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Bộ CôNG THươNG mở ĐợT Cao ĐIểm KIểm Tra,
kiểm soát thị trường dịp tết 2019

Bộ Công Thương vừa ban hành chỉ thị số 08/CT-BCT về việc chỉ đạo các đơn vị quản lý thị 
trường trực thuộc Bộ và các đơn vị quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương mở đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp cuối năm 2018 trước, trong và sau 
Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019.

Hoa NguyễN

Theo chỉ thị, nội dung triển khai chủ yếu 
gồm: Tập trung kiểm tra kiểm soát chống 
vận chuyển và kinh doanh hàng cấm, hàng 
nhập lậu, gian lận thương mại như: Vật 

liệu nổ, pháo nổ, pháo hoa, động vật hoang dã; thuốc 
lá ngoại; vải, quần áo, giầy dép; nguyên phụ liệu may 
mặc; bánh kẹo; rượu, bia, nước giải khát; điện tử - điện 
máy; xăng dầu; tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền...; chống 
xuất lậu các loại than, khoáng sản, động vật hoang dã, 
gỗ và các lâm sản quý hiếm…

Về lĩnh vực tiêu dùng, yêu cầu kiểm tra kiểm soát 
chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất 
lượng, hàng quá hạn sử dụng đối với các mặt hàng thiết 
yếu, có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết như: Thực 
phẩm; bánh kẹo; mỳ chính (bột ngọt); rượu, bia, nước 
giải khát; đồ gia dụng; hàng tiêu dùng; các loại hàng 
hoá giả nguồn gốc xuất xứ ảnh hưởng đến quyền lợi 
người tiêu dùng và doanh nghiệp làm ăn chân chính.

Đối với công tác an toàn thực phẩm, Bộ yêu cầu 
phối hợp với các lực lượng chức năng tập trung vào 
khu vực các chợ đầu mối, siêu thị, kho chứa hàng đông 
lạnh; các đơn vị nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm 
đông lạnh; các cơ sở sản xuất - kinh doanh thực phẩm 
đường phố. Tập trung vào các mặt hàng rượu, bia, 
nước giải khát, sữa và các sản phẩm từ sữa, bánh mứt 
kẹo, dầu thực vật, tinh bột và sản phẩm từ bột; lương 
thực, thực phẩm đông lạnh (kể cả nhập khẩu và sản 
xuất trong nước), thực phẩm tươi sống, thực phẩm đã 
qua chế biến, rau, củ quả còn tồn dư chất bảo quản; gia 
súc, gia cầm và các sản phẩm từ gia súc, gia cầm nhập 
lậu, chưa qua kiểm dịch, nhiễm vi sinh…

Bên cạnh đó, cũng sẽ tập trung lực lượng kiểm tra, 
kiểm soát đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực 
xúc tiến thương mại, thương mại điện tử và các hình 
thức kinh doanh thông qua công nghệ số..., không để 

xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, 
đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu Tết 
cho nhân dân.

Nội dung chỉ thị cũng nêu rõ lực lượng quản lý 
thị trường các tỉnh, thành phố sẽ ngày càng phải tăng 
cường quản lý giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương 
trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ; nâng cao tinh thần 
trách nhiệm và hiệu quả giải quyết công việc; nêu cao 
vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, xử lý kiên 
quyết không có “vùng cấm”. 

Việc kiểm tra sẽ được thực hiện liên tục đến hết 
ngày 22/02/2019. Các đơn vị sẽ thường xuyên báo cáo 
kết quả kiểm tra, xử lý từng tuần, từng tháng để Tổng 
cục Quản lý thị trường tổng hợp báo cáo Lãnh đạo 
Bộ. Báo cáo nhanh trong vòng 24 giờ khi phát hiện, 
bắt giữ vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 
nghiêm trọng, có tính chất phức tạp. Kết thúc đợt cao 
điểm, các đơn vị thực hiện báo cáo tổng kết trước ngày 
28/02/2019

Lực lượng QLTT tăng cường kiểm tra mặt hàng thiết yếu, có 
nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết

Phong Thổ: Huyện vùng biên vững vàng trong gian khó

BHXH tỉnh Bình Định: “Năm 2019, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính,...
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GDP năm 2019 Phấn đấu tănG 
6,6-6,8%

Đến cuối năm 2018, về tổng thể, cả nước đã đạt và 
vượt phần lớn các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 
mà Nghị quyết Đại hội Đảng XII và Nghị quyết của 
Quốc hội đã đề ra. Điều này góp phần quan trọng củng 
cố niềm tin, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, 
được các tổ chức quốc tế đánh giá cao.

Trên cơ sở đó, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2019 đã được Quốc hội thông qua ngày 
8/11/2018. Theo đó, 12 chỉ tiêu chủ yếu được đề ra là: 
Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6,6% - 6,8%; 
Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4%; Tổng kim 

ngạch xuất khẩu tăng 7% - 8%; Tỷ lệ nhập siêu so với 
tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%; Tổng vốn đầu tư 
phát triển toàn xã hội khoảng 33% - 34% GDP; Tỷ lệ 
hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) giảm 
1% - 1,5%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; Tỷ lệ thất 
nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động 
qua đào tạo đạt 60% - 62%, trong đó tỷ lệ lao động 
qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24% - 24,5%; 
Số giường bệnh/một vạn dân (không tính giường trạm 
y tế xã) đạt 27 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm 
y tế đạt 88,1%; Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất 
đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung 
đạt tiêu chuẩn môi trường 89%; Tỷ lệ che phủ rừng 
đạt 41,85%.

Năm 2018 sắp đi qua, nhìn lại, tuy còn nhiều khó khăn và thách thức nhưng tựu chung, Việt 
Nam đã đạt được những thành tựu kinh tế - xã hội cơ bản, đó là một đất nước phát triển ổn 
định, hội nhập sâu rộng và ngày một nâng cao vị thế trên trường quốc tế. Đây cũng là cơ sở 
để Việt Nam tiếp tục phát huy nội lực trong năm 2019, nhìn về một tương lại lạc quan, tươi 
sáng khi được các bạn bè quốc tế đánh giá là một quốc gia khá hấp dẫn.

Hà ĐăNg

CHỉ Tiêu Cơ bảN Của ViệT Nam Năm 2019 
Và Xếp HạNg Từ CáC Tổ CHứC quốC Tế

Việt Nam tiếp tục xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ nhằm tạo ra thể chế quản trị hiệu quả
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Về tổng thể, năm 2019, Việt Nam tiếp tục hướng 
tới ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; Tập trung cải thiện môi trường 
đầu tư, quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; 
Thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh 
tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; Đẩy mạnh đổi 
mới sáng tạo, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến 
và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư; Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 
trường, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu; Thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên 
sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường, tiềm 
năng đóng góp, lan tỏa, gắn với phát triển công nghiệp 
hỗ trợ; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 
lượng cao, doanh nghiệp công nghệ Việt Nam. Bên 
cạnh đó, Việt Nam sẽ tiếp tục cơ cấu lại đầu tư công 
thực chất hơn; Đổi mới đơn vị sự nghiệp công lập; Cơ 
cấu lại nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, 
phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông 
sản, kinh tế rừng, kinh tế biển, công nghiệp hỗ trợ, du 
lịch; Hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo 
vệ môi trường; Phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, văn 
hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần của nhân dân; Bảo đảm trật tự an 
toàn xã hội; Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và 
hội nhập quốc tế; Làm tốt hơn nữa công tác thông tin 
truyền thông, củng cố giá trị và sự đoàn kết, tạo niềm 
tin và  khát vọng dân tộc...

XếP hạnG của Việt nam từ các tổ 
chức quốc tế

Trong những năm gần đây, môi trường đầu tư, kinh 
doanh, đời sống xã hội của Việt Nam liên tục được cải 
thiện, được bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Cụ thể, trong năm qua, Việt Nam đã được Trung 
tâm Nghiên cứu PEW (Mỹ) xếp hạng đứng đầu thế 
giới về sự thay đổi cuộc sống trong nửa thế kỷ qua, 
với 88% người Việt được khảo sát cho rằng cuộc sống 
hôm nay tốt đẹp hơn 50 năm trước, cao hơn con số 
tương ứng của Ấn Độ (69%), Hàn Quốc (68%) và Nhật 
Bản (65%), Philippines (43%) và mức trung bình 54% 
của châu Âu, đặc biệt là so với con số chưa tới 37% ở 
Mỹ… Việt Nam cũng được Viện Nghiên cứu Kinh tế 
và Hòa bình Australia xếp vị trí an toàn số một trong 
Bản báo cáo Chỉ số khủng bố toàn cầu (GTI) công bố 
cuối tháng 11-2017. Đặc biệt, Việt Nam xếp thứ 11/67 
quốc gia đáng sống đối với người nước ngoài và đã có 
những tiến bộ vượt bậc trong các chỉ số về môi trường 
làm việc, khả năng ổn định và hòa nhập (theo kết quả 

của cuộc khảo sát trực tuyến Expat Insider gần đây, 
được thực hiện bởi Tổ chức InterNations - Mạng lưới 
cộng đồng những người sinh sống và làm việc ở nước 
ngoài lớn nhất thế giới, công bố trong quý 1/2017). 
Năm 2017, Việt Nam cũng được thăng hạng vượt trội 
trong nhiều chỉ số xếp hạng quốc tế về môi trường 
và kết quả kinh doanh. Việt Nam đứng ở vị trí 68/190 
quốc gia/nền kinh tế, tức tăng 14 bậc so với năm 2016. 
Riêng chỉ số tiếp cận điện năng năm 2018 của Việt 
Nam đã thăng hạng vượt bậc, đạt được mức xếp hạng 
cao nhất từ trước đến nay, đạt 87,94 điểm - đứng ở 
vị trí 27 trên tổng số 190 quốc gia/ nền kinh tế - tăng 
tới 37 bậc so với xếp hạng năm 2017 - theo Xếp hạng 
chỉ số môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới 
năm 2018. Trong Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn 
cầu 2017 - 2018, Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) cũng 
xếp Việt Nam lên hạng 55, tăng 5 bậc so với năm 
trước và 20 bậc so với cách đây 5 năm. Chỉ số đổi mới 
sáng tạo năm 2017 của Việt Nam tăng 12 bậc so với 
năm trước (tăng 29 bậc so với năm 2013)… Hệ thống 
ngân hàng Việt Nam cũng mới được Tổ chức xếp 
hạng tín nhiệm Moody’s (Moody's Investors Service) 
nâng mức đánh giá triển vọng, từ “ổn định” lên “tích 
cực” trên cơ sở đánh giá nền kinh tế vĩ mô của Việt 
Nam đang trên đà ổn định, cán cân thanh toán và vị 
thế đối ngoại được cải thiện, môi trường hoạt động 
của khu vực ngân hàng dần bình ổn…

Những thành công trên là kết quả của bản lĩnh và trí 
tuệ Việt Nam. Bằng những nỗ lực, đổi mới toàn diện cả 
trong nhận thức, chỉ đạo và hành động quyết liệt cũng 
như sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, cộng đồng 
doanh nghiệp, nhân dân cả nước, Việt Nam đang vượt 
qua chính mình và được quốc tế công nhận. Mong rằng 
với một môi trường kinh doanh ngày một cải thiện, Việt 
Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư hơn nữa
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mười hai dự án kém hiệu quả
Của NgàNH CôNg THươNg HiệN giờ ra sao?

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo của Chính phủ và các 
Bộ ngành đã tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện xử lý 12 dự án yếu kém thuộc 
ngành Công Thương theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 33/2016/QH14 của Quốc 
hội khóa XIV tại kỳ họp thứ 2. 

DươNg HưNg

Trong đó đã ban hành Quyết định số 1468/
QĐ-TTg phê duyệt “Đề án xử lý các tồn 
tại, yếu kém của một số dự án, doanh 
nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc 

ngành Công Thương” và Quyết định số 4269/QĐ-
BCĐĐANCT ngày 14 tháng 11 năm 2017 về Kế hoạch 
hành động của Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề 
án nêu trên giai đoạn 2017 - 2020 để thống nhất quan 
điểm, mục tiêu, lộ trình và các phương án xử lý đối với 
các dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả, 
đồng thời giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành, Tập đoàn 
và Tổng công ty có dự án.

 Sau hơn một năm triển khai xử lý, qua đánh giá 
cho thấy bước đầu có những chuyển biến tích cực tại 
12 dự án, doanh nghiệp được đưa vào xử lý. Các dự án 
đi vào hoạt động ổn định hơn trước và các dự án vận 
hành trở lại sau thời gian dừng sản xuất đã bảo đảm duy 
trì việc làm và đời sống cho người lao động tại các nhà 
máy, góp phần ổn định chính trị - xã hội tại địa phương, 
đồng thời tạo tiền đề quan trọng cho việc thực hiện xử 
lý dứt điểm và có hiệu quả các dự án trong thời gian 
tới theo kế hoạch và lộ trình đề ra. Việc xử lý các dự 
án đã bảo đảm thực hiện theo đúng nguyên tắc của cơ 
chế thị trường; tự chủ, tự chịu trách nhiệm của doanh 

3 dây chuyền Nhà máy sản xuất xơ sợi polyester Đình Vũ đang vận hành trở lại
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nghiệp; Nhà nước không cấp thêm vốn vào các dự án. 
Cụ thể như sau:

- Trong số 6 nhà máy trước đây có hoạt động sản 
xuất kinh doanh nhưng thua lỗ thì đến nay đã có 2 nhà 
máy hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu có lãi 
(Chỉ tính riêng 8 tháng đầu năm 2018: Nhà máy Sản 
xuất phân bón DAP số 1 - Hải Phòng đã có lợi nhuận 
ước đạt 147,68 tỷ đồng và Nhà máy thép Việt - Trung 
có lợi nhuận ước đạt 527,24 tỷ đồng); 4 dự án còn lại 
từng bước khắc phục khó khăn và đi vào sản xuất ổn 
định hơn.

- Trong số 3 dự án trước đây bị dừng sản xuất kinh 
doanh đến nay Dự án Nhà máy sản xuất xơ sợi polyes-
ter Đình Vũ đã vận hành trở lại 3 dây chuyền của phân 
xưởng sợi Filament từ ngày 20/4/2018, hiện đang khẩn 
trương tiến hành các phương án để vận hành toàn bộ 
nhà máy; 2 dự án còn lại đã xử lý xong các khâu liên 
quan và sẵn sàng khởi động để vận hành thương mại 
ngay khi thị trường thuận lợi (Dự án nhà máy sản xuất 
nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Dự án Nhà máy sản 
xuất nhiên liệu sinh học Bình Phước).

- Đối với 3 dự án xây dựng dở dang đều đã có 
phương án xử lý cụ thể và hiện đang tổ chức triển khai 
thực hiện theo kế hoạch.

- Một mặt, việc xử lý các dự án, doanh nghiệp đã 
bảo đảm nguyên tắc Nhà nước không bỏ thêm vốn 
vào các dự án, doanh nghiệp; mặt khác Chính phủ và 
Ban Chỉ đạo của Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện việc 
rút thành công thu về cho ngân sách nhà nước 1.000 tỷ 
đồng từ phần vốn góp của SCIC vào dự án mở rộng 

sản xuất giai đoạn 2 Nhà máy Gang thép Thái Nguyên). 
Bên cạnh đó, đã giảm được dư nợ tín dụng trung và dài 
hạn ở các dự án, doanh nghiệp (giảm 124 tỷ đồng so với 
thời điểm ngày 31/01/2018).

Trong thời gian tới, để bảo đảm thực hiện xử lý triệt 
để các tồn tại, yếu kém tại các dự án, doanh nghiệp 
chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương 
theo đúng mục tiêu, lộ trình và phương án đã được phê 
duyệt, yêu cầu đặt ra trong thời gian tới được Chính 
phủ và Ban Chỉ đạo của Chính phủ xác định và quán 
triệt chỉ đạo là tập trung bám sát nội dung quan điểm, 
mục tiêu, giải pháp và phương án xử lý cụ thể theo Đề 
án xử lý các dự án, doanh nghiệp đã được phê duyệt 
tại Quyết định số 1468/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 
2017 của Thủ tướng Chính phủ; bám sát các nội dung 
nhiệm vụ theo Kế hoạch hành động thực hiện Đề án đã 
được Ban Chỉ đạo ban hành và phân giao cho các Bộ 
ngành, các tập đoàn, tổng công ty và cơ quan có liên 
quan tại Quyết định số 4269/QĐ-BCĐDADNCT ngày 
14 tháng 11 năm 2017 của Ban Chỉ đạo; tập trung xử lý 
khẩn trương, dứt điểm những vấn đề hiện vẫn đang còn 
tồn tại, vướng mắc ở các dự án, doanh nghiệp. Đặc biệt 
là tập trung vào xử lý các tranh chấp tại các Hợp đồng 
EPC; tiếp tục đổi mới quản trị, tiết giảm chi phí nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các dự án, 
doanh nghiệp.

Có thể thấy, những kết quả nêu trên là tiền đề hết 
sức quan trọng để bảo đảm thực hiện, hoàn thành được 
mục tiêu, lộ trình đề ra là xử lý được dứt điểm các dự 
án, doanh nghiệp vào năm 2020

Dự án mở rộng Nhà máy Gang thép Thái Nguyên đang được xử lý triệt để
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CắT giảm CHi pHí CHo doaNH NgHiệp

Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới, các chỉ số về môi trường kinh doanh của Việt Nam 
(VN) tuy có cải thiện đáng kể nhưng thứ hạng của nhiều chỉ số còn thấp khá xa so với các 
nước trong khu vực. Để góp phần cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp (DN), nâng cao khả 
năng cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt và 
vừa qua, Thủ tướng đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo Nghị quyết Chương trình 
hành động của Chính phủ về cắt giảm chi phí cho DN.

Quốc DâN

chi Phí Vẫn cao 
Những năm gần đây, cải thiện môi trường kinh 

doanh, cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật là một trọng 
tâm của Chính phủ. Một loạt Nghị quyết của Chính 
phủ đã và đang được triển khai thực hiện, trong đó, 
tập trung vào cải cách thể chế và thủ tục hành chính, 
thuận lợi hóa các hoạt động kinh doanh, đã góp phần 
giảm gánh nặng chi phí cho DN. Thế nhưng, theo cộng 
đồng DN, môi trường đầu tư của VN vẫn còn nhiều 
điểm chưa thực sự hài lòng, trong đó, điểm nổi bật nhất 
chính là chi phí của DN, bao gồm cả chi phí chính thức 
và không chính thức. 

Cũng theo nghiên cứu và khảo sát về môi trường 
kinh doanh của Ngân hàng thế giới năm 2018, chi phí 
kinh doanh ở VN về cơ bản vẫn cao so với các nước 
trong ASEAN. Cụ thể, ở lĩnh vực thuế và bảo hiểm xã 
hội (BHXH), DN VN đang phải nộp ở mức 38,1% lợi 
nhuận trước thuế, trong khi con số này ở Thái Lan là 
28,7%, ở Indonesia là 30%. Hay như chi phí về tuân thủ 
giấy tờ xuất khẩu của DN VN cũng ở mức cao nhất, 
gấp gần bốn lần so với Singapore và hơn ba lần so với 
Philippines.

Thủ tục hành chính nhiều khâu, nhiều tầng lớp dẫn 
đến thời gian giải quyết kéo dài cũng khiến gia tăng chi 
phí cho DN và điều quan trọng hơn, sự chậm trễ trong 
việc giải quyết các thủ tục hành chính sẽ làm mất đi các 
cơ hội kinh doanh của DN. Để không tuột mất cơ hội 
kinh doanh, nhiều DN đã chọn phương án chấp nhận 
bỏ ra những khoản chi phí không chính thức để chi trả 
cho các cơ quan, cá nhân có liên quan trong quá trình 
kinh doanh, đặc biệt khi thực hiện các thủ tục hành 

chính hoặc khi giao dịch với cơ quan nhà nước.

Khảo sát PCI 2018 của Phòng Thương mại và Công 
nghiệp VN (VCCI) cho thấy, 44,6% DN cho rằng cán 
bộ sử dụng quy định để nhũng nhiễu DN; 44,9% DN 
phải trả chi phí không chính thức cho cán bộ thanh tra 
kiểm tra; 53% DN phải trả chi phí không chính thức khi 
làm các thủ tục thông quan… 

Đáng nói là tất cả các khoản chi phí này đều sẽ 
được DN cộng vào chi phí đầu vào, điều này làm cho 
chi phí tạo ra sản phẩm và dịch vụ của các DN trong 
nước đắt đỏ hơn so với các nước trong khu vực và dẫn 
đến năng lực cạnh tranh trong nước và quốc tế của DN 
bị hạn chế. Điều này cũng cản trở việc thực hiện các 
chính sách về nâng cao năng lực cạnh tranh và chất 
lượng tăng trưởng của nền kinh tế. 

Cần loại bỏ những chi phí không chính thức

quyết tâm của chính phủ
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Kiên quyết cắt Giảm chi Phí bất 
hợP lý cho Dn

Thấy rõ những bất cập trên, tại Dự thảo Nghị quyết 
Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho DN đang 
được Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự thảo trình Chính phủ 
xem xét ban hành sắp tới đã chỉ rõ: DN đang gặp nhiều 
khó khăn, rào cản trong quá trình đầu tư kinh doanh. 
Do đó, để góp phần giảm chi phí cho DN, nâng cao khả 
năng cạnh tranh và năng suất của nền kinh tế, cần tiếp 
tục thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế, cắt giảm 
các chi phí bất hợp lý cho DN. 

Với những quyết tâm của Chính phủ thì mục tiêu 
cụ thể của Chương trình sẽ phải đạt được bao gồm: Cắt 
giảm, đơn giản hóa ít nhất 50% điều kiện kinh doanh 
hiện nay; Đến năm 2020, cắt giảm, đơn giản hóa quy 
định về đầu tư đất đai, xây dựng, nộp thuế và BHXH để 
đạt được điểm số trung bình của ASEAN 4. Đồng thời, 
giảm một nửa tỷ lệ DN phải trả chi phí không chính 
thức; Công khai 100% các hoạt động thanh tra kiểm 
tra và kết quả xử lý trên trang internet của cơ quan có 
thẩm quyền.

Dự thảo chương trình hành động của Chính phủ 
cũng đề xuất các hành động cụ thể  về kiên quyết cắt 
giảm chi phí không chính thức cho DN đối với các 
nhóm đối tượng liên quan tham gia hoạt động này. Đầu 
tiên là các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương, Chính phủ yêu cầu xây dựng các tài 
liệu hướng dẫn tuân thủ các quy định pháp luật về kinh 
doanh trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình, 
bảo đảm quy định pháp luật về kinh doanh dễ hiểu, dễ 
tuân thủ, không hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau. Đồng 
thời, công khai các tài liệu hướng dẫn giải thích tuân 
thủ pháp luật trên cổng thông tin điện tử; xây dựng quy 

tắc đạo đức  của cán bộ, công chức làm nhiệm vụ phục 
vụ DN, công dân.

Tiếp đó, giao Thanh tra Chính phủ phối hợp với 
Văn phòng Chính phủ thực hiện việc tiếp nhận các 
phản ánh, kiến nghị, tố cáo của DN về những hành vi 
nhũng nhiễu, gây khó dễ của cán bộ công chức. Đồng 
thời, xây dựng cơ chế bảo vệ hỗ trợ đặc biệt đối với 
những DN dám tố cáo những hành vi này. Đây được 
coi là điểm đột phá trong cải cách hướng tới mục tiêu 
cắt giảm chi phí cho DN. 

Dn monG lời nói Phải Phải đi Với 
Việc làm

Quyết tâm của Chính phủ tại Dự thảo chương trình 
hành động lần này được các DN đánh giá rất cao. Tuy 
nhiên, các chuyên gia cho rằng, điều DN mong chờ 
nhất đó là nói và làm phải đi đôi với nhau.

Theo Bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Hội đồng tư vấn 
cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ, để các mục 
tiêu này “nói được và làm được” cần tập trung vào một 
số vấn đề sau: Thứ nhất, chương trình chính quyền điện 
tử phải được ưu tiên hàng đầu và phải do người lãnh 
đạo đứng đầu chỉ đạo trực tiếp. Thứ hai, cần giải quyết 
được việc cung cấp các dịch vụ công trực tuyến cấp độ 
cao cho người dân và DN. Đây là một trong những giải 
pháp thực sự tạo ra đột phá cho DN, giảm đi các loại 
chi phí. Thứ ba, cần học tập kinh nghiệm từ các nước 
để rút ngắn thời gian thực hiện tại VN.

Với những hành động quyết liệt, tin tưởng rằng 
mục tiêu tạo dựng một môi trường kinh doanh chi phí 
thấp, ổn định, dễ tiên liệu, khuyến khích đầu tư, gia 
nhập thị trường và cạnh tranh của Chính phủ sẽ thành 
công, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng của 
nền kinh tế nước nhà

Giảm chi phí cho doanh nghiệp
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Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) với 11 nước tham 
gia sẽ chính thức có hiệu lực vào cuối năm nay. Tính tới thời điểm này, Việt Nam là quốc gia 
thứ 7 phê chuẩn hiệp định này. Mặc dù CPTPP sẽ đem lại thuận lợi về xuất khẩu cũng như 
cải cách thể chế cho Việt Nam, xong các chuyên gia cũng cảnh báo nhiều thách thức đối với 
doanh nghiệp (DN) Việt Nam, đặc biệt là các DNNVV khi CPTPP có hiệu lực, đòi hỏi DN 
Việt cần cố gắng để tận dụng cơ hội.

NguyễN Hoa

doaNH NgHiệp ViệT pHải Làm gì
khi hiệp định cptpp có hiệu lực?

Hiệp định CPTPP bao gồm 30 chương 
không chỉ đề cập tới các lĩnh vực truyền 
thống như cắt giảm thuế quan đối với 
hàng hóa, mở cửa thị trường dịch vụ, sở 

hữu trí tuệ, hàng rào kỹ thuật liên quan đến thương mại, 
đầu tư… mà còn xử lý những vấn đề mới, phi truyền 
thống như môi trường, thương mại điện tử, tạo thuận 
lợi cho dây chuyền cung ứng, mua sắm của Chính phủ, 
DN nhà nước…

Bên cạnh đó, Hiệp định này còn đặt ra các yêu cầu 
và tiêu chuẩn cao về minh bạch hóa cũng như đưa ra 
cơ chế giải quyết tranh chấp có tính ràng buộc và chặt 
chẽ. Riêng về mở cửa thị trường, các nước tham gia 
Hiệp định đồng ý xóa bỏ cho nhau gần như toàn bộ 
thuế nhập khẩu theo lộ trình; tự do hóa dịch vụ và đầu 
tư trên cơ sở tuân thủ pháp luật của nước sở tại, bảo 
đảm sự quản lý của Nhà nước; từ đó tạo ra cơ hội kinh 
doanh mới cho DN và lợi ích mới cho người tiêu dùng 
của các nước thành viên.

Cùng với Việt Nam, 6 quốc gia còn lại đã phê chuẩn 
hiệp định bao gồm: Australia, Nhật Bản, Mexico, Sin-
gapore, Newzealand, Canada. Kỳ họp thứ 6, Quốc hội 
khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định CPTPP cùng các văn 
kiện liên quan với 100% đại biểu có mặt ủng hộ. 

Tại Việt Nam, CPTPP sẽ tác động rất lớn giúp thúc 
đẩy phát triển kinh tế, CPTPP có thể giúp GDP và xuất 
khẩu (XK) của Việt Nam tăng tương ứng là 1,32% và 
4,04% đến năm 2035. Tổng kim ngạch nhập khẩu cũng 
có thể tăng thêm 3,8% thấp hơn tốc độ tăng XK nên 
tác động tổng thể đến cán cân thương mại là thuận lợi.

nhiều cơ hội…
Theo nhận định của Hiệp hội Dệt may Việt Nam, 

CPTPP sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh tăng trưởng XK 
cũng như thay đổi cơ cấu thị trường XK theo hướng 
cân bằng hơn. Chắc chắn, CPTPP sẽ đem lại nhiều triển 
vọng khi dòng thuế suất bằng 0%, giúp ngành Dệt may 
Việt Nam mở rộng thị phần tại một số nước đang có 
thuế suất cao như Canada, Newzeland, Australia… 

Cũng như Dệt may, CPTPP là cơ hội để các DN 
XK da giày tăng tỉ trọng, tăng cơ hội xuất khẩu sang 
các nước Chile, Australia, New Zealand, Mexico, 
Canada… Riêng Nhật Bản, một trong những thị 
trường chủ lực của ngành XK da giày, túi xách Việt 
Nam với mức tăng trưởng trung bình 20-35%/năm, 

CPTPP và kỳ vọng của Việt Nam
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nếu DN biết tận dụng chặt chẽ các điều khoản từ 
CPTPP, mức tăng trưởng này sẽ còn cao hơn hiện tại. 
Hay Canada, áp thuế nhập khẩu 0% cho cả giày da 
và túi xách ngay lập tức mà không cần lộ trình cũng 
là cơ hội tốt để các DN Việt Nam tham gia sâu hơn 
vào thị trường này. 

…nhưnG cũnG lắm thách thức
CPTPP được dự báo sẽ mang đến cơ hội XK cho rất 

nhiều mặt hàng có lợi thế cho Việt Nam, trong đó phải 
kể đến các loại rau quả, nông sản, thực phẩm chế biến. 
Tuy nhiên, một số ngành kinh tế như dược, mía đường 
và thức ăn chăn nuôi của Việt Nam sẽ phải đối mặt 
với cạnh tranh gay gắt với các nước trong khối CPTPP. 
Theo TS Trần Huy Khanh - Phó Chủ tịch, Tổng thư ký 
Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm VN, áp lực cạnh tranh sẽ 
gia tăng khi thuế nhập khẩu thịt bò, thịt gà, thịt lợn sẽ 
giảm từ 5% xuống 0%. Đặc biệt là cạnh tranh với các 
sản phẩm từ Australia do đây là nước có chi phí sản 
xuất thấp và năng suất lớn.

“Hiệp định này so với nội dung Hiệp định TPP 
trước thay đổi rất ít, tức là mở cửa tối đa cho các DN, 
sản phẩm, hàng hóa của các nước thành viên vào thị 
trường lẫn nhau. Thực sự, sức ép về chăn nuôi và các 
sản phẩm như thịt, trứng, sữa ở các nước đã tạo áp lực 
lớn đối với Việt Nam, vì nước ta chủ yếu là chăn nuôi 
theo kiểu nông hộ với quy mô nhỏ, trong khi các tập 
đoàn lớn như TH hoặc một số tập đoàn khác thì ở Việt 
Nam có rất ít. Bên cạnh đó còn là sức ép về chất lượng, 
giá thành và việc ứng dụng khoa học công nghệ trong 
quá trình sản xuất công nghiệp cũng có sự khác biệt” - 
TS Khanh nhận định.

Còn theo TS. Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc 
Trung tâm WTO và Hội nhập (Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam VCCI) cho rằng, đối với CPTPP 
làm thế nào để chúng ta có thể tận dụng được các cơ 
hội về thuế quan mới là vấn đề đặt ra. Bởi trên thực tế, 
quá trình thực thi cam kết từ các hiệp định Thương mại 
tự do mà Việt Nam ký kết nhiều năm qua, chúng ta 
mới tận dụng được khoảng 30% ưu đãi về thuế, trong 
khi CPTPP là một hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao 
hơn, đòi hỏi DN phải có sự am hiểu sâu hơn, kĩ hơn rất 
nhiều mới có thể tận dụng được các ưu đãi này. 

Dn Việt cần làm Gì để tận DụnG 
cơ hội?

Mặc dù đưa ra những cảnh báo thách thức khi 
CTCPP có hiệu lực đối với VN, song các chuyên gia 
kinh tế đều cho rằng tham gia CPTPP Việt Nam sẽ có 

cơ hội được hưởng lợi nhiều. Vậy DN Việt Nam cần 
làm gì để tận dụng cơ hội?

Theo Bộ Công Thương, các DN Việt Nam cần lưu 
ý một số giải pháp như sau:

Trước hết, các DN của chúng ta cần chủ động tìm 
hiểu thông tin về Hiệp định CPTPP để nắm vững cam 
kết của Việt Nam và các thị trường đối tác quan tâm, 
đặc biệt là các thông tin về ưu đãi thuế quan theo Hiệp 
định này đối với những mặt hàng ta đang có thế mạnh 
hoặc có nhiều tiềm năng XK trong thời gian tới.

Doanh nghiệp cần có cái nhìn bao quát đối với 
Hiệp định, không chỉ tìm hiểu thông tin về lĩnh vực 
trực tiếp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh 
của mình. Bên cạnh đó, DN cũng cần thay đổi tư duy 
kinh doanh trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh 
tranh là động lực để đổi mới và phát triển. CPTPP 
chắc chắn sẽ mang lại cơ hội cho DN nào chủ động 
đáp ứng với những thay đổi về môi trường kinh doanh 
do quá trình hội nhập kinh tế quốc tế mang lại thông 
qua việc xây dựng và điều chỉnh kế hoạch kinh doanh 
cho giai đoạn trung và dài hạn, nhằm thúc đẩy dòng 
chảy của hàng hóa vào các thị trường đối tác tiềm 
năng nêu trên.

Các doanh nghiệp cũng cần chủ động tìm hướng 
hợp tác với các thị trường đối tác nêu trên để thu hút 
mạnh mẽ đầu tư trực tiếp vào Việt Nam nhằm tận 
dụng hiệu quả nguồn vốn và việc chuyển giao công 
nghệ từ các tập đoàn lớn. Đồng thời, đây cũng chính là 
cơ hội tốt để các doanh nghiệp của ta tham gia sâu hơn 
nữa vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu

Các nước thành viên CPTPP ký kết hiệp định tại Santiago, 
Chile vào tháng 3/2018
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Đó là danh hiệu quý giá mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được vinh danh tại Lễ công 
bố Top 100 Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2018 diễn ra vào cuối tháng 11 vừa 
qua ở Hà Nội. Đây là lần đầu tiên EVN tham gia Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền 
vững do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam tổ chức thường niên 
dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Thanh Ba

TậP ĐoàN ĐIệN LựC vIệT Nam:

“doanh nghiệp BỀn VỮng 
tẠi Việt nam nĂm 2018”

Để đạt được danh hiệu quý giá này, cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung 
và EVN nói riêng phải thỏa mãn được 
rất nhiều tiêu chí của Bộ Chỉ số Doanh 

nghiệp bền vững (CSI). Đây là Bộ chỉ số do VCCI cùng 
các chuyên gia hàng đầu trong nước, quốc tế đã dày 

công xây dựng và áp dụng thực hiện đối với doanh 
nghiệp từ năm 2016. Bộ chỉ số này không những tích 
hợp được các thông lệ, quy ước tiêu chuẩn quốc tế mà 
còn phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật 
Việt Nam. Từ đó, tạo nên tính ưu việt của CSI trên cả 
ba bình diện: kinh tế, xã hội, môi trường.

Đại diện EVN  đón nhận danh hiệu Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2018
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Phát biểu tại Lễ công bố, ông Vũ Tiến Lộc - Chủ 
tịch VCCI nhấn mạnh: “Bộ Chỉ số Doanh nghiệp 
bền vững (CSI) 2018 là bộ chỉ số gồm 131 tiêu chí. 
Nó được điều chỉnh tiệm cận với Bộ tiêu chuẩn quốc 
tế về lập báo cáo phát triển bền vững toàn cầu (GRI 
standards) của Tổ chức Sáng kiến Toàn cầu cũng như 
phù hợp với luật pháp Việt Nam và thông lệ quốc 
tế. CSI 2018 có thể áp dụng cho mọi loại hình doanh 
nghiệp và là công cụ trợ giúp đắc lực cho doanh 
nghiệp trong việc lập báo cáo bền vững theo tiêu 
chuẩn quốc tế của GRI standard. Qua đó, Bộ chỉ số 
CSI chính là chiếc gương phản chiếu sự lớn mạnh của 
doanh nghiệp…”. 

Để đáp ứng được các tiêu chí của Bộ chỉ số CSI 
2018 và lọt trong số Top 100 doanh nghiệp đạt được 
Chứng nhận “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 
năm 2018”, trong những năm qua, EVN đã thực hiện 
quyết liệt nhiều biện pháp, quán triệt thực hiện chỉ 
đạo của Chính phủ trong chiến lược phát triển của 
mình. Bên cạnh ghi nhận của VCCI, các cố gắng 
và nỗ lực của EVN đã được cộng đồng và nhiều 
Tổ chức quốc tế ghi nhận trong năm 2018 như: Sản 
lượng điện tăng trưởng liên tục trong nhiều năm qua. 
Năm 2017, EVN đạt 174,65 tỷ kWh, tăng trưởng 9,3% 
so với năm 2016. Đến nay, EVN đã đưa điện đến 
100% số xã và 98,83% số hộ dân. Việt Nam được 
Ngân hàng Thế giới công nhận là một trong những 
quốc gia thực hiện tốt nhất việc cung cấp điện đến 
nông thôn, vùng sâu vùng xa.

Ngoài ra, tại Báo cáo đánh giá thực tiễn công bố 
thông tin doanh nghiệp (TRAC 2018) của Tổ chức 
Hướng tới Minh bạch - cơ quan đầu mối của Tổ chức 
Minh bạch quốc tế đã đánh giá EVN là doanh nghiệp 
đạt kết quả cao nhất trong số 15 Doanh nghiệp Nhà 
nước về: Mức độ thông tin được doanh nghiệp công bố 
liên quan đến chương trình phòng, chống tham nhũng; 
thông tin về cấu trúc sở hữu và các thông tin tài chính 
cơ bản tại từng quốc gia nơi doanh nghiệp hoạt động… 

Cùng với đó, công tác xã hội, bảo vệ môi trường 
cũng luôn được EVN chú trọng trong tất cả các lĩnh 
vực và xuyên suốt từ chuẩn bị đầu tư đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, EVN và các đơn vị đều 
cập nhật, quán triệt thực hiện nghiêm Luật Bảo vệ môi 
trường 2014 và các Nghị định, Thông tư liên quan. 

Có thể khẳng định, trên thành tựu của cả ba bình 
diện: Kinh tế, xã hội, môi trường, EVN đều xứng đáng 
đạt được danh hiệu “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 
năm 2018”. Đây là Chứng nhận góp phần khẳng định 

kết quả tích cực đối với những nỗ lực không ngừng của 
EVN trong việc hướng tới sự phát triển bền vững một 
cách mạnh mẽ, đáp ứng đúng các thông lệ và tiêu chí 
quốc tế về phát triển bền vững

EVN là DN bền vững năm 2018
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Với định hướng đó, những năm qua, 
EVNNPT đã thường xuyên tổ chức các 
khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ sư, cán bộ 
kỹ thuật và nhân viên khối hành chính 

về phương pháp, kiến thức giải quyết các vấn đề đặt ra 
trong hoạt động quản lý, điều hành, sản xuất; tổ chức xét 
tuyển, lựa chọn các cán bộ, kỹ sư, thợ kỹ thuật có năng 
lực để đào tạo chuyên sâu, bổ sung nhân lực có chuyên 
môn cao, tay nghề giỏi một cách đồng bộ từ Tổng Công 
ty đến các đơn vị; tổ chức nhiều hội thảo chuyên đề về 
máy biến áp, hệ thống điều khiển tích hợp, công nghệ 
FACTS, HVDC, bộ điều chỉnh điện áp của các máy biến 

áp. Đặc biệt, bên cạnh việc lập kế hoạch tổ chức nhiều 
khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ ngắn hạn, Tổng Công ty còn phối hợp, liên kết với 
các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các khóa 
đào tạo dài hạn nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, tổ 
chức các hội nghị, chương trình học tập tại các đơn vị 
trong, ngoài nước, nhằm tạo điều kiện cho cán bộ công 
nhân viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm và học tập các 
đơn vị truyền tải điện hàng đầu thế giới và khu vực. Từ 
đó, nhiều vấn đề nảy sinh từ thực tế trong quá trình quản 
lý, vận hành đường dây đã được nghiên cứu kịp thời và 
đề ra được các giải pháp xử lý.

Tổng công Ty Truyền Tải Điện Quốc gia

Ngày nay, các công nghệ, kỹ thuật cao ngày càng phát triển đã giúp Tổng công ty Truyền 
tải điện Quốc gia (EVNNPT) ứng dụng được nhiều kỹ thuật mới như: Tự động hóa các trạm 
biến áp; sử dụng dây dẫn tổn thất thấp trên lưới điện truyền tải; sửa, chữa, bảo dưỡng không 
cắt điện; lắp đặt hệ thống thu thập thông tin, giám sát, cảnh báo sét… Để làm chủ các công 
nghệ đó, EVNNPT đã đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và 
nhất là đội ngũ các chuyên gia hàng đầu nhằm đáp ứng cho quá trình phát triển của Tổng 
Công ty.

aNH TuấN

Đổi mới quảN Lý, NâNg Cao 
CHấT LượNg NguồN NHâN LựC
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Điển hình như cuối tháng 11 vừa qua, nhằm hỗ 
trợ công tác quản lý, vận hành hệ thống truyền tải 
điện, EVNNPT đã tổ chức hai khóa đào tạo chuyên 
môn cho các cán bộ kỹ thuật của Tổng Công ty cùng 
các đơn vị thành viên do chuyên gia Công ty Lưới 
điện Siberia và Trung tâm Đào tạo Phát triển nguồn 
nhân lực trực thuộc Tổng công ty Lưới điện Liên 
bang Nga giảng dạy. Tại khóa đào tạo, các cán bộ kỹ 
thuật của EVNNPT đã được tìm hiểu, nghiên cứu và 
thử nghiệm thực tế với: Phương pháp kiểm tra siêu 
âm máy biến áp bằng thiết bị quang, qua đó có thể 
tìm ra các lỗi hỏng hóc của máy biến áp. Bên cạnh 
đó, các chuyên gia cũng thực hành thử nghiệm ngay 
tại lớp học để các học viên có thể nhận biết nhiều 
vấn đề như: Những hỏng hóc thường xảy ra đối với 
máy biến áp, cách dò tìm lỗi hỏng và hướng xử lý; 
Nắm bắt rõ trình tự, công đoạn và các bước sửa chữa 
máy biến áp, công nghệ làm mát máy biến áp; Thực 
hành với công nghệ mới qua việc kiểm tra, đánh 
giá chất lượng sứ máy biến áp bằng phương pháp 
hình ảnh nhiệt, hoặc sấy máy biến áp bằng phương 
pháp phun dầu nóng bên trong ruột máy; Chia sẻ 
kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, vận hành, bảo 
dưỡng và quản lý lưới truyền tải điện; Trao đổi các 
sáng chế, công nghệ mới…

Nhờ có nền tảng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tốt, 
cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ, thống nhất từ Tổng 
Công ty đến các đơn vị thành viên, EVNNPT đã có 
được không ít nhân tài, cả trong lĩnh vực quản lý, điều 
hành và nghiên cứu kỹ thuật, thi công công trình. Điều 

này đã góp phần xây dựng Tổng Công ty trở thành đơn 
vị vững mạnh toàn diện. 

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng Giám đốc EVNNPT 
nhấn mạnh: “Với bất kể doanh nghiệp nào, chất lượng 
nguồn nhân lực luôn là yếu tố quan trọng hàng đầu. Bởi 
vậy, chúng tôi thường xuyên quan tâm, chăm lo một 
đội ngũ nhân lực được tu dưỡng phẩm chất đạo đức 
tốt, có trình độ chuyên môn cao, tay nghề giỏi. Từ đó, 
doanh nghiệp sẽ có nhiều sáng kiến và nhiều cải tiến, 
đổi mới kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 
Trong những năm gần đây, EVNNPT chúng tôi đã thu 
nhận trên 270 sáng kiến có ứng dụng nhiều công nghệ, 
kỹ thuật mới. Những sáng kiến này đã và đang đem lại 
hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý, điều hành 
sản xuất, kinh doanh trong toàn Tổng Công ty…”.

Có thể nói, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, EVNNPT đã và đang 
tích cực đẩy mạnh ứng dụng những thành tựu khoa 
học công nghệ cao. Trong đó, nổi bật là công nghệ 
thông tin, số hóa, kết nối quản trị mạng, sử dụng dây 
dẫn siêu nhiệt, dây dẫn tổn thất thấp… Đây chính là 
hướng đi bền vững giúp Tổng Công ty quản lý, vận 
hành tốt đường dây, nâng cao hiệu năng cũng như 
giảm tổn thất điện trong quá trình truyền tải, góp phần 
thực hiện mục tiêu: Năm 2020, EVNNPT phấn đấu trở 
thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu 
ASEAN; Năm 2025, trở thành một trong các tổ chức 
truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á; Năm 
2030, đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực 
truyền tải điện

 Thi công hoàn thành đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa Thi công hoàn thành đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa
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Trong những năm qua, EVNNPC đã đảm 
bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng 
nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất kinh 
doanh, sinh hoạt của nhân dân và các 

hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của 27 tỉnh 
phía Bắc. Kết quả sản xuất kinh doanh ngày càng tăng 
trưởng và phát triển bền vững, các chỉ tiêu về dịch vụ 
khách hàng đều đạt và vượt yêu cầu; Lưới điện nông 
thôn được cải tạo và đầu tư mở rộng. 

Theo đại diện EVNNPC cho biết, tháng 11/2018, 
sản lượng điện thương phẩm ước đạt hơn 5.528 triệu 
kWh, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm 2017; lũy kế 11 
tháng năm 2018 đạt 60.000 triệu kWh, tăng gần 12,5% 
so với cùng kỳ năm 2017. Tổn thất điện năng tháng 11 

là 3,31%. Cũng trong tháng 11, tất cả 14 chỉ tiêu dịch 
vụ khách hàng đều đạt, đã tiếp nhận và giải quyết cấp 
điện mới cho 167 khách hàng trung áp với thời gian 
bình quân là 6,01/7 ngày. Lũy kế 11 tháng, toàn Tổng 
Công ty (TCT) tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 2.107 
khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các 
thủ tục của ngành điện là 5,75/7 ngày; giảm 1,25 ngày 
so với quy định.

Trong tháng 12 - tháng Tri ân khách hàng năm 2018 
được EVNNPC tổ chức tại 27 Công ty Điện lực trực 
thuộc với mục tiêu lấy khách hàng làm trọng tâm phát 
triển, EVNNPC cũng luôn nỗ lực phấn đấu cung cấp 
các dịch vụ điện với chất lượng tốt nhất thông qua đội 
ngũ con người chuyên nghiệp, tận tâm, sáng tạo và 

EVnnpc

Đến hẹn lại lên, tháng 12 hàng năm được Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn là tháng Tri 
ân khách hàng. Năm 2018, cùng với ngành Điện cả nước, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) tiếp tục tổ chức các hoạt động trong Chương trình tri ân khách hàng với nhiều 
chuỗi sự kiện ý nghĩa mang thông điệp “Chuyên nghiệp, hiệu quả”, nhằm đáp ứng nhu cầu 
của người dân một cách tận tâm.

PHạm TrườNg

tri ân khách hàng
NéT Đẹp VăN Hóa NgàNH ĐiệN

EVNNPC tri ân khách hàng
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hệ thống công nghệ tiên tiến được ứng dụng. Nhiều 
chương trình trong tháng Tri ân đã được TCT thực 
hiện là dịp để đơn vị bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn 
đối với sự ủng hộ, tin tưởng của Quý khách hàng trong 
thời gian qua.

trao quà, chỉnh tranG lưới điện 
cho Khách hànG

Trong chương trình Tri ân khách hàng, TCT đã 
chỉ đạo các Công ty Điện lực phối hợp với các cơ 
quan liên quan cải tạo, nâng cấp hệ thống điện của 
các điểm trường học vùng sâu, vùng xa; Thực hiện 
chương trình chỉnh trang đô thị và 5S lưới điện như 
làm sạch, đẹp các tuyến đường dây tại các điện lực. 
Dự kiến trong tháng 12/2018, TCT sẽ thực hiện lắp 
đặt hệ thống chiếu sáng cho hơn 130 tuyến đường 
thôn, ngõ, xóm đang thiếu ánh sáng điện. Trên mỗi 
tuyến đường đều được gắn biển tên chương trình Tri 
ân khách hàng của EVNNPC nhằm bổ sung thêm đủ 
tiêu chí nông thôn mới. Bên cạnh đó, EVNNPC sẽ 
gửi lời tri ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 
tỉnh miền Bắc qua tin nhắn SMS, Zalo, email, gửi thư 
hoặc trên website chăm sóc khách hàng của các Công 
ty Điện lực trong thời gian từ ngày 18-21/12/2018 và 
khoảng 1.400 khách hàng lớn cũng sẽ được TCT thực 
hiện vệ sinh công nghiệp miễn phí trạm biến áp.

Cũng nằm trong tháng Tri ân, EVNNPC sẽ tổ chức 
Hội nghị khách hàng cấp Tổng Công ty và các đơn vị 
điện lực tại mỗi tỉnh, đồng thời cũng tổ chức tổng kết 
và trao giải Gia đình tiết kiệm điện cấp Công ty Điện 
lực, Điện lực. Ngoài ra, các Công ty Điện lực vẫn sẽ tiếp 
tục thực hiện các chương trình dịch vụ khách hàng đã 
có kế hoạch trong năm.

nhiều hoạt độnG an sinh Xã hội 
tại các địa PhươnG

Bên cạnh các chương trình tri ân khách hàng, TCT 
cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội, đền ơn 
đáp nghĩa. Cụ thể, sẽ có khoảng 6.000 hộ nghèo, gia 
đình chính sách được sửa chữa, thay mới đường dây, 
bóng đèn trong chương trình “Thắp sáng niềm tin”; 
TCT cũng sẽ chỉ đạo các Điện lực lựa chọn và thực hiện 
chương trình hỗ trợ công nhân miễn phí lắp đặt dây sau 
công tơ cho khoảng hơn 800 khách hàng cấp điện mới 
là các gia đình thuộc diện chính sách, hộ nghèo, các 
gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Trong chương trình 
“uống nước nhớ nguồn”, thực hiện tặng quà, sửa chữa 
điện cho các gia đình Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thân 
nhân là liệt sĩ ngành điện trên địa bàn các Công ty Điện 
lực nhận phụng dưỡng…

Tại các đơn vị, nhiều hoạt động thiết thực đã được 
thực hiện trong Tháng tri ân khách hàng như: Lắp đặt 
hệ thống đường điện, đưa ánh sáng về 40 hộ dân chủ 
yếu dân tộc Dao chưa có điện và xây dựng 01 điểm 
trường mầm non Tà Lành tại huyện Văn Chấn (Yên 
Bái) với tổng kinh phí dự kiến là 500 triệu đồng.  Công 
ty Điện lực Bắc Kạn quyết định và khen thưởng đối 
với 50 hộ gia đình đạt giải “Hộ gia đình tiết kiệm điện 
tiêu biểu” và 150 hộ gia đình đạt giải “Hộ gia đình tiết 
kiệm điện” năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng: 45 
triệu đồng;…

Cùng với đó, các Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
EVNNPC sẽ đảm bảo giải đáp các thắc mắc, khiếu nại 
của khách hàng; chấn chỉnh tác phong làm việc, thái độ 
của giao dịch viên đúng thời gian quy định khi tiếp xúc 
với khách hàng. Đối với lực lượng làm công tác dịch vụ 
khách hàng, thường xuyên trau dồi kiến thức, kỹ năng 
mềm nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ đối với 
khách hàng, ứng xử văn hóa khi tiếp xúc với người dân.

Có thể nói, chương trình “Tri ân khách hàng” hàng 
năm thật sự là chương trình mang tính nhân văn nhằm 
thay lời cảm ơn đối với khách hàng sử dụng điện đã 
luôn đồng hành, chia sẻ với EVNNPC trong thời gian 
qua. Việc làm này mang một ý nghĩa lớn đã góp phần 
tô điểm nét đẹp của văn hóa doanh nghiệp. Với quyết 
tâm ngày càng đổi mới và minh bạch các nội dung về 
hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó trọng tâm là 
công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, ngành Điện 
nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc nói riêng 
mong muốn nhận được nhiều ý kiến xây dựng của 
khách hàng và cộng đồng xã hội, góp phần xây dựng 
ngành Điện miền Bắc ngày càng chuyên nghiệp, hiệu 
quả, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển KT-
XH của đất nước

EVNNPC triển khai nhiều hoạt động tri ân khách hàng trong 
tháng 12



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22 23

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2018, Công ty Điện lực Lạng Sơn 
(PC Lạng Sơn) bước vào thực hiện 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong 
bối cảnh kinh tế tiếp đà tăng trưởng 

ổn định, môi trường đầu tư được cải thiện. Do vậy, nhu 
cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tăng cao. 
Phụ tải điện tại các KCN, cụm công nghiệp, khu kinh 
tế cửa khẩu và khu vực TP Lạng Sơn tăng khá với sản 
lượng ngày cao nhất của toàn tỉnh đạt công suất 147,5 
MW (tháng 1/2018), tăng 12% so với cùng kỳ năm 2017. 
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh hiện vẫn chưa có trạm 
biến áp 220 kV khiến chất lượng điện áp chưa cao và 
ngành Điện địa phương chưa thể chủ động điều tiết 
được nguồn điện. Ngoài ra, các nguồn điện 110 kV trên 
địa bàn vẫn còn thấp nên công tác điều hành lưới điện 
của Công ty còn nhiều khó khăn.

Khắc phục tồn tại, khó khăn đó, PC Lạng Sơn vẫn 
luôn đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho khách 
hàng, hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, ngay 
từ đầu năm 2018, PC Lạng Sơn đã tích cực khảo sát, 
đánh giá mức độ tăng trưởng của các phụ tải điện. Qua 
đó, chỉ đạo các Điện lực trực thuộc nắm bắt kịp thời 
nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và doanh nghiệp, 
để có kế hoạch đầu tư, xây dựng bổ sung các công 
trình đường dây và TBA mới. Chỉ riêng từ đầu năm đến 
nay, Công ty đã đồng bộ triển khai thi công 12 danh 
mục công trình điện với tổng mức đầu tư gần 94,5 tỷ 
đồng. Trong đó, Công ty đã xây dựng và cải tạo 31,6 

km đường 35 kV, cải tạo 45,36 km đường dây 0,4 kV 
và lắp mới 81 TBA với tổng công suất tăng thêm 45.360 
kVA; Cải tạo, nâng cấp xuất tuyến đường xây 35 kV lộ 
374E13.1 từ trạm cắt 365 Chi Lăng - Văn Quan đến trạm 
cắt 385 Văn Quan - Gia Bình. Đặc biệt, Công ty duy trì 
việc nhận điện từ Công ty Điện lực Bắc Giang, Công ty 
Điện lực Thái Nguyên và Công ty Điện lực Quảng Ninh 
với tổng dung lượng 15 MW, qua đó đảm bảo công tác 
vận hành an toàn và cung cấp điện ổn định cho phát 
triển kinh tế địa phương.

PC LạNG SơN:

Những năm qua, Lạng Sơn luôn tận dụng phát triển kinh tế cửa khẩu, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Cùng với sự phát triển đó, sản 
lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh luôn đạt mức tăng trưởng từ 7 - 12%/năm. Chính 
vì vậy, việc cung cấp điện an toàn, liên tục, đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ cho nhu 
cầu phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân là một nhiệm vụ hết sức quan trọng 
đối với ngành Điện địa phương. 

TuấN aNH

thắp sáng niỀm tin
trên địa Bàn Vùng cao

Công nhân Điện lực Tràng Định lắp điện cho hộ gia đình tại 
thôn Nà Bấc, xã Cao Minh, huyện Tràng Định.
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PC Lạng Sơn tri ân hộ nghèo tại xã Công Sơn, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn

Cũng trong thời gian qua, Công ty luôn quan tâm, 
nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát mua 
bán điện. Trong đó, chú trọng tới các khách hàng tiêu 
thụ sản lượng điện lớn, khách hàng sử dụng điện tại khu 
vực có tổn thất cao hoặc bất thường. Nhờ vậy, từ đầu 
năm tới nay, Công ty đã thực hiện kiểm tra gần 70.000 
lượt khách hàng sử dụng điện và truy thu được 491.497 
kWh, với tổng số tiền 908,5 triệu đồng. Qua đó, các chỉ 
tiêu kinh doanh như sản lượng điện thương phẩm, tỷ 
lệ tổn thất, doanh thu của đơn vị đều hoàn thành xuất 
sắc. Tính đến hết tháng 11/2018, sản lượng điện thương 
phẩm của Công ty đạt 635,38 triệu kWh, tăng 10,8% so 
với cùng kỳ và đạt 92,76% so với kế hoạch năm; Giá 
bán điện bình quân đạt 1.737,02 đ/kWh, tăng 15,02 đ/
kWh so với kế hoạch năm; Tỷ lệ tổn thất điện năng 
giữ ở mức 8,09%, giảm 0,81% so với cùng kỳ năm 2017; 
Tổng doanh thu tiền điện đạt trên 1.103,67 tỷ đồng, 
tăng 16,67% so với cùng kỳ.

Bên cạnh việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống sinh hoạt của nhân 
dân trên địa bàn, PC Lạng Sơn còn không ngừng 
nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp. Với 
phương châm: “Khách hàng là trung tâm”, toàn thể 
CBCNV-LĐ của Công ty luôn lắng nghe, chủ động 
đem tiện ích đến cho khách hàng. Theo đó, Công ty 
đã đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp 
điện. Nhờ vậy, riêng thời gian gần đây, Công ty đã 
mở rộng được 8.233 khách hàng mới. Trong đó, đã 

lắp công tơ 1 pha là 7.367 khách hàng sinh hoạt tư 
gia; 866 khách hàng ngoài mục đích sinh hoạt sau 
trạm công cộng.

Trước những kết quả rất đáng khích lệ của 11 
tháng đầu năm, tháng còn lại của năm 2018, PC Lạng 
Sơn đang tiếp tục hoàn thành và phấn đấu vượt các 
chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật mà Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc giao. Trong đó, Công ty đặc biệt quan tâm 
tới: Sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện 
năng và giá bán điện bình quân; Không để xảy ra tai 
nạn lao động trong SXKD và thực hiện tốt công tác 
quản lý vận hành, không để xảy ra sự cố chủ quan, 
giảm sự cố khách quan cả về số lần và thời gian xử lý 
sự cố. Cùng với đó, hưởng ứng mạnh mẽ chương trình 
tháng “Tri ân khách hàng” do Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam phát động trong tháng 12, với chuỗi hoạt động 
thiết thực, ý nghĩa như: Gửi lời tri ân tới khách hàng 
sử dụng điện trên địa bàn tỉnh thông qua tin nhắn 
SMS, zalo, email, thư tay và trên website của Công ty; 
Tặng quà cho các khách hàng là diện hộ nghèo, gia 
đình chính sách; Lắp đặt hệ thống đèn đường miễn 
phí cho một số xóm, ngõ xóm; Vệ sinh công nghiệp 
TBA miễn phí; Tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng…

Trước thềm năm mới 2019 đang đến gần, mong 
rằng, PC Lạng Sơn sẽ sớm hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kế hoạch 2018 đã đề ra và mãi là đơn vị thắp sáng 
niềm tin trong lòng nhân dân, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh vùng cao biên giới



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG24 25

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đầu 
tháng 8/2018, trên địa bàn tỉnh Cao 
Bằng đã xảy ra nhiều trận mưa lớn, 
lũ quét, gây thiệt hại nặng nề về tài 

sản nhà nước và hoa màu của nhân dân, trong đó có 
ngành Điện. Công ty Điện lực Cao Bằng (PC Cao Bằng) 
đã tập trung mọi nguồn lực để cùng các huyện, thành 
phố nhanh chóng khắc phục hậu quả, sửa chữa, khôi 
phục nhanh lưới điện, hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh, đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng điện của 
nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt 

là góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình điện 
khí hóa nông thôn theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh đề ra. Trong đó, điện thương phẩm 9 tháng năm 
2018 đạt 405,46 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất ở mức 5,01% 
(KH giao 5,50%); giá bán điện bình quân đạt 1.624,84 đ/
kWh… Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Thẩm Vận - 
Phó Giám đốc PC Cao Bằng cho biết, trên địa bàn tỉnh 
hiện đã có 100% xã, phường, thị trấn (gồm 177 xã, 14 
thị trấn và 08 phường), với 90,43% số hộ dân sử dụng 
điện lưới quốc gia, trong đó có 80.770/92.729 số hộ dân 
nông thôn (chỉ tính các xã) có điện lưới quốc gia đạt 

công Ty Điện lực cao Bằng:

NâNg Cao CHấT LượNg dịCH Vụ ĐiệN Để 
Đáp ứNg TốT NHu Cầu Của Người dâN

Những năm gần đây, đặc biệt là 9 tháng năm 2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn do thời tiết 
diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, mưa bão, lũ quét thường xuyên xảy ra đối với khu vực 
miền núi, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành Điện, nhưng 
Công ty Điện lực Cao Bằng vẫn vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
được giao. Đồng thời, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh 
xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương.

QuỳNH NHư

Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc và Công ty Điện lực Cao Bằng tặng hoa cho các đội tham dự hội thi
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87,10%. Đây là sự nỗ lực rất lớn của tập thể CBCNV-LĐ 
trong toàn Công ty.

Để có được kết quả trên, 9 tháng năm 2018, PC 
Cao Bằng đã thực hiện hàng loạt các giải pháp để 
nâng cao dịch vụ khách hàng; tăng cường kiểm tra 
giám sát mua bán điện; đẩy mạnh công tác sửa chữa 
lớn, sửa chữa thường xuyên, đột suất; chú trọng 
công tác quản lý kỹ thuật, điều hành lưới điện; đặc 
biệt là ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng 
lực quản trị công nghệ thông tin và xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp… Nổi bật là đã vận hành ổn định, an 
toàn hệ thống mạng CNTT /VTDR; chuẩn hóa dữ 
liệu CMIS 3.0; hỗ trợ các phòng và đơn vị xử lý các 
lỗi phát sinh của chương trình FMIS, HRMS, Eofice 
3.0 và hỗ trợ triển khai thử HRMS 2.0; lập phương án 
xử lý triệt để các vị trí cáp quang đi qua bụi cây, các 
góc khuất, đảm bảo phòng chống sự cố lặp lại. Đặc 
biệt, trong thời gian này, Công ty đã ban hành kế 
hoạch thực hiện công tác văn hóa doanh nghiệp; ban 
hành bảng tiêu chí đánh giá thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp khối văn phòng Công ty. Đồng thời, phối hợp 
mở nhiều lớp đào tạo về nâng cao năng lực, hiệu 
quả lãnh đạo, quản trị, điều hành cho cán bộ chủ 
chốt; thực hiện đồng bộ và có hiệu quả chương trình 
giám sát Hệ thống quản lý chất lượng ISO và chương 
trình 5S để từng bước nâng cao ý thức trách nhiệm 
của mỗi CBCNV-LĐ, xây dựng tác phong làm việc 
chuyên nghiệp, hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ 
được giao.

Những tháng cuối năm, kế hoạch sản xuất kinh 
doanh còn khá nặng nề, CBCNV-LĐ PC Cao Bằng 
đang nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu 
đề ra, trong đó điện thương phẩm đạt 128,41 triệu 
kWh (đạt và vượt chỉ tiêu cả năm là 505 triệu kWh); 
tổn thất cả năm 2018 ở mức 5,5%. Công ty cũng tiếp 
tục thực hiện các giải pháp, tăng cường kiểm tra sử 
dụng điện (650 lượt khách hàng); kiểm tra sử dụng 
điện ban đêm tại các trạm biến áp có tổn thất cao; 
đôn đốc các Điện lực phối hợp chặt chẽ với các cơ 
quan, tổ chức ngân hàng, bưu điện, tổ dịch vụ… thu 
nộp tốt tiền điện, hoàn thành chỉ tiêu của Tổng công 
ty giao; tăng cường đầu tư lưới điện và đẩy mạnh 
phát triển khách hàng mới; chú trọng kiểm tra, sửa 
chữa, xử lý sự cố lưới điện; tiếp nhận và tổ chức tốt 
lực lượng quản lý vận hành lưới điện 110 kV sau khi 
nhận bàn giao; đặc biệt là chỉ đạo nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng, chỉ số tiếp cận điện năng, 
tổ chức thành công “Tháng tri ân khách hàng trong 
tháng 12” theo chỉ đạo của EVNNPC…  

Hy vọng, với sự giúp đỡ của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong 
tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm của tập thể CBCNV-LĐ, 
Công ty Điện lực Cao Bằng sẽ hoàn thành tốt kế hoạch 
sản xuất - kinh doanh, góp phần đắc lực vào công cuộc 
xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh (nhiệm kỳ 2016 - 2020) 
đề ra

Điện lực Thành phố Cao Bằng thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, chỉnh trang lưới điện, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26 27

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

Để làm rõ vai trò của ngành Điện  tại vùng 
đất cố đô, PV Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông 
Hà Thanh Long - Giám đốc PC Thừa 

Thiên Huế xung quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết tình hình khắc phục khó khăn, 
thực hiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và kinh doanh 
bán điện năm 2018 mà EVNCPC đã giao.

Giám đốc hà thanh lonG: Trong năm 2018, 
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải 
pháp khác nhau để hoàn thành các chỉ tiêu theo lộ trình 
5 năm 2015-2020 do Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) giao. Tính đến hết tháng 10/2018, nhiều chỉ 
tiêu đã và đang đạt được những kết quả tích cực:

Điện thương phẩm: 1.417,325 tr.kWh, đạt 85,02% kế 
hoạch năm. Giá bán bình quân: 1.724,97 đồng/kWh, tăng 
6,97 đồng so với kế hoạch năm. Công ty đã lắp đặt công 
tơ điện tử (CTĐT) và hệ thống đo xa cho khách hàng: Số 
lượng CTĐT hiện chiếm 70,1% tỷ trọng công tơ bán điện 
toàn Công ty, so với cuối năm 2017, CTĐT đã tăng thêm 
34.018 chiếc. Đến nay, 100% TBA công cộng và chuyên 
dùng đều được đo xa qua hệ thống DSPM và RF-Spider.

Với những giải pháp kỹ thuật, công nghệ mới được 
áp dụng, chỉ tiêu điện dùng để truyền tải và phân phối 
được giảm đáng kể, theo phiên ghi thông thường, dự 
kiến PC Thừa Thiên Huế thực hiện đạt kế hoạch được 
giao 4,95%, giảm 0,10% so với cùng kỳ năm 2017 (5,05%).

Như vậy, việc cung ứng điện năng phục vụ phát 
triển kinh tế, xã hội cho vùng đất cố đô được tăng 
trưởng qua từng năm. Năm 2016, sản lượng thương 
phẩm đạt 1.342,365 triệu kWh, tăng trưởng 7,72% so 
với cùng kỳ.

Năm 2017, điện thương phẩm thực hiện đạt 
1.550,594 tr.kWh.

PV: Hòa nhập nhanh vào cuộc cách mạng công 
nghệ 4.0, PC Thừa thiên Huế đã ứng dụng KHCN, 
CNTT trong quản lý và điều hành sản xuất góp phần 
nâng năng suất lao động và hoàn thành các chỉ tiêu 
KTKT và kinh doanh bán điện như thế nào, thưa ông?

Giám đốc hà thanh lonG: Hòa nhập trong xu 
thế CM công nghiệp 4.0, lãnh đạo Công ty đã sớm quan 
tâm định hướng, có những chỉ đạo nhằm tăng cường 
việc ứng dụng KHCN, CNTT. Từ việc ứng dụng CNTT 
để số hóa công tác nghiệp vụ chuyên môn hằng ngày, 
đến việc triển khai áp dụng những công nghệ mới phục 
vụ quản lý và điều hành sản xuất của Công ty. 

Những năm gần gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế trên đà khởi sắc với sự phát 
triển vượt bậc của ngành du lịch, dịch vụ… Trong thành tựu đó, ngành Điện tự hào đã góp 
phần xứng đáng vào việc phát triển kinh tế, xã hội địa phương bằng sự phấn đấu không 
ngừng của tập thể CBCNV Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế, thể hiện trong việc hoàn 
thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng hàng năm.

CôNG Ty ĐIệN LựC THừa THIêN Huế:

Ứng dụng các giải pháp công nghệ, 
Tạo ĐộT PHá về HIệu Quả TroNG QuảN Lý SảN xuấT - KINH doaNH ĐIệN NăNG

Ông Lê Trường Lưu - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thừa Thiên Huế (thứ nhất 
bên trái) trao giải cho ông Hà Thanh Long - Giám đốc PC Thừa 
Thiên Huế, Đại diện đơn vị có công trình đoạt giải Nhất cuộc 
thi Sáng tạo Khoa học Công nghệ năm 2018 
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Tiêu biểu là, Hệ thống SCADA/DMS qua nhiều giải 
pháp phát triển mở rộng đến nay đã phát triển đến 175 
điểm nút: 01 TBA 220 kV; 09 TBA 110 kV;  03 nhà máy 
thủy điện; 05 trạm cắt; 05 trung gian; 82 Recloser; 43 LBS; 
27 RMU;... cho phép giám sát, điều khiển và thu thập dữ 
liệu thiết bị điện toàn bộ lưới tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tạo lập hệ thống đọc dữ liệu công tơ tự động từ xa 
RF-Spider, DSPM, qua đó, dữ liệu chỉ số công tơ, công 
suất phụ tải, thông số vận hành, tình hình tiêu thụ điện 
của các công tơ điện tử.

Từ cuối năm 2017, Thừa Thiên Huế là tỉnh thành đầu 
tiên trong các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên công bố 
cung cấp dịch vụ điện trên cổng dịch vụ công trực tuyến 
cấp tỉnh, cho phép công dân, tổ chức trên địa bàn tỉnh 
đăng ký trực tuyến tất cả 19 dịch vụ điện khác nhau.

Hệ thống GIS phục vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật, tài 
sản lưới điện và khách hàng bước đầu được triển khai 
trong năm 2018. Qua vận hành  hệ thống này, toàn bộ 
lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế đã được số hóa và quản 
lý bằng công nghệ GIS. Với hệ thống GIS đã xây dựng, 
Công ty tiếp tục nâng cao được hiệu quả công tác quản 
lý kỹ thuật, quản lý được chính xác, kịp thời tình trạng 
thiết bị để bảo dưỡng sửa chữa kịp thời, do đó đã giảm 
được sự cố trên lưới, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho 
người dân trong mùa mưa bão.

Giải pháp này của Công ty cũng đã được tỉnh công 
nhận bằng Giải nhất Sáng tạo khoa học công nghệ tỉnh 
Thừa Thiên Huế năm 2018 với đề tài “Giải pháp số hóa 
hạ tầng lưới điện tỉnh Thừa Thiên Huế”.

Công ty cũng đã có nhiều đề tài sáng kiến cấp Công 
ty cũng như Tổng Công ty, góp phần hợp lý hóa sản 
xuất, tăng năng suất lao động. Chỉ riêng trong năm 2017 

và 2018, đã có 41 đề tài được triển khai áp dụng mang 
lại hiệu quả, điển hình như: Giải pháp nâng cấp hệ 
thống điều khiển trạm 110 kV Phú Bài, Cầu Hai sử dụng 
thiết bị chuyển đổi giao thức và I/O phân tán; chế tạo 
máy gia công chi tiết cơ khí bằng thủy lực.

Với việc ứng dụng những giải pháp KHCN và 
CNTT nêu trên, bước đầu đã hỗ trợ nâng cao hiệu 
quả trong công tác quản lý điều hành & sản xuất kinh 
doanh, góp phần nâng cao năng suất lao động và bắt 
kịp xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của 
Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế.

PV: Xin cám ơn ông và kính chúc PC Thừa Thiên 
Huế bước vào năm 2019 hoàn thành toàn diện thắng 
lợi hơn nữa nhiệm vụ kế hoạch mà EVNCPC đã giao.

VăN THuậN (thực hiện)

Thi công tuyến cáp ngầm trạm biến áp Chương Đức

Thao tác sửa chữa nóng lưới điện
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Trong một thời gian ngắn, với việc áp dụng 
Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 9001:2015, các sản phẩm của 
HBT khi cung cấp ra thị trường đã đáp 

ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng và 
có tính cạnh tranh cao. Theo đó, trong quy trình sản 
xuất, HBT luôn chú trọng tới nguồn nguyên liệu đầu 
vào. Hiện nay, tất cả máy biến áp của HBT đều sử 
dụng nguyên liệu đồng lá loại I với độ tinh khiết lên 
tới 99,98%. Bên cạnh đó, Công ty đang sử dụng các 
loại đồng tráng men có khả năng cách điện và cấp 
điện áp với nhiệt độ cho phép lên tới 240oC, trong khi 
tiêu chuẩn của các máy biến áp hiện tại khác là 105oC. 

Ngoài ra, lõi của các máy biến áp ba pha và một pha 
được Công ty sử dụng tôn Silic và tôn Amophos cao 
cấp. Với hoạt tính của các vật liệu này đã giúp cho 
máy biến áp của HBT giảm được 30 - 40% mức tổn hao 
không tải so với các máy biến áp khác trên thị trường. 
Đặc biệt, Công ty hiện đang áp dụng công nghệ sản 
xuất máy biến áp một pha bằng lõi Unicode, giúp tiết 
kiệm được nguyên vật liệu đầu vào trong quá trình 
sản xuất. 

Sau những nguyên liệu đầu vào được tuyển chọn 
kỹ lưỡng, HBT bắt đầu chế tạo bối dây hạ thế cho máy 
biến áp. Công đoạn này được vận hành dựa trên máy 

aNH TuấN

Những năm qua, với sản phẩm đa dạng, uy tín, chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu của nhiều 
khách hàng lớn, nhỏ trong và ngoài nước, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) 
đã từng bước khẳng định được vị thế, thương hiệu của mình trong ngành Chế tạo máy biến 
áp Việt Nam. Để có được điều đó, HBT đã không ngừng đầu tư trang thiết bị, công nghệ 
hiện đại và nguồn nhân lực với trình độ chuyên môn cao, đặc biệt là áp dụng hệ thống quản 
lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế.

Hệ thống Lò sấy hiện đại

hBt: thương hiệu máy Biến áp

"madE in Việt nam"
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quấn dây đồng lá và được kiểm soát đến từng độ căng 
của khối dây, độ ép cũng như chuẩn hóa về kích thước 
của dây. Tất cả các khối dây sau khi được cuốn sẽ được 
một hệ thống điện tử tiến hành đo đạc để kiểm tra các 
kích thước nhằm đảm bảo phù hợp với thiết kế tiêu 
chuẩn trước khi được chuyển sang công đoạn tiếp theo. 

Đối với vỏ máy biến thế, nguyên liệu được HBT 
sử dụng là các thép đặc chủng dành cho ngành Công 
nghiệp chế tạo vỏ máy. Quá trình gia công vỏ thép 
máy biến áp được kiểm soát rất chặt chẽ, đặc biệt là 
các đường hàn để đảm bảo máy tuyệt đối không rỉ dầu. 
Tiếp đến là quá trình sơn, để đảm bảo lớp sơn có thể 
chịu được điều kiện môi trường và thời tiết khắc nghiệt 
tại Việt Nam, một trong những điều kiện bắt buộc đó 
là bề mặt trước khi sơn phải được làm sạch. Do vậy, 
Công ty đã đầu tư dây chuyền bắn bi sắt bán tự động 
của Thái Lan, với độ làm sạch bề mặt đạt chuẩn quốc 
tế. Ngoài ra, loại sơn đang được Công ty lựa chọn là 
loại sơn đặc chủng, có độ dầy sau khi sơn đạt từ 90 - 110 
micromet, độ bền lên tới trên 20 năm.

Khi có được vỏ máy tiêu chuẩn, HBT bắt đầu đưa 
ruột máy vào trong và điền dầu. Để đảm bảo dầu chất 
lượng tốt nhất cho máy biến áp, toàn bộ quá trình 
điền dầu được Công ty thực hiện trong điều kiện chân 
không. Sau khi được điền dầu xong, máy sẽ được hoàn 
thiện và chờ đến công đoạn thử nghiệm. Tại HBT, quá 
trình thử nghiệm máy biến áp được dựa trên tất cả các 
tham số và các yêu cầu của ngành Điện lực như: Thử 
điện trở một chiều; thử tỷ lệ máy biến áp; thử cách 

điện; thử điện áp tần số công nghiệp 100 Hz; đo độ 
tổn hao khi có tải và không tải… Do đáp ứng tốt những 
yêu cầu này, nên các sản phẩm mang thương hiệu HBT 
đều được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm máy biến 
áp phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN 6306-1:2006/IEC 
60076-1:2000 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng Việt Nam; Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý 
chất lượng cho lĩnh vực sản xuất và cung ứng máy biến 
áp điện lực, tiêu chuẩn: TCVN, ISO 9001:2015; Giấy 
chứng nhận “Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá HBT” của 
Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam…

Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng 
công ty Điện lực miền Trung - một trong những khách 
hàng lớn của HBT cho biết: "Từ năm 2010 đến nay, 
Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị thành 
viên đã trang bị và đưa vào sử dụng các chủng loại máy 
biến áp do Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà 
Nội chế tạo và sản xuất. Tất cả các máy biến áp đang 
được Tổng công ty chúng tôi sử dụng và vận hành 
ổn định, an toàn, tin cậy trên lưới điện. Qua các hợp 
đồng đã thực hiện và thời gian hai bên hợp tác, chúng 
tôi nhận thấy, HBT là một trong những đối tác uy tín, 
chất lượng".

Với những thành công từ chiến lược đầu tư, chú 
trọng chất lượng sản xuất, giờ đây, các sản phẩm của 
HBT đã ngày một vươn rộng trên thị trường toàn quốc 
và xuất khẩu. Đây cũng là cơ sở để HBT phấn đấu trở 
thành một trong những thương hiệu thiết bị điện Việt 
Nam hàng đầu khu vực trong tương lai không xa

Kiểm tra ruột máy trước khi đưa vào sản xuất
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Để động viên cũng như làm vơi bớt 
những khó khăn cho các em học sinh 
nghèo nơi đây, đoàn công tác thuộc 
Hội Chữ thập đỏ Tổng công ty đã trao 

tặng các trường một số vật dụng cơ bản như chăn đắp 
chống lạnh mùa đông, áo nỉ được làm từ chính những 
bàn tay và tấm lòng của người công nhân May 10. 
Đoàn cũng ủng hộ mì tôm, cá kho và muối vừng cho 
các điểm trường và bộ đội biên phòng. Đoàn đã trao 
tận tay các em học sinh tiểu học và mầm non 420 áo 
nỉ, 280 chăn, 30 thùng mì tôm và 30 kg cá khô, 10 kg 
muối vừng. 

Phát biểu khi trao quà cho các em học sinh, các 
thầy cô và bộ đội biên phòng trên địa bàn, sư thầy Tú 
Trinh nói: “Biết được khó khăn của đồng bào thuộc các 
xã thuộc tỉnh Sơn La, Hội Chữ thập đỏ May 10 đã cùng 
các phật tử đến với đồng bào mong đồng bào vượt qua 
khó khăn vươn lên trong cuộc sống”.

Ông Lò Văn Kim - Giáo viên trường Tiểu học 
Phiêng Pằn II gửi lời cảm ơn: “Thay mặt anh chị em 
giáo viên xin cảm ơn những tấm lòng từ thiện của CBC-
NV May 10 đã không quản ngại đường sá xa xôi, mang 
những món quà áo ấm mùa đông đến với các em vùng 
cao để các em được tiếp tục đến trường. Chúng tôi xin 
hứa sẽ dạy dỗ các em chăm ngoan, học giỏi để xứng 
đáng với những món quà mà Công ty trao tặng”.

Trước đó, ngày 26/10/2018, Hội Chữ thập đỏ May 
10 cũng đã chuyển cho Hội Cựu chiến binh Việt Nam 
130 chăn và 10 áo nỉ để giúp đỡ các địa phương gặp 
khó khăn.

Hội chữ thập đỏ May 10 luôn đồng hành giúp đỡ 
những hoàn cảnh khó khăn và mong rằng, xã hội sẽ luôn 
tốt đẹp hơn lên mỗi ngày. Những món quà chăn bông, 
áo nỉ đoàn mang tặng các em sẽ góp phần “lan tỏa hơi 
ấm” tại các điểm trường giữa mùa đông Mai Sơn

Lan tỏa hơi ấm giữa mùa đông Mai Sơn

Tiếp nối các hoạt động thiện nguyện của tổng công May 10, ngày 27/10/2018, Hội Chữ 
thập đỏ Tổng công ty đã có chuyến từ thiện “Áo ấm vùng cao” cho hơn 400 học sinh tại 3 
điểm trường: Bản Vít, bản Na Hiên thuộc xã Phiêng Pằn; bản Xúm Hom thuộc xã Nà Ớt, 
huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La. Cùng đi với đoàn có sư thầy Tú Trinh - chùa Diệu Đức, T.P Huế 
và đại diện Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Đoàn đã nhận được sự giúp đỡ, dẫn đường của Bộ 
đội biên phòng, các tình nguyện viên.

lê Hải

hội chỮ thập đỏ may 10
ĐếN vớI CáC BảN NGHèo THuộC TỉNH SơN La

Đoàn thiện nguyện đã trao tặng áo ấm mùa đông cho các em
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Dự án nhà xưởng sản xuất số 2 thuộc Công ty 
TNHH 888 được động thổ ngày 29/5/2018, 
chính thức khởi công xây dựng ngày 
11/6/2018 do nhà thầu là Công ty Xây lắp 

Minh Cường thi công dưới sự giám sát xây dựng của Công 
ty IDep. Sau 137 ngày, toàn bộ nhà xưởng và các công 
trình phụ trợ thuộc giai đoạn 2 đã cơ bản hoàn thành. 
Tổng kinh phí của dự án là trên 144 tỷ đồng. Quy mô 
mặt bằng dự án là 79.249 m2, trong đó diện tích xây dựng: 
35.685 m2, với các hạng mục cụ thể sau: Nhà xưởng sản 
xuất: 8.448 m2; nhà ăn ca rộng 1.080 m2; diện tích còn 
lại là nhà bảo vệ và các công trình phụ trợ khác. Công 
trình thuộc giai đoạn 2 đi vào hoạt động sẽ giải quyết 
việc làm cho 1.000 lao động tại địa phương. Công suất của 
dự án dự kiến là 2.000.000 sản phẩm/năm. Sau khi đi vào 
hoạt động, Xưởng sẽ góp phần nâng cao diện mạo cho xã 
Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, đáp ứng nguyện vọng 
của người dân, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị, tạo 
việc làm cho đông đảo người lao động tại huyện Quảng 
Xương và các huyện khác thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch 
Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công 
ty May 10: “Cảm ơn chính quyền địa phương, các nhà 
thầu, đặc biệt là bà con thuộc xã Quảng Hợp đã dành quỹ 
đất cho dự án” và nhấn mạnh, việc May 10 và các đơn 
vị như Công ty 888 sẽ mang văn hóa “vì con người” của 
May 10 đến những nơi mà Tổng công ty có cơ sở sản xuất.

Khai trương bàn cắt đầu tiên đồng nghĩa với việc 
nhà máy số 2 thuộc Công ty TNHH 888 chính thức 
đi vào hoạt động. Phát biểu tại buổi lễ, ông Waren 
Weener- Phó chủ tịch L&F châu Á đánh giá cao quá 
trình hợp tác cùng phát triển của Công ty 888 và hy 
vọng sự kiện hôm nay sẽ đánh dấu sự hợp tác mới toàn 
diện hơn, hiệu quả hơn giữa 2 bên.

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Thiên Lý - Chủ tịch HĐTV 
Công ty cho biết: “Dự án của Công ty giai đoạn 2 bắt đầu 
đi vào sản xuất là sự kiện quan trọng trong quá trình phát 
triển của Công ty”. Bà cam kết: “Đào tạo con người nơi 
đây trước tiên là đào tạo làm người tốt, biết nói lời cảm ơn 
rồi mới đào tạo tay nghề” để “Công ty 888 mãi phát triển”. 

Và đúng 11 giờ 11 phút, 11 giây ngày 11/11/2018, 
các vị khách quý, các vị đại biểu và người lao động 
trong Công ty đã chứng kiến bàn cắt đầu tiên được 
thực hiện. Trước đó, Công ty TNHH 888 đã chính thức 
đón những người lao động đầu tiên sau quá trình đào 
tạo đã đến ngôi nhà mới của mình.

Cũng tại buổi lễ, các vị khách quý, quý vị đại biểu 
đã ký tên lên sản phẩm đầu tiên của xưởng 2, đánh dấu 
thời khắc quan trọng của Công ty TNHH 888. 

Với khởi đầu đầy ấn tượng này, Công ty TNHH 888 
nói chung và Xưởng sản xuất số 2 nói riêng tiếp tục có 
sự phát triển trong thời gian tới, mang lại cuộc sống ấm 
no cho người lao động nơi đây

Công ty TNHH 888 vừa tổ chức khai trương bàn cắt đơn hàng đầu tiên xưởng 2 của dự 
án phát triển sản xuất tại thôn Hợp Phương,  xã Quảng Hợp, huyện Quảng Xương, tỉnh 
Thanh Hóa. THaNH Hải

công ty tnhh 888
KHai TrươNg bàN CắT ĐơN HàNg Đầu TiêN XưỞNg 2

Đại biểu dự lễ chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo May 10 và 
Công ty TNHH 888

Các đại biểu chứng kiến bàn cắt đơn hàng đầu tiên xưởng 2
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Phát biểu tại buổi Lễ, ông Nguyễn Việt Hà 
- Phó Hiệu trưởng Nhà trường đã điểm lại 
những mốc son trong quá trình hình thành 
và phát triển của LBC. Ông dành những lời 

tri ân sâu sắc đến các đối tác, các liên kết và đặc biệt 
tri ân cha, mẹ sinh viên và các em đã dành sự tin tưởng 
cho Nhà trường. Đồng thời, nhấn mạnh đến nhiệm vụ 
của Trường trong tương lai là tiếp tục đào tạo, cung 
cấp nguồn nhân lực có chất lượng cao cho ngành Dệt 
May Việt Nam. 

Đại diện cho các doanh nghiệp liên kết, ông Lê 
Duy Hòa - Phó Giám đốc Công ty TNHH Babeeni Việt 
Nam - nơi có sinh viên LBC thực tập và làm việc đã 
nhấn mạnh: “Mô hình đào tạo của LBC là mô hình mới 
ở Việt Nam, do vậy cần tiếp tục phát huy, nghiên cứu, 
phát triển để nhân rộng. Sinh viên LBC có ý thức tổ 
chức kỷ luật, có tay nghề giỏi, đáp ứng ngay được yêu 
cầu của doanh nghiệp…”.

Nhân sự kiện quan trọng này, cựu sinh viên Nguyễn 
Thị Lan C41,MA3 (sinh viên đoạt giải Nhất cuộc thi 
Thiết kế mẫu năm 2018) đang làm việc tại Công ty Hà 
Thanh đã bày tỏ lòng tri ân các thầy cô: “Em nhớ lại 
cảm giác của ngày đầu tiên khi được vào doanh nghiệp 
thực tập, thực hành, rèn luyện các kỹ năng được đào 
tạo tại Trường. Lúc đó, có đôi chút hồi hộp trước khi 
bước vào một môi trường trải nghiệm thực sự. Tuy 
nhiên, với những kiến thức về kỹ năng mềm và kỹ năng 
chuyên môn được đào tạo thì em hoàn toàn tự tin và 
mong muốn sớm được thể hiện bản thân, được học 
hỏi những kinh nghiệm qúy báu từ thực tế. Sau khi ra 
trường, em được nhận ngay vào làm tại Phòng Kỹ thuật 
- Công ty Hà Thanh (Bắc Giang), với vị trí nhân viên 
giác sơ đồ lương khởi điểm là 7 triệu đồng/tháng. Em 

rất hạnh phúc khi đã được làm việc đúng với sở trường 
của mình và thầm nhủ với bản thân rằng, sẽ phải luôn 
nỗ lực, phấn đấu, học tập và làm việc, vận dụng tốt 
những kỹ năng nghề nghiệp đã học được tại trường để 
phấn đấu có được mức lương và vị trí cao hơn, xứng 
đáng là sinh viên LBC: Luôn bản lĩnh, tự tin, tốc độ…”.

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt Bộ Công Thương, bà 
Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc Tổng công 
ty May 10 đã trao tặng đơn vị Cờ thi đua, Bằng khen và 
danh hiệu tập thể xuất sắc trong năm qua. Phát biểu tại 
buổi Lễ, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền khẳng định: May 
10 có Trường LBC với mong muốn mang lại cho nhiều 
bạn trẻ có một nghề chân chính, muốn khởi nghiệp 
và dấn thân. Có nhiều bạn đã từng đỗ các trường đại 
học, song vẫn lựa chọn Trường nghề LBC để theo đuổi 
ước mơ tương lai nghề mình lựa chọn. Bà Huyền khẳng 

Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) vừa tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày khai giảng 
lớp học đầu tiên, 10 năm nâng cấp Trường Cao đẳng nghề Long Biên và chào mừng kỷ niệm 
36 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. 

PHạm THị HuyềN - lBc

KỶ NIệm 60 Năm NGày THàNH LậP, 10 Năm NÂNG CấP TrưỜNG Cao ĐẲNG NGHề LoNG BIêN

mô HìNH mới Về Đào Tạo
 gắN Lý THuyếT Với THựC HàNH

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Thường vụ Đảng ủy Khối CN Hà 
Nội, Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 trao Cờ thi đua Bộ 
Công Thương cho Trường Cao đẳng Nghề Long Biên
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định, thương hiệu LBC trong 5 năm tới sẽ trở thành 
trường đào tạo nghề uy tín nhất Việt Nam với các 
ngành cốt lõi; LBC sẽ phấn đấu trở thành ngôi trường 
đẳng cấp quốc tế trong hệ thống các trường đào tạo 
nghề cả nước. Bà nhấn mạnh và gửi thông điệp đến các 
em sinh viên: “LBC sẽ tạo cho sinh viên kinh nghiệm 
làm việc thực tiễn và LBC chỉ đào tạo những ngành 
nghề có môi trường để cho sinh viên rèn luyện, không 
chỉ học trong trường mà còn được thực tập thực tế để 
thành thạo nghề và có thu nhập. Quan trọng hơn, sinh 
viên LBC trở thành người tử tế trong xã hội. Nếu bạn 
muốn trở thành một nhà thiết kế, bàn tay vàng, nghệ 
nhân may đo hay quản trị khách sạn…, chúng tôi đều có 
môi trường để thử sức vì dù có học 10 năm mà không 
được trải nghiệm thì cũng coi như chưa học…”.

Thầy Thân Đức Việt - Hiệu trưởng Nhà trường 
chia sẻ: “Nhà trường đã chú trọng và triển khai thực 
hiện đồng bộ các nhóm giải pháp để thích ứng nhanh 
với những thay đổi hiện tại và không ngừng phát triển 
trong tương lai, như: Tập trung phát triển nguồn nhân 
lực; Nâng cấp các mô hình đào tạo nghề theo chuẩn 
quốc tế, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi nhất để 
học sinh, sinh viên phát triển toàn diện về trí tuệ, năng 
lực, thể chất, có tri thức và kỹ năng nghề nghiệp cao; 
Quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị 
dạy học; Đầu tư cho công tác nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ; Đẩy mạnh việc ứng 
dụng công nghệ thông tin; Tăng cường hợp tác quốc tế 
với các nước phát triển”.

Tiếp đó, các đại biểu được xem trình diễn 02 bộ sưu 
tập: BST dân tộc và BST dạ hội do sinh viên lớp C42 
TKTT và C42 May thời trang thiết kế. Đó chính là món 
quà ý nghĩa mà sinh viên dành tặng thầy cô nhân dịp 

kỷ niệm 60 năm thành lập Trường và chào mừng ngày 
Nhà giáo Việt Nam - thành quả của chương trình đào 
tạo gắn lý thuyết với thực hành, giúp sinh viên không 
chỉ có kiến thức chuyên môn vững vàng, mà còn có kỹ 
năng thực hành và nâng cao tay nghề, có khả năng sáng 
tạo và tỏa sáng ngay khi học tập tại trường.

Buổi Lễ kỷ niệm đã thành công tốt đẹp, khép lại 
bằng những tiết mục nhảy Flashmob sôi nổi và trẻ 
trung của các em sinh viên toàn trường, sau đó, các 
đại biểu tham quan gian hàng đặc trưng của các ngành 
nghề LBC đang đào tạo

Trình diễn Bộ sưu tập thời trang

Để đáp ứng nhu cầu xã hội về nguồn nhân 
lực có tay nghề cao, chung tay thực hiện công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngoài việc 
Nhà trường đào tạo theo chương trình của Bộ 
Lao động Thương binh và Xã hội, của Tổng cục 
Dạy nghề, Ban Giám hiệu Nhà trường đã mạnh 
dạn đưa ra nhiều mô hình đào tạo theo mô đun, 
theo yêu cầu của doanh nghiệp. Vận dụng mô 
hình dạy nghề của các nước tiên tiến trên thế 
giới để thích ứng và phù hợp với xu thế hội nhập 
sâu rộng của Việt Nam. Để LBC ngày càng phát 
triển, trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giáo 
viên Nhà trường quyết tâm, đoàn kết, trách 
nhiệm, nâng cao trình độ học thuật, áp dụng 
công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh hợp tác quốc tế. 
Phát huy mạnh mẽ hơn nữa những lợi thế của 
trường bên cạnh doanh nghiệp. Sinh viên Nhà 
trường luôn được tiếp cận với các thiết bị máy 
móc và công nghệ hiện đại, giúp các em củng cố 
lý thuyết gắn chặt với thực hành.
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Sau khi diễn ra thành công ở nhiều tỉnh thành cả nước như Quảng Trị, Thanh Hóa, Nam 
Định, Bắc Giang, cuối cùng, “Ngày hội Bia Hà Nội 2018” tại Thủ đô cũng đã chính thức 
khai mạc vào 15/12/2018 ở Cung Thể thao Quần Ngựa, Hà Nội trong niềm vui hân hoan 
của hàng vạn người hâm mộ, yêu mến các sản phẩm Bia Hà Nội. Đây là một sự kiện thường 
niên do Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức. Đến nay, 
trải qua 12 năm, sự kiện đã trở thành một trong những Lễ hội bia của người Việt, mang nét 
văn hóa ẩm thực hấp dẫn, độc đáo, khẳng định thương hiệu quốc gia Bia Hà Nội. Đặc biệt, 
Ngày hội tại Thủ đô năm nay đã để lại những dấu ấn thật khó phai khi mang lại một bầu 
không khí chào đón Noel và năm mới 2019 thật vui nhộn đang đến gần.

Nét văn hóa hấp dẫn
 của Việt Nam

Hà ĐăNg

ngày hội Bia hà nội

Ngày hội Bia Hà Nội tại Thủ đô năm 
nay đã để lại nhiều ấn tượng, kỷ niệm 
thú vị trong lòng người tham dự. Có 
được điều ấy là nhờ Ban Tổ chức 

chuẩn bị chương trình một cách chu đáo cùng với 
những sản phẩm chất lượng đẳng cấp hàng đầu của 
HABECO. Đây là những sản phẩm bia đã làm say đắm 
lòng người, mà mỗi khi đến với Ngày hội, người ta 
không thể nào quên…

Khai mạc Ngày hội, ông Trần Đình Thanh - Chủ 
tịch HĐQT HABECO nhấn mạnh: “Năm 2018, HABE-
CO kỷ niệm 60 năm khôi phục, xây dựng và phát triển, 
cũng là 60 năm gìn giữ, phát huy, nâng tầm Bia Hà Nội 
trở thành một nét văn hóa, một niềm đam mê của 
người Hà Nội nói riêng và người Việt nói chung. Bởi 
lẽ đó, cứ vào tháng 12 hàng năm, Ngày hội bia Hà Nội 
lại được hàng vạn các tín đồ chung một đam mê chào 
đón. Đây là năm thứ 12 liên tiếp Ngày hội Bia Hà Nội 

Bia Hà Nội - sản phẩm được đông đảo người tiêu dùng yêu thích tại Ngày hội
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được tổ chức tại Thủ đô, trở thành một Ngày hội văn 
hóa ẩm thực, một món ăn tinh thần của người dân Thủ 
đô và người dân các tỉnh thành cả nước, du khách quốc 
tế. Đặc biệt, Ngày hội Bia Hà Nội là dịp để HABECO 
tỏ lòng tri ân tới các quý khách hàng, người tiêu dùng 
thân thiết, yêu mến Bia Hà Nội. Thông qua sự kiện, 
HABECO có thêm cơ hội giới thiệu tới khách hàng 
toàn bộ những sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội. 
Đó là Bia Trúc Bạch với nhận diện hoàn toàn mới vừa 
ra mắt nhân dịp HABECO kỷ niệm 60 năm, mang lại 
một trải nghiệm hiện đại, sang trọng, trẻ trung và chất 
lượng đẳng cấp; Bia lon Hà Nội Premium trắng với vị 
bia vô cùng thuần khiết, tạo cảm giác thanh mát, êm 
dịu. Đặc biệt, bia hơi Hà Nội - một nét văn hóa Hà Nội, 
là đồ uống không thể thiếu của Ngày hội hôm nay. Với 
sự đầu tư công phu, hoành tráng, đẹp mắt, Ban Tổ chức 
hy vọng rằng, những người có niềm đam mê với Bia Hà 
Nội sẽ có những trải nghiệm khó quên tại sự kiện này. 
Chúc các quý vị luôn có những giây phút vui vẻ, sảng 
khoái với những ly bia Hà Nội đầy ắp trên tay…”.

Có thể khẳng định, nhờ “Bí quyết duy nhất, truyền 
thống trăm năm”, nên từ lâu, hương vị bia Hà Nội đã ăn 
sâu vào tiềm thức của người dân Thủ đô và đông đảo 
người hâm mộ. Để rồi, khi Ngày hội khai mạc, biết bao 
vòng xe lăn bánh đổ dồn về Cung thể thao Quần Ngựa, 
với mong muốn không thể bỏ lỡ thời điểm biết bao ý 
nghĩa ấy. Bên ly bia Hà Nội vàng óng, với hương vị ẩn 
chứa “một nét văn hóa Hà Nội”, người ta có thể dễ 
dàng chia sẻ những khát khao, hay đơn giản chỉ là những 
giây phút thư giãn, trải lòng để quên đi bao lo toan của 
nhịp sống hiện đại đầy sôi động. Bởi thế, Bia Hà Nội đã 
trở thành thương hiệu đồ uống gần gũi, là hình ảnh thân 
quen của biết bao người, là chất men say tạo nên nhiều 
cảm xúc, đáp ứng nhu cầu ẩm thực cần thiết cho cuộc 
sống. Để ngày diễn ra sự kiện, Cung thể thao Quần Ngựa 
Hà Nội đã thu hút hàng vạn thực khách.

Anh Nguyễn Ngọc Lân - một khách hàng rất mến 
mộ các sản phẩm Bia Hà Nội cho biết: “Những ngày 
tháng cuối năm của miền Bắc, tiết trời thật lạnh lẽo. 
Trước hôm diễn ra Ngày hội, trời Hà Nội âm u, gió 
lạnh, mưa rơi rả rích. Một nhóm bạn đồng khóa đại học 
chúng tôi hẹn họp mặt uống bia Hà Nội tại Cung Quần 
Ngựa sốt ruột vào facebook bàn lại kế hoạch gặp nhau: 

- Này, tình hình cứ mưa thế này, ta gặp nhau sao 
đây, mất hứng quá nhỉ? - Tuấn ghiền bia lo lắng.

- Kể cả mưa rét, vẫn gặp nhau như thường, đến 
hẹn là lên, ông ơi, bia hơi sợ gì mưa rơi! - Thủy trưởng 
nhóm khích lệ.

Vui sao, đúng hôm khai mạc Ngày hội, trời tạnh 
mưa, tỏa rõ ánh mặt trời, tuy còn chút se lạnh. Cả nhóm 
bạn chúng tôi ồ lên phấn khích. Buổi giao lưu hẹn gặp 
đang được từng người chờ đợi chẳng ai còn chút do dự. 

Mong mãi, cuối cùng, không khí khai hội tưng bừng 
đã đến. Sau loạt pháo trang kim lung linh phụt lên, là 
giây phút chính thức khai mạc và các chương trình ca 
múa nghệ thuật đặc sắc, cả nhóm bạn nhanh chân tìm 
cho mình góc ngồi gần sân khấu trung tâm. Đối với 
họ, đây là lần thứ 3 tham dự Ngày hội Bia Hà Nội và 
là ngày hẹn ước họp mặt hàng năm khi đến kỳ Ngày 
hội tiếp theo. 

Trong không gian đông đúc của Ngày hội, mỗi thực 
khách đều có cảm nhận của riêng mình. Bác Nguyễn 
Xuân Quý định cư ở Tây Hồ, Hà Nội cao hứng chia sẻ: 
“Cứ mỗi lần nâng ly bia Hà Nội sóng sánh vàng, hương 
vị mát lạnh, tươi mới, tôi có thể dễ dàng nhận ra “một 
nét văn hóa Hà Nội” cổ kính, lãng mạn, thanh bình như 
Hồ Gươm -Tháp Rùa. Đó là hình ảnh vừa tấp nập, bình 
dị của những quán bia hơi Hà Nội đáng nhớ mỗi khi 
chiều về, hết giờ tan tầm”.

Nhìn chung, với chủ đề “Chung một đam mê”, 
Ngày hội Bia Hà Nội 2018 tại Thủ đô được thiết kế và 
bài trí thuận tiện, phục vụ chu đáo, từ khâu cấp bia 
đến công tác an ninh, y tế, phòng cháy… Các nhãn hiệu 
sản phẩm trưng bày đã tạo được sự thu hút, chú ý của 
khách hàng. Đặc biệt, trong khuôn khổ Ngày hội, du 
khách đến thưởng thức bia vừa có thể tham gia những 
trò chơi có thưởng hấp dẫn vừa có thể thưởng thức 
những chương trình nghệ thuật thú vị. Đó là những 
khoảnh khắc thật ý nghĩa, tạo nên những cảm xúc đáng 
nhớ về một Ngày hội Bia Hà Nội luôn được mong đợi 
của đông đảo thực khách bốn phương

Ngày hội Bia Hà Nội 2018 tại Thủ đô thu hút đông đảo thực 
khách trong và ngoài nước
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Ngày 15/12/2018 là ngày tuyệt vời không chỉ đối với những thực khách tham dự Ngày hội 
Bia Hà Nội năm nay mà còn là những cảm xúc tuyệt vời của những người hâm mộ đội tuyển 
Bóng đá Quốc gia Việt Nam, HLV Park Hang-seo và người dân Việt Nam đã chờ đợi một 
thập kỷ qua. Họ là những người hâm mộ bia Hà Nội - Những thực khách này đến Ngày hội 
với nhiệt huyết dâng trào. 

NguyễN HoàNg

Sau khi MC Thành Trung và các ca sỹ bước 
lên sân khấu, cả cung Thể thao Quần Ngựa 
Hà Nội như bùng nổ. Mọi người đã đứng 
dậy hòa cùng giai điệu của bài hát mà các 

ca sỹ thể hiện. Những lon bia Hà Nội màu trắng, chai 
bia Trúc Bạch màu xanh, những cốc bia hơi Hà Nội 
tràn bọt trắng xóa... được giơ lên rất cao cùng những 
âm thanh náo nhiệt, không khí càng trở nên sôi động. 
Lúc này chúng tôi chỉ còn nghe thấy âm thanh “Việt 
Nam vô địch”! “Việt Nam vô địch!” được phát ra từ 
hàng vạn thực khách yêu mến Bia Hà Nội và yêu mến 
đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam, yêu mến HLV 
Park Hang-seo. 

Một trong những vị khách vô cùng phấn khích 
mà chúng tôi gặp đầu tiên là bác Phạm Duy Thái, 

ở Hà Nội. Bác kể rằng: “Tôi đã uống bia hơi Hà 
Nội hơn 30 năm rồi. Hiện nay, tôi thường uống bia 
tại các quán như Lan Chín, Hải Xồm. Mỗi ngày tôi 
thường uống khoảng 1,5 lít. Tôi thấy chất lượng bia 
hơi Hà Nội luôn giữ được ổn định. Các nhà hàng 
bảo quản bia rất tốt và hơn nhiều ngày xưa nên khi 
uống rất ngon và vì thế mà bia hơi Hà Nội càng 
ngày, càng đi sâu vào lòng người, đặc biệt là người 
Hà Nội...”.

 Được biết bác Thái cũng đã từng là nhà cung cấp 
bia hơi Hà Nội thuộc Công ty Lương thực quận Hai Bà 
Trưng, Hà Nội từ thời bao cấp nên bác rất hiểu phải 
làm thế nào để giữ chất lượng bia hơi luôn đảm bảo.

Một vị khách trạc 50 tuổi, anh xin được giấu tên mà 
chỉ nói: “Tôi là fan hâm mộ của Bia Hà Nội. Tôi thường 

gặp nhỮng Vị khách 
tẠi ngày hội Bia hà nội 2018

Ngày hội thu hút đông đảo thực khách Ngày hội đón tiếp thực khách nhiệt tình, chu đáo
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uống bia chai Hà Nội và bia hơi Hà Nội nhưng tôi thích 
nhất vẫn là bia hơi Hà Nội...”.

- Anh thấy Lễ hội Bia Hà Nội năm nay tổ chức thể 
nào? Vị khách cho biết: “Quá tuyệt vời, hình thức đẹp, 
thoáng, sân khấu trung tâm nên thực khách vừa thưởng 
thức bia Hà Nội vừa được xem ca nhạc hoành tráng. 
Đây đúng là một bữa tiệc bia và âm nhạc tuyệt vời, cảm 
ơn nhà tổ chức...”.

Ông Dương Văn Nhật đến từ Sóc Sơn, Hà Nội 
cùng mấy người bạn. Ông kể: “Tôi và mấy người bạn 
là khách hàng được mời đến dự Lễ Hội. Lần đầu tiên 
đi dự nên rất háo hức. Chúng tôi đến đây từ rất sớm. 
Sự đón tiếp nồng hậu và phục vụ tận tình, chu đáo của 
Tổng công ty CP Bia - Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) 
làm chúng tôi rất cảm động. Hôm nay chúng tôi thấy 
mình thực sự là thượng đế. Một nét văn hóa tuyệt vời 
của Ngày hội Bia Hà Nội. Qua đây, chúng tôi học tập 
được rất nhiều điều. Đặc biệt là khâu tiếp đón và phục 
vụ khách...”.

Còn mấy anh chị em đến từ phường Thịnh Quang, 
quận Đống Đa vẫn chưa hết phấn khích bởi màn trình 
diễn của MC Thành Trung với thông điệp gửi tới các 
thực khách dự Ngày hội và cũng là những cổ động viên 
cuồng nhiệt, chúc “Việt Nam vô địch!”.

Vị khách này chia sẻ: “Bia Hà Nội là niềm tự 
hào của những người dân Hà Nội. Dù đi đâu về 
đâu cũng không thể quên được bia hơi Hà Nội, vì 
nó đã ngấm vào máu thịt của chúng tôi. Uống bia 
ở không khí Lễ hội này càng ngon lên gấp bội. Tôi 
yêu bia Hà Nội. Tôi yêu Đội tuyển bóng đá Quốc 
gia Việt Nam, tôi yêu huấn luyện viên  Park Hang-
seo ...”.

Ngày hội Bia Hà Nội năm 2018 thật hoành tráng, 
sôi động và náo nhiệt. Theo ông Trần Thuận An - 
Trưởng phòng Thị trường của HABECO, Ngày hội 
Bia Hà Nội năm nay thu hút khoảng 30 nghìn người. 
Tổng công ty đã chuẩn bị 100 nghìn lít bia các loại 
phục vụ miễn phí để tri ân khách hàng, trong đó có 
khoảng 50 nghìn lít bia hơi, số còn lại là bia chai và 
bia lon.

Giám đốc Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội 
(HABECO TRADING), ông Nguyễn Văn Minh cho 
biết, năm nay nhiệm vụ của Công ty là mang bia hơi 
Hà Nội vào Ngày hội, bảo quản, triết rót và ủ lạnh, 
khâu này có khoảng 40 người phục vụ. Ngoài ra, còn 
có hàng trăm người phục vụ khác. Công ty năm nay 
không có gian hàng riêng mà phối hợp cùng Tổng 
công ty tổ chức gian hàng phục vụ khách víp với 
khoảng 1.000 chỗ ngồi. Công ty dự kiến lễ hội năm 
nay tiêu thụ khoảng 50 nghìn lít bia hơi, tuy nhiên 
Công ty vẫn dự phòng 10 nghìn lít để phục vụ nhu 
cầu có thể tăng cao.

Được biết, năm 2018 là năm kinh doanh thành 
công nhất của HABECO TRADING. Mặc dù trước 
sự cạnh tranh gay gắt của các loại bia trong nước và 
nước ngoài, nhưng bia hơi Hà Nội vẫn tiêu thụ đạt 
57 triệu  lít, tăng hơn 10% so với năm 2017. Thành 
công này phải kể đến công tác cải tiến khâu phục vụ 
khách hàng tốt hơn. Chẳng hạn, khâu chuẩn bị vỏ 
keg, vận tải, các tuyến vận chuyển, cược vỏ... hợp 
lý hơn mà sản lượng tiêu thụ đã tăng đáng kể, chưa 
cần cải tiến khâu thị trường. Dự kiến năm 2019, Công 
ty sẽ đưa kế hoạch tiêu thụ lên khoảng 70 triệu lít 
bia hơi

Đông đảo người tiêu dùng yêu mến các sản phẩm Bia Hà Nội
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Chúng tôi gặp anh Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thị trường Công ty CP Thương mại 
Bia Hà Nội (Habeco Trading) tại Ngày hội Bia hơi Hà Nội 2018, anh chia sẻ: “Năm nay, có 
gần 59 Địa chỉ Vàng Bia hơi Hà Nội tham gia. Đây đều là những đơn vị có đầy đủ điều kiện 
tốt nhất, uy tín, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm…. của Habeco Trading đề ra. Chúng tôi 
hy vọng, họ sẽ đóng góp một phần quan trọng vào thành công của Ngày hội”.

Thanh Ba

Chị Thái Thị Hằng - Chủ Nhà hàng Bia hơi 
Hà Nội Trung Hằng bộc bạch: “Ngày hội 
Bia hơi Hà Nội năm 2018 là cơ hội  để 
chúng tôi tri ân khách hàng thân thiết của 

mình, đồng thời quảng bá bia hơi Hà Nội - thương hiệu 
được nhiều người yêu mến. Năm 2018 là lần thứ 10 chúng 
tôi tham dự Ngày hội hấp dẫn này. Không chỉ phục vụ 
nhiều món ăn dân giã, đặc sản hấp dẫn cho khách hàng 
thân thiết mà còn cung cấp cho cả Ngày hội. Tất cả đều 
đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vệ sinh thực phẩm…”. 

Trong không khí vô cùng náo nhiệt của Ngày hội 
(bữa tiệc bia và âm nhạc) năm 2018, bác Nguyễn Xuân 

Quý cùng tốp bạn đến từ Hà Nội không khỏi xúc động, 
nhất là Ngày hội trùng với trận chung kết bóng đá lượt 
về tại sân nhà (Giải bóng đá nam AFF Cup 2018). Bác 
cho biết: “Tôi là một fan hâm mộ của Bia hơi Hà Nội 
và cũng là fan hâm mộ của đội tuyển bóng đá Quốc gia 
Việt Nam. Hôm nay, được Tổng công ty mời dự Ngày 
hội Bia Hà Nội, tôi rất sung sướng được uống bia ngon, 
được phục tận tình lại được xem một chương trình ca 
nhạc hhoành tráng. Đúng là không gì sướng hơn…”.

Bác kể với chúng tôi: Bác đã từng uống bia xuyên 
thế kỷ. Những năm còn bao cấp, bác thường đến uống 
bia hơi Hà Nội tại các quán bia ở khu vực gần Nhà hát 

Bia hơi hà nội
Kết nối bạn bè

Thực khách thưởng thức các sản phẩm Bia Hà Nội tại Ngày hội Bia Hà Nội 2018 ở Thủ đô
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lớn, Triển lãm Giảng Võ. Mỗi lần xếp hàng chỉ được 
mua có 2 cốc, tuy ít nhưng uống xong, thấy mình thật 
sảng khoái. Hôm nay, được hòa mình vào không khí 
sôi động và uống bia hơi Hà Nội thoải mái, bác cảm 
thấy uống ngon hơn nhiều lần. Vừa tâm sự với chúng 
tôi, tốp bạn lại đứng dậy cụng ly chúc mừng đội bóng 
Việt Nam vô địch.

Chia tay với bác Nguyễn Xuân Quý, chúng tôi 
đến bàn gần đó, nơi có các vị khách nước ngoài 
cũng phấn khích không kém. Được biết các bạn từ 
Cộng hòa Liên bang Đức đến Việt Nam làm việc 
được 3 năm. Hôm nay là lần thứ 2, anh bạn người 
Đức và nhóm bạn được tham dự Ngày hội Bia Hà 
Nội. Người bạn Đức chia sẻ: “Ngày hội Bia Hà Nội 
lần này chúng tôi thấy thật hoành tráng. Bia của các 
bạn rất ngon. Tôi yêu các bạn. Tôi yêu Việt Nam…”. 
Mấy người bạn cùng nhau nhảy múa theo nhịp bài 
hát của các ca sỹ trên sân khấu.

Có thể nói, đến nay, Bia Hà Nội mà đặc biệt là bia 
hơi vẫn là một dòng chảy tươi mới, nó vừa giúp thực 
khách bốn phương làm chất xúc tác giao lưu, gặp gỡ 
hâm lại những tình cảm ấm áp, vừa cảm nhận được 
nhiều khía cạnh mới của cuộc đời sau mỗi lần bạn bè 
gặp nhau. Đặc biệt, trong không gian của Ngày hội Bia 
Hà Nội, không chỉ có bia hơi Hà Nội, các sản phẩm bia 
chai Trúc Bạch, bia lon Hà Nội, Hanoi Premium đã cho 
chúng ta thấy được sức vóc của một Bia Hà Nội đang 
phát triển cùng đất nước. 

Ngày hội Bia Hà Nội đã khép lại và thành công tốt 
đẹp. Mọi thực khách ra về vẫn háo hức chờ đợi và hẹn 
gặp nhau ở Ngày hội 2019

Các sản phẩm Bia Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu dùng yêu thich
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Nhằm cung cấp cho cộng đồng doanh nghiệp một công cụ quản trị, lập chiến lược kinh 
doanh hữu hiệu, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng các chuyên gia 
hàng đầu trong nước và quốc tế đã dày công xây dựng Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững 
(CSI) trong những năm qua. Kể từ năm 2016, khi Chương trình đánh giá, công bố doanh 
nghiệp bền vững tại Việt Nam được VCCI thực hiện qua CSI, Công ty TNHH Nhà máy Bia 
Heineken Việt Nam đã tự hào là một trong những Doanh nghiệp hàng đầu vượt qua nhiều 
tiêu chí của Bộ chỉ số hóc búa này.

T. THủy

hEinEkEn Việt nam
Tự Hào 3 Năm LiêN Tiếp 

Là doaNH NgHiệp Top Đầu ĐạT Csi

Đặc biệt, vào cuối tháng 11 vừa qua, tại 
Lễ công bố Top 100 Doanh nghiệp phát 
triển bền vững Việt Nam 2018 - Top 
100 Doanh nghiệp CSI diễn ra ở Hà 

Nội, một lần nữa, Heineken Việt Nam lại được vinh 
danh với Chứng nhận này. Đây là lần thứ 3 liên tiếp, 

Heineken Việt Nam lọt top đầu trong số 100 Doanh 
nghiệp CSI được vinh danh hàng năm do VCCI chỉ đạo 
Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt 
Nam tổ chức.

Có thể nói, Bộ chỉ số CSI được xây dựng như là 
thước đo để đánh giá mức độ phát triển bền vững 

Đại diện Heineken Việt Nam vinh dự đón nhận Chứng nhận Top 10 Doanh nghiệp bền vững (lĩnh vực sản xuất) tại Việt Nam 
năm 2018
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(PTBV) trong các lĩnh vực kinh tế, môi trường và xã hội 
của doanh nghiệp. Đây là bộ chỉ số đầu tiên của Việt 
Nam trong lĩnh vực PTBV. Việc tích hợp các thông 
lệ, quy ước tiêu chuẩn quốc tế đi cùng với các quy 
định hiện hành của pháp luật Việt Nam đã tạo nên 
tính ưu việt của CSI. Ngoài ra, ưu điểm khác của Bộ 
chỉ số CSI là dễ sử dụng, có thể áp dụng được với tất 
cả doanh nghiệp ở mọi loại hình, phạm vi và quy mô 
khác nhau. Áp dụng Bộ chỉ số CSI, doanh nghiệp có 
thể khoanh vùng được những lỗ hổng trong quản trị, 
trong hoạt động hiện hành của mình để giảm thiểu rủi 
ro, hay ngược lại, xác định được những ưu điểm của 
chính mình và nắm bắt được những cơ hội kinh doanh 
tiềm năng giá trị. 

Chương trình xếp hạng Doanh nghiệp bền vững 
năm nay đã nhận được gần 500 hồ sơ đăng ký từ cộng 
đồng doanh nghiệp. Mặc dù số lượng hồ sơ ngày một 
gia tăng hàng năm, nhưng Heineken Việt Nam vẫn duy 
trì vị trí là doanh nghiệp bền vững hàng đầu tại Việt 
Nam trong lĩnh vực sản xuất. Tại Lễ công bố Doanh 
nghiệp CSI 2018, Heineken Việt Nam còn được biểu 
dương là một trong số những điển hình xuất sắc nằm 
trong Top 10 doanh nghiệp bền vững ba năm liên tiếp 
2016 - 2017 - 2018.

Bên lề sự kiện, ông Matt Wilson - Giám đốc Ngoại 
vụ cấp cao Heineken Việt Nam khẳng định: “Phát 
triển bền vững là lựa chọn duy nhất đối với tương lai 
lâu dài của doanh nghiệp. Do đó, gắn phát triển bền 
vững vào chiến lược hoạt động cốt lõi sẽ mang lại lợi 

ích to lớn cho cộng đồng tại Việt Nam cũng như hoạt 
động sản xuất kinh doanh của chúng tôi. Nhận thức 
rõ điều đó, những năm qua, trong sản xuất, chúng tôi 
đã dùng năng lượng sinh khối và áp dụng mô hình 
kinh tế tuần hoàn. Ví dụ, năm 2017, chúng tôi đã thu 
mua 54 nghìn tấn vỏ trấu và mùn cưa từ nông dân. 
Điều này đã giúp Heineken Việt Nam có thể nấu bia 
bằng 100% năng lượng tái tạo không phát thải khí 
carbon tại 4/6 nhà máy bia của mình trên khắp Việt 
Nam. Nguồn nhiên liệu này đã giúp Công ty giảm 
một nửa lượng phát thải CO2 so với sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch. Từ đó, giảm chi phí nhiên liệu đến 30%. 
Không những thế, sáng kiến này còn giúp Heineken 
Việt Nam mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nông 
dân sở tại và hỗ trợ phát triển ngành Năng lượng sinh 
khối tại dải đất hình chữ S…”.

Hiện nay, cùng với Bộ chỉ số CSI, chiến lược phát 
triển bền vững của Heineken toàn cầu cũng như tại 
Việt Nam đều được xây dựng trên cơ sở những mục 
tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc (UN 
SDGs) và được thực hiện xuyên suốt toàn bộ chuỗi giá 
trị  của Doanh nghiệp - từ sản xuất đến phân phối và 
tiêu dùng. Chiến lược này tập trung vào sáu lĩnh vực 
chính như: Tuyên truyền uống có trách nhiệm; Sức 
khỏe và an toàn; Bảo vệ nguồn nước; Giảm khí thải 
CO2; Hỗ trợ cộng đồng và nguồn cung ứng bền vững. 
Điều này góp phần để Công ty triển khai các mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, mang lại đóng 
góp kinh tế lớn nhất cho Việt Nam

Nhà máy Bia Heineken Việt Nam xanh, sạch, đẹp, hiện đại, đạt được nhiều chỉ số về phát triển bền vững
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Tại Hàn Quốc, cùng với Nhân sâm, Linh Chi,… Thiên Ma được xem là “dược liệu trời ban” 
khi nó có thể bổ sung dinh dưỡng và có dược tính đặc biệt hữu ích đối với con người. Nắm bắt 
rõ giá trị ấy, thời gian qua, MIWAMI Co., Ltd (Địa chỉ: 81 Simyo-gil, thành phố Namwon, 
Jeonbuk – Do, Hàn Quốc) - một trong những thương hiệu sản xuất thực phẩm, đồ uống 
hàng đầu Hàn Quốc đã sản xuất các sản phẩm làm từ củ Thiên Ma đang được sử dụng và 
ưa chuộng rộng rãi tại xứ sở Kim Chi. Nhờ công dụng hữu ích, sản phẩm uy tín, chất lượng, 
Bột Thiên Ma của Công ty đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới. Tại Việt Nam, Bột 
Thiên Ma của MIWAMI cũng đang được đông đảo người tiêu dùng yêu thích. 

THaNH THảo

Thiên Ma có tên khoa học tiếng Anh là 
Gastrodia Elata Blume, tiếng Hàn là 
Chunma. Nó còn được gọi với những tên 
khác như: Định phong thảo; Thần thảo; 

Vô phong tự động thảo; Chân tiên thảo; Minh thiên 
ma; Hợp ly… Cây sinh trưởng và phát triển tốt nhất ở 
những vùng núi cao, khí hậu trong lành và được người 
dân xứ sở Kim Chi gọi là “Dược liệu của Trời ban”. 

Theo các nhà nghiên cứu y học, Thiên Ma là một 
loài thực vật đặc biệt, kỳ lạ, khác hẳn với các loài thực 
vật khác, đó là không có chất diệp lục, toàn thân màu 
vàng đỏ, trông xa như một mũi tên, rễ thẳng đứng 
giống hình chân người, lá hình vẩy cá, vì vậy còn được 
gọi là “cây mũi tên đỏ”. Khi đào gốc lên thấy có những 
thân ngầm, hình dạng giống củ đao dong Việt Nam. 
Nếu củ to có thể bằng củ khoai tây, rễ củ cho vị thuốc 
Thiên Ma. Thảo dược Thiên Ma được phát hiện phát 
triển tốt trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của xứ sở 
Kim Chi, kể cả trong mùa Đông lạnh và được người dân 
Hàn Quốc sử dụng từ lâu đời.

tác DụnG thần thảo của thiên ma 
- Khắc tinh của đột quỵ, tai biến

Củ Thiên Ma là một trong “tam đại thần thảo” của 
Hàn Quốc. Cùng với Linh Chi và Nhân Sâm, nó có tác 
dụng tốt trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh 
về thần kinh, trí não, tim mạch…Trong củ Thiên Ma có 
chứa thành phần chất chống lão hóa Eggothioneine cao 

hơn gấp 60 lần trong nấm Linh Chi. Hơn nữa, trong củ 
Thiên Ma còn có hàm lượng lớn các chất Gastrodin và 
Vanilly Alcohol. Gastrodin có tác dụng bảo vệ thành 
mạch máu, phòng ngừa sự suy giảm trí nhớ và bảo vệ 
thần kinh não. Còn Vanilly Alcohol có tác dụng tốt 
với bệnh động kinh, đau tim, hoặc các bệnh liên quan 
tới phổi. Chính vì có các hoạt chất Gastrodin, Vanilly 
Alcohol và Eggothioneine tỉ lệ cao nên Thiên Ma được 
ví như là khắc tinh của các loại bệnh nan y về thần kinh, 
trí não, tim mạnh các chứng tai biến đột quỵ.

Tuy Thiên Ma không phải là cây thuốc chữa bách 
bệnh nhưng được xem là loại “thần thảo” quý, phòng 

ngŨ cỐc dinh dưỠng 

Củ Thiên Ma (Hàn Quốc)

tỪ thiên ma hàn quỐc
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ngừa được nhiều bệnh nan y… Vì 
thế, những năm qua, được sự hỗ 
trợ của Chính phủ Hàn Quốc, Bộ 
Nông - Lâm nghiệp Hàn Quốc đã 
ứng dụng biện pháp kỹ thuật công 
nghệ cao, phát triển thành công các 
sản phẩm thực phẩm từ củ Thiên 
Ma tại tỉnh Jeonbuk. Nhờ công 
dụng hữu ích, sản phẩm uy tín, chất 
lượng, bột Thiên Ma của Công ty 
đã được xuất khẩu đi nhiều nước 
trên thế giới. Tại Việt Nam, bột 
Thiên Ma của MIWAMI cũng đang 
được đông đảo người tiêu dùng yêu 
thích và xuất khẩu đi nhiều nước 
trên thế giới.

bột thiên ma bổ sunG 
Vi chất Dinh DưỡnG hữu 
ích, bảo Vệ sức Khoẻ 

Ngày nay, Thiên Ma được ứng 
dụng để sản xuất rất nhiều sản 
phẩm giúp bảo vệ và tăng cường 
sức khoẻ con người. Trong đó, các 
sản phẩm Thiên Ma mang thương 
hiệu MIWAMI, Hàn Quốc luôn 
được người tiêu dùng đánh giá 
cao nhờ nguồn nguyên liệu chất 
lượng cùng quy trình sản xuất 
nghiêm ngặt.

Bột Thiên Ma là một trong 
những sản phẩm uy tín, chất lượng 
cao của thương hiệu này. Bột Thiên 
Ma bổ sung dưỡng chất dồi dào từ 
củ Thiên Ma vùng Jeonbuk, giúp 

phục hồi và nâng cao sức khoẻ, 
đồng thời góp phần phòng ngừa 
các chứng bệnh alzheimer, đột 
quỵ, co giật, động kinh, tai biến, 
xơ vữa động mạch, tê tay, chân, 
đau mỏi vai khớp gáy… Những củ 
Thiên Ma đạt chất lượng tốt nhất 
sẽ được xử lý, chế biến kết hợp 
với một số thành phần ngũ cốc 
và đóng gói thành dạng bột dinh 
dưỡng pha nước uống, tiện dụng 
để người sử dụng có thể mang theo 
bên mình khi đi công tác hay di 
chuyển liên tục. 

Được nghiên cứu và sản xuất 
bởi 100% công nghệ hiện đại của 
MIWAMI (Hàn Quốc), bột Thiên 
Ma có hương vị đặc trưng của 
Thiên Ma vùng Jeonbuk với hàm 
lượng rất cao. Bên cạnh Thiên 
Ma, các nhà nghiên cứu của MI-
WAMI còn kết hợp tinh chế một 
số thành phần thực vật hữu dụng 
trong sản phẩm để tạo nên hương 
vị ngọt ngào, thanh mát, hấp dẫn 
khi thưởng thức. 

Hiện nay, MIWAMI Co., Ltd 
cũng là một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu tại Hàn Quốc về 
sản xuất các sản phẩm thực phẩm 
được chiết xuất từ củ Thiên Ma. 
Thương hiệu này luôn tự hào khi 
nhận được nhiều chứng nhận quốc 
tế uy tín bậc nhất hiện nay về quản 
lý chất lượng thực phẩm như ISO 

22.000 và là doanh nghiệp được Bộ 
Y tế  Hàn Quốc cấp chứng nhận 
HACCP về quy trình sản xuất. 
Nhờ đó, các sản phẩm Thiên Ma 
của MIWAMI luôn an toàn, hướng 
tới bảo vệ và vì sức khoẻ của người 
tiêu dùng

Các sản phẩm uy tín, chất lượng của MIWAMI

Hộp sản phẩm Bột Thiên Ma do MIWAMI 
sản xuất

Để lựa chọn, đặt mua bột Thiên Ma 
và các thực phẩm dinh dưỡng khác 
của MIWAMI, người tiêu dùng 
có thể liên hệ trực tiếp với Nhà 
phân phối uy tín, dịch vụ nhanh 
gọn, chu đáo qua địa chỉ: Công 
ty TNHH Đầu tư và Thương mại 
Dịch vụ Thủy Sơn - Số nhà 186, tổ 
7, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. Email: 
thuyson20121973@gmail.com
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Những năm qua và đặc biệt trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Bình (Khuyến công Thái Bình) luôn chủ động, tích cực trong công 
tác tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên các lĩnh vực. Trong đó, chương trình 
tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả do Trung tâm thực hiện đã và đang 
đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần đem lại lợi ích thiết thực cho người dân cũng 
như doanh nghiệp tại địa phương.

lê miNH

những kếT Quả Đáng ghi nhận
Từ CHươNg TrìNH sử dụNg NăNg LượNg 

TiếT Kiệm Và Hiệu quả Ở THái bìNH

Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm Khuyến 
công Thái Bình đã tích cực phối hợp với 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị, 
thành phố và UBND xã trên địa bàn tỉnh 

để tập trung thực hiện chương trình tuyên truyền sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ). 
Theo đó, các nội dung được triển khai tập trung chủ yếu 
như: Tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền SDNLTK&HQ 
tại các xã Quỳnh Thọ,; Quỳnh Giao, An Cầu (huyện 
Quỳnh Phụ); xã Minh Tân, Độc Lập, Chí Hòa (huyện 
Hưng Hà); xã Thái Thịnh, Thụy Liên, Thụy Bình (huyện 
Thái Thụy); xã Đông Trà, Đông Phong, Đông Cơ (huyện 

Tiền Hải); xã Vũ Tiến, Duy Nhất, Hòa Bình (huyện Vũ 
Thư); xã Nguyên Xá, Đông Cường, Minh Tân (huyện 
Đông Hưng); xã Bình Định, Minh Hưng (huyện Kiến 
Xương); Đồng thời, tổ chức các hội thảo và tọa đàm về 
chương trình SDNLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Thái Bình 
giai đoạn 2016 - 2020; Hỗ trợ thông tin, kỹ thuật trong 
việc thực hiện nâng cấp, cải tiến dây chuyền công nghệ 
nhằm tiết kiệm năng lượng trong doanh nghiệp; Khảo 
sát, đánh giá tình hình sử dụng năng lượng và quản lý 
năng lượng trên địa bàn tỉnh; Xây dựng các mô hình 
thí điểm quản lý năng lượng tại các cơ sở tiêu thụ năng 
lượng lớn trên địa bàn…

Trung tâm Khuyến công Thái Bình khuyến cáo người dân mua các thiết bị điện có dán nhãn năng lượng càng nhiều sao sẽ 
càng tiết kiệm điện.
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Là một trong những địa phương có sự phối hợp 
tích cực với Trung tâm Khuyến công Thái Bình trong 
việc đẩy mạnh phong trào SDNLTK&HQ trên địa bàn, 
thời gian qua, huyện Tiền Hải đã đưa ra nhiều khuyến 
cáo đến các tổ chức, doanh nghiệp và đông đảo nhân 
dân cần bảo vệ, khai thác và sử dụng nguồn năng lượng 
một cách hợp lý. Đặc biệt, trong lĩnh vực sản xuất, các 
doanh nghiệp cần phải ứng dụng các máy móc thiết bị 
có lượng tiêu hao điện thấp; sử dụng hệ thống chiếu 
sáng tiết kiệm điện như đèn led, huỳnh quang, compact 
và lắp đặt công tắc riêng cho hệ thống đèn chiếu sáng 
từng khu vực để có thể chủ động tắt, hoặc ngắt các 
thiết bị điện khi không sử dụng và ưu tiên sử dụng ánh 
sáng tự nhiên. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần 
phải đầu tư đổi công nghệ mới, hiện đại, hướng đến 
việc tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh 
và thân thiện với môi trường; Cần áp dụng quy trình 
vận hành, chế độ duy tu, bảo dưỡng phương tiện, thiết 
bị trong dây chuyền sản xuất, thay thế các thiết bị tiêu 
hao điện ít hơn. 

Bên cạnh đó, huyện Tiền Hải cũng đã chỉ đạo 
UBND các xã trên địa bàn cần phải tăng cường công 
tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thanh 
của địa phương để nâng cao nhận thức cho nhân dân 
về SDNLTK&HQ; Tư vấn cách chọn mua và vận hành 
các thiết bị sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm; 
Khuyến cáo về việc sử dụng các thiết bị dân dụng tiêu 
hao năng lượng ảnh hưởng đến kinh tế gia đình, gây tác 
hại đến môi trường... Từ đó, người dân trên địa bàn đã 
được trang bị các kiến thức cơ bản về năng lượng, cách 

mua sắm, sử dụng các thiết bị tiêu thụ năng lượng an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình cho 
biết: “Trong năm 2018, Trung tâm Khuyến công đã 
tuyên truyền về SDNLTK&HQ tới hơn 5.000 hộ gia 
đình trên địa bàn tỉnh. Do làm tốt công tác tuyên 
truyền nên người dân tại các địa phương đã nhận thức 
rõ được ý nghĩa, lợi ích của công tác bảo vệ môi trường. 
Từ đó, bà con chủ động đầu tư máy móc, chuồng trại, 
áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn 
nuôi, nhất là lắp đặt bể biogas xử lý chất thải gia súc, 
gia cầm. Đến nay, cơ bản các hộ chăn nuôi quy mô lớn 
trong tỉnh đều đã đầu tư xây dựng bể biogas nên hạn 
chế được tình trạng ô nhiễm không khí, môi trường mà 
lại sử dụng được nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sinh 
hoạt, sản xuất, kinh doanh, góp phần mang lại hiệu quả 
kinh tế cao, thúc đẩy bà con mở mang ngành nghề, quy 
mô chăn nuôi”.

Có thể nói, công tác tuyên truyền về SDNLTK&HQ 
do Trung tâm Khuyến công Thái Bình tổ chức trong 
suốt thời gian qua đã góp phần hết sức quan trọng 
trong SXKD và đời sống của người dân. Do vậy, ngoài 
sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Trung tâm rất mong, Bộ 
Công Thương và lãnh đạo UBND tỉnh tiếp tục hỗ trợ 
mọi mặt, tăng cường nguồn kinh phí thực hiện Chương 
trình SDNLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong 
thời gian tới để hoạt động ngày một hiệu quả, có sức 
lan tỏa rộng rãi hơn nữa

Sử dụng bóng đèn Led cho ánh sáng tốt hơn, bền hơn và rất tiết kiệm điện năng so với bóng đèn sợi đốt.
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Hưởng ứng Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) trên 
phạm vi cả nước, thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp 
tỉnh Thái Bình (Trung tâm Khuyến công) đã triển khai được nhiều mô hình tuyên truyền về 
Chương trình này, trong đó nổi bật là mô hình tiết kiệm điện nơi học đường.

Công Du

hiệu Quả TỪ Việc TuyÊn Truyền
TiếT Kiệm NăNg LượNg Nơi HỌC ĐườNg

Để làm tốt công tác này, những năm 
qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái 
Bình đã thực hiện nhiều hoạt động 
như: Tuyên truyền, phổ biến kỹ năng 

SDNLTK&HQ trên phương tiện thông tin đại chúng; 
Tổ chức các lớp tập huấn; Phát hành tờ rơi, sổ tay 
tiết kiệm năng lượng đến các cơ sở giáo dục, trường 
học,… Thông qua đó, ý thức tiết kiệm năng lượng của 
các cơ sở giáo dục nói chung và hệ thống trường học 
nói riêng đã dần chuyển biến, từ nhận thức sang hành 
động. Các thầy cô giáo, công nhân viên ngành Giáo 
dục - Đào tạo, học sinh các trường trên địa bàn tỉnh 

đều có ý thức thực hiện và thói quen tiết kiệm các 
nguồn năng lượng, đặc biệt là điện năng, từ đó, góp 
phần thực hiện tốt chiến lược đảm bảo an ninh năng 
lượng quốc gia.

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công Thái Bình cho biết: “Hiện nay, cùng với việc 
tuyên truyền tiết kiệm năng lượng sâu rộng tới các cơ 
quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình… Trung 
tâm còn chú trọng tuyên truyền tiết kiệm năng lượng 
tới hệ thống trường học. Thực tế cho thấy, tại các cơ 
sở này, nếu thay thế bóng đèn sợi đốt sang bóng đèn 
LED tiết kiệm điện thì ánh sáng mỗi phòng học không 

Học sinh Trường THCS Thanh Nê - huyện Kiến Xương được 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức TKNL

Các em học sinh thể hiện ý thức TKNL ngay từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường
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những tăng gấp 3,5 lần mà độ đồng đều ánh sáng cũng 
tăng cao. Anh sáng trắng dịu, không gây chói lóa vừa 
tạo sự thoải mái, vừa góp phần làm giảm sự mệt mỏi, 
đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Đặc biệt, lượng điện 
tiêu thụ mỗi phòng học giảm gần 40%...”. 

Đến thăm Trường THCS Thanh Nê, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình để tìm hiểu về phong trào tiết 
kiệm năng lượng trong trường học, cô Phạm Thị Kiều 
Hải - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết: “Thực hiện 
Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả trong học đường là một phương án rất hiệu quả, 
có sức lan tỏa rộng lớn của Trung tâm Khuyến công 
tỉnh. Chương trình đã giúp các em có thêm nhiều kỹ 
năng sử dụng tiết kiệm điện trong sinh hoạt hàng ngày. 
Đây cũng là những kiến thức rất thiết thực, bổ ích cho 
học sinh và phù hợp với môi trường giáo dục tại nhà 
trường. Hiện tại, toàn Trường có gần 300 học sinh, với 
22 phòng học, một phòng tập chức năng. Trung bình 
mỗi phòng học được lắp đặt 08 bóng đèn LED, 04 quạt 
trần, 01 quạt treo tường... Do có hệ thống điện như vậy, 
nên việc triển khai, phổ biến thực hành tiết kiệm điện 
tới toàn thể các thầy, cô giáo và các em học sinh là hết 
sức cần thiết. Bước đầu, Nhà trường không những nâng 
cao chất lượng phòng học mà còn tiết kiệm được tiền 
điện mỗi tháng từ 30% - 40%”.

Có thể nói, việc tuyên truyền, thực hành tiết 
kiệm năng lượng nơi học đường là một môi trường 

rất đặc thù. Bởi mỗi thầy cô giáo, các em học sinh 
không chỉ là những tấm gương mà còn là một tuyên 
truyền viên khá tin cậy cho các thế hệ học sinh, 
trong gia đình và nhiều đối tượng khác noi theo. 
Nhờ đó, hiệu quả tuyên truyền thêm sức cộng hưởng 
mạnh mẽ, lan tỏa sâu rộng. Em Trường Thùy Linh 
- học sinh lớp 7A, Trường THCS Thanh Nê - huyện 
Kiến Xương bộc bạch: “Thông qua các buổi sinh 
hoạt, tuyên truyền về tiết kiệm điện được tổ chức 
ở trường học, noi gương các thầy, cô giáo, chúng 
em không những thực hành, hình thành thói quen 
tiết kiệm ngay trên lớp mà về gia đình, chúng em 
còn giúp đỡ bố mẹ, ông bà thực hiện tiết kiệm năng 
lượng một cách thiết thực từ các vật dụng tiêu thụ 
điện, nước,… Điều này, khiến bố mẹ và người thân 
chúng em rất vui”.

Nhìn chung, việc tuyên truyền sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả, đặc biệt là tiết kiệm điện nơi học 
đường tại Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung 
đang có tác động rất tích cực. Đây cũng là cách giúp 
các em học sinh - thế hệ tương lai của đất nước hình 
thành thói quen tốt, nhất là ý thức tiết kiệm năng lượng 
ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Bởi vậy, 
Chương trình này, hơn lúc nào hết, luôn rất cần sự 
hưởng ứng của các các cơ quan chức năng, đoàn thể, 
để hành vi tiết kiệm trở thành một trong những chuẩn 
mực hữu ích tại cộng đồng

Một tiểu phẩm của các em học sinh về tiết kiệm điện
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Quy hoạch phát triển ngành Dệt May tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011 - 2020 đã xác định 
Dệt May là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu chủ lực, tạo ra nhiều việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động và có vị trí xứng đáng trong chiến lược phát triển kinh tế 
- xã hội của tỉnh. Để phát triển Ngành theo hướng bền vững, các doanh nghiệp trên địa bàn 
cần phải tập trung đầu tư và ứng dụng công nghệ mới để thay thế các thiết bị lạc hậu, tiêu 
hao nhiều năng lượng, từ đó sẽ giảm chi phí sản xuất và tăng hiệu quả SXKD.

TuấN aNH

NGàNH dệT may TỉNH THáI BìNH:

chú trọng thực hiện 
tiết kiệm nĂng lượng

T ính đến tháng 3/2018, toàn tỉnh Thái Bình 
có 315 doanh nghiệp Dệt, May. Trong đó, 
đa số các doanh nghiệp trong Ngành đều 
có quy mô vừa và nhỏ, chỉ có một số 

ít doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn với những dây 
chuyền sản xuất hiện đại như Công ty TNHH May 

Hưng Hà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Cường, Công 
ty Cổ phần Bitexco Nam Long, Công ty Cổ phần Dam-
san… Sự phát triển của ngành công nghiệp Dệt May 
Thái Bình đã tạo việc làm cho hơn 77.558 lao động, 
chiếm 45,7% số lao động toàn ngành công nghiệp của 
tỉnh. Không những thế, Dệt May còn đóng góp vào giá 

Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Ngọc Hiến sử dụng hệ thống thiết bị hiện đại, tiết kiệm năng lượng.
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trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ngày càng cao và giữ 
được tỷ lệ tăng trưởng ổn định . Năm 2017, kim ngạch 
xuất khẩu của Ngành đạt 1,172 tỷ USD, chiếm 83,2% 
kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. 

Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn của ngành 
Dệt May tỉnh Thái Bình hiện nay là nhiều doanh nghiệp 
quy mô vừa và nhỏ vẫn sử dụng những thiết bị công 
nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều điện năng…, dẫn đến chi 
phí sản xuất cao, lợi nhuận thu về cho doanh nghiệp 
không cao. Trước thực tế đó, thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền và tư vấn 
cho các doanh nghiệp Dệt May trên địa bàn tỉnh về 
việc ứng dụng công nghệ hiện đại cũng như nâng cao 
nhận thức cho người lao động về sử dụng năng lượng 
theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn. Theo đó, Trung 
tâm đã đưa ra nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng 
trong ngành Dệt May như: Tận dụng ánh sáng tự nhiên 
và sử dụng những bóng đèn tiết kiệm điện năng có hiệu 
suất chiếu sáng cao như bóng đèn led, bóng đèn com-
pact, bóng đèn huỳnh quang T5 hoặc T8; Thay thế máy 
may cơ bằng máy may điện tử với công suất phù hợp; 
Sử dụng motor có công suất phù hợp cho từng thiết 
bị trên dây chuyền sản xuất; Sử dụng hệ thống thông 
gió để làm mát máy móc và tạo không khí để tiết kiệm 
năng lượng, giảm tiếng ồn… 

Hưởng ứng chương trình tiết kiệm năng lượng của 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình, bà Phạm Thị Tiền - Giám đốc 
Công ty TNHH May mặc xuất khẩu Ngọc Hiến (xã 
Chí Hòa, huyện Hưng Hà) cho biết: Là một doanh 
nghiệp mới thành lập, được sự tư vấn, hỗ trợ của 
Trung tâm Khuyến công, Đơn vị chúng tôi đã có sự 
đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền may, hệ thống 
chiếu sáng, hệ thống chống nóng bằng tôn cách nhiệt 
hiện đại. Điều này đã góp phần giúp Công ty thực 
hiện việc tiết kiệm năng lượng khá hiệu quả, đặc biệt 
là việc giảm lượng tiêu thụ điện năng. Hiện công ty có 
4 dây chuyền và gần 100 máy may các loại, với năng 
lực sản xuất ược đạt hàng trăm nghìn sản phẩm may 
các loại/năm. Chính điều kiện cơ sở sản xuất này đã 
giúp chúng tôi nâng cao khả năng cạnh tranh, vị thế 
của doanh nghiệp…”.

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình chia 
sẻ: “Đặc thù của các doanh nghiệp Dệt May trên địa 
bàn là được xây dựng chủ yếu tại vùng nông thôn nhằm 
phát huy lợi thế về nguồn lao động. Tại nhiều doanh 
nghiệp nhỏ, người lao động vẫn chưa nhận thức rõ việc 

sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, còn tùy tiện 
trong sản xuất và sinh hoạt, khiến các doanh nghiệp 
gặp không ít khó khăn trong việc triển khai áp dụng 
quy trình tiết kiệm năng lượng. Được sự hỗ trợ của tỉnh, 
các ngành liên quan, Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi 
tư vấn và tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả trong ngành Dệt May và đề nghị các doanh 
nghiệp cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về 
quản lý năng lượng, đồng thời đầu tư máy móc, thiết 
bị đồng bộ, tổ chức phổ biến quy trình tiết kiệm năng 
lượng tới cán bộ, người lao động. Đến nay, người lao 
động đang ngày một nâng cao ý thức tiết kiệm năng 
lượng trong quá trình làm việc, góp phần tăng năng 
suất và chất lượng sản phẩm. Không những thế, việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm còn mang lại hiệu quả 
về kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp người 
quản lý và lao động hình thành thói quen, tác phong 
công nghiệp”...

Tiết kiệm năng lượng đã và đang thực sự đem lại 
hiệu quả lâu dài cho các doanh nghiệp Dệt May nói 
riêng và cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Do đó, 
việc nhận thức và tuyên truyền phổ biến sử dụng thiết 
bị tiết kiệm là yếu tố quan trọng để các doanh nghiệp 
trong Ngành tiết giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm 
và nâng cao năng lực cạnh tranh. Nắm bắt rõ điều đó, 
đến nay, nhiều doanh nghiệp Dệt May Thái Bình đã 
đầu tư hàng tỷ đồng và thực hiện nhiều giải pháp về tiết 
kiệm năng lượng. Qua đó, các đơn vị đã và đang ngày 
một cải thiện hiệu quả SXKD, đồng thời góp phần bảo 
vệ môi trường, nâng cao điều kiện làm việc cho người 
lao động

TKNL giúp DN Dệt  May trên địa bàn giảm chi phí, nâng cao 
sức cạnh tranh
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Hiện nay, các nguồn năng lượng, đặc biệt là lượng điện năng được tiêu thụ luôn chiếm tỷ 
lệ cao trong tiêu dùng. Vì thế, việc tiết kiệm năng lượng (TKNL) đang ngày càng trở nên 
cần thiết. Thời gian qua, cùng với cả nước, khối các cơ quan công sở, đoàn thể, doanh nghiệp, 
người dân Thái Bình đã và đang thực hiện ngày một hiệu quả các chương trình TKNL do 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp của tỉnh (Trung tâm Khuyến 
công) tuyên truyền, tổ chức. Đặc biệt là khối các cơ quan công sở đang hướng tới một công sở 
xanh qua việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

ĐiNH côNg

THáI BìNH:
tiết kiệm nĂng lượng 

hướng tới “công sở xanh”

Có thể nói, công sở TKNL - Công sở xanh 
không chỉ mang lại lợi ích cho bản thân 
cán bộ, công nhân viên nơi mình công 
tác mà còn góp phần vào công cuộc đảm 

bảo an ninh năng lượng quốc gia, bảo vệ môi trường 
và thu hút lượng giao dịch, tạo niềm tin với người dân. 
Trước những lợi ích đó, qua công tác tuyên truyền, 
các hoạt động thực hiện TKNL của Trung tâm Khuyến 
công Thái Bình, các chuyên gia đã hướng dẫn, phổ biến 
nhiều kiến thức hữu ích cũng như hướng ý thức TKNL 
vào một số mục tiêu, hành vi cụ thể nơi công sở, gồm:

tiết Kiệm, hạn chế sử DụnG điện 

Tiết kiệm điện ở đây không chỉ đơn giản là tắt đèn 
khi ra khỏi phòng mà đối với nhiều thiết bị điện khác 
có thể thực hiện thói quen như: Hãy cài đặt máy tính ở 
chế độ hẹn giờ tự động, chế độ này sẽ tắt máy tính khi 
bạn có việc đột xuất chốc lát; Hãy sử dụng dịch vụ điện 
toán đám mây thay thế cho máy chủ cồng kềnh; Nâng 
cấp thiết bị văn phòng bằng các thiết bị TKNL đời mới, 
hiện đại, ví dụ như máy photocopy mới, máy hủy tài 
liệu, máy scan, bóng đèn tiết kiệm điện...

sử DụnG hệ thốnG máy điều hòa, 
sưởi ấm một cách thônG minh

TKNL nghĩa là tiết kiệm chi phí và năng lượng sử 
dụng. Do đó, để hệ thống sưởi ấm và làm mát có thể 
phục vụ tốt nhất, bạn cần thực hiện chế độ sử dụng, bảo 
dưỡng định kỳ những lưu ý như: Đặt chế độ làm mát, 

sưởi ẩm theo khuyến nghị của nhà sản xuất (Ví dụ, điều 
hòa nên để ở mức làm mát cố định: 260C); hãy làm sạch, 
vệ sinh, bộ lọc; kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị định 
kỳ,... Hiện nay, mùa Đông đã đến, các chuyên gia khuyên 
chúng ta nên thay bộ lọc của lò sưởi, máy sưởi, hay kiểm 
kỹ bộ lọc máy điều hòa 2 chiều ít nhất một lần trong 
khoảng thời gian lạnh nhất của mùa Đông. Ngoài ra, hãy 
điều chỉnh bộ điều nhiệt nhỏ đi để TKNL.

tiết Kiệm Giấy Và Văn PhònG Phẩm 
Khác

Theo các điều tra về TKNL, trung bình, mỗi nhân 
viên văn phòng sử dụng khoảng 5 - 10 nghìn tờ giấy 

Công sở là nơi tiêu hao nhiều nguồn năng lượng, cần sử 
dụng năng lượng tiết kiệm
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trong một năm. Để giảm lượng giấy này, bạn nên sử 
dụng in cả hai mặt giấy, ngoại trừ những loại giấy tờ 
giao dịch quan trọng. Bởi việc tiêu dùng giấy lãng phí 
cũng góp phần vào việc tiêu tốn năng lượng. Ngoài ra, 
việc in những giấy tờ qua văn bản tin nhắn điện thoại, 
bản ghi nhớ giữa các văn phòng và thậm chí tài liệu 
quảng cáo cần được số hóa để tiết kiệm giấy.

tiết Kiệm nước
Ở Việt Nam hiện nay, do tốc độ đô thị hóa và 

phát triển kinh tế địa phương ngày một gia tăng, nên 
khối công sở tiêu hao nước sạch với khối lượng khá 
lớn. Do đó, tiết kiệm nước cũng đồng nghĩa với gián 
tiếp tiết kiệm được nhiều nguồn năng lượng cùng 
lúc. Hãy tiết kiệm nước bằng cách lắp thêm vòi nước 
thuận lợi cho mục đích sử dụng thường xuyên, hoặc 
lắp đặt vòi nước rửa tự động ngắt và trồng cây cảnh 
chịu hạn tốt...

Ngoài những việc làm cơ bản nói trên, chúng ta 
cũng có thể góp phần sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả qua nhiều việc làm khác. Trong đó, cần nêu 
cao ý thức, rèn luyện thói quen tiết kiệm nói chung.

Ông Phạm Văn Quảng - Chánh  Văn phòng 
UBND huyện Kiến Xương - một trong những công 
sở ở Thái Bình thực hiện tốt chủ trương về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm hiệu quả cho biết:“Thời gian 
qua, UBND huyện Kiến Xương đã phối hợp với các 
cơ quan, ban ngành vừa tổ chức vừa tuyên truyền tới 
các phòng, ban chuyên môn của huyện tích cực thực 
hiện việc TKNL, đặc biệt là sử dụng tiết kiệm điện 
năng nơi làm việc nói riêng, nơi công sở nói chung. 
Tại trụ sở huyện, các đồng chí lãnh đạo UBND đã chỉ 

đạo các phòng, ban phổ biến tiết kiệm điện năng tới 
từng đồng chí cán bộ, công chức, viên chức, người 
lao động. Qua đó, việc này luôn được thực hiện 
nghiêm túc như: Việc sử dụng điện đúng mục đích, 
tắt công tắc các thiết bị khi không sử dụng… Hiện 
nay trụ sở làm việc của UBND huyện có 15 phòng 
ban, với 170 người, tổng số có 96 phòng chuyên môn 
và 04 phòng họp; 424 bóng đèn LED; 150 quạt trần; 
165 máy tính, máy photocopy các loại… Cơ sở vật 
chất này đã được trụ sở UBND huyện trang bị bóng 
đèn và nâng cấp phần lớn các thiết bị để tiết kiệm 
điện năng.Nhờ đó, mỗi tháng, huyện đã tiết kiệm 
được từ 15 - 20% tiền điện...”.

Ông Bùi Xuân Triều - Trưởng phòng Kinh tế 
Hạ tầng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình chia sẻ: 
“Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến công tỉnh 
Thái Bình đã thường xuyên phối hợp chúng tôi, triển 
khai nhiều các chương trình, đề án tuyên truyền, 
phổ biến kiến thức pháp luật về việc sử dụng tiết 
kiệm năng lượng hiệu quả tới các cơ quan, doanh 
nghiệp, người dân trên địa bàn huyện. Điều này đã 
mang lại hiệu quả thiết thực cho khối cơ quan công 
sở nói riêng và các đơn vị, doanh nghiệp, người dân 
nói chung...”.

Hiện nay, trước những diễn biến hết sức phức tạp 
của thời tiết như nắng nóng kéo dài, bão lũ…, nhu cầu 
sử dụng các nguồn năng lượng, đặc biệt là điện năng 
gia tăng một cách đột biến. Do vậy, thực hiện chính 
sách TKNL của các địa phương như Thái Bình là hết 
sức cần thiết. Đây cũng là việc làm quan trọng, góp 
phần để Việt Nam phát triển vững chắc trong thời kỳ 
hội nhập

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả sẽ góp phần 
chống biến đổi khí hậu

Hãy rèn luyện thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm mọi 
lúc, mọi nơi
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Trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã 
thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả; phát huy tối đa mọi nguồn lực trong xã hội, nâng cao chất lượng đời sống cho bà con. 

xã VŨ tiến:
NâNg Cao NHậN THứC LuậT sử dụNg 
NăNg LượNg TiếT Kiệm Và Hiệu quả

Hiện nay, xã Vũ Tiến có diện tích đất tự 
nhiên là 783,83ha, trong đó, đất nông 
nghiệp chiếm 443,5ha. Xã có 11 thôn, 
2.700 hộ, 10.570 nhân khẩu. Để nâng cao 

điều kiện phát triển kinh tế của một xã thuần nông, Vũ 
Tiến đã và đang triển khai nhiều mô hình phát triển 
kinh tế doanh nghiệp, kinh tế hộ gia đình. Hiện xã đã 
quy hoạch, xây dựng được 17ha khu sản xuất tập trung, 
16 trang trại, 120 gia trại, 150 hộ chế biến nông sản, 50 
hộ giết mổ,…

Đặc biệt, thời gian qua, nhằm giúp các doanh 
nghiệp, hộ sản xuất và người dân giảm chi phí, nâng 
cao giá trị sản xuất và chất lượng sinh hoạt cuộc sống, 

các cấp ủy, chính quyền xã Vũ Tiến đã phối hợp với 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình tổ chức nhiều hoạt động tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiết kiệm năng 
lượng (TKNL); tư vấn cho các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn xã thực hiện các biện pháp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả. Qua đó, người dân, doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn xã Vũ Tiến đã được hướng 
dẫn các phương pháp sử dụng thiết bị điện đạt hiệu quả 
cao và tiết kiệm, góp phần giảm chi phí đầu tư, hạ giá 
thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận kinh tế.  

Cụ thể, tháng 11 vừa qua, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã tổ 

Công Du

Toàn cảnh hội nghị
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chức Hội nghị tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả tại xã Vũ Tiến. Tại Hội nghị, Tiến sỹ 
Nguyễn Gia Tín - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao 
Cao đẳng Công nghiệp Nam Định đã hướng dẫn doanh 
nghiệp, bà con các quy trình sử dụng thiết bị điện tiết 
kiệm tối đa trong gia đình, công sở, đơn vị thông qua 
những video, clip, hình ảnh cụ thể, dễ hiểu.

Bên lề Hội nghị, chị Nguyễn Thị Hường - thôn Song 
Thủy, xã Vũ Tiến chia sẻ: “Gia đình tôi mỗi tháng sử 
dụng hết trên 200.000 đồng tiền điện. Thu nhập của 
gia đình chủ yếu dựa vào nông nghiệp, cuộc sống còn 
nhiều khó khăn, nên tôi luôn mong muốn tiết kiệm 
chi phí để đảm bảo cuộc sống, sinh hoạt cho gia đình. 
Bởi vậy, qua buổi tập huấn, tôi thấy rất bổ ích, vì được 
hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện rất dễ hiểu 
mà ai cũng có thể làm được, giảm tiền điện cho chính 
gia đình nhà mình. Đây cũng là kiến thức rất hữu ích mà 
tôi sẽ về phổ biến, hướng dẫn cho người thân, bà con 
hàng xóm nhằm thực hiện tiết kiệm điện hiệu quả”. 

Ghi nhận về công tác tuyên truyền TKNL của Hội 
nghị, ông Trần Đức Vinh - Chủ nhiệm Hợp tác xã 
Nông nghiệp xã Vũ Tiến cũng cho biết: “Người dân 
tham gia hội nghị rất phấn khởi và cho rằng, thông tin, 
kiến thức buổi tập huấn lần này đã làm cho người dân 
thay đổi cách suy nghĩ và nhận thức được sự cần thiết 
khi sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Nó mang 
lại lợi ích cho từng gia đình...”.

Có thể nói, trước những khó khăn, thách thức 
về sử dụng năng lượng hiện nay, cũng như dự báo 
tình trạng thiếu điện trong thời gian tới, đòi hỏi các 
cấp, các ngành, toàn xã hội cần chung tay, tích cực 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Đối với xã 
Vũ Tiến, Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và bà 
con nơi đây đã và đang thực hiện nhiều giải pháp. 
Trong đó, xã tập trung hướng vào những giải pháp 
cơ bản như:

Thứ nhất: Tích cực tuyên truyền tới các cán bộ, 
Đảng viên, nhân dân thực hiện và hiểu rõ việc sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; khuyến khích nhân 
dân sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, vận động người 
thân trong gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả. Thứ hai: Đẩy mạnh các mô hình hộ gia đình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm, đặc biệt là tiết kiệm điện. 
Bởi việc làm đó chính là tiết kiệm tiền cho gia đình và 
xã hội. Thứ ba: Chú trọng xây dựng các văn bản quy 
định tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng của các thiết 
bị, giúp người dân nhận biết sản phẩm và sử dụng. Thứ 
tư: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các thiết bị 

dán nhãn mác năng lượng, phát hiện và xử lý kịp thời 
các trường hợp vi phạm. Thứ năm: Đẩy mạnh việc sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với sự vào cuộc 
của các cấp, các ngành và người dân, coi đây là trách 
nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của mỗi cá nhân và toàn 
xã hội.

Với những giải pháp nêu trên, bà con nông dân 
xã Vũ Tiến đã và đang ngày một nâng cao hiểu biết 
về pháp luật cũng như nâng cao nhận thức về việc sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, vừa ích nước, 
vừa lợi nhà

TS, Nguyễn Gia Tín hướng dẫn các quy trình sử dụng các 
thiết bị điện

Đông đảo doanh nghiệp và người dân xã Vũ Tiến đến tham 
dự Hội nghị
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Vũ Thư là huyện cửa ngõ phía tây của tỉnh Thái Bình, nằm giữa hai trung tâm kinh tế Thái 
Bình và Nam Định. Cơ cấu phát triển kinh tế trên địa bàn chủ yếu là thuần nông nên huyện 
còn gặp nhiều khó khăn. Nắm bắt rõ thực tế đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn, đặc biệt là chính sách về tiết kiệm năng 
lượng (TKNL).

HuyệN vũ THư:

Là huyện có hệ thống giao thông thuận lợi 
khi có Quốc lộ 10 chạy qua nối liền thành 
phố Nam Định với thành phố Thái Bình, Vũ 
Thư còn nằm trong vùng phát triển kinh tế 

năng động của các tỉnh khu vực đồng bằng Bắc Bộ bao 
gồm: Hà Nội - Nam Định - Hải Phòng - Quảng Ninh. 
Đặc biệt, trên địa bàn huyện hiện có 7 cụm công nghiệp 
và 2 điểm công nghiệp quy hoạch chi tiết đã được phê 
duyệt. Đây là những tiền đề quan trọng để huyện Vũ 
Thư thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội. Tuy 
nhiên, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ trên địa bàn huyện vẫn chưa đạt hiệu quả cao 

trong việc ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, TKNL. 
Nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn vẫn 
sử dụng những thiết bị tiêu tốn nhiều năng lượng và gây 
ô nhiễm môi trường. Vì vậy, tiềm năng và thế mạnh sẵn 
có của địa phương chưa được khai thác tối ưu.  

Từ thực tế đó, nhằm góp phần thúc đẩy các cơ sở 
CNNT trên địa bàn huyện phát triển mạnh mẽ, những 
năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thái Bình đã chủ động phối hợp với UBND 
huyện, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vũ Thư để triển 
khai nhiều chương trình như: Tư vấn, hỗ trợ các doanh 

aNH TuấN

chú trọng sử dụng nĂng lượng
tiết kiệm Và hiệu quả

Bà Trần Thị Diễn - Phó giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình phát biểu trong Hội nghị 
tuyên truyền TKNL tại xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư.
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nghiệp, cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị TKNL; 
đào tạo nâng cao tay nghề cho người lao động gắn với 
ý thức TKNL tại nơi làm việc; thực hiện nhiều chuyên 
đề nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp… Đặc biệt, 
Trung tâm đã tổ chức nhiều hội nghị tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Qua đó đã 
tạo động lực thúc đẩy hoạt động SXKD cho các doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn. 

Ông Trần Vương Miện - Chủ cơ sở sản xuất và gia 
công đồ gỗ Vương Miện tại thôn Đông Tiến, xã Việt 
Tiến, huyện Vũ Thư cho biết: “Cơ sở sản xuất đồ gỗ 
của tôi được thành lập cách đây hơn mười năm, với 
ngành nghề chính là sản xuất các sản phẩm mộc: bàn 
ghế, tủ thờ... Thời gian đầu, các máy móc, thiết bị phục 
vụ sản xuất tại cơ sở chủ yếu là đã qua sử dụng, tiêu tốn 
nhiều điện năng và cho hiệu suất thấp. Sau khi tham 
dự Hội nghị tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả do Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình 
tổ chức gần đây, chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi theo 
hướng ứng dụng máy móc tiết kiệm điện năng vào sản 
xuất. Đầu năm 2018, cơ sở sản xuất chúng tôi đã đầu 
tư hơn 100 triệu đồng để mua mới một số máy như: 
Máy xẻ gỗ, máy bào, máy tiện… Đây là những thiết bị 
gia công các loại gỗ và tạo ra các sản phẩm có độ chính 
xác cao. Nhờ đó, năng suất lao động tăng lên, gấp 
nhiều lần so với trước đây. Đặc biệt, trong quá trình 
sản xuất, lượng điện năng được tiết kiệm rất nhiều, 

tiếng ồn của máy giảm đi, cải thiện điều kiện làm việc 
của nhân công, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm…”.

Chia sẻ với phóng viên, bà Trần Thị Diễn - Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình cho biết: “Thông qua các hội nghị 
thường niên tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT trong việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, đến nay, nhiều doanh nghiệp trên địa 
bàn huyện Vũ Thư đã ứng dụng máy móc hiện đại vào 
sản xuất, giúp tiết kiệm điện năng, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường. Đồng thời, tăng năng suất và chất lượng của 
sản phẩm làm ra. Qua đó, góp phần tạo dựng thêm uy 
tín, thương hiệu cho doanh nghiệp trên thị trường cũng 
như từng bước gia tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế 
cao. Sau khi ứng dụng các thiết bị máy móc mới, nhiều 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất ở trong tỉnh đã đến học 
tập kinh nghiệm. Do vậy, Chương trình tuyên truyền về 
TKNL đã đem lại nhiều lợi ích thiết thực”.

Ngoài đẩy mạnh triển khai chương trình tuyên 
truyền sử dụng TKNL và hiệu quả, thời gian qua, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Thái Bình còn kịp thời nắm bắt tình hình thực tế, tháo 
gỡ khó khăn và thúc đẩy cho nhiều doanh nghiệp phát 
triển sản xuất. Không những thế, Trung tâm còn tăng 
cường phối hợp với các tổ chức kinh tế, xã hội trên địa 
bàn tỉnh để huy động nguồn vốn hỗ trợ cho hoạt động 
khuyến công, góp phần thúc đẩy kinh tế, nâng cao đời 
sống nhân dân trên địa bàn

Cơ sở sản xuất và gia công đồ gỗ Vương Miện tại huyện Vũ Thư sử dụng thiết bị sản xuất tiết kiệm năng lượng.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG56 57

địa phương Địa PHươNg

Phong Thổ là huyện vùng cao của tỉnh Lai Châu, có 98,95 km đường biên 
giới với Trung Quốc. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp và thương mại, có nhiều tài nguyên như đất hiếm, đồng, vàng, là 
điều kiện quan trọng để phát triển ngành công nghiệp khai thác chế biến 
khoáng sản. Phong Thổ có cửa khẩu Ma Lù Thàng tạo điều kiện thuận lợi 
để trao đổi hàng hóa giữa tỉnh Lai Châu với tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), 
góp phần thúc đẩy, giao lưu văn hóa và phát triển KT-XH của địa phương.

XuâN TrườNg

Tuy nhiên, với địa hình núi cao, độ dốc lớn, 
cấu trúc địa chất liên kết không bền vững, 
nên thường xuyên xảy ra lũ quét, sạt lở, 
gây tắc đường liên miên, trong đó, từ giữa 

tháng 7 - 3/8/2018, trên địa bàn huyện Phong Thổ đã 
xảy ra mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại về người và tài sản, 
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân, ước tổng thiệt 
hại 62.158 triệu đồng. Từ ngày 01/9/2018 - 03/9/2018, 
bão lũ lại tiếp tục xảy ra. Mưa lớn kéo dài gây ngập 
úng cục bộ, làm sạt lở và thiệt hại về người, nhà ở, giao 
thông, ước tổng thiệt hại: 12.837,28 triệu đồng. Hai trận 
bão lũ liên tiếp đã làm cho Phong Thổ mất nhiều nhà 
ở, đất nông nghiệp, đường giao thông, thủy lợi và các 
công trình dân dụng, công nghiệp… ảnh hưởng rất lớn 
đến cuộc sống, sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa 
bàn huyện. Ngay sau khi bão lũ xảy ra, Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của huyện 
đã vận động nhân dân khắc phục mọi hậu quả. Huyện 
đã chỉ đạo chính quyền các cấp, các ngành kiểm tra, 
thống kê, nắm bắt tình hình thiệt hại của dân, báo cáo 
về Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn. Thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ, chú trọng 
công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời khỏi 
vùng sạt lở, tránh những thiệt hại lớn xảy ra. Tổ chức 
các lực lượng tìm kiếm những người bị mất tích, đồng 
thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm và nơi ở cho các gia 
đình gặp nạn. Huy động các đơn vị xử lý các điểm giao 
thông bị sạt lở, đảm bảo giao thông được thông suốt 
kịp thời. Động viên tinh thần của nhân dân để bà con 
an tâm tin tưởng, kịp thời khắc phục hậu quả bão lũ. 

Từ thực tế diễn biến của bão lũ tại địa phương đã cho 
thấy, công tác khắc phục hậu quả của lãnh đạo huyện rất 
kịp thời, có nhiều biện pháp hữu hiệu và thiết thực, hỗ trợ 
cho người dân bị mất nhà cửa, gia súc, gia cầm và những 
thiệt hại khác. Huy động mọi nguồn lực cùng chung tay 
với nhân dân khắc phục mọi khó khăn để giúp người dân 
an tâm tư tưởng, mau chóng ổn định đời sống, tổ chức 
kêu gọi mọi cán bộ, mọi ngành trích các nguồn kinh phí 
ủng hộ cho đồng bào vùng thiệt hại, với tinh thần tương 
thân tương ái, lá lành đùm lá rách… Những giải pháp đó 
đã phần nào làm cho lòng dân được ấm lại, tiếp thêm 
sức mạnh và niềm tin cho bà con, giúp họ giảm bớt khó 
khăn, sớm ổn định cuộc sống và tin tưởng vào Đảng, chính 
quyền và cộng đồng nhân dân trong toàn huyện. 

Vượt qua mọi khó khăn, trở ngại của thời tiết khí 
hậu, lãnh đạo và chính quyền Phong Thổ cũng đã tiếp 

Ngày hội Văn hóa thể thao huyện Phong Thổ

HuyệN VùNg biêN VữNg VàNg TroNg giaN KHó
phong thổ: 

ông TrầN VăN Quế
phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch 

UBnd huyện phong Thổ
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Một góc khu đô thị mới huyện Phong Thổ

tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình MTQG 
xây dựng nông thôn mới tại các xã gắn với cuộc vận 
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, 
đô thị văn minh”. Tổ chức đoàn đi học tập, trao đổi 
kinh nghiệm về công tác xây dựng NTM tại huyện Tam 
Đường, chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc tình hình triển khai 
công tác xây dựng nông thôn mới tại các xã. Tiếp tục 
duy trì 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, công nhận thêm 
01 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 09 xã đạt từ 10-14 
tiêu chí, 05 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Bình quân đạt 11,76 
tiêu chí/xã và đạt 95,2% so với kế hoạch giao. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được 
duy trì, phát triển. Tiếp tục quan tâm thu hút đầu tư 
phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
có tiềm năng, lợi thế. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ 
chức, cá nhân vào địa bàn tìm hiểu và đầu tư xây dựng 
các công trình thủy điện, sản xuất vật liệu xây dựng. 
Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ước 
đạt trên 136.856 triệu đồng đạt 108,6% so với kế hoạch, 
tăng 10.856 triệu đồng so với năm trước. Trong đó sản 
phẩm chủ yếu là sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến 
nông lâm sản, sản xuất điện... 

Công tác đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo được 
các cấp, các ngành quan tâm thực hiện, bảo đảm mọi 
người dân được đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 
kiệm. Tổ chức thăm hỏi, tặng 189 suất quà của Chủ tịch 
nước, của tỉnh, huyện trị giá 171,2 triệu đồng cho các gia 
đình chính sách, người có công; hỗ trợ 1.480 hộ nghèo 
không có khả năng ăn tết với kinh phí 943 triệu đồng. Hỗ 
trợ bệnh nhân nằm viện không có khả năng về nhà ăn tết 
với tổng kinh phí là 32 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào 
tết vì người nghèo, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà cho các 

hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối 
tượng khác trên địa bàn trị giá trên 2,352 tỷ đồng. Chỉ đạo 
tổ chức cấp phát 104,16 tấn gạo cứu đói giáp hạt cho 1.506 
hộ với 6.944 khẩu của 18 xã, thị trấn. Hỗ trợ, kịp thời động 
viên các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2018, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song kinh tế - xã hội 
của huyện tiếp tục phát triển, vượt, đạt và xấp xỉ đạt 
kế hoạch hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu, một số kết quả 
nổi bật như: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 161,4% kế 
hoạch; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt 101,4% kế 
hoạch; mức giảm tỷ lệ sinh đạt 254% kế hoạch; giảm tỷ 
lệ sinh con thứ 3 trở lên đạt 120% kế hoạch; tỷ lệ trường 
đạt chuẩn quốc gia đạt 106,5% kế hoạch; tỷ lệ lao động 
được đào tạo, tập huấn so với tổng số lao động đạt 
112,6% kế hoạch; tỷ lệ số thôn, bản, khu phố đạt tiêu 
chuẩn văn hóa đạt 105,4% kế hoạch;...

Nỗ lực vượt qua mọi khó khăn trở ngại, Phong Thổ 
đã dần ổn định, những nhà mới trong các bản làng 
đang được hồi sinh, người dân tiếp tục xây dựng những 
căn nhà mới trên triền đồi, ven đường, cuộc sống lại 
tấp nập, rộn ràng trong mùa lễ hội, tiếng hát, tiếng hò 
và những tà áo mới lung linh sắc màu của những nam 
thanh nữ tú lại dập dìu, hò hẹn trong sắc xuân đang 
về. Phong Thổ vẫn vươn mình trong bão lũ, trong khó 
khăn càng thấm đẫm tình người, từ lãnh đạo huyện đến 
chính quyền các cấp và mọi tầng lớp nhân dân trong 
huyện đã đoàn kết bên nhau, ra sức thi đua hăng say 
lao động, sản xuất, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, 
nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu KT-XH 
mà Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, xứng đáng với 
niềm tin Phong Thổ huyện vùng biên vững vàng trong 
gian khó
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Được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh 
Bình Định và mạng lưới BHXH các địa phương, năm 2018, với sự 
khẩn trương cập nhật chế độ mới, nâng cao nghiệp vụ, hoạt động 
BHXH tỉnh Bình Định diễn ra sôi động, đi vào nề nếp, tạo ra sung lực 
mới để toàn ngành hướng đến sự hoàn thiện, đưa chính sách an sinh 
của Đảng, Nhà nước đến với mọi tầng lớp nhân dân thiết thực, hiệu 
quả. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Phạm 
Mai - Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định về quá trình triển khai hoạt 
động BHXH trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bình Định:

PV: Xin ông cho biết, những kết quả mà BHXH 
Bình Định đã đạt được trong năm 2018 - năm đầu tiên 
áp dụng các chính sách mới của Đảng và Nhà nước về 
BHXH?

Giám đốc Phạm mai: Năm 2018, Chính sách 
BHXH, BHYT ngày càng mở rộng và phát triển nhanh 
chóng; khối lượng công việc phát sinh nhiều, ngành lại 
đang thực hiện tinh giản theo Nghị định số 108/2014/
NĐ-CP của Chính phủ nên gặp không ít khó khăn. 
BHXH Bình Định đã phát động phong trào thi đua đều 
khắp và cơ bản đã đạt được các chỉ tiêu đề ra:

Về thu BHXH, BHYT đều tăng so với năm 2017, 
trong đó số người tham gia BHXH bắt buộc là 106.103 
người, đạt tỷ lệ 100,1% kế hoạch giao, tăng 5.807 người 
(5,8%) so với năm 2017; Lao động tham gia BHXH tự 
nguyện là 2.848 người, đạt tỷ lệ 83,3% kế hoạch giao, 
tăng 658 người (30%) so với năm 2017; Lao động tham 
gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 93.503 người, đạt 
tỷ lệ 98,3% kế hoạch giao, tăng 6.577 người (7,6%) so 
với năm 2017; Có 1.372.402 người tham gia BHYT (kể 
cả 18.157 thân nhân sĩ quan Quân đội), đạt tỷ lệ 100,6% 
kế hoạch giao, tăng 22.469 người (1,7%) so với năm 
2017; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 88,7% dân số toàn tỉnh, 
hoàn thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao (83,3%) 
và chỉ tiêu HĐND tỉnh giao (88,5%). Tổng số nợ đến 
31/12/2018 (dự kiến) đạt 165.461 triệu đồng, giảm 21,5% 
so với số nợ năm 2017.

Thực hiện chi các chế độ BHXH, BHYT tăng 18,6% 
(tương ứng 527,3 tỷ đồng) so với năm 2017, trong đó 
chi các chế độ BHXH tăng 17,2% (278,8 tỷ đồng); chi 
khám chữa bệnh BHYT tăng 20,6% (248,5 tỷ đồng) so 
với năm 2017.

PV: Để có được những thành quả bước đầu về 
triển khai các Luật, chính sách mới về BHXH, năm qua, 
BHXH tỉnh Bình Định được hỗ trợ gì từ các cấp, các 
ngành và nhân dân địa phương, thưa ông?

Giám đốc Phạm mai: Có thể nói, năm 2018, 
BHXH Bình Định nhận được sự hỗ trợ trực tiếp thiết 
thực của BHXH Việt Nam, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh 
ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình Định về triển khai áp dụng 
các chính sách mới về BHXH. Bên cạnh đó, BHXH Bình 
Định cũng chủ động phối hợp với Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Ban Quản lý Khu kinh tế 
tỉnh tổ chức 50 hội nghị truyền thông, đối thoại chính 
sách BHXH, BHYT; 06 hội nghị tuyên truyền, đào tạo 
nhân viên đại lý thu tại các huyện; 07 hội thi tìm hiểu 
về chính sách BHXH, BHYT; tổ chức tuyên truyền trực 
quan, diễu hành tuyên truyền chính sách chế độ BHXH, 
BHYT nhân ngày thành lập ngành BHXH 16/2 và Ngày 
Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7; ký kết chương trình phối 
hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, 
BHYT giai đoạn 2018-2022 với Tỉnh đoàn Bình Định. 

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức 
2 buổi giao lưu trực tuyến chính sách BHXH, BHYT 

“Năm 2019, Tiếp TụC Đẩy mạNH Cải CáCH HàNH CHíNH, 
rúT NgắN THời giaN giao dịCH bHXH” 

ông PHạm mai
giám đốc BhXh tỉnh Bình định
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trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh; phối hợp 
với VTV8 Huế thực hiện 02 chương trình truyền hình 
thực tế “Chuyến xe buýt kỳ thú” tuyên truyền chính 
sách BHXH, BHYT đến người lao động; phối hợp với 
Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin - Truyền thông tuyên truyền 
về hội nghị ASSA 35, chính sách pháp luật BHXH đối 
với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, 
phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tổ chức 
truyền thông đối thoại chính BHXH, BHYT với các 
doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp FDI; quản lý 
Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh phục vụ công 
tác tuyên tuyền, trao đổi thông tin giữa Ngành với các 
cơ quan, tổ chức có hiệu quả thiết thực.

 Ngoài ra, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền 
hình Bình Định, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
TW… thường xuyên đưa tin và tuyên truyền những nội 
dung mới của Luật BHXH năm 2014, quy định của Bộ 
Luật hình sự năm 2015 về chế tài xử lý hình sự đối với 
các tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT .

PV: Tiếp tục thực hiện chương trình hành động 
thực hiện Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24/8/2017 
của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam, năm 2019, 
BHXH Bình Định có những giải pháp căn cơ nào để 
Luật BHXH được tiếp tục thực thi một cách hiệu quả, 
thưa ông?

Giám đốc Phạm mai: Căn cứ chương trình công 
tác chung của ngành và địa phương, trên cơ sở những 
kết quả đạt được của năm 2018, BHXH tỉnh Bình Định 
đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, tập 
trung vào những giải pháp chủ yếu sau đây: 

Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh và BHXH Việt Nam trong tổ chức thực 
hiện chính sách BHXH, BHYT. Tập trung khai thác, 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, chú trọng phát 
triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT cận 
nghèo, học sinh, sinh viên… và các đối tượng mới theo 
Nghị định 143/2018/NĐ-CP, Nghị định 146/2018/NĐ-
CP của Chính phủ. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành 
về thực hiện chính sách pháp luật BHXH, BHYT. Kiến 
nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm những trường hợp 
vi phạm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả xử lý sau thanh tra, 
kiểm tra, áp dụng Bộ Luật hình sự khi cần thiết.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông xã hội 
về BHXH, BHYT theo Nghị quyết số 96-NQ/BCS ngày 
24/8/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về 
“Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác 
truyền thông về BHXH, BHYT trong tình hình mới”. 

 Phối hợp với ngành Y tế địa phương theo dõi, triển 
khai thực hiện dự toán chi khám chữa bệnh BHYT 2019 
theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt 
Nam và UBND tỉnh.

BHXH tỉnh Bình Định tiếp tục đẩy mạnh cải cách 
hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, 
giao dịch hồ sơ BHXH điện tử, áp dụng hiệu quả Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào thực hiện 
các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, rút ngắn thời 
gian giao dịch BHXH. 

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, phát động thi đua 
trong toàn ngành, tham gia các phong trào thi đua yêu 
nước do ngành, địa phương phát động, thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2019.   

PV: Xin cám ơn ông và kính chúc BHXH Bình Định 
bước vào năm mới với những thắng lợi!

VăN THuậN (Thực hiện)

Ông Phạm Mai - Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định (thứ 3 từ 
phải sang) ký kết quy chế phối hợp với Hội Phụ nữ tỉnh về 
công tác truyền thông

BHXH Bình Định tổ chức các hội thi tìm hiểu về chính sách mới 
trong BHXH, BHYT
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TruNg Tâm KC&TKNL THaNH Hóa: 

Vượt qua mọi trở ngại và khó khăn, ngành Công Thương Thanh Hóa vẫn tăng trưởng cao 
bình quân cả nước, trong đó SXCN và xuất khẩu có mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến 
nay, trong đó, 9 tháng năm 2018 Thanh Hóa đứng thứ hai cả nước về tăng trưởng (sau Hà 
Tĩnh) với 9 sản phẩm công nghiệp mới. 

Đạt được những thành quả đó là do sự nỗ 
lực của toàn ngành Công Thương trong 
tỉnh, trong đó Trung tâm Khuyến công 
và Tiết kiệm năng lượng (KC&TKNL) 

có vai trò then chốt, quan trọng, góp phần tạo động 
lực thúc đẩy hoạt động sản xuất công nghiệp tại địa 
phương phát triển. 

Từ đầu năm 2017 đến nay, từ nguồn vốn hỗ trợ ở 
chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa 
phương, Trung tâm KC&TKNL đã triển khai thực hiện 
39 đề án hỗ trợ. Trong đó, 6 tháng đầu năm 2018, đã 
triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ như: Chương 
trình khuyến công quốc gia đã ký hợp đồng với Cục 
Công Thương địa phương 5 đề án, hỗ trợ các cơ sở 

công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa 
phát triển chế biến lâm sản giai đoạn 2018-2020 (năm 
2018 sẽ thực hiện hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào 
chế biến lâm sản cho 6 đơn vị); hỗ trợ máy móc thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất các sản phẩm CN-TTCN cho 4 
đơn vị. Đối với chương trình khuyến công địa phương, 
Trung tâm đã thực hiện các chương trình: Hỗ trợ máy 
móc thiết bị tiên tiến để sản xuất các sản phẩm CN-
TTCN cho 10 đơn vị; xây dựng chương trình quảng 
bá sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở sản xuất, kinh 
doanh điển hình…

Bên cạnh đó, Trung tâm KC&TKNL tỉnh đã chú 
trọng, đẩy mạnh thực hiện nhiều đề án hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh phát 

XuâN TrườNg

thành quả Và giải pháp

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh thăm, làm việc với tỉnh và ngành Công Thương Thanh Hóa
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triển sản xuất, kinh doanh như: Hỗ trợ kinh phí cho 
Công ty CP Thiết bị giáo dục Hồng Đức đầu tư dây 
chuyền máy cưa bán tự động panel nhằm nâng cao 
công suất, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, 
giúp doanh nghiệp xử lý được gỗ có kích thước dài, 
độ chính xác cao, độ nét của sản phẩm tốt hơn và 
nâng cao năng suất gấp 3 lần so với hoạt động của 
các loại máy cưa thông thường. Đồng thời, hỗ trợ 
Công ty Sản xuất và Xuất khẩu Hoàng Long, Cụm 
Công nghiệp thị trấn Nga Sơn - đơn vị chuyên sản 
xuất và cung ứng nguyên liệu cói, bèo tây để xây 
dựng thành công lò sấy Harichson. Được đầu tư 
lò sấy, khâu làm khô nguyên liệu được bảo đảm, 
không có tình trạng ẩm mốc, điều này đã góp phần 
không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cũng như 
mẫu mã sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong nước và xuất khẩu. 

Gần đây, Trung tâm còn hỗ trợ cho Công ty CP 
Phân bón Phúc Thịnh, xã Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) dây 
chuyền máy móc thiết bị cân điện tử và hệ thống định 
lượng. Nhờ các thành phần được sử dụng trong quá 
trình sản xuất chính xác cao, giúp các sản phẩm phân 
bón hữu cơ của Công ty luôn bảo đảm chất lượng, các 
chất dinh dưỡng luôn được cân bằng. Hỗ trợ kinh phí 
cho Công ty TNHH Xuân Trường, xã Quý Lộc (Yên 
Định) để đổi mới máy mài bong Xi-in-xi, công nghệ của 
Italia. Trước đây Công ty sử dụng công nghệ mài đá của 
Việt Nam, công suất chỉ đạt 35 m2/ngày, không đáp 
ứng được nhu cầu của thị trường, nhưng từ khi được 
tỉnh hỗ trợ kinh phí, Công ty đã có điều kiện đầu tư 
được máy mài đá với công nghệ hiện đại, công suất đạt 
tới 300 m2/ngày, tương đương với 20 công nhân mài thủ 
công và cao gấp hơn 8 lần so với trước đây. Nhờ đó, đã 
tạo điều kiện cho DN mở rộng thị trường và quy mô 
sản xuất, kinh doanh. 

Song song với công tác đầu tư thiết bị máy móc 
hiện đại, Trung tâm KC&TKNL tỉnh cũng đã hướng 
dẫn nhiều doanh nghiệp áp dụng và xây dựng các mô 
hình trình diễn kỹ thuật để phát triển sản xuất, kinh 
doanh, tạo đà cho các doanh nghiệp nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của thị trường, giảm 
thiểu sức lao động cũng như nguồn điện năng trong 
quá trình hoạt động. Vì vậy, Trung tâm đang tiếp tục 
xây dựng các chương trình, đề án hỗ trợ đẩy mạnh 
sản xuất, kinh doanh cho các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp; hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia các chương 
trình kết nối cung cầu… 

Tuy nhiên, quá trình hoạt động, Trung tâm vẫn 
gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ như: Kinh phí 
hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng, cải tiến, đổi 
mới thiết bị, công nghệ vào sản xuất còn hạn chế, 
do đó chưa thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển 
công nghiệp nông thôn; Công tác khảo sát, đánh giá, 
tư vấn, hướng dẫn và khả năng xây dựng, lựa chọn các 
đề án khuyến công có tính khả thi còn ít về số lượng 
và chưa có kế hoạch hỗ trợ đồng bộ, chuyển tiếp và 
nhân rộng sau khi thực hiện các đề án; Quy mô các 
cơ sở CN-TTCN trên địa bàn tỉnh phần lớn là vừa và 
nhỏ, chậm đổi mới ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến, phương thức sản xuất, kinh doanh nên không thể 
dành kinh phí để hỗ trợ phát triển sản xuất cho các 
doanh nghiệp…

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và 
phát huy tối đa vai trò thúc dẩy đầu tư phát triển sản 
xuất CN-TTCN, Trung tâm KC&TKNL đã và đang nỗ 
lực thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc cụ thể hóa 
các nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được đẩy mạnh, 
huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp tập trung 
đầu tư, đổi mới, ứng dụng máy móc, trang thiết bị tiên 
tiến, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất CN-TTCN. 
Tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp phát 
triển theo hướng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng, thân 
thiện với môi trường, nâng cao tính cạnh tranh của sản 
phẩm, nhằm mở rộng và giữ vững thị trường tiêu thụ, từ 
đó tạo động lực cho ngành CN-TTCN trong tỉnh phát 
triển, nâng cao chất lượng, tính cạnh tranh, giữ vững thị 
trường tiêu thụ. Cùng với đó, gắn két mối quan hệ giữa 
doanh nghiệp với các hoạt động của Trung tâm nhằm 
tìm hiểu những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết 
của các doanh nghiệp và có những giải pháp giúp đỡ, 
hỗ trợ kịp thời để doanh nghiệp phát triển sản xuất ổn 
định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức của cán bộ về vị trí, tầm quan trọng của 
hoạt động khuyến công trong việc hỗ trợ phát triển 
CN-TTCN. 

Với phương pháp đúng và cách làm thiết thực, 
hiệu quả, có thể khẳng định, Trung tâm KC&TKNL 
đã thực sự là động lực thúc đẩy SXCN, TTCN phát 
triển, góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng KT-XH của địa phương. Tin rằng trong thời 
gian tới, Trung tâm KC&TKNL Thanh Hóa sẽ gặt hái 
được nhiều thành công trong tiến trình CNH-HĐH 
nông nghiệp, nông thôn ở địa phương và hội nhập 
kinh tế quốc tế
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N
hững năm ấy tôi thuộc diện độc 
thân ở Hà Nội. Vợ con sinh sống 
ở quê. Tôi được cơ quan phân phối 
cho nửa gian nhà cấp 4, rộng 9 m2, 

dù sống độc thân cũng phải xắn tay làm kinh tế để hỗ 
trợ gia đình. Một lần ra chợ Mơ mua được con lợn 
giống to hơn cái chai về nuôi. Khi nuôi cũng chẳng để 
ý giới tính, về nhà mới biết là lợn cái. Chưa có chuồng, 
tôi hì hục lăn về một cái ống cống xi măng vốn là hầm 
trú ẩn tránh máy bay thời chống Mỹ, đặt trước nhà 
thả lợn vào nhốt tạm. Dạo đó đang mùa hè nóng bức, 

ống xi măng kín mít không thông được gió, lại hấp 
nhiệt nóng ran, mới đến quá trưa mà lợn đã toát mồ 
hôi, mắt lờ đờ, sùi cả bọt mép như sắp tắt thở. Hoảng 
quá, tôi vội bế thốc lợn vào nhà quạt lấy, quạt để cho 
nó dần tỉnh lại rồi lấy dây buộc vào chân giường như 
xích con cún. Tiêu chuẩn cán bộ mỗi tháng được 13,5 
ki lô vừa gạo vừa mì sợi. Mì ưu tiên cho lợn, còn phải 
mua thêm khoai lang, phần thì người ăn, phần thì nấu 
nhuyễn với mì làm thức ăn chăn nuôi. Chiều chiều 
còn ra chợ mua mớ cá ươn bồi dưỡng cho lợn, bận 
chẳng khác gì nuôi con mọn.

Một lần nuôi lợn Tết

Duy KhoáT

Ấy là những năm đầu của thập niên 80 của thế kỷ 20, dân ta coi “con lợn là đầu cơ nghiệp” 
chứ không phải là con trâu như người xưa vẫn nói. Phong trào nhà nhà nuôi lợn, người người 
nuôi lợn được phát triển cả trong nội thành Hà Nội. Con lợn là cứu cánh cho nền kinh tế gia 
đình thời bao cấp. Nhiều người còn coi lợn là... “Thủ trưởng”. Bạn bè lâu ngày gặp nhau chưa 
kịp hỏi thăm sức khỏe đã hỏi luôn: “Thủ trưởng nhà cậu được bao nhiêu cân hơi rồi, sắp được 
xuất chuồng chưa?”.
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Sau mấy tuần, mừng thấy lợn trơn lông đỏ da và 
ngày càng ăn khỏe, thế là hàng ngày tôi đi kiếm gạch 
vỡ, cây que về dựng cái chuồng nho nhỏ. Nguồn thức 
ăn mỗi lần mua nửa bao tải cám gạo, hoặc cám ngô 
và vớt bèo tây ở ao hoang gần đó. Việc tăng gia đang 
đà phấn khởi, bỗng một hôm lợn chê cám, tôi sợ đến 
thót tim. Khu tập thể ở liền kề trụ sở cơ quan, khi 
nghe tin này ai cũng xuống thăm lợn, tình cảm ân 
cần với khổ chủ như thăm người ốm. Trong số đó có 
một cô kỹ sư chăn nuôi, đã thăm bệnh và phán đoán: 
“Lợn không có biểu hiện ốm, hay anh mua phải cám 
mốc?”. Tôi xúc nửa bát cám cho cô xem. Cô đưa lên 
mũi ngửi, lại lấy ngón tay miết miết, rồi cười: “Anh 
mua phải cám đểu rồi. Cám trộn lẫn mùn cưa đây 
này”! Mọi người đến chia buồn, giờ được phen cười 
phớ lớ. Còn chủ nhà sung sướng thở phào: Trời ạ, bọn 
con buôn lừa đảo đến thế là cùng.

Một thời gian sau, lợn đã tăng được khoảng 30 
cân. Tính nhẩm từ giờ đến cuối tháng chạp chí ít 
phải được 40 cân hơi. Sẽ nhốt rọ đèo về quê, rủ thêm 
hàng xóm đánh đụng ăn tết. Định bụng hôm mổ lợn 
sẽ cho lũ con được ăn vã một bữa lòng thả cửa, bõ 
công thèm khát cả năm. Ngắm con ỉn ngày càng lớn 
nhanh như gái dậy thì, hàng xóm cứ tấm tắc khen 
chủ nhà nuôi lợn mát tay, thì đánh đùng một cái lợn 
chê cám thật. Tôi lại lếch thếch bế lợn đặt vào gầm 
giường và kê thêm hai chồng gạch đỡ cái giường ọp 
ẹp, long mộng đề phòng giường sập đè chết lợn. Đầu 
giờ chiều đạp xe sang phòng y tế cơ quan Bộ Nông 
nghiệp, vì quen thân anh y sĩ phụ trách phòng này. 
“Anh Tâm ơi, em đang có việc sang nhờ cậy anh 
đây”! “Việc gì thế, có quan trọng không”?  Y sĩ Tâm 
sốt sắng hỏi lại. “Bà mẹ vợ em ở quê lên cái nhọt to 
ở bắp đùi, kêu rên suốt đêm. Anh có thuốc gì”... Tôi 
chưa nói hết câu thì anh y sĩ đã sốt sắng: Rõ khổ thân 
bà cụ. Tớ cho cậu sáu lọ Tép (Steptomycin) về tiêm 
cho cụ, rồi cho biết kết quả nhé!

Thế là có thuốc, nhưng người biết tiêm ở cơ quan 
lại đi vắng, đành để sáng mai. Chiều tối hôm ấy, tôi 
đong hẳn một bò gạo trắng nấu cháo cho lợn. Được 
mua phân phối xuất mì chính cánh đựng trong chiếc 
lọ Penicillin, mỗi bận nấu canh chỉ rắc vài chục hạt, 
hiện còn đến 1/3 lọ mà dám cắn răng dốc hết cả vào 
xoong cháo lợn. Nghe ngóng theo dõi đến 11 giờ 
đêm vẫn không thấy lợn đụng mõm. Tôi nằm trằn 
trọc, hai hàng nước mắt tuôn ròng, vừa lo mất của lại 

vừa tủi thân, rồi ngủ thiếp đi. Vào lúc 3 giờ sáng chợt 
tỉnh giấc, nghe tiếng kêu tọp tọp ở dưới gầm giường, 
tôi trở dậy bật đèn thì thấy “chị chàng” đang vục 
mõm vào xoong cháo tợp như điên. Sau một thoáng 
ngỡ ngàng, tôi sung sướng chỉ chực nhảy cẫng lên hát 
ca như gã hề chèo.

Nghe tin lợn vừa cải tử hoàn sinh, mọi người lại ríu 
rít xuống nhà chia vui. Cô kỹ sư lúc này cũng có mặt, 
đưa tay cù vào nách lợn, thế là cô nàng nằm ệp xuống, 
mắt khép lim dim. Cô kỹ sư khúc khích cười: Lợn nhà 
anh phải lòng trai rồi, nó bỏ ăn vì động đực đấy. Anh 
xem này, cái “hoa” của nó còn đỏ tấy lên như là... Thế 
là lại nổ ra một trận cười thắt ruột.

Ba ngày sau, tôi đón được anh bác sĩ thú y (là 
bạn của cô kỹ sư vừa kể trên). Anh rất nhiệt tình, 
xắn quần cùng tôi vào chuồng bắt lợn, trói chặt bốn 
chân, liếc mũi dao nhọn cho sắc. Anh bảo: Hoạn lợn 
đực dễ ợt, còn hoạn lợn cái không dễ chút nào đâu 
nhé! Anh hướng dẫn tôi phải giữ chắc lợn để anh 
làm phẫu thuật, tôi răm rắp tuân theo. Từ khi anh 
ấn mạnh mũi dao vào sườn lợn rồi lùa hai ngón tay 
vào móc đến 20 phút vẫn chưa có kết quả. Thời gian 
như ngừng trôi, lúc này con lợn không còn sức để 
giãy giụa khiến tim tôi đau thắt. Mồ hôi bác sĩ cũng 
túa ra như tắm đến trôi cả gọng kính. Thêm 15 phút 
nữa anh mới rút được tay ra và kéo theo một mẩu 
nội tạng bầy nhầy lẫn máu, tuyên bố: “Xong”. Cuối 
cùng là khâu vết mổ rồi bôi thuốc sát trùng, sau rồi 
nhảy lên xe nói là vội đi có việc.

Tôi ì ạch bê lợn vào chuồng, thân nó đã mềm 
oặt, mãi hôm sau lợn vẫn chưa dậy được, tôi đổ cháo 
vào mồm nó cũng không nuốt, rồi thân nhiệt tăng, 
sốt cao. Nguy to rồi, thì ra anh bác sĩ thú y này chỉ 
giỏi lý thuyết cao siêu, đâu có thạo tay nghề như như 
mấy anh hoạn lợn vẫn rao ngoài đường. Cơ quan tôi 
có người nghi ngờ, hay là anh làm vỡ thận hoặc cấu 
thủng ruột lợn mất rồi?

Tôi sợ đến bạc mặt, hai mắt đỏ hoe, không bị anh 
ta hoạn mà đau hơn hoạn. Vội chạy ra chợ Kim Liên 
gọi chị hàng thịt vào bán đổ bán tháo gỡ để mong gỡ 
được đồng nào hay đồng ấy. Sau lần đó, tôi loay hoay 
chẳng biết làm gì để có thêm thu nhập, đành thử quay 
sang học nghề...  làm thơ, ngờ đâu “mần” thơ vừa vất 
vả vừa khó kiếm tiền. Khó như nuôi lợn Tết



Công ty Cổ phần Harec Đầu tư và Thương mại được gọi tắt là 
“Toà nhà Harec” toạ lạc tại số 4A Láng Hạ với chức năng kinh 
doanh cho thuê văn phòng. Toà nhà Harec có 16 tầng nổi và 2 tầng 
hầm, cung cấp hơn 8.000m2 diện tích văn phòng cho thuê, là nơi 
được lựa chọn làm văn phòng của nhiều tập đoàn kinh tế, dự án, 
các công ty trong và ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như bảo 
hiểm, ngân hàng, dược phẩm, luật, dịch vụ vận chuyển…

Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển với rất nhiều những 
thăng trầm của thị trường cho thuê văn phòng nói riêng và tình 
hình kinh tế nói chung, Toà nhà Harec luôn hướng tới một dịch vụ 
chuyên nghiệp, chú trọng kiểm soát chất lượng phục vụ, nhằm duy 
trì và nâng cao dịch vụ, không ngừng cải tạo cơ sở vật chất và cơ 
sở hạ tầng, tạo mỹ quan và môi trường làm việc chuyên nghiệp, 
thân thiện để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách thuê.

Những nỗ lực phục vụ của Toà nhà đã được khách hàng đánh giá 
và tin chọn bằng sự hợp tác lâu dài. Đa số các khách thuê tại toà 
nhà đã gia hạn thuê thêm khi hết thời hạn, nhiều khách hàng đã 
đồng hành cùng toà nhà từ ngày đầu hoạt động cho đến nay và vẫn 
tiếp tục hợp tác cùng sự phát triển của hai bên. Công suất cho thuê 
trung bình hàng năm của toà nhà luôn đạt trên 90% ngay cả trong 
những năm khó khăn, có những thời điểm đạt 100%.

Trong không khí hân hoan chào đón năm mới 2019, Công ty Cổ 
phần Harec Đầu tư và Thương mại xin gửi đến Quý khách hàng, 
Quý đối tác lời Chúc mừng năm mới thật nhiều sức khỏe, an 
khang và thịnh vượng.

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi vô cùng cảm ơn sự 
hợp tác quý báu của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời 
gian qua. Chúng tôi cam kết luôn hoạt động với mục tiêu cung cấp 
dịch vụ tốt nhất, trên tinh thần lợi ích của khách hàng là điều kiện 
tồn tại của mình, nhằm mang lại môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và là sự lựa chọn tin cậy, lâu dài của Quý khách hàng.

Một lần nữa, Tòa nhà Harec xin chân thành cảm ơn và tri ân Quý 
khách hàng, Quý đối tác đã, đang và sẽ tiếp tục hợp tác cùng 
chúng tôi. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý 
vị trong năm tới.

Xin kính chúc Quý vị cùng gia đình một năm mới tốt lành, thật 
nhiều niềm vui - một năm 2019 may mắn, hạnh phúc, an khang 
và thịnh vượng!

ĐC: Số 4A Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội
ĐT: (84 24) 377 24 330  *  Fax: (84 24) 377 24 332
Email: sales@harec.com.vn  * Web: harec.com.vn

Chúc Mừng 
Năm Mới

Chúc Mừng 
Năm Mới

TÒA NHÀ HAREC 

Không ngừng 
nâng cao dịch vụ

Không ngừng 
nâng cao dịch vụ










