật dụng một cách khoa học, tiện lợi, dễ lấy để tận 
dụng tối đa thời gian, không để máy chạy không tải, 
gây lãng phí điện. 

Dù là một xã nhỏ, nhưng ý thức TKNL của người 
dân ở Hòa Bình lại có ý nghĩa vô cùng lớn. Ngoài 
tuyên truyền thông qua các hội nghị do chính quyền 
địa phương tổ chức, các hộ gia đình tại đây đã tự 
truyền tai nhau về hiệu quả mà TKNL đem lại. Rõ 
ràng, thành công từ chương trình sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả không chỉ còn là trên lý thuyết 
hay sự hưởng ứng cho có phong trào, mà thực sự đã 
đi vào ý thức người dân và đời sống của mỗi hộ gia 
đình tại đây
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Tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, doanh nghiệp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của người dân và phát triển sản xuất trong 
doanh nghiệp tại địa phương, đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển kinh tế, bảo vệ môi 
trường, trật tự an toàn xã hội.

xã hồng lÝ, huyện VŨ Thư:
KHi cả Hệ THỐNg cHÍNH TrỊ 

cÙNg HƯỞNg ứNg TiếT Kiệm NĂNg LƯỢNg

cÔng Du

Thực hiện chủ trương của Nhà nước và 
định hướng của UBND tỉnh về việc sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
tại tỉnh Thái Bình, ngày 23/10/2019 Trung 

tâm Khuyến công và TVPTCN (TTKC) tỉnh Thái Bình 
tổ chức Hội nghị tuyên truyền về sử dụng tiết kiệm 
năng lượng và hiệu quả tại xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư, 
tỉnh Thái Bình. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo 
Sở Công Thương, TTKC, Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 
Vũ Thư, xã Hồng Lý, cùng hơn 200hộ dân tham dự hội 
nghị này. 

Thay mặt lãnh đạo Sở Công Thương, bà Trần Thị 
Diễn - Phó Giám đốc TTKC tỉnh Thái Bình đã phát 

biểu khai mạc hội nghị, khái quát những chủ trương, 
chính sách pháp luật của Nhà nước, ban hành Luật 
về tiết kiệm năng lượng và hiệu quả, nhằm đảm bảo 
an ninh năng lượng, khai thác và sử dụng hiệu quả 
nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, đáp ứng 
nhiệm vụ bảo vệ môi trường và những yêu cầu về 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, để người dân hiểu 
cùng chung tay, góp sức sử dụng năng lượng hiệu 
quả tại chính gia đình mình với phương châm “ích 
nước - lợi nhà”. 

Trao đổi với chúng tôi bên lề Hội nghị, bà Trần Thị 
Diễn - Phó Giám đốc TTKC tỉnh Thái Bình cho biết: 
Trong thời gian qua, TTKC tỉnh Thái Bình đã triển khai 

Người dân xã Hồng Lý sử dụng điều hòa nhiệt độ cho nuôi tằm
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phối hợp với các cấp, chính quyền địa phương tổ chức 
các hội nghị tuyên truyền về Chương trình tiết kiệm 
năng lượng và hiệu quả được chính quyền, cũng như 
người dân ủng hộ và thực hiện. Đây là một trong những 
chương trình giúp cho người dân, doanh nghiệp, các 
hộ sản xuất kinh doanh thay đổi tư duy và hành động 
trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, đổi mới công 
nghệ làm giảm chi phí, tăng thu nhập cho chính bản 
thân và gia đình, doanh nghiệp.

Ông Trần Xuân Chính - Chủ tịch UBND xã Hồng 
Lý, huyện Vũ Thư chia sẻ: Trong thời gian qua, TTKC 
cùng các cấp chính quyền tỉnh Thái Bình đã triển khai 
nhiều chương trình tuyền truyền, phổ biến sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tới người dân tại 
địa phương, hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện 
như: Bình nóng lạnh, quạt điện, máy bơm nước, bóng 
đèn, tivi… hướng dẫn người dân mua sắm các thiết bị 
điện, máy móc có tem nhãn, thương hiệu, tránh mua 
phải hàng giả, hàng kém chất lượng dẫn đến chập 
cháy, tiêu hao năng lượng.Toàn xã Hồng Lý hiện có 
1.849 hộ dân, hơn 7.579 nhân khẩu, với số hộ dân 
như vậy, nhu cầu sử dụng năng lượng cho sản xuất 
và tiêu dùng trong toàn xã là rất lớn. Đến nay, cả xã 
có 92% hộ dân sử dụng hệ thống chiếu sáng thiết bị 
tiết kiệm điện; khoảng 30% hộ dân sử dụng bình nước 
nóng năng lượng mặt trời; hơn 200 hộ dân chăn nuôi 
quy mô trang trại, gia trại có sử dụng bể biogas để 
xử lý chất thải và cung cấp chất đốt. Toàn xã có 130 
hộ trồng dâu nuôi tằm với diện tích đất trồng dâu là 
20ha, cho thu nhập gần 10 tỷ đồng/năm; Sản lượng 
kén tơ 60 tấn kén/năm bán giá 85.000 đồng/kg, có 
khoảng 70% hộ nuôi tằm sử dụng điều hòa không khí. 
Lợi ích của việc này là nâng tỷ lệ tằm sống đạt 90% và 
nuôi tằm trong vụ hè nắng nóng bảo đảm chất lượng 
cao. Do vậy việc sử dụng, tiết kiệm năng lượng là rất 
cần thiết.

Hiệu quả từ việc đầu tư, sử dụng tiết kiệm năng 
lượng của người dân xã Hồng Lý đã làm thay đổi tư 
duy, mua sắm các máy móc, thiết bị hiện đại, khai thác 
và sử dụng tiết kiệm tối đa nguồn năng lượng. Trao 
đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Duy Thu, thôn Thượng 
Hộ Trung phấn khởi cho biết: Trước đây, do không sử 
dụng máy điều hòa không khí thì mùa hè rất khó nuôi 
tằm vì thời tiết nắng nóng, tằm chết nhiều nên chỉ nuôi 
được 8 lứa/năm. Hiện nay, gia đình tôi đang sử dụng 
máy điều hòa không khí cho việc nuôi tằm, nên mỗi 
năm gia đình nuôi được 11 lứa tằm, cho sản lượng bình 
quân đạt 800 kg đến 1.000 kg kén, thu nhập của gia đình 
bình quân được 7-8 triệu đồng/tháng.

Việc đầu tư lắp đặt giàn pin năng lượng mặt trời 
trên địa bàn xã cũng đang được nhiều hộ dân trong 
xã đầu tư lắp đặt. Ông Lê Khắc Dẫn, thôn Gia Lạc, 
xã Hồng Lý cho biết: Hiện nay, gia đình ông lắp đặt 
02 tấm pin năng lượng mặt trời, đầu tư ban đầu cho 
tấm pin năng lượng mặt trời không quá đắt và tính 
đến hiệu quả lâu dài,thì nhờ tấm pin năng lượng mặt 
trời phục vụ chiếu sáng và quạt mát nên mỗi tháng gia 
đình ông tiết kiệm được hơn 200.000 đồng tiền điện; 
ngoài ra gia đình còn sử dụng bình nước nóng năng 
lượng mặt trời cũng tiết kiệm tiền điện mỗi tháng từ 
200 - 300 nghìn đồng.

Tại Hội nghị, ông Trần Quốc Bảo - Trưởng ban 
Văn hóa xã chia sẻ: Sau hội nghị tuyên truyền nâng 
cao nhận thức tiết kiệm năng lượng cho người dân, các 
ban ngành đoàn thể của xã sẽ vận động người dân sử 
dụng thiết bị tiết kiệm điện một cánh khoa học, hiệu 
quả, đồng thời, tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương, 
TTKCtỉnh tuyên truyền, tư vấn cho bà con kỹ năng 
lựa chọn thiết bị có tính năng tiết kiệm điện,sử dụng 
các thiết bị hiện đại như bình nước nóng năng lượng 
mặt trời, pin năng lượng mặt trời để phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt và sản xuất; Cách sử dụng điều hòa khoa học 
để người dân nuôi tằm và sinh hoạt bảo đảm an toàn, 
tiết kiệm chi phí. Ông mong muốn trong thời gian tới, 
việc tuyên truyền nâng cao ý thức người dân sử dụng 
tiết kiệm năng lượng, hiệu quả là rất cần thiết và phải 
thường xuyên, liên tục, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế 
của người dân, đảm bảo an năng lượng quốc gia, phục 
vụ quá trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần bảo 
vệ môi trường một cách bền vững

Sử dụng pin năng lượng mặt trời, tiết kiệm điện cho người 
dân tại xã Hồng Lý



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG44 45

chuyên mục TiếT kiệm năng lượng chuyên mục TiếT kiệm năng lượng

Thay đổi thói quen sử dụng năng lượng theo hướng tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp 
cho người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn 
tạo điều kiện cho địa phương bảo đảm nguồn năng lượng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội. 
Tại xã Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp 
và người dân đều vào cuộc, cùng chung tay thực hiện nhiều biện pháp tiết kiệm năng lượng 
(TKNL).

xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy):

TiếT Kiệm NĂNg LƯỢNg - cHÍNH QuyềN 
Và NgƯời dâN cÙNg Vào cuộc

ÔNG NGUYễN QUANG HUYểN - CHủ TịCH UBND Xã THụY THANH: 

Thời gian qua, xã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền tích cực giúp 
người dân nâng cao nhận thức việc TKNL. Với vai trò, trách nhiệm của Chủ 
tịch UBND xã, tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan 
đơn vị trên địa bàn xã sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, phối 
hợp với ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cùng các ban ngành đoàn thể tuyên 
truyền cho các hội viên, đoàn viên và nhân dân trong xã thực hiện tốt chương 
trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa 

bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2016 - 2020 và cả trong những năm tiếp theo...

Bà NGUYễN THị Là - CHủ TịCH HộI LIêN HIệP PHụ Nữ Xã: 

Thời gian qua, Hội LHPN xã đã thường xuyên tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) 
tới tất cả các hội viên bởi họ là những “tay hòm chìa khóa” trong gia đình. Chúng 
tôi tuyên truyền thông qua các buổi họp chuyên đề của Hội, đồng thời tuyên 
truyền chị em sử dụng đèn compact trong chiếu sáng và chỉ sử dụng điện khi có 
nhu cầu và tắt đi khi không sử dụng để hạn chế lượng điện tiêu thụ hàng tháng. 
Ngoài ra, còn tuyên truyền những lợi ích của việc TKĐ mang lại như mỗi gia đình 
chỉ cần giảm đi 1 kWh điện thì cả xã cũng sẽ giảm đi nhiều và lợi ích cũng từ đó 

mà tăng lên đáng kể. Qua tuyên truyền tôi thấy chị em trong Hội đều tích cực hưởng ứng thực hiện, bởi 
trước hết việc làm này đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình của chính họ và sau là đóng góp cho xã hội.

Bà Lê THị YêN - PHó HIệU TRƯỞNG TRƯờNG TIểU HọC THụY THANH: 

Toàn trường có 384 học sinh với 15 phòng học. Thời gian qua Nhà trường đã 
tuyên truyền vấn đề TKĐ tới tất cả giáo viên và học sinh trong toàn trường 
thông qua các buổi chào cờ đầu tuần. Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền trong 
một số tiết học của các môn học như Đạo đức, Khoa học để giúp học sinh dễ 
hiểu, dễ nhớ. Ở các phòng học, nhà trường tận dụng việc sử dụng gió và ánh 
sáng tự nhiên, thực hiện nghiêm túc công tác TKNL theo đúng sự chỉ đạo từ 
Trung ương và chính quyền địa phương.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG44 45

chuyên mục TiếT kiệm năng lượng chuyên mục TiếT kiệm năng lượng

nguyễn HoA

ÔNG NGUYễN CÔNG Dự - GIÁM ĐốC CÔNG TY TNHH MAY TIếN THUậN: 

Công ty tôi chuyên sản xuất, gia công các mặt hàng về may mặc như quần 
áo, vì thế lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng là rất lớn do phải sử dụng rất 
nhiều máy móc như: Máy khâu, máy ép keo, máy thùa khuy, nồi hơi, máy xử 
lý vải… Mỗi tháng gia đình tôi phải chi trả khoảng 20 triệu đồng tiền điện, số 
tiền này cũng tương đối lớn. Để cải thiện điều này, tôi đã đầu tư các loại máy 
móc, dây chuyền phục vụ sản xuất với trang thiết bị công nghệ hiện đại tiết 
kiệm tối đa điện năng. Ngoài ra, toàn bộ hệ thống điện tại nhà xưởng sản 

xuất tôi đều sử dụng đèn Led thắp sáng.

ÔNG Đỗ VăN TÝ - Bí THƯ CHI Bộ THÔN KHúC MAI: 

Là một cán bộ thôn, được đại diện tham dự hội nghị tuyên truyền TKNL, tôi 
sẽ tiếp thu toàn bộ nội dung tuyên truyền về công tác TKNL để về phổ biến 
trực tiếp tới nhân dân trong thôn, bởi đây là vấn đề thực sự cần thiết. Tôi hy 
vọng, thời gian tới chính quyền xã sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn 
mở thêm nhiều hội nghị tuyên truyền như thế này đến với người dân, để 
công tác tuyên truyền phổ biến về TKNL được lan tỏa rộng rãi hơn tới đông 
đảo nhân dân.

Với riêng gia đình tôi, vừa qua đã quyết định đầu tư 6,5 triệu đồng để lắp đặt bình nước nóng năng lượng 
mặt trời, thật sự thấy tiện lợi và hiệu quả vô cùng. Cả gia đình 5 người sử dụng thoải mái nước nóng trong 
sinh hoạt hàng ngày, ngay cả làm thịt gà, thịt vịt cũng không cần phải đun nước.

Sau khi tham dự hội nghị tuyên truyền về TKNL do Sở Công Thương tổ chức tại UBND xã tôi càng thấy 
quyết định lắp đặt bình nước nóng năng lượng mặt trời của mình là đúng đắn. Tôi sẽ tuyên truyền, những 
lợi ích này đến nhiều người dân trong thôn mình, đồng thời vận động họ cùng lắp đặt.

Bà BùI THị OANH - XóM 8, THÔN THANH DO: 

Các cụ có câu “buôn tàu bán bè không bằng ăn dè hà tiện” và “tiết kiệm là quốc 
sách”, chính vì thế chúng ta nên sử dụng năng lượng một cách tiết kiệm nhất. Tôi 
thấy việc TKNL nói chung và ở đây là TKĐ nói riêng không những ích nước mà 
còn lợi nhà. Quan điểm của cá nhân tôi là chỉ sử dụng đủ và không lãng phí, vì thế, 
gia đình tôi thực hiện TKĐ bằng nhiều biện pháp như việc thay thế hoàn toàn bóng 
điện sợi đốt bằng đèn compact và giờ là đèn Led. Trong quá trình sử dụng, tôi 
nhắc nhở mọi người trong gia đình đều phải ý thức, ví dụ chỉ bật bình nóng lạnh 

trước khi tắm 15 phút, điện thắp sáng phải tắt ngay khi không sử dụng… Nhờ tiết kiệm, hàng tháng gia đình 
tôi không phải chi trả quá nhiều tiền điện.

Bên cạnh đó, tôi còn vận động bà con hàng xóm rằng việc TKĐ không chỉ giúp gia đình họ sẽ tiết kiệm 
được một khoản chi phí hàng tháng mà còn tiết kiệm cho quốc gia một lượng điện rất lớn. Nếu mỗi người, 
mỗi gia đình, mỗi tổ chức thực hiện TKĐ một chút thì Nhà nước sẽ có nguồn điện rất lớn để đầu tư cho 
công nghiệp hiện đại…
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

quảng Trị: hỗ Trợ 1,2 Tỷ Đồng kinh phí khuyến công cho 
20 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông Thôn

Thanh hóa: Tăng cường ứng dụng ThiếT bị Tiên Tiến vào 
sản XuấT công nghiệp - Tiểu Thủ công nghiệp

hậu giang: nghiệm Thu Đề án 
khuyến công quốc gia năm 2019

Sở Công Thương Quảng Trị cho 
hay, trong 9 tháng đầu năm 2019, 

đơn vị này đã trình UBND tỉnh phê 
duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công 
cho 20 doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa 
bàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ là 
trên 1,2 tỉ đồng.

Đến nay đã có 4/20 đề án hoàn 
thành nghiệm thu, giải ngân, các đề 
án còn lại đang triển khai đạt 70 - 
95% khối lượng các nội dung.

Về chương trình khuyến công 
quốc gia, Quảng Trị đang phối hợp 
rà soát doanh nghiệp để lập hồ 
sơ và trình Cục Công Thương địa 
phương tiếp tục hỗ trợ các đề án 
đợt 3 năm 2019. Bên cạnh đó, các 
hoạt động phát triển, quảng bá, xúc 
tiến sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cũng được quan tâm 
thực hiện khá tốt

M.P

Đầu tháng 10/2019, UBND tỉnh 
Thanh Hóa vừa ban hành Quyết 
định số 3936/QĐ-UBND về việc 
phê duyệt danh mục Chương trình 
khuyến công địa phương và Chương 
trình sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả năm 2020.

Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ cho 10 
đơn vị là doanh nghiệp, hộ kinh 
doanh cá thể chuyên sản xuất các 
mặt hàng công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp nông thôn ở các địa 

phương như: Yên Định, Hoằng 
Hóa, Nông Cống, Ngọc Lặc, TP 
Thanh Hóa, Nga Sơn, Bỉm Sơn. 

Chương trình khuyến công sẽ 
bao gồm nhiều hoạt động như: Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong ngành may công nghiệp; 
chế biến lâm sản, gia công cơ khí 
phục vụ sửa chữa bảo dưỡng các 
loại xe ô tô, máy công trình; sản 
xuất cửa nhựa, nhôm kính chịu lực; 
sản xuất sản phẩm cói mỹ nghệ xuất 

khấu; sản xuất sản phẩm hương 
xuất khẩu. 

Ngoài ra, Thanh Hóa cũng sẽ tổ 
chức Chương trình “Giờ Trái đất” 
năm 2020 tại Quảng trường Lam Sơn, 
TP Thanh Hoá; hỗ trợ xây dựng hệ 
thống điện chiếu sáng bằng đèn LED 
tiết kiệm điện tại tuyến đường thị 
trấn Lang Chánh, huyện Thọ Xuân, 
huyện Cẩm Thủy, TP Thanh Hóa, 
huyện Ngọc Lặc, thị trấn Vĩnh Lộc

PHương Lê

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Hậu Giang vừa tổ chức nghiệm thu 
2 đề án khuyến công quốc gia năm 
2019 tại huyện Phụng Hiệp.

Thực hiện Đề án hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong chế biến nông sản, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp đã hỗ trợ cơ 
sở Kỳ Như, tại ấp Tầm Vu 1, xã 
Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, 
đầu tư máy sấy thủy hải sản năng 
lượng mặt trời có công suất sấy 500 
kg thủy hải sản/mẻ, trị giá 451 triệu 

đồng, trong đó kinh phí khuyến 
công quốc gia là 200 triệu đồng.

Trong Đề án hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị trong sản xuất các 
mặt hàng vật liệu xây dựng, đơn vị 
thụ hưởng là doanh nghiệp tư nhân 
Thương mại - Xây dựng Phi Long, 
ở ấp Thạnh Lợi A2, xã Tân Long. 
Doanh nghiệp này đã hoàn thành 
việc đầu tư máy cán tôn 1 tầng 9 
sóng vuông và máy chấn góc, tổng 
trị giá 740 triệu đồng, trong đó kinh 
phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 
300 triệu đồng. 

Tại buổi nghiệm thu, đoàn công 
tác tiến hành kiểm tra vận hành 
máy móc, thiết bị, tiến độ và hiệu 
quả đầu tư khi đi vào thực tế

PHương Văn

Đoàn công tác kiểm tra vận hành máy 
sấy năng lượng mặt trời tại cơ sở Kỳ Như.

Quảng bá, giới thiệu các sản phẩm 
CNNT tiêu biểu đến người tiêu dùng
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Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh 
đã ban hành Quyết định số 3415/
QĐ-UBND công nhận 32 sản phẩm 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019.

Cụ thể, nhóm sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ có 5 sản phẩm; nhóm 
sản phẩm chế biến nông, lâm, thuỷ 
sản và thực phẩm có 18 sản phẩm; 
nhóm thiết bị, máy móc, dụng cụ 
và phụ tùng cơ khí có 3 sản phẩm; 
nhóm sản phẩm khác có 6 sản phẩm.

Các sản phẩm này sẽ được tỉnh 
tiếp tục lựa chọn tham gia các cuộc 
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp khu vực và quốc gia trong 
những năm tiếp theo.

Thời gian tới, Sở Công Thương 
Hà Tĩnh sẽ chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan liên quan lập đề án khuyến 
công; xây dựng tem, nhãn, logo cho 
các sản phẩm, bộ sản phẩm đã được 
công nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh năm 2019 Lê Văn

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Hòa 
Bình vừa tổ chức nghiệm thu đề 

án khuyến công địa phương “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc tiên tiến 
trong may công nghiệp” tại đơn 
vị thụ hưởng là Cơ sở May Thành 
Đạt tại xã Tu Lý, huyện Đà Bắc, 
tỉnh Hòa Bình.

Với kinh phí 170,7 triệu đồng 
từ chương trình khuyến công địa 
phương, Cơ sở đã mạnh dạn đầu tư 
24 máy khâu MAQI-Q3 loại 1 kim 
điện tử, mô tơ liền trục; 12 máy khâu 
SANTA-SA9900D3 loại 1 kim điện 
tử, mô tơ liền trục; 01 máy 1 kim đầu 

dài khổ 85 MISUCO-MSK.9988-85P.
D4. Máy móc sau khi đưa vào dây 
chuyền vận hành giúp đơn vị đẩy 
nhanh được thời gian hoàn thành sản 
phẩm, đảm bảo an toàn cho công 
nhân vận hành máy, tiết kiệm 30 - 
50% điện năng so với các máy cũ. 

Việc ứng dụng máy móc tiên tiến 
vào sản xuất đã mang lại cho đơn vị 
thụ hưởng nhiều hiệu quả, tạo việc 
làm ổn định, góp phần giải quyết vấn 
đề việc làm cho địa phương

ngọc BícH

Mới đây, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp (Sở Công Thương Đồng 
Tháp) vừa tổ chức nghiệm thu đề án 
khuyến công tại 02 cơ sở thụ hưởng 
trên địa bàn thành phố Sa Đéc.

Cụ thể 02 đề án gồm: Đề án 
“Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất ống hút bột” của 
Công ty Cổ phần Tinh bột xanh ở 

phường 2 và “Ứng dụng dây chuyền 
công nghệ sấy bột nhiệt điện phối 
hợp năng lượng mặt trời vào sấy bột 
cặn” của hộ kinh doanh Trúc Điệp 
ở xã Tân Phú Đông được Trung tâm 
thống nhất nghiệm thu, với tổng giá 
trị đầu tư trên 1.066 triệu đồng, 
trong đó kinh phí khuyến công hỗ 
trợ 450 triệu đồng, còn lại là vốn 
đối ứng của cơ sở.

Hệ thống máy móc mới sau khi 
đưa vào vận hành đều đạt yêu cầu, 
sản xuất ổn định góp phần nâng 
cao giá trị thành phẩm thông qua 
việc sản xuất ra nhiều sản phẩm 
thân thiện với môi trường, giúp 
đơn vị tăng thêm lợi nhuận, giải 
quyết vấn đề việc làm cho lao 
động tại địa phương

Lê ngọc AnH

hà Tĩnh công nhận 32 sản phẩm công nghiệp nông Thôn 
Tiêu biểu cấp Tỉnh năm 2019

hòa bình: nghiệm Thu Đề án 
“hỗ Trợ máy móc Tiên Tiến Trong may công nghiệp”

Đồng Tháp: nghiệm Thu Đề án khuyến công 2019

Các cơ sở cần tiếp tục đầu tư, phát 
triển sản xuất để tạo ra các sản phẩm 
chất lượng, được khách hàng tin dùng

Thiết bị may công nghiệp của Cơ sở 
May Thành đạt được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công
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Thái nguyên: chương Trình khuyến công
Tập TruNg Hỗ TrỢ pHáT TriểN LàNg NgHề cHè

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
những năm qua và nổi bật trong năm 2019, hoạt động khuyến công tỉnh Thái Nguyên đã 
tập trung mọi nguồn lực hỗ trợ cho các làng nghề chè truyền thống trong việc đầu tư mới 
máy móc, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công việc sản xuất và chế biến chè. Đây được 
xem là đòn bẩy quan trọng để các làng nghề chè nâng cao năng lực, mở rộng quy mô sản 
xuất, kinh doanh, cũng như khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Lê MinH

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Nguyên (Trung tâm Khuyến công) đã 
duy trì sự phối hợp với Phòng Kinh tế 

- Hạ tầng huyện Đồng Hỷ và UBND xã Văn Hán để 
tập trung thực hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất chè" cho Làng nghề chè truyền 
thống xóm Thịnh Đức 1. Theo đó, Trung tâm Khuyến 
công đã đầu tư mới 12 máy sao chè và 60 máy vò chè 
cho Làng nghề với tổng số vốn đầu tư là 402 tỷ đồng. 
Do đều là những thiết bị hiện đại nên máy sao và máy 
vò chè có nhiều ưu điểm nổi trội. Nổi bật là máy có thể 
điều chỉnh nhiệt độ nhanh, không có mùi khói do chất 
đốt lẫn vào chè và thân thiện với môi trường, thân máy 
cứng vững, chạy êm, không rung lắc, rất tiết kiệm điện 
năng. Đặc biệt, sản phẩm chè đưa ra thị trường đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do hạn chế được bụi, 
cũng như gỉ sét gây ra trong quá trình sao, thời gian sử 
dụng máy lên tới hơn 10 năm, giá trị sản phẩm tăng từ 
20 - 25% so với phương pháp thủ công.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên cho biết: Từ nguồn kinh phí khuyến công được 
Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) và 
UBND tỉnh cấp hàng năm, Trung tâm đã lựa chọn các 
Điểm làng nghề truyền thống để hỗ trợ đầu tư mới máy 
móc thiết bị trong sản xuất. Đối với đề án hỗ trợ Làng 
nghề chè truyền thống xóm Thịnh Đức 1, từ khi hoàn 
thành phương án xây dựng làng nghề điểm và đi vào 
sản xuất ổn định đã tạo ra doanh thu 7,2 tỷ đồng/năm, 
trong đó, lợi nhuận đạt gần 1,3 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, 
uy tín, thương hiệu chè của địa phương trên thị trường 
cũng đã được nâng cao bởi chất lượng sản phẩm chè 

làm ra tăng đáng kể. Đặc biệt, sau khi ứng dụng các 
máy móc tiên tiến mới, nhiều làng nghề chè cũng như 
các cơ sở chế biến chè khác ở trong và ngoài tỉnh đã 
thấy được nhiều ưu điểm vượt trội nên đã đến học tập, 
áp dụng công nghệ này vào sản xuất. Do vậy, đề án 
được đánh giá là có tính bền vững cao.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban quản lý 
Làng nghề chè truyền thống xóm Thịnh Đức 1 chia sẻ: 
Từ ngày làng nghề được Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên hỗ trợ đầu tư mới máy móc trong sản xuất 
chè thì sản lượng chè thành phẩm của địa phương tăng 
đáng kể. Do chất lượng chè được nâng cao nên giá bán 
chè cũng tăng lên, kinh tế của người dân phát triển hơn. 
Hiện nay, số đông các gia đình trồng và kinh doanh chè 
trong xóm đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm 
được nhiều vật dụng tiên nghi. Hy vọng những năm tới, 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan 
tâm và hỗ trợ cho làng nghề chè Thịnh Đức 1"

Nhiều làng nghề chè truyền thống được Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên hỗ trợ máy móc, thiết bị hiện đại trong 
năm 2019
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NiNH BìNH: Hỗ TrỢ doaNH NgHiệp ĐỊa pHƯơNg

Thời gian qua, công tác khuyến công ở Ninh Bình ngày càng thiết thực hơn, đi vào chiều sâu, 
góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có thêm 
động lực phát triển. MinH PHương

Sự phát triển của các cơ sở CNNT, các làng 
nghề tiểu thủ công nghiệp ở Ninh Bình đang 
trở thành nhân tố tích cực thúc đẩy quá 
trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phân công 

lại lao động xã hội. 

Năm 2019, Bộ Công Thương và HĐND tỉnh phê 
duyệt tổng kinh phí hỗ trợ khuyến công là 10,1 tỷ đồng, 
hỗ trợ cho 34 đề án. Theo đó, Trung tâm Khuyến công, 
Xúc tiến thương mại và Phát triển Cụm công nghiệp 
(Sở Công Thương Ninh Bình) đã hỗ trợ cho 02 doanh 
nghiệp thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất, chế tác đá mỹ nghệ” 
với tổng kinh phí hỗ trợ là 600 triệu đồng. 

Trung tâm đã phối hợp với doanh nghiệp tư nhân 
Minh Quyền Ninh Bình và Công ty TNHH Đá mỹ nghệ 
Lâm Tạo đầu tư 04 máy CNC 3D điêu khắc đá. Trước 
đây, việc chạm đục thủ công cho ra số lượng sản phẩm 
ít, khó thực hiện các mẫu chạm khắc tinh vi và chi tiết 
phức tạp. Với máy CNC 3D mới, sản phẩm chạm khắc 
được sản xuất nhanh hơn, nhiều hơn với độ chính xác 
cao hơn. Mẫu mã sản phẩm đẹp hơn cũng thỏa mãn 
nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, thị trường. 

Việc ứng dụng công nghệ 3D trong sản xuất, chế 
tác đá mỹ nghệ đã nâng cao năng suất, chất lượng, tăng 
giá trị và tính cạnh tranh của sản phẩm. Điều này góp 
phần giúp các cơ sở chuyển hướng sản xuất, từng bước 
hiện đại hóa thiết bị, công nghệ. Đại diện các đơn vị thụ 
hưởng cũng cho biết, máy CNC 3D đã giúp tăng năng 
suất lao động lên gấp 1,5 lần so, giải phóng 50% sức lao 
động chân tay và giúp thu nhập của người lao động ổn 
định ở mức 6 - 7 triệu đồng/người/tháng. 

Ngoài máy CNC 3D, Trung tâm cũng đang triển 
khai Đề án hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng Cụm công 
nghiệp Gia Vân với kinh phí hỗ trợ là 5,5 tỷ đồng. Đến 
nay, Cụm công nghiệp Gia Vân đã thu hút được nhiều 
nhà đầu tư, góp phần tăng thu ngân sách cho Ninh Bình 
và giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Để thực hiện hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia năm 2019, Trung tâm đã bám sát, tìm hiểu 
những vướng mắc của cơ sở, đồng thời có những biện 
pháp hỗ trợ kịp thời để các doanh nghiệp, hộ sản xuất 
ổn định, mở rộng quy mô. 

Thúc đẩy sản xuất CN - TTCN cũng luôn là ưu tiên 
lớn của Ninh Bình trong những năm qua. Đơn cử như 
trường hợp huyện Hoa Lư, từ đầu năm 2019 đến nay, giá 
trị sản xuất CN - TTCN của huyện ước đạt 636,375 tỷ 
đồng với sự gia tăng chủ yếu của các mặt hàng truyền 
thống như đá mỹ nghệ, thêu ren, sản phẩm may mặc, 
phân bón, xi măng clanke, vật liệu xây dựng… Toàn 
huyện hiện có trên 250 doanh nghiệp, với khoảng 100 
doanh nghiệp và trên 700 hộ gia đình trực tiếp sản xuất 
đá mỹ nghệ. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất này đã 
thu hút và tạo việc làm cho trên 5.200 lao động thường 
xuyên và hơn 4.000 lao động thời vụ với mức thu nhập 
bình quân khoảng 4,5 đến 6 triệu đồng/người/tháng

Theo báo cáo của Sở Công Thương Ninh Bình, 8 
tháng năm 2019, tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh đạt gần 46.951,7 tỷ đồng, tăng 
36,4% so với cùng kỳ năm trước, đạt 82,23% so với 
kế hoạch năm.

ứng dụng công nghệ mới pháT Triển sxkd

Các doanh nghiệp làm hàng thủ công mỹ nghệ nhận được 
rất nhiều sự quan tâm, đầu tư
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CAo BằNG: 
năm 2019, nHiềU đề án kHUyến Công 

đã tHựC Hiện HiệU qUả

BícH ngọc

Đơn cử như Công ty TNHH Sản xuất vật 
liệu xây dựng Trường An (xã Nam Tuấn, 
huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng) - một 
trong những đơn vị được thụ hưởng 

ngân sách từ chương trình khuyến công quốc gia năm 
2019 đã có những đổi mới trong công nghệ sản xuất, 
đem lại hiệu quả tích cực. Theo đó, đề án “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất các sản 
phẩm vật liệu xây dựng (sản xuất gạch không nung)” 
của đơn vị được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại Cao Bằng (TTKC Cao Bằng) hỗ trợ 300 
triệu đồng cho việc đầu tư 01 dây chuyền thiết bị sản 
xuất gạch không nung, công suất: 15.000.000 viên/năm 
(6.250 viên/giờ), xuất xứ: Trung Quốc. Với máy móc 
hiện đại, Công ty TNHH Sản xuất vật liệu xây dựng 
Trường An đã tạo sản phẩm gạch chất lượng hơn, góp 
phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tận dụng được 
nguồn nguyên liệu tại chỗ, tiết kiệm chi phí sản xuất, giá 
thành sản phẩm hợp lý, đem lại hiệu quả kinh tế chung 
cho toàn xã hội, tạo việc làm cho người lao động, tăng 
thu nhập, góp phần tăng thu ngân sách cho địa phương.

Được biết, năm 2019, nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia của tỉnh Cao Bằng là 3,3 tỷ đồng, kinh phí 
khuyến công địa phương là 649 triệu đồng. Trong đó, 
chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2019, đã có hơn 1,3 tỷ 
đồng được trích ra để hỗ trợ thực hiện các đề án khuyến 
công. Bà Bế Thị Hương - Phó Giám đốc TTKC Cao Bằng 
cho biết: Mặc dù đã dành nhiều ưu tiên cho các đơn 
vị CNNT cải thiện năng lực sản xuất từ nguồn hỗ trợ 
khuyến công, tuy nhiên hiệu quả đạt được chưa như 
mong muốn. Lý do chính là hầu hết các cơ sở sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh hiện 
nay có quy mô nhỏ, sử dụng thiết bị lạc hậu, rất ít dự 
án đầu tư mới, gây khó cho việc tìm kiếm đối tượng thụ 
hưởng từ nguồn kinh phí khuyến công. Việc bố trí nguồn 
ngân sách địa phương cho hoạt động khuyến công cũng 
như định mức hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng được nhu 

cầu thực tế. Một số doanh nghiệp có tiềm lực kinh tế, 
nhưng chưa quan tâm đến chính sách khuyến công do 
nguồn vốn hỗ trợ thấp, không hấp dẫn. Ngoài ra, chưa 
có cán bộ chuyên trách khuyến công tại các huyện và 
cộng tác viên làm công tác khuyến công cấp xã, nên việc 
bám sát cơ sở, tìm ra những đối tượng thụ hưởng thích 
hợp và đủ điều kiện còn rất hạn chế dẫn đến số lượng đề 
án đăng ký ít, nội dung không cụ thể, doanh nghiệp chưa 
chủ động lập đề án hỗ trợ.

Trong thời gian tới, để hoạt động khuyến công đem 
lại hiệu quả thiết thực, TTKC Cao Bằng sẽ tiếp tục khảo 
sát các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; Phối 
hợp với các cơ quan tăng cường tuyên truyền chính 
sách khuyến công; Tập huấn nghiệp vụ, nâng cao chất 
lượng xây dựng và triển khai các đề án; Nghiên cứu, 
đề xuất các cơ chế liên quan đến quản lý khuyến công 
địa phương; Tập trung hỗ trợ các chương trình đào tạo 
nghề, mô hình trình diễn kỹ thuật, thiết bị tiên tiến... 
từng bước thay đổi diện mạo CNNT, góp phần xây 
dựng Cao Bằng ngày càng vững mạnh, phát triển theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Là một tỉnh miền núi phía Bắc còn gặp nhiều khó khăn về kinh tế, xã hội, nhưng Cao Bằng 
lại là một trong những địa phương có hoạt động khuyến công khá hiệu quả. Điển hình là việc 
hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), tạo việc làm và thu nhập cho 
người lao động, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn địa phương.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
các sản phẩm vật liệu xây dựng tại Công ty TNHH sản xuất 
vật liệu xây dựng Trường An
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dUy trì làng ngHề trUyền tHống 
tại HUyện đồng Văn (Hà giang)

nguyễn Hân

Trên toàn địa bàn huyện Đồng Văn hiện nay 
có 8 làng nghề truyền thống, chuyên sản xuất 
các sản phẩm đặc trưng bao gồm: Làng nghề 
chạm bạc thôn Lao Sa, xã Sủng Là với các 

sản phẩm vòng, nhẫn, dây chuyền; Chế tác khèn Mông xã 
Hố Quáng Phìn; Làng nghề may, thêu, dệt thôn Lũng Hòa 
A, xã Sà Phìn; Làng nghề may trang phục quần áo Tà Pủ 
dân tộc Mông thị trấn Phố Bảng; Làng nghề thêu, dệt thổ 
cẩm Lô Lô thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú; Làng nghề làm 
hương sạch thôn Sính Thầu, xã Sảng Tủng; Nghề đan lát 
của dân tộc Cờ Lao thôn Mã Trề, xá Sính Lủng.

Tại hợp tác xã thôn Lô Lô Chải (Lũng Cú), không 
khí làm việc vui vẻ hòa chung với những tấm vải thổ 
cẩm tràn ngập màu sắc tạo nên một khung cảnh nên 
thơ, mang đậm hương vị miền quê cực Bắc của Tổ 
quốc. Những nghệ nhân luôn khéo léo, cầu kỳ trong 
từng công đoạn nhuộm vải, dệt, thêu… để tạo nên 
những sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

Sự hỗ trợ về kinh phí của hoạt động khuyến công 
trung ương và địa phương đã tạo ra bộ mặt mới cho làng 
nghề truyền thống ở huyện Đồng Văn. Chủ tịch Hội 
Phụ nữ huyện Đồng Văn - chị Vương Thị Xuyến chia sẻ: 
Thời gian qua, chúng tôi đã mở nhiều lớp tập huấn, bồi 
dưỡng, đào tạo tay nghề cho bà con; thành lập hợp tác 
xã, nhóm sở thích. Qua đó, nhiều lao động nông thôn, 
đặc biệt là phụ nữ đã có tay nghề ổn định, có thu nhập 
tốt hơn. Để duy trì và phát triển các làng nghề truyền 
thống, huyện đã chỉ đạo các Phòng: Kinh tế - Hạ tầng; 
Văn hóa - Thông tin; Tài chính - Kế hoạch và UBND các 
xã, thị trấn tăng cường quản lý các làng nghề. Hàng năm, 
thực hiện lồng ghép các nguồn kinh phí khuyến công để 
hỗ trợ và đầu tư cho các làng nghề phát triển. 

Những sản phẩm của làng nghề truyền thống tại Đồng 
Văn không chỉ phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày, mà 
còn mang giá trị cao về mặt văn hóa, góp phần tạo nên 
những nét rất riêng, gây ấn tượng mạnh với du khách khi 

đến mảnh đất này. Chính vì vậy, để đẩy mạnh phát triển 
các làng nghề, huyện Đồng Văn chủ trương gắn với phát 
triển du lịch. Đây là giải pháp hữu hiệu phát triển kinh tế 
- xã hội ở làng nghề truyền thống theo hướng bền vững. 
Ông Nguyễn Trung Ngọc - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Đồng Văn cho biết: “Đồng Văn đang thực hiện tốt việc 
bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa của đồng bào 
các dân tộc, trong đó đặc biệt là chú trọng phát triển các 
làng nghề truyền thống. Trước nguy cơ các nghề bị mai 
một, các nghệ nhân có tay nghề đã cao tuổi, huyện có kế 
hoạch mở các lớp truyền dạy nghề tại các xã, để các thế 
hệ trẻ có đam mê, yêu thích tìm hiểu, học tập và gìn giữ 
nghề. Các sản phẩm làng nghề chúng tôi hướng đến phù 
hợp với văn hóa, gắn với thị trường tiêu thụ, nhu cầu sử 
dụng trong đời sống vì vậy rất được ưa chuộng”.

Trong điều kiện hiện đại, những nét văn hóa đang dần 
bị mai một, hòa tan với những sản phẩm công nghiệp hóa, 
việc duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống đặc 
trưng của địa phương là việc làm cần thiết hơn bao giờ 
hết, không những cải thiện cuộc sống cho người dân địa 
phương mà còn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc

Đồng Văn là một huyện miền núi của tỉnh Hà Giang, là nơi sinh sống của nhiều dân tộc 
với những nét văn hóa truyền thống rất đặc trưng. Trải qua nhiều năm đổi mới và phát 
triển, người dân nơi đây vẫn còn duy trì được các làng nghề truyền thống như dệt thổ 
cẩm, đan lát, thêu thùa… đem lại hiệu quả tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn 
mới tại địa phương.

Nghề thêu, dệt thổ cẩm được người dân thôn Lô Lô Chải, xã 
Lũng Cú, huyện Đồng Văn giữ gìn và phát huy hiệu quả
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khuyến công quảng nam:

TÍcH cực Đổi mới THeo HƯớNg HiệN Đại

ngọc TuyếT

Trước đây, dân làng thường làm hương thủ 
công theo phương pháp se, hoặc nhúng 
bột lên tăm hương, sau đó, việc sản xuất 
chuyển dần qua sử dụng bằng máy đạp 

chân. Hiện nay, hầu hết các gia đình làm nghề đều sử 
dụng máy điện. Việc sử dụng máy điện giúp tăng năng 
suất, rút ngắn được nhiều thời gian giao sản phẩm cho 
khách hàng. Ông Võ Tấn Hiếu - Trưởng ban đại diện 
làng nghề Quán Hương cho biết: “Để tăng năng suất, 
các hộ gia đình đã đầu tư hơn 50 máy làm hương tự 
động. Mỗi năm sản phẩm làng nghề còn được Phòng 
Kinh tế hạ tầng huyện Thăng Bình chọn đi tham gia 
quảng bá ở các hội chợ thương mại do tỉnh Quảng 
Nam tổ chức, được người tiêu dùng ưa chuộng và đánh 
giá cao về chất lượng”.

Ông Trương Công Thuận - Phó trưởng Phòng Kinh 
tế hạ tầng huyện Thăng Bình cho biết: Ứng dụng máy 
móc, công nghệ hiện đại là xu thế chung của các làng 
nghề, cơ sở sản xuất CNNT trên địa bàn. Từ chỗ là mô 
hình khuyến công với một vài hộ tham gia nhưng nhờ 
hiệu quả nên đến nay đã lan rộng. Nhiều hộ dân đã 
tích lũy vốn liếng, hoặc vay vốn của ngân hàng đầu tư 
máy móc, sản xuất hiện đại đem lại giá trị kinh tế khá.

Tương tự, cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh 
Nguyễn Phước Đại (thôn 4, xã Bình Lãnh, huyện Thăng 
Bình) cũng không ngừng đổi mới sản xuất để thích ứng 
với xu thế cạnh tranh. Thời gian đầu vào nghề, cơ sở 
đã gặp không ít khó khăn bởi nghề này cần phải có vốn 
đầu tư ban đầu, sau khi sản phẩm làm ra cần phải có 
nơi tiêu thụ. Nhớ lại hành trình gian khó ấy, anh Đại 
chia sẻ: “Những khó khăn thì không thể kể hết được. 
Nhưng nếu đã quyết tâm khởi nghiệp thì theo tôi, phải 
thật sự siêng năng, học hỏi, tiếp thu góp ý; đặc biệt 
phải theo kịp công nghệ và nắm bắt được xu hướng của 
thị trường”. Từ nguồn kinh phí khuyến công, huyện 
Thăng Bình đã hỗ trợ anh Đại 80 triệu đồng để cải tiến 

máy móc, nâng cao năng suất. Nhờ nguồn vốn hỗ trợ, 
cơ sở của anh Đại đã mạnh dạn thay thế những máy 
móc chỉ làm những sản phẩm thủ công truyền thống 
bằng máy CNC 4 mũi, máy chà nhám thùng. Với việc 
trang bị máy CNC sẽ giúp rút gọn công đoạn, tăng 
năng suất lao động, cho ra những sản phẩm đẹp, đều, 
sắc nét. Nhờ đó, doanh thu hằng năm của cơ sở đạt từ 
200 - 300 triệu đồng/năm.

Theo Sở Công Thương Quảng Nam, trong cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0, thách thức đối với các làng 
nghề, cơ sở CNNT rất lớn bởi các điểm yếu sản xuất 
manh mún, nhỏ lẻ, mẫu mã, chất lượng hạn chế chưa 
thể giải quyết nhanh. Nhiều đơn vị sản xuất trên địa 
bàn tỉnh chưa được đầu tư thích đáng, khó khăn về 
nguồn vốn nên việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới vào sản xuất chưa rộng rãi. Chính vì vậy, các 
làng nghề, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh cần nỗ lực đổi 
mới để thích ứng và phát triển trong xu thế hội nhập, 
cạnh tranh ngày một gắt gao hơn

Làng nghề Quán Hương (thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) ra đời cách đây hàng trăm 
năm với nhiều thăng trầm. Năm 2004, làng nghề được khôi phục và được tỉnh Quảng Nam 
công nhận “Làng nghề hương truyền thống Quán Hương”. Làng được đầu tư quy hoạch, 
xây dựng cổng làng, nhà truyền thống, đường bê-tông liên xóm… để tạo thuận lợi cho việc 
sản xuất.

Cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của anh Nguyễn Phước Đại 
đổi mới máy móc thích ứng với xu thế hiện đại



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG52 53

khuyến công khuyến công

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

Bảo Hân

Thị xã Mỹ Hào có 9 sản phẩm trong chương 
trình OCOP, trong đó có sản phẩm đồ gỗ 
mỹ nghệ của làng nghề mộc mỹ nghệ Hòa 
Phong. Hiện nay, toàn xã Hòa Phong có 

1.700 hộ làm nghề mộc, chiếm 54% số hộ trong xã. 
UBND thị xã Mỹ Hào cũng ban hành nhiều chính sách 
hỗ trợ phát triển sản xuất trong đó chủ yếu tập trung 
xây dựng cụm làng nghề đồ mộc mỹ nghệ thôn Thuần 
Mỹ, thôn Phúc Miếu với diện tích trên 100ha đã được 
UBND tỉnh phê duyệt để sản xuất kết hợp với khu 
thương mại dịch vụ, theo hướng phát triển du lịch làng 
nghề; thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác…

Nghề đúc đồng tại thôn Lộng Thượng (xã Đại 
Đồng, huyện Văn Lâm) cũng là một trong những làng 
nghề truyền thống lâu đời tại tỉnh Hưng Yên. Thôn 
Lộng Thượng hiện có gần 200 hộ làm nghề đúc đồng, 
tạo công ăn việc làm cho gần 1.000 lao động. Mỗi năm, 
làng nghề cung cấp ra thị trường khoảng 31.200 sản 
phẩm các loại, với doanh thu gần 100 tỷ đồng/năm. 
Là cơ sở nhận được sự quan tâm của chính quyền địa 
phương từ chương trình khuyến công, cơ sở đúc đồng 
Tập Yên của anh Dương Văn Tập đã mạnh dạn đổi 
mới công nghệ, định hướng, đào tạo nâng cao tay nghề 
cho người lao động để tạo ra những sản phẩm cao cấp, 
xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh của sản 
phẩm. Anh Tập chia sẻ: Thời gian đầu, anh chỉ chế tạo 
các sản phẩm đơn giản, sau này tay nghề nâng cao chế 
tác các loại đỉnh, đúc tượng, đúc chuông… Trung bình 
một tháng, cơ sở đúc đồng truyền thống của anh Tập 
sản xuất ra hàng trăm sản phẩm đỉnh, chuông, tượng… 
trong đó có nhiều sản phẩm có kích thước, trọng lượng 
lớn với kỹ thuật tạo hình tinh xảo. Sản phẩm đúc đồng 
thôn Lộng Thượng được công nhận là một trong 14 

sản phẩm tiêu biểu của huyện Văn Lâm theo chương 
trình OCOP. 

Việc khuyến khích các hộ, cơ sở sản xuất ở các 
làng nghề mạnh dạn đầu tư phát triển thành các doanh 
nghiệp được tỉnh và các địa phương quan tâm triển khai 
trong thời gian qua. Các cấp, ngành và địa phương đã 
thông qua các chương trình, đề án khuyến công như: 
Dạy nghề, hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, đầu tư máy móc, thiết 
bị hiện đại để sản xuất... để thúc đẩy việc thành lập các 
doanh nghiệp, hợp tác xã ở làng nghề. 

Sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công đã giúp các 
làng nghề truyền thống nâng cao chất lượng, giá trị sản 
phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ cũng như bảo tồn 
được nét đặc sắc văn hóa dân tộc, qua đó góp phần tăng 
trưởng nền kinh tế tỉnh nhà trong thời kỳ hội nhập

HưNG yêN: Đẩy mạNH PHáT TrIểN

Trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hiện nay có 54 làng nghề hoạt động với hơn 11,3 nghìn cơ sở sản 
xuất. Trong thời gian qua, UBND tỉnh Hưng Yên đã ban hành quyết định triển khai Đề án 
mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2019 – 2020 (Chương trình OCOP), thực 
hiện nhiều giải pháp khuyến khích thúc đẩy phát triển các làng nghề lồng ghép với chương 
trình khuyến công tại địa phương, tạo động lực cho các cơ sở gia tăng sản xuất.

Sản phẩm đồng đúc tại thôn Lộng Thượng

làng ngHề trUyền tHống
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Dũng đang chăm chú dán mắt vào chiếc băng 
chuyền chờ lấy đồ, bỗng một người phía 
sau vỗ nhẹ vào vai. Dũng quay lại thì nhận 
ra Quang - bạn cùng học với nhau ở Trường 

Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam. Hai 
bạn mừng rỡ rồi ôm chầm lấy nhau.

- Quang: Cậu vừa từ Pháp về Việt Nam à, sao 
không báo trước để tớ còn tụ tập chúng nó đến thết 
cậu mấy chầu bia hơi Hà Nội?

Dũng: Thì máy bay mới hạ cánh đã kịp mở lại điện 
thoại đâu? Còn cậu đi đâu về vậy?

- Quang: Mình cùng mấy bạn trong công ty đi du 
lịch bên Pháp 10 ngày về.

Dũng: Hóa ra chúng mình cùng đi trên một chuyến 
máy bay mà không gặp nhau.

- Quang: Bây giờ gặp nhau rồi đó!

Cả hai cùng nhìn nhau và cười rất tươi. Dũng và 
Quang là đôi bạn thân, đặc biệt là có sở thích uống bia 

hơi Hà Nội. Khi còn học lớp 12, vào những ngày nghỉ, 
hai đứa thường rủ nhau lên phố Tạ Hiện vừa thưởng 
thức bia hơi Hà Nội vừa ôn luyện tiếng Anh. 

Thấm thoát đã hơn 10 năm trôi qua, hơn 10 năm 
xa mái trường thân yêu, xa bạn bè, Dũng càng háo hức 
muốn gặp bạn cùng lớp. Giờ đây gặp được Quang, 
Dũng mừng khôn xiết. Biết bao kỷ niệm lúc chia tay 
lại ùa về.

- Dũng: Quang ơi! Bây giờ cậu làm việc ở cơ quan 
nào? Còn mấy đứa nhóm mình, chúng phiêu bạt đi đâu 
hết, có đứa nào công tác ở Hà Nội không? Mình nhớ 
chúng nó quá!

Quang: “Tớ không được vinh hạnh đi du học và 
làm việc tại nước ngoài như cậu, nhưng mình cũng đang 
làm việc cho một tổ chức nước ngoài về môi trường 
trong nước, công việc và thu nhập khá ổn định. Còn 
Bình làm việc cho một công ty của Mỹ, An và Huy thì 
làm doanh nghiệp. Nói chung mọi người đều ổn cả, 
mấy đứa chúng tớ hay gặp gỡ nhau luôn, mọi người 

nguyễn Hoàng

Gặp gỡ diệu kỳ
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đều nhắc đến cậu”. Nói xong, Quang liền cầm máy 
điện thoại gọi cho Bình, An và Huy thông báo Dũng đã 
về Hà Nội và hẹn nhau 17 giờ chiều mai tại Nhà hàng 
Lan Chín số 1 Tăng Bạt Hổ. 

Sau giây lát kết nối được bạn bè, Quang nói với 
Dũng: “Nhiệm vụ kết nối nhóm tớ đã hoàn thành. Bây 
giờ chỉ phụ thuộc vào cậu có đi được hay không thôi, 
chỉ sợ lại bị em nào trói chân...”. 

Dũng bẽn lẽn cầm tay Quang bảo: Sao cậu đánh giá 
thấp tình bạn của chúng mình thế? Cậu biết rồi đấy, 
bao nhiêu năm học với nhau làm gì có mảnh tình vắt 
vai nào. Còn bây giờ ở đất khách quê người, lại làm việc 
trong lĩnh vực thông tin, suốt ngày dán mắt vào máy 
tính, ít có thời gian giao tiếp bên ngoài thì làm gì có ai. 
Lần này về nước, trăm sự nhờ cậu đấy.

Vừa lúc đó, Dũng nhận ra chiếc va ly của mình 
đang chạy trên băng chuyền. Dũng xách chiếc va ly ra 
rồi đứng chờ Quang lấy đồ xong, hai đứa cùng về Hà 
Nội. Trên đường về, hai bạn đã kịp ghé qua quán bia 
hơi Hà Nội trên phố cổ làm vài vại mới chịu chia tay.

Dũng: Lâu lắm rồi mình mới có dịp về Việt Nam 
với thời gian thư thái thế này. Thi thoảng mình có về 
công tác nhưng đi cùng đoàn, suốt ngày hội thảo nên 
chẳng có dịp đi đâu, thèm một cốc bia hơi Hà Nội cũng 
không được. Dũng đưa tay chỉ về hướng tốp khách 
nước ngoài đang nhâm nhi bên cốc bia hơi Hà Nội nói 
với Quang: “Tớ ước ao được mỗi chiều lên phố cổ 
này cùng nhau uống bia hơi Hà Nội thì tuyệt biết bao. 
Ở bên Pháp cũng có bia nhưng uống không cảm thấy 
ngon như bia hơi Hà Nội. 

Quang: Nhất định rồi! Bia hơi Hà Nội vừa ngon, 
vừa mát, lại có mùi thơm đặc trưng, hợp với gu của 
người Việt Nam. Tuyệt vời hơn là uống cùng bạn bè 
có chung sở thích.

Dũng gật gù, rồi hai bạn cùng nâng cốc chúc 
mừng cuộc gặp mặt kỳ diệu này. Ngoài kia, hoàng 
hôn đang buông dần, Dũng nhìn về phía Hồ Gươm 
chợt nhớ tới bài thơ tình: Bên Hồ Gươm của nhà thơ 
Chử Văn Hòa.

“Ngồi nhớ lại những ngày xưa đó/ Bên bờ hồ 
em có nhớ không/Hoa giăng tươi thắm sắc hồng/
Bao nhiêu kỷ niệm mênh mông tình đời/Ngày xưa 
đó dưới trời Thu mát/Chiều hoàng hôn vàng nhạt 
nắng hanh/Lơ thơ tơ liễu buông mành/Hồ Gươm 
như một bức tranh tuyệt vời/Phong cảnh ấy không 
nơi nào có/Tháp Rùa in xuống đó đẹp sao/Cầu Thê 
Húc những ngày nào/Người dân tấp nập ra vào đền 
thiêng/Nhà Thủy Tạ bóng nghiêng mặt nước/Phố 
Tràng Tiền đã được đổi thay/Chuông đồng hồ báo 
hàng ngày/Leng keng tàu điện vòng quay bên hồ/
Ngồi nhớ lại Thủ đô ngày ấy/Thật hiền hòa biết mấy 
mộng mơ/Ngày xưa khác với bây giờ/Thủ đô mở 
rộng đang chờ bay lên”.

Quang tấm tắc khen: Bài thơ hay quá, sao cậu nhớ 
giỏi thế? Dũng chỉ tủm tỉm và nhìn về phía xa xăm. 
Quang hiểu bạn mình có điều gì còn nuối tiếc.

Dũng chủ động đứng dậy chạm cốc bia hơi Hà 
Nội cùng Quang và bảo:  “Chúng mình chia tay tại 
đây. Hẹn chiều mai gặp nhau”. Quang gọi tắc xi đưa 
Dũng về
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Tháng 10 rồi phải không anh dấu yêu

Vẫn là Thu, gió chuyển mùa êm ả

Những thanh âm thì thầm trên vòm lá

Vạt cỏ gió đùa rón rén bước chân qua.

Là em, là anh, tím biếc nhành hoa Mua

Xao xuyến thế, khoảng trời xanh rộng mở

Em vẫn biết yêu thương vời cách trở

Bàn tay nắm rồi đâu biết lúc nào buông.

Em nghe Thu... thổn thức giọt nắng vương

vờn môi cong, lả lơi đùa tóc ngắn

Em nghe Thu... vòng tay ôm thật chặt

Thịt da mềm... bao khao khát hòa tan.

Tháng 10 về gọi mây trắng lang thang

Bên em nhé, đừng dối lừa, lường gạt

Rạo rực nắng mai gọi bình yên dào dạt

Trong veo mắt cười, hồn lãng đãng trong nhau...

TRANG Hà

Tháng Mười về mang nỗi nhớ mênh mang

Thổn thức kỷ niệm xưa, yêu đến rồ đến dại

Tuổi xuân qua đi, không bao giờ trở lại

Chỉ còn nỗi buồn hằn đuôi mắt miên man

Tháng Mười về xóa cuộc tình vỡ tan

Bao chuyện cũ em thả vào trong gió

Chẳng trách anh đâu khi lòng tin đặt nhầm chỗ

Người với người, chưa đủ để yêu thương

Tháng Mười về trái tim lại vấn vương

Đắng cay kia chôn vùi vào quá khứ

Đón đợi tình xa, chẳng bận lòng thêm nữa

Nơi ấy… có người đang dang rộng vòng tay!

TRANG Hà

Thu về
 trong mắt trong

Bâng khuâng 
tháng Mười
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Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà 

Nội tuyển sinh các ngành: 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, QUẢN LÝ KINH 

TẾ, LUẬT KINH TẾ, QUẢN TRỊ KINH 

DOANH, KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN, TÀI 

CHÍNH - NGÂN HÀNG, DU LỊCH, TIẾNG 

ANH, TIẾNG TRUNG, CÔNG NGHỆ THÔNG 

TIN
1. Đối tượng:
1.1. Tốt nghiệp THPT trở lên ( THPT, Trung cấp 

nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng).
1.2. Tốt nghiệp 01 bằng đại học: Đăng ký học 

văn bằng 2
2. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển 
3. Số lượng tuyển sinh: 60 sinh viên/1 ngành
4. Thời gian đào tạo: 
- 2,5 - 03 năm: Đối tượng tốt nghiệp Trung cấp 

chuyên nghiệp các ngành trở lên (tùy theo khối 

lượng kiến thức, kỹ năng đã tích lũy của người học 

đã có).
- 04 năm: Đối tượng tốt nghiệp THPT và tương 

đương.
5. Hình thức học: Thứ 7, chủ nhật hàng tuần hoặc 

các buổi tối
6. Thời gian xét tuyển và đi học (dự kiến): 

Tháng 6 và tháng 12 hàng năm
7. Hồ sơ: Theo mẫu (Bằng THPT + Học bạ và 

THCN + Bảng điểm, 4 ảnh 3x4, Giấy khai sinh, 

Phiếu tuyển sinh ).
8. Bán và nhận hồ sơ tại: 
KHOA ĐÀO TẠO TẠI CHỨC
Phòng A412, Nhà A, Trường Đại học Kinh doanh 

và Công nghệ Hà Nội
Ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nôi; 
ĐT: 0243.6380184/0982131111
TRUNG TÂM GDTX TỈNH SƠN LA
Số 28 - Đường Trường Sơn Tây 3 - Tổ 3 - P.Tô 

Hiệu - TP.Sơn La - tỉnh Sơn La
Điện thoại: 02123.755.889/03666 77939

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
TỈNH HÒA BÌNH

Tổ 14, P.Thịnh Lang, TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa 
Bình

 Điện thoại: 0218 385 5098 / 0218 385 4931/0973 
738 878

PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 
TỈNH BẮC GIANG

Đường Vương Văn Trà, TP.Bắc Giang - tỉnh Bắc 
Giang

Điện thoại: 0240.3 859 436/0982131111 
PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

TỈNH LAI CHÂU
 Địa chỉ: Trần Phú, P.Tân Phong, TP. Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu
 Điện thoại: 0364.210.321/0918.545.321
TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ-

GDTX BẮC QUANG
Địa chỉ: Tổ 9 - Thị trấn Việt Quang - Huyện Bắc 

Quang - tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0219.3821825; 0219.3821918/0973 

738 878/0963 390 589
TRUNG TÂM GDTX TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 43 Chu Văn An - P.Liên Bảo - TP.Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại: 0211.3861888; 0988 555 547; 0987 

444 479
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
Địa chỉ: Thôn 6 - xã Diên Phú - TP.Pleiku - tỉnh 

Gia Lai
Điện thoại: 0269.629 6999/0269 350 1047/0935 

651 681
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO 

CAI
Địa chỉ: Đường B3 - TP.Lào Cai - tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0961315669 - 0983164117
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ - KINH 

TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI
Địa chỉ: P1 - Nhà E - Số 266 - Phố Vũ Hữu - 

Q.Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0243.792 1401/0973738878
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THCN + Bảng điểm, 4 ảnh 3x4, Giấy khai sinh, 
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TỈNH HÒA BÌNH

Tổ 14, P.Thịnh Lang, TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa 
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PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 

TỈNH LAI CHÂU
 Địa chỉ: Trần Phú, P.Tân Phong, TP. Lai Châu - 

tỉnh Lai Châu
 Điện thoại: 0364.210.321/0918.545.321
TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ-

GDTX BẮC QUANG
Địa chỉ: Tổ 9 - Thị trấn Việt Quang - Huyện Bắc 

Quang - tỉnh Hà Giang
Điện thoại: 0219.3821825; 0219.3821918/0973 

738 878/0963 390 589
TRUNG TÂM GDTX TỈNH VĨNH PHÚC
Địa chỉ: Số 43 Chu Văn An - P.Liên Bảo - TP.Vĩnh 

Yên - tỉnh Vĩnh Phúc;
Điện thoại: 0211.3861888; 0988 555 547; 0987 

444 479
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI
Địa chỉ: Thôn 6 - xã Diên Phú - TP.Pleiku - tỉnh 

Gia Lai
Điện thoại: 0269.629 6999/0269 350 1047/0935 

651 681
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LÀO 

CAI
Địa chỉ: Đường B3 - TP.Lào Cai - tỉnh Lào Cai
Điện thoại: 0961315669 - 0983164117
TRƯỜNG TRUNG CẤP QUỐC TẾ - KINH 

TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI
Địa chỉ: P1 - Nhà E - Số 266 - Phố Vũ Hữu - 

Q.Thanh Xuân - Hà Nội
Điện thoại: 0243.792 1401/0973738878








