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Ngày Doanh nhân Việt Nam năm 2022
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…Cách đây tròn 1 năm, chúng ta 
gặp nhau trong một bối cảnh rất 
đặc biệt do đại dịch Covid-19, 
nhưng với một quyết tâm rất lớn 

là phải bằng mọi nỗ lực, nhiệt huyết vượt qua khó khăn, 
thách thức để vừa chống dịch, vừa phục hồi kinh tế với 
những quyết sách đúng, trúng và kịp thời. Trong 9 tháng 
năm 2022, chúng ta đã đạt được kết quả tích cực trong 
điều hành kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát (Chỉ 
số giá tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 2,73%). Tình hình 
kinh tế - xã hội nước ta khởi sắc trên hầu hết các lĩnh 
vực, nhiều chỉ số vượt kế hoạch đề ra: GDP 9 tháng đầu 
năm tăng 8,83% (khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản 
(vai trò trụ đỡ) tăng 2,99%; công nghiệp và xây dựng (vai 
trò động lực tăng trưởng) tăng 9,63% (IIP 9 tháng toàn 
ngành công nghiệp tăng 9,6% và 61/63 địa phương có 
chỉ số IIP tăng); khu vực dịch vụ phục hồi mạnh mẽ với 
mức tăng 10,57%); các ngành, lĩnh vực kinh tế đều phục 
hồi, có bước phát triển mạnh; số doanh nghiệp thành lập 
mới và trở lại hoạt động trong 9 tháng là trên 163.000, 
gấp 1,44 lần số doanh nghiệp rút lui; xuất siêu hơn 6,5 tỷ 
USD. Việt Nam cũng là điểm đến hấp dẫn của các nhà 
đầu tư nước ngoài, vốn FDI thực hiện đạt 15.3 tỷ USD, 
tăng 16.4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, chúng ta thực 
hiện mạnh mẽ cải cách thể chế, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh với những đột phá quan trọng. Các tổ 
chức quốc tế đều đánh giá tích cực về tình hình kinh tế - 
xã hội của Việt Nam và dự báo lạc quan về tốc độ tăng 
trưởng kinh tế nước ta trong năm 2022 và 2023 thuộc 
nhóm cao nhất Đông Nam Á... 

Hiện nay Việt Nam đã có gần 900.000 doanh nghiệp 
đang hoạt động, khoảng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 
triệu hộ kinh doanh. Cùng với sự phát triển mạnh mẽ 
về số lượng, doanh nghiệp Việt Nam đã không ngừng 
phát triển và nâng cao về nguồn vốn, doanh thu, lợi 
nhuận, hiệu quả sử dụng lao động; thể hiện vai trò là 

lực lượng chủ lực quản lý, tổ chức các nguồn lực sản 
xuất, tạo ra sản phẩm hàng hóa, dịch vụ cho xã hội, 
thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội đất 
nước. Khu vực doanh nghiệp đóng góp trên 60% GDP, 
khoảng 30% tổng số lao động đang làm việc. Các doanh 
nghiệp, doanh nhân có mặt ở hầu hết các ngành nghề, 
lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, hoạt động không chỉ 
trong nước mà nhiều doanh nghiệp, doanh nhân đã gây 
được tiếng vang, khẳng định giá trị thương hiệu vươn 
tầm ra khu vực và thế giới. Đồng thời, xuất hiện một 
lực lượng doanh nhân trẻ, năng động, dám nghĩ, dám 
làm, dám đương đầu với khó khăn, khởi nghiệp thành 
công các mô hình kinh doanh mới, sáng tạo...

Đại hội XIII của Đảng đặt ra những mục tiêu và khát 
vọng phát triển của đất nước đến năm 2025 trở thành 
nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện 
đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 
2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, 
thu nhập trung bình cao. Đại hội XIII cũng đã đề ra nhiệm 
vụ: "Phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh về số lượng 
và chất lượng, có tinh thần cống hiến cho dân tộc, có 

XÂY DỰNG BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ,
PHỤC VỤ TỐT NHẤT CHO 

NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP
Ngày 12/10, Liên đoàn Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) tổ chức lễ kỷ niệm 
Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2022. Thủ tướng 
Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự và có phát biểu chỉ đạo. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng xin tóm tắt nội dung phát biểu của Thủ tướng.

NGUYỄN VĂN

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi lễ
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chuẩn mực văn hóa, đạo đức tiến bộ và trình độ quản trị, 
kinh doanh giỏi…" và đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 
2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp với tỷ trọng đóng 
góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60-65%.

Thời gian tới, tình hình trong nước, chúng ta có cả 
thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng 
khó khăn, thách thức nhiều hơn đặc biệt do tác động của 
tình hình địa chính trị, khó khăn của kinh tế toàn cầu. 
Đồng thời, khi xử lý những bất cập, tồn tại của thị trường 
tài chính nhất là trái phiếu, chứng khoán, tiền tệ sẽ có thể 
ảnh hưởng đến tâm lý xã hội, nhà đầu tư…  

Về phần mình, Chính phủ sẽ:

- Tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối điều hành, chỉ đạo 
tổ chức thực hiện đi đôi với xây dựng bộ máy hoạt động 
tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất cho người 
dân, doanh nghiệp và sự nghiệp phát triển KTXH của đất 
nước. Xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công 
bằng, khuyến khích phát triển và đổi mới sáng tạo.

- Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các 
cân đối lớn của nền kinh tế. Thực hiện chính sách tiền 
tệ thận trọng, chắc chắn, bảo đảm tính chủ động, linh 
hoạt, hiệu quả, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, hài hòa với 
điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng  
tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và các chính sách 
khác. Điều hành lãi suất, tỷ giá phù hợp, bảo đảm tăng 
tín dụng hợp lý và hiệu quả, tập trung cho sản xuất kinh 
doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
cùng xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với hội 
nhập kinh tế quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực chất, hiệu 
quả. Phát triển mạnh các loại thị trường trong nước, đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, 
đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và các chuỗi cung ứng.

- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, 
chính sách phù hợp bối cảnh, tình hình mới; loại bỏ 
những quy định không còn phù hợp đặc biệt tháo gỡ 
những điểm nghẽn có thể ảnh hưởng đến hoạt động, 
phát triển của doanh nghiệp, doanh nhân.

- Cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành 
chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Tăng cường 
đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp. Luôn đồng 
hành, lắng nghe, chia sẻ và quyết liệt giải quyết, xử lý những 
khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp. 

- Thúc đẩy ứng dụng mạnh mẽ khoa học công 
nghệ, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng 
tạo; tăng cường kết nối cung - cầu lao động, đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất 

lượng cao. Đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, xây dựng 
Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số, công dân số.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, doanh 
nhân thuộc mọi thành phần kinh tế tiếp cận bình đẳng 
với các nguồn lực phát triển. Tạo điều kiện để khu vực 
kinh tế ngoài nhà nước tham gia thực hiện các dự án, 
công trình, xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội theo 
hình thức hợp tác công - tư.

- Tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng về giao thông, 
công nghệ thông tin, hạ tầng các khu công nghiệp, hạ 
tầng phục vụ người lao động, nhà ở cho công nhân, hệ 
thống y tế cơ sở.

- Tăng cường năng lực hội nhập quốc tế; hỗ trợ doanh 
nghiệp về các vấn đề pháp lý trong giải quyết tranh chấp 
thương mại, giảm thiểu rủi ro trong hội nhập quốc tế.

- Phát triển, lành mạnh hoá, củng cố niềm tin nhà 
đầu tư với các thị trường trái phiếu, chứng khoán, tiền 
tệ, bất động sản. Không hình sự hoá các quan hệ dân 
sự và bảo vệ những doanh nhân kinh doanh chân chính 
nhưng không thể dung túng những hành vi sai trái, lừa 
đảo để ảnh hưởng niềm tin, tài sản của Nhân dân và 
văn hóa, đạo đức, uy tín nhà đầu tư, doanh nghiệp, 
doanh nhân chân chính.

- Khơi dậy nội lực, khuyến khích mạnh mẽ sự phát 
triển của doanh nghiệp tư nhân trong nước, đặc biệt trong 
các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, công 
nghiệp công nghệ thông tin, hình thành các chuỗi cung 
ứng, chuỗi giá trị trong nước và quốc tế. Tăng cường liên 
kết giữa khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, nhất là các 
tập đoàn đa quốc gia với doanh nghiệp trong nước trong 
phát triển chuỗi cung ứng của các ngành công nghiệp

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng nhiều đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới dự lễ kỷ niệm
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GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ

Tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV, báo cáo của 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu rõ: Nhờ sự 
vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời đề ra các định hướng, quyết 
sách lớn của Trung ương; sự chỉ đạo điều hành quyết liệt 
của Chính phủ, các cấp, ngành, các địa phương; sự ủng 
hộ, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh 
nghiệp, kiều bào ta ở nước ngoài; sự quan tâm giúp 
đỡ của bạn bè quốc tế, tình hình kinh tế-xã hội trong 
9 tháng phục hồi tích cực và đạt những kết quả quan 
trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực; ước cả năm đạt 
và vượt 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP 
đạt khoảng 8% so với mục tiêu 6-6,5% kế hoạch đề ra.

Theo báo cáo, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 
9 tháng tăng 2,73%, ước cả năm khoảng 4%. Thị trường 
tiền tệ, mặt bằng lãi suất, tỷ giá tương đối ổn định; 
tăng trưởng tín dụng 9 tháng đạt khoảng 11%, tập trung 

nhiều cho sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng GDP 9 
tháng đạt 8,83%; ước cả năm đạt khoảng 8% (mục tiêu 
là 6-6,5%). Tăng trưởng nông nghiệp đạt 2,99%, công 
nghiệp và xây dựng đạt 9,44%, dịch vụ đạt 10,57%.  

Thu ngân sách Nhà nước 9 tháng đạt 94% dự toán, 
tăng 22% so với cùng kỳ; ước cả năm vượt 14,3%, tăng 
2,9% so với năm 2021. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu 
9 tháng đạt trên 558 tỷ USD, tăng 15%; xuất siêu 6,76 
tỷ USD. Năng lượng đáp ứng đủ cho sản xuất kinh 
doanh, tiêu dùng. Lương thực, thực phẩm được bảo 
đảm, trong 9 tháng xuất khẩu trên 5,4 triệu tấn gạo, 
xuất khẩu nông sản đạt 40,8 tỷ USD. Thị trường lao 
động phục hồi nhanh. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 
tháng tăng 12,5%; vốn FDI thực hiện đạt 15,4 tỷ USD, 
tăng 16,3%. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, 
trong 9 tháng có hơn 163 nghìn doanh nghiệp thành 
lập mới và hoạt động trở lại, tăng 38,6%, gấp 1,4 lần số 
doanh nghiệp rút khỏi thị trường.

Tiếp tục ưu tiên giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, 
bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; Kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; Đẩy mạnh cơ cấu lại, 
nâng cao năng lực nội tại, tính tự lực, tự chủ, khả năng chống chịu và thích ứng của nền kinh 
tế… là những nội dung ưu tiên của Chính phủ trong giai đoạn cuối năm 2022.

CÔNG DU

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ,

THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG
TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký OECD
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Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng năm 2022, ước 
đạt 282,52 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước 
(cùng kỳ năm trước tăng 18,9%). Trong đó, khu vực kinh tế 
trong nước đạt 73,22 tỷ USD, tăng 16,4%, chiếm 25,9% tổng 
kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
(kể cả dầu thô) đạt 209,3 tỷ USD, tăng 17,6%, chiếm 74,1%.

Về thị trường xuất khẩu, Hoa Kỳ là thị trường xuất 
khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 86,3 
tỷ USD, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 
30,6% tổng kim ngạch XK cả nước. Tiếp đến thị trường 
Trung Quốc với kim ngạch XK ước đạt 40 tỷ USD, do 
ảnh hưởng từ chính sách Zero Covid của Trung Quốc 
nên xuất khẩu sang thị trường này trong 9 tháng chỉ tăng 
3,2% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, nhập siêu từ 
Trung Quốc là 51,5 tỷ USD, tăng 21,3%. Tiếp đến thị 
trường EU ước đạt 35,7 tỷ USD, tăng 23,8% và xuất siêu 
sang EU ước đạt 24,3 tỷ USD, tăng 48,2% so với cùng kỳ 
năm trước; Xuất khẩu sang ASEAN ước đạt 26 tỷ USD, 
tăng 25,7%, tuy nhiên nhập siêu từ ASEAN là 9,3 tỷ USD, 
giảm 1,6%; Xuất khẩu sang Hàn Quốc ước đạt 18,9 tỷ 
USD, tăng 18,3% nhưng nhập siêu từ Hàn Quốc là 29,6 
tỷ USD, tăng 20,8%; Xuất khẩu sang Nhật Bản ước đạt 
17,8 tỷ USD, tăng 21,6%, do vậy xuất siêu sang Nhật Bản 
ước tính đạt 10 triệu USD (cùng kỳ nhập siêu 1,7 tỷ USD). 

CẦN TRANH THỦ SỰ ỦNG HỘ HỢP TÁC TỪ CÁC 
TỔ CHỨC QUỐC TẾ, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ

Tại diễn đàn kinh tế cao cấp Việt Nam - OECD năm 
2022, các chuyên gia kinh tế của OECD, ABD, Indonesia 
đánh giá Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam, là khu 
vực tiếp tục giữ được mức tăng trưởng ấn tượng sau tác 
động của dịch Covid-19, nhờ chính sách thích ứng linh 
hoạt và chiến dịch vaccine được triển khai nhanh. Để 
tiếp tục giữ được đà tăng trưởng này, các chuyên gia 
đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam: Tiếp tục kiên 
trì ổn định kinh tế vĩ mô và cải thiện tính bền vững của 
chính sách tài khoá; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả của 
hệ thống an sinh xã hội, cải cách hệ thống lương hưu và 
tài chính công để đối phó với tình trạng dân số già hoá; 
Kiến tạo các động lực tăng trưởng mới thông qua cải 
cách cơ cấu, nâng cao năng suất, chú trọng các chương 
trình phát triển bền vững.

Ông Mathias Cormann, Tổng Thư ký Tổ chức Hợp 
tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhấn mạnh, trong bối 
cảnh thế giới có nhiều thách thức, Việt Nam nổi lên là 
một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất 
khu vực, trong khi mức lạm phát thấp hơn hầu hết các 
nước OECD và Đông Nam Á. Việt Nam tiếp tục được 
đánh giá là điểm đến hấp dẫn để đa dạng hoá chuỗi cung 
ứng khu vực và toàn cầu. Tổng Thư ký khẳng định, tăng 
cường quan hệ với Việt Nam tiếp tục là một ưu tiên của 
OECD trong thúc đẩy hợp tác với khu vực Đông Nam Á.

Về phía Bộ Công Thương, đẩy mạnh xuất khẩu, 
tăng cường quản lý nhập khẩu phù hợp, bảo đảm cán 
cân thương mại hài hoà, bền vững; Đẩy mạnh khai thác 
các Hiệp định FTA đã ký kết; Đồng thời, phát huy tốt 
vai trò của hệ thống cơ quan thương vụ Việt Nam ở 
nước ngoài để mở rộng, đa dạng hoá thị trường và mặt 
hàng xuất khẩu; Thúc đẩy tạo thuận lợi hoá thương 
mại, hỗ trợ thông tin thị trường; tháo gỡ rào cản để 
thâm nhập các thị trường mới; Cảnh báo sớm nguy cơ 
các vụ kiện phòng vệ thương mại cho doanh nghiệp…

Để tiếp tục triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế-
xã hội 5 năm 2021-2025, Chính phủ chỉ ra bài học kinh 
nghiệm nhằm đẩy mạnh phương hướng, nhiệm vụ của 
các Bộ, ngành, các địa phương tiếp tục thực hiện đồng 
bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh 
vực, đó là:

Thứ nhất: Phải bám sát chủ trương, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức 
thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, thống nhất, xuyên 
suốt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả, sâu sát thực tiễn.

Thứ hai: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân 
tộc, tinh thần tự lực, tự cường, lấy khó khăn, thách 
thức là động lực phấn đấu vươn lên; phát huy tinh thần 
trách nhiệm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong chỉ 
đạo, điều hành.

Thứ ba: Theo dõi sát, chủ động nắm chắc diễn biến 
tình hình quốc tế, trong nước; nâng cao năng lực phân 
tích, dự báo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn 
lực; kết hợp hài hòa, chặt chẽ, hiệu quả giữa nguồn 
lực bên trong và bên ngoài, giữa Trung ương và địa 
phương, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

Thứ tư: Tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật; 
chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy 
mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực, nâng 
cao năng lực thực thi gắn với tăng cường kiểm tra, 
thanh tra, giám sát.

Thứ năm: Tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh 
giác trước các dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19; đẩy 
mạnh tiêm các loại vaccine an toàn, khoa học, hiệu quả.

Thứ sáu: Trong mọi trường hợp phải bảo đảm ổn 
định chính trị-xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; 
tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế và đẩy mạnh 
thông tin, tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội.

Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa 
phương tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm 
vụ, giải pháp đề ra trên các lĩnh vực, bảo đảm ổn định 
kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, ổn định các loại thị 
trường, tận dụng tốt thị trường trong và ngoài nước. Bảo 
đảm ổn định cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu cho 
sản xuất, đời sống, nhất là dịp Lễ, Tết và đầu năm 2023
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Chọn mua nhiều hơn các sản phẩm có yếu tố "xanh", lựa chọn các phương thức tiêu dùng bền 
vững, thân thiện với môi trường, sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm có yếu tố "bền vững"… 
đang là những thay đổi tích cực của xu hướng tiêu dùng được nhiều doanh nghiệp nắm bắt.

PHƯƠNG DUNG

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
CẦN LỰA CHỌN PHƯƠNG THỨC TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

"TIÊU DÙNG BỀN VỮNG" GÓP PHẦN THAY ĐỔI 
MÔI TRƯỜNG TỐT HƠN

Chị L.T.T Mai (35 tuổi, Tp.HCM) cho biết, trước 
đây, thỉnh thoảng mới mua các loại thực phẩm organic 
(hữu cơ) mặc dù hiểu rằng, sản phẩm hữu cơ tốt hơn 
cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi tìm hiểu sâu hơn quá trình 
làm ra sản phẩm organic là trên cơ sở không tổn hại 
đến môi trường, thì đây trở thành một ưu tiên của chị 
khi mua sắm, cho dù sản phẩm này có giá đắt hơn. Chị 
Mai chia sẻ lý do vì chị nghĩ đó cũng là cách ủng hộ cho 
các sản phẩm, doanh nghiệp làm thêm nhiều sản phẩm 
tốt cho môi trường chung.

Còn với giới trẻ, thay vì tiêu dùng kiểu "thời trang 
nhanh" (mua giá rẻ, thay đổi liên tục, loại bỏ nhiều), 
nhiều bạn đã chọn cách tái chế, tái sử dụng, thanh lý 
quần áo, phụ kiện thời trang để hạn chế việc bỏ đi các 
trang phục cũ - một loại rác thải tác động tiêu cực đến 
môi trường.

Xu hướng này là một phần lý do khiến nhiều hãng 
thời trang lớn trên toàn cầu cũng đã thực hiện các 
chương trình như đổi cũ - lấy mới, hoặc nhận lại đồ 
cũ từ khách hàng để tái chế hoặc tái sử dụng, giúp kéo 
dài vòng đời của quần áo từ đó giảm thiểu lượng rác 
thải khổng lồ ra môi trường của ngành công nghiệp 
thời trang.

Tiêu dùng xanh, tiêu dùng bền vững đã không còn 
là những khái niệm xa lạ, mà đang dần phổ biến hơn 
trong đời sống hàng ngày và càng được thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn sau đại dịch toàn cầu Covid-19. 

Khảo sát của Viện nghiên cứu Giá trị doanh nghiệp 
thuộc Tập đoàn IBM (IBM Institute for Business Value 
- IBV) vào năm 2021 đối với 14.000 người đến từ 9 quốc 
gia cho biết, 90% người được khảo sát trả lời rằng, dịch 
Covid-19 đã làm thay đổi cách nhìn của họ về các vấn đề 
liên quan đến môi trường và tiêu dùng bền vững. Không 

chỉ vậy, người tiêu dùng còn có động thái quay lưng, 
"hạn chế" sử dụng sản phẩm của các doanh nghiệp gây 
ô nhiễm, sử dụng lãng phí tài nguyên hoặc sản phẩm có 
các tác động tiêu cực đến môi trường, cộng đồng.

TỪ SẢN PHẨM ĐẾN CHUỖI SẢN XUẤT "XANH"

Nghiên cứu của Công ty Nielsen Việt Nam cho 
thấy, các thương hiệu có cam kết "xanh" và "sạch" có 
mức tăng trưởng khá cao, khoảng 4%/năm. Đối với 
ngành hàng thực phẩm và nước giải khát, mức tăng 
trưởng nhanh hơn so với toàn thị trường từ 2,5-11,4%. 
Đồng thời, doanh số bán hàng của các thương hiệu cam 
kết ưu tiên tính bền vững tăng gấp 4 lần so với những 
đối thủ không có cam kết này.

Đơn cử trong ngành Sữa, ngành mà theo ông QU 
Dongyu, Tổng Giám đốc Tổ chức Lương thực và Nông 
nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) từng phát biểu là đóng 
vai trò quan trọng trong hệ thống thực phẩm bền vững 
và có thể đóng góp trực tiếp lẫn gián tiếp cho tất cả 
mục tiêu về phát triển bền vững. Nhiều doanh nghiệp 

Chương trình đổi rác lấy quà do Vinamilk Green Farm đồng 
hành cùng cộng đồng dân cư Vinhomes để khuyến khích 
các thói quen tốt giúp bảo vệ môi trường
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sản xuất, kinh doanh đã nhanh chóng đầu tư, chuyển 
dịch sản xuất, cung ứng hàng hóa theo tiêu chí xanh, 
sạch, minh bạch thông tin sản phẩm.

Ông Nguyễn Quang Trí, Giám đốc điều hành 
Marketing của Vinamilk, một doanh nghiệp lớn của 
ngành, chia sẻ về sản phẩm sữa tươi Vinamilk Green 
Farm. Ra mắt thị trường ngay trong đỉnh dịch Covid-19 
năm 2021, nhưng sản phẩm này vẫn nhận được sự đón 
nhận tích cực từ người tiêu dùng. Vinamik Green Farm 
được người tiêu dùng yêu thích và đánh giá cao không chỉ 
bởi chất lượng, hương vị thiên nhiên, thuần khiết mà còn 
bởi vì đây là một sản phẩm thân thiện với môi trường, gần 
gũi thiên nhiên.

Không chỉ qua sản phẩm, mà các yếu tố bền vững 
được đẩy mạnh trong cả quá trình sản xuất với Trang 
trại sinh thái Vinamilk Green Farm được Vinamilk xây 
dựng. Mô hình này gồm 3 trụ cột chính làm định hướng 
cho phát triển bền vững, bao gồm: Chọn lọc đầu vào kĩ 
lưỡng, thực hành nông nghiệp tái tạo và ứng dụng công 
nghệ tiên tiến vào nông nghiệp bền vững.

Tại các nhà máy, sản phẩm sữa tươi Vinamilk 
Green Farm tiếp tục được bảo đảm yếu tố bền vững 
ở khâu sản xuất. Hệ thống xử lý chất thải hiện đại với 
100% nước thải được xử lý đạt chuẩn trước khi ra môi 

trường. Hệ thống năng lượng xanh như Biomass, CNG 
và năng lượng mặt trời được trang bị nhằm giảm phát 
thải carbon, góp phần vào nỗ lực hướng tới mục tiêu 
đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Hàng năm, công ty này có những thống kê, tính 
toán về tỉ lệ tiêu dùng các tài nguyên, năng lượng…, 
hay phát thải trong sản xuất, hoặc trên mỗi đơn vị sản 
phẩm để có lộ trình cụ thể thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững.

Đại diện Vinamilk nhận định, xu hướng tiêu dùng 
xanh, bền vững sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ trong 
tương lai gần, khi mà thế hệ trẻ vốn có mức độ quan 
tâm cao về các vấn đề phát triển bền vững sẽ tham gia 
vào lực lượng tiêu dùng chính.  

"Phát triển bền vững và xu hướng tiêu dùng sản 
phẩm "xanh" đang là xu hướng phổ biến trên thế giới 
và Việt Nam cũng không nằm ngoài dòng chảy này. 
Vinamilk không chỉ dừng lại ở câu chuyện trang trại 
sinh thái và sản phẩm sữa tươi Vinamilk Green Farm, 
chúng tôi còn đang thực hiện và tham gia các hoạt 
động nhằm tuyên truyền và lan tỏa về lối sống xanh, 
xây dựng ý thức và thói quen bảo vệ môi trường đến 
cộng đồng", Ông Nguyễn Quang Trí chia sẻ tại Hội 
nghị sữa toàn cầu tại Pháp vừa qua

Sử dụng công nghệ Robot phục vụ công tác đóng gói và vận chuyển sản phẩm tại nhà máy của Unilever Việt Nam
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Tối 02/11/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) đã diễn ra Lễ Công bố sản 
phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2022 với chủ đề “Kiến tạo tương lai”. Tại 
buổi Lễ, 172 doanh nghiệp (DN) với tổng số 325 sản phẩm có chất lượng và uy tín được ghi 
nhận và vinh danh. TCT May 10 lần thứ 6 liên tiếp vinh dự được nhận Giải thưởng này với 
03 thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia gồm: Sơ mi May 10 M Serries; Veston 
May 10 Suites; Eternity GrusZ.

MAY 10 LẦN THỨ 6 LIÊN TIẾP
NHẬN GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia là 
chương trình xúc tiến thương mại duy 
nhất cấp Chính phủ, nhằm phát triển 
các thương hiệu mạnh của DN Việt 

Nam. Đây là giải thưởng uy tín, được Chính phủ công 
nhận, cộng đồng DN, người tiêu dùng ghi nhận và tôn 
vinh các giá trị “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng 
lực tiên phong”.

TCT May 10 tự hào là một trong 05 DN Dệt May 
có sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia năm 2022 cùng 
với các DN như: Việt Tiến, Hòa Thọ, Nhà Bè, Phong 
Phú. Đó là những DN đáp ứng hệ thống các tiêu chí của 

Chương trình và là những DN tiêu biểu của ngành Dệt 
May, đại diện cho thương hiệu Việt Nam...

Năm 2022, mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn do dịch 
Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tình hình địa chính 
trị bất ổn trên thế giới đã tác động tiêu cực đến hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của DN, nhưng bằng quyết 
tâm không ngừng nghỉ của toàn thể CBCNV May 10 đã 
không vì khó khăn mà dừng lại, không thụ động đợi sóng 
gió đi qua, nỗ lực hành động để phục hồi và phát triển. 
Nhờ đó, đội ngũ được bảo toàn, duy trì các hoạt động 
sản xuất kinh doanh, tiếp tục giữ vững vị thế của DN trên 
thị trường. Được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, 

Ông Thân Đức Việt - TGĐ May 10 nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia cho TCT May 10
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NTT

May 10 đã đáp ứng những tiêu chí khắt khe của Chương 
trình, cũng như chứng minh được các giá trị cốt lõi của 
DN đó là chất lượng, đổi mới, sáng tạo, năng lực tiên 
phong, nhất là trong quá trình số hoá và chuyển đổi số.

May 10 là đơn vị có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh 
vực may mặc, hơn ai hết, đội ngũ CBCNV hiểu rằng, 
cốt lõi của sự phát triển bền vững chính là năng suất, 
chất lượng. Do đó, bên cạnh sáng tạo, đổi mới thì việc 
tăng năng suất, chất lượng vẫn được May 10 chú trọng 
đặc biệt. Trong nhiều năm qua, May 10 đã quyết liệt 
tiến hành những bước cải cách mạnh mẽ nhằm nâng 
cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, đa dạng hoá sản phẩm, 
giảm giá thành. Ở tất cả các công đoạn sản xuất, sản 
phẩm đều phải trải qua các quy trình kiểm soát chất 
lượng nghiêm ngặt, với tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, 
công nghệ tiên tiến, đội ngũ nhân sự có chuyên môn 
sâu và nhiều năm kinh nghiệm. Thương hiệu hướng tới 
cung cấp những sản phẩm có giá trị chất lượng bền 
vững, thân thiện với môi trường.

Bằng sự đầu tư nghiêm túc, đến nay, May 10 là đối 
tác tin cậy của hầu hết các thương hiệu thời trang lớn 
trên thế giới... Các dòng sản phẩm đã làm nên tên tuổi 
của May 10 tại thị trường nội địa như May 10 Expert, 
M Series, May 10 Classic và dòng sản phẩm thời trang 
cao cấp Eternity Grusz... đã khẳng định bước đi táo bạo 
cũng như chiến lược của May 10 trên con đường chinh 
phục ngành thời trang quốc tế. Mới đây, May 10 ra mắt 
dòng Thương hiệu thiết kế cao cấp De Theia.

Trong tiến trình hội nhập kinh tế toàn cầu, để thành 
công, May 10 tiếp tục xây dựng thương hiệu sản phẩm có 
uy tín trên thị trường trong nước cũng như quốc tế. May 
10 cam kết theo đuổi sứ mệnh nâng cao vị thế thương 
hiệu Việt với khát vọng vươn lên của DN Việt bằng 
chiến lược bền vững, chương trình hành động quyết liệt.

Sau gần 20 năm triển khai thực hiện, Chương trình 
THQG đã đạt được nhiều kết quả tích cực, trở thành bệ 
phóng vững chắc cho các DN Việt vươn ra thế giới, kiến tạo 
những giá trị sức mạnh cho đất nước. Thông qua Chương 
trình, nhiều tập đoàn, DN Việt đã ý thức được vai trò, tầm 
quan trọng của thương hiệu như là “chìa khóa” để giúp gia 
tăng giá trị sản phẩm cũng như giá trị DN, để từ đó thúc 
đẩy quá trình xây dựng, phát triển và quản trị thương hiệu 
của mình, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng 
định vị thế của DN tại thị trường trong nước và quốc tế.

Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022 
thêm một dấu son trên bảng thành tích của May 10, tiếp 
tục ghi nhận cho sự nỗ lực phát triển không ngừng của DN, 
khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như trách nhiệm với 
người tiêu dùng và cộng đồng xã hội. Đó cũng là động lực 
để May 10 từng bước hiện thực hoá các mục tiêu trong 
tương lai, đa dạng mẫu mã sản phẩm, đưa những công 
nghệ tốt nhất trên thế giới vào sản phẩm, giúp doanh 
nghiệp vươn tầm khu vực, bên cạnh đó, khẳng định vị thế 
của DN Việt Nam trên trường thế giới

TCT May 10 tham gia trưng bày các sản phẩm được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam để các đại biểu
tham quan và trải nghiệm
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Sau hơn một năm khởi công TBA 500 kV Vân Phong thuộc cụm công trình giải tỏa công 
suất Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) BOT Vân Phong 1, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn 
nhưng dự án đang dần về đích. Để vượt qua được những thách thức đó, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) và Tổng ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã và đang ngày đêm 
không ngừng nỗ lực.

GIẢI TỎA CÔNG SUẤT NMNĐ BOT VÂN PHONG 1:
THOÁT THẾ “CHÂN TƯỜNG”

BẰNG NHỮNG NỖ LỰC CỦA EVN VÀ EVNNPT

TUẤN ANH

MUÔN VÀN THÁCH THỨC 

Dự án công trình giải tỏa công suất NMNĐ BOT 
Vân Phong 1, bao gồm xây dựng: TBA 500 kV Vân 
Phong và đấu nối; Đường dây (ĐZ) 500 kV Vân Phong - 
Vĩnh Tân; ĐZ 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận Nam 
vào ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân. Theo tiến độ 
cam kết với chủ đầu tư, cụm dự án này phải hoàn thành 
trước ngày 26/12/2022. 

Sau gần 4 năm khởi động, dự án được cơ quan chức 
năng phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 7/2019. Rất 
khẩn trương, EVN và EVNNPT đã nhanh chóng tổ chức 
lập, thẩm tra, trình cấp có thẩm quyền thông qua báo 
cáo nghiên cứu khả thi dự án (FS) theo thủ tục, trình tự 
quy định. Tháng 11/2019, thiết kế cơ sở của dự án đã 
được Bộ Công Thương thẩm định và kết luận “phù hợp 
với quy hoạch được duyệt, có giải pháp thiết kế hợp lý, 
đáp ứng cơ bản các yêu cầu kỹ thuật hiện hành”. 

Đến tháng 02/2020, FS đã được EVN trình lên Ủy ban 
Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Tháng 7/2020, 
Ủy ban Quản lý vốn đã có văn bản gửi EVN để thực hiện 
quyền, trách nhiệm của người phê duyệt, quyết định đầu 
tư; Tháng 8/2020, HĐTV EVN đã phê duyệt Dự án đầu 
tư xây dựng công trình và tháng 12/2020, EVNNPT đã 
phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình. 

Tưởng chừng sau khi tháo gỡ những khó khăn trong 
thủ tục đầu tư thì dự án có thể nhanh chóng triển khai 
thi công. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 bùng phát rộng 
khắp cả nước trong năm 2021, hầu hết các địa phương 
đều phong tỏa đã khiến chủ đầu tư gặp phải nhiều 
thách thức. Đặc biệt, giá nhiên vật liệu như: Sắt thép, 
xăng dầu, nhân công… tăng mạnh, gây rất nhiều áp 
lực cho chủ đầu tư và nhà thầu. Mặt khác, đến tháng 
9/2021, mặt bằng dự án còn rất nhiều vướng mắc khi 
tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận mới bàn giao được 

56/304 vị trí móng (đạt 18%) và chưa bàn giao được bất 
kỳ khoảng cột hành lang tuyến nào.

KHÔNG NGỪNG NỖ LỰC 

Trong thế “chân tường”, EVN/EVNNPT đã hành 
động quyết liệt và không dừng bước, bởi nếu chậm tiến 
độ một ngày, Việt Nam sẽ phải bồi thường số tiền rất 
lớn. Tháng 7/2021, dự án ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh 
Tân được động thổ và đến tháng 9, cụm công trình được 
khởi công. Để phòng chống dịch, toàn công trường thực 
hiện theo tinh thần “vừa đảm bảo tiến độ dự án, vừa đáp 
ứng yêu cầu phòng chống dịch”. Đặc biệt, trước tính cấp 
bách của dự án, đã nhiều lần Tổng giám đốc EVN Trần 
Đình Nhân tổ chức các cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo 
tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận, đề nghị các địa phương 
vào cuộc quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng. 
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận khẳng định sẽ 
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để chung tay 
cùng EVN/EVNNPT hoàn thành dự án.

Lãnh đạo EVN/EVNNPT khai trương đồng hồ đếm ngược tại 
TBA 500 kV Vân Phong (tháng 3/2022)
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Giữa cao điểm của dịch Covid-19 (tháng 9/2021), Tổng 
giám đốc EVNNPT Phạm Lê Phú và các ban chuyên môn 
của Tổng công ty đã “1 tháng nằm ở công trường” điều 
hành trực tiếp công việc. Tổng công ty đã làm việc với 
các nhà thầu thi công dự án để nắm bắt những khó khăn, 
vướng mắc, bàn giải pháp tháo gỡ. Cùng với đó, EVNNPT 
đã thành lập Ban Chỉ đạo các dự án đồng bộ với NMNĐ 
BOT Vân Phong do Tổng giám đốc trực tiếp làm Trưởng 
ban. Ban Chỉ đạo giúp lãnh đạo EVNNPT chỉ đạo sát sao, 
quyết liệt, áp dụng các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo 
chất lượng, tiến độ các dự án. 

Để huy động tối đa và điều phối nguồn lực, Ban Quản 
lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã thành 
lập 04 Ban Tiền phương tại tỉnh Khánh Hòa và Ninh 
Thuận để điều hành dự án; Lãnh đạo CPMB, Ban Tiền 
phương chịu trách nhiệm điều hành chi tiết công tác thi 
công và thường trực trên công trình để kịp thời phối hợp 
với các đơn vị và địa phương có liên quan giải quyết các 
vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công nhằm đẩy 
nhanh tiến độ dự án. Đồng thời, lực lượng này còn thường 
xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công của các nhà 
thầu, cũng như hỗ trợ cho các nhà thầu trong công tác 
bồi thường phục vụ thi công và đề xuất biện pháp xử lý 
phù hợp với tình hình thực tế phát sinh trên công trường. 

Cũng vì tiến độ cấp bách của dự án, ngay trong ngày 
mùng 2 Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Phó Tổng giám đốc 
EVN Nguyễn Tài Anh cùng Tổng giám đốc EVNNPT 
Phạm Lê Phú đã trực tiếp đến công trường để động viên 
lực lượng thi công, đồng thời làm việc với lãnh đạo tỉnh 
Khánh Hòa và Ninh Thuận đề nghị địa phương vào cuộc 
quyết liệt hơn trong công tác giải phóng mặt bằng, giúp 
các đơn vị thi công có thể tăng tốc cho dự án.

Đặc biệt, ngày 18/3/2022, Chủ tịch HĐTV EVN 
Dương Quang Thành và Chủ tịch HĐTV EVNNPT 
Nguyễn Tuấn Tùng đã thực hiện nghi thức khai trương 
đồng hồ đếm ngược thời gian cụm dự án giải tỏa công 
suất NMNĐ BOT Vân Phong 1 tại TBA 500 kV Vân 
Phong. Mục đích của đồng hồ đếm ngược là để mỗi 
CBCNV tham gia xây dựng dự án thấy được tính cấp 
bách của công trình, nỗ lực thi công hoàn thành đóng 
điện dự án theo đúng tiến độ được giao. 

BĂNG BĂNG VỀ ĐÍCH 

Có thể nói, với sự vào cuộc quyết liệt của Chính 
phủ, các bộ ngành, địa phương và sự nỗ lực của EVN/
EVNNPT, tính đến hết tháng 9/2022, công tác giải 
phóng mặt bằng TBA 500 kV Vân Phong và ĐZ 220 
kV đấu nối đã được địa phương cơ bản hoàn thành 
bàn giao. Trong công tác thi công, các đơn vị đã hoàn 
thành rất nhiều hạng mục quan trọng và dự kiến đến 
cuối tháng 10/2022 sẽ cơ bản hoàn thành các hạng mục. 

Đối với dự án ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân, 
đến nay đã bàn giao mặt bằng 304/304 vị trí móng. Phần 
hành lang tuyến, tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao 172/172 
khoảng cột; Tỉnh Ninh Thuận bàn giao 126/132 khoảng 
cột (đạt 95,5%). Hiện CPMB đang tích cực làm việc 
với UBND các địa phương của tỉnh Khánh Hòa để giải 
quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công 
kéo dây. Mặt khác, CPMB cũng đang tích cực làm việc 
với các địa phương của tỉnh Ninh Thuận đẩy nhanh tiến 
độ BTGPMB những khoảng néo còn lại theo kế hoạch. 
Về khối lượng thi công, các Đơn vị đã đào móng xong 
toàn bộ 304/304 vị trí móng; Đúc xong 301/304 vị trí và 
đang đúc 03 vị trí còn lại; Lắp dựng cột xong 270/304 vị 
trí; Đang dựng cột 19 vị trí. Dự án cũng kéo dây 23/79 
khoảng néo, đang kéo dây 16 khoảng néo.

Về tiến độ ĐZ 500 kV đấu nối TBA 500 kV Thuận 
Nam vào ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân đã hoàn 
thành đào, đúc 3/3 vị trí móng, lắp dựng cột 2/3 vị trí, 
kéo dây 0,841/1,27 km.  

Đánh giá về tiến độ dự án, Tổng giám đốc EVNNPT 
Phạm Lê Phú cho rằng: Đến thời điểm này, các đơn 
vị tham gia dự án tại công trường đã vượt qua nhiều 
khó khăn thách thức. Dự án đã đạt được khối lượng giải 
phóng mặt bằng, thi công rất lớn, tiến độ của dự án rất 
khả quan và đang trên đường về đích. Thời gian còn lại, 
EVNNPT yêu cầu CPMB cần đôn đốc nhà thầu cung 
cấp vật tư thiết bị và thi công kéo dây đảm bảo tiến độ 
đề ra; CPMB phối hợp với các cấp điều độ để bố trí lịch 
cắt điện hợp lý, đồng thời phối hợp với NMNĐ BOT 
Vân Phong 1 để đấu nối thí nghiệm đồng bộ nhằm đảm 
bảo truyền tải điện cho nhà máy. Đối với các nhà thầu 
xây lắp, Tổng công ty đề nghị trong quá trình thi công 
cần đảm bảo tuyệt đối an toàn con người, trang thiết bị; 
Cử cán bộ trông coi vật tư thiết bị để đảm bảo an ninh 
công trường. Trong quá trình thi công, không vì tiến độ 
mà làm ảnh hưởng chất lượng dự án. 

Đối với tư vấn giám sát và tư vấn thiết kế, các đơn 
vị cần bố trí đầy đủ nhân lực, đảm bảo chất lượng, tiến 
độ, an toàn trên công trường và kịp thời giải quyết 
những vấn đề phát sinh nếu có. Mặt khác, PTC3 cũng 
phải phối hợp chặt chẽ với nhà thầu để giám sát chất 
lượng dự án phù hợp thiết kế, đồng thời sẵn sàng nguồn 
nhân lực để tiếp nhận vận hành sau khi dự án hoàn 
thành và bàn giao cho PTC3. 

Đến lúc này, nhìn vào tổng thể dự án với phần việc 
còn lại, chúng ta hoàn toàn tin tưởng dự án sẽ đáp ứng 
được tiến độ đề ra. Có được điều đó cũng là nhờ sự nỗ lực 
không biết mệt mỏi của EVN/EVNNPT, cùng các đơn vị 
tham gia dự án để thực hiện sứ mệnh thắp sáng niềm tin
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Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã luôn đảm bảo cung 
cấp điện an toàn, liên tục và ổn định, qua đó góp phần phục vụ đắc lực cho công cuộc phát 
triển KT-XH của 27 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Có được kết quả đó cũng là nhờ Tổng công 
ty luôn chủ động, tích cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) 
vào công tác sản xuất kinh doanh, quản lý vận hành. Đặc biệt, EVNNPC còn đẩy mạnh ứng 
dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng 
năng suất lao động.

EVNNPC ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG CÁC SÁNG KIẾN
CẢI TIẾN KỸ THUẬT

VÀO QUẢN LÝ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN

TUẤN ANH

Xác định KHCN là một trong những yếu 
tố quan trọng hàng đầu góp phần vào 
việc xây dựng hệ thống lưới điện đồng bộ, 
hiện đại, từ nhiều năm qua, EVNNPC đã 

luôn chú trọng đầu tư cho KHCN. Đồng thời, coi đây là 
hướng đầu tư và phát triển bền vững. Theo đó, để tiến 
nhanh trên con đường khoa học, Tổng công ty đã chỉ 
đạo các đơn vị thành viên chủ động ứng dụng KHCN 
vào quản lý, sản xuất kinh doanh, vận hành lưới điện, 
cũng như đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật. Do vậy, các phong trào sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, ứng dụng KHCN, hợp lý hóa sản xuất đã đi sâu 
vào mỗi cán bộ công nhân viên. Thông qua các phong 
trào này, nhiều sáng kiến đã được Hội đồng sáng kiến 
KHCN EVNNPC đánh giá cao và làm lợi nhiều tỷ đồng 
về giá trị khi áp dụng rộng rãi vào trong thực tiễn.

Đặc biệt, chỉ tính riêng trong năm 2022 này, nhiều sáng 
kiến được Tổng công ty đánh giá cao và áp dụng có hiệu 
quả vào vận hành hệ thống điện như: Giải pháp quản trị, 

phân tích nhận dạng sự cố, giảm thời gian khắc phục sự 
cố, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện tại Công ty Điện lực 
Yên Bái; Ứng dụng phương pháp hòa đồng bộ để xác định 
kết dây kinh tế, giảm tổn thất điện năng lưới điện trung 
áp; Xây dựng cẩm nang sách điện tử thông minh và lan 
tỏa đến khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc;…

Cụ thể, đối với “Giải pháp quản trị, phân tích nhận 
dạng sự cố, giảm thời gian khắc phục sự cố, nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện”, Công ty Điện lực Yên Bái đã xây 
dựng nội dung các giải pháp gồm: Xây dựng cây sơ đồ giá 
trị chỉnh định bảo vệ rơle trên lưới điện trung áp theo từng 
thanh cái trung áp và TBA 110 kV; Xây dựng cây biểu đồ 
dòng điện ngắn mạch trên lưới điện trung áp theo từng 
đường dây, TBA 110 kV; Áp dụng các phần mềm đo xa 
TBA phân phối, đo xa trung áp vào công tác vận hành, 
kiểm tra xử lý sự cố; Sử dụng bản đồ mật độ sét để nhận 
dạng khu vực sự cố do sét đánh vào đường dây trung áp.

Từ khi đưa sáng kiến này vào áp dụng đã cho thấy 
tính hiệu quả quản trị sự cố tại đơn vị. Trong đó, nổi bật 

EVNNPC họp xét duyệt sáng kiến cấp Tổng công ty Quý IV/2022
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là chỉ tiêu tổng thời gian khắc phục sự cố đã giảm rõ rệt 
với SAIDI sự cố từ 334,51 phút trong 5 tháng đầu năm 
2021 đã giảm xuống còn 165,43 phút trong 5 tháng đầu 
năm 2022. Cùng với đó, biểu đồ dòng điện ngắn mạch 
tính toán đang là cơ sở quan trọng để Công ty đối chiếu, 
nhận diện, khoanh vùng và nhanh chóng tìm thấy điểm 
(phần tử) bị sự cố (kéo dài, thoáng qua) ngắn mạch 2 pha, 
3 pha hoặc 1 pha (đối với cấp điện áp 22 kV). Từ đó, góp 
phần nâng cao năng suất lao động tại đơn vị.

Còn đối với sáng kiến “Ứng dụng phương pháp hòa 
đồng bộ để xác định kết dây kinh tế, giảm tổn thất điện 
năng (TTĐN) lưới điện trung áp”, qua nghiên cứu thực tế, 
Công ty Điện lực Lạng Sơn nhận thấy khi hòa đồng bộ các 
điểm liên lạc vào các thời điểm khác nhau có thể xác định 
được phương thức vận hành, trào lưu công suất ảnh hưởng 
làm giảm trị số TTĐN là thấp nhất. Từ đó, Công ty đã tiến 
hành xây dựng phương thức kết dây thường xuyên để vận 
hành kinh tế lưới điện trung áp. Cụ thể, PC Lạng Sơn sử 
dụng cách thức đóng hòa đồng bộ song song từng điểm 
liên lạc vào các giờ 15h00, 17h00, 19h00, đồng thời theo dõi 
thông số vận hành các Recloser, LBS trên mạch kết nối 
liên thông giữa 02 lộ. Với tiêu chí đánh giá các điểm mở 
thường xuyên khi hòa song song có dòng vận hành giờ cao 
điểm chạy không quá 10A và cân bằng công suất truyền 
tải giữa các tuyến dây.

Đến nay, Công ty đã triển khai 14 điểm mạch vòng 
và dịch chuyển điểm mở tối ưu kết dây thường xuyên 
cho 08 điểm. Trong đó, đã điều chỉnh một số mạch 
vòng tại giờ cao điểm có dòng không cân chạy qua 
tương đối lớn, dao động từ 50-60A về dưới 10A. Lượng 

công suất cần điều chỉnh qua hệ thống giám sát tại 
Trung tâm Điều khiển xa đã hỗ trợ chính xác cho công 
tác tính toán xây dựng phương thức mới sao cho tối ưu 
và kinh tế hơn, qua đó, góp phần giảm TTĐN lưới điện 
trung áp. Một số đường dây như: Lộ 373E13.7-377E13.7 
Hữu Lũng (giảm 0,22%); Lộ 472-474E13.2 (giảm 0,11%); 
Khu vực Bắc Sơn giảm 5.029 kWh/tháng (giảm 0,27%);… 
Đặc biệt, các khu vực sau điều chỉnh kết dây đều giảm 
tổn thất được từ 9.000 đến 17.000 kWh/tháng/điểm.

Ông Vũ Anh Phương - Phó Tổng Giám đốc, kiêm 
Chủ tịch Hội đồng sáng kiến KHCN EVNNPC cho biết: 
Trong những năm qua, Tổng công ty luôn tạo mọi điều 
kiện để phát huy khả năng sáng tạo của CBCNV-NLĐ. 
Đối với mỗi sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản 
xuất được áp dụng đã giúp EVNNPC tiết kiệm thời gian, 
chi phí, giảm tổn thất điện năng, tăng năng suất lao động. 
Đồng thời, đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất 
kinh doanh, vận hành lưới điện hiệu quả, cũng như nâng 
cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng… 

Thực tế cho thấy, phong trào thi đua phát huy sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật đã khơi dậy được niềm đam mê 
sáng tạo đối với đông đảo CBCNV-NLĐ trong toàn 
Tổng công ty. Thời gian tới, để phong trào này được 
lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa, EVNNPC sẽ tiếp tục khuyến 
khích các cá nhân, tập thể tích cực tham gia nhiều đề 
tài nghiên cứu sáng kiến cải tiến kỹ thuật thông qua cơ 
chế khen thưởng kịp thời. Để từ đó, các sáng kiến sẽ 
ngày càng tăng lên cả về số lượng, lẫn chất lượng, góp 
phần nâng cao hiệu quả vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh, quản lý vận hành lưới điện của Tổng công ty

Trung tâm Chăm sóc khách hàng EVNNPC với giải pháp “Xây dựng cẩm nang sách điện tử thông minh và lan tỏa đến 
khách hàng sử dụng điện trên toàn quốc”
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Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phát động chủ đề từ đầu năm 2022: “Thích ứng 
an toàn, linh hoạt và hiệu quả” nhằm mục tiêu tăng cường đảm bảo an ninh năng lượng 
quốc gia, phục vụ tốt nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn quốc trong bối 
cảnh cả nước vẫn tiềm tàng tác hại của đại dịch Covid -19 và thiên tai do biến đổi khí hậu 
toàn cầu.

TĂNG TỐC 1/4 CHẶNG ĐƯỜNG CÒN LẠI, 
THỰC HIỆN CHỦ ĐỀ CỦA EVN NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG:

VĂN THUẬN

Các đơn vị cơ sở của ngành Điện đã hưởng 
ứng triển khai một cách thiết thực chủ đề 
này trong sản xuất kinh doanh điện năng, 
tạo ra những điểm sáng đầy triển vọng. 

Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) là một 
trong những đơn vị tiên phong như thế.

THÀNH QUẢ ĐÁNG KHÍCH LỆ CỦA 9 THÁNG QUA

Những con số nổi bật từ các chỉ tiêu chính EVNCPC 
thực hiện đạt và vượt kế hoạch EVN giao như: Sản 
lượng điện thương phẩm 9 tháng đầu năm đạt 16.303,73 
triệu kWh, tăng 5,41% so với cùng kỳ 2021, đạt 76,22% 
so với kế hoạch năm 2022. Công suất cực đại 9 tháng 
đạt 3.418,6 MW (ngày 21/6/2022), tăng 1,27% so với cùng 
kỳ năm 2021 (3.376 MW). Doanh thu tiền điện 9 tháng 
đạt 31.440,12 tỷ đồng, riêng tháng 9/2022 đạt 3.903,60 tỷ 
đồng, tăng 711,46 tỷ đồng so với cùng kỳ 2021.

EVNCPC đã triển khai công tác kinh doanh, dịch 
vụ khách hàng 9 tháng đầu năm 2022 với nhiều khởi 
sắc, chuyển biến tích cực: Tỷ lệ thu tiền điện 9 tháng 
ước thực hiện là 100,3%, cao hơn kế hoạch 0,6%; ước 
thực hiện năm 2022, đạt kế hoạch EVN giao 99,7%; 
tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đạt 
92,25%, tăng 17,90% so với kế hoạch và tăng 18,95% so 
với cùng kỳ. Công tác sửa chữa lớn, 9 tháng EVNCPC 
đã thi công hoàn thành 610/769 công trình, với giá trị 
quyết toán sửa chữa lớn là 472,851 tỷ đồng, đạt 77,74% 
kế hoạch vốn đã giao (608,23 tỷ đồng).

Có thể khẳng định rằng, trong 9 tháng đầu năm 
2022, nguồn và lưới điện thuộc phạm vi quản lý của 
EVNCPC được đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy, cấp 
điện ổn định phục vụ các hoạt động chính trị, văn hóa, 
xã hội và sản xuất kinh doanh trên địa bàn miền Trung 
và Tây Nguyên.

VƯỢT KHÓ BẰNG NHỮNG GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ, 
SÁNG TẠO VÀ NHIỆT HUYẾT CỦA NGƯỜI LÀM ĐIỆN

Những ngày cuối quý III, cơn bão số 4 (Noru) đổ 
bộ vào đất liền các tỉnh miền Trung ngày 28/9/2022 
gây thiệt hại lớn trên địa bàn, công tác vận hành lưới 
điện cũng gặp nhiều khó khăn, trong đó Quảng Nam 
là đơn vị thiệt hại nặng nề nhất. Với 3.997 TBA gặp sự 
cố khiến 437.94 khách hàng bị mất điện. Tiếp đến là 
Đà Nẵng với 172 TBA sự cố và 7.8332 khách hàng mất 
điện, chưa bao giờ Đà Nẵng bị nước lũ về ngập sâu và 
lâu như thế. Trên địa bàn Tây Nguyên, 6 xã của huyện 
Kong Plông cũng bị sự cố mất điện trên diện rộng. 
Trong hoạn nạn mới hiểu lòng nhau. Các đơn vị trong 
toàn EVNCPC đã nỗ lực hỗ trợ, tăng cường điều phối 
nhân lực và kỹ thuật, phương tiện để sửa chữa nguồn, 
lưới điện một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất. Đến 
ngày 01/10/2022, EVNCPC đã hoàn thành khôi phục 
cấp điện 100% cho khách hàng. 

Tổng Giám đốc EVNCPC Ngô Tấn Cư phát biểu tại Hội nghị 
sơ kết 9 tháng năm 2022
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Mặt khác, EVNCPC đã tích cực đưa ứng dụng công 
nghệ, chuyển đổi số làm chuyển biến công tác kinh doanh 
dịch vụ một cách sâu sắc. Một số chỉ tiêu như: Điện tử 
hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện đạt 99,98%; 
tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trực tuyến mức độ 
4 đạt 99,92%; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp 
điện qua môi trường mạng email/ App/Zalo... của Tổng 
công ty là 95,37% tăng 40,37% so với kế hoạch năm.

Những điểm nhấn sáng lên trong thực hiện chủ đề 
năm 2022 của EVN trong 9 tháng qua được thể hiện 
như: Ngày 27/6, EVNCPC đã đóng điện Công trình 
nâng cao khả năng mang tải đường dây 110 kV Suối 
Dầu - Cam Ranh. Thành công này đã góp phần giải 
tỏa công suất từ các nhà máy điện mặt trời trên địa 
bàn tỉnh Khánh Hòa. Ngày 22/6, CPCNPMU đóng điện 
thành công dự án nâng công suất TBA 110 kV Hội An, 
cấp điện phục vụ tỉnh Quảng Nam khôi phục du lịch.

Ngoài nhiệm vụ chính, EVNCPC còn tỏa sáng 
với hoạt động xã hội thiện nguyện: Công ty Điện lực 
Quảng Trị, Công ty Điện lực Gia Lai… đã khánh thành 
và trao nhà tình nghĩa, “mái ấm biên cương” cho các 
đối tượng chính sách tại địa phương trong 9 tháng qua 
thể hiện tấm lòng của ngành điện miền Trung.

NHỮNG GIẢI PHÁP NÓNG CHO CHẶNG VỀ ĐÍCH 

Miền Trung - Tây Nguyên còn đang tiếp tục chịu 
nhiều ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Chặng đường còn 
lại của năm 2022 còn nhiều thách thức, khó khăn, vướng 

mắc khách quan dẫn đến tiến độ một số dự án chưa đảm 
bảo kế hoạch EVN giao như: Đấu nối 110 kV sau TBA 
220 kV Cam Ranh; Đấu nối 110 kV sau TBA 220 kV Chư 
Sê còn vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng… Công tác sửa chữa lớn phải thực hiện trong 3 
tháng còn lại là 159 công trình so với kế hoạch năm 2022. 

Chỉ đạo cho những nỗ lực về đích năm 2022 tại Hội 
nghị sơ kết công tác 9 tháng đầu năm 2022, ông Trương 
Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNCPC cho biết, cần 
tập trung vào những giải pháp lớn: Các đơn vị tiếp tục 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục; Chú 
trọng công tác an toàn lao động những tháng cuối năm; 
Thực hiện quyết liệt hơn nữa trong công tác đầu tư xây 
dựng, hoàn thành tiến độ đóng điện các dự án lưới điện 
110 kV còn lại của năm 2022.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng Giám đốc EVNCPC yêu 
cầu các đơn vị đảm bảo cấp điện những tháng cuối năm 
trên địa bàn quản lý; riêng các đơn vị bị ảnh hưởng bão 
lụt cần đẩy nhanh công tác khắc phục và thanh quyết 
toán năm; Ban Quản lý Dự án lưới điện cần bám sát 
hiện trường trước tình hình thời tiết cực đoan để hoàn 
thành các công trình đầu tư xây dựng đúng tiến độ. 

“Thích ứng, An toàn - Linh hoạt và Hiệu quả” - chủ 
đề của EVN năm 2022 đã và đang tạo động lực mạnh 
mẽ, thúc đẩy toàn ngành vào cuộc hoàn thành nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2022. EVNCPC cũng không là ngoại 
lệ khi đang tăng tốc về đích với một quyết tâm lớn

Ông Trương Thiết Hùng (phải) - Chủ tịch HĐTV EVNCPC và ông Ngô Tấn Cư (trái) - Tổng Giám đốc EVNCPC trao giấy khen cho 
các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Hội thi thợ giỏi năm 2022
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NHỮNG THÀNH QUẢ ĐÁNG NỂ PHỤC

Báo cáo với đoàn công tác, ông Thái Thành Nam 
- Giám đốc CPCEMEC cho biết: Giai đoạn 2016-2022, 
CPCEMEC sản xuất và cung cấp ra thị trường gần 4,4 
triệu công tơ điện tử. Trong 10 tháng đầu năm nay, 
CPCEMEC đã sản xuất và cung cấp đến các đơn vị 
trong và ngoài EVNCPC hơn 430 ngàn sản phẩm điện 
tử, trong đó có hơn 371 ngàn công tơ 1 pha các loại, 
gần 15 ngàn công tơ 3 pha các loại. Các sản phẩm của 
đơn vị đã đáp ứng kịp thời yêu cầu về công tơ điện tử 
phục vụ SXKD trong và ngoài EVNCPC.

Quyết theo kịp những tiến bộ kỹ thuật nở rộ 
thời đại chuyển đổi số, CPCEMEC đã nghiên cứu và 
phát triển thành công các sản phẩm công tơ điện tử 
và giải pháp truyền thông theo lộ trình phát triển 
hạ tầng đo đếm tiên tiến (AMI) như: Công tơ điện 
tử 1 pha các loại, công tơ điện tử 3 pha các loại; 
các sản phẩm phục vụ truyền thông gồm: DCU, 
Router, RMR Turbojet/DIN-RAIL, RF-EXT…; Sản 
phẩm phục vụ quản lý kỹ thuật như: Thiết bị chỉ 
thị sự cố, tủ RTU, thiết bị điều khiển giám sát dao 
cách ly… Ngoài ra, còn có các sản phẩm và giải pháp 
phục vụ xây dựng lưới điện thông minh: Hệ thống 
MDMS tại TBA 110 kV, hệ thống thu thập chỉ số 
công tơ RF-Mesh (RF-Spider, RFMesh 2.0)… Các giải 
pháp công nghệ mới đã phục vụ đắc lực cho hoạt 
động sản xuất - kinh doanh điện năng, mang lại 
nhiều hiệu quả thiết thực, góp phần hiện đại hóa 
hệ thống đo đếm, mang lại tiện ích cho người dân.

Gắn liền với chiếc công tơ phục vụ đo đếm điện 
năng là giải pháp đo xa hoàn toàn tự động mang thương 

hiệu RF-Spider của CPCEMEC được ra đời, phục vụ 
đắc lực cho công tác quản lý kinh doanh điện năng của 
Tổng công ty Điện lực miền Trung và ngành Điện quốc 
gia, mà quan trọng hơn đó là mang lại giá trị gia tăng 
phục vụ cho người dân cả nước.

Không ngừng tìm tòi sáng tạo, đam mê nghiên 
cứu khoa học, đội ngũ các kỹ sư cán bộ kỹ thuật của 
CPCEMEC đã tích cực trong việc tìm kiếm và ứng 
dụng xe ô tô điện vào hoạt động sản xuất kinh doanh 
điện năng của Tổng công ty, nghiên cứu chế tạo thành 
công Trạm sạc nhanh cho xe điện đầu tiên tại Việt 
Nam, triển khai lắp đặt trạm sạc cho 13 Công ty Điện 
lực thành viên, cũng như hợp tác thử nghiệm Trạm sạc 

Ngày 25/10, Đoàn công tác của EVNCPC do Tổng Giám đốc Ngô Tấn Cư dẫn đầu đã có 
buổi làm việc với Trung tâm Sản xuất Thiết bị đo điện tử Điện lực miền Trung. Tại đây nhiều 
vấn đề, nội dung về tình hình sản xuất – kinh doanh giai đoạn 2020 - 2022 và 2 tháng cuối 
năm 2022 của CPCEMEC đã được trình bày, đúc kết và mở ra hướng phát triển cho giai 
đoạn mới, hoàn thiện lưới điện thông minh, phục vụ tốt hơn nữa cho khách hàng dùng điện 
thời đại 4.0.

TRUNG TÂM SẢN XUẤT THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TỬ ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG (CPCEMEC): 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG SÁNG TẠO,  
BƯỚC VÀO NĂM 2023 VỚI NHIỀU GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI

TƯỚNG VĂN

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc EVNCPC (giữa) cùng 
đoàn công tác kiểm tra tại xưởng sản xuất của CPCEMEC
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xe điện kết nối điện mặt trời với Tổng công ty Dầu 
Việt Nam (PVOIL).

Đánh dấu cho quá trình nỗ lực xây dựng, phát triển 
sản phẩm và giải pháp “Made in Việt Nam”, Trung 
tâm đã được ghi nhận bằng Giải Vàng Chất lượng quốc 
gia của Thủ tướng Chính phủ trao tặng trong năm 2018. 
Đây được xem là niềm vinh dự lớn và cũng là cơ sở, 
động lực để CPCEMEC nỗ lực hơn nữa nhằm nâng cao 
chất lượng, tính ưu việt của sản phẩm, mang lại giá trị 
gia tăng cho khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh 
của thương hiệu Việt trong khu vực và trên thế giới 
trong thời kỳ hội nhập.

TĂNG TỐC TRONG CHẶNG VỀ ĐÍCH NĂM 2022 
VÀ TẦM NHÌN MỚI

Để hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh 
trong năm 2022 và những năm tiếp theo, ông Thái Thành 
Nam - Giám đốc CPCEMEC chia sẻ: Trung tâm đã đặt 
ra 3 nhóm giải pháp chủ lực gồm: Rà soát nguồn nhân 
lực và cơ chế tiền lương; phát triển thị trường nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong đó tổ chức xây dựng kênh 
phân phối sản phẩm, xây dựng các phần mềm quản lý 
bán điện cho khách hàng ngoài; nâng cao hiệu quả sản 
xuất, đảm bảo tiến độ và chất lượng hàng hóa.

Triển khai đợt thi đua nước rút cuối năm 2022, 
CPCEMEC tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp 
nhằm đảm bảo tiến độ sản xuất, cung ứng cho nhu 
cầu công tơ điện tử. Ước thực hiện năm 2022 đạt 494 
ngàn sản phẩm điện tử các loại, doanh thu ước đạt 244 
tỷ đồng. Đơn vị phấn đấu thực hiện hoàn thành 23 chỉ 
tiêu EVNCPC giao; hoàn thành phương án sản xuất và 
cung cấp 10 ngàn công tơ 3 pha nhiều giá trong tháng 
10/2022, hoàn thành phương án thay thế vận hành 
modem thu thập số liệu công tơ EVNCPC.

Tại buổi làm việc, Tổng giám đốc EVNCPC Ngô 
Tấn Cư yêu cầu từ nay đến đầu tháng 11, CPCEMEC 
cùng các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu, kiểm 
định công tơ, để sớm có cơ sở đánh giá sản phẩm, từ đó 
góp phần nâng cao hiệu quả trong thời gian đến. Phối 
hợp với các đơn vị liên quan thực hiện sớm hoàn thành 
lộ trình vận hành hệ thống đọc dữ liệu từ các công tơ 
về (HES). Tổng công ty ghi nhận kiến nghị của đơn vị 
về việc tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở và nhân rộng ra 
thị trường đề tài nghiên cứu khoa học "Nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo trạm sạc nhanh cho xe ô tô điện theo 
chuẩn Chademo"- “ .Một thương hiệu “Made in Việt 
Nam” hứa hẹn tỏa sáng ra thị trường trong nước và thế 
giới từ CPCEMEC

Trụ sở làm việc của CPCEMEC
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Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội thời kỳ hậu Covid -19, tỉnh Bình Định đã khởi sắc vươn lên đạt nhiều kết quả tích cực. 
9 tháng đầu năm 2022, Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,92% xếp thứ 3 trong 
Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

5 NHÓM GIẢI PHÁP CHÍNH
CHO CHẶNG VỀ ĐÍCH NĂM 2022

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH:

VĂN THUẬN

Trong niềm tự hào chung ấy, Công ty Điện 
lực Bình Định (PC Bình Định) cũng đã góp 
phần đáng kể trong việc cung ứng đủ điện 
năng, an toàn, chất lượng cao, phục vụ 

sản xuất, tiêu dùng và các nhiệm vụ chính trị khác trên 
địa bàn. 9 tháng qua, PC Bình Định đã tạo nhiều điểm 
sáng trong phong trào thi đua toàn Tổng công ty Điện 
lực miền Trung (EVNCPC) và đang triển khai nhiều giải 
pháp “nóng” cho chặng về đích năm 2022.

NHỮNG CON SỐ TẠO ĐÀ ĐẦY NỘI LỰC

Triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022, PC Bình 
Định luôn bán sát chủ đề của EVN: “Thích ứng - An 
toàn - Linh hoạt và Hiệu quả”. Trong 9 tháng qua, PC 
Bình Định đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, kịp thời, 
đầy đủ, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
trong các tháng nắng nóng cao điểm, cũng như sự kiện 
chính trị quan trọng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tiêu điện thương phẩm PC Bình Định thực hiện 
1.822,07 triệu kWh, tăng 2,89% so với cùng kỳ năm 2021, 

đạt 72,74% so với kế hoạch năm 2022; Giá bán điện 
bình quân lũy kế 9 tháng năm 2022 là 1.893,42 đồng/
kWh, cao hơn 20,01 đồng/kWh so với cùng kỳ năm 
2021, cao hơn 8,42 đồng/kWh so với kế hoạch năm 
2022; Tỷ lệ tổn thất điện năng lũy kế 9 tháng thực hiện 
4,52%, thấp hơn 0,19% so với cùng kỳ 2021, thấp hơn 
0,28% so với kế hoạch năm 2022 (4,80%); Chỉ tiêu độ tin 
cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. 

Các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng đều 
đạt mức tăng trưởng mạnh. Số lượng khách hàng đến 
30/9/2022 của PC Bình Định là 468.182 khách hàng. Đặc 
biệt không còn tình trạng nợ khó đòi. 

Về kế hoạch đầu tư phát triển, kế hoạch vốn ĐTXD 
năm 2022 được giao là 181,528 tỷ đồng, PC Bình Định 
thực hiện 70 công trình, trong đó gồm 23 công trình 
chuyển tiếp từ năm 2021 và 47 công trình giao mới năm 
2022. 9 tháng đầu năm 2022 đã thực hiện hoàn thành 
nghiệm thu đưa vào sử dụng 26 công trình, với quy mô: 
Cải tạo và xây dựng mới 2,60 km đường dây trung áp, 

Ông Trương Thiết Hùng - Chủ tịch HĐTV EVNCPC làm việc tại PC Bình Định
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xây dựng mới 51,97 km đường dây hạ áp, xây dựng mới 
15 TBA với tổng công suất 17.180 kVA, cải tạo nâng 
dung lượng 03 TBA với tổng công suất 2.030 kVA.

ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ, “BÀ ĐỠ” 
TRONG QUẢN LÝ KỸ THUẬT VÀ KINH DOANH

Một trong những nhân tố cho những thành quả tích 
cực 9 tháng đầu năm 2022 là PC Bình Định đã triển khai 
toàn diện việc chuyển đổi số trong SXKD điện năng và 
dịch vụ khách hàng, vừa làm, vừa học và vừa hoàn thiện 
trong từng khâu công tác. Cùng với sự năng động, sáng 
tạo trong chỉ đạo điều hành, CBCNV PC Bình Định đã 
xem Chuyển đổi số là “cứu cánh” để nâng cao năng 
lực phục vụ tốt hơn công tác kinh doanh điện năng. 
Lấy khách hàng là trung tâm, là động lực để phát triển. 

Hiện nay, đơn vị đã xây dựng kho dữ liệu và ứng 
dụng công cụ BI để thiết lập các báo cáo, phân tích 
thường dùng phục vụ SXKD. PC Bình Định đã chủ động 
triển khai xây dựng thêm 32 báo cáo dùng riêng phục vụ 
công tác giao ban, theo dõi số liệu cho đơn vị thành viên. 
Đơn vị cũng đã hoàn thành phát động phong trào thi 
đua đề xuất ý tưởng mới về chuyển đổi số, đến 30/9/2022 
toàn đơn vị có tổng cộng 56 ý tưởng tham giam gia dự 
thi, có 02 ý tưởng được EVN xét chọn, 07 ý tưởng được 
EVNCPC xét chọn trao giải thưởng.

“Thích ứng - An toàn - Linh hoạt và Hiệu quả” 
đã được thể hiện trên nhiều mặt công tác SXKD điện 
năng. Tiêu biểu là đến tháng 09/2022, 88,79% khách 
hàng thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, tỷ lệ 
khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt đối với 
dịch vụ điện có thu phí đạt tỷ lệ 100% tăng 5,0% so với 
kế hoạch. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ điện trên 
môi trường mạng 9 tháng thực hiện 94,12%. Về lắp đặt 
công tơ điện tử, hiện nay, 9/9 Điện lực của PC Bình 
Định đã hoàn thành việc lắp đặt công tơ điện tử được 
đo xa bằng hệ thống RF Spider.

THI ĐUA NƯỚC RÚT, VỀ ĐÍCH SỚM KẾ HOẠCH 
NĂM 2022

Còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc kế hoạch năm 2022, 
Lãnh đạo PC Bình Định phối hợp với Công đoàn cùng 
cấp phát động đợt “thi đua nước rút, về đích sớm” với 
sự hưởng ứng tích cực của CBCNV toàn đơn vị. 

5 nhóm giải pháp chính cho đợt thi đua này đã được 
đề ra gồm: Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng; độ tin cậy 
cung cấp điện; công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; 
đầu tư xây dựng và nâng cao năng suất lao động. Trong 
đó, các chỉ tiêu phải được hoàn thành vượt trội như: 
Điện thương phẩm năm 2022 là trên 2.417 triệu kWh, 
tăng 3,48% so với năm 2021. Giá bán điện bình quân năm 

2022 là 1.885 đồng/kWh, cao hơn 17,56 đ/kWh so với năm 
2021, bằng so với kế hoạch năm 2022. Tỷ lệ khách hàng sử 
dụng dịch vụ điện trên môi trường mạng thực hiện 2022 
đạt 95%, tăng 8,12% so với kế hoạch 2022 EVNCPC giao.

Tại cuộc họp đánh giá tình hình SXKD điện năng của 
PC Bình Định, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết 
Hùng yêu cầu đơn vị: “Đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
liên tục ổn định phục vụ địa phương những tháng cuối 
năm, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2023 và Tết Nguyên 
đán Quý Mão. Trong công tác đầu tư xây dựng, đơn vị 
cần chú trọng công tác đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị, 
phối hợp chặt chẽ cùng địa phương trong công tác bồi 
thường giải phóng mặt bằng các công trình để hoàn thành 
đúng tiến độ. Trong công tác chuyển đổi số, đơn vị cần 
tập trung phát huy hết các tính năng phần mềm dùng 
chung của EVNCPC phục vụ cong tác SXKD. Với sự nỗ 
lực cao của đơn vị, Chủ tịch HĐTV Tổng công ty Điện 
lực miền Trung tin tưởng rằng năm 2022, PC Bình Định 
sẽ hoàn thành tốt và đạt các chỉ tiêu EVNCPC giao.”

Ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Bình Định báo cáo với 
đoàn công tác EVNCPC về thực hiện KH 9 tháng đầu năm 2022

Điện lực Phù Cát (thuộc PC Bình Định) đang kiểm tra, khôi phục
sự cố điện sau bão số 4 tại trạm biến áp xã Cát Tài, huyện Phù Cát
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Chín tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã hoàn thành xuất 
sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao phó. Trong đó, các 
chỉ tiêu về tổng sản lượng điện thương phẩm; Tỷ lệ tổn thất điện năng; Giá bán điện bình 
quân; Nội dung chuyển đổi số; Công tác dịch vụ khách hàng… đều đạt và vượt so với kế 
hoạch. Những kết quả đó đang là cơ sở vững chắc để PC Lạng Sơn tiếp tục tạo ra nhiều đột 
phá trong năm 2022 này.

CHÍNH LÀ THƯỚC ĐO HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP

PC LẠNG SƠN: ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN
PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KT-XH ĐỊA PHƯƠNG

PHAN HÒA

Từ đầu năm đến nay được coi là khoảng thời 
gian cực kỳ khó khăn đối với ngành Điện 
Lạng Sơn, bởi sau hơn 02 năm chịu nhiều 
tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế 

tỉnh Lạng Sơn đang có nhịp độ tăng trưởng ngoạn mục 
đã kéo theo nhu cầu phụ tải điện tăng mạnh. Ngoài ra, 
do thời tiết nhiều bất lợi nên vào tháng có thời tiết rét 
đậm rét hại, công suất sử dụng điện cực đại (Pmax) của 
toàn tỉnh đã đạt ngưỡng 196,1 MW (ngày 09/01/2022), 
tăng 7,2% so với cùng kỳ của năm 2021. Trong khi đó, 
nguồn vốn dành cho công tác đầu tư, xây dựng và cải 
tạo lưới điện của Công ty lại hạn chế. Tuy nhiên, dưới 
sự chỉ đạo sát sao và sáng tạo trong công việc của Ban 
lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết vượt qua khó 
khăn của toàn thể CBCNV-NLĐ, PC Lạng Sơn đã đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển KT-XH 
địa phương và sinh hoạt của nhân dân.

Cụ thể, để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định và 
an toàn cho khách hàng, PC Lạng Sơn đã tích cực triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp trong việc nâng cao năng 
lực, chất lượng hệ thống lưới điện và giảm tổn thất điện 
năng. Trong đó, Công ty đã tập trung vào công tác kiểm 
tra, đánh giá mức độ tăng trưởng phụ tải điện năng tại 
các khu, cụm công nghiệp và từng địa phương để chỉ 
đạo Điện lực các huyện và thành phố có kế hoạch đầu 
tư, xây dựng bổ sung hệ thống đường dây và trạm biến 
áp mới. Ngoài ra, PC Lạng Sơn còn tăng cường công tác 
kiểm tra, rà soát lại hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh 
để khắc phục những khiếm khuyết của đường dây, trạm 
biến áp tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn; Thực 
hiện phương án hoán đổi các máy biến áp non tải và quá 
tải; Lập phương thức vận hành kinh tế, duy trì điện áp 
vận hành tại các TBA 110 kV, điện áp xuất tuyến 35 kV, 
22 kV tại trạm 110 kV; Tập trung đầu tư, phát triển mới 

lưới điện tại khu vực nông thôn, cũng như nâng cấp, cải 
tạo, sửa chữa các công trình lưới điện.

Bên cạnh việc tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống lưới điện, PC Lạng Sơn còn triển khai có hiệu 
quả Chương trình Điều chỉnh phụ tải điện năng (DR). 
Điều này đã góp phần làm giảm áp lực vận hành, đảm 
bảo an toàn hệ thống điện của toàn tỉnh vào cao điểm 
mùa nắng nóng. Mặt khác, Công ty cũng tiếp tục đẩy 
mạnh áp dụng công nghệ mới, công nghệ thông tin 
nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Theo 
đó, 100% khách hàng có TBA chuyên dùng đều được 
sử dụng công tơ điện tử đo xa áp dụng công nghệ 3G/
GPRS để thực hiện ghi chỉ số công tơ tự động; Ứng 
dụng mô hình TBA không người trực; Thi công sửa 
chữa điện nóng Hotline trên lưới điện 22 kV; Đẩy mạnh 
ứng dụng hình thức thanh toán tiền điện không sử dụng 
tiền mặt… Đặc biệt, PC Lạng Sơn đã và đang tăng cường 
công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất 
kinh doanh. Đến nay, Công ty đang áp dụng các phần 

Các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng của Công ty đều đạt 
so với kế hoạch
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mềm như: CMIS 3.0, ERP, GIS-PMIS, áp dụng chữ ký 
số và phát hành văn bản ký số điện tử trên hệ thống 
D-Office. Đồng thời, PC Lạng Sơn đã triển khai có 
hiệu quả việc đấu nối mạch vòng Ring dự phòng, kênh 
truyền SCADA và củng cố hạ tầng mạng của Công ty, 
các TBA 110 kV và các Điện lực thành viên, qua đó đã 
đảm bảo đường truyền, phục vụ tốt cho quá trình điều 
hành sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật, trung tâm 
điều khiển xa… Nhờ vậy, các chỉ số về độ tin cậy cung 
cấp điện của Công ty ngày càng được cải thiện.

Những tháng còn lại của năm 2022, kinh tế của tỉnh 
Lạng Sơn được dự báo là sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh 
mẽ và sản lượng điện tiêu thụ sẽ tiếp tục ở mức cao. Do 
đó, PC Lạng Sơn đã xây dựng kế hoạch, cũng như đề 
ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành như: Tổng sản lượng 
điện thương phẩm cả năm đạt 881 triệu kWh; Tỷ lệ tổn 
thất điện năng tiếp tục giảm xuống; Công tác thu nộp 
tiền điện được đảm bảo; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 
07 ngày làm việc và các chỉ tiêu về dịch vụ khách hàng 
đều đạt so với kế hoạch đề ra.

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, PC 
Lạng Sơn đã đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính đột 
phá trong từng lĩnh vực và xác định tính đồng bộ, liên kết 
giữa các giải pháp. Cụ thể, Công ty sẽ theo dõi sát tình 
hình phụ tải để xây dựng phương thức vận hành lưới điện 
110 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, cũng 
như tích cực triển khai kế hoạch sửa chữa, bảo trì và cải 
tạo lưới điện 110 kV; Luân chuyển nội bộ các máy biến 
áp phân phối non tải, quá tải; Tập trung đo dòng, cân 
pha và không để MBA phân phối vận hành lệch pha quá 
mức cho phép; Củng cố nguồn, lưới điện, ngăn ngừa và 

giảm sự cố; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình 
đầu tư đã được phê duyệt trong năm 2022; Thực hiện tốt 
công tác quản lý nhu cầu điện (DSM)…

Đặc biệt, PC Lạng Sơn kiên quyết giảm thiểu sự cố, 
không để xảy ra mất điện trên diện rộng, giảm thời gian 
mất điện, cung ứng điện an toàn, tin cậy và đáp ứng đủ 
điện cho hoạt phát triển kinh tế, sinh hoạt của nhân dân 
với mức tăng trưởng cao; Coi trọng công tác kỹ thuật an 
toàn trong sản xuất, tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao 
động do nguyên nhân chủ quan, giảm thiểu tối đa tai nạn 
lao động do nguyên nhân khách quan. Đồng thời, Công 
ty cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học 
công nghệ. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến công tác 
hiện đại hóa lưới điện để xây dựng thành công lưới điện 
thông minh trên địa bàn tỉnh; Ứng dụng công nghệ thông 
tin và ứng dụng vệ sinh cách điện, sửa chữa Hotline cho 
lưới 22 kV tại các khu vực đã đảm bảo điều kiện…

Chắc chắn rằng, với năng lực và truyền thống đoàn 
kết vượt khó, PC Lạng Sơn sẽ tạo ra nhiều đột phá 
trong năm 2022 này để tiếp tục khẳng định được vị thế 
và thương hiệu của mình trong sự nghiệp phát triển 
kinh KT-XH địa phương, qua đó, góp phần đưa Lạng 
Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước

PC Lạng Sơn đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát triển KT-XH địa phương

Tổng sản lượng điện thương phẩm của PC Lạng Sơn trong 09 
tháng đầu năm đạt 620,89 triệu kWh, tăng 1,69% so với cùng kỳ 
năm 2021 và đạt 70,47% so với kế hoạch năm; Tỷ lệ tổn thất 
điện năng thực hiện giảm xuống còn 6,29%, giảm 1,2% so với 
cùng kỳ năm 2021; Giá bán điện bình quân đạt 1.923,26 đ/kWh, 
cao hơn so với kế hoạch Tổng công ty giao 18,46 đồng … 
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Vừa qua, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung 
(SMB) đã tổ chức Hội thao - Văn nghệ thường niên năm 2022. Tham gia Hội thao - Văn 
nghệ lần này có 250 vận động viên thuộc 8 đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn với 7 nội dung 
thi đấu gồm: Bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tennis, kéo co và hát karaoke.

TỔ CHỨC HỘI THAO - VĂN NGHỆ NĂM 2022: 
NIỀM TIN CHIẾN THẮNG

CÔNG TY CP BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG

TRẦN MINH THÙY

Kết quả Hội thao, có 24 vận động viên đạt 
thành tích cao được trao giải. Về tập thể, 
Giải Nhất toàn đoàn thuộc về đoàn vận 
động viên Chi nhánh SMB Phú Yên; Giải 

Nhì thuộc về Nhà máy Bia Sài Gòn- Đăklăk; Giải Ba 
thuộc về Chi nhánh SMB Quy Nhơn. 5 giải khuyến 
khích thuộc về Văn phòng Sabeco; Công ty Cổ phần 
Bia Sài Gòn - Lâm Đồng; Công ty Thương mại Tây 
Nguyên; Công ty Thương mại Nam Trung Bộ và Công 
ty Thương mại Quy Nhơn.

Phát biểu tại buổi bế mạc, ông Võ Thành Điền - 
Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, 
Trưởng ban Tổ chức Hội thao - Văn nghệ nêu rõ: 
Hội thao đã thành công, các vận động viên không 
chuyên của chúng ta bằng những cuộc tranh đua đầy 
kịch tính để lại nhiều ấn tượng đẹp cho người xem 
bằng những pha bóng đẹp, đường cầu hay... Đặc biệt 
là qua cuộc thi đã phát hiện ra những giọng hát mới 
đầy truyền cảm. Trong thi đấu sẽ có người đạt thành 
tích cao, người chưa đạt thành tích cao nhưng tất cả 
chúng ta đều là người chiến thắng. Bởi, Hội thao là 
sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể chất, 
sức khỏe, là biện pháp phát triển phong trào thể dục, 
thể thao tại các đơn vị trong hệ thống Bia Sài Gòn. 
Mặt khác, đây còn là dịp chúng ta được giao lưu, học 
hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong quản lý sản xuất và 
kinh doanh.

Tại Hội thao lần này chúng ta vui mừng với thành 
tích trong sản xuất - kinh doanh của các đơn vị thuộc 
Bia Sài Gòn trong 6 tháng đầu năm 2022, trong điều 
kiện có nhiều thách thức sau đại dịch Covid-19, nhưng 
chúng ta đã hoàn thành kế hoạch đề ra. Riêng Công 

ty SMB, 6 tháng đầu năm 2022,doanh thu đạt 682,4 tỷ 
đồng, lãi sau thuế đạt 109 tỷ đồng, lần lượt tăng 14,5% 
và 40,3% so với cùng kỳ 2021.

Công ty tạm ứng cổ tức năm 2022 với mức 25% 
bằng tiền mặt, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 
2.500 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào cuối 
tháng 9/2022. Điều đáng ghi nhận là cổ phiếu của SMB 
trên tràn HoSE: SMB trong ngày đầu tháng 9/2022 có 
giá 45.900 đồng/CP, tăng 10% so với đầu năm và đạt 
đỉnh lịch sử mới.

Với thành tích của Hội thao chào mừng 14 năm 
ngày thành lập Công ty SMB và với kết quả sản xuất 
kinh doanh trong 6 tháng đầu năm 2022 sẽ là động 
lực, niềm tin chiến thắng cho thời gian còn lại của 
năm 2022
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Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (THQG Việt Nam) do Bộ Công 
Thương trang trọng tổ chức vào ngày 02/11 vừa qua tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Hanel 
đã được vinh danh với sản phẩm phần mềm Giải pháp Giao thông thông minh trên nền bản 
đồ số.

HANEL ĐƯỢC VINH DANH
THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM NĂM 2022

BÍCH HUYỀN

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Hồng Diên 
- Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội 
đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cho 
biết, sau hơn 09 tháng phát động và triển 

khai, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam đã 
đánh giá, lựa chọn từ hơn 1.000 doanh nghiệp và sản 
phẩm để công nhận 172 doanh nghiệp với tổng số 325 
sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2022. 

Được công nhận là Thương hiệu Quốc gia, sản phẩm 
Giải pháp Giao thông thông minh của Hanel đã đáp ứng 
hệ thống tiêu chí của chương trình gắn liền với các giá trị 
cốt lõi "Chất lượng - Đổi mới, Sáng tạo - Năng lực tiên 
phong". Đặc biệt, sản phẩm này của Hanel đã thực sự 
tiên phong trong chuyển đổi số ngành giao thông vận tải. 

Vinh dự này tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong 
về công nghệ, năng lực đổi mới sáng tạo của Hanel, làm 
giàu thêm giá trị thương hiệu Hanel với bề dày 38 năm 
xây dựng và phát triển bền vững.

Được biết, hiện nay, Hanel vẫn đang tiếp tục làm 
việc với nhiều đối tác trong và ngoài nước để phát triển 
phần mềm Giải pháp Giao thông thông minh hướng tới 

nhiều ứng dụng mới, định hướng thương mại hóa sản 
phẩm không chỉ ở thị trường trong nước mà còn vươn 
ra thị trường khu vực.

Việc sản phẩm phần mềm Giải pháp Giao thông thông 
minh của Hanel được công nhận Thương hiệu Quốc gia 
Việt Nam sẽ là một yếu tố quan trọng tạo điều kiện cho 
Hanel đưa sản phẩm ra thị trường nước ngoài thành công

Hanel đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2022

Hệ thống Giao thông thông minh trên nền bản đồ số của HANEL 
được Tổng cục Đường bộ Việt Nam đưa vào triển khai trên toàn 
quốc từ ngày 1/1/2017. Đây là hệ thống quản lý giao thông với 
kiến trúc mở, cho phép phát triển mở rộng theo cả chiều dọc 
nghiệp vụ của ngành giao thông lẫn chiều ngang về quy mô hạ 
tầng. Hệ thống hiện kết nối với hơn 1 triệu phương tiện; Truyền 
dữ liệu về trung tâm với tần suất 25s/lần và xử lý hàng tỷ gói 
thông tin với dung lượng lên tới hàng trăm GB mỗi ngày. 

Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 63 Sở Giao thông vận tải, hàng 
trăm đơn vị dịch vụ giám sát hành trình và 100% doanh nghiệp 
vận tải được kết nối trên nền tảng này.

Hệ thống Giao thông thông minh của HANEL đã được trao 
nhiều giải thưởng uy tín trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công nghệ số như: Giải thưởng Chuyển đối số 2020, Giải thưởng 
Thành phố thông minh 2021, Giải thưởng Sao Khuê 2022, Giải 
thưởng Top Công nghiệp 4.0 2022.
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Sau đại dịch Covid-19, tỉnh Bình Định đã vươn lên xếp thứ 3 trong Vùng kinh tế trọng điểm 
miền Trung với tổng sản phẩm địa phương (GRDP) tăng 8,92% trong 9 tháng đầu năm 
2022. Ngành Du lịch (DL) Bình Định cũng tự hào góp phần làm sáng bức tranh kinh tế - 
xã hội với 3,7 triệu lượt khách DL và tham quan, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2021; 
doanh thu DL đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 6,3 lần. Đây là “cú hích” quan trọng để DL 
Bình Định đưa ra nhiều giải pháp đột phá kích cầu mới trong năm 2023, chính sách mới đón 
mùa Xuân DL về nở hoa tưng bừng, hiệu quả trên quê hương Đất Võ.

VĂN THUẬN

SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH:

NHỮNG NỖ LỰC VÀ THÀNH TỰU ĐÁNG KHÍCH LỆ

Ngày 26/10, tại Khách sạn Hoàng Yến, TP Quy 
Nhơn, Sở Du lịch Bình Định đã tổ chức họp báo công bố 
chính sách kích cầu DL mới thu hút các đoàn khách đến 
Bình Định dự hội nghị, hội thảo kết hợp DL và chính sách 
hỗ trợ các DN kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh tham gia 
hội chợ, triển lãm DL trong nước và nước ngoài.

Từ đầu năm đến nay, ngành DL Bình Định đã liên tục 
có những bứt phá chưa từng có, mạnh dạn tổ chức nhiều 
cuộc xúc tiến DL, liên kết với nhiều vùng miền trong cả 
nước. Đầu tiên là các tỉnh vùng Tây Bắc, khơi dậy sức hấp 
dẫn và tiềm năng riêng có của vùng đất Điện Biên, Lai 
Châu, Sơn La…, kế đến là Hội nghị tạo sự liên kết chặt chẽ 
giữa 3 tỉnh: Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa, hình thành 
một tour DL trọn gói, liên hoàn thu hút khách du lịch các 
nước Đông Bắc Á. Mới đây, ngành DL Bình Định lại cùng 
các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long bắt tay nhau, tạo ra 
một sân chơi mới, pha trộn nhiều màu sắc văn hóa, lịch 
sử vùng miền… và hiệu quả thật bất ngờ: 10 tháng năm 
2022, ngành DL Bình Định đón được 3,7 triệu lượt khách 
DL và tham quan, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 
2021; doanh thu DL đạt gần 12.000 tỷ đồng, tăng 6,3 lần.

SỨC HẤP DẪN CỦA NHỮNG CHÍNH SÁCH MỚI

Để tăng cường thu hút khách DL đến Bình Định trong 
quý IV/2022 với kế hoạch đạt hơn 530.000 lượt khách, 
doanh thu đạt hơn 1.500 tỷ đồng, Sở DL phối hợp với các 
sở, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm 
vụ, giải pháp trọng tâm như: Liên hệ mật thiết với các 
ngành, các cấp trên phạm vi toàn quốc để thu hút khách 
đến Bình Định dự hội nghị, hội thảo kết hợp DL, nghỉ 

dưỡng. Mặt khác, tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai 
các gói kích cầu DL, bao gồm các chương trình giảm giá 
các dịch vụ lưu trú, tham quan và các ưu đãi khác đối với 
các cơ quan, đơn vị, địa phương trong cả nước đến tổ chức 
hội nghị, hội thảo tại tỉnh Bình Định; xây dựng phương án 
tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và DL tại một số 
điểm, tạo điểm nhấn thu hút khách tham quan DL; hỗ trợ 
phát triển DL tại các điểm di tích văn hóa - lịch sử…

Những giải pháp và chương trình kích cầu DL đó 
đã được các DN hưởng ứng, đăng ký tham gia. Đặc biệt 
chương trình kích cầu giảm giá nhưng đảm bảo tuân thủ 

ĐỘT PHÁ VỚI NHIỀU GIẢI PHÁP 
KÍCH CẦU DU LỊCH ĐÓN XUÂN 2023

Lãnh đạo Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Bình Định ký kết triển 
khai Chương trình kích cầu DL thu hút các đoàn khách đến 
Bình Định dự hội nghị, hội thảo kết hợp DL năm 2023
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các tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, với các nội dung cụ 
thể: Đối với cơ sở lưu trú 3 - 5 sao, đảm bảo phục vụ cho 
các đoàn khách tổ chức hội nghị, hội thảo, đăng ký giảm 
giá thấp nhất từ 50% trở lên giá phòng niêm yết; giảm giá 
thấp nhất từ 10% trở lên dịch vụ ăn uống và thấp nhất 
từ 20% trở lên cho thuê hội trường, áp dụng cho đoàn 
khách từ 50 người trở lên. Đối với DN kinh doanh dịch 
vụ lữ hành, đăng ký giảm giá thấp nhất từ 30% trở lên lợi 
nhuận sau khi đã giảm giá các dịch vụ có trong chương 
trình tour. Đối với DN vận tải khách DL đăng ký giảm giá 
thấp nhất từ 20% trở lên. Đối với cơ sở ăn uống đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du lịch, đăng ký giảm giá thấp nhất 
từ 10% trở lên, áp dụng cho đoàn khách từ 50 người trở 
lên. Đối với khu, điểm du lịch, đăng ký giảm giá thấp nhất 
từ 50% trở lên dịch vụ lưu trú; giảm giá thấp nhất từ 10% 
trở lên dịch vụ ăn uống; giảm giá thấp nhất từ 50% trở 
lên giá vé vào cổng và giảm giá thấp nhất từ 30% trở lên 
các dịch vụ khác áp dụng đoàn khách từ 50 người trở lên.

Dịp này, Sở DL Bình Định cũng công bố chính sách 
hỗ trợ các DN kinh doanh DL trên địa bàn tỉnh tham 
gia hội chợ, triển lãm DL trong nước và nước ngoài 
theo Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 2/8/2022 
của UBND tỉnh. Theo đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ tối đa 
150 triệu đồng/DN/lần tham gia hội chợ, triển lãm nước 
ngoài; hỗ trợ tối đa 30 triệu đồng/DN/lần tham gia hội 
chợ, triển lãm DL ngoài tỉnh; hỗ trợ tối đa 10 triệu đồng/
DN/lần tham gia hội chợ, triển lãm trong tỉnh.

Riêng đối với hội chợ, triển lãm ở nước ngoài, chi 
phí hỗ trợ sẽ bao gồm thêm chi phí vé máy bay khứ hồi 
hạng phổ thông cho 01 người. Mỗi năm, mỗi DN được 
hỗ trợ tối đa 2 lần tham gia hội chợ, triển lãm trong 
nước và 1 lần tham gia hội chợ, triển lãm nước ngoài.

HỨA HẸN SỰ BÙNG NỔ  MÙA DU LỊCH 2023

Theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Định Phạm Anh Tuấn: Để thổi luồng gió mới, tạo động 
lực mới vào khai thác hiệu quả ngành “Công nghiệp không 

khói” của tỉnh nhà phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn 
trong những năm tới, Toàn ngành phải tuyên truyền cho 
mỗi người dân là một hướng dẫn viên DL: Văn minh, thiện 
cảm đối với du khách. Thành phố Quy Nhơn phải đi đầu 
trong tổ chức hoạt động “kinh tế đêm”, thu hút khách DL 
về các điểm nhấn như quảng trường, nhà hát, chợ đêm, phố 
đi bộ… liên tục hằng tuần tưng bừng sáng đèn để đón du 
khách trong và ngoài nước tham gia các lễ hội. Các thị xã 
và huyện trong toàn tỉnh cũng là những vệ tinh đắc lực nhất 
cho cuộc chơi quy mô lớn này với việc tổ chức các đêm ca 
nhạc truyền thống dân gian như: Hát bội, Bài chòi, trò chơi 
lô tô và ẩm thực truyền thống.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có hơn 390 cơ sở 
lưu trú từ đạt chuẩn phục vụ khách DL đến 5 sao, với 
hơn 12.000 phòng; trong đó, khách sạn, resort xếp hạng 
từ 3 - 5 sao đạt trên 3.000 phòng, có hội trường hiện đại, 
đầy đủ tiện nghi, có sức chứa từ 100 - 1.000 khách. Đặc 
biệt, Trung tâm Hội nghị tỉnh có sức chứa trên 1.000 
người và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục 
liên ngành đã được sử dụng để tổ chức nhiều hội nghị, 
hội thảo quốc tế.

Một hướng mới đang mở ra hứa hẹn hiệu quả thiết 
thực của sự kích cầu DL năm 2023 là: Hội thảo xúc tiến 
thu hút các DN Đài Loan đầu tư vào Bình Định, do Tổng 
công ty Becamex IDC và Công ty CP Becamex Bình Định 
phối hợp với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam 
tổ chức. Đại diện các DN cũng chia sẻ những thuận lợi, 
cơ hội khi đến Bình Định tìm hiểu, đăng ký đầu tư và 
thực hiện các dự án. Đại diện các sở, ngành của tỉnh 
cũng đã giải đáp, làm rõ các vấn đề mà DN Đài Loan 
quan tâm, như: Cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan đến 
lĩnh vực thuế, hải quan; thủ tục xuất nhập khẩu; thủ tục 
pháp lý cấp phép thành lập DN nước ngoài và đăng ký 
đầu tư các dự án tại Bình Định; nguồn lực lao động, thị 
trường tài chính; các lĩnh vực, ngành nghề mà Bình Định 
đang ưu tiên thu hút và hỗ trợ đầu tư, đặc biệt là hỗ trợ 
đầu tư tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định…

Bình Định liên kết xúc tiến DL với các tỉnh đồng bằng Nam Bộ
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Nhũng năm gần đây, Thái Bình là tỉnh được đánh giá là một trong những địa phương triển 
khai thực hiện tốt Kế hoạch về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, nhằm đáp ứng nhu 
cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Trên tinh thần đó, ngày 
08/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện 
Chương trình Sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2030. Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với bà Trần Thị Diễn – Phó Giám đốc Phụ trách Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình xung quanh vấn đề này.

 “GIAI ĐOẠN 2021-2025 TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 
TỐI THIỂU LÀ 5,5% SO VỚI DỰ BÁO TỔNG NHU CẦU 
TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TRÊN TOÀN ĐỊA BÀN TỈNH”

THÁI BÌNH:

PV: Xin bà khái quát tình hình kinh tế của Thái Bình 
trong những năm vừa qua?

Bà TRẦN THỊ DIỄN: Trong giai đoạn 2016 - 2020, 
kinh tế Thái Bình liên tục tăng trưởng khá, chất lượng 
tăng trưởng được cải thiện, quy mô và tiềm lực nền 
kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm GRDP bình quân 
5 năm ước tăng 8,7%/năm, vượt mục tiêu Đại hội Đảng 
bộ tỉnh khóa XIX đề ra (8,6%/năm), cao hơn mức trung 
bình cả nước và gấp 1,3 lần mức tăng trưởng của 5 năm 
trước (6,7%/năm). Quy mô nền kinh tế và thu nhập 
bình quân đầu người có bước tăng mạnh, năm 2020 ước 
cao gấp 2 lần năm cuối nhiệm kỳ trước. Cơ cấu kinh tế 
chuyển dịch tích cực, đúng hướng; tỷ trọng công nghiệp 
(CN), xây dựng và thương mại, dịch vụ đạt 77,4%, tăng 
11,4% so với năm 2015; đã có sự chuyển dịch trục phát 
triển kinh tế của tỉnh từ chủ yếu theo hướng Nam và 
Tây Nam sang kết hợp với hướng Đông và Đông Bắc 
thông qua việc chú trọng phát triển hạ tầng giao thông 
kết nối Thái Bình với các tỉnh, thành phố trong khu 
vực, gắn với hình thành các hành lang kinh tế - xã hội. 
Các ngành sản xuất đều tăng trưởng khá cao và toàn 
diện, cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra.

Kinh tế - xã hội phát triển đồng nghĩa nhu cầu tiêu 
thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh ngày càng lớn, giai 
đoạn 2016 - 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân nhu cầu 
năng lượng trên địa bàn tỉnh đạt 8,78%/năm; đến năm 
2019 tổng nhu cầu năng lượng trên địa bàn tỉnh trên 
700 nghìn TOE (tấn dầu quy đổi); trong đó các phân 
ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình 
quân 26,30%; Công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 
10,28 %; Thương mại, dịch vụ tăng bình quân 7,54%; 
Dân cư tăng bình quân 4,97%; Giao thông vận tải tăng 
bình quân 5,94% và các hoạt động khác tăng bình quân 

19,01%. Theo dự báo, tổng tiêu thụ năng lượng cuối 
cùng đến năm 2030 khoảng từ 800-900 nghìn TOE.

Hiện nay, nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt, để đáp 
ứng nhu cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, việc sử dụng NLTK&HQ, khai thác hợp lý các nguồn 
năng lượng sạch và bảo vệ môi trường rất quan trọng.

PV: Được biết, ngày 08/3/2021, UBND tỉnh Thái 
Bình đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về 
Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng NLTK&HQ 
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. Vậy mục tiêu 
chính của Kế hoạch là gì? 

Bà TRẦN THỊ DIỄN: Mục tiêu chính là, đẩy mạnh sử 
dụng NLTK&HQ thông qua việc triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, hỗ trợ kỹ thuật, 
nghiên cứu KHCN và phát triển sản phẩm, chuyển đổi 
thị trường, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tranh 
thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế 
trong lĩnh vực sử dụng NLTK&HQ. Cụ thể: Giai đoạn 
2021-2025 tiết kiệm năng lượng tối thiểu là 5,5% so với 
dự báo tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên toàn địa 
bàn tỉnh, trong đó phân bổ các ngành như sau:

Ngành Giao thông vận tải: Tiết kiệm tối thiểu 3,7% 
tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành; Ngành Nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: Tiết kiệm 4,1%; Ngành 
Dịch vụ công cộng: Tiết kiệm 14,7%; Dân dụng sinh 
hoạt: Tiết kiệm 3,1%; Ngành Thương mại dịch vụ: Tiết 
kiệm 4,9%; Công nghiệp: Tiết kiệm 8,2%. Đối với hệ 
thống chiếu sáng công cộng: Đến năm 2025, triển khai 
thay thế, lắp đặt hệ thống chiếu sáng hiệu suất cao và 
công nghệ điều khiển hệ thống chiếu sáng công cộng 
hiện đại. Riêng đối với ngành CN, giảm mức tiêu hao 
năng lượng bình quân của các cơ sở CN trên địa bàn, 
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cụ thể: Đối với CN cơ khí, luyện kim: bình quân 6,3%; 
CN dệt may, giày da: bình quân 7,3%; CN vật liệu xây 
dựng: bình quân 6,8%; Sản xuất đồ uống, nước giải 
khát: 5,1%; CN khác: bình quân 7,3%...

PV: Để Kế hoạch thực hiện Chương trình quốc gia 
về sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai 
đoạn 2021-2030 được triển khai hiệu quả, tỉnh đã có giải 
pháp gì, thưa bà?

Bà TRẦN THỊ DIỄN: Nhằm thực hiện thắng lợi Kế 
hoạch của Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ 
tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2030, trước mắt là giai 
đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung rà soát, xây dựng và 
hoàn thiện cơ chế, chính sách về sử dụng NLTK&HQ; Tổ 
chức thực hiện triển khai các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy 
các dự án đầu tư về sử dụng NLTK&HQ đối với các hoạt 
động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, 
trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; Tăng cường 
năng lực về sử dụng NLTK&HQ; Kiểm tra, giám sát và 
đánh giá kết quả thực hiện sử dụng NLTK&HQ; Đẩy 
mạnh truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; Tăng 
cường quan hệ, hợp tác quốc tế về sử dụng NLTK&HQ; 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng 
NLTK&HQ… Trong đó, kinh phí dành cho Chương trình 
dự kiến Giai đoạn 2021-2025 là 265.267 triệu đồng... 

PV: Vậy những cơ quan, tổ chức nào được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này, thưa bà?

Bà TRẦN THỊ DIỄN: Theo Quyết định số 692/QĐ-
UBND về Kế hoạch thực hiện Chương trình Sử dụng 
NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở: Công Thương; 
Xây dựng; Khoa học & Công nghệ; Tài nguyên và Môi 
trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch 
và Đầu tư; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; 
Tài chính; Văn hóa thể thao và Du lịch; Thông tin và 
Truyền thông, các cơ quan truyền thông; Sở Lao động 
Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý Khu kinh tế và 
Các khu công nghiệp tỉnh; Công ty Điện lực Thái Bình; 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh; Đoàn Thanh niên cộng sản 

Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành 
phố; Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Trách nhiệm 
của cộng đồng… Trong đó, Sở Công Thương là cơ quan 
đầu mối Chương trình sử dụng NLTK&HQ của tỉnh; có 
trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh tổ chức thực hiện 
Chương trình; xây dựng kế hoạch triển khai theo các nội 
dung; tổng hợp các báo cáo định kỳ theo yêu cầu gửi Bộ 
Công Thương và UBND tỉnh; tổng hợp các vướng mắc 
báo cáo tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo tổng kết và kế hoạch thực hiện 
hàng năm, các sở, ngành, tổng kết, đánh giá, rút kinh 
nghiệm, lập kế hoạch năm tiếp theo để triển khai thực 
hiện chương trình; tổng kết đánh giá kết quả thực hiện 
giai đoạn 2021-2025 và đề xuất chương trình điều chỉnh, 
bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình giai đoạn 
2026-2030 cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh, báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định vào 
năm 2025; Thực hiện kiểm tra giám sát các cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng NLTK&HQ, 
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 
NLTK&HQ; Chủ trì, tham mưu trình cấp có thẩm quyền 
ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, khuyến khích và khen 
thưởng đặc thù đối với các tổ chức cá nhân có thành tích 
trong công tác sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn; Chủ trì 
phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, tổ chức liên quan ban 
hành Kế hoạch TKNL trên địa bàn tỉnh hằng năm và giai 
đoạn; tổ chức hội nghị, hội thảo; kiểm tra, thanh tra việc 
thực hiện sử dụng NLTK&HQ; Quản lý, sử dụng kinh 
phí thực hiện Chương trình đảm bảo đúng mục tiêu, đối 
tượng và theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và 
các văn bản liên quan; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan trong việc thực hiện huy động các nguồn vốn từ 
các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia 
Chương trình theo quy định. Còn các sở, ban, ngành khác 
thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch được giao.

PV: Xin cảm ơn bà!
CÔNG DU (Thực hiện)

Lớp đào tạo cho cán bộ các doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn Thành phố Thái Bình 
(trong ảnh: Ông Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình phát biểu tại lớp học)
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Về những miền quê Thái Bình hôm nay, người ta không khó để nhận ra được sự thay da đổi 
thịt từng ngày. Trước đây, nhiều tuyến đường thôn xã phải vừa đi, vừa dò dẫm mỗi khi trời 
tối thì giờ đây đã bừng sáng nhờ hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng mặt trời (NLMT). 
Với độ chiếu sáng ổn định, tiết kiệm điện, hệ thống đèn NLMT đã góp phần quan trọng phục 
vụ đời sống người dân và bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các 
địa phương trên địa bàn tỉnh.

MINH PHƯƠNG

THÁI BÌNH:
BỪNG SÁNG ĐƯỜNG QUÊ

BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Sau 10 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu 
quốc gia về xây dựng NTM, đời sống sinh 
hoạt của người dân ở các khu vực nông thôn 
Thái Bình đã có nhiều bứt phá, thay đổi từng 

ngày, tạo nên một NTM, sức sống mới, diện mạo mới. 
Dù vậy, hệ thống đèn chiếu sáng đường ngõ xóm hầu 
như vẫn còn rất nhiều hạn chế, mới chỉ có các bóng 
đèn chiếu sáng rải rác do các hộ dân tự lắp. Không có 
hệ thống chiếu sáng ổn định, việc đi lại của người dân 
cũng như vấn đề bảo đảm an ninh trật tự thường gặp 
nhiều khó khăn hơn. 

Thái Bình là tỉnh ven biển, thuộc đồng bằng châu 
thổ sông Hồng, nằm trong vùng khí hậu khu vực Bắc Bộ. 
Tổng bức xạ trung bình cao nhất khoảng từ tháng 5, số 
giờ nắng trung bình thấp nhất là trong tháng 2, 3 khoảng 
2giờ/ngày, nhiều nhất vào tháng 5 với khoảng 6 - 7giờ/
ngày và duy trì ở mức cao từ tháng 7. Như vậy, có thể 
thấy, tiềm năng điện mặt trời ở Thái Bình là rất lớn. 

Nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người dân, UBND tỉnh 
Thái Bình đã tích cực triển khai chương trình “Thắp 
sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 
- 2025. Theo đó, Thái Bình sẽ hỗ trợ các xã xây dựng 
hệ thống đèn chiếu sáng, thắp sáng toàn bộ các tuyến 
đường qua khu dân cư tập trung giai đoạn 2021 - 2025 
(Nhánh cấp 1 trục thôn, trục xã, liên xã, đường huyện, 
đường tỉnh, quốc lộ). Điều này sẽ góp phần làm thay 
đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần của cư dân nông thôn, đồng thời khai thác và 
phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, ưu tiên khai thác 
sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, 
năng lượng sạch để phục vụ sản xuất, đời sống. 

Hiện nay, Thái Bình đang thực hiện thí điểm mỗi 
huyện 10 xã; thành phố Thái Bình 1 xã xây dựng hệ 
thống đèn đường chiếu sáng toàn bộ các tuyến đường 
qua khu dân cư tập trung. Đến trước năm 2025, sẽ hoàn 
thành 100% các tuyến qua khu dân cư tập trung trên 
địa bàn toàn tỉnh. 

Để thực hiện kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao Sở 
Công Thương chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Thái 
Bình xây dựng hướng dẫn thiết kế mẫu và các tiêu chuẩn 
kỹ thuật theo quy định hiện hành để các địa phương tổ 
chức triển khai thực hiện. Đồng thời, Sở Công Thương 
cũng xây dựng hướng dẫn và phương án thẩm định sau 
khi các công trình hoàn thành để tham mưu UBND tỉnh 
hỗ trợ phần kinh phí của Nhà nước. Công ty Điện lực 
Thái Bình có nhiệm vụ phối hợp với Sở Công Thương 
xây dựng thiết kế mẫu và các tiêu chuẩn kỹ thuật theo 

Đèn đường năng lượng mặt trời SUNTEK S60
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quy định hiện hành đối với việc sử dụng đèn NLMT loại 
liền bóng để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện. 

Phương án triển khai chương trình “Thắp sáng đường 
quê” sử dụng đèn NLMT đã được Công ty Điện lực Thái 
Bình phối hợp triển khai bước đầu có hiệu quả. Tổng số 
bộ đèn NLMT là 122.648 bộ kèm phụ kiện lắp đặt. Hệ 
thống đèn đều đáp ứng quy chuẩn Việt Nam QCVN 07-
7:2016/BXD công trình chiếu sáng về độ chói, độ đồng 
đều cũng như tiêu chuẩn chiếu sáng đường phố TCVN 
259:2001. Hệ thống chiếu sáng đảm bảo tính dẫn hướng, 
tạo môi trường ánh sáng tốt, bảo đảm người tham gia 
giao thông an toàn với tốc độ quy định. 

Về đèn chiếu sáng, các hệ thống sử dụng đèn LED 
hiệu quả năng lượng cao, nhuộm màu hổ phách phù 
hợp với yêu cầu về nhiệt độ màu cần chiếu sáng. Công 
suất hệ bóng 100W dàn đều đảm bảo độ sáng rộng, xa. 
Sử dụng đèn liền khối để thuận tiện trong việc lắp đặt 
tích hợp cả tấm pin, sạc và hệ thống bóng LED. Phụ 
kiện gá đèn được chế tạo để có thể dễ gắn chặt vào các 
loại cột khác nhau. Hệ thống đèn có thể hoạt động tốt 
trong môi trường nhiều bụi, gió, mưa, côn trùng, thời 
tiết khắc nghiệt, không khí có đặc thù là tỉnh ven biển. 

Nguyên lý hoạt động của đèn rất đơn giản. Ban 
ngày đèn tự động ngắt, tấm pin NLMT sẽ hấp thụ ánh 
sáng và tích tụ vào pin lưu trữ, khi pin lưu trữ đủ năng 
lượng sẽ tự động ngắt. Về ban đêm, đèn sẽ tự động 
chiếu sáng nhờ NLMT đã được sạc từ trước đó. Do đó, 
hệ thống đèn toàn bộ là tự động bật/tắt nên không cần 
nhân công vận hành. 

Dự kiến tổng mức đầu tư của các công trình chiếu 
sáng là khoảng 140 tỷ đồng. Để chủ trương đi vào cuộc 

sống, ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% giá trị quyết toán danh 
mục công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
(nhưng tối đa không quá 12 triệu đồng/km đường lắp 
đèn chiếu sáng). Phần kinh phí 50% còn lại từ các nguồn: 
Người dân đóng góp, nguồn xã hội hóa hoặc hỗ trợ của 
huyện, xã (nếu có), ngoài ra sẽ là nguồn vốn hỗ trợ từ 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 
2021-2025, ngân sách tỉnh và các nguồn hợp pháp khác. 

Tại thành phố Thái Bình, xã Đông Mỹ đã được chọn 
làm thí điểm triển khai chương trình “Thắp sáng đường 
quê”, với tổng số 16 tuyến đường, chiều dài hơn 10km. 
Đông Mỹ sử dụng hơn 200 bóng đèn NLMT, tổng kinh 
phí gần 250 triệu đồng, trong đó tỉnh hỗ trợ 50%, số tiền 
còn lại do xã vận động xã hội hóa. Đến nay, trong số 42 
xã đăng ký chương trình “Thắp sáng đường quê” được 
UBND tỉnh phê duyệt, có 14 xã đã thực hiện việc lắp đặt 
đèn điện NLMT được 37,22km/160,7km đăng ký. 

Đánh giá về hiệu quả của chương trình “Thắp sáng 
đường quê”, ông Bùi Đức Hạnh, Phó GĐ Sở Công 
Thương, cho hay: “Đây là chủ trương mới, mang tính 
sáng tạo của địa phương, ưu tiên khai thác sử dụng các 
nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng 
sạch để phục vụ đời sống cư dân nông thôn. Việc sử 
dụng hệ thống chiếu sáng điện NLMT vừa an toàn, 
tiết kiệm chi phí tiền điện, vừa không tiêu hao năng 
lượng ảnh hưởng đến nguồn điện phục vụ sản xuất, 
kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, góp phần 
thực hiện tốt chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng 
quốc gia. Đây chính là mô hình hay mà chúng tôi đang 
phối hợp tuyên truyền, vận động để các địa phương 
tham khảo thực hiện chương trình “Thắp sáng đường 
quê” trên địa bàn toàn tỉnh hiện nay”

Bóng đèn năng lượng mặt trời mang lại nhiều tiện ích cho người dân 
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Là doanh nghiệp lớn trong ngành Dệt may, Công ty CP Sản xuất hàng thể thao - Chi nhánh 
Thái Bình (May Tân Đệ) luôn chú trọng ứng dụng nhiều biện pháp sử dụng năng lượng 
hiệu quả và tiết kiệm (NLTK&HQ), góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

PHƯƠNG MINH

CÔNG TY MAY TÂN ĐỆ:
NHIỀU GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 

TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ

Công ty May Tân Đệ hiện có 10 nhà máy 
và hơn 18.000 lao động. Là DN sản xuất 
xuất khẩu trực tiếp (FOB), May Tân Đệ 
đã tập trung đổi mới mô hình quản trị, 

ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, không ngừng 
nâng cao chất lượng sản phẩm. Nhờ vậy, sản phẩm của 
Công ty đã chinh phục được nhiều khách hàng quốc tế. 
May Tân Đệ trở thành đối tác tin cậy của nhiều nhãn 
hàng nổi tiếng và uy tín trên thị trường thời trang như 
Patagonia, Marmot, Lululemon, Athletica (Gap), The 
North Face (TNF), Under Armour, REI… Sản phẩm của 
Công ty đã vươn ra khắp các thị trường lớn như: Mỹ, 
Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước châu Âu. 

Để có được thành công lớn ấy, bên cạnh các hoạt 
động sản xuất, kinh doanh, May Tân Đệ còn luôn chú 
trọng thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và 
tiết kiệm năng lượng (TKNL). Các giải pháp sử dụng 
NLTK&HQ đã góp phần giúp Công ty giảm chi phí 
sản xuất, nâng cao ý thức người lao động và gia tăng 
lợi nhuận. 

Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty May Tân Đệ chia sẻ: “Để trở thành 
DN sản xuất được khách hàng quốc tế lựa chọn trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu, chúng tôi luôn chú trọng đầu 
tư đổi mới công nghệ và nghiên cứu phát triển dòng sản 
phẩm có hàm lượng giá trị cao. Công ty luôn tìm kiếm 
thay đổi dòng thiết bị mới nhất tiết kiệm điện (TKĐ), 
tăng hiệu suất thời gian vận hành thiết bị tối đa để giảm 
giờ làm, giảm thời gian hao phí vô công, tăng năng suất 
lao động. Đặc biệt, May Tân Đệ mạnh tay đầu tư máy 
móc tự động hóa trong các công đoạn sản xuất: cắt, 
thêu, in; nâng cấp phần mềm trong quản lý kinh doanh, 
nguồn nhân lực và điều hành sản xuất”. 

Trung bình mỗi tháng, các nhà máy của Công ty 
May Tân Đệ tiêu thụ khoảng 1,5 triệu kWh điện. Để 
TKĐ, Công ty đã áp dụng hàng loạt biện pháp như: 
Sử dụng hệ thống tấm lợp mái Skyline lấy ánh sáng 
mặt trời, dùng tường kính tận dụng ánh sáng tự nhiên, 
thay bóng đèn sợi đốt, huỳnh quang bằng bóng đèn led 
TKĐ, sử dụng máy móc, thiết bị có công nghệ, động cơ 
TKĐ, thực hiện tắt các thiết bị điện trong giờ giải lao, 
giờ ăn trưa, ngắt cầu giao tổng sau khi hết giờ làm việc, 
sử dụng cửa mang cá lấy gió tự nhiên để TKĐ cho hệ 
thống thông gió...  

Ông Vũ Ngọc Cầu, Trưởng phòng An toàn - Môi 
trường - Sức khỏe của Công ty cho biết: “Hiện nay, 
Công ty đang thực hiện chương trình quản lý năng 
lượng hướng tới giảm chi phí năng lượng tính trên mỗi 
sản phẩm. Chúng tôi ưu tiên sử dụng nguồn năng lượng 
tái tạo, các thiết bị TKNL. Tối ưu hóa sản xuất để giảm 

Công ty may Tân Đệ là một điển hình về tiết kiệm năng lượng 
ở Thái Bình
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thiểu rác thải công nghiệp, sử dụng các nguyên phụ liệu 
thừa để làm các đồ dùng hữu ích. Nhờ đầu tư lắp đặt 
hệ thống điện năng lượng mặt trời, điện gió, mỗi năm 
Công ty May Tân Đệ cũng tiết kiệm được 325.000 kWh 
điện. Ngoài ra, tại các nhà máy chúng tôi đều có hệ 
thống giám sát từ xa việc sử dụng điện để từ đó đưa ra 
biện pháp điều chỉnh phù hợp”. 

Bên cạnh đó, Công ty May Tân Đệ còn tích 
cực tham gia các chương trình đào tạo về sử dụng 
NLTK&HQ của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát 
triển công nghiệp (TTKC) Thái Bình. Đầu tháng 9 năm 
nay, tại khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng cho 
cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên 
địa bàn tỉnh Thái Bình”, Công ty May Tân Đệ cũng 
nhanh chóng cử người đại diện tham gia. 

Anh Tuấn Anh, Phó phòng Kiểm định Công ty 
May Tân Đệ là người đã trực tiếp tham gia khoá đào 
tạo của TTKC Thái Bình. Anh cho biết: “Hàng năm, 
các nhà máy của chúng tôi tiêu thụ khoảng trên dưới 19 
triệu kWh. Đó là một con số rất lớn. Để có thể sử dụng 
năng lượng hiệu quả, chúng tôi thường xuyên đánh giá, 
kiểm tra, tìm ra được những khâu có thể cải tiến. Tham 
gia khoá đào tạo về quản lý năng lượng của TTKC Thái 
Bình cũng chính là cơ hội để Công ty cải tiến quy trình, 
ứng dụng công nghệ hiện đại, tiết kiệm, giảm công suất 
tiêu thụ, góp phần tiết giảm chi phí sản xuất. Khoá đào 
tạo về người quản lý năng lượng này chắc chắn sẽ giúp 
chúng tôi áp dụng được những giải pháp, bài học mới 
để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm từ 3 - 5% lượng tiêu 
thụ điện hàng năm”. 

Nói về các khoá đào tạo sử dụng NLTK&HQ, 
bà Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc phụ trách TTKC 
Thái Bình cho biết: UBND tỉnh Thái Bình đã ban 
hành Chương trình sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 
2021 - 2030. Trong đó, một trong những ưu tiên 
chính là tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn, 
tuyên truyền về sử dụng NLTK&HQ, thực hiện các 
giải pháp TKNL trong các lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp”. Bà Diễn nhấn mạnh: “Các khóa đào tạo sử 
dụng NLTK&HQ có thời gian rất ngắn, đòi hỏi học 
viên phải có quyết tâm rất cao. Chúng tôi đã xây 
dựng chương trình, giáo trình phù hợp với đối tượng 
học viên. Về phía giảng viên, chúng tôi cũng đề nghị 
các thầy cô giáo mang hết khả năng chuyên môn để 
truyền đạt kiến thức cho học viên. Chúng tôi luôn 
quan tâm, tạo mọi điều kiện cho học viên từ việc 
cung cấp tài liệu cho đến trang thiết bị cho khoá học, 
đồng thời thường xuyên bám sát tìm hiểu tâm tư và 
kiến nghị của học viên, góp phần giúp khoá đào tạo 
đạt được yêu cầu đề ra”.  

Hàng năm, Công ty May Tân Đệ đều thuê đơn vị 
có năng lực, uy tín để kiểm toán năng lượng, từ đó 
phát hiện và điều chỉnh những công đoạn, quy trình sản 
xuất có khả năng TKĐ. Đồng thời, Tân Đệ cũng thường 
xuyên làm việc với các đối tác cung cấp giải pháp TKĐ 
để tối ưu việc sử dụng điện tại Công ty. Với hàng loạt 
giải pháp sử dụng NLTK&HQ, Công ty May Tân Đệ 
được xem là hình mẫu về mô hình quản lý năng lượng 
hiệu quả cùng quy trình sản xuất sạch hơn, phát triển 
bền vững để các DN tham khảo, áp dụng

Khuôn viên Công ty chẳng khác nào công viên
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Theo các doanh nghiệp (DN) 
ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
tại Hà Nội, một trong những vấn 
đề lớn nhất đó là việc đầu tư 
xây dựng, phát triển CNHT còn 
nhiều khó khăn do chi phí thuê 
mặt bằng sản xuất, nhân công lao 
động và những dịch vụ khác tại 
Hà Nội cao.

Do vậy, các DN đề nghị, các cơ 
quan quản lý, hiệp hội ngành nghề 
cần nâng cao các giải pháp giúp DN 
CNHT tiếp cận thông tin nhanh 
chóng, để nắm bắt kịp thồi các 
chính sách. Đồng thời hỗ trợ việc 
phối hợp cung cấp, đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao để phù hợp 
hơn với những ngành CNHT đòi 
hỏi độ chính xác cao, cũng như đáp 
ứng việc dịch chuyển công nghệ từ 
các nhà máy sản xuất đa quốc gia 
đến Việt Nam.

Chủ tịch Hiệp hội Các doanh 
nghiệp ngành CNHT TP.Hà Nội 
(Hansiba) Nguyễn Hoàng đề 
nghị, Chính phủ sớm xây dựng 
Luật CNHT và trình Quốc hội 
ban hành trong thời gian nhanh 
nhất. Ngoài ra, các cơ quan quản 
lý cần xây dựng kế hoạch, lộ trình 
cụ thể để phát triển các doanh 
nghiệp ngành CNHT đạt tỷ trọng 
5-10% tổng số doanh nghiệp vào 
năm 2025.

Ông Nguyễn Hoàng cho rằng, 
việc phát triển ngành CNHT 
không thể dàn trải, mà cần quy 
hoạch thành từng vùng kinh tế 
cụ thể, phải làm rõ vùng nào 
sản xuất linh kiện cho ngành gì… 
Đặc biệt, các doanh nghiệp cũng 
mong muốn có gói giải pháp cấp 
thiết, đặc thù về vốn, vì hiện nay 
nhiều điều kiện trong vay vốn về 

lãi suất, tài sản đảm bảo... vẫn là 
trở ngại với các doanh nghiệp 
sản xuất CNHT. “Cần thành lập 
quỹ tài chính dành riêng cho các 
doanh nghiệp CNHT. Đây sẽ là 
quỹ mở để thu hút mọi nguồn hỗ 
trợ trong nước và quốc tế cùng 
đầu tư”, ông Nguyễn Hoàng 
nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, cũng về phát 
triển doanh nghiệp, ông Nguyễn 
Hoàng còn đề xuất nghiên cứu 
thành lập doanh nghiệp 100% vốn 
Nhà nước hoặc cổ phần với doanh 
nghiệp tư nhân để sản xuất các sản 
phẩm CNHT then chốt; sau một 
thời gian hoạt động sẽ đấu giá cho 
tư nhân quản lý phát triển, dẫn dắt 
và kết nối với các doanh nghiệp 
CNHT khác

HƯNG HÀ

Triển lãm sẽ được tổ chức 
từ ngày 23 - 25/11/2022 tại Trung 
tâm triển lãm quốc tế ICE, 91 Trần 
Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, 
Việt Nam.

HanoiTex 2022 thu hút hơn 160 
nhà triển lãm trong và ngoài nước 
tham gia giới thiệu các sản phẩm 
và công nghệ phục vụ ngành Dệt 
May. Các sản phẩm trưng bày tại 
triển lãm gồm: Máy và phụ tùng 
dệt; Máy và phụ tùng may thêu; 
Hệ thống CAD-CAM và máy cắt 
trải vải; Dệt nhuộm - hoàn tất - 
thiết bị chuẩn bị sản xuất; Vải, sợi, 

phụ liệu ngành dệt may; Nút, kim, 
chỉ, khoá kéo, ruy băng… Triển lãm 
là cơ hội tốt cho các công ty dệt 
may Việt Nam tìm hiểu, lựa chọn 
thiết bị trình độ công nghệ hiện 
đại được sản xuất từ các nước công 
nghiệp tiên tiến để định hướng đầu 
tư thêm công nghệ mới, nhằm tăng 
dần tỷ lệ nội địa hóa và có thêm 
nguồn nguyên phụ liệu, chủ động 
đáp ứng nhu cầu của khách mua 
hàng nước ngoài, nâng cao giá trị 
gia tăng sản phẩm, góp phần vào 
việc phát triển ngành Dệt May 
Việt Nam, hội nhập hiệu quả hơn 
với khu vực và quốc tế. Đây cũng 

là cơ hội thuận lợi để các tổ chức, 
doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực 
tài chính, đầu tư, sản xuất - kinh 
doanh trong và ngoài nước gặp gỡ 
đối tác, quảng bá thương hiệu, tìm 
kiếm bạn hàng, mở rộng thị trường 
và xây dựng chiến lược đầu tư, hợp 
tác lâu dài.

Được tổ chức đồng thời với 
triển lãm là các hội thảo chuyên đề 
với sự tham gia của các diễn giả đến 
từ Hiệp hội Dệt May VN, Tập đoàn 
Dệt May VN, hội Dệt May Thêu 
Đan TP Hồ Chí Minh

TRƯỜNG AN

HÀ NỘI KIẾN NGHỊ THÀNH LẬP QUỸ TÀI CHÍNH DÀNH RIÊNG CHO 
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

SẮP DIỄN RA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
DỆT & MAY - THIẾT BỊ VÀ NGUYÊN PHỤ LIỆU - HANOITEX 2022
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UBND tỉnh Bắc Giang vừa có 
Quyết định về việc thành lập Cụm 
công nghiệp (CCN) Đông Sơn tại xã 
Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc 
Giang. Đây là CCN có diện tích 25 
ha với tổng mức đầu tư là 257 tỷ 
đồng; thời gian hoạt động của dự 
án là 50 năm; các ngành nghề dự 
kiến đầu tư vào CCN bao gồm: Chế 
biến nông, lâm sản, điện tử, may 
mặc, công nghiệp chế biến, chế tạo 
và công nghiệp hỗ trợ.

Theo tiến độ thực hiện dự án 
đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật: 
Quý IV/2022 - Quý II/2023, lập quy 
hoạch chi tiết, lập báo cáo nghiên 
cứu khả thi, lập thiết kế bản vẽ 
thi công, đánh giá tác động môi 
trường, chuyển đổi mục đích sử 
dụng đất trồng lúa. Quý II/2023 - 
Quý II/2024, bồi thường giải phóng 
mặt bằng, khởi công xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật, trạm xử lý nước thải 
tập trung, thu hút các nhà đầu tư 

thứ cấp vào sản xuất kinh doanh. 
Quý II/2024 - Quý IV/2024, hoàn 
thiện hạ tầng kỹ thuật của dự án và 
lấp đầy ít nhất 60%. Chủ đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Đông 
Sơn có trách nhiệm lập kế hoạch 
triển khai, tổ chức quản lý và đầu tư 
xây dựng hạ tầng CCN theo đúng 
tiến độ được duyệt và các quy định 
hiện hành của Nhà nước

HUYỀN MY

Thực hiện chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
năm 2022, vừa qua, Trung tâm Hỗ trợ 
và Tư vấn phát triển Công Thương 
Nghệ An (Trung tâm) đã tổ chức 
nghiệm thu 02 đề án gồm: Đề án 
“Hoàn thiện, đổi mới công nghệ sản 
xuất thử nghiệm sản phẩm CNHT 
sợi bao bì dệt PP tráng màng PE” tại 
Công ty CP bao bì Nghệ An (KCN 
Bắc Vinh, TP Vinh); Đề án “Hỗ trợ 
hoàn thiện, đổi mới công nghệ sản 
xuất sản phẩm CNHT” tại Công ty 

TNHH MTV Dịch vụ Công nghệ 
nuôi trồng Thủy sản (KCN Nam 
Cấm, huyện Nghi Lộc, TP Vinh.

Tại buổi nghiệm thu, Trung tâm 
và các doanh nghiệp đã báo cáo 
quá trình triển khai thực hiện đề án, 
trình bày các khó khăn vướng mắc 
trong quá trình thực hiện, giới thiệu 
các sản phẩm được sản xuất ra từ 
các thiết bị được hỗ trợ.

Qua đánh giá ban đầu, thiết 
bị được hỗ trợ đưa vào phục vụ 

sản xuất đã giúp được các doanh 
nghiệp tiết kiệm được chi phí, 
đem lại hiệu quả kinh tế cho 
doanh nghiệp, tạo ra những sản 
phẩm có chất lượng cao, đạt tiêu 
chuẩn của thị trường. Đề án được 
đánh giá có hiệu quả, phù hợp với 
chủ trương, chính sách của Đảng 
và Nhà nước về khuyến khích 
phát triển CNHT, phù hợp với 
quy hoạch phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh

NHUẬN CHÍ

BẮC GIANG: THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO,
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐÔNG SƠN

NGHỆ AN NGHIỆM THU CÁC ĐỀ ÁN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2022

Để thực hiện mục tiêu từng 
bước hoàn thiện chuỗi cung ứng, 
chuỗi giá trị dệt may Việt Nam, 
khắc phục dần những điểm yếu, 
ngày 12/10/2022, Công ty CP Giải 
pháp dệt may bền vững (STS) quyết 
định ra mắt 02 trung tâm là Trung 
tâm Thông tin Dệt May Việt Nam 
(VTIC) và Thư viện khám phá vải 
vóc Việt Nam (VFDC).

VTIC là nơi cung cấp thông 
tin ngành Dệt May Việt Nam cho 
nhà cung cấp nguyên vật liệu dệt 

may, doanh nghiệp sản xuất dệt 
may và các nhà phân phối, để đưa 
ra quyết định đúng đắn và hiệu 
suất tối ưu cho việc phát triển 
kinh doanh.

VFDC là nơi trưng bày hơn 
20.000 mẫu vải từ Mỹ, Đức, Hồng 
Kông, Malaysia, Đài Loan, Việt 
Nam... khách hàng có thể đọc 
chúng như sách trên kệ. Với dịch 
vụ của VFDC, doanh nghiệp sẽ tiết 
kiệm thời gian, tiền bạc, nhân lực 
cho quá trình tìm nguồn cung ứng 

vải và có thêm nguồn lực đáp ứng 
các đơn đặt hàng xuất khẩu, R&D.

Sự ra đời của Trung tâm Thông 
tin Dệt May Việt Nam và Thư viện 
khám phá vải vóc được kỳ vọng sẽ 
tiếp sức cho các doanh nghiệp dệt 
may Việt Nam nói riêng và ngành 
Dệt May Việt Nam nói chung 
thực hiện mục tiêu chuyển đổi số 
và phát triển bền vững, từng bước 
hoàn thiện chuỗi cung ứng ngành 
Dệt May Việt Nam

DUY TIÊN

RA MẮT TRUNG TÂM THÔNG TIN DỆT MAY VIỆT NAM VÀ THƯ VIỆN 
KHÁM PHÁ VẢI VÓC
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Trong những năm qua, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ô tô Việt Nam dường như vẫn 
đang loay hoay với bài toán “nội địa hoá”. Những điểm nghẽn chính vẫn chưa được giải 
quyết dù đã có nhiều cơ chế chính sách được đưa ra.

NGUYỄN HOA

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC
NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ VIỆT NAM:

Theo số liệu Tổng cục Hải quan, tháng 
9/2022, Việt Nam nhập khẩu 18.303 ô tô 
nguyên chiếc các loại, tổng kim ngạch đạt 
367,45 triệu USD, tăng nhẹ 0,1% về lượng 

nhưng giảm 4,7% về kim ngạch so với tháng trước. 
Những con số thống kê cho thấy, tháng 9 là tháng thứ 
hai liên tiếp lượng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt 
Nam đạt trên 18.000 xe (tháng 8 đạt 18.279 xe) và đạt 
lượng cao nhất từ trước đến nay. 

Đơn cử, trong 8 tháng năm 2022, Toyota bán ra 
36.249 xe nhập nguyên chiếc, trong khi lượng xe sản xuất 
lắp ráp trong nước chỉ là 20.240 xe. Năm 2021, Toyota 
cũng bán 38.876 xe nhập nguyên chiếc và chỉ có 30.126 
xe lắp ráp trong nước. Với hãng Ford, 8 tháng năm 2022 
lượng xe nhập cũng chiếm khoảng 33% tổng lượng xe 
bán ra của hãng này. Năm 2021, lượng xe nhập chiếm tới 
89% tổng lượng xe bán ra của Ford, còn năm 2020 tỷ lệ 
này là 82%. Những con số này đều không phải là chuyện 
ngẫu nhiên. Có một thực tế đang diễn ra là các DN ô tô 
dường như chuộng xe nhập khẩu hơn xe lắp ráp trong 

nước. Sau 2 năm đình trệ vì đại dịch, ngành sản xuất, lắp 
ráp ô tô trong nước đang ngày càng gặp nhiều khó khăn 
hơn bởi lĩnh vực CNHT ô tô vẫn còn yếu và thiếu. 

TS Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký 
Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam, cho rằng đóng 
góp của DN phụ trợ, đặc biệt là DN nội địa, cho ngành 
ô tô rất ít. So với các nước cùng khu vực, Việt Nam chỉ 
có chừng 20 - 30 công ty có thể cung cấp linh kiện cho ô 
tô. Sản lượng xe trong nước còn khá thấp dẫn đến việc 
các DN phụ trợ cũng khó tận dụng được cơ hội vì lợi 
nhuận không hấp dẫn. Như vậy là chúng ta đang thiếu cả 
về “chất” lẫn “lượng”. Các DN Việt Nam hiện mới sản 
xuất được 256 chi tiết và cụm chi tiết cho ô tô đến 9 chỗ 
ngồi; 14 chi tiết và cụm chi tiết cho ô tô trên 9 chỗ ngồi 
và 17 chi tiết và cụm chi tiết cho ô tô tải. Tuy nhiên, đây 
phần lớn là những linh kiện đơn giản, không có những 
chi tiết quan trọng về động cơ, hộp số… 

Một chiếc ô tô có khoảng 30.000 linh kiện, nhưng 
có đến 80% loại phục vụ cho lắp ráp xe trong nước là 

Còn nhiều dư địa phát triển CNHT ngành ô tô Việt Nam
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nhập khẩu, số còn lại sản xuất trong nước chủ yếu vẫn 
là chi tiết cồng kềnh, đơn giản... Tình trạng này khiến 
cho chi phí sản xuất lắp ráp xe trong nước cao hơn 10 - 
20% và giá bán xe cao hơn khoảng 20% so với các nước 
trong khu vực. Đáng chú ý, cho đến nay, tỷ lệ nội địa 
hóa của công nghiệp ô tô thấp hơn nhiều so với mục 
tiêu đề ra là 40% vào năm 2005 và 60% vào năm 2010 
đối với các loại xe thông dụng như: xe tải, xe khách, 
xe  con.  

Theo các chuyên gia đầu ngành, để giải bài toán nội 
địa hoá ngành CNHT ô tô Việt Nam, Chính phủ và các 
bộ ngành liên quan cần xem lại các chính sách hỗ trợ 
ngành công nghiệp ô tô và tạo hành lang pháp lý phù 
hợp cùng các chính sách tốt hơn để các DN trong nước 
tự sản xuất hoặc liên doanh với các đối tác nước ngoài 
để tạo ra các sản phẩm “Make in Việt Nam”. 

Theo Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam 
(VASI), cả nước hiện có hơn 350 DN CNHT ô tô, 
nhưng 80% là DN nước ngoài, số còn lại là DN trong 
nước phần lớn có quy mô nhỏ, khó có điều kiện đầu tư 
công nghệ. Tính đến tháng 3/2022, mới chỉ có 229 DN 
tham gia chuỗi cung ứng cho ngành công nghiệp ô tô 
Việt Nam. Trong đó có 84 DN cung ứng linh kiện trực 
tiếp cho hãng xe (nhà cung ứng cấp 1) và 145 DN cung 
ứng gián tiếp cho hãng xe (nhà cung ứng cấp 2 - 3). 

Lĩnh vực sản xuất ô tô còn phụ thuộc lớn vào các 
loại chip bán dẫn. Trung bình một chiếc xe có hàng 
trăm bộ phận bán dẫn, kéo theo đó là có khoảng 1.400 
loại chip trên xe. Trong khi đó, hiện nay chưa có DN 

trong nước nào sản xuất được đầy đủ một con chip mà 
đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. 

Dù còn nhiều thách thức, khó khăn song dư địa 
phát triển ngành CNHT ô tô nói riêng và công nghiệp 
ô tô nói chung vẫn còn rất lớn. Từ tháng 10/2022, các 
quy định về phương pháp xác định tỷ lệ nội địa hóa đối 
với ô tô và mức độ rời rạc của linh kiện ô tô nhập khẩu 
được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành chính thức 
được bãi bỏ. Việc này không gây phát sinh thủ tục hành 
chính, thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước trong 
lĩnh vực đầu tư và khoa học công nghệ, đồng thời, bảo 
đảm được các điều ước và hiệp định thương mại tự do 
giữa Việt Nam với các nước khác. 

Hiện nay, mỗi năm, người dân Việt Nam mua sắm 
khoảng 300.000 chiếc ô tô. Nhu cầu của người dân 
ngày một lớn chính là điều kiện thuận lợi để ngành 
công nghiệp ô tô phát triển, từ đó thúc đẩy CNHT 
ngành ô tô có thêm động lực. Hơn nữa, việc ký kết 
các hiệp định thương mại mà Việt Nam đã tham gia 
như ATIGA, CPTPP, EVFTA… cũng đã mở ra cơ hội 
san bằng các chênh lệch về thuế suất nhập khẩu xe 
nguyên chiếc. Để tạo thêm nhiều cơ hội hơn nữa cho 
ngành công nghiệp ô tô, thời gian tới, Việt Nam đang 
định hướng thu hút các DN, tập đoàn lớn có công 
nghệ cao, công nghệ nguồn. Đồng thời, Việt Nam 
cũng ưu tiên các dự án đầu tư trong các lĩnh vực công 
nghệ cao, CNHT, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy kinh tế 
số, đặc biệt là lĩnh vực công nghiệp ô tô... tạo thuận 
lợi cho DN Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị

CNHT ngành ô tô Việt Nam đang có tỷ lệ nội địa hoá thấp
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ĐIỂM ĐẾN THU HÚT ĐẦU TƯ

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

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

Tại Hội thảo, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã tích cực kêu 
gọi các nhà đầu tư Đài Loan (Trung Quốc) đầu tư vào lĩnh 
vực công nghệ cao, thân thiện với môi trường, ít thâm dụng 
lao động, tạo ra giá trị gia tăng cao; dịch vụ tài chính, logis-
tics; các ngành công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp công nghệ 
cao như: Chế biến gỗ, đồ gỗ nội thất; chế biến thực phẩm; 
chế biến hàng hóa từ mủ cao su; công nghiệp điện tử, sản 
xuất linh phụ kiện điện tử; CNHT, công nghiệp cơ khí chế 
tạo máy móc thiết bị trong lĩnh vực công nông nghiệp…

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

Ngoài ra, Bình Phước cũng có nhiều tiềm năng, lợi 
thế để thu hút các nhà đầu tư Singapore. Với các thế 
mạnh về kết cấu hạ tầng hiện đại và đồng bộ, môi 
trường đầu tư thông thoáng và chính sách ưu đãi đầu tư 
hấp dẫn, cùng với những cam kết giải quyết thủ tục đầu 
tư nhanh nhất… những năm gần đây, Bình Phước đang 
là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư nước ngoài, 
trong đó có các doanh nghiệp đến từ Singapore. Bằng 
chứng là trong năm 2021, Bình Phước thu hút được 63 
dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đầu tư 
515 triệu USD. Sáu tháng đầu năm 2022, tỉnh thu hút 
được 18 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 48 triệu USD. 
Các lĩnh vực chủ yếu mà các nhà đầu tư Singapore lựa 
chọn đầu tư tại Bình Phước là: CNHT, trong đó sản 
xuất các linh kiện cho ngành điện tử; chăn nuôi…

Trong những năm gần đây, Ninh Bình luôn xác định công nghiệp ô tô là một trong những 
ngành công nghiệp đi đầu, làm động lực phát triển các ngành công nghiệp khác. Bởi vậy, 
Ninh Bình đã có rất nhiều cơ chế, chính sách mới ưu tiên phát triển ngành công nghiệp ô tô 
trở thành ngành kinh tế chủ lực.

TRƯỜNG AN

NHIỀU GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC
PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ

NINH BÌNH:

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

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

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN ĐỂ PHÁT TRIỂN CNHT

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

Để thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT, 
tỉnh này sẽ hỗ trợ 100% một số khoản chi phí để kết 

nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước; 
xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

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

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

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

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

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

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

CNHT ngành ô tô Ninh Bình đang tạo được nhiều dấu ấn
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Cụ thể, mới đây nhất, tại Triển lãm Ô tô 
Việt Nam 2022 - Vietnam Motor Show 
2022 diễn ra vào tháng 10 vừa qua, 
Bravigo tự hào là một trong 200 đơn vị 

gian hàng thuộc ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
và các sản phẩm dịch vụ cao cấp tham gia sự kiện, đã 
để lại nhiều ấn tượng tới các nhà sản xuất, các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư với dòng sản phẩm phụ trợ: Màn 
hình ô tô android Bravigo. Đây là một trong những 
sản phẩm phụ trợ mang lại những giải pháp an toàn 
và tính năng thông minh vượt trội, nhờ áp dụng công 
nghệ AI tân tiến, giúp mỗi “tài xế” hay người tiêu 
dùng có thể thảnh thơi, vi vu trên mọi nẻo đường, 
cũng như góp phần trợ giúp mỗi chuyến đi của các 
tay lái thêm phần thăng hoa.

Trải nghiệm về sản phẩm tại Triển lãm, anh Nguyễn 
Việt Hoàng đến từ Công ty CP AP&S (TP Hồ Chí Minh) 
cho biết: “Sau khi thử nghiệm màn hình smart này trên 
chiếc xe Honda CRV, tôi cảm thấy rất ưng ý vì tiện ích 
của nó. Bởi sản phẩm thể hiện tốt vai trò của một trợ lý 
ảo, giúp người lái hạn chế thao tác tay; giải quyết tất cả 
yêu cầu qua việc ra lệnh bằng giọng nói như: Mở camera 
360, kiểm tra phạt nguội, xem bản đồ, tìm đường... và đa 
dạng ứng dụng giải trí: Youtube, Netflix…”.

Ngoài những tiện ích trên, màn hình Android 
BRAVIGO công nghệ AI còn tích hợp camera 360 độ 
full HD, giúp ghi hình toàn cảnh, đa dạng góc nhìn mô 
hình, cho các bác tài góc nhìn đa chiều và sinh động 
nhất, hay kịp thời đưa ra những cảnh báo bằng giọng 
nói cho tài xế; cung cấp khả năng tích hợp camera 
hành trình - Lưu lại tất cả hình ảnh trên chuyến đi; hay 
kết nối đơn giản với cảm biến áp suất lốp - Cảnh báo 
kịp thời bằng âm thanh…

Với khả năng xử lý ngôn ngữ thông minh và đối 
đáp linh hoạt, hiện nay, sản phẩm phụ trợ “Trợ lý ảo 
BRAVIGO AI” tự tin đem đến cho các nhà sản xuất ô 
tô dòng sản phẩm chất lượng cao, cũng như mang lại 
trải nghiệm lái xe tiện lợi nhất cho các tài xế.

Có thể nói, hiện nay, Công ty TNHH Đầu tư Phát 
triển Công nghệ Bravigo luôn tự hào là thương hiệu 
phát triển sản phẩm màn hình android ô tô với công 
nghệ Nhật Bản. Có được điều đó, cũng là nhờ thời gian 
qua, Doanh nghiệp đã luôn thể hiện vai trò tiên phong 
trong việc cung cấp các màn hình ô tô với hàng loạt 
sản phẩm tên tuổi như Bravigo Tmax, Bravigo Imax, 
Bravigo Pro 2 New, Bravigo Pro Tech 360...

Theo các chuyên gia ngành Công nghiệp Ô tô cho 
biết, Bravigo là một trong những doanh nghiệp đi đầu 
trong công nghệ đột phá của ngành phụ trợ ô tô, với 
thế mạnh là sản xuất màn hình android thông minh đời 

Hiện nay, ngành Công nghiệp phụ trợ Ô tô còn rất nhiều cơ hội và giàu tiềm năng để cho các 
doanh nghiệp đầu tư phát triển. Nắm bắt nhu cầu đó, thời gian gần đây, Công ty TNHH 
Đầu tư Phát triển Công nghệ Bravigo (TP Hồ Chí Minh) đã được thành lập, đi vào hoạt 
động và thể hiện được vai trò tiên phong trong công nghệ đột phá của ngành phụ trợ Ô tô 
Việt Nam.

QUỲNH ANH

TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU TIÊN PHONG
PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM PHỤ TRỢ MÀN HÌNH Ô TÔ

BRAVIGO

Lắp đặt phụ kiện màn hình ô tô Bravigo
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mới dành cho ô tô. Bravigo mang lại những giải pháp 
an toàn trong giao thông đáng chú ý như: Hệ thống chỉ 
đường thông minh Việt hóa 100% cùng thiết bị điều 
khiển bằng giọng nói dựa trên nền tảng công nghệ AI. 
Từ đó, đáp ứng mọi nhu cầu cá nhân nhiều nhất trên 
chiếc xế hộp của mọi người như: Các chức năng giải trí, 
tăng sự sang trọng lẫn giảm thiểu rủi ro giao thông bằng 
công nghệ tiên tiến do BRAVIGO phát minh…

Có được thế mạnh đó, cũng là bởi Bravigo chuyên 
tập trung sản xuất và cung cấp các sản phẩm công 
nghệ trong ngành phụ trợ ô tô với chất lượng cao, uy 
tín. Trong đó, tiên phong ở lĩnh vực phát minh và chế 
tạo màn hình android thông minh đời mới cho ô tô. Ra 
đời với sứ mệnh nâng tầm trải nghiệm và mang các giá 
trị được tạo ra bởi sự phát triển của nền công nghiệp 
AI - Trí tuệ nhân tạo đến với mọi người, Bravigo tự hào 
cung cấp cho khách hàng những sản phẩm màn hình 
android đời mới cho ô tô với chất lượng tuyệt hảo nhất.

Trong hành trình phát triển và đột phá của doanh 
nghiệp, đến nay, Bravigo hoạt động với châm ngôn 
không ngừng sáng tạo. Song hành với đó là những đội 
ngũ nhân sự tinh nhuệ, kết hợp với kiến thức chuyên môn 
và kinh nghiệm lâu năm trong ngành Công nghệ phụ trợ 
Ô tô. Qua đó, Bravigo đã, đang và sẽ tiếp tục bền bỉ tạo 
ra những dòng sản phẩm mang những tính năng ưu việt - 
chất lượng hoàn hảo đến mọi người tiêu dùng.

Đại diện Bravigo chia sẻ: “Tuy là một trong những 
đơn vị cung cấp màn Android thông minh đứng top 
đầu thị trường Việt Nam, nhưng chúng tôi không ngừng 
sáng tạo, không ngừng đổi mới. Hiện nay, Bravigo đang 
chuyển mình lên 1 tầm cao mới, lớn mạnh hơn với tên 
gọi Bravigo All new. Với triết lý kinh doanh khách hàng 
là trọng tâm, chúng tôi luôn đặt khách hàng là trung 
tâm của mọi hoạt động, nâng cao trải nghiệm khách 
hàng trong lĩnh vực công nghệ màn hình Android. Đặc 
biệt, việc góp phần xây dựng các giải pháp an toàn, tính 
năng siêu việt và giải trí trên xe hơi chính là sứ mệnh 
của Bravigo. Trên hành trình tương lai, Bravigo chúng 
tôi sẽ luôn tiên phong nghiên cứu phát triển những 
dòng sản phẩm đẳng cấp dựa trên thấu hiểu khách 
hàng, áp dụng nền tảng tiên tiến và hợp tác với các 
đối tác hàng đầu trong lĩnh vực màn hình Android. Do 
thị trường luôn đòi hỏi sự thích nghi với biến đổi, nên 
chúng tôi sẽ tiếp tục lắng nghe và không ngừng thay 
đổi, để vượt mọi giới hạn, nhằm mang tới những trải 
nghiệm tốt nhất đến các nhà sản xuất, khách hàng, góp 
phần xây dựng cộng đồng doanh nghiệp CNHT cung 
cấp màn hình ô tô thông minh ngày càng lớn mạnh…”.

Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực phụ trợ ô tô, xa hơn 
nữa, BRAVIGO còn mong muốn dẫn đầu công cuộc 
nghiên cứu công nghệ cao, nhằm hiện thực hóa những 
giấc mơ vượt xa trí tưởng tượng về trải nghiệm và nâng 
tầm cuộc sống người Việt.

Với sứ mệnh là người tiên phong tạo ra các nền 
tảng công nghệ mới, thời gian tới, Bravigo sẽ tiếp 
tục cung cấp những tính năng tiên tiến, thời đại để 
đáp ứng mọi nhu cầu thiết yếu, nâng cấp trải nghiệm 
trên ô tô các thế hệ mới. Đây cũng là mong mỏi của 
ngành Công nghiệp hỗ trợ Ô tô Việt Nam, khi thực 
trạng của ngành vẫn còn dư địa màu mỡ để khai 
phá…

Sản phẩm phụ trợ Màn hình ô tô Android Bravigo đang được các 
nhà sản xuất Ô tô quan tâm

Sản phẩm phụ trợ Màn hình ô tô Android Bravigo với nhiều 
tính năng ưu việt
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ANH TUẤN

Giai đoạn từ năm 2020 đến nay là khoảng 
thời gian nền kinh tế cả nước nói chung 
và tỉnh Thái Nguyên nói riêng phải chịu 
nhiều tác động tiêu cực của đại dịch 

Covid-19 gây ra. Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang chật 
vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, do đó, công 
tác đầu tư máy móc thiết bị và áp dụng công nghệ 
vẫn chưa được các đơn vị quan tâm đầu tư đúng mức. 
Nhằm giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy 
mạnh sản xuất, hàng năm, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến 
công) đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
các huyện và Phòng Kinh tế của các Thành phố: Sông 
Công, Phổ Yên, Thái Nguyên để phổ biến rộng rãi các 
chính sách khuyến công. Đồng thời, Trung tâm còn chủ 
động xây dựng các đề án đầu tư máy móc, ứng dụng 

thiết bị hiện đại cho nhiều doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT).

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên cho biết: “Đều đặn hàng 
năm, Đơn vị luôn dành một nguồn lực không nhỏ để 
thực hiện các đề án hỗ trợ cho nhiều cơ sở CNNT trên 
địa bàn tỉnh. Đặc biệt, chỉ tính riêng trong năm 2022 này, 
Trung tâm Khuyến công đã triển khai 03 đề án khuyến 
công quốc gia và 19 đề án khuyến công địa phương với 
kinh phí đạt trên 5,9 tỷ đồng. Trong số các đề án mà 
hoạt động khuyến công triển khai, đa phần là hỗ trợ ứng 
dụng thiết bị máy móc hiện đại cho các cơ sở CNNT, 
hợp tác xã trên địa bàn. Thông qua sự hỗ trợ, nhiều đơn 
vị đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền, áp dụng khoa học 
kỹ thuật hiện đại vào trong sản xuất. Từ đó, năng lực 
sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm được 

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
những năm qua và đặc biệt trong năm 2022 này, hoạt động khuyến công tỉnh Thái Nguyên 
đã đạt được nhiều kết quả tích cực, thực sự trở thành “bệ đỡ” cho các doanh nghiệp, cùng 
nhiều hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo 
hướng bền vững.

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐANG LÀ “BỆ ĐỠ”
GIÚP NHIỀU DOANH NGHIỆP

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Máy CNC do Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ cho phép các sản phẩm làm ra có độ tinh xảo cao
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nâng lên rõ rệt và trên hết là đã giải quyết được thêm 
nhiều việc làm cho lao động địa phương”.

Đơn cử như tại Hộ kinh doanh Dương Thế Trường 
(thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình), sau một thời gian 
nghiên cứu và khảo sát, đầu năm nay, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ 185 triệu đồng 
từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022 
cho Đơn vị để thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị trong chế biến lâm sản”. Từ nguồn vốn do 
Trung tâm hỗ trợ, hộ kinh doanh Dương Thế Trường 
đã mạnh dạn bỏ ra thêm 285 triệu đồng để đầu tư mua 
mới 02 máy điêu khắc gỗ CNC hiện đại. Đây là hệ thống 
máy móc tiên tiến được nhập khẩu từ Trung Quốc và có 
nhiều ưu điểm nổi bật như: Máy được điều khiển bằng vi 
tính; Tự động hóa các thao tác tính năng; Cho phép gia 
công các sản phẩm có độ chính xác và độ phức tạp cao 
mà các máy công cụ truyền thống không làm được. Đặc 
biệt, máy rất dễ sử dụng, được ứng dụng rộng rãi đối với 
tất cả các loại gỗ với đường nét tinh xảo; Gia công được 
nhiều bề mặt gỗ phức tạp…

Ông Dương Thế Trường - Chủ hộ kinh doanh cho 
biết: Đầu năm 2022 này, gia đình chúng tôi nhận được 
sự giúp đỡ của Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
khi đã hỗ trợ 185 triệu đồng để đầu tư mới 02 máy điêu 
khắc gỗ hiện đại CNC phục vụ quá trình sản xuất các 
sản phẩm từ gỗ. Điều này đặc biệt có ý nghĩa khi mà từ 
năm 2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến 
cho tình hình tài chính của chúng tôi gặp rất nhiều khó 
khăn. Sau một thời gian sử dụng máy CNC công nghệ 
mới, tôi thấy hiệu quả đem lại rõ rệt. Máy vận hành 
hoàn toàn tự động, tạo ra các sản phẩm gỗ có độ chính 
xác cao; Năng suất lao động tăng lên gấp hàng chục lần 
so với sản xuất thủ công và tỷ lệ sai hỏng sản phẩm gần 
như bằng không. Đồng thời, trong quá trình sản xuất, 
tiếng ồn của máy giảm đi rất nhiều, qua đó, cải thiện 
điều kiện làm việc của nhân công; Tiết kiệm điện năng, 
giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Đối với Tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ xóm Khe Cốc 
(xã Tức Tranh, huyện Phú Lương), cũng từ nguồn kinh 
phí khuyến công năm 2022, Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tổ hợp tác để trang 
bị mới máy vò chè phục vụ hoạt động sản xuất. Ông 
Nguyễn Văn Tỵ - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản xuất chè hữu 
cơ xóm Khe Cốc cho biết: Trải qua một thời gian nghiên 
cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, cũng như tiềm năng 
về đầu ra của các sản phẩm từ trà xanh, Hợp tác xã chúng 
tôi đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà xưởng, sân kho, 
máy móc,… Ban đầu, Đơn vị đã gặp không ít những khó 
khăn, nhưng được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến 

công Thái Nguyên thì đến nay, Hợp tác xã đã có những 
bước phát triển tích cực. Thông qua hệ thống máy móc 
hiện đại được hỗ trợ, các sản phẩm trà làm ra đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm và 
được đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc biệt, với công 
suất hoạt động ổn định, hàng năm sẽ đem lại lợi nhuận 
tốt; Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Bên cạnh 
đó, nhờ sức tiêu thụ của thị trường tăng nên chúng tôi có 
thêm điều kiện thu gom một lượng lớn chè xanh từ người 
dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển KT - XH, cũng 
như mở rộng diện tích đất trồng chè tại địa phương.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác, 
những năm tới, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
sẽ tiếp tục tập trung xây dựng các chương trình hỗ trợ 
như: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; Đào tạo 
nghề, truyền nghề và phát triển làng nghề; Nâng cao 
năng lực quản lý. Đặc biệt, Trung tâm sẽ tập trung dành 
kinh phí để xây dựng các đề án hỗ trợ máy móc thiết 
bị cho nhiều cơ sở CNNT tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; 
Triển khai đề án đưa sản phẩm CNNT tiêu biểu của 
tỉnh đi tham gia các Hội chợ triển lãm…

Có thể thấy, chính từ sự chung tay, góp sức của 
các cấp, ngành, kết hợp cùng sự nhiệt huyết của cán 
bộ làm công tác khuyến công, hoạt động khuyến công 
Thái Nguyên đã thực sự trở thành “bệ đỡ” thúc đẩy 
các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở CNNT ổn định sản 
xuất, phát triển bền vững. Đặc biệt, thông qua các đề 
án mà Trung tâm hỗ trợ, đã có nhiều cơ sở sản xuất ở 
trong và ngoài tỉnh đã đến học hỏi để mạnh dạn đầu 
tư, mở rộng phát triển sản xuất

Sản phẩm trà do Tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ xóm 
Khe Cốc làm ra đang được đông đảo khách hàng tin dùng
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Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất hạt 
chiếu” vừa được Trung  tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Bắc Kạn 
nghiệm thu tại Hợp tác xã (HTX) 
Dịch vụ tổng hợp Vũ Loan (Na Rì) 
với tổng kinh phí hơn 620 triệu đồng.

Đây là đề án được hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí khuyến công quốc 

gia. Theo đó, đơn vị đã đầu tư mua 
sắm 06 máy khoan hạt chiếu, 01 
máy vót thanh tre và cắt hạt liên 
hoàn, 01 máy sấy và đánh bóng 
thanh tre, trong đó nguồn vốn 
khuyến công quốc gia hỗ trợ 291 
triệu đồng.

Đề án sau khi đi vào hoạt động 
sẽ giúp HTX tăng năng suất, chất 

lượng sản phẩm. Dự kiến sẽ đạt 
khoảng 90 tấn hạt chiếu thành 
phẩm/năm, giảm 20% tỉ lệ hạt lỗi 
hỏng so với các máy móc cũ, chất 
lượng hạt đồng đều hơn. Hiệu quả 
kinh tế được nâng cao, ước giảm 
khoảng 15% chi phí sản xuất và tăng 
khoảng 20% doanh thu

AN NHI

Đây là các đề án được nghiệm 
thu từ ngày 17 - 31/10, trong đó có 
3 đề án khuyến công quốc gia và 15 
đề án khuyến công địa phương hỗ 
trợ cho 25 cơ sở công nghiệp nông 
thôn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, 3 đề án khuyến công quốc 
gia hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến theo các nhóm ngành sản 
xuất (chế biến lâm sản, nông sản và 
sản xuất cơ khí) cho 10 doanh nghiệp; 
15 đề án khuyến công địa phương hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất, chế biến lâm sản, chè cho 
1 doanh nghiệp, 2 tổ hợp tác, 11 hộ 
kinh doanh thuộc 3 thành phố: Thái 

Nguyên, Sông Công, Phổ Yên và 5 
huyện: Định Hóa, Phú Lương, Đồng 
Hỷ, Đại Từ, Phú Bình.

Qua kiểm tra thực tế, các đoàn 
công tác đánh giá những cơ sở công 
nghiệp nông thôn đã ứng dụng, đưa 
máy móc thiết bị vào sản xuất theo 
đề án. Trên cơ sở đó, các đoàn 
công tác đã đánh giá hiệu quả việc 
thực hiện, tiến hành nghiệm thu cơ 
sở các đề án; đồng thời yêu cầu các 
cơ sở chấp hành nghiêm những điều 
khoản, quy định trong đề án và hợp 
đồng phối hợp nhằm phát huy cao 
nhất hiệu quả của máy móc thiết bị 
được hỗ trợ TRƯỜNG AN

BẮC KẠN: HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG 
SẢN XUẤT HẠT CHIẾU

THÁI NGUYÊN NGHIỆM THU 18 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG VỚI TỔNG 
KINH PHÍ 5,2 TỶ ĐỒNG

Trong tổng số sản phẩm 
được cấp Giấy chứng nhận năm 
2022, nhóm thủ công mỹ nghệ có 
1 sản phẩm; nhóm dược liệu có 3 
sản phẩm; nhóm chế biến nông, 
lâm, thủy sản và thực phẩm có 
15 sản phẩm. 

Đây là những sản phẩm đạt chất 
lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm 
năng phát triển quy mô sản xuất, 

mở rộng thị trường, đáp ứng được 
thị hiếu của người tiêu dùng trong 
và ngoài nước.

Thời gian tới tỉnh sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, hướng dẫn các cơ sở sản 
xuất công nghiệp nông thôn thụ 
hưởng chính sách khuyến công 
trên địa bàn tập trung vào việc 
tiếp tục cải tiến bao bì, mẫu mã 

sản phẩm; đăng ký nhãn hiệu, phát 
triển thương hiệu; mở rộng quy 
mô sản xuất bảo đảm cung ứng 
cho thị trường; cải tiến kỹ thuật, 
công nghệ… Việc cấp giấy chứng 
nhận sẽ là động lực cho các doanh 
nghiệp, các cơ sở sản xuất tiếp tục 
đổi mới, nâng cao chất lượng, mẫu 
mã và thương hiệu sản phẩm

N.H

LÀO CAI TRAO GIẤY CHỨNG NHẬN CHO 19 SPCNNTTB CẤP TỈNH

Nghiệm thu máy đóng gói chè tự động 
thuộc Đề án hỗ trợ máy móc thiết bị trong 
chế biến chè cho hộ kinh doanh Phạm 
Anh Tài, xã Tân Cương (TP. Thái Nguyên)
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UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban 
hành Quy chế quản lý cụm công 
nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, Quy chế áp dụng với các 
đối tượng gồm: Các doanh nghiệp, 
hợp tác xã đầu tư xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật CCN; các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh trong CCN; 
các sở, ngành, UBND cấp huyện và 
các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan đến công tác quản lý CCN.

Sở Công Thương là cơ quan đầu 
mối giúp UBND tỉnh quản lý nhà 
nước về CCN trên địa bàn; phối 
hợp với các sở, ngành liên quan và 
UBND cấp huyện xây dựng, ban 

hành và tổ chức thực hiện pháp 
luật, cơ chế, chính sách về CCN; 
xây dựng, điều chỉnh và hoàn thành 
phương án phát triển CCN trên địa 
bàn; thành lập, mở rộng và điều 
chỉnh quyết định thành lập, mở 
rộng CCN theo quy định. Đồng 
thời, tiến hành chuyển đổi CCN 
cho phù hợp với lộ trình chuyển đổi 
trong phương án phát triển CCN 
của tỉnh; xử lý đối với những CCN 
chưa có quyết định thành lập. Đồng 
thời, lập, thẩm định, phê duyệt dự 
án đầu tư xây dựng, điều chỉnh Quy 
hoạch chi tiết xây dựng CCN và hạ 
tầng kỹ thuật CCN; lập, thẩm định, 
phê duyệt báo cáo đánh giá tác 

động môi trường của dự án đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN…

DUY TIÊN

QUY CHẾ QUẢN LÝ CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
TỈNH BẮC NINH

Thực hiện đề án khuyến công 
năm 2022, mới đây, Trung tâm Phát 
triển Công thương (Sở Công Thương 
tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp với Cơ sở 
sản xuất Nguyễn Hồng Quang có địa 
chỉ tại thị trấn Hương Canh, huyện 
Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức 
nghiệm thu cơ sở Đề án “Hỗ trợ kinh 
phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất gốm truyền thống”.

Theo đó, với tổng kinh phí đầu 
tư 380 triệu đồng, kinh phí khuyến 
công hỗ trợ 155 triệu đồng, cơ sở 

đã mạnh dạn đầu tư mua mới 100% 
các máy móc, thiết bị gồm: Lò 
nung ga tự động có cấu tạo gồm 03 
phần “vỏ lò, lớp bảo ôn, hệ thống 
đường ống dẫn khí và đầu đốt” thể 
tích lò 5m3, nhiệt độ Tmax=1300oC, 
Tmin=300oC. Với ưu điểm vượt trội 
của các thiết bị trên giúp giảm tiêu 
hao nguyên liệu, tiết kiệm thời gian 
nung, giảm chi phí sản xuất, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường đặc biệt 
là phát thải độc hại so với khi nung 
bằng than; chất lượng sản phẩm 

đồng đều, sản phẩm tốt sau nung 
đạt 95%.

Tại buổi làm việc, Trung tâm Phát 
triển Công Thương đánh giá cao hiệu 
quả của máy móc, thiết bị mới đầu 
tư được đưa vào sử dụng. Qua đó, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm gốm, giảm chi phí đầu tư, tăng 
khả năng cạnh tranh trên thị trường. 
Đồng thời, giúp tăng doanh thu cho 
cơ sở và mang lại thu nhập ổn định 
cho lao động địa phương

MINH HIẾU

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

Mới đây, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Bà Ria - Vũng Tàu đã 
tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án 
khuyến công “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong 
chế biến nông sản” tại nhà máy xay 
xát Tấn Lợi (thị trấn Đất Đỏ, huyện 
Đất Đỏ).  

Đề án được Trung tâm triển 
khai thực hiện từ tháng 8/2022. 

Theo đó, hộ kinh doanh nhà máy 
xay xát Tấn Lợi đã đầu tư một máy 
tách màu gạo với tổng vốn đầu tư 
là 1,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí 
khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng.

Máy tách màu có công suất 6,5-
10 tấn/giờ, tách màu gạo tự động, 
dùng camera để phát hiện khác 
biệt màu sắc của sản phẩm và bắn 
những mảnh, hạt có màu không 
mong muốn, bảo đảm chất lượng 

đầu ra. Hoạt động của máy được 
kiểm soát theo lập trình bằng PLC, 
độ chính xác hơn 99%. Đề án sau 
khi đi vào hoạt động sẽ giúp DN 
tiết kiệm năng lượng, đáp ứng nhu 
cầu tăng năng suất, giảm thiểu chi 
phí, tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, giúp nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho sản phẩm của cơ sở trên 
thị trường

YÊN BẮC

BÀ RỊA - VŨNG TÀU HỖ TRỢ MÁY TÁCH MÀU GẠO
ĐỂ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

CCN Tân Chi 2 tỉnh Bắc Ninh
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LÊ TUẤN

SỬ DỤNG HIỆU QUẢ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG

Ngày 20/10/2022, Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã phối hợp với Công ty TNHH Sông Công 
SOURCING (KCN Sông Công 1, phường Bách Quang, 
Tp Sông Công) nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí”.

Với tổng kinh phí thực hiện đề án là hơn 600 triệu 
đồng, trong đó, thông qua nguồn vốn khuyến công 
quốc gia, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã 
hỗ trợ 290 triệu đồng để Công ty TNHH Sông Công 
SOURCING đầu tư mới hệ thống máy tán đinh chốt. 
Đây là máy móc hiện đại và được nhập khẩu nguyên 
chiếc từ Đài Loan với những thông số kỹ thuật nổi bật 
như: Máy có chiều dài x rộng x cao - tương ứng với 
220 x 123 x 136 mm; Công suất đạt 01 triệu đinh tán/
tháng; Trọng lượng máy nặng 1,65 tấn… Ứng dụng 
máy tán đinh chốt thế hệ mới cho thấy khối lượng 
sản phẩm làm ra rất lớn và đạt chất lượng cao, đảm 
bảo bề mặt phôi mịn và sự ổn định trong quá trình thi 
công. Ngoài ra, máy gia công được với đinh tán rỗng, 
đinh tán bán hình ống, đinh tán đặc; Máy sử dụng đơn 
giản, dễ dàng và nhanh chóng đã tạo cho hiệu suất 
công việc tăng nhanh…

Ông Đặng Tuấn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH 
Sông Công SOURCING cho biết: “Đầu năm 2022 
này, doanh nghiệp chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên khi đã hỗ trợ 
hơn 290 triệu đồng để Công ty mua mới máy tán đinh 
chốt. Với hệ thống máy móc này đã giúp Sông Công 

SOURCING nâng cao tính chủ động trong khâu sản 
xuất và tạo ra được những sản phẩm cơ khí có chất 
lượng cao, mẫu mã đẹp, năng suất tăng lên đáng kể. 
Qua đó, góp phần làm giảm giá thành, cũng như đáp 
ứng được các đơn hàng lớn phục vụ khách hàng. Mặt 
khác, trong quá trình sản xuất, tiếng ồn của máy giảm 
đi nhiều, từ đó cải thiện điều kiện làm việc của công 
nhân; Tiết kiệm điện năng”.

Tương tự, trước đó vào ngày 18/10/2022, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên cũng đã phối hợp với Tổ 
hợp tác Chè xóm Cầu Mai (xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, 
huyện Đồng Hỷ) nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng 

Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Khuyến công) đã dồn sức, tập trung hỗ trợ cho 25 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp. Đến 
thời điểm hiện tại, Trung tâm đã nghiệm thu được 100% khối lượng các đề án. Thực tế cho 
thấy, những đề án khuyến công đi vào hoạt động đã giúp các cơ sở CNNT tăng năng suất lao 
động, mang lại hiệu quả kinh tế và giải quyết thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
ĐANG PHÁT HUY TÍNH HIỆU QUẢ

THÁI NGUYÊN:

Nghiệm thu máy đóng gói chè tự động thuộc Đề án “hỗ trợ 
máy móc thiết bị trong chế biến chè” cho hộ kinh doanh 
Phạm Anh Tài (xã Tân Cương,Tp. Thái Nguyên)
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máy móc thiết bị trong chế biến chè”. Với tổng nguồn 
kinh phí hỗ trợ là hơn 200 triệu đồng, Tổ hợp tác đã 
có điều kiện đầu tư mới 01 máy vò chè hiện đại. Sau 
khi ứng dụng hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy, 
nhờ có máy vò chè mà lá chè săn hơn, đẹp hơn, đều 
hơn và không bị nát, vụn vỡ búp chè xanh trong quá 
trình vò. Ngoài ra, nhờ được truyền động bằng động cơ 
điện, kết cấu vững chắc, mâm vò được làm bằng gỗ kết 
hợp với răng inox nên máy có độ bền cao, thời gian sử 
dụng lâu hơn so với các loại cối vò thông thường. Đặc 
biệt, sử dụng máy vò chè giúp tiết kiệm thời gian và 
nhân công so với cách làm truyền thống; Máy vò chè 
cũng đảm bảo vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp 
cho sản phẩm chè đạt chất lượng cao nhất…

TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG 
KHUYẾN CÔNG

Hiệu quả đạt được từ hoạt động khuyến công tỉnh 
Thái Nguyên trong suốt thời gian qua đã được khẳng 
định. Đặc biệt, chính từ sự chung tay, góp sức của các 
cấp, ngành và người dân địa phương, kết hợp cùng 
sự nhiệt huyết của các bộ làm công tác khuyến công, 
chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh đã ngày 
càng phát huy tác dụng là động lực thúc đẩy các cơ sở 
CNNT ổn định sản xuất, phát triển.

Thời gian tới, để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt 
động khuyến công và phát huy tối đa vai trò thúc đẩy 
đầu tư, phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ tiếp 

tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, Đơn 
vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng 
bá đến các địa phương, các cơ sở CNNT về đường lối, 
chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác khuyến 
công, cũng như vai trò, vị trí phát triển CNNT; Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho các cơ 
sở CNNT; Tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, hội chợ triển 
lãm do Bộ Công Thương và các tỉnh bạn tổ chức nhằm 
quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; 
Đẩy mạnh công tác hoạt động tư vấn phát triển công 
nghiệp; Huy động các nguồn lực, cũng như phối hợp, 
lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia, Chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn 
với các đề án thuộc chương trình khuyến công để tập 
trung nguồn lực cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và 
làng nghề.

Mặt khác, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
cũng sẽ tập trung hỗ trợ và khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản 
phẩm, thân thiện với môi trường, gia tăng tính cạnh 
tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị 
trường tiêu thụ. Từ đó, tạo ra động lực cho ngành công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh phát triển và 
mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, Trung tâm cũng 
thắt chặt mối quan hệ giữa Đơn vị với doanh nghiệp 
và cơ sở CNNT nhằm tìm hiểu những khó khăn, vướng 
mắc cần giải quyết, để từ đó có những giải pháp giúp 
đỡ, hỗ trợ kịp thời

Các đề án do Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ đều đang phát huy tính hiệu quả
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NINH LÊ

Nhìn lại kết quả hoạt động khuyến công của tỉnh Thái Nguyên trong những năm qua cho 
thấy, việc thực hiện có hiệu quả các chương trình đề án khuyến công đã và đang góp phần 
quan trọng thúc đẩy công nghiệp nông thôn (CNNT) của địa phương phát triển. Thông qua 
nguồn vốn khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cùng các cơ sở CNNT đã có thêm động lực đầu 
tư - đổi mới công nghệ, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.

NHÂN TỐ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY
CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

Xác định doanh nghiệp CNNT có vai 
trò đặc biệt quan trọng trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh nhà theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

năm 2022 này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Nguyên (TTKC) đã phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị liên quan để triển khai các 
đề án hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp trên địa bàn. 
Trong đó, nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào các nội 
dung như: Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản 
xuất và ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào quá 
trình sản xuất; Hỗ trợ các cơ sở sản xuất CNNT tham 
gia hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu; Bình chọn 

sản phẩm CNNT tiêu biểu; Du nhập nghề, phát triển 
làng nghề mới…

Nhìn chung, hoạt động khuyến công thông qua 
nhiều hình thức hỗ trợ đã giúp các cơ sở, doanh nghiệp 
tiếp cận và thụ hưởng các chính sách của Đảng, Nhà 
nước, từ đó khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển 
sản xuất. Nhiều đơn vị sau khi nhận được sự hỗ trợ 
từ các đề án khuyến công đã mạnh dạn đầu tư dây 
chuyền sản xuất mới, áp dụng khoa học kỹ thuật hiện 
đại, qua đó năng lực sản xuất kinh doanh, sức cạnh 
tranh của sản phẩm được nâng lên rõ rệt, mở rộng thị 
trường và trên hết là giải quyết được việc làm cho lao 
động địa phương. 

Máy xén tôn thủy lực giúp Công ty TNHH Kết cấu thép Hoàng Triều tạo ra những sản phẩm cơ khí chất lượng cao
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Đơn cử như tại Công ty TNHH Kết cấu thép Hoàng 
Triều (phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công). Ban 
Giám đốc Công ty định hướng mở rộng quy mô sản 
xuất nhằm đón đầu xu hướng phục hồi của nền kinh 
tế sau đại dịch Covid-19, tuy nhiên do eo hẹp về tài 
chính nên Đơn vị chưa biết xoay xở nguồn vốn từ đâu và 
rồi, như một chiếc phao cứu sinh, đầu năm 2022, TTKC 
Thái Nguyên đã hỗ trợ gần 300 triệu đồng cho Công ty 
TNHH Kết cấu thép Hoàng Triều để đầu tư mua mới 01 
máy xén tôn thủy lực hiện đại. Cụ thể, máy có Model 
QC11K-12*2500; Tốc độ hành trình cắt 09 lần/phút; Lực 
cắt 450N/mm2; Độ dày cắt thép tối đa 12mml; Công 
suất động cơ chính là 18,5 kW… Đây là hệ thống máy 
móc tiên tiến được nhập khẩu từ Trung Quốc và có độ 
mới 100%, với nhiều ưu điểm nổi bật như: Máy có kết 
cấu thiết kế hiện đại, đẹp, an toàn. Cùng với đó là máy 
xén tôn thủy lực có độ cắt rất nhanh và chính xác. Trong 
quá trình vận hành cho thấy máy có độ ổn định cao, 
giảm độ ồn xuống mức tối thiểu.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hải Hòa - 
Giám đốc Công ty TNHH Kết cấu thép Hoàng Triều 
chia sẻ: Là một doanh nghiệp nhỏ nên việc đầu tư máy 
móc, thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất quả thực rất 
khó khăn đối với chúng tôi. Đặc biệt, từ năm 2020 đến 
nay, dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến cho tình hình 
tài chính của Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy 
nhiên, thông qua sự hỗ trợ của TTKC Thái Nguyên đã 
giúp “Thép Hoàng Triều” có thêm động lực để đầu tư 
thiết bị… Sau một thời gian sử dụng máy xén tôn thủy 
lực thế hệ mới, tôi thất hiệu quả đem lại rõ rệt. Nổi bật 
là các sản phẩm cơ khí làm ra đạt chất lượng cao hơn, 

mẫu mã đẹp hơn, đáp ứng được những tiêu chuẩn khắt 
khe của thị trường.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái 
Nguyên chia sẻ: Sau một thời gian dài phải hứng chịu 
nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đã khiến 
cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các doanh 
nghiệp cơ khí trên địa bàn tỉnh nói riêng trải qua một 
phen lao đao nên nguồn vốn dành cho đầu tư, đổi mới 
trang thiết bị máy móc, công nghệ trong sản xuất bị hạn 
hẹp. Do vậy, để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
phát triển, những năm qua và đặc biệt trong năm 2022 
này, Trung tâm đã tiếp tục đẩy mạnh triển khai nhiều 
đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến 
trong sản xuất cơ khí. Đồng thời, TTKC Thái Nguyên 
còn tổ chức giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện nhằm 
đảm bảo các đề án khuyến công được triển khai đúng nội 
dung, mục đích. Qua đó, đã từng bước khuyến khích các 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn ứng dụng máy 
móc thiết bị hiện đại để sản xuất ra các sản phẩm mới có 
chất lượng cao, đáp ứng được nhu cầu của thị trường …

Có thể thấy, thành công của các đề án đã tạo dựng 
được niềm tin cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trong 
việc mạnh dạn đổi mới đầu tư các trang thiết bị hiện đại 
vào quá trình sản xuất. Từ đó, từng bước giúp các đơn vị 
nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu, khẳng 
định được vị thế của mình trên thị trường có sức cạnh 
tranh cao như hiện nay. Hiệu quả thu được từ chương 
trình sẽ là cơ sở vững chắc để TTKC Thái Nguyên tiếp 
tục mở rộng các hình thức hỗ trợ trong thời gian tới

Hoạt động khuyến công đã và đang giúp nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên phát triển bền vững
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NHƯ TRANG

Năm 2022, công tác khuyến công của tỉnh Bến Tre tập trung chủ yếu vào các hoạt động: Hỗ 
trợ đầu tư đổi mới công nghệ, mở rộng phát triển sản xuất; xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật; tập huấn nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn,… góp phần 
thúc đẩy các doanh nghiệp (DN) phục hồi và mở rộng sản xuất sau dịch Covid-19.

HỖ TRỢ ĐẦU TƯ MÁY MÓC
GIÚP DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

KHUYẾN CÔNG BẾN TRE:

Sau khi dịch Covid-19 lắng xuống, mặt hàng 
lưới búa làm từ chỉ xơ dừa hút hàng mạnh, 
trong khi đó, cung không đủ cầu. Nhiều đối 
tác nước ngoài trực tiếp đến Công ty TNHH 

MTV Xuất nhập khẩu dừa Hưng Long đặt hàng nhưng 
do số lượng máy móc, thiết bị sản xuất hạn chế nên sản 
lượng sản xuất ra không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Nhờ nguồn kinh phí “mồi” 300 triệu đồng từ chương 
trình khuyến công, Công ty TNHH MTV Xuất nhập 
khẩu dừa Hưng Long đã đầu tư mua thêm 20 máy xe 
dây và 3 máy tự động xe chỉ đơn, tổng số tiền mua thêm 
máy móc khoảng 1,6 tỷ đồng để mở rộng sản xuất. Mới 
đây, sản phẩm lưới búa của Công ty Hưng Long là một 
trong 08 sản phẩm của tỉnh Bến Tre đạt giải Bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực phía Nam năm 
2022. Hiện tại, Công ty Hưng Long đã giải quyết việc làm 
cho khoảng 500 lao động tại huyện Mỏ Cày Nam. Trong 
thời gian tới, khi huyện thành lập cụm công nghiệp tại xã 
An Định, huyện Mỏ Cày Nam, DN này dự kiến cần đến 
3.000 lao động sản xuất chỉ xơ dừa và dầu dừa.

Được biết hiện nay, một số công trình điện mặt trời 
ở các chân núi Nhật Bản đang cần mua số lượng lưới 
búa lớn để phủ mặt đất, không cho cỏ mọc lên. Cùng 
với đó, sản phẩm từ chỉ xơ dừa của huyện Mỏ Cày Nam 
cũng được xếp vào mặt hàng chống biến đổi khí hậu và 
DN sản xuất mặt hàng này cũng gia nhập các tổ chức về 
chống biến đổi khí hậu của thế giới. Đây là cơ hội xuất 
khẩu lớn cho các DN đang sản xuất mặt hàng này trong 
thời gian tới. 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại tỉnh Bến Tre (Trung tâm) 
đã hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 04 cơ 
sở CNNT; xây dựng 01 mô hình trình diễn kỹ thuật sản 
xuất sản phẩm mới; hỗ trợ các cơ sở CNNT 80% chi phí 

thuê gian hàng, quy mô hỗ trợ 200 gian hàng tiêu chuẩn; 
tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo, hội nghị,… với tổng 
kinh phí hỗ trợ là 3.625 triệu đồng từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia. 

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã triển khai thực hiện 
03 đề án từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương 
bao gồm: Đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT thuê tư vấn 
phát triển sản xuất, kinh doanh; Đề án hỗ trợ các cơ sở 
CNNT tham gia các hội chợ triển lãm trong nước năm 
2022; Đề án hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm CNNT 
tiêu biểu đầu tư phòng trưng bày giới thiệu quảng bá sản 
phẩm với tổng kinh phí là 4.755 triệu đồng. Nhìn chung, 
hoạt động khuyến công trong thời gian qua đã được thực 
hiện tốt, đạt mục tiêu đề ra.

Những tháng cuối năm cuối năm 2022, Trung tâm 
đặt mục tiêu hoàn thành đúng kế hoạch khuyến công 
đã đề ra và hỗ trợ các DN xây dựng đề án khuyến công 
năm 2023

Sản xuất lưới búa tại Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu dừa 
Hưng Long
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