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Ngày 13/11/2020, Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS 
2020) đã chính thức khai mạc theo hình thức trực tuyến. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xin 
tóm lược bài phát biểu này.

BBT

“ASEAN THỊNH VƯỢNG CÓ ĐÓNG GÓP LỚN 
CỦA CỘNG ĐỒNG CÁC DOANH NGHIỆP”

Đại dịch COVID-19 hiện nay là thách thức 
chưa từng có đối với người dân trên thế 
giới cũng như nền kinh tế của các quốc 
gia, làm suy giảm kinh tế, cản trở thương 

mại thế giới, làm sụp đổ các chuỗi cung ứng, ngăn trở sự 
di chuyển của người dân và khiến nhiều doanh nghiệp 
phải ngừng hoạt động. ASEAN cũng không tránh khỏi 
những ảnh hưởng xấu này. Một số nước thành viên 
ASEAN còn phải hứng chịu những khắc nghiệt của 
thiên tai, liên tiếp các cơn bão mạnh, lũ lụt và sạt lở 
đất nghiêm trọng, gây thương vong cho nhiều người 
dân, phá hủy nhiều tài sản, công trình và ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến các doanh nghiệp trong ASEAN. 
Tuy nhiên, trong khó khăn ấy, càng sáng lên tinh thần 
của một ASEAN tự cường, nỗ lực hợp tác cùng nhau 
trên tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng”, vừa 
phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả vừa phục hồi, 
phát triển kinh tế với mục tiêu bao trùm là bảo đảm sức 
khỏe, đời sống của người dân, đồng thời tạo thuận lợi, 
phục vụ các doanh nghiệp phát huy vai trò chủ động, 
sáng tạo trong phục hồi phát triển kinh tế.

Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư 
ASEAN 2020 sẽ là cầu nối giữa các lãnh đạo, các nhà 
hoạch định chính sách với các tổ chức quốc tế và 
doanh nghiệp hàng đầu khu vực, là nơi để thảo luận, 
chia sẻ kinh nghiệm và những bài học thực tiễn tốt nhất 
để mở ra những cơ hội cho hợp tác và phát triển hướng 
tới phát triển bền vững. Trải qua hơn 5 thập niên phát 
triển, ASEAN đã trở thành cộng đồng kinh tế năng 
động, sáng tạo với hơn 630 triệu dân và tổng GDP trên 
3.100 tỷ USD (2019), tương đương là nền kinh tế lớn thứ 
5 thế giới. Thành tựu này được xây dựng nhờ những 
đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, từ các doanh 
nghiệp lớn của khu vực, đến các doanh nghiệp siêu nhỏ, 
nhỏ và vừa, các doanh nghiệp trẻ, doanh nghiệp khởi 
nghiệp, doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ. Trong đó, 
nổi bật là đóng góp quan trọng của nhiều doanh nghiệp 
lớn hàng đầu tham dự Hội nghị hôm nay. Cùng với 
những cơ chế hợp tác hiệu quả của cộng đồng doanh 

nghiệp, như Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN 
(ASEAN BAC), Hội đồng Kinh doanh Đông Á (EABC), 
các doanh nghiệp trong khu vực đã hợp tác chặt chẽ 
và đưa ra nhiều khuyến nghị quan trọng, thiết thực với 
nhiều ý tưởng mới, sáng tạo gửi đến lãnh đạo ASEAN 
và ASEAN+3 nhằm đưa ASEAN trở thành một điểm 
sáng của tăng trưởng, mở rộng liên kết ASEAN với các 
nước Đông Bắc Á thích ứng trong hoàn cảnh mới, cùng 
sát cánh bên nhau để vượt qua khó khăn, thử thách...

Theo dự báo tháng 10/2020 của IMF, Việt Nam là 
nền kinh tế tăng trưởng dương, đạt 2-3% trong 2020. Việt 
Nam đang nỗ lực trở thành điểm đến của nhiều nhà đầu 
tư kinh doanh khu vực và toàn cầu để cùng hợp tác, cùng 
thành công. Việt Nam cam kết hợp tác cùng các quốc 
gia thành viên ASEAN và các nước đối tác của ASEAN 
để tiếp tục có những chương trình hỗ trợ thiết thực cho 
doanh nghiệp trong khu vực, đặc biệt là trong những lĩnh 
vực chuyển đổi số; môi trường, xã hội và quản trị (ESG); 
công nghệ và tương lai việc làm trong khu vực; phát 
triển bền vững và bao trùm. Cùng nhau nỗ lực thực hiện 
mục tiêu chung, đặt người dân và doanh nghiệp vào vị 
trí trung tâm của sự phát triển. Đồng thời, tranh thủ các 
cơ hội mới do sự dịch chuyển các chuỗi cung ứng, luồng 
vốn đầu tư toàn cầu hướng vào khu vực ASEAN”

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
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Thực hiện Quyết định số 261/QĐ-
HNBVN ngày 02 tháng 10 năm 2020 của 
Hội Nhà báo Việt Nam về việc hướng 
dẫn Chi hội tiến hành Đại hội theo Quy 

định của Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam, Chi hội Nhà 
báo Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã tổ chức Đại 
hội tổng kết đánh giá hoạt động của Chi hội những 
năm qua, thông qua phương hướng hoạt động những 
năm tới và bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ nhiệm 
kỳ 2020 - 2023.

Khai mạc Đại hội, Nhà báo Nguyễn Văn Đừng - 
Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng nhấn 
mạnh: “Từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng - một trong những cơ quan báo chí thuộc 
tổ chức xã hội nghề nghiệp luôn hoạt động đúng tôn chỉ 
mục đích, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình 
nói riêng và đóng góp vào công cuộc phát triển Báo chí 
Việt Nam nói chung. Thời gian qua, mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn, nhưng Ban Lãnh đạo Tạp chí đã hết sức 
cố gắng, nỗ lực để vừa phải hoàn thành nhiệm vụ xuất 

Ngày 27/10/2020, tại Hà Nội, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã trang trọng tổ chức 
Đại hội Chi hội Nhà báo nhiệm kỳ 2020 – 2023. Tới dự có các ông: Trần Bá Dung – Trưởng 
Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam; Nguyễn Xuân Sơn – Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam cùng các hội viên, phóng viên Chi hội Nhà báo 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng.

NAM HÀ

TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CHI HỘI NHÀ BÁO

Ban Lãnh đạo Tạp chí và các hội viên, phóng viên
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bản, vừa đẩy mạnh thực hiện công tác đào tạo đội ngũ, 
xây dựng được tập thể không chỉ giỏi về chuyên môn, 
năng động trong mọi hoàn cảnh, xây dựng được Tạp chí 
ổn định, phát triển. Đặc biệt, cán bộ, hội viên, phóng 
viên của Tạp chí đã thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của 
người làm báo, giữ vững chuẩn mực đạo đức của người 
phóng viên, không có hội viên, nhà báo nào vi phạm 
Luật Báo chí và Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam…”.

Cũng tại Đại hội, sau khi nghe báo cáo tổng kết 
hoạt động của Chi hội trong những năm qua, phương 
hướng nhiệm vụ của Chi hội nhiệm kỳ tới (2020 - 2023), 
các hội viên Chi hội đã sôi nổi thảo luận về công tác 
xây dựng phát triển Tạp chí nói chung, Chi hội nói 
riêng, góp ý một số định hướng hoạt động của Chi 
hội trong nhiệm kỳ tới, chủ yếu là tập trung vào công 
tác nâng cao chất lượng tác phẩm báo chí; xây dựng 
và nâng cao chất lượng hội viên, nhà báo, phóng viên; 
thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, 
nâng cao đời sống, tinh thần cho hội viên...

Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo, chia sẻ chân tình 
của đại diện Hội Nhà báo Việt Nam và Chủ tịch Hiệp 
hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 
về các vấn đề củng cố tổ chức, xây dựng các đề án phát 
triển Tạp chí, xây dựng Chi hội vững mạnh. Trong đó, 
các đại biểu nhấn mạnh Tạp chí cần chú trọng nhân 
tố con người, coi hội viên là nòng cốt để luôn hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị; thực hiện đúng tôn 
chỉ mục đích của cơ quan báo chí, Điều lệ của Hội Nhà 
báo Việt Nam; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương, không 
vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Theo Hướng dẫn số 717/HD-HNBVN ngày 10 
tháng 9 năm 2013 của Hội Nhà báo Việt Nam, trong 
khuôn khổ Chương trình Đại hội, các Hội viên Chi hội 
đã giới thiệu thành phần Ban Thư ký Chi hội và nhất trí 
bầu Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới 2020 - 2023 của 
Tạp chí gồm 03 đồng chí là:

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng - Tổng biên tập, Thư 
ký Chi hội;

Nhà báo Trịnh Thị Như Quỳnh - Phó Tổng biên 
tập, Phó Thư ký Chi hội;

Nhà báo Bạch Đăng Hưng - Trưởng ban Thư ký, 
Ủy viên.

Với Ban Thư ký Chi hội nhiệm kỳ mới, tin rằng, 
thời gian tới, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng sẽ 
ngày càng phát huy vai trò của Chi hội và tiếp tục 
nâng cao chất lượng hoạt động cũng như phát triển 
Tạp chí vững mạnh

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ 
Việt Nam tặng hoa chúc mừng Đại hội

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ
Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với phóng viên của Tạp chí

Trưởng Ban Nghiệp vụ Hội Nhà báo Việt Nam (bên trái) và 
Ban Thư ký Chi hội
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Trong bối cảnh toàn thế giới ảnh hưởng 
tiêu cực của dịch bệnh hoành hành từ đầu 
năm đến nay, kinh tế Việt Nam (VN) có 
mức tăng trưởng dương 2,12%. Đáng chú 

ý là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 388,7 tỷ 
USD, trong đó, xuất khẩu tiếp tục là động lực tăng 
trưởng quan trọng nhất, với dấu ấn hơn 202,9 tỷ USD. 
Khu vực kinh tế trong nước đóng góp 71,83 tỷ USD, 
tăng hơn 20% (chiếm 35,4%); Khu vực có vốn đầu tư 
nước ngoài đạt hơn 131 tỷ USD (chiếm 64,6%); Nhập 
khẩu ở mức 185,87 tỷ USD, giảm 0,8% so với cùng kỳ; 
Cán cân thương mại đã đạt xuất siêu kỷ lục lớn nhất từ 
trước tới nay, lên tới hơn 16,99 tỷ USD, gấp rưỡi so với 
năm 2019. So với 10 năm trước, chúng ta nhập siêu hơn 
12 tỷ USD thì đến nay con số còn lớn hơn rất nhiều.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: Những con số 

trên đây là rất đáng ghi nhận, đóng góp rất lớn vào 
phát triển kinh tế - xã hội, nổi bật là xuất siêu. Chúng 
ta có ba yếu tố để xuất siêu: Thứ nhất là, tăng trưởng 
mạnh mẽ xuất khẩu của các doanh nghiệp trong nước. 
Thứ hai, tuy các mặt hàng chiếm tỷ trọng lớn và truyền 
thống xuất khẩu giảm do tác động của dịch Covid-19, 
như điện thoại, thiết bị 9 tháng giảm 5,5%; Dệt may 
giảm trên 10%; Da giầy giảm 8,8%, nhưng VN vẫn 
tăng trưởng kỷ lục vào các mặt hàng mới và có giá 
trị gia tăng cao. Về lĩnh vực nông nghiệp, tất cả các 
mặt hàng đều giảm, nhưng gạo trong 9 tháng chúng ta 
xuất được 2,9 tỷ USD, mặc dù về lượng chúng ta giảm 
0,6%, nhưng giá trị tăng 12%, đây là một tín hiệu rất 
mừng cho nông sản VN. Đối với các mặt hàng có giá 
trị gia tăng cao thì xuất cao, trong đó, máy móc, thiết 
bị phụ tùng, linh kiện VN xuất khẩu tăng trên 18%, các 
mặt hàng về linh kiện điện tử, máy móc thiết bị tăng 

THU HẰNG

Tổng cục Thống kê đã công bố kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 09 tháng năm 
2020, một điểm ấn tượng trong bức tranh tổng thể kinh tế - xã hội Việt Nam 09 tháng qua 
là con số xuất siêu kỷ lục 16,99 tỷ USD, xuất khẩu nhiều hơn, lợi ích không nhỏ trở thành 
động lực tăng trưởng của nền kinh tế.

Hàng dệt may VN đang được mở rộng sang thị trường nước ngoài

XUẤT SIÊU LÀ ĐỘNG LỰC
TĂNG TRƯỞNG CỦA NỀN KINH TẾ
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trên 35,8%. Thứ ba, về xuất khẩu, VN có 6 thị trường 
chính là: Mỹ, Trung Quốc, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
ASEAN, thì chúng ta giữ được mức tăng trưởng cao ở 
02 thị trường đó là Mỹ, Trung Quốc.

Rõ ràng để có được con số này là cả một vấn đề 
không đơn giản, ở VN, nhập siêu đã kéo dài từ những 
năm 1990 đến năm 2010, chúng ta nhập siêu 12,4 tỷ 
USD, đến 2012, VN mới xuất siêu hàng hóa với mức 
780 triệu USD, sau đó, chuỗi xuất siêu bắt đầu từ năm 
2015 là năm nhập siêu trở lại, từ năm 2016 tới nay, cán 
cân thương mại đều nghiêng về xuất khẩu với mức tăng 
ngày càng lớn, thậm chí tăng vài lần qua các năm.

Những năm gần đây cho thấy, xuất siêu năm sau 
cao hơn năm trước, vì vậy, VN có thể nhìn sự dịch 
chuyển từ một nước nhập siêu sang một nước xuất 
siêu trong một thời gian dài, mang lại giá trị tích cực 
cho nền kinh tế. Sở dĩ có sự dịch chuyển này là bởi 
VN đã ký tới 13 Hiệp định FTA đến thời điểm này 
trong đó, Hiệp định quan trọng và kỳ vọng nhất đó 
là: Hiệp định EVFTA.

Theo các chuyên gia kinh tế, vấn đề nhập siêu và 
xuất siêu nó đều có yếu tố tiêu cực và tích cực, bởi 
nếu nhập siêu thì chúng ta nhập máy móc, thiết bị 
kỹ thuật, được tiếp thu công nghệ mới của thế giới 
và tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, tạo được 
cạnh tranh với các sản phẩm của các nước và nếu là 
văn hóa thì chúng ta cải thiện đời sống tinh thần của 
người dân. Tuy nhiên, nhập siêu thì mặt tiêu cực lớn 
hơn, nguy cơ sùng ngoại hơn hàng trong nước. Thứ 
hai, nhập siêu tác động đến nợ công, mà càng nhập 
siêu trong một thời gian dài thì cần phải dùng ngoại 
tệ, vì vậy, Chính phủ phải phát hành trái phiếu để bù 
đắp những thiếu hụt đó, dẫn đến nợ công - đây là 
một trong những nguyên nhân đổ vỡ nợ công ở Hi 
Lạp năm 2009. Ngoài ra, nhập siêu còn gây ra khủng 
hoảng tài chính và thị trường chứng khoán. Do vậy, 
chúng ta luôn mong muốn xuất siêu lớn vì tác động 
tích cực hơn, VN sẽ ổn định được tỷ giá hối đoái, dự 
trữ ngoại tệ, đặc biệt, trong bối cảnh hiện nay, chúng 
ta đang muốn giữ ổn định đồng nội tệ để phát triển 
kinh tế khi dịch bệnh kết thúc.

Theo ông Nguyễn Trung Tiến - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Thống kê cho biết: Khi mà chúng 
ta có con số xuất siêu kỷ lục như thế, nhiều nhà kinh 
tế cũng đặt ra câu hỏi này: “Có phải chăng, chúng ta 
đang không có nguyên liệu, không nhập được nguyên 
liệu thì chúng ta mới xuất siêu?”. Qua theo dõi, xuất 
siêu là do khối doanh nghiệp trong nước đã có đối 

ứng rất phù hợp khi dịch Covid-19 xảy ra, có nghĩa là 
chủ động khai thác tất cả các nguồn nguyên liệu đầu 
vào để phục vụ cho sản xuất. Tuy nhiên, cho đến thời 
điểm này các ngành Dệt may, Da giầy đang giảm và 
các ngành này tỉ lệ lao động trong doanh nghiệp rất 
lớn, nhưng việc giảm là do chúng ta không nhập được 
nguyên liệu, cái chính là các đơn hàng ở các nước có 
dịch bệnh nên chưa ký được. Cho nên, chúng ta không 
đáng lo vì theo con số thu thập được, cho đến hiện tại, 
VN nhập nguyên liệu cho sản xuất đạt 93,5%, chỉ giảm 
0,03% so với năm trước, qua đó, xuất siêu năm nay do 
các doanh nghiệp chủ động tìm mọi giải pháp nhằm 
thích ứng và tìm nguồn nguyên vật liệu phục vụ cho sản 
xuất. Chúng ta có một dư địa mà ít người để ý đó là 09 
tháng vừa qua đã xuất khẩu vào châu Âu đang giảm so 
với cùng kỳ, đây là một trong cái dư địa khi Hiệp định 
EVFTA có hiệu lực; vừa rồi, VN đã xuất khẩu một số 
mặt hàng nông sản như: Cà phê, gạo, trái cây vào thị 
trường châu Âu. Vì vậy, khi dịch bệnh được khống chế 
thì 03 tháng cuối năm dư địa xuất khẩu vào thị trường 
châu Âu là rất lớn, điều đó có nghĩa là chúng ta tiếp 
tục xuất siêu kỷ lục. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới hầu hết là thăng 
trầm thì vấn đề tăng trưởng kinh tế VN là rất đáng ghi 
nhận, thuận lợi của VN là có các Hiệp định thương mại 
tự do, thị trường rộng mở hơn, chính vì thế con số xuất 
khẩu vẫn tăng trưởng tốt là nỗ lực không nhỏ của các 
doanh nghiệp và cả hệ thống để tích lũy tăng trưởng. 
Tuy nhiên, chỉ báo tăng trưởng hay suy giảm từ những 
con số về xuất nhập khẩu qua số liệu xuất siêu kỷ lục 
cũng hết sức quan trọng để chúng ta có sự điều chỉnh 
linh hoạt đảm bảo tăng trưởng bền vững hơn cho bước 
đường tiếp theo

Dứa cũng là mặt hàng xuất khẩu của VN
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CÔNG CHUYỀN

BẰNG CHÍNH SÁCH PHÙ HỢP, ĐỂ LÀNH MẠNH HÓA 
THỊ TRƯỜNG KINH DOANH

CẦN QUẢN LÝ CHẶT HÀNG XÁCH TAY

Hàng xách tay cũng có thể được coi là bán hàng nhập lậu. Từ ngày 15/10/2020, hành vi này 
sẽ bị phạt lên đến cả trăm triệu đồng. Nhận thức cũng như thói quen của người tiêu dùng 
không dễ thay đổi, việc xử phạt liệu có khả thi hay không? Cơ chế nào thúc đẩy hàng nhập 
khẩu chính ngạch nhằm lành mạnh hóa thị trường kinh doanh?

Gõ nhanh cụm từ hàng xách tay cộng tên 
một sản phẩm chức năng, hàng trăm kết 
quả, hàng trăm tên miền được hiện ra 
trên Google với giá khác nhau. Khi tra 

ngược lại sản phẩm này trong danh sách các nhãn hiệu 
được bảo hộ tại Việt Nam thì đã có một đơn vị nhập 
khẩu chính ngạch từ 10 năm nay. Đại diện đơn vị này 
cho biết: Đã phải làm việc với hãng mẹ của sản phẩm 
này tại Đức. Về thị trường hàng lậu, hàng xách tay thì 
hàng nhập khẩu chính ngạch này hiện đang có giá cao 
hơn gần 100 ngàn đồng so với các sản phẩm hàng xách 
tay không rõ nguồn gốc. Đơn vị này cũng cho biết, 
hàng xách tay, hàng lậu đang ảnh hưởng rất lớn đến 
đơn vị nhập khẩu, nhưng biết mà không làm gì được 
và nếu mua online dễ dàng thì mua trực tiếp còn dễ 
dàng hơn cả. 

Việc kinh doanh hàng xách tay không phải là mới, rõ 
ràng nó xuất phát từ một nhu cầu thực, có cung thì mới 
có cầu và ngược lại, vậy cụ thể hành vi bán hàng xách 
tay như thế nào thì bị coi là hành vi bán hàng nhập lậu?

Theo ông Nguyễn Đức Lê - Phó Cục trưởng Cục 
Nghiệp vụ, Tổng cục Quản lý thị trường: Theo quy 
định của Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của 
Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính 
trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng 
giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các 
hàng hóa do nước ngoài sản xuất trong quá trình kiểm 
tra nếu không xuất trình được giấy tờ thủ tục theo quy 
định thì sẽ bị coi là hàng hóa nhập lậu.

Với thực tế hàng xách tay “nở rộ” trong thời gian 
vừa qua, người tiêu dùng đặt ra câu hỏi, làm thế nào 

Điện thoại Iphone 12 xách tay không có giấy tờ đầy đủ sẽ bị xử phạt theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 
15/10/2020
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để có một lượng lớn hàng xách tay như vậy có thể ồ 
ạt vào Việt Nam và có xu hướng ngày càng gia tăng? 
Đây là một thực trạng trong nền kinh tế số, trong thời 
đại công nghệ 4.0, từ các kênh online khi người bán 
hàng thu thập thông tin được từ nhu cầu của người tiêu 
dùng, thông qua các trang Website, Zalo, Facebook và 
từ đó người ta thu gom hàng hóa từ nước ngoài thông 
qua con đường vận chuyển hàng không, đường biển để 
vận chuyển hàng hóa trái phép vào Việt Nam.

Hiện nay, hoạt động thương mại điện tử là một 
“mảnh đất màu mỡ”, các cơ quan chức năng cũng ráo 
riết kiểm tra, quyết liệt thu thuế kinh doanh online, 
nhưng dường như chưa tạo được chuyển biến đáng kể. 
Đây là một vấn đề khó khăn, bởi, hệ thống chính sách 
pháp luật của Việt Nam chưa theo kịp với mô hình 
mới, người mua và người bán có thể trực tiếp giao dịch 
với nhau thông qua hệ thống internet. Việc lựa chọn 
hàng hóa, đặt hàng, mua hàng, nhất là thông qua các 
dịch vụ chuyển phát bưu chính hiện nay đang rất thuận 
tiện, nên các hành vi kinh doanh hàng hóa xách tay nói 
riêng và hàng hóa nhập lậu nói chung còn nhiều bất 
cập xảy ra. Khi phát hiện, xử lý các trường hợp này 
gặp nhiều khó khăn do các đối tượng kinh doanh dưới 
nhiều hình thức cá nhân thường tập kết hàng hóa tại 
nhà, nơi ở, cất giấu tang vật nên rất khó khăn cho cơ 
quan kiểm tra.

Nghị định 98/2020/NĐ-CP là Nghị định thay thế, 
sửa đổi, bổ sung của Nghị định 85/2013/NĐ-CP, trong 
đó, đáng chú ý là tăng mức xử phạt các hành vi theo 
hướng tăng nặng, từ mức phạt thấp nhất là 200.000 
đồng lên 500.000 đồng và mức cao nhất lên đến 100 
triệu đồng. Ngoài ra, hàng hóa vi phạm được coi là 
hàng lậu và bị tịch thu, trong đó ghi rõ, loại hàng xách 
tay được xác định là hàng lậu với các điểm sau: Là hàng 
hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu hoặc tạm ngừng 
nhập khẩu; Không có giấy phép nhập khẩu, hoặc hàng 
hóa nhập khẩu theo điều kiện mà không đáp ứng điều 
kiện; Không đi qua cửa khẩu, không làm thủ tục hải 
quan theo quy định hoặc gian lận số lượng, chủng loại 
hàng hóa; Không có hóa đơn chứng từ chứng minh 
nguồn gốc xuất xứ; Không có tem dán vào hàng hóa 
hoặc tem nhưng là tem giả, tem đã qua sử dụng.

Theo TS. Nguyễn Hồng Quân - Chuyên gia quản 
trị kinh doanh, Đại học Ngoại Thương Hà Nội: Trong 
quá trình Việt Nam tham gia các Hiệp định thương mại 
tự do, gần đây có Hiệp định EVFTA giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu, thì chắc chắn sẽ có sự phối hợp 
cũng như hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam và doanh nghiệp châu Âu, họ đưa ra các quy 

định, điều kiện để những doanh nghiệp phải tuân thủ. 
Nếu hiện tượng đó xảy ra sẽ là một bức tranh xấu cho 
thị trường Việt Nam trong bối cảnh đó. Do vậy, lần này 
chúng ta xác định hàng nhập lậu và xử phạt vi phạm 
hành chính, thậm chí nếu gây nguy hại cho người tiêu 
dùng thì có thể bị xử lý hình sự về tội hàng nhập lậu 
qua biên giới, đây là một hành lang đặc biệt, một chế 
tài đủ mạnh đối với hàng xách tay.

Cũng phải thừa nhận một thực tế là, bán xách 
tay online hiện nay là một nguồn thu chính của rất là 
nhiều người, việc chuyển đổi ngay sang một nghề khác 
không phải là câu chuyện dễ dàng. Theo quy định của 
luật pháp Việt Nam, khi chúng ta tham gia hoạt động 
kinh doanh thì phải có đăng ký kinh doanh, có thể là 
kinh doanh dưới hình thức doanh nghiệp, hoặc hộ kinh 
doanh và các hình thức khác theo pháp luật quy định. 
Đây là bước đầu tiên của những người kinh doanh chân 
chính, sau đó đến bước kê khai nộp thuế với cơ quan 
thuế. Có thể thấy, tại sao hàng hóa xách tay lại rẻ hơn 
hàng nhập khẩu chính ngạch bởi vì không phải nộp 
thuế, đây cũng là chủ trương của Nhà nước nhằm tạo 
điều kiện cho công dân Việt Nam khi đi làm việc ở 
nước ngoài có những sản phẩm mang về nước sử dụng 
cho cá nhân. Nhưng nếu như trong trường hợp hàng 
hóa đấy không sử dụng cho mục đính cá nhân mà sử 
dụng cho mục đính thương mại, mang ra kinh doanh để 
kiếm lời thì phải có nghĩa vụ nộp thuế với Nhà nước.

Để giải quyết vấn đề này tận gốc, có nhiều ý kiến 
cho rằng, phải làm sao hàng nhập khẩu chính hãng phải 
rẻ hơn, các loại thuế, phí cho các doanh nghiệp phải 
giảm thì khi đó người tiêu dùng có sự lựa chọn. Tuy 
nhiên, có những mặt hàng phải chịu mức thuế tiêu thụ 
đặc biệt, chẳng hạn những mặt hàng xa xỉ như: Mỹ 
phẩm, thiết bị điện tử cao cấp là những mặt hàng mang 
về nhiều, bởi vì, nó nhỏ gọn nhưng giá trị lớn, giá trị 
chênh lệch có thể lên đến hàng triệu, hoặc hàng chục 
triệu đồng đối với một sản phẩm, gây thiệt thòi cho 
những doanh nghiệp nhập khẩu làm ăn chân chính.

Việt Nam đã bước vào thực hiện những Hiệp định 
thương mại tự do quan trọng - một sân chơi lớn với 
những luật chơi nghiêm ngặt, mọi sự canh tranh thiếu 
bình đẳng trong thị trường sẽ đều khiến cho bức tranh 
môi trường kinh doanh của Việt Nam mất đi lợi thế, 
thậm chí đối diện với kiện tụng quốc tế. Xử phạt hành 
chính mới chỉ là giải pháp, còn để ngăn chặn tận gốc 
cần có một chính sách phù hợp để các cá nhân mong 
muốn kinh doanh phải chủ động kinh doanh bài bản và 
có trách nhiệm
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LÀM GÌ ĐỂ BẢO VỆ UY TÍN HÀNG HÓA

DOANH NGHIỆP VIỆT Ở ĐÂU TRONG CÁC 
SẢN PHẨM “MADE IN VIETNAM”?

Hiện nay, trên nhiều sản phẩm từ quần áo cho đến 
điện thoại, thậm chí cả những chiếc ô tô ghi “Made 
in Vietnam”, nhưng thực sự thì bao nhiêu phần trăm 
trong các sản phẩm đó là do các doanh nghiệp (DN) 
Việt làm ra?

Theo Bộ Công Thương, một chiếc ô tô dưới 9 chỗ 
ngồi “Made in Vietnam” bình quân chỉ có khoảng 
10% thực sự do Việt Nam sản xuất gồm: Săm, lốp, 
ghế ngồi, gương, kính, bộ dây điện, ắc quy và một 
số chi tiết nhựa. Còn những cấu phần mang tính cốt 
lõi như động cơ, hệ thống điều khiển hay hệ thống 
truyền động thì hầu như Việt Nam (VN) chưa thể 
làm. Trong khi đó, tỷ lệ nội địa hóa trung bình của 
các nước trong khu vực lên tới gần 70%, thậm chí tỷ 
lệ này ở Thái Lan là 80%. 

Đối với ngành Dệt May, dù VN nổi tiếng về xuất 
khẩu quần áo nhưng nhiều DN chỉ đơn thuần nhập 
vải và phụ kiện của Trung Quốc rồi cắt, may và xuất 
đi châu Âu, chấp nhận biên độ lợi nhuận thấp. Tỷ lệ 
nội địa hóa của các doanh nghiệp Dệt May mới đạt 
khoảng 40-50%. Vải sử dụng cho ngành phụ thuộc chủ 
yếu vào nhập khẩu. Ngành vải may của VN hiện nay 
mới chỉ đáp ứng được khoảng 25% nhu cầu thị trường 
trong nước. 

Còn với ngành Điện tử, tỉ lệ nội địa hóa trong 
các ngành điện tử tin học, viễn thông chỉ đạt 15%; 
điện tử chuyên dụng và các ngành công nghiệp công 
nghệ cao thì chỉ đạt 5%. Nhiều đồ dùng như tivi, tủ 
lạnh, điều hòa hay điện thoại di động, đâu đó có 
mang nhãn “Made in Vietnam” thế nhưng thực tế 
các sản phẩm do DN Việt sản xuất chiếm một lượng 

rất khiêm tốn. Ví dụ, trong một chiếc điện thoại 
Samsung, 5 bộ phận cốt lõi nhất là chip, CPU, màn 
hình, camera và pin thì 100% linh kiện của 5 bộ phận 
này đều được nhập khẩu hoặc sản xuất tại các DN 
FDI, tức là các DN con của Samsung, điều này cho 
thấy, các DN Việt vẫn chưa có tên trong phần giá 
trị nhất của chiếc điện thoại Samsung được coi là 
“Made in Vietnam”.

XÂY DỰNG QUY ĐỊNH “SẢN XUẤT TẠI VN” 
LÀ MỘT YÊU CẦU CẤP THIẾT

Theo khảo sát của Nielsen, tại VN có đến 17% 
người tiêu dùng chỉ mua hàng nội địa và 59% đa phần 
mua hàng hóa có xuất xứ từ trong nước. Tuy nhiên, 
nhiều người tiêu dùng cũng hoài nghi bởi không ít sản 
phẩm chỉ trải qua công đoạn gia công, lắp ráp, chế 
biến đơn giản tại VN nhưng cũng gắn nhãn “Made in 
Vietnam”. Thậm chí nhiều hàng hóa ở bên kia biên giới 
nhưng lại được dán sẵn nhãn VN và đưa về VN tiêu 
thụ. Nguyên nhân của thực trạng này là do hiện nay 

Trong thời gian qua, hiện tượng gian lận thương mại thông qua ghi nhãn xuất xứ hàng hóa 
sản xuất tại Việt Nam (Made in Vietnam) để hưởng lợi miễn phí, lẩn tránh các biện pháp 
phòng vệ thương mại và đánh lừa người tiêu dùng ngày càng gia tăng. Vậy làm sao để bảo 
vệ uy tín hàng hóa “Made in Vietnam” thực sự?

QUỲNH ANH

 “MADE IN VIETNAM”?
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VN chưa có một tiêu chí để xác định thế nào là hàng 
“Made in Vietnam”. 

Năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
43/2017/NĐ-CP trong đó yêu cầu các tổ chức, các 
nhân, tổ chức nhập khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối 
với hàng hóa của mình trên nguyên tắc đảm bảo trung 
thực, chính xác và tuân thủ các quy định của pháp luật 
về xuất xứ hàng hóa hoặc các hiệp định mà VN đã 
tham gia ký kết. Tuy nhiên, với nguyên tắc tự quy định, 
tự chịu trách nhiệm về ghi xuất xứ trên nhãn hàng hóa 
cũng đã phát sinh một số bất cập. Đó là, nhiều DN gặp 
lúng túng và khó khăn trong xác định nguồn gốc, xuất 
xứ của sản phẩm, hàng hóa lưu thông trong nước phục 
vụ mục đích ghi nhãn hàng hoá hoặc khi có yêu cầu 
kiểm tra, chứng minh xuất xứ hàng hóa của các cơ quan 
quản lý nhà nước. Đặc biệt, việc thiếu vắng quy định 
về bộ tiêu chí để xác định nguồn gốc, xuất xứ hàng hoá 
cũng gây khó khăn cho chính các cơ quan chức năng 
trong việc kiểm tra, xác định nguồn gốc cũng như việc 
tuân thủ quy định của các thương nhân.

Trước những bất cập trên, để tránh những ảnh 
hưởng xấu đến uy tín hàng hoá VN và những tác động 
không tốt đến xuất khẩu, Bộ Công Thương đang chuẩn 
bị trình lên Chính phủ Nghị định về "Sản xuất tại VN ", 
trong đó quy định cách xác định thế nào là sản phẩm, 
hàng hóa sản xuất tại VN; tỷ lệ nội địa hóa là bao 
nhiêu... Việc ban hành Nghị định này được cho là sẽ 
giúp lấp được khoảng trống và tạo cơ sở pháp lý vững 
chắc để cả cơ quan nhà nước, DN và người tiêu dùng 
đều có thể xác định được đâu là sản phẩm được sản 
xuất tại VN.

Theo bà Phạm Châu Giang - Phó Cục trưởng Cục 
phòng vệ Thương mại, Bộ Công Thương, trên thực 
tế, việc cho ra đời Nghị định về hàng hóa “Made 
in Vietnam” không chỉ là một trong số các công cụ 
hiện nay VN đưa ra để giải quyết các vấn đề bị nước 
ngoài điều tra các biện pháp phòng vệ thương mại nói 
chung, cũng như chống lẩn tránh các biện pháp phòng 
vệ thương mại nói riêng, mà đây cũng là tuyên bố với 
các nước khác rằng, VN hoàn toàn nghiêm túc trong 
việc thực thi các quy định về vấn đề xuất xứ. Cùng với 
Nghị định về “Made in Vietnam”, cơ chế khai báo tự 
nguyện cùng chương trình truy xuất nguồn gốc sẽ cho 
ra một cơ sở dữ liệu đầy đủ để cung cấp cho các cơ 
quan hữu quan của nước ngoài nhằm chứng minh các 
hàng hóa xuất khẩu của VN.

Có thể nói, trong bối cảnh VN đã hội nhập sâu 
rộng vào nền kinh tế khu vực và toàn cầu, đặc biệt 

đang tham gia ngày càng nhiều hiệp định thương mại 
tự do, hàng Việt ngày càng có uy tín và trở thành 
thương hiệu mang tính quốc gia, thì việc xây dựng 
quy định về hàng “sản xuất tại VN” trở nên cấp thiết 
hơn bao giờ hết. Nếu Nghị định mới về “sản xuất 
tại VN” ra đời sẽ giúp thiết lập cơ chế ngăn ngừa, 
phòng chống gian lận thương mại, bảo vệ sản xuất 
trong nước và bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng ở 
mức cao nhất
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Trong thời gian qua, nhân dân cả nước hướng về miền Trung, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của 
những cơn bão liên tiếp gây mưa lũ, sạt lở, thiệt hại nghiêm trọng đến người và tài sản. Hội chữ 
Thập đỏ (HCTĐ) Tổng công ty May 10 đã có những hành động kịp thời và thiết thực để chung 
tay hỗ trợ đồng bào miền Trung vượt qua ảnh hưởng của thiên tai.

Thực hiện lời kêu gọi của ông Thân Đức 
Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc và 
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TCT May 10 tại 
Lễ chào cờ sáng thứ 2 ngày 19/10/2020, với 

tinh thần tương thân tương ái, “lá rách ít đùm lá rách 
nhiều” của tập thể người lao động May 10, chỉ sau 3 
ngày kêu gọi, toàn TCT đã vận động quyên góp được 
số tiền 723.255.000 đồng. Trong đó có 66 cán bộ và 656 
công nhân, nhân viên tham gia vượt mức vận động. 

Trong ngày 20/10/2020 Tổng Giám đốc đã quyết 
định trích nguồn lương quỹ dự phòng của TCT là 
1.660.000.000 đồng hỗ trợ cho công nhân Xí nghiệp 
May Hà Quảng mỗi người 01 triệu đồng, Công ty S&D 
mỗi người 500 ngàn đồng. 

Phát biểu tại Lễ chào cờ sáng thứ hai ngày 
26/10/2020, bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn 
TCT chia sẻ: “Cả nước đang tập trung vào công tác 
chăm lo cho người dân ở vùng lũ lụt. Thay mặt cho 
Hội Chữ thập đỏ TCT, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn 

những tấm lòng hảo tâm của toàn thể CBCNV May 10. 
Mặc dù trong năm qua, chúng ta cũng gặp rất nhiều 
khó khăn nhưng với tinh thần nhường cơm sẻ áo của 
CBCNV May 10, chúng ta vẫn sẵn sàng chia sẻ, để 
người dân miền Trung giảm bớt những gánh nặng khó 
khăn, vất vả. Chúc toàn thể CBCNV trong TCT có thật 
nhiều sức khỏe, có trí tuệ để chúng ta cùng nhau vượt 
qua những khó khăn trong năm 2020.”

Toàn bộ số tiền TCT đã vận động quyên góp 
trong đợt này đã được Hội Chữ thập đỏ TCT khẩn 
trương thay mặt toàn thể CBCNV May 10 chuyển tới 
bà con miền Trung. Trong đó, chiều ngày 21/10/2020, 
HCTĐ May 10 phối hợp với TW Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam vận chuyển chuyến hàng đầu tiên gồm 1000 
suất quà là nhu yếu phẩm như: Mì tôm, xúc xích, 
sữa, nước (205.000đ/suất) tương đương tổng trị giá 
205 triệu đồng đã vào tới Quảng Bình vào sáng 22/10 
và được trao đến tận tay người dân vùng lũ. Ngày 
23/10/2020 có 5.000 sản phẩm của TCT đã cùng đoàn 

HƯỚNG VỀ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

CỦA TỔNG CÔNG TY MAY 10

Ủng hộ Quỹ Hội Chữ thập đỏ Tập đoàn Dệt may Việt Nam
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công tác của Báo Diễn đàn & Doanh nghiệp đã được 
đưa vào ba tỉnh miền Trung gồm: Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế. 

Cũng trong chiều ngày 23/10, Bí thư Đảng ủy, 
TGĐ May 10 Thân Đức Việt đã thay mặt cho toàn thể 
CBCNV May 10 trao 100.000.000 đồng ủng hộ quỹ từ 
thiện xã hội cho Tập đoàn và Công đoàn DMVN để tổ 
chức các hoạt động hướng thiện cho những NLĐ trong 
ngành đang gặp khó khăn do bão lũ miền Trung. Bên 
cạnh đó, Siêu thị M10mart cũng chuẩn bị và phối hợp 
với báo Kinh tế & Đô thị chuyển vào cho bà con vùng 
lũ 1.000 suất quà là nhu yếu phẩm.

Đặc biệt, ngày 04/11/2020, Công đoàn và Đoàn 
Thanh niên May 10 thay mặt cho Hội chữ Thập đỏ 
TCT trao 1000 suất quà trị giá hơn 200 triệu đồng, gồm 
các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống để trao tặng 
các hộ dân của hai xã Xuân Ninh và Tân Ninh (huyện 
Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), nơi thiệt hại nặng nề 
nhất trong đợt lũ lụt. Mỗi xã nhận 500 suất quà gồm 
gạo, dầu ăn, nước mắm, muối, sữa và nước tinh khiết… 
Đồng thời trao 125.500.000 đồng cho 133 gia đình là 
CBCNV Xí nghiệp May Hà Quảng, tỉnh Quảng Ninh bị 
ảnh hưởng nặng sau lũ nhằm giúp họ vơi bớt khó khăn 
và yên tâm công tác

Tặng quà cho bà con 02 xã Xuân Ninh và Tân Ninh

Trao quà cho CBCNV Xí nghiệp May Hà Quảng bị thiệt hại 
nặng do lũ

Chuyến hàng từ thiện đầu tiên của May 10 gửi đồng bào 
miền Trung

PTT&TT
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Theo đại diện Ban Tổ chức, Lễ trao giải 
thưởng năm nay được phát động từ tháng 
6/2020 và có 232 hồ sơ dự thi ở 4 hạng 
mục: Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất 

sắc; Sản phẩm dịch vụ, giải pháp số tiêu biểu; Cơ quan 
nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Thu hẹp khoảng cách 
số. Quy chế bình chọn và trao tặng Giải thưởng cho 
các đơn vị phải đạt được các tiêu chí: Ưu việt về tính 
năng, công nghệ, bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch 
vụ; Sự nổi trội của sản phẩm dịch vụ so với các sản 
phẩm khác cùng loại trên thị trường; Sản phẩm mới, 
dịch vụ có tiềm năng ứng dụng… Sau các vòng thẩm 
định, Ban Tổ chức đã lựa chọn được 27 doanh nghiệp, 
tập đoàn công nghệ và 31 đơn vị thuộc cơ quan nhà 
nước, doanh nghiệp chuyển đổi số tiêu biểu có giải 
pháp công nghệ xuất sắc để trao Giải thưởng Chuyển 
đổi số Việt Nam 2020.

Ngoài Tập đoàn Điện lực Việt Nam là doanh 
nghiệp hàng đầu của Quốc gia được đón nhận giải 
thưởng này, còn có 8 đơn vị thuộc EVN được vinh 
danh Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc gồm: Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc; Tổng Công ty Điện lực 
miền Trung; Tổng Công ty Điện lực miền Nam; Tổng 
Công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh; Tổng Công ty Phát 
điện 1; Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng; Công 
ty Điện lực Vĩnh Long; Điện lực Phú Qúy - Công ty 
Điện lực Bình Thuận. 

Theo Ban Tổ chức, năm nay, EVN có nhiều bộ 
sản phẩm được xét tặng giải thưởng, nổi bật như: Phần 
mềm Quản lý kỹ thuật nguồn và lưới điện (PMIS); 
“Phần mềm Quản lý kinh doanh điện (CMIS); Phần 
mềm Quản lý đầu tư xây dựng (IMIS) và phần mềm 
Quản lý văn phòng (E-Office)”; “Phần mềm quản lý 

BSC/KPI, Phần mềm quản lý an toàn lao động ECP, 
TBA 110 kV kỹ thuật số”; Giải pháp “Cung cấp dịch vụ 
điện theo phương thức giao dịch điện tử”; Phần mềm 
Giải pháp phần mềm “Sản xuất và kinh doanh điện 
năng”; Giải pháp “Hệ thống giám sát và phân tích hoạt 
động của hệ thống đo đếm”; “Hệ thống điều khiển xa 
và các trạm biến áp 110 kV không có người trực vận 
hành”; “Hệ thống DSC giải pháp điều khiển tích hợp 
các nguồn năng lượng không nối lưới Quốc gia”...

Sở dĩ có được những thành tựu trên là bởi nhiều 
năm qua, các đơn vị thành viên của EVN đã triển khai 
mạnh mẽ công tác ứng dụng, đồng bộ các hệ thống 
công nghệ thông tin, phục vụ hiệu quả công tác quản 
lý, cũng như trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
nâng cao độ tin cậy vận hành và tăng năng suất lao 
động. Trong đó tiêu biểu là việc ứng dụng công nghệ 
mới trong quản lý vận hành để như: Nâng cao hiệu quả 
vận hành hệ thống SCADA/EMS tại Trung tâm điều 

EVN
Ngày 18/10/2020, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đón nhận Giải 
thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards 2020” do Hội Truyền thông số 
Việt Nam tổ chức trao tặng. Đây là lần thứ ba giải thưởng này được tổ chức nhằm tôn vinh 
các tập thể, cá nhân có những thành tích, đóng góp giá trị cho sự phát triển công nghệ số, góp 
phần quan trọng trong công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc gia.

TRƯỜNG THỊNH

Các đơn vị thuộc EVN trong nhóm 22 doanh nghiệp được
vinh danh ở hạng mục “Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc”

CÙNG MỘT SỐ ĐƠN VỊ NHẬN GIẢI THƯỞNG
DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ XUẤT SẮC VIỆT NAM 2020
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độ hệ thống điện Quốc gia; trang bị hệ thống quan trắc 
thủy văn cho các nhà máy thủy điện, các hệ thống giám 
sát online cho các thiết bị chính; triển khai hệ thống 
tự động điều khiển tổ máy (AGC), hệ thống giám sát 
diện rộng, hệ thống ghi sự cố trên hệ thống điện... Hiện 
tại toàn Tập đoàn đã đưa vào vận hành 63 trung tâm 
điều khiển xa và thực hiện điều khiển xa cho 850 trạm 
biến áp 220 kV và 110 kV không người trực. Đặc biệt là 
EVN đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý điều hành và chuyển đổi số; nâng cấp, bổ sung 
các tính năng cho hệ thống phần mềm dùng chung; hệ 
thống quản lý văn bản (E-Office) được bổ sung thêm 
nhiều tính năng nâng cao, tích hợp ký số; hệ thống 
phòng họp không giấy (E- cabinet) thống nhất trong 
toàn Tập đoàn.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng đã hoàn thành 
nâng cấp và triển khai thống nhất đến tất cả các công 
ty điện lực hệ thống phần mềm quản lý khách hàng 
dùng điện CMIS 3.0; hệ thống phần mềm thu thập 
dữ liệu từ xa (EVNHES). Công tác số hóa quy trình 
nghiệp vụ được đẩy mạnh và đã "số hóa" được trên 
90% các nghiệp vụ liên quan đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh chính của Tập đoàn. Theo đó, đến cuối 
năm 2019, EVN cung cấp 100% các dịch vụ điện theo 
phương thức điện tử, bao gồm từ dịch vụ cấp điện mới, 
đến các dịch vụ thay đổi trong quá trình thực hiện hợp 
đồng mua bán điện. Khách hàng sẽ ký các hồ sơ điện 
tử, được thực hiện theo phương thức nhận mật khẩu 
một lần (OTP) qua tin nhắn điện thoại hoặc email, chữ 
ký số; nhờ đó, tối đa trải nghiệm tiện ích cho khách 
hàng. Cuối tháng 12/2019, EVN đã hoàn thành việc đưa 
toàn bộ 12/12 dịch vụ điện cấp độ 4 kết nối với Cổng 
Dịch vụ công Quốc gia.

Việc đa dạng hóa kênh thanh toán tiền điện cũng 
được EVN triển khai trong những năm gần đây, trong 
đó có hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến thông 
qua việc trích nợ tự động, Internet banking, mobile 
banking, ví điện tử,… EVN đã có những bước tiến mạnh 
mẽ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để chăm 
sóc khách hàng. Tại các trung tâm chăm sóc khách 
hàng ngành Điện, EVN không chỉ tiếp nhận yêu cầu, 
tư vấn qua kênh tổng đài điện thoại, mà còn đa dạng 
phương thức phục vụ khách hàng qua website, email, 
webchat, fanpage, App chăm sóc khách hàng trên thiết 
bị di động, chatbot - sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để 
tư vấn khách hàng.

Việc triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ và đúng 
hướng đã tạo sức bật lớn cho EVN, tối đa tiện ích 
dịch vụ cho người sử dụng điện. Sự hài lòng của khách 
hàng đối với ngành Điện ngày càng tăng lên. Chất 
lượng dịch vụ điện cũng được ghi nhận qua những 
đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Năm 2019, 
chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được tổ chức 
Doing Business - Ngân hàng Thế giới xếp hạng thứ 
27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và lọt Top 
4 ASEAN.

Hiện nay, EVN đang tiếp tục tập trung triển khai 
thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công 
nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. EVN định hướng 
trở thành doanh nghiệp số trên cơ sở ứng dụng các 
công nghệ số, công nghệ thông tin và công nghệ của 
cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi lĩnh vực hoạt động 
nhằm đưa EVN trở thành Tập đoàn kinh tế phát triển 
bền vững, hiệu quả

Ông Nguyễn Hữu Thịnh - Tổng giám đốc đại diện EVNGENCO1 
nhận giải thưởng

Ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc thay mặt EVN nhận 
Giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc 2020
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TUẤN ANH

Những ngày qua, khi “khúc ruột miền Trung” oằn mình gánh chịu nhiều cơn bão lũ thì trên 
khắp mọi miền của Tổ quốc, các tổ chức, cá nhân đang cùng nhau chung tay góp sức, ủng hộ 
đồng bào bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Hòa chung tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá 
lành đùm lá rách”, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ( EVNNPT) và các đơn vị thành 
viên đã kịp thời phát động quyên góp ủng hộ, cũng như có nhiều hành động nhân ái để người 
dân vùng lũ sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Kể từ đầu tháng 10/2020, nhiều tỉnh, thành 
phố tại miền Trung đã liên tiếp hứng chịu 
các đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão và 
áp thấp nhiệt đới khiến người dân nơi đây 

phải gánh chịu những hậu quả to lớn của “lũ chồng lũ”. 
Đặc biệt, các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên - Huế… vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp 
nhiệt đới, bão và mưa lớn trong nhiều ngày đã khiến 
cho cuộc sống của nhân dân gặp vô vàn khó khăn. 
Mưa lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua tại miền Trung 
đã làm gần 150.000 ngôi nhà bị hư hỏng và chìm ngập 
trong nước; gần 5.000 ha lúa, hoa màu bị mất trắng; 

hàng triệu học sinh phải nghỉ học; nhiều công trình 
trường học, bệnh viện bị hư hỏng nặng; giao thông chia 
cắt; hàng vạn gia đình lâm vào hoàn cảnh cùng cực.

Đồng cảm với những mất mát của đồng bào miền 
Trung, EVNNPT là một trong những đơn vị sớm nhất 
tổ chức quyên góp để ủng hộ, thăm hỏi và động viên 
người dân các tỉnh thành gặp thiên tai. Ngay trong ngày 
19/10/2020, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNNPT 
Nguyễn Tuấn Tùng đã phát động, kêu gọi tinh thần 
tương thân tương ái của CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng 
Công ty cùng chung tay, góp sức ủng hộ bằng tinh thần, 
vật chất thông qua nhiều hình thức khác nhau để giúp 

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT (thứ 4 từ phải sang) trao 500 triệu đồng hỗ trợ nhân dân tỉnh Quảng Bình

LAN TỎA TẤM LÒNG NHÂN ÁI
VÌ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT

EVNNPT:
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đồng bào miền Trung giảm bớt khó khăn, sớm ổn định 
cuộc sống. Đồng thời, Tổng công ty cũng kêu gọi các 
đơn vị thành viên kịp thời phát động quyên góp ủng hộ 
khúc ruột miền Trung với sự tham gia của tất cả lãnh 
đạo, cán bộ và người lao động trong toàn ngành. Cùng 
với đó, Công đoàn, Đoàn Thanh niên các cấp phải huy 
động lực lượng, đặc biệt là lực lượng xung kích ở cơ sở, 
phân bổ các nguồn lực một cách phù hợp để hỗ trợ, giúp 
đỡ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Hưởng ứng lời kêu gọi từ Ban Lãnh đạo, CBCNV-NLĐ 
trong toàn Tổng Công ty đã dành ra ít nhất một ngày 
lương để ủng hộ đồng bào, cũng như tình nguyện tham gia 
các đoàn công tác đi tới những địa phương, hộ gia đình gặp 
khó khăn để tận tay trao những phần quà ý nghĩa. Đến nay, 
EVNNPT đã quyên góp được gần 3,3 tỷ đồng để ủng hộ 
cho các địa phương khắc phục hậu quả bão lũ. Bên cạnh 
việc quyên góp tiền, Tổng Công ty và các đơn vị thành 
viên còn có nhiều hình thức hỗ trợ phong phú, thiết thực 
khác về các nhu yếu phẩm cần thiết như: Áo phao, thuốc 
men, quần áo, lương thực… để cùng với các lực lượng chức 
năng làm tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn, cũng như 
hỗ trợ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Để kịp thời gửi gắm những phần quà ủng hộ đến 
với đồng bào, trong các ngày từ 23-28/10/2020, ông 
Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành viên 
và ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT đã 
dẫn đầu đoàn công tác của Tổng Công ty đến thăm 
hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho người dân các 
địa phương miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề do bão 
lũ. Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các tỉnh/thành phố, EVNNPT đã trao toàn bộ số tiền 
của CBCNV-NLĐ trong toàn ngành quyên góp được. 
Trong đó, đoàn đã hỗ trợ cho nhân dân các tỉnh Hà 
Tĩnh và Quảng Bình, mỗi tỉnh 500 triệu đồng; các tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, mỗi tỉnh 400 triệu đồng… 
Ngoài ra, đoàn còn tặng hàng nghìn phần quà là những 
nhu yếu phẩm để động viên người dân vùng bị ngập lụt.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên EVNNPT chia sẻ: “Hưởng ứng lời kêu gọi của 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về việc 
chung tay giúp đỡ nhân dân, người nghèo, người gặp 
hoạn nạn khó khăn và đồng bào ở các tỉnh, thành miền 
Trung bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt, EVNNPT đã 
quyên góp được gần 3,3 tỷ đồng để ủng hộ cho người 
dân các tỉnh miền Trung và toàn bộ số tiền đã được 
Tổng Công ty, cũng như các đơn vị thành viên chuyển 
đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
các tỉnh. Đặc biệt, bên cạnh việc hỗ trợ về vật chất, 
Tổng công ty cũng đã chỉ đạo Công ty Truyền tải điện 

2 phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập 
trung khắc phục hậu quả sự cố lưới điện sau bão, lũ, 
đảm bảo lưới điện trên địa bàn các tỉnh khu vực miền 
Trung luôn vận hành an toàn, góp phần để hệ thống 
lưới điện Quốc gia liên tục thông suốt, hiệu quả. Bên 
cạnh đó, Công ty còn cử lực lượng cán bộ xung kích 
tích cực tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; kịp thời 
chăm lo, hỗ trợ cho CBCNV và nhân dân vùng lũ khắc 
phục hậu quả bởi thiên tai”.

Có thể khẳng định, trong khó khăn, hoạn nạn, tình 
người càng thêm ấm áp với những nghĩa cử cao đẹp. 
Tinh thần “nhường cơm xẻ áo”, đùm bọc lẫn nhau của 
EVNNPT đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, tiếp thêm 
nguồn năng lượng quý giá để người dân miền Trung 
ruột thịt khắc phục khó khăn, vượt qua bão lũ và nhanh 
chóng ổn định cuộc sống

EVNNPT quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục 
hậu quả thiên tai

CBCNV Công ty Truyền tải điện 1 ủng hộ nhân dân các tỉnh 
miền Trung
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ANH TUẤN

Những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tập trung xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp (VHDN) tới tất cả các đơn vị thành viên, nhằm gìn giữ và phát huy 
truyền thống tốt đẹp của Tổng Công ty trong 51 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, 
coi đây là tài sản vô giá chắp cánh cho sự phát triển bền vững của Tổng công ty trước những 
đòi hỏi ngày càng khắt khe của thực tiễn.

QUYẾT ĐỊNH SỰ THÀNH CÔNG CỦA EVNNPC
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: NHÂN TỐ CỐT LÕI

EVNNPC là một doanh nghiệp hàng đầu 
trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối 
điện năng trên địa bàn cả nước, với đội ngũ 
cán bộ yêu nghề, giàu kiến thức, năng động 

và bản lĩnh, Tổng công ty đã góp phần cùng với Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện tốt vai trò chủ đạo 
của một ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo an ninh 
năng lượng Quốc gia, phục vụ cho mục tiêu an sinh xã 
hội và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho sự 
nghiệp CNH - HĐH đất nước. 

Với khẩu hiệu "Vì niềm tin của bạn", 51 năm qua, 
EVNNPC luôn ý thức được vai trò và vị thế của một 
doanh nghiệp chủ đạo thúc đẩy KT - XH đất nước phát 
triển. Các thế hệ CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng công 
ty đã luôn nỗ lực hết mình để đáp ứng đầy đủ nhu cầu 
về điện năng và các dịch vụ tiện ích khác cho mọi đối 
tượng khách hàng với chất lượng dịch vụ hoàn hảo 
nhất. Đặc biệt, dựa trên bề dày của nền tảng văn hóa, 
kết hợp với nguồn nhân lực chất lượng cao và được áp 
dụng những công nghệ hiện đại, EVNNPC đã trở thành 
nhà phân phối và kinh doanh điện năng hàng đầu Việt 
Nam, cũng như tiệm cận với các Công ty Điện lực ở 
những quốc gia phát triển trong khu vực Đông Nam Á.

Để thực hiện các tiêu chí về hệ giá trị cốt lõi, 
chuẩn mực đạo đức trong văn hóa và thực thi văn hóa 
EVNNPC, lãnh đạo Tổng công ty đã xác định: Mọi 
hoạt động của EVNNPC đều hướng đến con người, 
vì con người; Luôn nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh 
thần tận tâm với công việc và lấy khách hàng làm 
trung tâm của mọi hoạt động; Cam kết tuân thủ pháp 
luật, hành động khách quan, trung thực, công tâm 
và minh bạch; Xây dựng hình ảnh tốt đẹp của ngành 
Điện trong cộng đồng để xứng đáng với niềm tin của 
Đảng, Chính phủ và nhân dân… Theo đó, toàn thể 

CBCNV-NLĐ trong Tổng công ty luôn nhận thức 
VHDN không phải điều gì cao xa, mà coi văn hóa 
như những công việc thường ngày. Trong đó nhiệm 
vụ quan trọng hàng đầu là làm hài lòng khách hàng. 
Bởi vậy, ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù khó khăn đến 
đâu, mỗi CBCNV-NLĐ trong toàn Tổng công ty đã 
đoàn kết, ưu tiên tối đa việc đảm bảo cung cấp điện 
với chất lượng tốt nhất cho người dân. Đối với khách 
hàng, đội ngũ những người thợ điện miền Bắc không 
có biểu hiện tiêu cực, vòi vĩnh, hay từ chối các yêu 
cầu chính đáng của người dân trong việc cấp điện, 
sửa chữa, hoặc giải quyết các vấn đề nảy sinh khi thực 
hiện nhiệm vụ.

Là doanh nghiệp có nhiều đối tượng phục vụ khác 
nhau, từ người dân thành phố đến bà con các dân tộc 
vùng cao, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, nên trình độ 
tư duy, nhận thức của mỗi nơi cũng một khác nhau. 
Bởi vậy, EVNNPC cũng quy định cách ứng xử phù hợp 
đối với người dân từng khu vực, vùng miền theo triết 

Điểm đánh giá độ hài lòng khách hàng của EVNNPC
luôn đạt ở ngưỡng cao, với trên 08 điểm
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lý "Khách hàng là trung tâm" và sự hài lòng của khách 
hàng là thành công của doanh nghiệp. Từ đó, Tổng 
công ty nhận lại được sự ủng hộ, giúp đỡ của chính 
quyền và nhân dân các địa phương trong công tác giải 
phóng mặt bằng, bảo vệ an toàn hành lang lưới điện, 
các công trình đường dây và trạm biến áp… theo đúng 
phương châm: "Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó 
vạn lần dân liệu cũng xong".

Bên cạnh đó, với tinh thần tương thân, tương ái và 
"Vì một cộng đồng phát triển", trong nhiều năm qua, 
EVNNPC đã xây dựng nên một phông văn hóa riêng 
cho mình thông qua nhiều hoạt động thiết thực. Vượt 
qua những khó khăn về vốn, cũng như thể hiện đúng 
cam kết với Đảng và Chính phủ trong việc "Điện đi 
trước một bước", Tổng công ty đã đầu tư hàng chục 
nghìn tỷ đồng để triển khai các dự án đưa điện về nông 
thôn, miền núi, hải đảo… nhằm giúp bà con xóa đói, 
giảm nghèo, phát triển kinh tế bền vững. Ngoài ra, 
EVNNPC còn hỗ trợ các địa phương xây dựng nhiều 
trường học, các công trình cầu đường, nhà tình nghĩa, 
ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt…

Trên tinh thần lấy VHDN là nền tảng để đổi mới và 
phát triển bền vững, từ năm 2019 đến nay, EVNNPC đã 
đẩy mạnh triển khai chương trình hành trình văn hóa từ 
Tổng công ty đến các đơn vị cơ sở và nâng cao vai trò 
lãnh đạo VHDN của toàn bộ hệ thống lãnh đạo, quản 
lý để xây dựng phong cách lãnh đạo "Đổi mới - Chuyên 
nghiệp - Hành động - Hiệu quả" một cách quyết liệt, 
đồng bộ ở tất cả các phòng, ban, đơn vị. Đồng thời, triển 
khai có hiệu quả các hoạt động đào tạo, truyền thông gắn 
kết nhân viên, xây dựng một tập thể đội ngũ đoàn kết, 
thống nhất để đưa EVNNPC lên tầm cao mới, hướng đến 

mục tiêu nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của 
khách hàng. Nhờ đó, điểm đánh giá độ hài lòng khách 
hàng của Tổng công ty hằng năm luôn đạt ở ngưỡng cao, 
với trên 08 điểm. Nhiều Công ty Điện lực đã làm tốt công 
tác VHDN và được khách hàng đánh giá cao như: Sơn 
La, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Lào Cai, Ninh Bình, 
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Nam Định…  

Để tiếp tục xứng đáng là doanh nghiệp hàng đầu 
quốc gia trong lĩnh vực kinh doanh điện năng và cái nôi 
của ngành Điện Việt Nam, trong năm 2020, Ban Lãnh 
đạo Tổng công ty đã ban hành các tiêu chuẩn trong bộ 
Văn hóa EVNNPC để khơi dậy tinh thần tương thân, 
tương ái, tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện 
để “Vì một cộng đồng phát triển”. Theo đó, Tổng công 
ty đang tiếp tục nâng cao tính tuân thủ kỷ luật, kỷ cương 
làm việc của CBCNV với tinh thần trách nhiệm cao, 
đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng ngày càng hoàn 
thiện; Xây dựng và triển khai các tiêu chuẩn VHDN cho 
CBCNV để hướng đến các chuẩn mực văn hoá chuyên 
nghiệp, chất lượng, hiệu quả cao; Đổi mới các nội dung 
VHDN nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng EVNNPC 
trở thành doanh nghiệp số có văn hoá mạnh.

Đồng thời, Tổng công ty còn đổi mới phương thức 
hoạt động, triển khai VHDN đi vào chiều sâu và thực 
chất; Tiếp tục xây dựng đội ngũ lãnh đạo có phong 
cách “Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động - Hiệu 
quả”; Tích cực cải thiện môi trường làm việc ngày 
càng lành mạnh; Tăng cường truyền thông hiệu quả về 
VHDN để khơi dậy niềm tự hào, lan toả tinh thần đổi 
mới và các giá trị văn hoá đến mọi CBCNV nhằm đưa 
văn hoá EVNNPC đến với mọi khách hàng và cộng 
đồng xã hội

EVNNPC đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để đưa điện về nông thôn, miền núi, hải đảo giúp bà con xóa đói, giảm nghèo
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THẾ DŨNG

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một trong những tiêu chí quan trọng 
hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD điện năng, bởi vậy, trong những năm qua, 
Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, 
nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu giảm TTĐN theo đúng lộ trình mà Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc giao, cũng như đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tăng trưởng phụ tải trên địa bàn tỉnh.

NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ TRONG
CÔNG TÁC GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG

PC HƯNG YÊN:

Hiện nay, PC Hưng Yên đang quản lý vận 
hành 234 km đường dây và 12 trạm biến 
áp (TBA) 110 kV với tổng công suất đặt 
là 1.420 MVA; trên 2.000 km đường dây 

trung áp và 6.875 km đường dây hạ áp…, cung cấp điện 
cho hơn 442 nghìn khách hàng. Do đặc điểm nhiều 
tuyến đường dây trung, hạ áp đã vận hành lâu năm 
nhưng chưa được cải tạo, bán kính cấp điện xa và phụ 
tải rải rác, tập trung ở cuối nguồn đã khiến cho công 
tác giảm TTĐN của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. 
Đặc biệt, vào cao điểm mùa nắng nóng, nhiều đường 
dây và TBA luôn phải hoạt động trong tình trạng đầy 

tải, đôi khi quá tải đã tạo ra những áp lực lớn cho PC 
Hưng Yên trong việc hạ tổn thất điện.

Trước thực trạng trên, thời gian qua, PC Hưng Yên 
đã chủ động đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính đột 
phá trong việc giảm TTĐN và xác định tính đồng bộ, 
liên kết giữa các giải pháp. Theo đó, Công ty đã củng 
cố và tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban 
chỉ đạo giảm TTĐN trên cơ sở giao chỉ tiêu tổn thất 
cho từng Điện lực. Đồng thời, có đánh giá thực hiện 
từng tháng, quý, năm và gắn kết quả thực hiện các chỉ 
tiêu với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị. Ngoài 
ra, đối với nhóm các giải pháp trong vận hành (chống 

Lắp đặt công tơ điện tử thay thế công tơ cơ khí trên địa bàn thành phố Hưng Yên
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đầy, quá tải thiết bị, sự cố và điện áp thấp), PC Hưng 
Yên đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo dõi sát mức 
độ mang tải của các đường dây, máy biến áp, nhằm 
giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện, không để xảy ra sự cố 
chủ quan; Tính toán phương thức vận hành lưới điện 
một cách hợp lý để vừa đảm bảo độ tin cậy cung cấp 
điện cho khách hàng, vừa đưa tỷ lệ TTĐN hạ xuống 
mức thấp nhất có thể; Xây dựng phương án tránh vận 
hành quá tải, hay non tải tại các đường dây, máy biến 
áp và thiết bị trên lưới điện; Thay thế, nâng khả năng 
tải các đường dây và thực hiện hoán đổi máy biến áp 
thường xuyên đầy tải hoặc có tổn thất cao.

Bên cạnh đó, PC Hưng Yên đã bám sát quy hoạch 
phát triển KT - XH của địa phương để tập trung nguồn 
vốn cho công tác phát triển lưới điện, đồng thời cải tạo, 
chống quá tải. Chỉ từ năm 2015 tới nay, Công ty đã đầu 
tư mới 926 TBA chống quá tải; Thay mới dây dẫn trần cũ 
nát bằng hệ thống dây bọc cáp, cũng như đẩy nhanh quá 
trình áp dụng công tơ điện tử để tiến tới xóa bỏ công tơ 
cơ khí. Đặc biệt, PC Hưng Yên đã triển khai xây dựng hệ 
thống thu thập dữ liệu giám sát từ xa, nhằm từng bước 
hiện đại hóa phương thức ghi chỉ số công tơ và giám sát 
các thông số kỹ thuật vận hành trên lưới điện; Lắp đặt 
thiết bị báo sự cố trên đường dây, cũng như tập trung 
đầu tư camera nhiệt, phục vụ công tác kiểm tra, phát 
hiện chính xác các điểm phát nhiệt trên lưới điện để 
nhanh chóng xử lý, giảm sự cố và giảm TTĐN.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đó, tỷ lệ TTĐN 
của PC Hưng Yên đã giảm mạnh theo từng năm. Điển 
hình từ năm 2015 đến hết năm 2019, tỉ lệ này đã giảm 
từ 6,58% xuống còn 3,95% (nếu chỉ tính riêng trong 
năm 2019, tổng số điện năng hao tổn của toàn Công ty 
đã giảm được hơn 108 triệu kWh, tương ứng với số tiền 
190,5 tỷ đồng). Dự kiến, TTĐN của Công ty phấn đấu 
thực hiện cả năm 2020 sẽ tiếp tục hạ xuống còn 3,65% 
và đạt tỷ lệ thấp nhất từ trước tới nay, cũng như tiệm 
cận với tổn thất kỹ thuật. Những kết quả ấn tượng này 
đã giúp PC Hưng Yên về đích trước 01 năm so với chỉ 
tiêu TTĐN mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao 
cho Công ty tại nhiệm vụ kế hoạch 05 năm, giai đoạn 
2016 - 2020, qua đó góp phần tích cực giúp đơn vị nâng 
cao hiệu quả vận hành lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Ông Lương Minh Thanh - Giám đốc PC Hưng Yên 
cho biết: “Chương trình giảm TTĐN có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu và là chỉ tiêu chính trong hoạt động 
SXKD của đơn vị. Do vậy, thời gian qua, PC Hưng Yên 
đã thành lập Ban Chỉ đạo giảm TTĐN từ cấp Công ty 
tới các Điện lực trực thuộc, đồng thời, chỉ đạo các Điện 
lực phân công các cá nhân quản lý từng xuất tuyến 
trung, hạ áp cụ thể để gắn với trách nhiệm quản lý. 

Ngoài ra, căn cứ theo kế hoạch chi phí đầu tư sửa chữa 
lớn cũng như chi phí biến động hàng năm, Công ty đều 
sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện sửa chữa lưới điện 
sao cho đảm bảo đạt hai mục tiêu là giảm sự cố và giảm 
TTĐN. Nhờ vậy, PC Hưng Yên luôn nằm trong Top 
đầu của cả nước về thực hiện giảm TTĐN”.

Thời gian tới, để tỷ lệ TTĐN tiếp tục duy trì ở 
ngưỡng thấp nhất có thể, PC Hưng Yên đã đề ra hàng 
loạt các giải pháp. Trong đó, Công ty sẽ tiếp tục triển 
khai từng nhóm giải pháp giảm TTĐN đã mang lại hiệu 
quả cao mà đơn vị đang áp dụng. Đồng thời, sẽ tập trung 
đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện 
theo thứ tự ưu tiên đối với khu vực có điện áp thấp, nơi 
có tổn thất cao, lưới điện cũ nát trước; Đẩy mạnh áp 
dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; Sử dụng các 
thiết bị công nghệ tiên tiến, có độ chính xác cao để 
đánh giá, phân tích tình trạng vận hành của từng thiết 
bị, nhằm sớm phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn gây sự 
cố, hư hỏng lưới điện. Ngoài ra, Công ty cũng đẩy nhanh 
quá trình thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử; 
Xây dựng bản đồ theo dõi điện áp và giám sát chất lượng 
điện áp toàn tỉnh. Đặc biệt, PC Hưng Yên sẽ tiếp tục xử 
lý các tồn tại trong quản lý kỹ thuật như: Cân đảo pha 
lưới điện; Kiểm tra xử lý các mối nối đường dây; San tải 
giữa các trạm biến áp để giảm tổn thất lưới điện hạ thế… 
nhằm phấn đấu đến hết năm 2020, toàn Công ty không 
còn trạm biến áp có TTĐN trên 7%.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cùng sự nỗ lực của 
Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV-NLĐ toàn Công ty 
trong việc giảm TTĐN, tin rằng, PC Hưng Yên sẽ hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu thực hiện tỷ lệ TTĐN trong thời 
gian tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để Công ty tiếp 
tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc giao cho

PC Hưng Yên xây dựng bản đồ theo dõi điện áp và giám sát 
chất lượng điện áp toàn tỉnh
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NGỌC TÂN

Từ nhiều năm qua, bên cạnh việc đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội địa phương, Công ty Điện lực Lào Cai (PC Lào Cai) luôn xác định dịch vụ khách hàng 
là khâu then chốt và lấy sự hài lòng của khách hàng làm thước đo hiệu quả trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Để công tác này tiếp tục đi vào chiều sâu, Công ty đã và đang không 
ngừng nỗ lực triển khai, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp.

LẤY SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG LÀM 
THƯỚC ĐO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

PC LÀO CAI:

Với phương châm “Lấy khách hàng làm 
trung tâm”, PC Lào Cai đã tập trung 
đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách 
hành chính, giảm bớt các giấy tờ trong 

giao dịch để tiết kiệm thời gian cho khách hàng. Theo 
đó, Công ty đã ban hành các quy định làm việc và 
thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc về công tác cải 
cách hành chính, cũng như giao nhiệm vụ cụ thể cho 
từng đơn vị trực thuộc. Đồng thời, chỉ đạo các Điện 
lực địa phương đẩy nhanh tiến độ giải quyết công 
việc, hồ sơ thủ tục liên quan đến khách hàng và đã 
đạt được nhiều kết quả tích cực. Cụ thể, chỉ số tiếp 
cận điện năng trung bình hiện nay của Công ty thực 
hiện là 4,3 ngày làm việc (quy định là 07 ngày); phục 
hồi cấp điện trở lại sau sự cố dưới 02 giờ; thời gian 
lắp công tơ cấp điện mới là 2,32 ngày (quy định là 03 
ngày) đối với khách hàng khu vực thành phố, thị trấn 
và 1,72 ngày (quy định là 05 ngày) đối với khách hàng 
khu vực nông thôn, vùng núi…

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng 
trong việc thanh toán tiền điện không phải sử dụng tiền 
mặt, PC Lào Cai đã ký kết với các ngân hàng trên địa 
bàn như: Vietcombank, Agribank, Viettinbank, BIDV… 
Đồng thời, coi trọng công tác tuyên truyền tới khách 
hàng sử dụng điện về các lợi ích của hình thức này 
nhằm xây dựng thói quen mới cho người dân. Tính đến 
hết tháng 10 năm 2020, toàn tỉnh đã có 92,36% khách 
hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức 
trung gian. Trong đó, thanh toán điện tử đạt 57,44%, 
đạt 93,61% kế hoạch Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 
giao năm 2020. Đặc biệt là, Công ty đã triển khai áp 
dụng hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy thông 

thường, tạo thuận lợi cho việc đối chiếu dữ liệu, kê 
khai, cũng như rút ngắn được thời gian thanh toán, hạn 
chế được sai sót, thất lạc hóa đơn và giảm bớt phiền hà 
cho khách hàng.

Một trong những công tác dịch vụ khách hàng nổi 
bật của PC Lào Cai là đã đẩy mạnh các kênh cung cấp 
thông tin dựa trên nền tảng internet. Hiện, người dân có 
thể dễ dàng kiểm soát được thông tin về tiền điện, nợ 
tiền điện, lịch sử chỉ số công tơ, biểu đồ sử dụng điện 
trong 06 tháng gần nhất, cũng như lịch cắt điện, hướng 
dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm điện… chỉ bằng một 
vài thao tác đơn giản do Zalo cung cấp. Bên cạnh đó, 
Công ty cũng đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ với 
Trung tâm CSKH của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc 
trong việc đa dạng hóa nhiều kênh cung cấp dịch vụ 

PC Lào Cai đứng thứ Nhì toàn Tổng công ty Điện lực
miền Bắc về về sự hài lòng của khách hàng
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như: Tổng đài điện thoại 19006769, Email, Website CSKH 
và qua mạng xã hội Fanpage Facebook để tiếp nhận, giải 
đáp thắc mắc của khách hàng.

Đặc biệt, để tiếp tục nâng cao công tác dịch vụ 
khách hàng theo hướng ngày càng “thân thiện, chuyên 
nghiệp, minh bạch”, PC Lào Cai đã thực hiện cơ chế 
một cửa đối với nhu cầu cấp điện mới của người dân. 
Đơn vị chịu toàn bộ trách nhiệm trước khách hàng về 
quá trình giao dịch, quá trình thực hiện, cho tới khi có 
kết quả cuối cùng. Tại hệ thống phòng giao dịch ở Điện 
lực các huyện và thành phố, CBCNV đều thực hiện 
nghiêm túc quy chế phối hợp, giải quyết nhanh chóng 
yêu cầu của khách hàng. Điển hình như vào cao điểm 
mùa nắng nóng 2020, nhiều ý kiến khách hàng trên địa 
bàn thắc mắc về tình trạng tiền điện tăng cao, ngay lập 
tức Công ty đã triển khai công tác kiểm tra, phúc tra 
công tơ cho 100% khách hàng có sản lượng tăng đột 
biến từ 30% trở lên so với tháng liền kề trước đó. 

Bà Trần Thị Thanh Hà (tổ 29, phường Duyên Hải, 
thành phố Lào Cai) chia sẻ: “Tôi đánh giá rất cao thái 
độ, tinh thần phục vụ của cán bộ ngành Điện Lào Cai. 
Đặc biệt là trong thời gian gần gây, chất lượng phục vụ 
khách hàng đã được nâng cao rõ rệt. Mỗi khi có nhu 
cầu thực hiện các thủ tục hành chính với ngành Điện, 
tôi đều được các nhân viên hướng dẫn tận tình, chi tiết 
và cụ thể”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn - 
Giám đốc PC Lào Cai cho biết: “Nhằm nâng cao chất 
lượng trong công tác dịch vụ khách hàng, thời gian 
qua, PC Lào Cai đã không ngừng nỗ lực xây dựng đội 
ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao, cùng phong 
cách, tư duy dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp. Điều 
này đã làm cho khách hàng cảm thấy thoải mái mỗi 
khi tới giao dịch tại Công ty. Chúng tôi luôn đặt khách 
hàng làm trung tâm và xác định công tác dịch vụ khách 
hàng là khâu then chốt, quyết định đến sự phát triển 
theo hướng bền vững. Vì thế, mỗi CBCNV của Công ty 
luôn cố gắng phục vụ tốt nhất để đem đến sự hài lòng 
cho khách hàng. Nhờ làm tốt công tác này nên điểm 
đánh giá về sự hài lòng của khách hàng đối với PC Lào 
Cai đã đạt 8,48 điểm và đứng thứ Nhì toàn Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc”.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBC-
NV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, nâng cao hiệu quả SXKD, chắc chắn PC Lào Cai 
sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra 
trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đồng thời, 
tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động dịch vụ khách 
hàng của ngành Điện, qua đó góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển KT - XH của địa phương và 
xây dựng hình ảnh người thợ điện thân thiện, chuyên 
nghiệp, vì khách hàng

PC Lào Cai giải quyết nhanh chóng các yêu cầu của khách hàng
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Không thể cầm lòng trước những đau 
thương, mất mát của đồng bào miền 
Trung, Ban Lãnh đạo Công ty CP Sản 
xuất Biến thế HBT Việt Nam đã nhanh 

chóng phát động toàn thể CBCNV-LĐ quyên góp ủng 
hộ người dân vùng bão lũ. Cụ thể, mỗi CBCNV đã 
đóng góp ít nhất một ngày lương, với Ban Lãnh đạo là 
hai ngày lương nhằm chung sức ủng hộ các gia đình gặp 
thiên tai sớm ổn định cuộc sống. Số tiền ủng hộ, Công 
ty đã dùng để mua lương thực và các nhu yếu phẩm 
cần thiết cho bà con.

Công ty đã trực tiếp liên hệ, phối hợp với Công 
đoàn các Công ty Điện lực tại 3 tỉnh Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế để chọn ra các xã, 
huyện gặp nhiều khó khăn nhất, đồng thời cử đoàn 
công tác trực tiếp vào miền Trung để trao quà cho 
người dân. 

Ông Dương Xuân Nam - Phó Tổng Giám đốc 
kinh doanh HBT Việt Nam, Trưởng đoàn từ thiện 
chia sẻ: “Vừa qua, miền Trung đã xảy ra nhiều thiệt 
hại do thiên tai, không chỉ có Nhà nước quan tâm tới 
nhân dân ở những vùng chịu ảnh hưởng, mà các cá 
nhân, doanh nghiệp cũng đều phải có trách nhiệm 
trên tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá 
rách, những lúc khó khăn đều phải sát cánh bên nhau, 
giúp đỡ nhau vượt qua. Chính từ nhận thức đó, Ban 
Lãnh đạo HBT đã tổ chức chương trình thiện nguyện, 
thành tâm, với khả năng mình có đến đâu giúp đến 
đó, Công ty đã quyết định ủng hộ 3/4 tỉnh bị ảnh 
hưởng nặng nhất. Phần quà tuy không nhiều nhưng 
hy vọng phần nào có thể giúp đỡ được người dân 
vượt qua khó khăn”.

Trước ngày lên đường, những gói quà được chính 
CBCNV Công ty chuẩn bị cẩn thận, tất cả đều chứa 
đựng trong đó tấm lòng, tình cảm của người lao động 
HBT Việt Nam dành cho đồng bào miền Trung đang 
phải chịu nhiều vất vả, đau thương do thiên tai, ngập 
lụt. Tổng cộng có 600 suất quà (mỗi tỉnh 200 suất), 
mỗi suất quà bao gồm: Gạo, dầu ăn, bột canh, quần 
áo cũ còn dùng được và tiền mặt được chuẩn bị chu 
đáo. Sáng 24/10, đoàn bắt đầu khởi hành, dọc theo 
3 tỉnh miền Trung để trao quà. Dù vào thời điểm đó 
cơn bão số 8, số 9 được dự báo rất mạnh sẽ đổ bộ 
vào miền Trung khiến thời tiết chuyển biến xấu và 
mưa lũ rất nguy hiểm, nhưng đoàn công tác của HBT 
vẫn quyết tâm hoàn thành chuyến đi, trao quà đến 
tận tay bà con vùng nước lũ trong thời điểm bà con 
cần nhất.

NGUYỄN HOA

Giữa những ngày tháng 10, những tin tức về tình hình mưa lũ, ngập lụt tại các tỉnh miền 
Trung được cập nhật từng ngày, từng giờ. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, các cơn bão 
ập vào đất liền gây mưa lớn, khiến nhiều tỉnh thành miền Trung như Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Hà Tĩnh… ngập trong biển nước – nước lũ vượt mức lịch sử 
năm 1979. Những thiệt hại nặng nề về người và tài sản, khiến đời sống sinh hoạt của người 
dân gặp vô vàn khó khăn.

HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG RUỘT THỊT
HBT VIỆT NAM VÀ HÀNH TRÌNH

Lãnh đạo, CBCNV HBT Việt Nam cùng hướng về miền Trung
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Đoàn đã đến thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát 
của bà con và trao quà tại 02 xã Quảng Phương, Quảng 
Văn (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình); 02 xã Thanh 
An, Kim Đâu (huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị). Riêng 
tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đã trao quà tại xã Quảng 
Phước (huyện Quảng Điền), xã Phú Thanh và xã Phú 
Lương (huyện Phú Vang). Ở mỗi nơi đoàn đến trao quà 
đều là những địa phương chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng 
nề do mưa lũ gây ra. Đoàn công tác đã không giấu được 
xúc động khi chứng kiến tận mắt những khó khăn mà 
đồng bào miền Trung đang phải gánh chịu. 

Ông Phan Văn Vĩnh - Giám đốc Công ty Điện lực 
Quảng Trị đã trực tiếp thay mặt bà con tại 2 xã Thanh 
An, Kim Đâu của huyện Cam Lộ gửi lời tri ân sâu sắc 
đến HBT Việt Nam và hy vọng những món quà của 
người lao động HBT sẽ góp phần giúp bà con vượt qua 
khó khăn, thiệt hại do thiên tai gây ra và sớm ổn định 
cuộc sống.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn đã đến được tận 
nơi hai huyện bị ngập nặng nhất, mặc dù nước đã rút 
được gần một tuần, nhưng một số đoạn đường vẫn bị 
ngập. Tường nhà vẫn còn dấu vết của mực nước dâng. 
Có nhà vết nước còn lên tận mái. Cụ Nguyễn Thị Lý, 
xã Phú Thanh, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 
cho biết: “Năm nay tôi 70 tuổi rồi mà chưa từng thấy 
một trận lũ lụt nào kinh hoàng như vậy. Nước vào nhà 
nhanh đến mức không kịp kê đồ đạc lên cao. Có kê 
cũng không thể nào nghĩ được nước dâng lên tận mái 
nhà. Cả đêm không ngủ ngồi nhìn nước lên. Hoa màu 
và gia súc mất hết, giờ không còn giống để trồng trọt, 
chăn nuôi. Thiên tai thật khắc nghiệt. Cảm ơn tấm lòng 
của Công ty đã không quản ngại đường sá xa xôi đến 
tận nơi trao quà cho bà con, thực sự dân chúng tôi rất 
cảm động”.

Thời gian qua, không chỉ đầu tư mở rộng kinh 
doanh, tập trung sản xuất, mang những sản phẩm máy 
biến áp chất lượng đến với khách hàng trong và ngoài 
nước, HBT Việt Nam còn được biết đến là một doanh 
nghiệp vì cộng đồng và là đơn vị luôn tích cực trong các 
hoạt động thiện nguyện, coi đó là trách nhiệm và nghĩa 
vụ của doanh nghiệp mình với xã hội. 

Thông qua hoạt động “Hướng về miền Trung ruột 
thịt”, HBT Việt Nam mong muốn được góp sức để 
“tiếp lửa” cho miền Trung vượt qua giai đoạn khó 
khăn. Tình cảm “thương người như thể thương thân” 
của Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam đã 
thể hiện tấm lòng nhân ái, giàu tính nhân văn và có sức 
lan tỏa Lãnh đạo HBT trao quà cho bà con Thừa Thiên Huế

HBT phối hợp với PC Quảng Trị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Người dân Quảng Bình xúc động trước nghĩa cử của 
CBCNV HBT

CBCNV HBT gấp rút đóng hàng ủng hộ miền Trung
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Tới dự buổi lễ có các ông: Trần Văn Vinh - 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy huyện Đồng 
Phú; Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND 
huyện Đồng Phú; Keisuke Tsuruzono - 

Tổng giám đốc Công ty Honda Việt Nam.

Với chi phí đầu tư trên 3 triệu USD, Đại lý Honda Ô 
tô Bình Phước - Đồng Phú được xây dựng tại vị trí thuận 
lợi, gồm 2 tầng với tổng diện tích xây dựng hơn 5.600m2 
đáp ứng tiêu chuẩn 5S mới nhất của Honda gồm: Phòng 
trưng bày; phòng chờ cho khách hàng; xưởng dịch vụ; 
kho hàng; phòng đào tạo; văn phòng và các khu chức 
năng được trang bị thiết bị nội thất cao cấp, sang trọng 
theo tiêu chuẩn mới nhất của Honda toàn cầu. Đặc biệt 
là xưởng dịch vụ với hệ thống máy móc hiện đại, được 
nhập khẩu từ các nước châu Âu, Nhật Bản, đảm bảo cho 
việc sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra xe…

Tại Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú, khách hàng 
sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn 5S của Honda Việt 
Nam, bao gồm: Bán hàng (Sales), bảo hành bảo dưỡng 
(Service), cung cấp phụ tùng Honda chính hiệu (Genuine 
Spare-parts), hướng dẫn lái xe an toàn (Safety Driving) và 
hoạt động đóng góp xã hội (Social contributions). 

Phát biểu tại lễ khai trương, Chủ tịch UBND huyện 
Đồng Phú Nguyễn Anh Tuấn đánh giá cao những cố 
gắng của Tập đoàn Hòa Bình Minh trong việc sớm đưa 
Đại lý Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú vào hoạt 
động. Đồng thời khẳng định, sự phát triển của Đại lý 
Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú sẽ đóng góp tích 
cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của huyện. 
Chính quyền địa phương sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi 
để doanh nghiệp hoạt động hiệu quả nhất.

Ngày 28/10, tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú (huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước), Tập 
đoàn Hòa Bình Minh đã long trọng tổ chức lễ khai trương Đại lý Honda Ô tô Bình Phước 
– Đồng Phú. TRUNG TRỰC

KHAI TRƯƠNG ĐẠI LÝ HONDA Ô TÔ
ĐẠT CHUẨN 5S TẠI BÌNH PHƯỚC

TẬP ĐOÀN HÒA BÌNH MINH:

Các đại biểu cắt băng khai trương Đại lý Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú
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 Tập đoàn Hòa Bình Minh được biết đến là doanh 
nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối 
ô tô, xe máy, vật liệu xây dựng trên toàn quốc. Hòa 
Bình Minh cũng vinh dự được nằm trong Top 35 trong 
tổng số 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. 
Với triết lý: “Kinh doanh - Tích lũy - Tăng năng lực 
- Mở rộng, phát triển”, Hòa Bình Minh đặt mục tiêu 
phát triển và trở thành tập đoàn kinh tế hoạt động 
đa ngành nghề, đa lĩnh vực, trong đó, lấy kinh doanh 
thương mại dịch vụ làm chủ lực. Đồng thời luôn khẳng 
định vị thế là một doanh nghiệp hoạt động chuyên 
nghiệp và chuyên môn hóa theo từng ngành hàng, từng 
khu vực tiến tới quản trị theo hệ thống và mục tiêu. Đối 
với xe Honda, trong nhiều năm qua, Hòa Bình Minh 
luôn là đơn vị có số lượng xe bán lẻ, cung cấp phụ 
tùng chính hiệu và dịch vụ kiểm tra định kỳ, sửa chữa 
bảo dưỡng dẫn đầu của Công ty Honda Việt Nam và 
được Honda Việt Nam tin tưởng chọn làm đối tác với 
nhiều cửa hàng bán xe và dịch vụ, các trung tâm bảo 
dưỡng do Honda ủy nhiệm. Hiện nay, Hòa Bình Minh 
có mạng lưới kinh doanh phát triển rộng khắp các tỉnh 
thành trên cả nước, tạo công ăn việc làm và thu nhập 
ổn định cho hàng nghìn lao động.

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Bùi Minh Lực - Chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn Hòa Bình Minh cho biết, trong suốt 
quá trình hơn 25 năm xây dựng và phát triển, Tập đoàn 
Hòa Bình Minh luôn nỗ lực, cố gắng với mục tiêu trở 
thành đơn vị có hệ thống phân phối bán lẻ dịch vụ tốp 
đầu tại Việt Nam. Từ mục tiêu đó, Tập đoàn đã quyết 
định đầu tư xây dựng Đại lý Honda Ô tô Bình Phước - 
Đồng Phú với mong muốn, đây sẽ trở thành địa chỉ tin 
cậy của khách hàng tại Bình Phước và các tỉnh thành 
lân cận. Người đứng đầu Tập đoàn cam kết sẽ thực hiện 
tốt các quy định, quy trình của Honda Việt Nam, cũng 

như tuân thủ các quy định về an ninh, môi trường, an 
sinh xã hội tại địa phương để mang đến cho khách hàng 
những sản phẩm và dịch vụ với chất lượng tốt nhất.

Cũng tại lễ khai trương, đại diện Honda Ô tô Bình 
Phước - Đồng Phú đã trao tặng 20 triệu đồng cho Quỹ 
“Tiếp bước cho em đến trường” và 30 triệu đồng cho 
Quỹ “Vì người nghèo” của thị trấn Tân Phú; đồng thời, 
trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam huyện Đồng Phú để ủng hộ đồng bào miền Trung 
khắc phục khó khăn do bão lũ gây ra

Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú tọa lạc tại vị trí thuận lợi

THÔNG TIN ĐẠI LÝ HONDA Ô TÔ BÌNH PHƯỚC 
- ĐỒNG PHÚ

Địa chỉ: Lô H6-H7, Đường D1, Khu công nghiệp Bắc 
Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, tỉnh 
Bình Phước.
Tel: 0783 221 221 (Kinh doanh)
Tel: 0783 221 222 (Dịch vụ)

Các đại biểu thăm quan các khu chức năng của Đại lý 
Honda Ô tô Bình Phước - Đồng Phú
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Phải dừng sản xuất 51 ngày để thực hiện bảo dưỡng tổng thể nhà máy lần 4, song bằng nhiều 
giải pháp linh hoạt, chủ động và nhạy bén, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) 
- đơn vị quản lý, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã lội ngược dòng, có lãi trở lại 
trong Quý III/2020.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ,
LẬP TỨC BSR CÓ LÃI TRỞ LẠI

ĐIỀU KIỆN KHÁCH QUAN CHƯA THUẬN LỢI

BSR đã có nửa đầu năm khó khăn chưa từng thấy. 
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên toàn cầu khiến hầu 
hết các hoạt động kinh tế bị đình trệ, nhu cầu nhiên 
liệu theo đó sụt giảm mạnh. Mặt khác, việc cung vượt 
xa sức cầu đã đẩy giá dầu thô trên thị trường thế giới 
lao dốc kỷ lục trong Quý II. Có thể nói, dầu mỏ là 
ngành năng lượng chịu tác động nặng nề nhất trong 
đại dịch Covid-19 và BSR cũng không ngoại lệ - là một 
trong những doanh nghiệp vừa chịu tác động cả nguồn 
nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

Với đặc thù của doanh nghiệp lọc hóa dầu, cần 
phải lưu trữ lượng dầu thô và sản phẩm ở mức tồn kho 
trong giới hạn cho phép nhằm đảm bảo an toàn vận 
hành Nhà máy và an ninh năng lượng quốc gia. 

Khoảng từ tháng 3 - 5/2020, giá bán sản phẩm các 
loại như xăng, dầu, nhiên liệu bay luôn thấp hơn cả 
giá dầu thô nhập vào. Nếu tính bình quân 9 tháng đầu 
năm 2020, sản phẩm nhiên liệu bay Jet A1 có crack 
spread (chênh lệch giữa giá sản phẩm và giá dầu thô) là 
-0,89 USD/thùng. Tương tự, crack spread các sản phẩm 
Mogas 95, Mogas 92 và dầu DO trung bình 9 tháng đầu 
năm 2020 lần lượt là 4,72; 2,80 và 1,89 USD/thùng, thấp 
hơn rất nhiều so với kế hoạch.

Giá dầu thô và sản phẩm cùng lao dốc khiến cho 
BSR chịu tổn thất giảm giá hàng tồn kho lên đến hàng 
nghìn tỷ đồng. Khó khăn kép đã khiến lợi nhuận của 
BSR âm hơn 4.000 tỷ đồng trong 2 quý đầu năm 2020. 

Bước sang Quý III/2020, nhu cầu trên toàn cầu có 
sự phục hồi nhưng nhìn chung giá dầu thô trên thị 
trường thế giới vẫn ở mức thấp hơn rất nhiều so với 
cùng kỳ năm 2019 và thường xuyên biến động rất khó 
lường. Giá dầu thô chuẩn Dated Brent do Tạp chí Platts 

công bố trung bình Quý III/2020 đạt 43 USD/thùng 
mặc dù cao hơn so với mức giá trung bình Quý II/2020, 
nhưng vẫn thấp hơn 31% so với mức giá 62 USD/thùng 
trong Quý III/2019. 

Thị trường tiêu thụ của BSR cũng kém thuận lợi. 
Đầu Quý III, các đầu mối phân phối xăng dầu đã tăng 
cường nhập khẩu và dự trữ nguồn hàng từ trước, cũng 
như nguồn cung từ Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn ổn định 
trở lại đã làm cho nguồn cung xăng dầu trong nước 
tăng lên nhanh chóng. Nhiều khách hàng đã giãn tiến 
độ nhận hàng từ tháng 8/2020 sang tháng 9/2020.

Một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng tới kết quả 
kinh doanh Quý III/2020 của BSR là Công ty phải dừng 
sản xuất 51 ngày để bảo dưỡng tổng thể theo kế hoạch. 

Giữa rất nhiều trở ngại, nếu không có giải pháp 
quyết liệt và kịp thời, khả năng Công ty lội ngược dòng 
để có lợi nhuận trong Quý III là vô cùng khó khăn. 

NMLD Dung Quất đang vận hành ở 106% công suất thiết kế 
và đã có lãi trong Quý III/2020
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LINH HOẠT GIẢI PHÁP KINH DOANH, BSR 
CÓ LÃI TRỞ LẠI

Khi đầu ra bị thắt chặt, BSR hiểu rất rõ rằng, sẽ phải 
điều chỉnh các yếu tố đầu vào. BSR đã triển khai và áp 
dụng linh hoạt nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường 
rà soát, cắt giảm và tối ưu chi phí sản xuất kinh doanh. 
Giá thành sản xuất bình quân của nhà máy lọc dầu trong 
8 tháng đầu năm đã được giảm xuống còn 10,026 triệu 
đồng/tấn sản phẩm, thấp hơn 26,2% so với kế hoạch năm 
và thấp hơn 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty cũng cập nhật thông tin dự báo thị trường 
dầu thô của các hãng tin quốc tế để linh hoạt trong 
công tác sản xuất kinh doanh, góp phần giảm thiểu tổn 
thất và nắm bắt cơ hội để gia tăng lợi nhuận khi thị 
trường hồi phục. Chẳng hạn, tận dụng thời cơ giá dầu 
thô giảm xuống mức rất thấp, BSR đã mua 1,8 triệu 
thùng dầu với mức phụ phí trung bình là -1,2 USD/
thùng, góp phần làm giảm chi phí dầu thô khoảng 296,1 
tỷ đồng. Hay việc tối ưu trong công tác điều độ sản 
phẩm giao cho các khách hàng cũng giúp tăng doanh 
thu khoảng 228,2 tỷ đồng. 

BSR thường xuyên duy trì và đảm bảo nhà máy vận 
hành an toàn, liên tục và ổn định ở mức công suất tối 
ưu. Đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 vừa qua, việc BSR 
hoàn thành xuất sắc các hạng mục đã cho thấy rõ điều 
đó. Các chuyên gia, kỹ sư của BSR hoàn toàn làm chủ 
được công tác lập kế hoạch, sản xuất và bảo dưỡng nhà 
máy, linh hoạt điều chỉnh cơ cấu sản phẩm theo nhu 
cầu thị trường.

BSR đã tiêu thụ tối đa dầu thô trong nước để tăng 
lợi ích của chuỗi cung ứng trong toàn ngành và luôn tận 
dụng thời cơ để mua dầu thô theo hợp đồng chuyến 

với mức phụ phí thấp hơn hợp đồng dài hạn nhằm tăng 
hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Chủ động trong sản xuất bao nhiêu thì BSR linh 
hoạt trong công tác tiêu thụ sản phẩm bấy nhiêu. Khi 
thị trường tiêu thụ gặp khó khăn, BSR đã triển khai 
phương án gửi kho sản phẩm, áp dụng chính sách bán 
hàng linh hoạt, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa BSR và 
khách hàng. Còn khi thị trường phục hồi, BSR phối 
hợp chặt chẽ với các khách hàng để tiêu thụ sản phẩm 
tối đa. 

Công tác tiết giảm chi phí luôn được BSR quan tâm. 
Tính đến hết tháng 9/2020, chi phí phát sinh trong kỳ 
(không bao gồm chi phí dầu thô) ước thực hiện thấp 
hơn 21,5% so với kế hoạch 9 tháng.

Với nhiều giải pháp tổng thể như vậy, dù dừng bảo 
dưỡng 51 ngày, BSR vẫn duy trì được lượng hàng cung 
cấp cho khách hàng theo hợp đồng đã ký kết, đảm bảo 
hiệu quả hoạt động và có lãi.

Theo tính toán sơ bộ của BSR, Quý III/2020, sản 
lượng tiêu thụ hơn 925.000 tấn (vượt 24,8% kế hoạch 
Quý), doanh thu hơn 9,083 nghìn tỷ đồng, nộp ngân 
sách nhà nước ước đạt trên 972 tỷ đồng và lợi nhuận dự 
kiến trên 171 tỷ đồng. 

Việc có lãi trở lại ở Quý III là nỗ lực rất lớn trong 
bối cảnh khó khăn chưa hết bủa vây các nhà máy lọc 
dầu. Đây cũng là động lực để Công ty tiếp tục vượt qua 
thách thức của môi trường kinh doanh trong tình hình 
mới và những tín hiệu khả quan hơn trong đầu Quý IV 
đang tạo ra kỳ vọng giúp BSR duy trì được đà khởi sắc 
trong các tháng cuối năm

Một trong những thành công nhất của BSR trong Quý III/2020 là hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể đạt tất cả các chỉ tiêu 
đề ra

PV



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32 33

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

“Chỉ đứng sau sữa mẹ” - Vài năm qua, slogan này đã làm nên tên tuổi của DANALAC trên 
khắp toàn cầu. DANA Dairy là một tập đoàn tiên phong trong ngành sản xuất sữa đã có 81 
năm kinh nghiệm cung cấp sữa và các chế phẩm từ sữa cho người dân toàn thế giới.

MINH PHƯƠNG

DANALAC:
Chỉ đứng sau sữa mẹ

Hiện tại, DANA Group đã sản xuất tổng 
cộng 21 sản phẩm công thức cho trẻ nhỏ 
dưới thương hiệu DANALAC. Thương 
hiệu DANALAC đã nhanh chóng chiếm 

lĩnh được niềm tin của người tiêu dùng và nổi tiếng 
khắp thế giới như một nguồn cung cấp các sản phẩm 
sữa lành mạnh và chất lượng cao, đáng tin cậy. 

Sản phẩm của DANALAC là sữa công thức dành cho 
trẻ sơ sinh DANALAC® và các loại thực phẩm dinh dưỡng 
dành cho trẻ em như ngũ cốc và bánh quy cho trẻ mọc 
răng. Đây là những sản phẩm đã trải qua quy trình sản xuất, 
đóng gói và kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt tại châu Âu 
đảm bảo chất lượng sữa tốt nhất đến tay người tiêu dùng. 

Theo đó, nguồn sữa luôn được DANALAC tuyển 
chọn rất kỹ lưỡng, chủ yếu là sữa lấy từ châu Âu và New 

Zealand - những thị trường yêu cầu cực kỳ khắt khe về 
chất lượng. Sữa mới vắt sẽ được sơ chế và vận chuyển đến 
nhà máy đảm bảo trong thời gian không quá 2 giờ. Công 
nghệ IMC được sử dụng để chiết tách, phun sấy, đảm bảo 
chất lượng sữa và đạm Whey không bị biến tính. Mọi khâu 
trong quy trình sản xuất đều đảm bảo khép kín 100%. Các 
thông số kỹ thuật của nguyên liệu, bán thành phẩm và 
thành phẩm đều được yêu cầu ở mức cao nhất, được kiểm 
tra nghiêm ngặt bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu, tuân thủ 
theo quy trình của EU. 

Với uy tín và kinh nghiệm lâu năm, DANALAC luôn 
đặt ra 3 tiêu chuẩn cao nhất trong phương châm kinh 
doanh của mình, đó là: Tươi, xanh và sạch. Sữa sau khi 
vắt xử lý chậm nhất sau 2 giờ, không làm lạnh, không chất 
bảo quản, đảm bảo tiêu chí “Tươi”. Các trang trại bò 

Danalac Gold là loại sữa được chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ chuyên khoa khuyên dùng cho trẻ
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100% Organic trên các thảo nguyên xanh mượt, khoảng 
cách tới các khu công nghiệp là trên 100km, đảm bảo 
tiêu chí “Xanh”. Quy trình sản xuất đảm bảo 3 không: 
không hoóc môn tăng trưởng, không dư lượng kháng 
sinh, không biến đổi gen, đảm bảo tiêu chí “Sạch”. 

Tại thị trường Việt Nam, một trong những sản 
phẩm nổi bật của DANALAC là sữa Danalac Gold 
dành cho các bé đang gặp vấn đề về tiêu hóa và chậm 
tăng cân. Đây là sữa nhập khẩu nguyên lon từ Pháp, sử 
dụng công nghệ IMC độc quyền sản xuất đạm Whey có 
màng phân tách với kích thước nano chỉ cho phép các 
phân tử Whey protein có khối lượng từ 2000 - 3600 đvc 
đi qua. Vì vậy, người ta thu được dịch lọc chứa Whey 
protein có chất lượng tốt nhất và giữ nguyên được các 
cấu hình và hoạt tính sinh học của Whey protein. 

Danalac Gold là sản phẩm kết tinh của 30 năm nghiên 
cứu công thức sữa mẹ từ các chuyên gia dinh dưỡng của 
DANALAC. Với hương vị thanh mát, Danalac Gold giải 
quyết vấn đề chậm tăng cân của trẻ từ gốc rễ vấn đề là 
hệ tiêu hóa chứ không bổ sung đường để kích thích tăng 
cân. Nhờ vậy, sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận 
và yêu thích, chiếm thị phần số 1 tại Pháp. 

PGS.TS Lê Bạch Mai, Trưởng khoa Tiêu hoá Bệnh 
viện Nhi Trung ương cho rằng: “Việc cân đối giữa tỷ lệ 
Whey và Casein rất quan trọng. Nhưng ngay cả với đạm 
Whey trong sữa công thức cũng có thể gây khó tiêu. 
Đạm Whey không biến tính với tỷ lệ Whey: Casein là 6:4 
tương đương sữa mẹ giúp trẻ dễ làm quen, hấp thu hơn”. 
Sản phẩm Danalac Gold vừa hay lại có được “tỷ lệ vàng” 

Whey: Casein ở mức 6:4, tức là tương đương sữa mẹ. 
Đây cũng là loại sữa được chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ 
chuyên khoa khuyên các bà mẹ nên chọn dùng cho trẻ. 

Theo báo cáo mới nhất của Alled Market Research 
2020, Dana Dairy là 1 trong 10 tập đoàn chiếm thị phần 
lớn nhất trong thị trường sữa công thức dành cho trẻ 
nhỏ. Đồng thời thương hiệu DANALAC của Tập đoàn 
cũng nhận được nhiều chứng nhận quốc tế về chất 
lượng như: HACCP (Tiêu chuẩn phân tích mối nguy và 
điểm kiểm soát tới hạn); ISO 9001; Chứng nhận hữu cơ 
châu Âu (Organic EU); HALAL (Sản phẩm phải không 
có bất cứ nguyên liệu nào luật Hồi giáo cấm)…. Với sự 
phát triển nhanh chóng của mình, Dana Dairy Group 
đã góp mặt trong nhiều triển lãm và sự kiện quốc tế 
như: Paris-SIAL, Gulfood hay FHC China… 

Với việc luôn dành khoảng 20% tổng doanh thu 
hàng năm cho các hoạt động marketing, nghiên cứu và 
phát triển sản phẩm, trong những năm gần đây, Dana 
Dairy không ngừng tạo ra nhiều sản phẩm tiên tiến hơn 
nhằm mục đích đáp ứng thị trường sữa trên toàn cầu

Dana Dairy Group sở hữu 15 trung tâm nghiên cứu 
đạt chuẩn quốc tế, đặt ở hơn 90 quốc gia khác nhau. 
Với  đội ngũ hơn 130 nhà khoa học, bác sĩ dinh dưỡng 
hàng đầu châu Âu. Đặc biệt,  Dana Dairy Group sở 
hữu nhà máy sản xuất đạt 36 tiêu chí của bộ tiêu 
chuẩn khắt khe nhất thế giới. Nguồn nguyên liệu đảm 
bảo tươi, xanh, sạch, ứng dụng công nghệ IMC độc 
quyền để sản xuất và tạo ra những sản phẩm sữa bột 
trẻ em số 1 tại Pháp. 

Danalac Gold là sản phẩm dành cho các bé gặp vấn đề về 
tiêu hóa, chậm tăng cân

DANALAC là lựa chọn tốt cho các bà mẹ 
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Tại đây, trong một không gian làm việc say 
sưa, cần mẫn của đội ngũ nhân viên trẻ 
trung, năng động cùng với hình ảnh, sản 
phẩm tinh thô các loại về cây Đàn Hương, 

khiến tôi không khỏi “tò mò” về loài thực vật quý hiếm 
này và những công việc của TS. Vũ Văn Thoại.

Với suy nghĩ đó, sau những câu chuyện giao lưu, chia 
sẻ thú vị, tôi đã chủ động xin anh Thoại nguồn thông tin 
về cây Đàn Hương. Trong tâm thế cởi mở, hiếu khách, 
anh Thoại vui vẻ gửi chúng tôi tấm danh thiếp ghi rõ 
trang tin điện tử về loài thực vật được ví như “Vàng xanh 
của tự nhiên”, “Vàng ròng cho cuộc sống” mà nhiều 
người còn chưa biết: www.viendanhuong.com.

Quả thật, sau khi tra cứu trang web này, anh Thoại 
cũng như các cán bộ nghiên cứu của ISAP đã mở ra 
cho chúng tôi và công chúng một bầu trời rộng mở, 
phong phú với biết bao thông tin hữu ích, quý báu về 
cây Đàn Hương cùng nhiều thực vực quý hiếm khác. 

Qua đó, TS. Vũ Văn Thoại “bật mí”: “Hiện nay, 
nói đến cây Đàn Hương, ngay cả nhiều bà con làm nông 
lâm nghiệp còn chưa biết về công dụng của loại thực vật 
giá trị này. Đây là một loại cây đa tác dụng, dùng làm 
nguyên liệu trong các ngành hàng công nghiệp sản xuất 
về dược liệu, mỹ phẩm, mỹ nghệ cao cấp, đồ uống và 
đặc biệt còn có ý nghĩa biểu tượng về mặt tâm linh trong 
đạo Phật. Cây Đàn Hương đã có lịch sử trồng và sử dụng 

Một ngày Hà Nội cuối Thu se se lạnh, chúng tôi may mắn gặp TS. Vũ Văn Thoại như thể mối 
duyên kỳ ngộ khi anh mới công tác từ Ấn Độ trở về. Trong căn phòng làm việc ấm cúng, tràn 
đầy năng lượng tại một tòa cao ốc tọa lạc trên đường Phạm Hùng, tôi không khỏi bất ngờ 
được biết anh là Chủ tịch Hội đồng Khoa học của Viện Nghiên cứu cây Đàn Hương và Thực 
vật quý hiếm (ISAP) – một Đơn vị nhiều giá trị tiềm tàng trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam và là Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đàn Hương Việt Nam.

ĐĂNG HƯNG

ĐIỀU GÌ VỀ GIÁ TRỊ QUÝ HIẾM
CỦA CÂY ĐÀN HƯƠNG?

Những giá trị về sức khỏe, tâm linh của các sản phẩm từ 
cây Đàn Hương đang được người tiêu dùng quan tâm
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được khoảng 5.000 năm tại Ấn Độ và một số nước khác 
trên thế giới. Thế nhưng, nó lại là giống cây trồng rất mới 
tại Việt Nam. Bởi chúng mới chỉ bắt đầu được nghiên 
cứu, du nhập và trồng thử nghiệm tại nước ta khoảng 3, 
4 năm trở lại đây, cung cấp giá trị kinh tế cao cũng như 
mang lại lợi ích sức khỏe tuyệt vời trong cuộc sống…”.

Theo ISAP, Đàn Hương có nguồn gốc ở Đông Timor, 
phân bố chủ yếu ở Ấn Độ. Đây là loài cây rất quý, được 
ví là cây "hoàng kim". Chúng có 2 loài phổ biến là Đàn 
Hương trắng và Đàn Hương đỏ, đều mang lại giá trị kinh 
tế rất cao, hơn hẳn nhiều cây trồng khác. Đặc biệt, chúng 
nổi tiếng với hương thơm lưu giữ đến cả thập kỷ cùng 
chất liệu gỗ mịn màng. Bởi chất gỗ tốt, nên Đàn Hương 
được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Mỗi 
bộ phận trên cây Đàn Hương đều có giá trị và có lợi đối 
với sức khỏe của con người. 

  Ví như lá Đàn Hương dùng để pha trà. Trà 
Đàn Hương là một sản phẩm rất được ưa chuộng trên 
thị trường hiện nay. Trà thường được làm từ lá xao 
khô và có hương vị ngọt thanh. Uống trà đều đặn mỗi 
ngày sẽ đem lại nhiều lợi ích không ngờ cho sức khỏe 
của con người như giúp phòng chống ung thư, bảo vệ 
gan và các bệnh liên quan đến tim mạch. Mặt khác, lá 
cũng được dùng làm nguyên liệu tự nhiên để sản xuất 
mỹ phẩm cao cấp cho phái đẹp. Đặc biệt, các bộ phận 
như cành, thân, quả,… của Đàn Hương được chế biến 
và làm nguyên liệu sản xuất nhiều dòng sản phẩm hữu 
ích trong đời sống hiện nay như:

Nhang Đàn Hương được sử dụng rất nhiều trong 
cúng viếng. Đồng thời, với những người muốn cho tâm 
hồn thư thái, tĩnh tâm cũng thường thắp loại nhang 
này. Nhang này được làm từ 100% bột gỗ Đàn Hương 
nên khi đốt, nhang tỏa ra một mùi thơm rất dễ chịu. 
Mùi thơm ấy đặc biệt có lợi cho con người, giúp hệ 
thần kinh của chúng ta được thả lỏng. Không chỉ vậy, 
chúng còn có tác dụng lọc khí, diệt khuẩn nấm.

Vòng gỗ Đàn Hương được xem là vòng phong thuỷ, 
có giá trị tâm linh cao. Những chiếc vòng làm từ gỗ 
Đàn Hương thường có vân gỗ rất đẹp và sáng. Vì làm 
từ gỗ quý nên người đeo vòng sẽ nhận được rất nhiều 
may mắn, phúc lộc.

Đàn Hương cũng là vật liệu sản xuất ra nhiều đồ nội 
thuật, mỹ nghệ độc đáo và đẹp vặt. Đặc biệt, các linh 
vật, thần tài, ông địa được đẽo từ gỗ Đàn Hương có rất 
nhiều hiện nay.

Ngoài giá trị về vật chất, phần lớn người tiêu dùng 
còn tin tưởng tuyệt đối vào ý nghĩa tâm linh của Đàn 

Hương như giúp gia chủ thu hút được tài lộc; Là “Thần 
dược” chữa bệnh; Xua đuổi tà khí, bảo vệ chốn linh 
thiêng…, bởi vượng khí có trong Đàn Hương sẽ giúp 
bạn gặp nhiều may mắn. Theo người Ấn Độ xưa, họ rất 
coi trọng những giá trị mà Đàn Hương đem lại. Những 
ý nghĩa tâm linh của Đàn Hương cũng bắt nguồn từ 
đây. Người Ấn Độ cổ cho rằng, nhà càng nhiều gỗ Đàn 
Hương thì sẽ càng dễ hút vận may, tài lộc. 

Thời gian qua, với 8 năm làm việc tại Viện Nghiên 
cứu cây Đàn Hương và Thực vật quý hiếm trên cương 
vị Chủ tịch Hội đồng khoa học, TS. Vũ Văn Thoại đã 
có nhiều đóng góp to lớn qua việc nghiên cứu và trồng 
khảo nghiệm cây Đàn Hương tại Việt Nam. Với trăn 
trở đưa cây Đàn Hương trở thành một cây lâm nghiệp 
năng suất cao, đem lại hiệu quả kinh tế cho người 
trồng, TS. Thoại đã và đang tiếp tục nghiên cứu, định 
hướng đầu ra cho các sản phẩm của cây Đàn Hương.

Hiện nay, Tập đoàn Đàn Hương Việt Nam đã sản 
xuất và phân phối ra thị trường hai sản phẩm là Nhang 
Đàn Hương và Trà Đàn Hương. Dự kiến, trong tương lai 
gần, một sản phẩm rất có giá trị sẽ tiếp tục được Tập 
đoàn sản xuất và giới thiệu trên thị trường, đó là Dầu 
hạt Đàn Hương.

Đặc biệt, với nhiều dự án, liên kết, đầu tư,…Tập 
đoàn Đàn Hương Việt Nam đang hướng tới trở thành 
Tập đoàn hàng đầu cả nước về phát triển hệ sinh thái 
xanh, bền vững từ cây Đàn Hương và khẳng định vị thế 
của mình với sản phẩm nông nghiệp Việt

TS. Vũ Văn Thoại (bên trái) chụp ảnh lưu niệm với cây bút của 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

Đây là chủ đề của Triển lãm 
quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) và Chế biến chế tạo Việt 
Nam - VIMEXPO 2020 sẽ được 
Cục Công nghiệp tổ chức từ ngày 
9-11/12/2020 tại Trung tâm triển lãm 
Quốc tế ICE Hà Nội. Sự kiện thu 
hút sự quan tâm của nhiều thương 
hiệu lớn thuộc nhóm ngành Ô tô - 
Phụ tùng; Điện tử - Công nghệ cao; 
Cơ khí; Dệt May - Da giầy… 

VIMEXPO 2020 là sự kiện giúp 
kết nối giữa các nhà sản xuất, tạo 
cơ hội và môi trường lý tưởng để 

các doanh nghiệp (DN) CNHT 
quảng bá, trưng bày, giới thiệu các 
sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu 
của các DN sản xuất đầu cuối; tăng 
cường liên doanh liên kết giữa các 
DN Việt Nam với DN nước ngoài, 
từ đó tìm hiểu, tương tác trực tiếp 
và kết nối cung cầu B2B, hình thành 
mạng lưới CNHT trong và ngoài 
nước, góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của ngành CNHT và chế biến 
chế tạo Việt Nam.

Bên lề Triển lãm còn có chuỗi 
sự kiện gồm: "Hội nghị kết nối DN 

CNHT & Thông tin về Vimexpo 
2020" dự kiến tổ chức vào ngày 
25/11/2020 tại Hà Nội. Cùng với 
đó là nhiều Hội thảo và Diễn đàn 
chuyên ngành với các nội dung 
xoay quanh các chủ đề "Tiềm 
năng và cơ hội CNHT Việt Nam; 
Thách thức khi tham gia chuỗi 
cung ứng toàn cầu…". Đặc biệt, 
vào ngày 10/12/2020 sẽ diễn ra 
chương trình "Cơ hội giao thương 
- kết nối doanh nghiệp - mở rộng 
thị trường"

QUỲNH ANH

Vừa qua, tại Trường ĐH Công 
nghiệp TP.Hồ Chí Minh (IUH) đã 
khai giảng lớp “Đào tạo quản lý, 
hỗ trợ kỹ thuật, cải tiến sản xuất 
nâng cao chất lượng sản phẩm và 
xử lý môi trường cho các doanh 
nghiệp ngành dệt may” nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp (DN) dệt may 
đạt mục tiêu tăng 10% năng suất 
các hoạt động sản xuất; tăng 30% 
hiệu quả hoạt động của tài sản, 
thiết bị, nhà xưởng và tăng 10% 
doanh số, lợi nhuận… 

Đây là đề án được Cục Công 
nghiệp giao nhiệm vụ cho IUH chủ 
trì, nhằm mục tiêu hỗ trợ DN dệt 
may cải thiện những khó khăn về kỹ 
thuật, quản lý sản xuất, duy trì, cải 
tiến tăng năng suất, chất lượng, giảm 
giá thành, phát triển nguồn nhân lực 
phù hợp với các chiến lược phát triển 
của DN theo định hướng phát triển 
ngành công nghiệp hỗ trợ các DN 
vừa và nhỏ của Chính phủ Việt Nam; 
Đồng thời, góp phần hỗ trợ DN theo 
định hướng phát triển bền vững. 

Đặc biệt, thông qua đề án, xây 
dựng được bộ tài liệu tiêu chuẩn 
cho DN, hướng dẫn phương pháp 
triển khai, chuẩn hóa các form quy 
định, nhân rộng công tác đào tạo 
nội bộ. 

Kết quả của đề án là đào tạo 
được 100 cán bộ quản lý có năng 
lực học tập và vận dụng được 
phương pháp JIT, Kaizen và công 
cụ 5S3D

PV

UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban 
hành Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) đến năm 
2025. Qua đó, từng bước mở rộng 
sản xuất các sản phẩm CNHT đạt 
chuẩn, cung ứng cho thị trường và 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong Chương trình phát 
triển CNHT, UBND tỉnh đã đặt 
ra những mục tiêu cụ thể. Trong 

đó, xác định 4 lĩnh vực CNHT 
chính được chú trọng đầu tư gồm: 
Cơ khí; Dệt may, Da giày; Điện 
tử, thiết bị điện và lĩnh vực công 
nghiệp công nghệ cao.

Chương trình phát triển CNHT 
Khánh Hòa đến năm 2025 sẽ tạo 
cú huých lớn cho ngành CNHT, 
có tác dụng thúc đẩy các ngành 
công nghiệp khác cùng phát triển, 

tạo ra nhiều lợi thế trong thu hút 
đầu tư.

Theo Sở Công Thương Khánh 
Hòa, từ nay đến cuối năm, khi các 
khu công nghiệp, cụm công nghiệp 
mới của tỉnh hoàn thành cơ sở hạ 
tầng, khả năng kêu gọi đầu tư sẽ tốt 
hơn và DN CNHT sẽ có thêm cơ 
hội phát triển

NGỌC BÍCH

VIMEXPO 2020 - KẾT NỐI ĐỂ PHÁT TRIỂN

HỖ TRỢ CẢI TIẾN SẢN XUẤT NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 
CHO DN DỆT MAY

KHÁNH HÒA: ƯU TIÊN 4 LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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Dự án Khu công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) phục vụ Khu công nghệ 
cao (KCNC) Đà Nẵng có diện tích 
quy hoạch 102ha, tổng mức đầu tư 
235 tỷ đồng. Công tác thi công dự 
án đang được tích cực đẩy nhanh. 
Hạng mục san nền khu phụ trợ 
cùng hệ thống các trục đường đang 
được gấp rút triển khai và dự kiến 
sẽ hoàn thành trong năm 2020. Hiện 
đã giải ngân 126,5 tỷ đồng nguồn 
vốn dự án.

Khu CNHT Đà Nẵng được 
kỳ vọng sẽ tạo ra không gian cho 
CNHT phát triển tập trung, cung 
cấp sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho 
ngành công nghiệp công nghệ cao 
trong KCNC thành phố; hình thành 
liên kết giữa các doanh nghiệp, thúc 
đẩy ngành CNHT công nghệ cao và 
xa hơn nữa là giúp doanh nghiệp 
CNHT thuận lợi trong việc cung 
cấp, kết nối với doanh nghiệp cấp 
1 (doanh nghiệp sản xuất chính), trở 

thành một mắt xích trong chuỗi sản 
xuất, cung ứng toàn cầu

LÊ PHƯƠNG

Trong giai đoạn 2020- 2025, tỉnh 
Hải Dương xác định 3 trụ cột kinh 
tế vững chắc, trong đó, công nghiệp 
công nghệ cao (CNCNC) và công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) là trụ cột 
quan trọng để thúc đẩy phát triển 
kinh tế.

Trong giai đoạn này, Hải Dương 
sẽ tập trung thu hút đầu tư hạ tầng 

các KCN, cụm công nghiệp đồng 
bộ; quy hoạch và kêu gọi đầu tư hạ 
tầng từ 3 - 5 KCN, 7-10 cụm công 
nghiệp mới.

Đồng thời, tỉnh sẽ tập trung 
phát triển ngành CNHT, tạo sự 
liên kết giữa các doanh nghiệp 
trong nước với các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài theo chuỗi giá trị; thu hút 
đầu tư nước ngoài có chọn lọc, 
chất lượng, ưu tiên các dự án có 
trình độ cao, công nghệ thông tin, 
công nghệ mới, công nghệ sạch, 
quản trị hiện đại, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, đóng góp lớn cho 
ngân sách

HÂN HÂN

Sở Công Thương Bình Dương 
đang triển khai Đề án Phát triển 
ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
nhằm tham mưu cho UBND tỉnh 
hoàn chỉnh, bổ sung cơ sở pháp lý, 
Chương trình kích cầu đầu tư lĩnh 
vực CNHT tại địa phương. Trong 
đó, trọng tâm xây dựng Chương 
trình phát triển CNHT trên địa 
bàn tỉnh đến năm 2025; xây dựng 
quy chế quản lý thực hiện chương 
trình phát triển CNHT; thực hiện 
các chương trình đào tạo, hỗ trợ 
phát triển nguồn nhân lực, nâng 
cao năng lực quản lý cho DN 
CNHT và đánh giá tỷ lệ nội địa 

hóa của 4 ngành công nghiệp 
trọng yếu.

Ngoài ra, tỉnh cũng nghiên cứu 
và phát triển riêng một khu công 
nghiệp tại huyện Bàu Bàng trên 
1.000 ha, đồng thời, xây dựng danh 
mục chính sách ưu đãi thu hút đầu 
tư trên địa bàn, trong đó có các dự 
án thuộc lĩnh vực CNHT. 

Tỉnh cũng đưa ra nhiều chính 
sách khuyến khích phát triển 
SXKD từng nhóm sản phẩm hỗ 
trợ thích ứng; hình thành các khu, 
cụm công nghiệp sản xuất phụ 
tùng, linh kiện, nguyên vật liệu hỗ 

trợ cho các ngành công nghiệp; 
hỗ trợ các DN vừa và nhỏ tham 
gia sản xuất các loại sản phẩm hỗ 
trợ, cung ứng linh kiện, phụ tùng, 
nguyên phụ liệu cho sản xuất 
CNHT; tổ chức chương trình kết 
nối cung-cầu...

Tỉnh Bình Dương đang sớm 
hoàn chỉnh quy hoạch vùng nguyên, 
phụ liệu và vùng CNHT, đồng thời 
tiếp tục cải thiện môi trường đầu 
tư, nhằm thu hút sự quan tâm của 
các DN trong và ngoài nước đầu tư 
vào lĩnh vực này

MAI HƯƠNG

TP. ĐÀ NẴNG ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHU VỰC CNHT TRONG 
KHU CÔNG NGHỆ CAO ĐÀ NẴNG TRỞ THÀNH KHU CNHT

HẢI DƯƠNG: CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO VÀ CNHT LÀ TRỤ CỘT 
QUAN TRỌNG ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ

BÌNH DƯƠNG: NỖ LỰC XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN LÂU DÀI 
CHO NGÀNH CNHT

Nhà xưởng trong Khu công nghệ cao 
Đà Nẵng
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Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn (CNS) là một trong những Tổng công ty lớn của 
TP.HCM hoạt động trong 4 ngành công nghiệp trọng điểm của thành phố. Thời gian qua, 
CNS đã tập trung đầu tư vào công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ (CNHT), qua đó góp phần 
phát triển ngành CNHT tại đây

BẢO KIÊN

THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CNHT TẠI TP.HCM
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN: ĐƠN VỊ NÒNG CỐT

Là đơn vị nòng cốt thúc đẩy CNHT tại 
TP.HCM, CNS luôn tích cực đầu tư, phát 
triển 4 ngành công nghiệp mũi nhọn: Cơ khí 
- chế tạo máy; Điện tử - công nghệ thông 

tin, bán dẫn, tự động hóa (Hệ sinh thái điện tử - bán 
dẫn); Hóa chất - cao su, nhựa; Chế biến tinh lương 
thực - thực phẩm.

Ngành cơ khí chính xác cao sản xuất khuôn mẫu 
là nền tảng của CNHT. Theo đó, để hiện thực hoá 
sứ mệnh phát triển ngành cơ khí sản xuất khuôn mẫu 
chính xác cao, CNS đã đầu tư máy móc thiết bị hiện 
đại, đưa Công ty TNHH CNS Amura Precision (CAP) 
hoạt động vào tháng 6/2012.

Thế mạnh của CAP là có thể cung cấp các sản 
phẩm cơ khí đạt độ chính xác cao tới 3/1000, hướng 
tới nâng cao độ chính xác lên đến 1/1000 để đáp ứng 
các yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của sản phẩm; vừa 
đáp ứng yêu cầu độ chính xác, độ bền vừa giảm được 
thời gian và chi phí. Trong đó, các sản phẩm khuôn có 
thể kể đến như: Khuôn ép nhựa, khuôn cao su, khuôn 
đúc nhôm ứng dụng vào các ngành công nghiệp xe hơi, 
xe máy, linh kiện điện tử (hộp mực in, máy tính, ổ đĩa 
cứng...), thiết bị y tế, cao su kỹ thuật, nhựa kỹ thuật, 
dụng cụ chứa thực phẩm...

Cùng với việc phát triển CNHT ngành Cơ khí, CNS 
còn đẩy mạnh phát triển ngành Hóa chất - cao su - 
nhựa với nền tảng đầu tư của CNS tại Công ty TNHH 
MTV Cao su Thống Nhất, sản xuất các sản phẩm hỗ 
trợ phục vụ cho ngành công nghiệp ô tô. Các sản phẩm 
này đã được nghiên cứu và phát triển nhiều năm qua 
là nhờ vào việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, 
đáp ứng các yêu cầu về quản trị, ứng dụng công nghệ 
thông tin; chất lượng, thị trường ổn định với những ưu 
thế riêng biệt về tính chất sản phẩm như: kích thước 
lớn, trọng lượng lớn, phục vụ được nhiều ngành nghề. 

Hiện nay, Công ty TNHH MTV Cao su Thống 
Nhất đã đưa nhà máy sản xuất phụ tùng cao su kỹ thuật 

cao vào hoạt động phục vụ cho ngành công nghiệp ô 
tô cung cấp cho chuỗi cung ứng toàn cầu có chất lượng 
tốt với độ chính xác cao. Mỗi năm, đơn vị sản xuất 
trên 1.500 loại sản phẩm, với sản lượng trên 2 tỷ đơn vị 
phụ tùng cao su các loại phục vụ CNHT, bao gồm các 
sản phẩm chủ lực như: Sản phẩm cao su có độ chính 
xác cao; sản phẩm cao su màng; cao su hai độ cứng; 
sản phẩm cao su kết hợp với vật liệu khác như kim loại 
(thép, nhôm, đồng), nhựa, chỉ bố…

Hơn 95% sản phẩm sản xuất tại Công ty được xuất 
khẩu hơn 40 nước trên thế giới  như Mỹ, Canada, Nhật 
Bản, Úc, New Zealand, Pháp, Đức, các nước Asean, Hàn 
Quốc, Trung Quốc... theo chỉ định của khách hàng.

Từ những đóng góp cho ngành CNHT nói riêng 
và công nghiệp nói chung đã cho thấy, CNS là một 
trong những đơn vị chủ lực phát triển công nghiệp của 
TP.HCM, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước và là nhân tố quan trọng để 
tham gia phát triển ngành CNHT. Thời gian tới, CNS 
sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo nhằm hiện thực mục tiêu 
sản phẩm khuôn mẫu chính xác, cao su kỹ thuật chất 
lượng cao, cung cấp cho các khách hàng hàng đầu trên 
thế giới và tại Việt Nam

Sản phẩm cao su kỹ thuật sản xuất tại Công ty TNHH MTV 
Cao su Thống Nhất
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Quảng Ngãi có vị trí chiến lược trong Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, vừa có đồng 
bằng, vừa có miền núi, vừa có biển, hải đảo và cảng nước sâu nên có nhiều tiềm năng, thế 
mạnh phát triển kinh tế, nhất là công nghiệp. Để tạo động lực cho ngành công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) phát triển, thời gian qua, tỉnh Quảng Ngãi đã có nhiều chính sách thuế ưu đãi 
nhằm khuyến khích, tạo hiệu ứng tích cực thu hút đầu tư cho phát triển CNHT.

TRƯỜNG AN

ĐỂ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
QUẢNG NGÃI: NHIỀU CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI

SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG TRƯỞNG NHANH

Năm 2020, giá trị sản xuất các nhóm ngành công 
nghiệp đều có mức tăng khá. Cơ cấu công nghiệp 
chuyển dịch theo hướng giảm dần sự phụ thuộc vào 
công nghiệp lọc, hóa dầu. Công nghiệp chế biến, chế 
tạo giữ vai trò chủ lực trong tăng trưởng công nghiệp, 
trong đó, công nghiệp luyện kim, sản xuất kim loại hình 
thành và phát triển rõ nét với quy mô lớn gắn với cảng 
nước sâu Dung Quất. Công nghiệp sản xuất máy móc, 
thiết bị, linh kiện điện tử... phục vụ tiêu dùng và xuất 
khẩu có mức tăng trưởng cao. Công nghiệp chế biến 
thực phẩm, nước uống phát triển mạnh. CNHT ngành 
Dệt may có bước phát triển gắn với Khu công nghiệp 
VSIP Quảng Ngãi…

NHIỀU GIẢI PHÁP GỠ KHÓ TRONG PHÁT TRIỂN 
CNHT

Mặc dù sản xuất công nghiệp đang khởi sắc, nhưng 
sự phát triển các ngành công nghiệp chủ lực, thế mạnh 
nêu trên của Quảng Ngãi chưa vững chắc, còn phụ 
thuộc nhiều vào các sản phẩm trung gian, nguyên vật 
liệu chủ yếu là nhập khẩu từ nước ngoài. Nguyên nhân 
là do ngành CNHT của Quảng Ngãi còn hạn chế, sản 
phẩm đơn giản, chủ yếu là gia công và bao bì các loại 
nhưng chất lượng chưa đồng đều, bên cạnh đó, số lượng 
các nhà sản xuất, cung cấp nguyên vật liệu, các sản phẩm 
hỗ trợ cũng chưa đủ mạnh nên ngành CNHT chưa đáp 
ứng được nhu cầu phát triển các ngành công nghiệp của 
tỉnh như: Lọc hóa dầu; cơ khí chế tạo, sản xuất kim loại; 
chế biến thực phẩm, đồ uống, chế biến gỗ, dệt may, 
đóng tàu và thời gian tới là ngành điện khí…

Nhằm hỗ trợ các ngành công nghiệp thế mạnh phát 
triển bền vững, Quảng Ngãi có định hướng đẩy mạnh 
phát triển ngành CNHT, tập trung ưu tiên phát triển 
những ngành hàng và sản phẩm hỗ trợ trực tiếp phục 

vụ cho ngành Lọc hóa dầu; ngành Cơ khí chế tạo, sản 
xuất kim loại; ngành Chế biến thực phẩm, Đồ uống, 
Chế biến gỗ, Dệt may, Đóng tàu và ngành Điện khí, 
nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa sản 
phẩm công nghiệp của tỉnh, từng bước tham gia tích 
cực vào chuỗi giá trị toàn cầu. Trong đó, ngành CNHT 
được xếp vào danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích 
đầu tư với mức ưu đãi vượt trội.

Ông Nguyễn Đức Huy - Phó Giám đốc phụ trách 
Sở Công Thương Quảng Ngãi cho biết, thời gian tới, 
Quảng Ngãi định hướng ưu tiên phát triển công nghiệp 
công nghệ cao, chế biến chế tạo, công nghiệp phụ trợ, 
từng bước hình thành cụm liên kết, chuỗi giá trị toàn 
cầu, trong đó chuyển dịch cơ cấu mạnh về chế biến 
chế tạo và công nghệ cao, đặc biệt ưu tiên CNHT. 
Hiện, Sở Công Thương đang hoàn thiện Đề án Phát 
triển CNHT tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025 và tầm 
nhìn đến năm 2030, theo đó, cụ thể hóa chính sách, các 
nhiệm vụ, chương trình, giải pháp phát triển mạnh mẽ 
ngành này. Kỳ vọng với những quyết sách đúng đắn, 
ngành CNHT tỉnh Quảng Ngãi trong tương lai sẽ phát 
triển mạnh mẽ
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Thực hiện quyết định của UBND 
tỉnh Bắc Giang, vừa qua, Sở Công 
Thương đã phối hợp với Hợp tác 
xã (HTX) Sản xuất và Tiêu thụ mỳ 
Hạnh Thái, thôn Thủ Dương, xã 
Nam Dương (Lục Ngạn) nghiệm thu 
Đề án “Xây dựng và phát triển nông 
sản hàng hóa đạt tiêu chí cấp tỉnh 
giai đoạn 2019-2021”. Kinh phí toàn 
bộ hệ thống gồm: Máy tráng, nồi hơi 
và bình gas với tổng số tiền lên đến 
400 triệu đồng, trong đó Sở Công 
Thương hỗ trợ 200 triệu đồng từ kinh 
phí thực hiện đề án khuyến công.

Quá trình kiểm tra, hệ thống 
máy làm mỳ hoạt động theo quy 
trình khép kín, công suất tráng đạt 
300 kg/giờ (tăng 230kg/giờ so với 
trước); sản phẩm đồng đều, dễ cắt 
và bó. Hiện tại, HTX ký hợp đồng 
cung cấp mỳ cho 42 cửa hàng thuộc 
hệ thống siêu thị VinMart với khối 
lượng từ 40-50 tấn/tháng, giá bán 
hơn 30 nghìn đồng/kg. Trước đây, 
để có đủ hàng cho khách hàng, 
8 thành viên HTX phải huy động 
khoảng 30 nhân công/ngày. Qua 
đó, giải phóng được lao động thủ 

công, tạo điều kiện cho các hộ 
thành viên HTX có thêm thời gian 
làm một số việc khác để tăng nguồn 
thu nhập

MH

Vừa qua, tại xã Thân Thuộc, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, 
Trung tâm Khuyến công tỉnh Lai 
Châu đã tổ chức nghiệm thu cơ sở đề 
án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên 

tiến trong sản xuất cát nhân tạo”, đơn 
vị thụ hưởng là Công ty TNHH MTV 
Trường Thịnh Tân Uyên. Đến dự 
buổi nghiệm thu có đại diện Sở Công 
Thương; Trung tâm Khuyến công 
tỉnh Lai Châu; UBND xã Thân Thuộc, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.

Được biết, tổng kinh phí đầu tư 
máy búa nghiền cát nhân tạo mới 
100% có giá trị lên đến 605.000.000 
đồng; trong đó Trung tâm Khuyến 
công hỗ trợ 294.000.000 đồng từ 
nguồn kinh phí khuyến công quốc 

gia, còn lại là nguồn vốn đối ứng của 
doanh nghiệp. Quá trình vận hành, 
máy nghiền cát hoạt động trơn tru, 
ít gây tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu, 
năng suất sản lượng tăng cao... Việc 
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất cát nhân tạo 
đã góp phần tạo ra được sản phẩm 
mới có chất lượng, đáp ứng yêu cầu 
của thị trường hiện nay; góp phần 
tăng doanh thu, tạo việc làm ổn định 
cho lao động tại địa phương

MINH HIẾU

TỈNH BẮC GIANG: NGHIỆM THU HỆ THỐNG SẢN XUẤT MỲ CHŨ
TẠI HTX SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ MỲ HẠNH THÁI

KHUYẾN CÔNG LAI CHÂU: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG 
MÁY MÓC TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁT NHÂN TẠO”

Để ngành chế biến cà phê trên 
địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, 
đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, 
đồng thời hoàn thiện quy trình sản 
xuất, nhằm cung cấp ra thị trường 
thêm nhiều sản phẩm cà phê mới, 
vừa qua, Trung tâm Khuyến công, 
Xúc tiến thương mại và Tiết kiệm 
năng lượng (Sở Công Thương Phú 
Yên) đã phối hợp với Công ty 
TNHH Cà phê Huy Tùng có địa chỉ 
tại Khu công nghiệp An Phú, tổ chức 

nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong dây 
chuyền chế biến cà phê”. Đây là đề 
án ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong dây chuyền chế biến cà 
phê công nghệ cao đầu tiên của tỉnh.

Tổng kinh phí đầu tư hệ thống 
máy móc thiết bị rang xay cà phê 
công nghệ cao trị giá trên 1,7 tỉ đồng. 
Trong đó, đơn vị được Trung tâm 
Khuyến công, Xúc tiến thương mại 
và Tiết kiệm năng lượng hỗ trợ 200 

triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương, còn lại là nguồn 
vốn đối ứng của doanh nghiệp. Quá 
trình vận hành, máy rang cà phê 
hoạt động hiệu quả, tiết kiệm nhiên 
liệu, rút ngắn thời gian rang và cho 
sản phẩm đạt chất lượng tốt từ màu 
sắc, hương vị đến độ đồng đều.. Sau 
khi đi vào hoạt động sẽ cho năng 
suất 120kg/mẻ (tương đương khoảng 
500 tấn sản phẩm/năm)

NT

PHÚ YÊN: HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN CHO 
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Hệ thống máy tráng mỳ tại 
HTX Sản xuất và Tiêu thụ mỳ Hạnh Thái

Máy búa nghiền cát nhân tạo được 
đầu tư mới 100%



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG40 41

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

Đồng Tháp là vùng đất được 
thiên nhiên ưu đãi với nhiều sản vật 
nông sản mang đặc trưng của vùng 
sông nước như: Sen, gạo, bưởi, xoài 
Cao Lãnh... Để nông sản đến tay 
người tiêu dùng vẫn còn tươi ngon 
thì khâu chế biến và bảo quản sản 
phẩm rất quan trọng. Chính vì thế 
mà Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Đồng 
Tháp đã triển khai chương trình 
“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến trong chế biến nông sản” 
tại Công ty TNHH Nông trại 123 
(xã Hòa Thành, huyện Lai Vung). 

Đây là chương trình nằm trong 
đề án khuyến công quốc gia năm 
2020, được nghiệm thu vào cuối 
tháng 10, với tổng vốn đầu tư thực 
hiện dự án hơn 674 triệu đồng, trong 
đó kinh phí khuyến công quốc gia hỗ 
trợ 300 triệu đồng. Để nâng cao hiệu 
quả sản xuất, Công ty TNHH Nông 
trại 123 đã đầu tư 01 buồng sấy bơm 
nhiệt, 01 máy rửa trái cây, 01 máy 
hút chân không vào các công đoạn 
rửa, sấy, đóng gói sản phẩm. Quá 
trình hoạt động, thiết bị mới cho 
công suất 700kg/mẻ, giảm thời gian 
sấy sản phẩm, tăng sản lượng sản 

xuất lên 75.000kg/năm, góp phần giải 
phóng lao động thủ công, tiết kiệm 
thời gian chế biến để sản phẩm đến 
với người tiêu dùng được tươi ngon, 
giữ được hương vị tự nhiên nhất

NT

Ngày 08/10/2020, Sở Công 
Thương tỉnh Vĩnh Long tổ chức 
lễ trao giấy chứng nhận sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
cấp khu vực cho 06 doanh nghiệp 
có sản phẩm đạt giải của tỉnh.

Các doanh nghiệp đạt giải của 
tỉnh gồm có: Công ty TNHH MTV 
Mỹ thuật Tây Long (xã Phước Hậu- 
Long Hồ); Công ty TNHH MTV My 
Tỷ Mai- Cơ sở 2 (xã Hòa Phú- Long 
Hồ); Công ty TNHH MTV Đông 
Phát Food (xã Tân Bình- Bình Tân); 
Công ty TNHH Agipure Việt Nam 
(phường Cái Vồn- TX Bình Minh); 
Công ty TNHH MTV thực phẩm 
sạch An An (xã Mỹ Phước- Mang 
Thít); Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu Jisteel (xã Tân Phú- Tam Bình).

Phát biểu tại buổi Lễ, ông 
Trương Thanh Sử - PGĐ Sở 

Công Thương cho biết: Sự kiện 
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp khu vực có ý nghĩa 
quan trọng trong việc động viên, 
khuyến khích các doanh nghiệp, 
cơ sở CNNT tiếp tục đầu tư chất 
xám, nguồn vốn, sáng tạo để khai 
thác và phát huy các tiềm năng, 
thế mạnh của địa phương, trở 
thành những sản phẩm chất lượng 
cao hơn, đồng thời, cũng là dịp 
để nâng cao uy tín và quảng bá 
sản phẩm trên thị trường trong và 
ngoài nước

QV

Phiên chợ “Đưa hàng Việt về 
nông thôn, miền núi năm 2020” 
nằm trong chương trình “Xúc 
tiến thương mại Quốc gia năm 
2020”, được Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại 
(Sở Công Thương Hà Nam) 
tổ chức khai mạc vào tối ngày 
31/10/2020 tại Nhà văn hoá thôn 
Đại Bái, xã Thanh Nghị, huyện 
Thanh Liêm.

Khai mạc phiên chợ có đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng 
đông đảo bà con địa phương tham 
gia. Với quy mô gần 30 gian hàng 
của 15 doanh nghiệp mang đến 
cho phiên chợ đa dạng các mặt 
hàng gồm: Hàng may mặc, giày 
dép, chăn, ga, gối, đệm, hàng thủ 
công mỹ nghệ, điện tử, dịch vụ 
viễn thông, đồ dùng học tập, đồ 
gia dụng, thực phẩm… Đây là cơ 

hội để nhân dân vùng nông thôn, 
miền núi được tiếp cận với các mặt 
hàng tiêu dùng thiết yếu đảm bảo 
về chất lượng và phù hợp về giá cả. 
Cùng với đó, giúp cho người dân 
có thêm những kiến thức bổ ích để 
tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, 
hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
từng bước thay đổi thói quen trong 
mua sắm, tiêu dùng

TT

ĐỒNG THÁP: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ MÁY MÓC THIẾT BỊ
TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

VĨNH LONG: TỔ CHỨC LỄ TRAO CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC NĂM 2020

HÀ NAM ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN, MIỀN NÚI

Quy trình sản xuất, chế biến nông sản 
tại Công ty TNHH Nông trại 123

Các Doanh nghiệp đạt chứng nhận 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu cấp khu vực
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Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công tỉnh Cà Mau phối hợp Trung 
tâm phát triển thương mại điện tử 
- Cục Thương mại Điện tử và Kinh 
tế số tổ chức buổi tập huấn, nghiệm 
thu, bàn giao website bán hàng cho 
11 cơ sở, là những cơ sở có sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh năm 2019 và đăng ký dự bình 
chọn cấp khu vực năm 2020.

Thông qua buổi tập huấn, các 
cơ sở được Trung tâm phát triển 

thương mại điện tử hỗ trợ các giải 
pháp để phát triển về thương mại 
điện tử như: Xây dựng website, bộ 
nhận diện thương hiệu, phần mềm 
quản lý sản xuất và phần mềm 
truy xuất nguồn gốc. Từ đó, giúp 
các cơ sở sản xuất giảm thiểu được 
thất thoát, nâng cao hiệu quả sản 
xuất trong quản lý, đẩy nhanh quá 
trình giao dịch, giúp nâng cao năng 
lực canh tranh của doanh nghiệp. 
Phát huy hiệu quả của các giải pháp 
nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất 

cũng như nâng cao thương hiệu, 
quảng bá sản phẩm

CD

Thực hiện đề án khuyến công 
quốc gia năm 2020, ngày 30/10/2020, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp 1 (thuộc 
Cục Công Thương địa phương - 

Bộ Công Thương) đã phối hợp với 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp, Sở Công 
Thương Tuyên Quang tổ chức Hội 
nghị giới thiệu “Mô hình trình diễn 
kỹ thuật sản xuất, chế biến chè đen 
xuất khẩu” tại Công ty Cổ phần 
Chè Sông Lô - xã Kim Phú, thành 
phố Tuyên Quang.

Theo đó, tổng kinh phí hỗ trợ 
cho Công ty Cổ phần Chè Sông Lô 
là 500 triệu đồng từ nguồn khuyến 

công quốc gia 2020. Tại hội nghị, 
các đại biểu được tham quan thực tế 
mô hình và được chủ doanh nghiệp 
thuyết trình, giới thiệu về quy trình 
công nghệ sản xuất sản phẩm. Đề 
án được thực hiện với mục tiêu 
giới thiệu quảng bá và nhân rộng 
mô hình ra các địa phương trong và 
ngoài tỉnh, tạo điều kiện để các đơn 
vị học hỏi kinh nghiệm, kết nối, hợp 
tác đầu tư và xúc tiến thương mại

MH

CÀ MAU: TẬP HUẤN, NGHIỆM THU, BÀN GIAO CÁC GIẢI PHÁP
THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

TUYÊN QUANG: HỘI NGHỊ GIỚI THIỆU “MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN
KỸ THUẬT SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN CHÈ ĐEN XUẤT KHẨU”

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ sản 
xuất sạch hơn tại các cơ sở công 
nghiệp, tạo điều kiện cho các tổ chức, 
cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế 
đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp một cách bền 
vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
sức cạnh tranh của các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
đã ra Quyết định số: 2372/QĐ-UBND 
ngày 23/9/2020, tiếp tục phê duyệt 
Chương trình khuyến công giai đoạn 

2021 - 2025. UBND tỉnh giao cho Sở 
Công Thương là cơ quan thường trực 
tổ chức thực hiện chương trình này, 
phối hợp cùng các Sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố và các 
đơn vị liên quan tổ chức thực hiện 
đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả đề 
ra. Với tổng kinh phí của chương trình 
là: 38.105 triệu đồng.

Đối tượng áp dụng chương trình 
này là các tổ chức, cá nhân trực tiếp 
đầu tư, sản xuất công nghiệp-tiểu thủ 
công nghiệp; Các cơ sở sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn tỉnh áp dụng sản 
xuất sạch hơn; Tổ chức, cá nhân tham 
gia công tác quản lý, thực hiện các 
hoạt động dịch vụ khuyến công

CD

VĨNH PHÚC: PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 
2021-2025

Các cơ sở sản xuất tham dự buổi tập 
huấn

Nghiệm thu đề án hỗ trợ kinh phí
khuyến công tại cơ sở sản xuất của 
anh Mầu Văn Dũng (xã Cao Đại,
huyện Vĩnh Tường)
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Thời gian qua, hoạt động khuyến công tại Đắk Lắk đã hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh nâng cao hiệu quả sản xuất và chất 
lượng sản phẩm bằng những đổi mới tiên tiến về máy móc, kỹ thuật.

DUY TIÊN

ĐẮK LẮK:

Nhận được hỗ trợ về máy rang cà phê 
tiên tiến trong sản xuất cà phê bột, 
Công ty TNHH Cà phê RoLak tại xã 
Hoà Khánh (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk 

Lắk) đã nâng công suất sản xuất lên 30 kg nguyên liệu/
mẻ. Đây là một bước đột phá trong kỹ thuật sản xuất 
của Công ty, vừa giảm nhân công lao động, vừa phù 
hợp với tiêu chí sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nhiên liệu 
và bảo vệ môi trường. 

Ông Lưu Văn Khôi, Giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Đắk Lắk, cho biết: “Các hoạt động của Trung tâm 
Khuyến công và sự hỗ trợ từ chính sách khuyến công 
đã thúc đẩy các cơ sở, doanh nghiệp CNNT thay đổi tư 
duy, nhận thức trong việc đổi mới công nghệ, cải tiến 
kỹ thuật, qua đó hỗ trợ thiết thực trong việc nâng cao 
năng suất”. Đơn cử như với ngành chế biến thực phẩm, 
các doanh nghiệp đã chú trọng ứng dụng máy móc 
thiết bị mới thay thế lao động thủ công như: máy đóng 
gói tự động, dây chuyền sản xuất tự động... 

Đặc biệt, hiện nay tại Đắk Lắk đã có nhiều doanh 
nghiệp mạnh dạn ứng dụng sản xuất sạch hơn vào sản 
xuất công nghiệp, giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm cũng như bảo vệ môi trường hiệu 
quả. Dù vậy, việc áp dụng quy trình sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều trở 
ngại. Các doanh nghiệp còn chưa nhận thức rõ được lợi 
ích của sản xuất sạch hơn. Ngoài ra, rào cản về trình 
độ kỹ thuật cũng là nguyên nhân khiến việc sản xuất 
sạch hơn chưa thực chất đi vào quy trình sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp. 

Sở Công Thương tỉnh Đắk Lắk cũng nhận thức được 
rằng đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là vừa và nhỏ 
với công nghệ sản xuất và năng lực tài chính còn hạn 
chế. Do đó việc đầu tư công nghệ mới cho sản xuất 
sạch hơn cũng gặp rất nhiều khó khăn. Để thúc đẩy hơn 

nữa quá trình sản xuất sạch hơn, các doanh nghiệp rất 
cần sự hỗ trợ từ các chính sách ưu đãi của Nhà nước. 
Ông Khôi cũng nhấn mạnh: “Bên cạnh đó, các cơ sở, 
doanh nghiệp công nghiệp cần mạnh dạn thay đổi để 
đáp ứng được nhu cầu thực tế của thị trường đang ngày 
phát triển theo hướng sản xuất sạch hơn”

HỖ TRỢ CƠ SỞ CNNT ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ, 
HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT SẠCH HƠN

Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cà phê bột, 
tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk 

Thống kê từ Sở Công Thương Đắk Lắk cho biết, trong 
giai đoạn 2014 - 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển Công nghiệp Đắk Lắk thực hiện 62 đề 
án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
công nghiệp. Trong đó nguồn vốn từ Khuyến công 
quốc gia có 1 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật và 4 đề án ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
với tổng kinh phí 1,02 tỷ đồng. Nguồn vốn từ Khuyến 
công địa phương có 57 đề án về hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến, với tổng kinh phí 5,607 tỷ đồng.
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Trong những năm qua, thị xã Phổ Yên luôn khuyến khích người dân và doanh nghiệp tại địa 
phương tích cực chuyển hướng phát triển sản xuất kinh doanh. Nhờ vậy, nhiều cơ sở công 
nghiệp nông thôn trên địa bàn đã mạnh dạn làm giàu với những mô hình sản xuất hiệu quả. 
Đồng hành với sự định hướng đúng đắn đó, không thể không nhắc tới vai trò của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (TTKC) khi đã đưa ra nhiều 
chính sách hỗ trợ thiết thực.

NHUẬN TRÍ

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG

GÓP PHẦN ĐƯA THỊ XÃ PHỔ YÊN 
“CẤT CÁNH” TỪNG NGÀY

Nằm ở vị trí cửa ngõ phía Nam của tỉnh 
Thái Nguyên tiếp giáp với Thủ đô Hà 
Nội, thị xã Phổ Yên là trung tâm tổng 
hợp về công nghiệp, thương mại và 

dịch vụ lớn nhất toàn tỉnh. Những năm qua, nhờ tập 
trung phát triển kinh tế, Phổ Yên luôn nằm trong nhóm 
các địa phương có tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 
hàng năm nhanh nhất khu vực miền Bắc. Hiện nay, 
tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của địa phương 

đạt trên 750 nghìn tỷ đồng, vượt 31,25% so với mục 
tiêu đề ra; Giá trị xuất khẩu đạt 27 tỷ USD; Thu hút 
FDI đạt 6,8 tỷ USD đã góp phần đưa tổng số vốn đăng 
ký đầu tư vào thị xã đạt trên 225 nghìn tỷ đồng. Tuy 
nhiên, bên cạnh sự phát triển của các nhà máy sản xuất 
công nghiệp, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa 
bàn cũng đã được hình thành nhưng diễn ra một cách 
tự phát, vì vậy, kết quả đạt được không cao, chưa tương 
xứng với tiềm năng và thế mạnh sẵn có của địa phương.  

Sử dụng hệ thống máy phun bi làm sạch dầm H giúp Công ty TNHH Kết cấu thép 90 Việt Nam nâng cao năng suất lao động lên 
gấp nhiều lần.
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Nhằm góp phần phát triển sản xuất của các cơ sở 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn thị xã Phổ Yên, 
những năm qua, TTKC Thái Nguyên đã bám sát Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XIX 
về các nội dung đẩy mạnh công nghiệp hóa để triển 
khai nhiều chương trình hỗ trợ, khuyến khích các 
doanh nghiệp mở rộng sản xuất như: Đào tạo nâng 
cao tay nghề cho lao động, gắn đào tạo với sản xuất; 
Hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp; Xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Phát triển sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Đặc biệt, Trung tâm 
đã thực hiện nhiều đề án hỗ trợ đầu tư, mua sắm máy 
móc thiết bị cho doanh nghiệp, qua đó đã tạo động lực 
thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn.

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các ưu 
đãi từ chính sách khuyến công, ông Nguyễn Hải Hoàng 
- Giám đốc Công ty TNHH Kết cấu thép 90 Việt Nam 
(phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên) cho biết: Doanh 
nghiệp chúng tôi mới được thành lập ngày 30/01/2020 
với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất kết cấu 
khung thép và sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. 
Với số vốn ban đầu còn hạn chế nên hệ thống máy 
móc, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được Công ty đầu 
tư đồng bộ, cải tiến. Trước đòi hỏi về chất lượng ngày 
càng cao của thị trường, chúng tôi đã tìm cách thay đổi 
theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. 
Quý I/2020, được TTKC Thái Nguyên hỗ trợ 300 triệu 
đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị trong sản xuất cơ khí”, doanh nghiệp chúng tôi đã 
mạnh dạn đầu tư gần 01 tỷ đồng để mua mới hệ thống 
Máy phun bi làm sạch dầm H (model SBH 0816-8). Nhờ 
công nghệ hiện đại nên máy có 08 đầu phun bi với 
hiệu suất cao, chất lượng làm sạch tốt, không độc hại 
và không phát tán bụi ra bên ngoài; Máy phun bi có 
thể làm sạch gỉ sắt, xỉ hàn đạt tiêu chuẩn SA 2.5, cũng 
như đáp ứng được các tiêu chuẩn xuất khẩu. Đặc biệt, 
năng suất làm việc của máy cao gấp 10 lần so với công 
nhân làm sạch kim loại bằng máy mài tay. Đồng thời, 
trong quá trình sản xuất, tiếng ồn của máy thấp, tiết 
kiệm điện năng, góp phần giảm chi phí, hạ giá thành 
sản phẩm”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng 
- Giám đốc TTKC Thái Nguyên cho biết: “Thông qua 
sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, Công 
ty TNHH Kết cấu thép 90 Việt Nam đã hoàn thiện hệ 
thống máy móc sản xuất kết cấu khung thép và sửa 
chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn. Việc doanh nghiệp 
ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp tiết 

kiệm điện năng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng 
thời, làm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm 
làm ra, qua đó, nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh 
nghiệp trên thị trường cũng như tạo điều kiện giảm 
giá thành và từng bước gia tăng các đơn hàng có giá 
trị kinh tế cao. Sau khi đi vào hoạt động, nhiều doanh 
nghiệp hoạt động cùng lĩnh vực ở trong và ngoài tỉnh 
đã đến học tập, áp dụng công nghệ này vào sản xuất. 
Do vậy, đề án được đánh giá là có tính bền vững”.

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

Máy phun bi làm sạch dầm H có thể làm sạch gỉ sắt, xỉ hàn
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Vĩnh Phúc là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp nông thôn. Tuy nhiên, 
đa phần các cơ sở còn sản xuất nhỏ lẻ. Thời gian qua, Một số cơ sở đã chủ động “đón vốn” 
từ nguồn kinh phí hỗ trợ của chương trình khuyến công để đầu tư công nghệ, trang bị máy 
móc hiện đại, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

NGỌC ANH

KHUYẾN CÔNG VĨNH PHÚC:

CƠ SỞ SẢN XUẤT CHỦ ĐỘNG “ĐÓN VỐN” 
ĐẦU TƯ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

Theo thống kê của Sở Công Thương, toàn 
tỉnh Vĩnh Phúc đang duy trì và phát triển 
25  làng nghề, trong đó, có 19 làng nghề 
truyền thống và 6 làng nghề mới. Với các 

lĩnh vực sản xuất chủ yếu là: Mộc, gốm, đan lát mây 
tre, rèn, chế tác đá và chế biến nông - lâm - thủy sản, 
các làng nghề đã tạo việc làm trên 55.000 lao động 
nông thôn với mức thu nhập bình quân 3,5 - 5 triệu 
đồng/người/tháng, góp phần không nhỏ vào chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông nghiệp, nông thôn. 
Tuy nhiên, hoạt động sản xuất công nghiệp nông thôn 
còn nhiều hạn chế như: sản xuất còn nhỏ lẻ, công nghệ 
lạc hậu, năng xuất thấp, thị trường tiêu thụ hạn chế,... 

Thực hiện Chương trình Khuyến công của tỉnh 
Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020, thời gian qua, Trung 

tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp 
tỉnh Vĩnh phúc (nay là Trung tâm Phát triển Công 
Thương Vĩnh Phúc) đã tích cực vận dụng chính sách, sử 
dụng hiệu quả nguồn vốn Chương trình khuyến công 
để tìm kiếm, đầu tư vào các cơ sở sản xuất, tạo đòn 
bẩy cho công nghiệp nông thôn phát triển. Nhờ chính 
sách, nguồn vốn hỗ trợ của Chương trình Khuyến công, 
nhiều doanh nghiệp đã chủ động đầu tư, đổi mới trang 
thiết bị máy móc, công nghệ kỹ thuật,… tạo “bước 
nhảy” trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo của Trung tâm Phát triển Công 
Thương Vĩnh Phúc về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư máy 
móc thiết bị tiên tiến tại ba cơ sở: Cơ sở sản xuất mộc 
Đỗ Xuân Mạc, Cơ sở sản xuất mộc Lưu Trung Kiên, Cơ 
sở sản xuất Lưu Văn Đông, nhận thấy: Năng suất sản 

Chương trình Khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc đã hỗ trợ tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm CNNT
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phẩm, doanh thu tăng lên đáng kể, hàng hóa có mẫu 
mã, chất lượng tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu của thị 
trường; các cơ sở đã tạo công ăn việc làm ổn định với 
thu nhập ổn định khoảng 7 đến 8 triệu đồng/ tháng.

Cụ thể, Cơ sở Sản xuất mộc Đỗ Xuân Mạc đã 
ký hợp đồng số 88/HĐKC với Trung tâm Phát triển 
Công Thương Vĩnh Phúc. Nhờ có thêm nguồn kinh 
phí khuyến công, cùng với nguồn vốn của mình, Cơ sở 
đã đầu tư trang bị mới 100% máy cưa bàn trượt. Nhờ 
đó mà năng xuất sản phẩm đã tăng từ 20 bộ lên 25 bộ 
bàn, ghế, giường, tủ, cầu thang/tháng; doanh thu tăng 
từ 100 triệu lên 140 triệu/tháng; tạo công ăn việc làm 
ổn định cho 4 lao động có thu nhập trung bình 8 triệu/
tháng. Đối với Cơ sở Sản xuất mộc Lưu Trung Kiên, 
tiếp nhận kinh phí khuyến công 84 triệu đồng, Cơ sở 
đã đầu tư thêm 266 triệu đồng mua máy xẻ kỹ thuật số 
MXK, Máy rửa lưỡi cưa hợp kim MR-HK, Máy xẻ năm 
D 1000. Nhờ đầu tư máy móc, kỹ thuật mới, doanh 
thu của cơ sở đạt mốc 1 tỷ đồng/tháng. Cơ sở sản xuất 
mộc Lưu Văn Đông, tiếp nhận 70 triệu kinh phí khuyến 
công, cơ sở đã đầu tư thêm 228 triệu đồng mua mới 
100% máy đục CNC. Nhờ đầu tư máy mới, năng suất 
cơ sở tăng lên 50 bộ bàn ghế, đồ thờ/tháng, doanh thu 
ước đạt 150 triệu/tháng, giải quyết việc làm cho 4 lao 
động với thu nhập trung bình 7 triệu đồng/tháng. 

Trao đổi với Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, ông 
Lưa Văn Đông - Chủ cơ sở Sản xuất đồ mộc Lưu Văn 
Đông cho biết: Thanh Lãng là làng nghề chuyên sản 
xuất đồ gỗ. Nghề mộc là nghề truyền thống, tạo thu 
nhập chủ yếu cho nhân dân địa phương. Hiện nay, kinh 
tế phát triển, nhu cầu đồ gỗ như bàn ghế, đồ thờ tăng 
lên, đòi hỏi tinh hơn, đẹp hơn. Nếu cứ sản xuất theo 
phương thức truyền thống thì không thể đáp ứng được 
nhu cầu thị trường. Nhờ sự động viên, khuyến khích 
của lãnh đạo các cấp, nhờ nguồn vốn của Chương trình 
khuyến công, chúng tôi đã chủ động đầu tư máy móc, 
thiết bị phục vụ sản xuất. Cơ bản đến nay, sau hơn 3 
tháng đưa máy móc vào sản xuất, hiệu quả, năng suất 
tăng lên thấy rõ. 

Qua việc triển khai hỗ trợ kinh phí khuyến công 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, nhận thấy chương trình 
khuyến công đi vào chiều sâu, có tính thực tiễn cao, 
phù hợp với định hướng phát triển kinh tế địa phương, 
đáp ứng được nhu cầu đổi mới phát triển của sản xuất 
công nghiệp nông thôn. Các cơ sở đã chủ động tiếp cận 
với nguồn “vốn mồi”của Chương trình khuyến công, 
mạnh dạn đầu tư máy móc kỹ thuật hiện đại mang lại 
hiệu quả cao kinh tế cao hơn, bền vững hơn

Cơ sở sản xuất mộc Lưu Văn Đông

Cơ sở sản xuất Lưu Trung Kiên

Cơ sở sản xuất Đỗ Xuân Mạc
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Theo Sở Công Thương Phú Yên, toàn tỉnh hiện đã thành lập 13 cụm công nghiệp (CCN) với 
tổng diện tích hơn 458 ha. Cụ thể, có 10 CCN được phê duyệt quy hoạch chi tiết với tổng diện 
tích gần 290 ha. Các CCN đã thu hút được 43 dự án đầu tư: 29 dự án đang hoạt động; 8 
dự án đang dừng sản xuất do hết nguồn nguyên liệu, sản phẩm sản xuất không có khả năng 
cạnh tranh hoặc kinh doanh thua lỗ; 4 dự án đang triển khai xây dựng; 2 dự án chưa triển 
khai. Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030, Phú Yên có 27 CCN với tổng diện tích gần 1.008 ha.

MINH HIẾU

ĐỂ THU HÚT ĐẦU TƯ
PHÚ YÊN: ĐẦU TƯ CƠ SỞ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP

Trong số các CCN được thành lập có 5 
CCN đã triển khai đầu tư hạ tầng với tổng 
kinh phí hơn 39,2 tỉ đồng, gồm: CCN Hòa 
An (huyện Phú Hòa); CCN Ba Bản (huyện 

Sơn Hòa); CCN Tam Giang (huyện Tuy An); CCN thị 
trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) và CCN Hòa Phú 
(huyện Tây Hòa).

Các CCN được phân bổ đều ở các địa phương, góp 
phần ổn định phân bố dân cư, giảm áp lực người lao động 
tập trung về các đô thị, đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH 
nông nghiệp nông thôn. Kết quả cho thấy, năm 2019, các 
CCN đã tạo việc làm cho 912 lao động và nộp ngân sách 
hơn 29,5 tỉ đồng. Hơn nữa, việc hình thành các CCN góp 
phần tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các 
cơ sở tiểu thủ công nghiệp đầu tư mới, mở rộng và di dời 
ra khỏi đô thị, khu dân cư để phát triển sản xuất.

Điển hình như cơ sở xay xát gạo Tường Liên (huyện 
Phú Hòa) do ông Huỳnh Kim Tường làm chủ. Từ khi 
đầu tư vào CCN Hòa An, cơ sở được tạo nhiều điều 
kiện để đầu tư hoạt động xay xát lúa gạo. Năm 2019, 
nhà máy đạt sản lượng 1.420 tấn gạo; doanh thu hơn 
10 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho 15 lao động với mức 
lương bình quân 8 triệu đồng/người/tháng; nộp ngân 
sách nhà nước 81 triệu đồng/năm.

CCN Hòa An là một trong năm CCN được đầu tư 
hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật của tỉnh với diện tích gần 
8,7ha; tổng kinh phí hơn 5,5 tỉ đồng, tỉ lệ lấp đầy đạt 
100%. Đến nay, CNN đã thu hút được 13 doanh nghiệp 
đầu tư; trong đó có 11 doanh nghiệp đang hoạt động. 6 
tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu các doanh nghiệp 
đạt gần 165,2 tỉ đồng, giải quyết việc làm cho hơn 276 lao 
động với thu nhập từ 3-8 triệu đồng/người/tháng, nộp 
ngân sách 521 triệu đồng - Theo ông Trương Đức Phụng,  
Trưởng Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Phú Hòa cho biết.

Bên cạnh đó, CCN Ba Bản đã hoàn thành đầu tư 
giai đoạn 1, gồm các hạng mục kỹ thuật cơ bản với tổng 
vốn gần 6 tỉ đồng. Trong giai đoạn 2, địa phương đã làm 
xong công tác đền bù giải phóng mặt bằng với tổng 
kinh phí 21,5 tỉ đồng; đang hoàn tất thủ tục thi công các 
hạng mục san nền, đường nội bộ, cấp điện nước và hệ 
thống xử lý nước thải tập trung. Đây là CCN có nhiều 
lợi thế về diện tích rộng, điều kiện cơ sở hạ tầng thuận 
lợi, nên thu hút nhiều nhà đầu tư đăng ký hoạt động.

Thời gian tới, để tận dụng và phát huy được những 
lợi thế của các CCN, ngành Công Thương sẽ phối hợp 
với các ngành, địa phương hỗ trợ nhà đầu tư triển khai 
tốt các dự án đã đăng ký; giải quyết những khó khăn để 
doanh nghiệp hoạt động thuận lợi, hiệu quả. Cùng với 
đó, đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến đầu tư để thu hút 
nguồn vốn của các thành phần kinh tế vào đầu tư phát 
triển hạ tầng các CCN; rà soát và ban hành danh mục 
dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trong từng thời kỳ; thực 
hiện chính sách đãi ngộ cho những tổ chức, cá nhân 
tìm được dự án và thu hút được vốn đầu tư vào CCN

Cơ sở sản xuất kính cường lực tại CCN Hòa An, huyện Phú Hòa
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Để tạo động lực cho các doanh nghiệp, cơ sở, làng nghề trên địa bàn tỉnh Long An phát 
triển, hàng năm, thông qua nguồn vốn khuyến công quốc gia và địa phương, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) đã thực hiện các đề án “Ứng 
dụng máy móc thiết bị trong sản xuất” để hỗ trợ các doanh nghiệp chủ yếu trong lĩnh vực: 
Chế biến nông sản, thủy, hải sản, đồ mỹ nghệ, góp phần tăng năng suất, chất lượng hàng 
hóa phục vụ thị trường.

HIẾU TRANG

LONG AN: LỢI ÍCH CỦA DOANH NGHIỆP

Trong năm 2020, TTKC đã được UBND tỉnh 
phê duyệt danh mục đề án khuyến công đợt 
1 và đợt 2 với kinh phí gần 1,5 tỉ đồng. Các 
đề án này tập trung hỗ trợ các cơ sở công 

nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng 
trang thiết bị, dây chuyền mới phục vụ sản xuất. Ngoài 
ra, Long An còn được Cục Công Thương địa phương - Bộ 
Công Thương giao thực hiện 01 đề án khuyến công quốc 
gia thuộc nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất nông sản” với kinh phí thực hiện 900 
triệu đồng, phân bổ đến 3 đơn vị thụ hưởng. 

Ông Phạm Văn Hường - Giám đốc TTKC Long 
An cho biết: Đến nay, hầu hết các đề án đều được xây 
dựng và thực hiện đúng tiến độ, có 05 đề án khuyến 
công sử dụng kinh phí địa phương và 01 đề án sử dụng 
kinh phí quốc gia được trình diễn, nghiệm thu đưa vào 
hoạt động. Qua triển khai chương trình khuyến công 
nhiều năm qua, hầu hết các cơ sở sản xuất đều hoạt 
động hiệu quả hơn, nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều lao động.

Tiêu biểu về hiệu quả sử dụng “Đề án hỗ trợ ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến nông 
sản” phải kể đến Công ty Cổ phần thực phẩm HG (xã 
Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa). Đây là công ty chuyên chế 
biến nông sản sấy khô như: Thanh long, mít, chuối, 
khóm... Do trái cây là loại thực phẩm người tiêu dùng 
cả nước ưa chuộng nhưng khâu bảo quản và vận chuyển 
đi xa khó nên Công ty chọn lựa máy sấy thế hệ mới, 
còn được gọi là “sấy thăng hoa” để thuận tiện cho mục 
đích tiêu thụ. Trái cây qua sấy vẫn giữ nguyên mùi vị, 
màu sắc, thành phần hàm lượng dinh dưỡng mà có thể 
vận chuyển trong và ngoài nước không lo thối, hỏng.

Qua khảo sát, đánh giá, TTKC chọn Công ty Cổ phần 
Thực phẩm HG là đơn vị thụ hưởng đề án khuyến công 

quốc gia. Từ nguồn kinh phí được TTKC hỗ trợ thực hiện 
đề án 300 triệu đồng, cùng với vốn đối ứng của mình, 
Công ty đã đầu tư máy sấy thế hệ mới, hoàn toàn tự động 
trị giá 620 triệu đồng. Với công nghệ sấy này, sau hơn 14 
giờ, thanh long cũng như các loại trái cây khác sẽ “ra lò” 
giòn như bánh snack, có công suất 500kg/mẻ nguyên liệu.

Là đơn vị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
địa phương, hộ kinh doanh nghề mộc gia dụng, mộc mỹ 
nghệ ở xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh do bà Phạm Thị 
Phượng làm chủ được TTKC đầu từ 98 triệu đồng để mua 
máy điêu khắc gỗ tự động. Với dây chuyền sản xuất mới, 
các sản phẩm làm ra cần có chi tiết hoa văn dần được 
cải tiến về chất lượng, rút ngắn thời gian thực hiện hoàn 
thiện sản phẩm, được nhiều khách hàng tin tưởng lựa 
chọn. Nguồn vốn được hỗ trợ là động lực giúp đơn vị rất 
nhiều trong giai đoạn khó khăn như hiện nay.

Thời gian tới, TTKC sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của 
Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương về chính 
sách khuyến công để ngày càng nhiều hơn nữa những 
đơn vị được tiếp cận với nguồn vốn khuyến công, khuyến 
khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cũng 
như các ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh

TỪ NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG

Máy sấy của Công ty Cổ phần Thực phẩm HG được điều khiển 
hoàn toàn tự động
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Mới đây, Thủ tướng Chính phủ 
đã ký Quyết định số 1577/QĐ-TTg 
ban hành Danh sách cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm năm 2019. 
Theo đó, tổng số cơ sở sử dụng năng 
lượng trọng điểm năm 2019 trên 
toàn quốc là 3.006 cơ sở, trong đó có 
2.441 cơ sở sản xuất công nghiệp, 15 
cơ sở sản xuất nông nghiệp, 84 đơn 
vị vận tải và 466 công trình xây dựng.

Bộ Công Thương được giao là 
đơn vị chủ trì, phối hợp các bộ, 
ngành, địa phương liên quan tổ 
chức quản lý hoạt động sử dụng 
năng lượng của các cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm theo quy 
định của Luật Sử dụng Năng lượng 
Tiết kiệm và Hiệu quả và Nghị định 
số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 
của Chính phủ quy định chi tiết và 

biện pháp thi hành Luật Sử dụng 
Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả. 
Mặt khác, chủ trì, phối hợp các bộ, 
ngành liên quan và UBND các tỉnh, 
thành phố thuộc trung ương tổ 
chức cập nhật và trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành danh sách cơ 
sở trọng điểm để công bố trước 
ngày 31/3 hàng năm...

YÊN BẮC

Công ty Acecook Việt Nam 
vừa lắp đặt và chính thức đưa vào 
sử dụng hệ thống điện mặt trời áp 
mái cho các hoạt động tại tòa nhà 
văn phòng chính và các nhà máy ở 
khu vực TP. Hồ Chí Minh với công 
suất lắp đặt 570 kW.

Hệ thống này bao gồm các tấm 
pin mặt trời do Công ty Marubeni 
Việt Nam cung cấp và thi công lắp đặt 
bởi Công ty JESCO ASIA, với thiết bị 
phát điện năng lượng mặt trời năng 
suất cao nhất trên thế giới hiện nay. 

Hệ thống dự kiến cung cấp 
sản lượng trung bình khoảng 
900.000 kWh/năm, tương đương 
với lượng điện sử dụng để sản 

xuất khoảng 3,6 triệu gói mì Hảo 
Hảo. Bên cạnh đó, lượng điện 
năng tạo ra cũng được sử dụng 
cho các hoạt động của tòa nhà 
văn phòng chính của công ty tại 
KCN Tân Bình, TP.HCM với 5 
tầng và có gần 400 cán bộ công 
nhân viên đang làm việc.  

Ngoài những hiệu quả về chi 
phí, việc đưa vào sử dụng nguồn 
năng lượng xanh thân thiện môi 
trường từ mặt trời còn giúp góp 
phần làm giảm lượng khí thải CO2 
gây ra do hiệu ứng nhà kính

 DUY TIÊN

BAN HÀNH DANH SÁCH CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM 
NĂM 2019

ACECOOK VIỆT NAM LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI 
TRONG SẢN XUẤT

Công trình “Đèn thắp sáng 
tuyến đường nông thôn” được 
sử dụng bằng hệ thống điện từ 
năng lượng mặt trời tại 2 ấp Sáu 
B và Phú Sơn C, xã Long Phú, 
huyện Tam Bình (Vĩnh Long) 
vừa được khánh thành và đưa 
vào sử dụng với tổng chiều dài 
hơn 5000m.

Cụ thể, tại ấp Phú Sơn C, công 
trình có chiều dài 2.700m, tổng giá 
trị 119 triệu đồng; ở ấp Sáu B có 
chiều dài 2.500m, tổng giá trị 112 
triệu đồng.

Việc triển khai lắp đặt đèn thắp 
sáng đường nông thôn bằng điện 
mặt trời vừa giúp tiết kiệm chi phí, 
vừa đáp ứng được nhu cầu thắp 

sáng đường giao thông, bảo đảm độ 
sáng phục vụ người dân lưu thông 
trên đoạn đường này vào ban đêm, 
qua đó giúp cho người dân yên tâm 
lao động, sản xuất, đảm bảo an ninh 
trật tự, góp phần cùng địa phương 
hướng tới mục tiêu xây dựng xã 
NTM nâng cao

TRƯỜNG AN

VĨNH LONG: KHÁNH THÀNH CÔNG TRÌNH ĐÈN THẮP SÁNG
ĐƯỜNG NÔNG THÔN



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG50 51

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Chuyên đề Tiết kiệm năng lượng có sự phối hợp của Vụ TKNL và Phát triển bền vững Chuyên đề Tiết kiệm năng lượng có sự phối hợp của Vụ TKNL và Phát triển bền vững

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Nhằm hưởng ứng chương trình mục tiêu quốc gia về tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, thời gian qua, Công ty Điện lực thành phố Cần Thơ (PC Cần Thơ) đã phối 
hợp cùng Sở Công Thương thành phố và các đơn vị liên quan, triển khai nhiều chương trình 
hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán năng lượng, nhất là đối với các doanh nghiệp sử 
dụng điện với sản lượng lớn. Đơn vị cũng phối hợp với các ngành hữu quan thành phố triển 
khai nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp thực hành TKNL. 

HỒNG TRƯỜNG

CẦN THƠ THỰC HIỆN NHIỀU GIẢI PHÁP 
GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP TKNL

Bên cạnh đó, PC Cần Thơ còn phối hợp với 
Công ty CP Đầu tư Năng lượng mặt trời 
Bách Khoa thực hiện cung cấp hệ thống 
nước nóng NLMT cho các nhà máy chế 

biến thủy hải sản tại các khu công nghiệp. Ông Nguyễn 
Phước Lập - Phó Giám đốc Công ty TNHH Công 
nghiệp Thủy sản miền Nam cho biết, trước đây, khi sử 
dụng bình nước nóng, nhà máy tiêu thụ khoảng 20.000 
kWh/tháng. Với mô hình sử dụng hệ thống năng lượng 
mặt trời cho nước nóng để vệ sinh nguyên liệu (mô 
hình ESCO), Công ty đã tiết kiệm được 90% điện năng. 
Hiện nay, mô hình này cũng đã được triển khai đầu tư 
tại nhiều công trình ở các tỉnh, thành phố phía Nam, 
qua đó góp phần tiết giảm được 795.618 kW giờ cho hệ 
thống điện và giúp khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả.

Đánh giá cao về những hiệu quả của việc triển khai 
các giải pháp TKNL tại doanh nghiệp mình, ông Ngô 
Văn Chơn - Giám đốc điều hành Công ty CP May Tây 
Đô chia sẻ, thông qua đổi mới ứng dụng công nghệ tiên 

tiến, cùng các giải pháp TKNL như sử dụng máy may 
động cơ servo, đèn LED T8, 18W, hệ thống hơi sử dụng 
củi trấu thay cho đốt dầu hoặc củi… năm 2019, lượng 
điện năng tiêu thụ của Công ty đã giảm 2,6%, tương 
ứng với số tiền tiết kiệm 75 triệu đồng. Đồng thời, giải 
pháp sử dụng củi trấu đốt lò hơi thay thế giảm chi thêm 
8 triệu đồng, giảm 2,7% lượng khí nhà kính.

Trong năm 2020, TP. Cần Thơ dự kiến hỗ trợ 5 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp dụng công nghệ 
tiên tiến về tự động hóa vào sản xuất để giảm ô nhiễm 
môi trường, TKNL. Đồng thời, nhân rộng mô hình 
doanh nghiệp TKNL thiết thực, hiệu quả… 

Để tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp TKNL, thời 
gian tới, ngành Điện Cần Thơ sẽ thúc đẩy doanh nghiệp 
đầu tư lắp đặt điện mặt trời mái nhà, với các biện pháp 
tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, 
mạng xã hội Zalo, Facebook và tại các buổi tập huấn 
của ngành điện. Những hoạt động này sẽ góp phần 
giúp doanh nghiệp giảm được chi phí sản xuất và tăng 
sức cạnh tranh...

Nhờ thực hiện các giải pháp TKNL, nhiều DN thủy sản ở Cần Thơ đã tiết giảm được 30% lượng điện năng tiêu thụ hàng tháng
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Thời gian qua, tiết kiệm năng lượng (TKNL) đã và đang thu hút ngày càng nhiều sự quan 
tâm của xã hội. Đây cũng là nội dung quan trọng trong chính sách năng lượng quốc gia. Nhờ 
những nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp TKNL, chúng ta đã thu được nhiều kết quả 
tích cực, trong đó có việc dán nhãn năng lượng (DNNL).

DÁN NHÃN NĂNG LƯỢNG: GIẢI PHÁP

MINH VŨ

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

Hiện nay, hầu hết các thiết bị gia dụng 
trên thị trường đều được DNNL. Đa số 
người tiêu dùng đi mua sắm thì đều dễ 
dàng nhận diện nhãn năng lượng (NL), 

tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu biết hết được ý 
nghĩa của nhãn NL.

MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA CỦA DNNL

Năm 2008, Chương trình DNNL được Bộ Công 
Thương bắt đầu triển khai trên tinh thần tự nguyện, 
nhằm giúp tuyên truyền phổ biến kiến thức đến doanh 

nghiệp (DN) và người dân về các sản phẩm sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ). Khuyến 
khích sử dụng các sản phẩm sử dụng NL hiệu suất cao 
và hạn chế, tiến tới không sử dụng các sản phẩm tiêu 
tốn NL, đồng thời, giúp người tiêu dùng nhận diện rõ 
hơn, lựa chọn sử dụng các sản phẩm TKNL. 

Từ 01/7/2013 đến nay, theo lộ trình, việc DNNL đã 
chuyển từ tự nguyện sang bắt buộc, nhiều mặt hàng từ 
điện tử, điện lạnh đến xe cơ giới đã phải dán nhãn tiêu 
thụ NL. Đây là nhãn chứa thông tin về loại năng lượng 
sử dụng, hiệu suất NL và các thông tin cơ bản để người 

Dán nhãn năng lượng là một giải pháp TKNL hiệu quả
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tiêu dùng có sự so sánh đối chiếu với các sản phẩm 
cùng loại trên thị trường.

Với các sản phẩm như bóng đèn, điều hòa, tủ lạnh, 
máy giặt, nồi cơm điện, quạt điện áp dụng DNNL, 
người tiêu dùng chỉ cần quan tâm đến nhãn so sánh 
và nhãn xác nhận của sản phẩm là đủ. Trong đó, nhãn 
xác nhận là chứng nhận sản phẩm có hiệu suất NL cao 
nhất so với các sản phẩm cùng loại. Còn trên nhãn so 
sánh, căn cứ theo các mức tiết kiệm từ 1 sao đến 5 sao, 
“nhiều sao hơn - tiết kiệm hơn”, với thông điệp này 
người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua sản phẩm 
TKNL mà không phải tìm hiểu quá nhiều. Bởi các sản 
phẩm đã được đánh giá theo các tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN) do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Khoa 
học & Công nghệ xây dựng. 

HIỆU QUẢ TỪ CHƯƠNG TRÌNH DNNL

Theo thống kê từ Bộ Công Thương, sau 7 năm thực 
hiện Chương trình DNNL, đến nay đã có trên 20.000 
chủng loại sản phẩm trong 3 nhóm là thiết bị gia dụng; 
thiết bị công nghiệp và thiết bị văn phòng được DNNL.

Trước đây, người tiêu dùng khi chọn mua sản phẩm 
thường chỉ quan tâm đến giá cả, thương hiệu, mẫu mã, 
nhưng nay, họ đã quan tâm hơn đến các thông số về 
kỹ thuật, đặc biệt là mức tiêu thụ NL để lựa chọn sản 
phẩm, bởi điều này giúp tiết kiệm đáng kể lượng điện 
tiêu thụ trong mỗi gia đình. Nhờ vậy, lượng sản phẩm 
bán ra của các thiết bị gia dụng có DNNL như quạt 
điện, máy thu hình, máy điều hòa không khí, tủ lạnh 
gia dụng… chiếm hơn 90% tổng số sản phẩm bán ra trên 
thị trường. Chỉ riêng sản phẩm điều hòa, ước tính lượng 
điện năng tiết kiệm được hằng năm do người tiêu dùng 
chuyển hướng sang chọn mua và sử dụng các loại sản 
phẩm điều hòa không khí có hiệu suất cao vào khoảng 
hơn 100 triệu kWh/năm.

Về phía các DN tham gia chương trình, mặc dù việc 
dán nhãn cho sản phẩm khiến DN gặp một số khó khăn 
như: Chi phí thử nghiệm ở thời điểm mới bắt đầu khá 
lớn; thời gian thực hiện kéo dài do phải tiến hành nhiều 
bước hiệu chỉnh; khó khăn trong việc tìm đối tác thử 
nghiệm có đầy đủ trang thiết bị đáp ứng yêu cầu do 
Bộ Công Thương quy định; chi phí sản xuất tăng… Tuy 
nhiên, theo các DN, ý nghĩa và hiệu quả mà chương 
trình đem lại đối với DN và xã hội là rất lớn.

Bà Lý Thị Phương Trang - Tổng Giám đốc Công ty 
Daikin Việt Nam cho biết, từ tháng 5/2016, Daikin đã 
triển khai dán nhãn cho 124 dòng sản phẩm máy điều 
hòa gia dụng của mình, trong đó, 79% đạt 5 sao, 5% đạt 

4 sao. Trong những năm qua, Daikin vẫn không ngừng 
nâng cao tỷ lệ này bằng cách nghiên cứu, cải tiến các 
sản phẩm mới theo hướng TKNL hơn, đủ tiêu chuẩn 
để dán các nhãn NL ở mức cao nhất. Đây cũng là chiến 
lược của Công ty để cạnh tranh với các đối thủ. 

Ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm 
năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) 
cho biết, sau 7 năm thực hiện, Chương trình đã được tổ 
chức thực hiện tương đối bài bản và thành công, đem 
lại những giá trị cụ thể, giúp chúng ta đạt được mục 
tiêu về tỷ lệ TKNL. Mục tiêu Chương trình DNNL và 
áp dụng mức hiệu suất NL tối thiểu là sẽ tiết kiệm tiêu 
dùng tích lũy khoảng 10 nghìn tỷ đồng, tương đương sẽ 
giảm 34 triệu tấn khí thải carbon dioxide vào năm 2030. 
Lượng tiết kiệm điện quốc gia hàng năm sẽ vào khoảng 
6.000 GWh/năm, giảm được nhu cầu tương đương với 
khoảng hai nhà máy điện đốt than 1.000 MW.

Có thể khẳng định, cùng với việc thực hiện Luật 
TKNL, Chương trình DNNL cũng đã tạo được những 
thói quen tiêu dùng, mua sắm các sản phẩm hiệu suất 
cao và TKNL. Xu hướng này không chỉ giúp tiết kiệm 
đáng kể lượng điện sử dụng mà còn góp phần quan 
trọng trong việc bảo vệ môi trường và nâng cao ý thức 
của người dân. Dự báo, lượng điện tiết kiệm từ các sản 
phẩm dán nhãn sẽ đạt khoảng 10% vào năm 2020 và 
con số này có thể lên tới 30% vào năm 2030. Điều này 
khẳng định, Chương trình DNNL và thúc đẩy sử dụng 
hiệu suất NL cho thiết bị điện đã và đang được Bộ 
Công Thương triển khai có hiệu quả, góp phần đảm 
bảo an ninh năng lượng quốc gia

Người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn đến những
sản phẩm tiết kiệm điện
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Mười mấy năm trước, rộ lên phong trào cho con đi học ở Singapore. Vì có con gái học lớp 8 
nên tôi bắt đầu cùng con tìm hiểu về học bổng trung học ở Quốc đảo này. Singapore có hai 
loại học bổng chính, toàn phần, dành cho học sinh trung học và đại học, cấp cho các quốc gia 
ASEAN – Trung Quốc - Ấn Độ. Đó là học bổng ASEAN (được Bộ Giáo dục Singapore cấp) 
và học bổng A-STAR (Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tài trợ). Giá trị hai học bổng này 
tương đương, nghĩa là bao gồm toàn bộ chi phí ăn, ở, đi lại, vé máy bay và tiền tiêu vặt hàng 
tháng cho học sinh được chọn. 

Giáo dục Singapore

NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Các kì thi diễn ra rất căng thẳng. Đoàn bên 
họ sang Việt Nam, tổ chức bài bản. Đầu 
tiên là xét duyệt hồ sơ: Học bạ, thành tích 
thể thao, các giải thưởng học sinh giỏi như 

cấp quận, thành phố, Quốc gia, Quốc tế và viết một 
bài luận. Những ai qua vòng này sẽ bước vào vòng hai: 
Thi viết. Đó là kì thi gồm Toán - Tiếng Anh - IQ. Bài 
thi xong, họ đóng gói lại, mang về bên Singapore chấm. 
Nếu ai được, sẽ vào vòng thứ ba: Phỏng vấn. 

Giáo dục Singapore tuyệt vời - theo quan sát và 
đánh giá của tôi, nhất là giáo dục trung học. 

Trước khi các con bắt đầu năm học mới (vào tháng 
1 hàng năm), những học sinh đạt học bổng được sang 
đó trước ba tháng để học thêm tiếng Anh. Ba tháng đó 
vô cùng quý giá với những học sinh quốc tế như con gái 
tôi, lần đầu xa nhà, bỡ ngỡ, non nớt. 

Các con làm quen với cuộc sống tự lập. Sống giữa 
một tập thể, chia 2 hoặc 4 em một phòng, trộn lẫn các 
quốc gia với nhau. Buổi sáng, 6h là xe bus của trường 
chạy, chậm một phút cũng không được, xe sẽ không 
đợi. Mà 6h bên đó mới là 5h sáng ở Việt Nam, thế mà 
các con cũng phải quen dần, tự đặt báo thức. 

Giáo dục Singapore chú trọng đào tạo thực hành cho học sinh
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Chương trình học rất căng. Các con luôn bị áp lực 
phải đạt thành tích tốt nhất có thể, để không bị “tước” 
học bổng. Ngoài học văn hoá, các con phải thực hành. 
Các cô, cậu học sinh cấp 3 phải mặc áo blu trắng, trang 
bị bảo hộ để mày mò cả buổi trong phòng thí nghiệm 
sinh - hoá - lý, tự tìm chuyên đề, dự án, lên kế hoạch, 
hợp tác với nhóm, xử lý tình huống phát sinh, viết thu 
hoạch tổng kết...

Các con được dạy nhiều về kĩ năng sống - những kĩ 
năng mà cha mẹ cũng không biết hết để mà dạy. Con 
từng kể, các con được học cách dự một buổi tiệc tối, 
nữ mặc váy dạ hội, nam mặc comple, học cách nâng 
ly, cách ăn món khai vị, món chính, món tráng miệng, 
cách dùng dao, nĩa, học cách ứng xử trên một bàn tiệc. 

Các con được đưa vào rừng. Sau khi được chỉ dẫn 
các bước cơ bản để sinh tồn, thậm chí cả cách đi vệ 
sinh, mỗi học sinh được phát một chiếc đèn pin. Trời 
tối, thậm chí khuya, có người dẫn từng học sinh vào 
giữa rừng và... bỏ mặc học sinh đó lại một mình, với 
yêu cầu: Tự tìm đường về nơi lán trại.

- Con có sợ không? 

- Rất sợ mẹ ạ. 

- Tại sao không kêu lên, đòi cứu?

- Ai cứu hả mẹ? Kể cả có khóc toáng lên, cũng 
không có ai ở đó, phải tự tìm đường về. 

Ôi con gái bé bỏng của tôi! Con sợ, nhưng bản 
năng sống thôi thúc. Con đã tự mày mò giữa rừng sâu 
với chiếc đèn pin nhỏ trong tay, chắc là ban đầu vừa đi 
vừa khóc. Để rồi, con vỡ oà hạnh phúc khi nhìn thấy 
ánh sáng, con chạy lại sà vào vòng tay cô giáo và các 
bạn con ở xung quanh reo hò, như vừa cùng nhau thoát 
khỏi “cửa tử”. Tôi thì nghĩ, vẫn có ai đó âm thầm theo 
sát các con thôi, nhưng họ không xuất hiện...

Các con được cho lên một chiếc thuyền, chừng vài 
bạn cả nam lẫn nữ, chèo ra biển. Ai cũng phải mặc áo 
phao. Ai cũng phải cầm mái chèo. Các con mang theo 
củi, gạo, nồi. Giữa sóng to gió lớn, tròng trành bởi 
những tay chèo toàn cậu ấm cô chiêu thành phố, các 
con phải tự nấu cơm ăn. Nước biển mặn hất cả vào nồi 
cơm nên cơm bị sượng, vẫn thi nhau ăn. Nghe con kể: 
Bọn con trai chúng nó ăn khỏe lắm mẹ ạ, dù gạo không 
chín. Tôi cười và thầm nghĩ: “Đói thì mầm đá cũng 
thành ngon thôi con ạ! Ít nhất, thì con cũng biết, cơm 
- không chỉ có cơm dẻo, mà còn có cơm sượng nữa....”. 

Các con được đưa vào phòng họp Quốc hội. Cùng 
thầy giáo, các con ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe 

các thành viên Quốc hội bàn luận về các việc mang 
tính vĩ mô. Con nhìn thấy Thủ tướng Lý Quang Diệu 
(lúc đó còn sống) và các nghị sĩ như những người ông, 
người cha hiền từ, cuối buổi họp ra tận chỗ các con 
ngồi và trò chuyện. Sự gần gũi đó, giúp con hình thành 
nên một thói quen quan tâm đến đời sống chính trị, 
dù ở bất cứ nơi đâu và cảm thấy chính khách không 
có gì xa lạ. 

Tôi nhớ lại buổi họp mặt ở một khách sạn tại Hà 
Nội năm ấy. Sau khi cô trưởng đoàn hỏi ai có thắc mắc 
gì thì đứng lên, con gái tôi đã đứng dậy hỏi cô giáo: Tại 
sao Singapore cấp cho học sinh Việt Nam học bổng 
toàn phần (là nước duy nhất cấp loại học bổng này cho 
học sinh trung học), mà không có điều kiện gì (ngoài 
điều kiện các con phải học hết sức mình trong 4 năm và 
không được phép bỏ học bổng giữa chừng)?. 

Cô giáo Singapore thẳng thắn trả lời: Chúng tôi chỉ 
cần trong số các học sinh được cấp học bổng, có vài ba 
em ở lại làm việc là chúng tôi đã mãn nguyện rồi”. Tôi 
vô cùng cảm phục tầm nhìn của họ, hiểu cả một chiến 
lược về trân trọng và thu hút chất xám cho một dân 
tộc. Ai đã từng học ở Singapore mà sẽ không yêu quý 
đất nước đó suốt cuộc đời sau này và chỉ cần trong số 
những học sinh quốc tế từng du học Singapore, một vài 
người sau này trở thành chính khách, doanh nhân, hay 
những tài năng lớn về bất cứ lĩnh vực nào thì Singapore 
đã có quyền tự hào đã góp phần tạo nên những tên 
tuổi đó...

Một trong những cuốn sách mình thích, đó là cuốn 
“SINGAPORE - BÍ QUYẾT HOÁ RỒNG” của Thủ 
tướng Lý Quang Diệu. 

Một trong những bí quyết đó, là giáo dục!

Du học sinh từ lớp 9
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SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY 
LUÔN THỎA MÃN MỌI YÊU CẦU 

CỦA KHÁCH HÀNG 
TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

SẢN PHẨM CHÍNH 
▪ SVR3L, SVR5, SVR10, SVR20; 

▪ SVR CV60, LATEX (H.A, L.A), RSS3. 
▪ Sản phẩm của Công ty CP Cao su 

Đồng Phú được tiêu thụ ở các 
nước Châu Âu (Pháp, Bỉ, Hà Lan, 

Anh, Tây Ban Nha, Slovakia...), 
Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan, 

Trung Quốc, Úc, New Zealand, 
Canada, Mỹ... 

Qua các khách hàng truyền thống 
như: 

- WEBER & SCHAER (Đức) 
- R1 INTERNATIONAL PTE LTD

- JSC Belshina Tyres 
- Sintex Chemical Corp 

- Yokohama Tyre VN
- Cheng Shin Rubber Vietnam

và các công ty trong nước. 

CÔNG TY CON: 
CTCP Cao su Đồng Phú-Đắk Nông, 

CTCP Cao su Đồng Phú-Kratie, 
CTCP Cao su Kỹ thuật Đồng Phú 

(Chuyên sản xuất nệm, gối), 
CTCP Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, 
Chi nhánh chế bến gỗ Đồng Phú.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU 
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

DPR
Maõ chöùng khoaùn ĐỒNG PHÚ










