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Quyết định số 1881/QĐ-TTg nêu rõ mục 
tiêu chung là nhằm: Huy động và sử 
dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo 
động lực mới thúc đẩy phát triển sản 

xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, góp phần xây 
dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Khuyến khích 
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất 
sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi 
trường và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng 
trưởng xanh, phát triển bền vững; Thúc đẩy hoạt động 
kết nối giao thông các sản phẩm công nghiệp nông thôn; 
hình thành các sản phẩm, nhóm sản phẩm có sức cạnh 
tranh cao đáp ứng nhu cầu thị trường, đặc biệt là thị 
trường xuất khẩu. Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế biến 
tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông 
lâm thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công 
nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp; Tạo điều kiện cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển kinh 
tế số, nâng cao năng suất chất lượng, năng lực cạnh tranh 
và thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc 
tế… Trong đó, có một số nội dung chủ yếu sau:

- Xây dựng được 340 mô hình trình diễn kỹ thuật; 
chuyển giao công nghệ. Ứng dụng được 1.600 máy móc 
thiết bị và 300 dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đánh giá sản 
xuất sạch hơn cho 300 cơ sở công nghiệp nông thôn; 
xây dựng mô hình thí điểm về sản xuất sạch hơn cho 
100 cơ sở công nghiệp nông thôn. Hỗ trợ sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 cơ 
sở công nghiệp nông thôn; 

- Tổ chức được 03 kỳ bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia, 02 kỳ bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
khu vực. Hỗ trợ 350 cơ sở công nghiệp nông thôn xây 
dựng, đăng ký nhãn hiệu sản phẩm. Hỗ trợ tổ chức 
được 15 hội chợ triển lãm trong nước, 5 hội chợ triển 
lãm tại nước ngoài và hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông 
thôn tham gia 45 hội chợ triển lãm trong nước, 13 hội 
chợ tại nước ngoài để trưng bày, giới thiệu, quảng bá 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp, 
hàng thủ công mỹ nghệ.

- Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 50 cụm công 
nghiệp. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô 
nhiễm môi trường cho khoảng 60 cụm công nghiệp. 
Hình thành cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh 
vực sản xuất, chế biến;

Ngày 20/11/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1881/QĐ-TTg phê 
duyệt Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2021-2025, đồng thời giao cho các Bộ: 
Công Thương, Tài chính, Kế hoạch – Đầu tư, UBND các tỉnh, thành phố và các tổ chức, cá 
nhân liên quan căn cứ phạm vi trách nhiệm của mình, thực hiện tốt Quyết định này. Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng tóm tắt nội dung chính của Quyết định.

CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT
KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo 
tại Hội nghị khuyến công quốc gia



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG6 7

PV

- Đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao động theo 
nhu cầu của các cơ sở công nghiệp nông thôn gắn với 
yêu cầu của thị trường; khoảng 500 cán bộ quản lý, kỹ 
thuật, thợ giỏi, nghệ nhân tiểu thủ công nghiệp. Đào 
tạo, bồi dưỡng khoảng 300 giảng viên, báo cáo viên, đội 
ngũ cán bộ chuyên sâu về sản xuất sạch hơn. Đào tạo 
khởi sự kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, nhận thức 
và năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn cho khoảng 
15.000 học viên. Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp nông thôn tại các địa bàn khó khăn 
và đặc biệt khó khăn;

- Tăng cường tư vấn, trợ giúp thông tin cho cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Đa dạng hóa các hình thức 
thông tin truyền thông; tăng mạnh số lượng các cơ sở 
công nghiệp nông thôn nắm bắt và chủ động tham gia 
chương trình;

- Nâng cao năng lực và tổ chức thực hiện cho cán bộ, 
cộng tác viên khuyến công. Tạo lập hệ thống cơ sở dữ 
liệu thống nhất từ trung ương đến địa phương, kết nối, 
liên thông, chia sẻ, khai thác sử dụng dữ liệu về khuyến 
công nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Trong giai đoạn này, công tác khuyến công sẽ 
tập trung vào những nội dung sau: Hỗ trợ xây dựng 

mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 
và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, xây dựng mô hình thí điểm về áp dụng sản 
xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi 
trường cho cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ 
phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ 
liên doanh, liên kết, tham gia cụm liên kết ngành, 
chuỗi giá trị, hợp tác đầu tư phát triển các cụm công 
nghiệp; Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực có chất 
lượng, nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, trợ giúp 
các cơ sở công nghiệp nông thôn; Hỗ trợ tư vấn 
thông tin phát triển công nghiệp nông thôn, công tác 
truyền thông…

Kinh phí thực hiện Chương trình bao gồm nguồn 
ngân sách nhà nước. Hàng năm, căn cứ vào Chương 
trình và đề xuất của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính cân 
đối kinh phí từ ngân sách trung ương để thực hiện các 
hoạt động khuyến công (đối với kinh phí khuyến công 
quốc gia); Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí thực hiện để bố trí 
trong dự toán ngân sách địa phương (đối với kinh phí 
khuyến công địa phương) theo quy định của Luật Ngân 
sách nhà nước và các quy định hiện hành…

Thời gian qua, chương trình khuyến công quốc gia đã hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn
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NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

CÔNG BỐ SẢN PHẨM ĐẠT THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA VIỆT NAM LẦN THỨ 7

Lễ công bố diễn ra vào tối 25/11, tại Nhà hát Lớn 
Hà Nội do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức. Sau hơn 9 
tháng phát động và triển khai hoạt động xét chọn, Hội 
đồng THQG đã công nhận 124 doanh nghiệp với tổng 
số 283 sản phẩm đạt THQG Việt Nam năm 2020.

Điểm nhấn của Chương trình năm 2020 đó là số lượng 
doanh nghiệp và số lượng sản phẩm đạt Thương hiệu quốc 
gia tăng với tỷ lệ cao nhất từ trước đến nay, tăng 27 doanh 
nghiệp so với năm 2018 (97 doanh nghiệp). Số lượng các 
doanh nghiệp mới tham gia Chương trình có sản phẩm 
đạt Thương hiệu quốc gia cũng tăng mạnh với 39 doanh 
nghiệp, chiếm 31,4% trên tổng số doanh nghiệp có sản 
phẩm đạt thương hiệu quốc gia. Trong đó, có 17 doanh 
nghiệp đã có 7 lần liên tiếp có sản phẩm đạt Thương hiệu 
quốc gia kể từ kỳ xét chọn đầu tiên năm 2008... 

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG, KẾT NỐI CUNG - CẦU 
HÀNG HÓA NĂM 2020 GIỮA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 
VÀ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ 

Hội nghị do Bộ Công Thương phối hợp với UBND 
TP. Hà Nội tổ chức vào chiều 25/11/2020 đã thu hút 

hơn 400 doanh nghiệp sản xuất của gần 60 tỉnh, thành 
phố trong cả nước. Trong đó, hơn 100 đơn vị phân 
phối, siêu thị, chuỗi cửa hàng và lãnh đạo sở, ban, 
ngành có liên quan của gần 40 địa phương, các Hiệp 
hội ngành hàng/ngành nghề…

Thông qua Hội nghị, các doanh nghiệp sẽ có nhiều 
cơ hội trong việc kết nối sản xuất và tiêu thụ các sản 
phẩm Việt Nam có chất lượng, bảo đảm an toàn thực 
phẩm, thân thiện môi trường, tiết kiệm năng lượng 
hướng tới tiêu dùng xanh vào các hệ thống bán lẻ. 

THÔNG BÁO VỀ MỘT SỐ MẶT HÀNG DỆT MAY 
XUẤT KHẨU SANG EAEU CÓ NGUY CƠ VƯỢT 
NGƯỠNG QUY ĐỊNH TRONG HIỆP ĐỊNH VIỆT 
NAM - EAEU

Theo Điều 2.10 của VN-EAEU FTA quy định về 
biện pháp phòng vệ ngưỡng đối với 12 nhóm mặt hàng 
xuất khẩu của Việt Nam, mặt hàng dệt may đang có 
nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ ngưỡng khi 
nhập khẩu vào EAEU, theo đó, tùy thuộc lượng xuất 
khẩu vượt ngưỡng, các mặt hàng dệt may của Việt 
Nam sẽ bị áp mức thuế MFNa trong thời gian 6 tháng 
hoặc 9 tháng.

Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 7; Hội nghị giao thương, kết 
nối cung - cầu hàng hóa năm 2020 giữa Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố; Trao Quyết 
định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Hội 
nghị giao ban Giám đốc Sở Công Thương khu vực trung du và miền núi phía Bắc 2020… 
là những hoạt động nổi bật của Bộ Công Thương trong thời gian từ 24/11 – 10/12/2020.

Hội nghị kết nối cung cầu tạo nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp trong việc kết nối sản xuất và tiêu thụ sản phẩm



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG8 9

TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH 
HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN DẦU 
KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng - nguyên Thứ trưởng 
Bộ Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội 
đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam. 
Lễ trao quyết định đã được tổ chức sáng 24/11 tại Hà 
Nội. Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng 
định, việc kiện toàn cán bộ chủ chốt, người đứng đầu Tập 
đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam để chèo lái con tàu dầu 
khí Việt Nam tiếp tục phát triển vững vàng trong giai 
đoạn tới là rất quan trọng và lưu ý đồng chí Hoàng Quốc 
Vượng cần quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ 
chất lượng, tinh gọn, phát huy phương châm “Bản lĩnh, 
đoàn kết, đổi mới, hành động” để đưa Tập đoàn Dầu khí 
quốc gia Việt Nam tiếp tục phát triển bền vững…

HỘI NGHỊ GIAO BAN GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG 
KHU VỰC TRUNG DU VÀ MIỀN NÚI PHÍA BẮC 2020

Hội nghị do Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh chủ trì được tổ chức vào ngày 01/12 tại tỉnh Yên 
Bái với sự tham gia của đại diện Sở Công Thương 14 
tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, 
tính chung 10 tháng đầu năm 2020, mặc dù chịu ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình hình sản xuất công 
nghiệp, hoạt động thương mại khu vực Trung du và 
miền núi phía Bắc tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng 
khá. Trong đó có 10/14 tỉnh có chỉ số phát triển sản xuất 
công nghiệp (IIP) tăng trưởng cao hơn mức tăng chung 
của cả nước. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ khu vực đạt trên 239.800 tỷ đồng, chiếm trên 
5,8% so với cả nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu của khu 
vực đạt 37 tỷ USD. Tính đến hết tháng 10/2020, khu vực 
Trung du và miền núi phía Bắc đã thành lập 141 cụm 
công nghiệp với tổng diện tích 4.995ha.

BỘ CÔNG THƯƠNG TỔ CHỨC “DIỄN ĐÀN XÚC TIẾN 
XUẤT KHẨU VIỆT NAM 2020”

Ngày 16/12/2020, Bộ Công Thương chỉ đạo Cục Xúc 
tiến Thương mại phối hợp với các đối tác quốc tế tổ chức 
“Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2020”. Đây là 
hoạt động thường niên do Bộ Công Thương chủ trì 
tổ chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi thông tin giữa cơ 
quan điều phối và các chủ thể tham gia hoạt động xuất 
khẩu; nhận định các cơ hội, triển vọng cho hàng hóa 
xuất khẩu của Việt Nam; kênh đối thoại chính sách tạo 
thuận lợi cho hoạt động xúc tiến xuất khẩu hiệu quả, 
đổi mới hình thức triển khai hoạt động xúc tiến thương 
mại nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm 

xuất khẩu và khả năng chủ động của doanh nghiệp 
trong hoạt động xuất khẩu.

Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam năm 2020 với 
chủ đề “Xúc tiến thương mại phát triển xuất khẩu bền 
vững trong bối cảnh thực thi EVFTA, CPTPP và các hiệp 
định thương mại tự do thế hệ mới” không chỉ tập trung 
thảo luận những mục tiêu chiến lược mà còn thảo luận 
nhiều giải pháp có tính thực tiễn nhằm thích ứng với điều 
kiện kinh tế toàn cầu biến động khó lường do chiến tranh 
thương mại, thiên tai, dịch bệnh như hiện nay. Chương 
trình được tư vấn bởi Chương trình Xúc tiến Nhập khẩu 
Thụy Sĩ (triển khai bởi Tổ chức HELVETAS Swiss Việt 
Nam do Cục Kinh tế Liên Bang Thụy Sĩ SECO tài trợ).

LỄ TRAO TẶNG, TRUY TẶNG DANH HIỆU 
“NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN”, “NGHỆ NHÂN 
ƯU TÚ” TRONG LĨNH VỰC THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân 
dân”, “Nghệ nhân Ưu tú” trong lĩnh vực thủ công mỹ 
nghệ đã được diễn ra tối ngày 15/12/2020, tại Hà Nội. 
Đây là hoạt động có ý nghĩa thuộc khuôn khổ Đề án 
phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận 
động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 
giai đoạn 2014 - 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 
634/QĐ-TTg ngày 29/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ và Hội đồng cấp 
Nhà nước đã nghiên cứu hồ sơ, tổ chức Đoàn công tác 
đi đến tận cơ sở của 92 nghệ nhân, đánh giá thực tế; 
bỏ phiếu lựa chọn, báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, trình Chủ tịch nước Quyết định phong tặng 
danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 04 cá nhân, truy 
tặng danh hiệu “Nghệ nhân Nhân dân” cho 01 cá nhân 
và phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú” cho 72 
cá nhân. Quyết định này đã thể hiện sự ghi nhận, quan 
tâm sâu sắc, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước đối với 
vị trí, vai trò của các nghệ nhân trong phát triển các 
nghề thủ công mỹ nghệ

Năm 2020, số lượng doanh nghiệp và sản phẩm đạt 
thương hiệu quốc gia cao nhất từ trước tới nay

HOA NGUYỄN (tổng hợp)
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Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị 
Phương Lan, Phó Giám đốc phụ trách Sở 
Công Thương Hà Nội cho biết, hoạt động 
kinh doanh thương mại sẽ sôi động, nhu 

cầu mua sắm sẽ tăng từ 3 đến 20% theo từng nhóm hàng. 
Cụ thể, nhu cầu thực phẩm ba tháng trước Tết, trong và 
sau Tết Nguyên đán ước khoảng 292.500 tấn gạo, 56.700 
tấn thịt lợn, 18.900 tấn thịt gà, 18.459 tấn thịt bò, 396 
triệu quả trứng gia cầm, 315 nghìn tấn rau củ, 15.750 tấn 
thủy hải sản, 18.114 tấn thực phẩm chế biến, 156 nghìn 
tấn trái cây... Ngoài ra, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, 
kinh doanh cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn cung các 
nhóm hàng có nhu cầu tăng trong dịp Tết Nguyên đán 
như: Nông sản khô (nhu cầu tăng từ 25% đến 33% so 
với tháng thường); xăng dầu (nhu cầu tăng khoảng 20%); 
hoa, cây cảnh (nhu cầu tăng từ 25% đến 35%)... 

Pháo hoa sẽ được bắn tại 30 điểm 
trên địa bàn thành phố
Pháo hoa sẽ được bắn tại 30 điểm 
trên địa bàn thành phố

Thành phố Hà Nội đã họp triển khai thực hiện các kế hoạch 
phục vụ dịp Tết năm 2021

PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 CHO NHÂN DÂN THỦ ĐÔPHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2021 CHO NHÂN DÂN THỦ ĐÔ
HÀ NỘI SẼ CÓ ĐỦ HÀNG HÓAHÀ NỘI SẼ CÓ ĐỦ HÀNG HÓA

Nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên đán 
Tân Sửu 2021, ngay từ đầu tháng 12/2020, Sở Công Thương Tp. Hà Nội đã chỉ đạo các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh tích cực xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng hóa phục vụ đời sống sinh 
hoạt của người dân trên địa bàn Thành phố. Theo ước tính, tổng giá trị hàng hóa cung cấp 
trên thị trường Hà Nội trong dịp Tết Nguyên đán này đạt khoảng 39.400 tỷ đồng (tăng 
khoảng 5% so với kế hoạch Tết năm 2020).
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Bên cạnh đó, Sở Công Thương Hà Nội còn phối 
hợp với Sở Công Thương các tỉnh tổ chức, tham gia 
các hoạt động kết nối cung - cầu để tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp tìm kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ 
Tết cho nhân dân Thủ đô.

Tính đến hết tháng 11/2020, đã có 25 đơn vị sản 
xuất, kinh doanh của thành phố Hà Nội và các tỉnh, 2 
tổ chức tín dụng đăng ký tham gia kế hoạch bảo đảm 
hàng hóa phục vụ nhân dân Thủ đô dịp cuối năm 2020 
và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Cụ thể, các doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch 
khai thác lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết tăng 
trung bình 7-22% so với kế hoạch Tết năm 2020, nguồn 
cung các mặt hàng dồi dào, cơ bản đáp ứng nhu cầu 
tiêu dùng của nhân dân dịp Tết.

Cùng với đó, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì, 
thực hiện phương án bảo đảm sản phẩm thiết yếu đã 
xây dựng (lượng hàng hóa ký kết tăng 2-3 lần so với 
ngày thường) để sẵn sàng ứng phó với dịch Covid-19.

Lãnh đạo Sở Công Thương Hà Nội cũng nhấn mạnh, 
Sở sẽ tập trung tuyên truyền, theo dõi sát diễn biến tình 
hình thị trường cuối năm 2020 và dịp Tết Nguyên đán 
2021 cũng như tình hình dịch COVID-19 để kịp thời điều 
tiết cung cầu hàng hóa phục vụ nhân dân, không để xảy 
ra tình trạng thiếu hàng tăng giá đột biến.

Cụ thể, Hà Nội sẽ thường xuyên nắm bắt thông tin 
giá cả, cung cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu và mặt 
hàng có nhu cầu sử dụng cao trong dịp Tết, theo dõi sát 
tình hình nhập khẩu, tổng hợp tình hình kinh doanh của 
các doanh nghiệp về lượng hàng hóa kinh doanh, giá cả, 
tình hình cung cầu thị trường trong dịp Tết để kịp thời 
có giải pháp điều tiết, ổn định thị trường khi xảy ra biến 
động. Bên cạnh đó, Sở còn xây dựng quy trình nắm bắt 
thông tin, kịch bản điều tiết cung cầu khi thị trường xảy 
ra biến động bất thường và kịch bản trong điều kiện 
COVID-19 bùng phát trở lại trong dịp Tết để đảm bảo 
đầy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân.

Sở Công Thương Hà Nội cũng phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội rà soát, 
đánh giá xác định cụ thể cung mặt hàng nông sản, nhất 
là các mặt hàng có nguy cơ mất cân đối cung cầu do 
dịch bệnh như thịt lợn, thịt bò. Từ đó, đánh giá lượng 
hàng hóa còn thiếu, hoặc có thể xảy ra thiếu để triển 
khai các giải pháp, phương án khai thác nguồn hàng, 
đảm bảo nguồn cung mặt hàng nông sản, thực phẩm 
thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt lợn nói riêng cho 
thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2021.

Đại diện Sở Công Thương Hà Nội cho biết, từ nay 
đến Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, đơn vị sẽ phối hợp 
với các cơ quan liên quan tổ chức các chương trình, sự 
kiện lớn để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân. 
Trong đó phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức “Ngày 
mua sắm trực tuyến Online Friday” trong tháng 12/2020 
trong khuôn khổ chương trình Tháng khuyến mại. Cùng 
với đó, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức hội chợ hàng 
hóa nông sản thực phẩm Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 
trong tháng 1/2021 với quy mô dự kiến khoảng 200 gian 
hàng tiêu chuẩn; dự kiến tổ chức từ 50-60 chợ hoa xuân 
phục vụ Tết, 5 phiên chợ Việt, 300 chuyến bán hàng 
lưu động về khu vực ngoại thành Hà Nội, các khu công 
nghiệp, khu chế xuất để đáp ứng nhu cầu mua sắm phục 
vụ Tết của nhân dân; đồng thời hỗ trợ các tỉnh, thành 
phố tổ chức 5-10 tuần hàng tại Hà Nội

ST

Hàng hóa trên địa bàn quận Hà Đông (Hà Nội) rất 
phong phú phục vụ người dân vui Tết Tân Sửu 2021

Nhiều mặt hàng đã được trưng bày phục vụ người dân
đón Tết, vui Xuân
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KIỂM SOÁT THỊ TRƯỜNG
CUỐI NĂM VÀ DỊP TẾT CÓ GÌ MỚI?

Vừa qua, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) đã ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm 
tra, kiểm soát thị trường cuối năm 2020 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

ANH ĐẶNG

Kế hoạch này nhằm đấu tranh chống buôn 
lậu, gian lận thương mại; sản xuất, buôn 
bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất 
lượng, không đảm bảo an toàn thực 

phẩm; kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm 
hành vi vi phạm pháp luật, chú trọng các mặt hàng 
thiết yếu được tiêu dùng nhiều trong dịp lễ Tết.

Kế hoạch của Tổng cục Quản lý thị trường chỉ rõ, 
các Cục Quản lý thị trường địa phương phải triển khai 
hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm phải tuân thủ đúng 
quy định pháp luật; kết hợp hoạt động kiểm tra, xử lý 
vi phạm với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; 
không gây phiền hà, trở ngại đối với hoạt động kinh 
doanh hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

Các đơn vị chủ động nắm vững diễn biến tình hình, 
tăng cường phối hợp với các lực lượng trên địa bàn, tập 

trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, các 
địa bàn, tuyến trọng điểm.

Mặt khác, các Cục Quản lý thị trường địa phương 
chịu trách nhiệm quản lý giám sát, giữ nghiêm kỷ luật, 
kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, đảm bảo 
phân công số lượng công chức trực theo yêu cầu; xác 
định rõ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị 
quản lý thị trường các cấp lãnh đạo, quản lý, điều hành 
đơn vị thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Liên quan đến việc kiểm tra các mặt hàng trọng 
điểm, lực lượng quản lý thị trường tập trung lực lượng 
kiểm tra, kiểm soát những mặt hàng thiết yếu, có nhu 
cầu tiêu dùng lớn trong dịp cuối năm và Tết Nguyên 
đán như: Hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giầy dép, 
lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, đường, hoa quả, 
rượu bia, thuốc lá, xì gà, nước giải khát, xăng dầu, động 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An chúc mừng Tổng cục QLTT nhân 63 năm ngày truyền thống lực lượng
Quản lý thị trường (1957-2020)
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vật và sản phẩm chế biến từ động vật... 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.

Đặc biệt, lực lượng sẽ kết hợp kiểm tra các biểu 
hiện của hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá trái pháp 
luật; kiểm tra việc thực hiện đo lường hàng hóa, công 
bố chất lượng hàng hóa, ghi nhãn hàng hoá của các cơ 
sở sản xuất kinh doanh bán buôn, bán lẻ để phát hiện 
các thủ đoạn gian lận về giá hoặc lợi dụng đo lường, 
đóng gói để tăng giá...

Ngoài ra, lực lượng quản lý thị trường còn kiểm 
tra, xử lý các hành vi vi phạm về vận chuyển, buôn bán 
hàng nhập lậu, hàng cấm, vật liệu nổ, pháo nổ, pháo 
hoa, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng hóa xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ; kiểm tra việc thực hiện các quy 
định của pháp luật về giá, đo lường, chất lượng và công 
tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; hành vi vi 
phạm trong lĩnh vực xúc tiến thương mại, thương mại 
điện tử, các website, mạng xã hội, các ứng dụng bán 
hàng trực tuyến; các hành vi vi phạm các sản phẩm 
hàng hóa thuộc danh mục cấm nhập khẩu; các sản 
phẩm hàng hoá thuộc nhóm bình ổn thị trường.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng yêu cầu rà soát 
các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tăng cường 
kiểm soát tuyến trọng điểm gần các cửa khẩu, các đường 
mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới; 
các chợ đầu mối, các trung tâm thương mại; các tuyến 
đường bộ, đường sắt, đường thủy, cảng hàng không.

Ngoài ra, Tổng cục Quản lý thị trường còn yêu 
cầu các đơn vị xây dựng phương án tổ chức lực 

lượng, phân công rõ trách nhiệm quản lý cho từng 
địa bàn; bảo đảm liên thông trong khâu phối hợp 
thực hiện; chủ động tổ chức các đoàn thanh tra, 
kiểm tra liên ngành nhằm tập trung triệt phá tận 
gốc các đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép 
hàng hóa qua biên giới, cửa khẩu quốc tế đang tồn 
tại trên địa bàn.

Thời gian triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, 
kiểm soát thị trường từ ngày 25/11/2020 đến hết ngày 
25/2/2021

Giá cả các mặt hàng ổn định trong những ngày Tết Lực lượng QLTT tỉnh Bình Dương tăng cường kiểm tra thị trường

Ngày 26/8/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2020/
NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nghị định có hiệu lực thi 
hành từ ngày 15/10/2020. Các hành vi vi phạm quy định tại 
Nghị định bao gồm: Vi phạm về hoạt động kinh doanh theo 
giấy phép kinh doanh, trừ trường hợp đã được quy định tại 
nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong các 
lĩnh vực quản lý nhà nước khác; Hành vi kinh doanh dịch vụ 
thuộc ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh; sản xuất và buôn 
bán hàng giả, hàng cấm; Hành vi kinh doanh hàng hóa nhập 
lậu; hàng hóa lưu thông trong nước bị áp dụng biện pháp 
khẩn cấp; hàng hóa quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ và có vi phạm khác; Hành vi vi phạm về kinh doanh 
thuốc lá; Hành vi vi phạm về kinh doanh rượu; Hành vi đầu 
cơ hàng hóa và găm hàng; Hành vi vi phạm về hoạt động xúc 
tiến thương mại; Hành vi vi phạm về xuất khẩu, nhập khẩu 
hàng hóa và dịch vụ liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng 
hóa; Hành vi vi phạm về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; 
Hành vi vi phạm về thương mại điện tử; Hành vi vi phạm về 
thành lập và hoạt động thương mại của thương nhân nước 
ngoài và người nước ngoài tại Việt Nam; Các hành vi vi phạm 
khác trong hoạt động thương mại.
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Tự động hóa là giải pháp tối ưu trong sản xuất, kinh doanh và thực tế đã chứng minh ứng 
dụng tự động hóa trong sản xuất, kinh doanh sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp 
(DN). Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi theo xu hướng này thì DN cũng phải giải quyết bài 
toán nguồn nhân lực chất lượng cao. 

THU HẰNG

Theo dự báo của Diễn đàn kinh tế Thế giới, 
trong 04 năm tới, sự phát triển khoa học 
công nghệ được thay thế 75 triệu việc làm 
và tạo ra 133 triệu việc làm mới trên toàn 

cầu. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam là quốc gia 
đứng thứ 2 sau Indonesia có số lượng người lao động bị 
tác động do công nghệ và tự động hóa trong khu vực 
ASEAN với 75% lao động ngành điện tử và 86% trong 
ngành may mặc, giầy dép gặp rủi ro bởi tự động hóa. 
Hiện tại, Việt Nam vẫn chưa chứng kiến tác động của 
công nghệ ở mức độ mạnh mẽ như một số nước phát 
triển hơn trong khu vực ASEAN, tuy nhiên, điều này 
được dự đoán là không xa.

Theo ông Nguyễn Quân - Chủ tịch Hội tự động 
hóa Việt Nam cho biết: Bước sang kỷ nguyên mới, nền 
công nghệ 4.0, tự động hóa vẫn là công nghệ cốt lõi, bởi 
vì, nó tích hợp tất cả các công nghệ chủ yếu của thời 

đại số như: Công nghệ Internet vạn vật; Cơ sở dữ liệu 
lớn; Trí tuệ nhân tạo. Tất cả các công nghệ này được 
tích hợp để phục vụ cho tự động hóa. Có thể nói, tự 
động hóa len lỏi vào tất cả các lĩnh vực kinh tế, xã hội, 
đặc biệt, trong sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao sức 
lao động, chất lượng sản phẩm. Khi mà toàn bộ nền 
kinh tế chuyển sang nền kinh tế số, xã hội số và chính 
phủ số thì tự động hóa vẫn là một công nghệ hết sức 
quan trọng cho nền kinh tế.

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng GĐ Công ty Bóng 
đèn Phích nước Rạng Đông - một trong những DN 
hàng đầu ở Thủ đô Hà Nội chia sẻ: Xuất phát điểm của 
Công ty là thời kỳ i2.0, cho nên, muốn tiếp cận với nền 
công nghiệp i4.0 thì việc đầu tiên phải tự động hóa dây 
chuyền sản xuất. Quá trình tự động hóa, Công ty đã 
làm từng bước một, ở những khâu thủ công thì chế tạo 
những cánh tay máy để thực hiện, ở những dây chuyền 

TÁC ĐỘNG CỦA TỰ ĐỘNG HÓA:

NHÌN TỪ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM
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mà có tự động hóa nhất định thì kết nối thành một dây 
chuyền liên hoàn, từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu 
ra chỉ trong vòng 05 phút đã có được sản phẩm hoàn 
chỉnh để đưa ra thị trường. 

Theo ông Nguyễn Quân, khi sử dụng công nghệ 
và tự động hóa sẽ làm thay đổi cả hệ thống quản lý và 
hệ thống xã hội. Các DN khi đưa công nghệ tự động 
hóa vào sản xuất, thì bên cạnh việc nâng cao năng suất 
lao động, còn làm thay đổi toàn bộ hiện trạng của nền 
sản xuất. Người công nhân sẽ được trang bị những kiến 
thức mới, có thể sử dụng được các thiết bị mới của 
thời đại số, rồi năng suất lao động tăng, giá trị gia tăng 
trong sản xuất sẽ cao hơn, điều đó gián tiếp nâng cao 
trình độ sản xuất của các DN trong hội nhập quốc tế 
được thuận lợi.

Bên cạnh việc mang lại những cơ hội chắc chắn 
cũng sẽ tạo ra những thách thức đối với những ngành 
nghề và những đối tượng nhất định, nếu họ không thay 
đổi thì sẽ bị đào thải và đây là khó khăn rất lớn. Trước 
đây, sản xuất mang tính thủ công, những người công 
nhân trong dây chuyền chỉ cần một kiến thức nhất 
định, còn hiện nay, sản xuất theo dây chuyền tự động 
hóa trình độ cao thì người công nhân vận hành dây 
chuyền đó phải có trình độ cao hơn để có thể duy tu, 
bảo dưỡng, thiết kế, vận hành tất cả máy móc đã có 
trí tuệ nhân tạo, công nghệ internet vạn vật điều khiển 
theo một chuỗi giá trị. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Đoàn Thăng 
cũng cho rằng, xu hướng tự động hóa trong các dây 
chuyền sản xuất sẽ mang lại lợi ích cho DN và cho xã 
hội. Tự động hóa nâng cao được sức lao động, giảm 
chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm nhưng 
còn phải giải quyết đồng bộ hơn. Theo Quyết định 
số: 749/QĐ-TTg 2020 của Chính phủ về chương trình 
Quốc gia chuyển đổi số đến năm 2025, thì Nhà nước 
phải hỗ trợ cho các DN truyền thống chuyển sang sản 
phẩm tích hợp số, giúp cho các DN có quy trình sản 
xuất được tự động hóa, được số hóa, đồng thời phải 
kinh doanh trên nền tảng số và phát triển thương mại 
điện tử. Để thực hiện việc đó, thì tiêu thụ sản phẩm 
của DN sẽ tăng lên gấp ba lần. Tự động hóa nâng 
cao năng suất lao động là rất quan trọng, nhưng cùng 
lúc phải thực hiện chuyển đổi số thì mới đồng bộ và 
hiệu quả.

Trong thời kỳ hội nhập toàn diện như hiện nay, các 
DN Việt Nam không chỉ cạnh tranh nhờ vào lao động 
nhân công rẻ, giá thành thấp; chìa khóa để các DN rút 
ngắn khoảng cách, tạo ra sự cạnh tranh mới trong một 

thế giới phẳng, hội nhập chỉ có thể là khoa học công 
nghệ. Cụ thể là ứng dụng công nghệ tự động hóa trong 
dây chuyền sản xuất, kinh doanh của DN mình. Ông 
Nguyễn Hoàng Kiên - Quản đốc Xưởng LED Điện tử và 
Thiết bị chiếu sáng, Công ty CP Bóng đèn Phích nước 
Rạng Đông cho biết: Hiện nay, Công ty đã ứng dụng 
dây chuyền tự động hóa trong sản xuất. Trước đây, nếu 
sản xuất thủ công cần 27 lao động để làm ra 5.000 sản 
phẩm, thì khi tự động hóa chỉ cần 17 lao động và sản 
lượng của DN đã tăng lên gấp đôi, năng suất lao động 
tăng lên gấp 03 lần. Mặt khác, khi chúng ta ứng dụng tự 
động hóa, DN sẽ tìm bài toán cho tiêu thụ sản phẩm, 
bố trí việc làm cho người lao động dôi dư và câu trả lời 
cho bài toán ở đây chính là đầu tư, nâng cao trình độ 
cho người lao động. Việc thay thế các dây chuyền tự 
động hóa vào sản xuất, thì người công nhân làm quen 
rất nhanh với các thiết bị mới, ít bỡ ngỡ.

Theo lãnh đạo DN này cho biết: Trong 05 năm tới, 
năng suất lao động sẽ được đầu tư tăng gấp 04 lần so 
với hiện nay, nhưng số lao động không tăng, DN cũng 
cam kết không để lao động nào nghỉ việc. Hàng năm, 
đơn vị dành 2% doanh thu đầu tư, trang bị các dây 
chuyền hiện đại; 20% lợi nhuận sau thuế đầu tư cho 
các hoạt động nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học.

 Từ kinh nghiệm ứng dụng tự động hóa của Công ty 
CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông, có thể thấy rằng, 
một DN muốn sản xuất hiện đại và phát triển được, luôn 
phải xây dựng cho mình một kế hoạch đổi mới khoa học 
công nghệ và giải quyết bài toán thị trường, đầu ra cho 
sản phẩm. Thực hiện song song và hiệu quả hai việc này, 
sẽ giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong bối 
cảnh hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới

Dây chuyền sản xuất tự động, hiện đại của Rạng Đông 
thân thiện môi trường
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Đoàn đã trực tiếp kiểm tra công tác 
phòng chống dịch từ các chốt phòng 
dịch ở cổng Tổng Công ty (TCT) đến 
từng phân xưởng sản xuất (Trung tâm 

Phát triển sản phẩm; Xí nghiệp Sơ mi HN; Xí nghiệp 
Veston HN) và bếp ăn tập thể phục vụ công nhân.

Trong buổi làm việc, Tổng Giám đốc TCT đã báo 
cáo tổng quan về công tác phòng, chống dịch bệnh tại 
May 10 kể từ đầu năm đến nay. Với đặc điểm số lượng 
lao động lớn trải dài 7 tỉnh, thành phố nên May 10 luôn 
ý thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh. Do đó, ngay từ 
đầu năm 2020, May 10 đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng 
chống dịch của Tổng Công ty cũng như các đơn vị sản 
xuất. Công tác tuyên truyền cũng thường xuyên được 

triển khai dưới nhiều hình thức. Tuyên truyền vào các 
buổi chào cờ đầu tuần, qua các phương tiện truyền thông 
như: Phát thanh tại nơi làm việc, qua website, facebook, 
zalo. Cùng với đó là các hoạt động cụ thể như: Phòng 
chống dịch từ “đầu vào” sản xuất như: Đi qua buồng khử 
khuẩn; Đeo khẩu trang, khai báo y tế, khử khuẩn, bảo 
đảm khoảng cách an toàn trong các xưởng sản xuất, cùng 
với đó là triển khai các vách ngăn tại nhà ăn ca. Đồng 
thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Trung tâm Y tế quận, 
xã phường... để đảm bảo an toàn cho người lao động. 
Tính đến nay, May 10 không có ca nhiễm COVID-19.

Sau khi trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống 
dịch và nghe báo cáo của Lãnh đạo TCT May 10, Chủ 
tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá về tổng thể, Tổng 

Chiều ngày 03/12/2020, đồng chí Chu Ngọc Anh - UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã đến kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 
và công tác sản xuất tại Tổng Công ty May 10. Tại buổi làm việc, Chủ tịch Chu Ngọc Anh 
đánh giá cao Tổng công ty May 10 đã nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp phòng 
dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội. Cùng tham gia 
đoàn kiểm tra có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của Thành phố.

TỔNG CÔNG TY MAY 10

ĐIỂM SÁNG VỀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 
TẠI DOANH NGHIỆP

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra công tác phòng dịch tại xưởng sản xuất VT May 10
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Công ty đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch 
theo khuyến cáo của Bộ Y tế và các chỉ đạo của UBND 
TP.Hà Nội. Chủ tịch Chu Ngọc Anh nhấn mạnh, với 
truyền thống 74 năm, May 10 đã nỗ lực vượt qua giai 
đoạn khó khăn, nhất là thời gian qua do chịu tác động 
của dịch COVID-19, là một trong những điểm sáng khi 
thực hiện tốt mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa 
phòng chống dịch. Trong bối cảnh bị tác động nặng nề 
nhưng Tổng Công ty vẫn giữ được tỷ lệ đơn hàng cao ở 
những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản. 

Bà Trần Thị Nhị Hà - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội 
đánh giá, qua kiểm tra thực tế, Tổng Công ty đã thực 
hiện nghiêm túc việc tổ chức đo thân nhiệt cho người 
ra vào, đeo khẩu trang, khai báo y tế tốt, có nước sát 
khuẩn, giữ khoảng cách khi sản xuất cũng như trong 
bếp ăn tập thể. Phó Giám đốc Sở Y tế lưu ý, Tổng 
Công ty cần có kịch bản ứng phó trong trường hợp 
phát sinh ca mắc Covid-19 và có thể tiến hành diễn tập.

Ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND Thành phố 
Hà Nội cho biết: “Ngay từ hôm qua, sáng 02/12, trong 
cuộc họp của Chính phủ, Thủ tướng tiếp tục lưu ý thực 
hiện mục tiêu kép, nhiệm vụ kép, phòng chống dịch 
COVID-19 với tinh thần quyết liệt, thần tốc. Tôi đánh 
giá cao May 10 đã có những biện pháp kịp thời, sáng 
tạo trong việc tuyên truyền để đảm bảo vừa sản xuất 
kinh doanh, vừa phòng chống dịch có hiệu quả. Xin 
chúc CBCNV-LĐ Tổng Công ty nhiều sức khỏe, năng 
động, vượt khó để hoàn tất các đơn hàng trong năm 
2020 cũng như kế hoạch năm 2021, kiểm soát tốt dịch 

bệnh, không để xảy ra ca bệnh nào tại May 10 cũng như 
tại gia đình của CBCNV May 10.”

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội nhắn nhủ “cái gì 
làm tốt thì làm kỹ hơn, cái gì làm chưa tốt thì nhớ hơn”, 
chú ý những nơi người lao động thường xuyên lui tới như 
nơi uống nước, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang…, cần tăng 
cường vệ sinh khử khuẩn thường xuyên hơn nữa để đảm 
bảo an toàn. Khu vực nhà ăn có thể chia thêm ca, kẻ vạch 
ngăn khoảng cách để giảm tập trung đông người. Đơn vị 
phải tiếp tục phát huy tinh thần chủ động và không được 
lơ là, chủ quan; kiểm soát, phòng chống dịch 24/7. Thực 
hiện đầy đủ Công điện 08 mới nhất của Thành phố”.

Nhân dịp này, Tổng Công ty May 10 cũng trao tặng 
UBND Thành phố Hà Nội 50.000 chiếc khẩu trang y tế 
4 lớp kháng khuẩn để cùng với TP. Hà Nội chung tay 
đẩy lùi đại dịch Covid-19

May 10 tặng UBND TP. Hà Nội 50.000 chiếc khẩu trang y tế 4 lớp kháng khuẩn 

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội kiểm tra công tác phòng dịch tại 
nhà ăn ca May 10
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HIỀN THƯƠNG

Tính đến hết năm 2019, tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) là 6,49%, về đích trước so với kế hoạch 1 năm và đã sát ngưỡng kỹ thuật, tương đương 
với các nước tiên tiến trên thế giới.

GẮN KẾT QUẢ GIẢM TTĐN VỚI TRÁCH NHIỆM 
CỦA ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN 

Ông Lê Việt Hùng - Phó Trưởng ban Kỹ thuật - Sản 
xuất (EVN) cho biết: Nếu năm 2015, TTĐN của toàn 
EVN ở mức khá tốt là 7,94%, nhưng đến năm 2019, 
TTĐN chỉ còn 6,49%. Để đạt được kết quả trên, hàng 
năm EVN đều có đánh giá kết quả giảm TTĐN và rút 
kinh nghiệm kịp thời để đề ra giải pháp giảm TTĐN 
cho năm tiếp theo. Quá trình triển khai, các đơn vị của 
EVN đã tích luỹ nhiều kinh nghiệm và thực hiện hiệu 
quả công tác giảm TTĐN. Cách thức tổ chức thực hiện, 
quản lý đã thành nề nếp và khá bài bản. 

Nhiều chuyên gia thuộc lĩnh vực năng lượng cũng 
cho rằng, đây là những nỗ lực rất đáng ghi nhận của 
EVN với các giải pháp quyết liệt, đồng bộ từ công tác 
quản lý đến kỹ thuật vận hành. Đặc biệt là trong việc 
áp dụng mạnh mẽ thành tựu khoa học, công nghệ vào 
lưới điện truyền tải, phân phối. Điều này không chỉ góp 
phần nâng cao chỉ số độ tin cậy cung cấp điện, bảo 
đảm đủ điện cho nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của 
đất nước mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh của EVN.

Trong các giải pháp để giảm TTĐN ở Việt Nam 
được áp dụng gồm: Các giải pháp về quản lý vận hành; 
quản lý kinh doanh; đầu tư cải tạo lưới điện. Kết quả 
đạt được là do sự chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo 
và sự quyết tâm thực hiện của cán bộ, công nhân viên. 
Đặc biệt, EVN giao chỉ tiêu TTĐN kế hoạch cho các 
đơn vị từ đầu năm để các đơn vị trên cơ sở dự báo cân 
bằng năng lượng, tình hình nhiên liệu, khí tượng thuỷ 
văn, tăng trưởng phụ tải, đồng thời dự báo các công 
trình nguồn lưới sẽ triển khai đúng tiến độ kế hoạch. 
Tập đoàn cũng gắn kết quả giảm TTĐN với trách 
nhiệm của đơn vị, cá nhân. Cụ thể, nếu đơn vị không 

đạt chỉ tiêu kế hoạch do chủ quan thì cơ chế tiền lương 
gắn với người lao động giảm. Ngoài ra, người đứng đầu 
đơn vị nếu không quản lý sát sao, do chủ quan sẽ bị 
đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ và nếu hai năm 
liền không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị miễn nhiệm.

Tập đoàn thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo Trung 
tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, các trung tâm 
điều độ hệ thống điện miền phối hợp chặt chẽ các đơn 
vị nguồn điện, truyền tải và phân phối điện trong công 
tác vận hành, sửa chữa để duy trì cấp điện an toàn, liên 
tục và giảm TTĐN.

Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia, 5 Tổng công ty Điện 
lực đã phối hợp vận hành hệ thống điện đảm bảo điện 
áp, ngăn ngừa sự cố, duy trì phương thức vận hành tối ưu.

Trong công tác kinh doanh, các đơn vị tiếp tục thực 
hiện quản lý, phân tích TTĐN các trạm biến áp và các 
đường dây, đưa ra các biện pháp giảm TTĐN hợp lý 
cho từng khu vực. Thực hiện nghiêm quy định kiểm tra 

ĐÃ TƯƠNG ĐƯƠNG
CÁC NƯỚC TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI

TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG CỦA VIỆT NAM HIỆN NAY

Công nhân Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện soi phát nhiệt 
nhằm kịp thời phát hiện khiếm khuyết trên lưới điện truyền tải
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định kỳ, thay thế công tơ, TU, TI hư hỏng/không phù 
hợp với các giá trị sơ cấp. Phối hợp với chính quyền, 
Sở Công Thương và các cơ quan chức năng địa phương 
trong kiểm tra xử lý vi phạm sử dụng điện và truy thu 
điện năng.

Trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện, Tập đoàn 
đảm bảo tiến độ các công trình đầu tư xây dựng cơ 
bản, sửa chữa lớn, tiếp tục thực hiện lắp đặt vận hành 
máy biến áp tổn hao thấp (máy biến áp Amophous); 
tiếp tục đầu tư lắp đặt tụ bù/kháng bù, thiết bị đóng 
để vận hành hiệu quả, giảm thiểu truyền tải công suất 
phản kháng trên lưới.

 “Chính những giải pháp đồng bộ đó, tính đến nay 
TTĐN của Việt Nam đang đứng thứ 3 trong khu vực 
ASEAN (sau Singapo và Thái Lan) và giảm khá tốt so 
sánh với các nước trên thế giới. 

KHÔNG NHẤT THIẾT GIẢM TTĐN BẰNG 
MỌI GIÁ

Theo GS. Viện sỹ Trần Đình Long - Phó Chủ tịch 
Hội Điện lực Việt Nam, diễn biến tỉ lệ tổn thất điện 
năng của EVN những năm gần đây giảm liên tục và 
mức giảm xuống 6,49% là cố gắng rất lớn và như vậy đã 
đưa Việt Nam đứng vào top những nước có tỉ lệ TTĐN 
tương đối thấp.

GS. Trần Đình Long nhấn mạnh, mức TTĐN trong 
hệ thống điện phụ thuộc nhiều vào năng lực đầu tư cho 
lưới điện. Lưới điện đầu tư càng tốt, càng hiện đại, mức 
TTĐN càng thấp, hiện nhiều nước đạt trên dưới 3%, 
đây là quá trình rất dài, vì vậy cần chú ý đầu tư, hiện 
đại hoá lưới điện. Do đó, với hiện trạng lưới điện Việt 
Nam hiện nay, đặc biệt lưới điện phân phối (EVN tiếp 
nhận từ các hợp tác xã mua bán điện nên không có đầu 
bộ) nên mức TTĐN như hiện nay là thành tựu rất đáng 
hoan nghênh...

Cùng quan điểm trên, ông Lê Việt Hùng - Phó 
Trưởng ban Kỹ thuật - Sản xuất (EVN) cho rằng: Trở 
ngại lớn nhất có lẽ là trong đầu tư khi Việt Nam thực 
hiện đầu tư phát triển HTĐ theo Quy hoạch Tổng sơ 
đồ phát triển hệ thống điện nhưng nhiều lúc tiến độ các 
công trình bị chậm trễ do thiếu vốn, chậm hoàn thành 
giải phóng mặt bằng, đơn vị thi công không đảm bảo 
đúng tiến độ cam kết.., lưới điện không theo kịp tăng 
trưởng phụ tải dẫn đến dẫn đến đầy, quá tải đường 
dây, TBA... 

Với kinh nghiệm giảm TTĐN trong nhiều năm, 
EVN sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch 
giảm TTĐN hợp lý, tập trung thực hiện tối đa các 

giải pháp quản lý vận hành, quản lý kinh doanh giảm 
TTĐN. Còn về đầu tư EVN sẽ tiếp tục chỉ đạo đơn 
vị đầu tư hiệu quả, hợp lý chứ không tập trung giảm 
TTĐN bằng mọi giá. 

 Mục tiêu chính của EVN là tập trung thực hiện 
nhiệm vụ Chính phủ giao đảm bảo cấp đủ điện cho 
phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng điện 
cung cấp cho khách hàng. TTĐN Việt Nam đã tương 
đối tốt, tập trung giảm TTĐN cần gắn với hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư, không nhất thiết quá tập trung nguồn 
lực vào giảm TTĐN

EVNNPT ứng dụng vệ sinh sứ cách điện khi đang mang điện

“TTĐN của Việt Nam đã thấp hơn một số nước phát triển 
như Liên bang Nga (10%), Vương quốc Anh (8,3%), Ấn độ 
(18%), Braxin (15%), Hongkong (12%), Hunggari (12%), Rum-
ani (10%), Ukrina (10%), Tây Ban Nha 9,5%...” Ông Lê Việt 
Hùng- Phó Trưởng ban Kỹ thuật - Sản xuất (EVN). 

EVN đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện nhằm giảm TTĐN
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ANH TUẤN

Hiện nay, công nghệ kỹ thuật cao 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; Ứng 
dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây; Sử dụng camera giám sát hành lang 
an toàn tuyến; Hệ thống giám sát khả năng tải của đường dây; Chương trình quản lý thông 
tin bản đồ GIS… Để làm chủ những công nghệ đó, nhiều năm qua, EVNNPT đã đặc biệt 
quan tâm tới công tác đào tạo cho đội ngũ CBCNV.

LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ ĐỂ NÂNG CAO 
HIỆU QUẢ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢIEVNNPT:

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, EVNNPT đã 
và đang 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 và coi đây 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. 
Tuy nhiên, trên bình diện tổng thể, nguồn nhân lực của 
EVNNPT đã được nâng cao năng lực nhưng một số ít 
cán bộ kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn làm chủ công nghệ 
nên còn bị động trong công tác vận hành, sửa chữa 
thiết bị, hoặc khắc phục, xử lý sự cố… Do đó, để tiếp 
tục đưa EVNNPT vươn lên những tầm cao mới, đòi hỏi 
đội ngũ cán bộ của Tổng công ty phải có năng lực quản 
lý sắc bén, thành thạo công nghệ.

Xuất phát từ tình hình đó, những năm qua, EVNNPT 
đã thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng 
kỹ sư, cán bộ kỹ thuật về kiến thức và phương pháp giải 
quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt động quản lý, điều 
hành, sản xuất; Lựa chọn các cán bộ, kỹ sư, lao động kỹ 
thuật có năng lực để đào tạo chuyên sâu nhằm bổ sung 
nhân lực có chuyên môn cao, tay nghề giỏi một cách 
đồng bộ từ Tổng Công ty đến các đơn vị thành viên; Tổ 
chức nhiều hội thảo về vấn đề an ninh, an toàn thông 
tin trên không gian mạng. 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 nhằm tạo điều kiện cho CBCNV học hỏi và 
trao đổi kinh nghiệm. Từ đó, nhiều vấn đề nảy sinh xuất 
phát trong quá trình quản lý, vận hành hệ thống đường 

EVNNPT ứng dụng thiết bị bay không người lái kiểm tra đường dây
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dây và trạm biến áp đã được nghiên cứu kịp thời, cũng 
như đề ra được các giải pháp xử lý.

Điển hình là trung tuần tháng 11 vừa qua, nhằm hỗ 
trợ nâng cao kiến thức về công nghệ GIS (Geographic 
Information System - Hệ thống thông tin địa lý), EVN-
NPT đã tổ chức khóa đào tạo bồi dưỡng kiến thức triển 
khai hệ thống GIS cho cán bộ làm công tác kỹ thuật, 
đầu tư, công nghệ thông tin của Tổng Công ty cùng các 
đơn vị thành viên do giảng viên của Trường Đại học 
Mỏ - Địa chất giảng dạy. Tại khóa đào tạo, các cán bộ 
kỹ thuật của EVNNPT đã được tiếp cận các khái niệm 
tổng quan về GIS và các bài toán ứng dụng GIS trong 
việc hỗ trợ tra cứu, tìm kiếm, thống kê, báo cáo thông 
tin thuộc mạng lưới các trạm biến áp, lộ đường dây và 
vị trí cột trên nền bản đồ GIS; Quản lý và phân tích 
mạng nhằm phát hiện các vấn đề về chất lượng, hiệu 
ứng vận hành theo khu vực địa lý, cũng như các tác 
động của thao tác vận hành đến việc cung cấp, truyền 
tải điện. Ngoài ra, học viên còn được giảng viên chia 
sẻ về dữ liệu GIS, các sản phẩm GIS thương mại và mã 
nguồn mở; Các hệ tọa độ, công cụ truy vấn, phân tích; 
Quản trị dữ liệu, khai thác dữ liệu GIS (thống kê, báo 
cáo, phân tích); Liên kết dữ liệu với các hệ thống khác.

Đặc biệt, trong phần thực hành, các học viên đã 
được hiện thực hóa lý thuyết về GIS trong việc bóc 
tách dữ liệu hệ thống quan trắc sét. Đồng thời, liên kết 
dữ liệu này vào hệ thống GIS nền và thực hiện các bài 
toán thống kê cú sét theo vùng, theo thời gian, cũng 
như đo khoảng cách một điểm sét cụ thể với đường dây 
truyền tải điện…

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Chủ tịch HĐTV EVNNPT 
cho biết: Thời gian tới, cùng với việc thực hiện Chiến lược 
ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực 
truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040, 
EVNNPT sẽ đẩy mạnh việc triển khai áp dụng các công 
nghệ và thiết bị hiện đại trong quản lý vận hành như: Ứng 
dụng thiết bị bay không người lái; Giám sát, đánh giá tình 
trạng vận hành của từng thiết bị, phần tử trên lưới điện 
theo thời gian thực; Giám sát nhiệt độ, độ võng, khả năng 
mang tải đường dây... Ngoài ra, Tổng Công ty cũng sẽ 
nâng cao năng lực quản trị, hoàn thiện hạ tầng công nghệ 
thông tin và cơ sở dữ liệu; Đẩy nhanh tiến độ ứng dụng 
quản lý kỹ thuật trên nền tảng GIS; Ứng dụng mô hình 
BIM trong quản lý xây dựng và vận hành công trình; Tạo 
dựng mô hình kĩ thuật số, mô hình 3D cho công việc thiết 
kế, thi công đến quản lý vận hành...

Có thể khẳng định, 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 xây dựng được một đội ngũ các cán bộ tài 
năng, làm chủ công nghệ trong các khâu quản lý, điều 
hành, nghiên cứu kỹ thuật và thi công công trình. Thực 
tế những kết quả cùng thành tựu to lớn mà Tổng Công 
ty đã đạt được trong suốt những năm qua đã chứng 
minh cho nhận định ấy là đúng đắn. Đội ngũ nhân lực 
được tu dưỡng phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ 
chuyên môn cao, tay nghề giỏi, đã có nhiều sáng kiến 
và đổi mới kỹ thuật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ 
của từng đơn vị, qua đó góp phần xây dựng Tổng Công 
ty vững mạnh toàn diện

EVNNPT ứng dụng camera nhiệt kiểm tra đường dây truyền tải
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TUẤN ANH

Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ đến tháng 12 hàng năm, Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) lại nhộn nhịp triển khai đồng loạt các hoạt động của tháng “Tri ân khách 
hàng” tại 27 tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc. Với thông điệp “Thực tế, phù hợp, có sức lan 
tỏa”, năm 2020 này, Tổng công ty sẽ dành ra khoảng 17 tỷ đồng để tổ chức các sự kiện tri 
ân khách hàng.

TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG
TRONG THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG 2020

EVNNPC

Đặc biệt, EVNNPC đã và đang triển khai 
nhiều chương trình, hoạt động, sự kiện, 
thể hiện tinh thần tương thân, tương ái, 
nhằm nêu bật ý nghĩa của cả ngành Điện 

Việt Nam hướng tới đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng 
sau những trận lũ lịch sử tháng 10/2020. Đồng thời, Tổng 
công ty mong muốn tạo ra sự gắn kết, lan tỏa trong cộng 
đồng để hướng tới sự phát triển bền vững, qua đó góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, hiện đại và chuyên nghiệp. 

Theo đó, EVNNPC sẽ tổ chức các hoạt động cụ thể 
như: Từ ngày 18-21/12/2020, Tổng Công ty sẽ gửi lời tri 
ân khách hàng sử dụng điện trên địa bàn 27 tỉnh/thành 

phố khu vực phía Bắc qua tin nhắn SMS, Zalo, Email, 
gửi thư tay và trên Website chăm sóc khách hàng… 
Đồng thời, tổ chức gặp gỡ, gửi thư cảm ơn về sự hợp 
tác và sử dụng điện hiệu quả đối với các khách hàng 
tiêu thụ điện lớn.

Ngoài ra, Công ty Điện lực các tỉnh sẽ phối hợp 
với các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức Công đoàn, 
Đoàn thanh niên, các đơn vị ngành Điện đóng trên địa 
bàn phát động và phối hợp thực hiện hiệu quả chương 
trình vệ sinh trạm biến áp miễn phí cho khách hàng. 
Mặt khác, mỗi Công ty Điện lực lựa chọn tối thiểu 20 
khách hàng để thực hiện lắp đèn chiếu sáng cho các cơ 
sở y tế, trường học; Hỗ trợ sửa chữa, chỉnh trang hệ 

Cán bộ EVNNPC tuyên truyền tiết kiệm điện tại trường học
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thống điện, thay đường dây sau công tơ, thay đèn chiếu 
sáng và hỗ trợ kinh phí sửa chữa các thiết bị gia đình bị 
hư hỏng đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, 
hộ cận nghèo, gia đình có công với cách mạng, các 
gia đình neo đơn có hoàn cảnh khó khăn; Thực hiện 
chương trình “Uống nước nhớ nguồn”: Tặng quà, sửa 
chữa chỉnh trang hệ thống điện cho gia đình các Bà mẹ 
Việt Nam anh hùng, gia đình cán bộ công nhân viên 
ngành Điện có thân nhân là liệt sĩ; Thực hiện chương 
trình “Thắp sáng niềm tin”: Tài trợ học bổng, tặng sách 
vở, quần áo các điểm trường vùng sâu vùng xa, con em 
các gia đình thuộc gia đình nghèo, cận nghèo; Sửa chữa 
và lắp đặt điện miễn phí cho trường học, các gia đình 
chính sách, các hộ gia đình nghèo; Thực hiện chương 
trình “Thắp sáng đường quê”…

Đối với các khu vực bị ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, 
EVNNPC ưu tiên nguồn lực để phối hợp triển khai các 
chương trình hỗ trợ giúp đỡ người dân, doanh nghiệp, 
khách hàng khắc phục khó khăn để sớm ổn định cuộc 
sống. Đối với các khu vực còn lại, hoạt động tri ân khách 
hàng sẽ được thực hiện đối với tất cả khách hàng sử dụng 
điện trên địa bàn. Trong đó, tập trung tối đa nguồn nhân 
lực tri ân khách hàng thiết thực, hiệu quả và hỗ trợ người 
dân bị ảnh hưởng bởi bão, lũ lụt, điều kiện khó khăn… 

Điểm nổi bật trong tháng tri ân khách hàng năm 
nay là EVNNPC sẽ tổ chức trao tặng 140 bộ máy tính 
để bàn với tổng kinh phí 1,4 tỷ đồng tại trường học một 
số xã trên địa bàn hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh để kịp 
thời hỗ trợ các điểm trường nhanh chóng đi vào hoạt 

động sau ảnh hưởng từ thiên tai, lũ lụt trong năm 2020. 
Đây là một trong những chủ trương lớn và hoạt động 
nổi bật của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong tháng 
‘Tri ân khách hàng”.

Cùng với đó, Đoàn thanh niên của Tổng Công ty sẽ 
thực hiện chuỗi chương trình hoạt động tình nguyện, 
an sinh xã hội hướng về miền Trung tại huyện Thanh 
Chương (Nghệ An) và 02 huyện Cẩm Xuyên, Thạch 
Hà (Hà Tĩnh) gồm: Trao tặng thuyền cano composite 
cho các địa phương phục vụ mùa mưa lũ; Lắp đặt điện 
mặt trời áp mái tại các công trình an sinh xã hội (nhà 
văn hoá, trạm y tế...); Thực hiện công trình thắp sáng 
đường quê; Trao tặng áo ấm và thiết bị giáo dục tại 
một số điểm trường, gia đình khó khăn bị thiệt hại lớn 
sau lũ với tổng kinh phí dự kiến 900 triệu đồng.

Ngoài ra, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực 
miền Bắc đảm bảo giải đáp thắc mắc, khiếu nại khách 
hàng, cũng như chấn chỉnh tác phong, thái độ khi tiếp 
xúc khách hàng của giao dịch viên đúng thời gian, quy 
định. Lực lượng làm công tác dịch vụ, phục vụ người 
dân không ngừng học tập, trau dồi kiến thức, kỹ năng 
mềm nhằm nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, ứng xử 
văn hóa khi tiếp xúc với khách hàng.

Có thể nói, những hoạt động tri ân khách hàng của 
EVNNPC được thực hiện không chỉ trong một tháng tri 
ân mà đây được coi là công việc thường xuyên, liên tục 
trong suốt cả năm với mục đích chính là nâng cao chất 
lượng dịch vụ điện năng, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của khách hàng một cách chuyên nghiệp, tận tâm

EVNNPC hỗ trợ sửa chữa, thay đường dây sau công tơ, thay đèn chiếu sáng cho những hộ nghèo
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Đã trở thành nét đẹp truyền thống, cứ 
đến tháng 12 hàng năm, PC Quảng Ninh 
lại tất bật với nhiều hoạt động thiết 
thực nhằm tri ân và đem lại niềm tin 

cho khách hàng sử dụng điện. Ngay từ cuối tháng 11, 
Công ty đã có văn bản chỉ đạo Điện lực các huyện, thị 
xã và thành phố về việc triển khai các hoạt động trong 
tháng 12 - Tháng “Tri ân khách hàng”. Theo đó, từng 
nội dung đã được PC Quảng Ninh xây dựng cụ thể 
thành các chương trình hành động để đảm bảo tính 

thiết thực, hiệu quả và nêu bật được ý nghĩa phục vụ 
khách hàng. Công ty đã triển khai phổ biến các nội 
dung hoạt động đến từng cán bộ, nhân viên, đặc biệt là 
nhân viên giao tiếp khách hàng, thu ngân… về thái độ 
ứng xử với khách hàng thân thiện, cầu thị, lịch sự, theo 
đúng chỉ thị của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc.

Hoạt động đầu tiên trong tháng tri ân khách hàng 
được PC Quảng Ninh triển khai là chủ động gửi lời cảm 

NGỌC LAN

Nhằm tạo bước phát triển hơn nữa trong công tác chăm sóc khách hàng, nâng cao hình 
ảnh của doanh nghiệp trong cộng đồng xã hội và chào mừng 66 năm ngày truyền thống 
ngành Điện lực Việt Nam, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã và đang 
triển khai đồng bộ nhiều hoạt động xã hội thiết thực để phục vụ cộng đồng trong tháng 
“Tri ân khách hàng”.

LAN TỎA NHIỀU HOẠT ĐỘNG Ý NGHĨA
THÔNG QUA THÁNG TRI ÂN KHÁCH HÀNG

PC QUẢNG NINH:

Điện lực Vân Đồn kiểm tra vệ sinh công nghiệp và bảo dưỡng miễn phí thiết bị điện cho doanh nghiệp Thủy sản Thành Đạt
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ơn chân thành nhất đến 100% khách hàng sử dụng điện 
thông qua tin nhắn Zalo, SMS, email và trên website 
của Công ty. Đồng thời, các Điện lực tổ chức gặp gỡ và 
gửi thư cảm ơn về sự hợp tác sử dụng điện trong suốt 
thời gian qua đối với khách hàng có sản lượng tiêu thụ 
bình quân trên 01 triệu kWh/năm trở lên. Đặc biệt, điểm 
nhấn trong tháng “Tri ân khách hàng” năm 2020 của PC 
Quảng Ninh được thể hiện rõ nét qua các hoạt động tại 
các Điện lực như: Thực hiện vệ sinh trạm biến áp miễn 
phí cho khách hàng, trong đó ưu tiên cho các đơn vị đã 
tham gia thực hiện tốt Chương trình Điều chỉnh phụ tải 
năm 2020; Tổ chức các chương trình “Thắp sáng niềm 
tin”; “Thắp sáng đường quê”; “Uống nước nhớ nguồn”; 
“Hỗ trợ công nhân miễn phí lắp đặt dây ra sau công tơ”; 
“Tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách”,…

Với những chương trình trình thiết thực này, các 
Điện lực thành viên thuộc PC Quảng Ninh đã sửa chữa, 
thay mới đường dây sau công tơ, bảng điện cho nhiều 
hộ nghèo, gia đình chính sách, người dân tại các vùng 
khó khăn. Đặc biệt, đối với chương trình “Thắp sáng 
đường quê”, PC Quảng Ninh yêu cầu các Điện lực: 
Quảng Yên, Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ, Vân Đồn, phối 
hợp với chính quyền địa phương lựa chọn các thôn, 
xóm đang thiếu ánh sáng để mỗi đơn vị thực hiện thắp 
sáng 01 tuyến đường. Đối với chương trình  “Thắp sáng 
niềm tin”, các Điện lực: Đông Triều, Hải Hà, Ba Chẽ, 
Tiên Yên và TP Hạ Long (khu vực Hoành Bồ) sẽ lựa 
chọn các hộ nghèo, gia đình chính sách để sửa chữa, lắp 
đặt, cải tạo hệ thống điện, thay mới đường dây, bóng 
đèn. Với chương trình “Uống nước nhớ nguồn”, một 
số Điện lực tổ chức tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt 
Nam Anh hùng, các gia đình CBCNV ngành Điện có 
thân nhân là liệt sĩ…, qua đó thể hiện trách nhiệm của 
PC Quảng Ninh đối với cộng đồng. 

Một trong những đơn vị thành viên của Công 
ty đã và đang làm tốt công tác dịch vụ, tri ân khách 
hàng trong thời gian qua không thể không nhắc tới, 
đó là Điện lực Vân Đồn. Theo đó, Điện lực đã phối 
hợp với chính quyền địa phương tổ chức lắp đặt hệ 
thống đường điện và bóng đèn chiếu sáng tại một số 
các tuyến đường của các thôn, xóm. Đồng thời, Đơn vị 
cũng đã trao hàng chục suất quà ý nghĩa là những tấm 
chăn ấm để giúp những hộ nghèo có một mùa đông 
ấm áp. Toàn bộ số phần quà này được đầu tư bằng 
100% vốn của ngành Điện với tổng giá trị lên đến gần 
50 triệu đồng.

Trước những nghĩa cử cao đẹp của Điện lực Vân 
Đồn nói riêng và PC Quảng Ninh nói chung, gia đình 

bà Nguyễn Thị Nhung và ông Lý Đăng Trọng (thôn 
Bấc, xã Quan Nạn, huyện Vân Đồn) không khỏi xúc 
động và cảm ơn chân thành tới ngành Điện Quảng 
Ninh đã đưa ánh sáng tới những con ngõ nhỏ của thôn 
nghèo. Việc làm của Điện lực Vân Đồn đã giúp cho 
thôn bắt kịp các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, góp 
phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đuợc chính 
quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Vũ Đình Tân - Phó Giám đốc PC Quảng Ninh 
cho biết: “Trong Tháng tri ân khách hàng năm nay, 
bên cạnh việc đảm bảo nguồn điện năng phục vụ phát 
triển kinh tế của địa phương, chúng tôi quán triệt tất 
cả CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty nâng cao hơn nữa 
trách nhiệm của mình đối với khách hàng. Thời gian 
tới, PC Quảng Ninh sẽ tập trung thực hiện tốt các hoạt 
động liên quan đến công tác dịch vụ khách hàng. Theo 
đó, Công ty sẽ chú trọng công tác xử lý sự cố, sửa chữa 
điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Giải quyết 
nhanh chóng các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng 
theo đúng thời gian quy định…”.

Có thể khẳng định, việc triển khai thực hiện 
Chương trình “Tháng tri ân khách hàng” của PC 
Quảng Ninh đã và đang đem lại hiệu quả to lớn và có 
sức lan tỏa rộng đối với khách hàng sử dụng điện trên 
địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt là đối với các hộ 
nghèo, gia đình chính sách nói riêng. Đây là nghĩa cử 
cao đẹp, thể hiện nét đẹp văn hóa trong kinh doanh 
của ngành Điện. Mong rằng, chương trình sẽ ngày 
càng được mở rộng để thêm nhiều hộ nghèo được thụ 
hưởng hơn nữa

Điện lực thành phố Móng Cái vệ sinh miễn phí pin năng lượng 
mặt trời cho khách hàng
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TUẤN ANH

Những ngày đầu tháng 12, chúng tôi có dịp về Bắc Giang trùng với thời điểm ngành Điện 
cả nước đang nhộn nhịp tổ chức nhiều hoạt động trong Tháng tri ân khách hàng. Không bỏ 
lỡ cơ hội, tôi đã đồng hành cùng những người thợ điện của Công ty Điện lực Bắc Giang (PC 
Bắc Giang) để ghi lại những hoạt động đầy ý nghĩa trong tháng tri ân này.

Dòng điện mùa Xuân
đã thắp sáng niềm tin

BẮC GIANG:

Gia đình anh Nguyễn Viết Tuân (thôn 
Việt Hùng, xã Lam Cốt, huyện Tân 
Yên) là một trong số ít những hộ nghèo 
trong tỉnh. Bản thân vốn đau ốm quanh 

năm nên cuộc sống còn rất khó khăn. Nhiều năm qua, 
gia đình anh Tuân mới chỉ kéo điện về nhà để phục vụ 
các sinh hoạt tối thiểu. Điều đáng mừng là trong tháng 
12 này, gia đình anh đã được PC Bắc Giang lựa chọn 
là một trong những hộ dân được sửa chữa, thay mới 
dường dây dẫn điện trong nhà.

“Nhà tôi thuộc diện hộ nghèo, trong nhà vỏn vẹn chỉ 
có một chiếc bóng đèn 12W để thắp sáng. Nay được PC 
Bắc Giang quan tâm tặng thêm bóng đèn Led tiết kiệm 
điện, lắp đặt lại đường dây điện trong nhà, thay mới dây 
dẫn sau công tơ, vợ chồng tôi mừng lắm! Từ sự quan tâm 
này, chúng tôi an tâm sử dụng điện và thêm phần động 
lực để lao động sản xuất, cải thiện đời sống kinh tế. Thay 
mặt gia đình, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất 
đến ngành Điện Bắc Giang”. - anh Tuân tâm sự.

Tại huyện Yên Thế, những ngày qua, hình ảnh người 
công nhân ngành Điện áo cam sửa chữa đường điện cho 
những hộ gia đình nghèo và thi công lắp đặt hệ thống 
đèn đường chiếu sáng trên địa bàn thôn Dầm Chúc, xã 
Tân Sỏi đang tạo được sự thiện cảm trong mắt người 
dân. Ông Nguyễn Tiến Lập - Trưởng thôn Dầm Chúc 
cho biết: “Trước đây, vì không có đèn đường nên các 
gia đình trong thôn thường ở yên trong nhà vào buổi 
tối và chỉ những ai có việc thực sự cần thiết mới phải ra 
ngoài đường. Từ ngày được các cán bộ của ngành Điện 
Bắc Giang lắp tặng hệ thống bóng đèn điện chiếu sáng, 
tối đến nhiều người đã cùng nhau ra đường đi bộ, tập thể 
dục, trò chuyện rất vui vẻ. Nhờ đó mà tình làng, nghĩa 

xóm đã tăng thêm phần gần gũi, gắn chặt tình đoàn kết 
hơn. Thay mặt nhân dân trong thôn, tôi xin được cảm 
ơn tới ngành Điện Bắc Giang rất nhiều”.

Cũng trong Tháng tri ân khách hàng, đồng hành 
cùng với ngành Điện cả nước, PC Bắc Giang đã tổ chức 
nhiều hoạt động thiết thực với thông điệp “Cùng chung 
tay hướng về đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng do 
thiên tai, bão lụt năm 2020”. Theo đó, Công ty đã ủng 
hộ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng của thiên tai, 
lũ lụt 180 triệu đồng. Đồng thời, PC Bắc Giang cũng tập 
trung triển khai các hoạt động như: Gửi tin nhắn cảm 
ơn chân thành nhất đến 100% khách hàng sử dụng điện 
thông qua tin nhắn Zalo, SMS, email; Thực hiện chương 
trình “Thắp sáng niềm tin”, trong đó sửa chữa, thay mới 
và lắp đặt miễn phí đường dây cho 200 hộ nghèo, gia 
đình chính sách trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 360 

Công nhân Điện lực Tân Yên thay mới đường dây và lắp thêm 
đèn Led cho gia đình anh Nguyễn Viết Tuân
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triệu đồng; Hỗ trợ nhân công miễn phí lắp đặt dây ra sau 
công tơ cho 30 khách hàng; Vệ sinh công nghiệp trạm 
biến áp chuyên dùng cho 50 khách hàng; Tặng 45 ghế 
đá cho một số bệnh viện, trường học, công viên trên địa 
bàn với tổng kinh phí 27 triệu đồng; Trao 200 suất quà 
cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam 
anh hùng; Thực hiện thắp sáng đường quê cho 06 tuyến 
đường tại các khu vực nông thôn có điều kiện khó khăn… 

Như vậy, năm nay lại có hàng trăm hộ gia đình nghèo 
tại Bắc Giang sẽ được đón Tết với một niềm vui trọn vẹn 
dưới ánh sáng điện ổn định, an toàn do vừa mới được PC 
Bắc Giang hỗ trợ sửa chữa, thay mới đường dây và lắp 
thêm bóng đèn Led. Nhiều tuyến đường tại thôn nghèo 
của các huyện như: Yên Thế, Lục Nam, Lục Ngạn, Lạng 
Giang và Yên Dũng… cũng sẽ nhộn nhịp người qua lại vì 
có ánh sáng đèn điện mới được lắp đặt. Điều này đã góp 
phần thắp sáng thêm những niềm tin và hy vọng cho 
một cuộc sống tốt đẹp hơn đối với người dân nơi đây.

Đánh giá về ý nghĩa của các hoạt động trong Tháng 
tri ân khách hàng, ông Bạch Hồng Quân - Phó Giám 
đốc PC Bắc Giang chia sẻ: “Tất cả các hoạt động mà 
PC Bắc Giang thực hiện trong Tháng tri ân khách hàng 
đều đã và đang mang lại nhiều ý nghĩa. Đây là dịp để 
khách hàng sử dụng điện và ngành Điện chúng tôi cùng 
nhau chia sẻ. Đồng thời, khách hàng có thể thấu hiểu 
được những khó khăn của ngành Điện trong việc cung 
ứng điện hiện nay và phía ngành Điện có thể lắng nghe 
được ý kiến đóng góp của người dân về những hạn chế 
trong công tác phục vụ khách hàng của mình, để từ đó 
cố gắng hoàn thiện hơn công tác dịch vụ khách hàng. 
PC Bắc Giang mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự ủng 
hộ và ý kiến góp ý của người dân, các tổ chức xã hội, 
các cơ quan truyền thông về mọi hoạt động sản xuất 

kinh doanh, tạo động lực giúp Công ty nỗ lực, đáp ứng 
được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng”.

Thời gian tới, để hoàn thiện hơn nữa công tác kinh 
doanh và dịch vụ khách hàng, PC Bắc Giang sẽ tập 
trung đầu tư, nâng cấp các thiết bị trên lưới điện; Xử lý 
nhanh sự cố; Ứng dụng sửa chữa điện hotline để nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện. Ngoài ra, Công ty cũng 
đẩy mạnh ứng dụng Cách mạng công nghệ 4.0, công tác 
quản trị doanh nghiệp, cũng như tích cực chuyển đổi số 
trong sản xuất kinh doanh, số hóa hợp đồng mua bán 
điện, cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến… Đặc biệt, 
PC Bắc Giang sẽ giải quyết kịp thời các thắc mắc, phản 
ánh của khách hàng theo đúng thời gian quy định.

Một mùa Xuân mới lại đang đến gần, từng dòng 
điện sáng cũng theo đó mà lan tỏa trên trên khắp các 
con đường quê, ngõ phố của tỉnh Bắc Giang. Xin chúc 
cho tất cả CBCNV-NLĐ PC Bắc Giang luôn mạnh 
khỏe, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xứng 
đáng với niềm tin của nhân dân trong tỉnh

Đoàn Thanh niên PC Bắc Giang trao tặng công trình thắp sáng đường quê cho chính quyền thôn Dầm Chúc, xã Tân Sỏi, 
huyện Yên Thế

Điện lực Lạng Giang tặng chăn ấm cho hộ nghèo trên địa bàn
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Có được kết quả đó cũng là nhờ PC Thái 
Nguyên đã kiện toàn, củng cố Ban chỉ 
đạo giảm TTĐN từ cấp Công ty đến các 
Điện lực, phân định rõ trách nhiệm và 

phân bổ chỉ tiêu cụ thể đến từng tổ, đội sản xuất, cá 
nhân phụ trách để gắn nhiệm vụ giảm TTĐN với việc 
đánh giá hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các chương 
trình giảm TTĐN hàng năm đều được lập chi tiết, cụ 
thể, có phân tích và nhận dạng các nguyên nhân dẫn 
đến tổn thất cao và đưa ra những giải pháp cho từng 
đường dây, trạm biến áp (TBA). Hàng tháng, các Điện 
lực báo cáo, phân tích đánh giá tình hình thực hiện 
giảm TTĐN. 

Bên cạnh đó, PC Thái Nguyên cũng lắp đặt công tơ 
cho từng xuất tuyến, công tơ tổng cho từng TBA phụ 
tải nhằm theo dõi đánh giá và so sánh biến động với 
các giá trị TTĐN kỹ thuật đã được tính toán trên các 
phần mềm ứng dụng để tìm ra nguyên nhân gây tổn 
thất và có biện pháp xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Công 
ty cũng tổ chức rà soát lại tất cả hệ thống đo đếm đang 
vận hành, đảm bảo thiết bị đo đếm hoạt động chính 
xác, đồng thời nâng cao chất lượng ghi chỉ số công tơ, 
công tác kiểm tra phúc tra, theo dõi khách hàng qua 
hệ thống thu thập dữ liệu từ xa. Mặt khác, PC Thái 
Nguyên còn tăng cường tần suất và chất lượng hiệu quả 
trong kiểm tra giám sát mua bán điện, kiểm tra ngày 
đêm nhằm phát hiện kịp thời và xử lý các trường hợp 
câu móc trộm điện.

Ngoài việc tính toán các chế độ vận hành lưới điện 
tối ưu, PC Thái Nguyên cũng thường xuyên tăng cường 

kiểm tra để không quá tải đường dây, tổ chức hoán đổi 
nội bộ hàng trăm máy biến áp non tải, quá tải, cân pha 
theo dõi điện áp vận hành; Thực hiện quản lý tốt hành 
lang và lập phương án kiểm tra giải quyết dứt điểm cây 
cối có nguy cơ đổ vào đường dây, gây sự cố lưới điện; 
Tiếp tục ứng dụng công nghệ, thiết bị hiện đại trong 
công tác quản lý vận hành lưới điện để giảm TTĐN như: 
Áp dụng công nghệ vệ sinh hotline, sử dụng camera 
nhiệt nhằm phát hiện sớm và xử lý ngay các vị trí có 
nhiệt độ tăng cao gây TTĐN.

Đối với khu vực mới tiếp nhận lưới điện, Công ty 
đã chủ động nguồn lực, xây dựng kế hoạch cụ thể để 

Giảm tổn thất điện năng (TTĐN) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Điện 
nhằm góp phần bảo đảm cung cấp điện và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ năm 
2016 đến nay, PC Thái Nguyên luôn hoàn thành tốt chỉ tiêu TTĐN do Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc giao và liên tục giảm từ 5,61% của năm 2016 xuống còn 3,23% vào năm 2019. 
Đặc biệt, hiện nay Công ty đang tích cực thực hiện các giải pháp nước rút để tỷ lệ TTĐN tiếp 
tục giảm xuống 3% vào cuối năm 2020.

THANH HUYỀN

GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG
ĐƯỢC ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU

PC THÁI NGUYÊN:

Công nhân PC Thái Nguyên chặt tỉa cây trong hành lang 
có nguy cơ gây sự cố lưới điện
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thực hiện và kiểm soát ngay TTĐN tại các TBA công 
cộng trước khi phát hành hóa đơn cho khách hàng, 
cũng như tăng cường quản lý vận hành, phát quang 
hành lang tuyến, thực hiện sửa chữa lưới điện, thay 
hòm hộp, công tơ...

Đặc biệt, một trong những giải pháp quan trọng 
làm giảm TTĐN, tăng chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp 
điện đang được Công ty áp dụng. đó là đẩy mạnh 
công tác đầu tư xây dựng, cải tạo lưới điện. Theo đó, 
giai đoạn năm 2016 - 2020, PC Thái Nguyên đã được 
Tổng Công ty giao thực hiện 158 danh mục dự án 
với số vốn đầu tư 1.536 tỷ đồng; Thực hiện 446 hạng 
mục sửa chữa lớn với tổng số vốn gần 300 tỉ đồng… 
Riêng trong năm 2020, Công ty đã đóng điện 82 TBA 
chống quá tải và thực hiện san tải cho 177 TBA khác; 
Thực hiện các dự án xây dựng mạch vòng 35 kV và 
04 dự án xây dựng đường dây 22 kV. Các dự án đã và 
đang được PC Thái Nguyên đưa vào vận hành khai 
thác đúng tiến độ, qua đó đã góp phần quan trọng 
giảm TTĐN.

Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng phòng Kỹ thuật PC 
Thái Nguyên cho biết: Hiện TTĐN trên lưới điện 110 
kV của Công ty đã giảm đáng kể và đang tiến gần tới 
ngưỡng tổn thất kỹ thuật. Tuy nhiên tổn thất lưới điện 
trung, hạ thế ở một số đường dây, TBA nằm rải rác 
trên các huyện Định Hóa, Võ Nhai, Phổ Yên, Đồng 
Hỷ, Phú Lương, Sông Công vẫn ở ngưỡng cao, trên 
7% do bán kính cấp điện xa, điều kiện vận hành khó 
khăn. Bởi vậy, muốn giảm TTĐN tại các khu vực này 
xuống còn 3% thì ngoài việc thực hiện tốt công tác 
quản lý vận hành còn đòi hỏi một lượng lớn vốn đầu 
tư để cải tạo nguồn, lưới điện, xây dựng các mạch 
vòng và đây chính là khó khăn lớn nhất trong công 
tác giảm TTĐN.

Thời gian tới, để đảm bảo tỷ lệ TTĐN của toàn 
tỉnh giảm xuống mức thấp nhất có thể, Công ty sẽ 
tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác 5S các đường 
dây, TBA. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thay thế công 
tơ định kỳ, đặc biệt là lắp đặt công tơ điện tử và 
sớm hoàn thiện đo xa các TBA và triển khai đồng 
bộ các giải pháp đang áp dụng hiệu quả trong công 
tác giảm TTĐN. Quá trình thực hiện, Công ty sẽ rút 
kinh nghiệm, cải tiến các biện pháp xử lý, xây dựng 
kế hoạch giảm tỷ lệ TTĐN cho những năm tiếp theo 
một cách hợp lý, cũng như tập trung thực hiện tối đa 
các giải pháp quản lý vận hành, quản lý kinh doanh, 
đầu tư hiệu quả, nhằm hướng đến chỉ tiêu giảm TTĐN 
được duy trì hiệu quả bền vững

Đóng điện TBA chống quá tải tại xã Xuân Phương, huyện 
Phú Bình

Công nhân PC Thái Nguyên thay công tơ điện tử

Công nhân Điện lực Thành phố kiểm tra chống quá tải tại 
trạm biến áp Tê Ba Nhất
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Năm 2020, cũng như nhiều địa phương miền núi vùng biên tổ quốc, tỉnh Lạng Sơn phải 
đối mặt với nhiều thách thức trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài việc đối phó với tình 
trạng dịch Covid -19, bà con các dân tộc Lạng Sơn còn căng mình chống chọi với khí hậu khắc 
nghiệt, giông lốc, mưa đá… diễn ra từ đầu năm.

VŨ HUY BĂNG

Chịu trách nhiệm cấp điện phục vụ kinh tế, 
quốc phòng và đời sống nhân dân trên 
địa bàn tỉnh, Công ty Điện lực Lạng Sơn 
(PC Lạng Sơn) đã có nhiều nỗ lực khắc 

phục, vượt khó, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi 
đua toàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC). 
Những kết quả thực hiện KH 9 tháng đầu năm, nhiều 
chỉ tiêu KT- KT và Kinh doanh bán điện còn nhiều  hạn 
chế. Tăng tốc để về đích trong 3 tháng còn lại là nhiệm 
vụ hàng đầu của CBCNV PC Lạng Sơn với những giải 
pháp đột phá đang được đề ra và triển khai thực hiện.

GIÚP DÂN SỚM CÓ ĐIỆN CŨNG LÀ TỰ CỨU MÌNH

Năm 2020, PC Lạng Sơn được EVNNPC giao các 
chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và Kinh doanh bán điện tương 
thích với năng lực và điều kiện tự nhiên để phục vụ 
khách hàng ngày càng tăng kể cả phát triển khách hàng 
mới ở khu vực nông thôn, miền núi. Sản lượng điện 
thương phẩm cả năm 2020 là 805 triệu kWh tăng gần 
10% so với năm 2019. Sẽ là con số trong tầm tay khi 
PC Lạng Sơn triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2020.

Nhưng ngoài tác động của dịch Covid - 19, sự cố 
từ thiên nhiên không báo trước: Đêm 8 rạng ngày 
9/5/2020, do mưa to kèm giông lốc, đã ập đến lưới điện 
5 huyện trên địa bàn toàn tỉnh. Sự cố bất ngờ này đã 
làm 08 cột điện hạ áp gãy, đổ; 01 cột nghiêng và dẫn 
đến mất điện trên diện rộng với 65.201 khách hàng.  Cụ 
thể: mưa to kèm giông lốc đã làm bay mái tôn lên dao 
cách ly tại trạm biến áp nhà máy chế biến gỗ Bắc Sơn 
huyện Bắc Sơn; nổ 03 quả sứ cao thế MBA Nà Lù sau 
DCL 375 E13.1-7/07 Thiện Thuật - Nà Mèo và 03 cột 
điện hạ áp gãy, đổ tại huyện Bình Gia; 01 cột hạ áp gãy, 

đổ huyện Tràng Định; tại huyện Văn Lãng, Bắc Sơn 
mỗi huyện gãy đổ 02 cột hạ áp.

Nối lại mạch máu điện năng giúp dân trong vùng 
ảnh hưởng sự cố, cũng là mệnh lệnh cao nhất của 
CBCNV PC Lạng Sơn, bởi đó là hành động tự cứu 
mình trong mọi hoàn cảnh để hoàn thành nhiệm vụ. 
Ngay trong đêm 8 rạng sáng 9/5, Ban chỉ đạo phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn PC Lạng Sơn 
đã chỉ huy các đơn vị kiểm tra nắm bắt tình hình, 
phân đoạn đường trục để khoanh vùng, cô lập sự cố, 
lên phương án khắc phục nhanh; chỉ đạo các đơn vị 
phối hợp với Chính quyền, nhân dân địa phương khẩn 
trương khắc phục sự cố, đến 10h45 ngày 9/5 PC Lạng 
Sơn đã cấp điện trở lại cho 65.201 khách hàng. May 

NHIỀU GIẢI PHÁP TĂNG TỐC HIỆU QUẢ CHO ĐỢT
THI ĐUA NƯỚC RÚT 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020

CÔNG TY ĐIỆN LỰC LẠNG SƠN: 

PC Lạng Sơn phổ biến sử dụng điện an toàn cho đồng bào 
các dân tộc miền núi
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mắn không có người tử vong nhưng thiệt hại lên đến 
khoảng 27 triệu đồng.

NHỮNG CON SỐ VƯỢT KHÓ ĐẦY KHÍCH LỆ

Trong 9 tháng đầu năm 2020, PC Lạng Sơn đã huy 
động tổng lực khắc phục khó khăn trong thực hiện 
mục tiêu chung nhất là trong công tác quản lý lưới 
điện, thiết bị, công tác kinh doanh, dịch vụ khách 
hàng đều đảm bảo các chỉ tiêu theo kế hoạch giao của 
EVNNPC. Đó là kết quả đầy khích lệ của CBCNV PC 
Lạng Sơn trong vượt khó, vươn lên hoàn thành trọng 
trách của mình. Tuy nhiên, chỉ tiêu điện thương phẩm 
thực hiện còn thấp: 568,46 triệu kWh, bằng 100,06% 
so với cùng kỳ và bằng 70,61% kế hoạch năm. Trong 
đó thành phần công nghiệp xây dựng, thương nghiệp 
dịch vụ có tăng trưởng âm; Chỉ tiêu phát triển khách 
hàng nhận tin nhắn qua Zalo và Tỷ lệ thu tiền không 
sử dụng tiền mặt còn thấp hơn kế hoạch; Đặc biệt, chỉ 
tiêu tổn thất điện năng thực hiện chưa đạt kế hoạch 
giao: Tổn thất điện năng lũy kế thực hiện cao hơn kế 
hoạch giao năm, cụ thể:

Đối với chỉ tiêu Giảm tổn thất điện năng, theo cách 
tính “385” thực hiện: 8,25% cao hơn so với cùng kỳ 0,76 
%, cao hơn KH năm là 0,45%. Còn tính theo “1508”: thì 
con số thực hiện là 8,58%, vẫn cao hơn kế hoạch năm 
là 0,78%, cao hơn so với cùng kỳ 1,01%, cao hơn tính 
toán kỹ thuật 0,62%.

Trong kinh doanh điện năng, chỉ tiêu về sản lượng 
thương phẩm và giảm tổn thất điện năng là 2 chỉ tiêu 
xương sống. PC Lạng Sơn nhận thức rằng đây là món 
nợ phải trả trong 3 tháng còn lại của năm 2020.  

CHÌA KHÓA CHO GIAI ĐOẠN NƯỚC RÚT

Để đuổi kịp, hoàn thành toàn diện xuất sắc các chỉ 
tiêu kế hoạch EVNNPC giao năm 2020, PC Lạng Sơn 
phải tìm được giải pháp tối ưu  nhất cho chặng đường 
còn lại. Ông Phạm Ngọc Minh - Giám đốc PC Lạng 
Sơn cho rằng: “Kế hoạch 1- biện pháp 10 và quyết tâm 
phải 20”; cùng với các Phòng Ban chức năng, các đơn vị 
trực thuộc  tìm cho được chiếc chìa khóa này:

Một là, trong công tác kinh doanh và dịch vụ 
khách hàng: Đảm bảo cung cấp điện ổn định và liên 
tục; để đảm bảo thương phẩm thực hiện tốt nhất 
trong 3 tháng cuối năm cần quan tâm đến phát triển 
khách hàng mới, đặc biệt quan tâm đến khách hàng 
chuyên dùng, quản lý tốt lịch cắt điện, kết hợp nhiều 
công việc trong một lần cắt điện. Tìm sự cố nhanh 
nhất để khắc phục xử lý nhanh đảm bảo cấp điện lại 
trong thời gian ngắn nhất. Quyết liệt hơn nữa trong 

quản lý non tải máy biến áp, luân chuyển máy biến và 
và công suất phản kháng; Đảm bảo công tác kiểm tra, 
áp giá đúng quy định.

Hai là, trong công tác quản lý vận hành: Tiếp tục 
quản lý vận hành tốt lưới điện, nâng cao hiệu quả vận 
hành thiết bị trên lưới recloser, LBS, chỉ báo sự cố hệ 
thống tụ bù trung hạ thế, khai thác tối đa các trang 
thiết bị vệ sinh cách điện, camera nhiệt, sửa chữa điện 
hotline;

Ba là, trong ĐTXD: Phối hợp, giám sát, đôn đốc các 
đơn vị thi công, đảm bảo tiến độ thực hiện các công 
trình ĐTXD bổ sung hoàn thành đóng điện, với mốc 
thời gian cụ thể: hoàn thành 08 danh mục bổ sung đợt 
1 trước 31/10 và 07 danh mục bổ sung đợt 2 và dự án 
2081 thực hiện xong trước 31/12/2020.

Một số các chỉ tiêu chưa đạt gồm: chỉ tiêu giảm 
TTĐN, chỉ tiêu phát triển Zalo, tỷ lệ thu tiền không 
dùng tiền mặt: Các phòng, ban, đơn vị tập trung triển 
khai thực hiện ngay theo các giải pháp “nóng” chuyên 
đề đã được Lãnh đạo PC Lạng Sơn phê duyệt.

Quỹ thời gian đã đưa cái đích năm 2020 đến gần, 
những nỗ lực của PC Lạng Sơn với mục tiêu chạm đích 
sớm đã dần trở thành hiện thực, có thể khẳng định 
được điều đó từ tinh thần đoàn kết thi đua và cùng 
hướng hành động của mình về mục tiêu chung của 
CBCNV PC Lạng Sơn

Công nhân PC Lạng Sơn sửa chữa máy biến áp sau giông lốc
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Năm 2020, Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa phải đối mặt với nhiều hình thái thời 
tiết bất thường làm cho lượng nước đổ về hồ chứa ở mức thấp, đặc biệt, dưới sự tác động tiêu 
cực của dịch bệnh Covid-19 đã khiến cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ 
phát điện của gặp nhiều khó khăn.

TÙNG LÂM

NHIỀU CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐƯỢC GIAO
TRONG NĂM 2020 VỀ ĐÍCH TRƯỚC TIẾN ĐỘ

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN SA PA:

Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực, cố gắng và quyết 
liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, Công 
ty đã thực hiện thành công “mục tiêu 
kép”: Vừa chủ động ngăn chặn, ứng phó 

với dịch bệnh để đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe 
cho người lao động, vừa hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu SXKD trong năm theo kế hoạch đề ra.

Với phương châm xuyên suốt trong quá trình hoạt 
động là đảm bảo cung cấp điện năng liên tục với chất 
lượng tốt và an toàn nhất, từ đầu năm 2020 đến nay, để 
khắc phục được những khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ được giao, Ban Lãnh đạo Công ty đã triển khai có 
hiệu quả nhiều giải pháp. Trong đó, Công ty đã chú 
trọng công tác kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị 
công nghệ định kỳ để không xảy ra khiếm khuyết, đảm 
bảo cho các tổ máy vận hành liên tục, an toàn và ổn 
định. Ngoài ra, cùng với việc phát huy tối đa hiệu suất 
của máy móc, thiết bị, Công ty còn quan tâm triển khai 
thực hiện chương trình 5S một cách đồng bộ. Đồng 
thời, xây dựng các phương án và tổ chức diễn tập xử lý 
sự cố nhà máy; Tổ chức và tham gia các lớp tập huấn 
an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống 
sự cố nhà máy; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp 
cho người lao động nâng cao ý thức trách nhiệm trong 
công tác, tác phong làm việc khoa học, với mong muốn 
Nhà máy thực sự là nơi để người lao động được cống 
hiến, sáng tạo và dành hết tâm huyết cho xây dựng cơ 
quan, trở thành điểm sáng của văn hóa doanh nghiệp…

Cùng với việc thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo đủ 
việc làm cho người lao động để từng bước tích lũy, bảo 
toàn, cũng như phát triển nguồn vốn của doanh nghiệp 
thì điểm nổi bật của Công ty thời gian qua là đã thực 
hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 để 

đảm bảo vận hành Nhà máy an toàn, liên tục, góp phần 
đáp ứng yêu cầu huy động nguồn điện của hệ thống 
điện quốc gia. Theo đó, Công ty đã xây dựng và ban 
hành phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh phù 
hợp với đặc điểm, tình hình sản xuất của đơn vị. Trong 
đó, quy định cụ thể các nội dung mà CBCNV-NLĐ 
phải thực hiện trong thời gian làm việc như: Đeo khẩu 
trang liên tục, sát khuẩn tay thường xuyên, hạn chế đi 
lại, hạn chế tiếp xúc trao đổi trực tiếp, giữ khoảng cách, 
không họp đông người; Thực hiện làm việc từ xa luân 
phiên đối với lãnh đạo và một số bộ phận chuyên môn; 
Giám sát chặt chẽ CBCNV-NLĐ để theo dõi và sàng 
lọc cho cách ly tại nhà các trường hợp đi từ nơi có dịch, 
tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh; Sắp xếp, bố 
trí cách ly sinh hoạt và làm việc cho lực lượng vận hành 
trực tiếp sản xuất, đảm bảo các điều kiện hậu cần phục 
vụ thiết yếu,…. 

Công ty luôn chú trọng tới công tác kiểm tra, bảo dưỡng 
thiết bị định kỳ nhằm đảm bảo cho các tổ máy vận hành 
liên tục, an toàn và ổn định
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Nhờ làm tốt các giải pháp này nên Công ty đã 
vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 
nhiệm vụ mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao. 
Theo đó, chỉ riêng 11 tháng đầu năm, tổng sản lượng 
điện sản xuất được đã đạt 150,23 triệu kWh, bằng 
100% kế hoạch năm và về đích trước 01 tháng so với 
nhiệm vụ Tổng công ty giao. Dự kiến cả năm 2020, 
tổng sản lượng điện sản xuất của Công ty giao bán cho 
EVN sẽ đạt 160,23 triệu kWh; Doanh thu tiền điện đạt 
hơn 173,5 tỷ đồng.

Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm 
vụ được Tổng công ty giao, Công ty TNHH MTV 
Thủy điện Sa Pa đã đề ra nhiều nhóm giải pháp mang 
tính đột phá và xác định tính đồng bộ, liên kết giữa 
các nhóm giải pháp. Cụ thể, đối với công tác kỹ thuật 
vận hành, Công ty đang tập trung hoàn thành tốt 
công tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc theo 
quy định để đảm bảo an toàn công trình và duy trì 
các tổ máy được vận hành an toàn, ổn định; Thường 
xuyên kiểm tra, rà soát, hoàn thiện các quy định, quy 
chế, tuyên truyền, trang bị bảo hộ lao động, dụng 
cụ về công tác ATVSLĐ, phòng cháy, chữa cháy và 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Chủ động 
xây dựng phương án và tổ chức diễn tập xử lý sự 
cố nhà máy; Tiếp tục tổ chức, cũng như tham gia 
các lớp tập huấn, bồi huấn về an toàn lao động. Đặc 
biệt, Công ty sẽ thực hiện tốt các công tác đoàn thể, 
công tác xã hội tại địa phương nhằm xây dựng hình 

ảnh Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa lớn mạnh, 
đoàn kết và trách nhiệm hơn nữa.

Cùng với đó, Công ty cũng sẽ tiếp tục triển khai các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đúng 
Luật Phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm. Đồng thời, 
phát khẩu trang, thuốc sát khuẩn… theo quy định; Bổ 
sung thực phẩm và kết hợp với những nhu yếu phẩm 
hiện có tại nhà máy nhằm đảm bảo chế độ dinh dưỡng, 
sức khỏe cho CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty; Tăng 
cường công tác bảo vệ khu vực nhà máy, cũng như tuyên 
truyền cho người dân, đồng bào dân tộc xung quanh 
hiểu và chủ động thực hiện các biện pháp chống dịch…

Với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển ngày 
càng bền vững và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển 
chung của tỉnh Lào Cai, góp phần vào việc đảm bảo 
an ninh năng lượng của ngành Điện quốc gia, tập thể 
CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty TNHH MTV Thủy 
điện Sa Pa đã và đang không ngừng thi đua, sáng tạo, 
xây dựng những kịch bản phù hợp với tình hình thực 
tế SXKD của Công ty để hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Chắc chắn rằng, với việc đưa ra nhiều giải pháp 
trong công tác quản lý, vận hành tối ưu, nâng cao hiệu 
quả SXKD song song với việc quan tâm, chăm lo đến 
sức khỏe, đời sống của CBCNV, Công ty sẽ tiếp tục 
phát huy thế mạnh và hoàn thành vượt các chỉ tiêu 
nhiệm vụ được giao trong những năm tới, xứng đáng 
với sự tin tưởng của địa phương và Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc

Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa tổ chức tập huấn an toàn điện, an toàn vệ sinh lao động
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“Giữ vững niềm tin chất lượng”, đó chính là phương châm hoạt động của Công ty CP Sản 
xuất biến thế HBT Việt Nam. Hơn 12 năm kể từ ngày khởi nghiệp, thành công của doanh 
nghiệp đó là việc tạo nên những sản phẩm chất lượng, tạo được lòng tin và đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của khách hàng.

NGUYỄN HOA

HBT VIỆT NAM: ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU LÀ

THỎA MÃN CÁC NHU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG

Thời gian qua, HBT đã xây dựng các kênh 
bán hàng đa dạng, linh hoạt, uyển chuyển 
tuỳ thuộc vào từng thị trường, chú trọng 
công tác dịch vụ, vì lợi ích của khách 

hàng. Điều này đã giúp doanh thu của Công ty luôn 
tăng đều qua các năm.

Hiện nay, chiến lược “vết dầu loang” mà Công ty 
đang triển khai đã thu được nhiều kết quả tích cực. 
Bằng chứng là khách hàng ngày càng biết đến các sản 
phẩm của HBT nhiều hơn, thương hiệu HBT đã lan tỏa 
rộng rãi hơn tới không chỉ khách hàng trong nước mà 
còn ở nước ngoài. Theo đại diện lãnh đạo HBT, năm 
2020, mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, 
thế nhưng số lượng các đơn hàng được kí kết tăng cao 
hơn nhiều so với các năm trước.

Là một trong những đơn vị lâu năm kí kết hợp đồng 
cung cấp máy biến áp với HBT, bà Nguyễn Hồ Gia Lai 
- Giám đốc Công ty TNHH Gia Thành (Đắk Lắk) cho 
biết: “Công ty chúng tôi đã sử dụng MBA của HBT từ 

cách đây hơn 10 năm. Sau thời gian dài sử dụng, các sản 
phẩm máy biến áp do HBT cung cấp luôn vận hành an 
toàn, chất lượng ổn định. Chúng tôi cũng đánh giá cao 
về chất lượng dịch vụ sau bán hàng của Công ty, các 
nhân viên của HBT chăm sóc khách hàng nhiệt tình và 
có tinh thần trách nhiệm rất cao khiến chúng tôi cảm 
thấy yên tâm và hài lòng”.

Tương tự, ông Nguyễn Nhất Hòa - Giám đốc Công 
ty TNHH Thương mại - Xây dựng điện Nguyễn Minh 
(TP HCM) bày tỏ: “Cách đây 2 năm, chúng tôi đã đặt 
mua MBA mang thương hiệu HBT, trong suốt quá trình 
sử dụng, máy vận hành ổn định, an toàn nên mới đây 
chúng tôi tiếp tục đặt mua thêm 20 MBA nhãn hiệu 
HBT có công suất 1250 kVA-22/0,4 kV để lắp đặt cho 
dự án điện mặt trời tại Bình Dương. Thời gian tới, máy 
biến áp của HBT vẫn luôn là sự lựa chọn trong các dự 
án điện của chúng tôi”.

Việc đề ra được đường lối, chiến lược kinh doanh 
phù hợp với điều kiện thực tế đã giúp HBT đạt được 

Các sản phẩm máy biến áp chờ xuất xưởng
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nhiều thành công trong sản xuất kinh doanh. Điều nhận 
thấy rõ nét ở HBT là một doanh nghiệp vì lợi ích của 
khách hàng, không đánh đổi lợi nhuận bằng mọi giá, 
biết cầu thị, giữ uy tín đối với hình ảnh, thương hiệu 
doanh nghiệp. Chính vì vậy mà năm 2020, mặc dù đại 
dịch Covid-19 gây không ít khó khăn cho doanh nghiệp, 
trong đó, thách thức lớn nhất là việc nhập khẩu các 
nguyên vật liệu, phụ kiện, thiết bị điện phục vụ sản 
xuất, nhưng nhờ có chiến lược kinh doanh hợp lý, HBT 
vẫn đảm bảo hoàn thành các đơn hàng theo đúng hợp 
đồng đã ký kết. Máy biến áp mang nhãn hiệu HBT vẫn 
liên tục xuất xưởng đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của các 
Công ty Điện lực trên địa bàn cả nước.   

Phấn khởi trước thành quả lao động và quan trọng 
là tạo được niềm tin, sự hài lòng của khách hàng, giúp 
Công ty kinh doanh hiệu quả, ông Dương Xuân Nam 
- Phó TGĐ Kinh doanh HBT Việt Nam chia sẻ: Muốn 
phát triển thị trường thì điều quan trọng là phải phát 
triển thương hiệu và xây dựng lòng tin. Đối với khách 
hàng, chúng tôi xác định, từ lúc bắt đầu thương thảo, 
đến kí kết hợp đồng, giao sản phẩm và đảm bảo chất 
lượng dịch vụ sau bán hàng, sản phẩm giới thiệu với 
khách hàng thế nào thì khi giao tới tay họ phải đúng 
như thế. Tại HBT, mỗi sản phẩm làm ra đều được coi 
như đứa con đẻ của mình, nâng niu, chăm chút nó để 
khi máy biến áp đến đơn vị sử dụng đều cảm thấy hài 
lòng và được đánh giá cao.

Còn theo anh Nguyễn Hữu Bằng - Giám đốc Kinh 
doanh miền Bắc của Công ty HBT, thường thì nỗi sợ 
hãi nhất của khách hàng là MBA bị sự cố, chính vì thế, 
chất lượng chính là yếu tố then chốt quyết định đến 
việc khách hàng có lựa chọn sản phẩm của DN mình 
hay không. Hiểu được tâm lý khách hàng, vì thế các sản 
phẩm MBA của HBT được sản xuất đáp ứng yêu cầu 
chất lượng, tự tin cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại 

trên thị trường, mang đến cho khách hàng những giải 
pháp an toàn và sự yên tâm, tức là sau khi đóng điện 
MBA của HBT, họ có thể kê cao gối để ngủ.

Khi thị trường chế tạo máy biến áp của Việt Nam 
ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh 
nghiệp thì việc Công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, 
chất lượng dịch vụ và chăm sóc khách hàng chính là lợi 
thế để tạo dựng được niềm tin đối với khách hàng và 
là kim chỉ nam cho sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp. Thời gian tới, Ban lãnh đạo HBT sẽ tiếp tục 
thực hiện tốt phương châm kinh doanh “giữ vững niềm 
tin chất lượng”, chú trọng triển khai có hiệu quả các 
chính sách sau bán hàng, hài hòa lợi ích giữa doanh 
nghiệp, đối tác, trong đó ưu tiên hàng đầu là thỏa mãn 
các nhu cầu khách hàng

Vận chuyển máy biến áp thi công công trình

Máy biến áp 15 MVA do HBT sản xuất
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Ngày 25/11/2020, tại Hà Nội, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia đã long trọng tổ chức Lễ Công bố 
sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2020 cho 124 doanh nghiệp với tổng số 283 sản 
phẩm. Trong đó, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) vinh dự và tự 
hào lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh danh hiệu tôn quý này.

TRANG ANH – HÀ ĐĂNG

HABECO ĐƯỢC VINH DANH THƯƠNG HIỆU 
QUỐC GIA LẦN THỨ 5 LIÊN TIẾP

Là một Chương trình xúc tiến thương mại đặc 
thù, dài hạn và duy nhất của Chính phủ, năm 
2020 là lần thứ 7 Thương hiệu Quốc gia được 
tổ chức. Lễ công bố vinh dự có sự hiện diện 

của ông Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó 
Thủ tướng Thường trực Chính phủ và đại diện lãnh đạo 
cấp cao của nhiều Bộ, Ban, ngành hữu quan. Trải qua 
quy trình xét duyệt dựa trên các tiêu chí khắt khe, các 
doanh nghiệp vinh danh danh hiệu này là những thương 
hiệu tiêu biểu, đại diện cho hình ảnh của doanh nghiệp, 
đất nước Việt Nam với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ luôn 
chất lượng, uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.

Nổi tiếng với những nhãn hiệu như Bia Hà Nội, Trúc 
Bạch,… HABECO - một trong ba doanh nghiệp lớn nhất 
ngành Đồ uống Việt Nam đã luôn khẳng định uy tín, 

vị thế và giữ vững danh hiệu Thương hiệu Quốc gia lần 
thứ 5 liên tiếp năm 2020. Những năm qua, HABECO 
luôn thể hiện được vai trò chủ đạo trong ngành Công 
nghiệp Thực phẩm Đồ uống quốc nội, là đơn vị nòng 
cốt điều tiết hoạt động sản xuất và lưu thông sản phẩm 
bia trên thị trường. Các giá trị cốt lõi của Chương trình 
Thương hiệu Quốc gia gồm: “Chất lượng - Đổi mới, 
Sáng tạo - Năng lực tiên phong”, đều được các nhãn 
hàng Bia Hà Nội và Trúc Bạch của HAECO chinh phục 
cũng như đáp ứng toàn bộ hệ thống các tiêu chí đi kèm.

Vinh danh với danh hiệu lần này, đại diện HABEO 
cho biết, định hướng phát triển những năm tới, Bia Hà 
Nội xác định chiến lược trọng tâm của doanh nghiệp 
là tiếp tục nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm 
mới, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng. Cùng với 

Đại diện HABECO cùng các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia 2020 tiếp kiến, báo cáo và chụp ảnh lưu niệm với 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước Lễ Công bố
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đó, HABECO tiếp tục đẩy mạnh năng lực của hệ thống 
bán hàng, nâng cao sức cạnh tranh của Thương hiệu tại 
thị trường trong nước và khu vực.

Với thông điệp “Sức bật Việt Nam”, đến nay, 
HABECO luôn không ngừng khẳng định vị thế là doanh 
nghiệp bia nội hàng đầu, mạnh mẽ bước vào sân chơi 
đẳng cấp, chuyên nghiệp trong giai đoạn hội nhập cạnh 
tranh đầy thách thức. Tự hào mang danh hiệu Thương 
hiệu quốc gia, tin rằng, với chặng đường phía trước, 
HABECO sẽ tiếp tục phấn đấu và phát huy nhiều hơn 
nữa, đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng sản xuất kinh doanh 
cùng những cam kết hướng đến cộng đồng. Từ đó, 
đóng góp tích cực cho công cuộc đổi mới đất nước, vì 
một Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững.

Nhân dịp chào Xuân Tân Sửu năm 2021 đang đến gần, 
với thông điệp “Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết - Vị bia làm 
nên sắc Tết”, HABECO đã phục vụ thị trường sản phẩm 
Bia Hà Nội bao bì Tết 2021 vô cùng hấp dẫn, với thiết kế 
sắc đỏ vàng tươi mới và “đậm màu” Tết truyền thống. Bên 
cạnh chú trọng giữ vững chất lượng cao với vị bia nguyên 
bản vốn đã làm nên thương hiệu nhiều năm qua, Bia Hà 
Nội còn luôn không ngừng được nâng cao, đổi mới mọi 
mặt, nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đông đảo người tiêu 
dùng - những thế hệ đã gắn bó, giữ trọn tình yêu, đam mê 
với Bia Hà Nội. Đây cũng là yếu tố giúp HABECO luôn 
khẳng định vị thế của một Thương hiệu Quốc gia mang sứ 
mệnh “Gìn giữ tinh hoa -  Nâng tầm vị thế”

Ông Ngô Quế Lâm - Tổng Giám đốc HABECO nhận biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2020 và hoa kỷ niệm tại Lễ công bố

Bia Hà Nội ra mắt bao bì mới cùng chương trình khuyến mại 
“Thấy Bia Hà Nội là thấy Tết - Vị Bia làm nên sắc Tết” chào 
đón Xuân Tân Sửu 2021
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Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 2020, HEINEKEN Việt Nam 
đã chia sẻ mô hình kinh tế tuần hoàn giúp tạo ra những đóng góp tích cực về kinh tế, xã hội 
và môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị của doanh nghiệp. HEINEKEN Việt Nam đã đặt 
ra những mục tiêu đầy tham vọng tới năm 2025 theo chiến lược phát triển bền vững dài hạn, 
đóng góp vào sự phát triển lâu dài tại Việt Nam.

HEINEKEN VIỆT NAM:

KINH TẾ TUẦN HOÀN
KIẾN TẠO GIÁ TRỊ BỀN VỮNG

Tại Phiên toàn thể của Diễn đàn Doanh 
nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam 
(VCSF) 2020 được tổ chức tại Hà Nội đầu 
tháng 12/2020, HEINEKEN Việt Nam đã 

chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc áp dụng 
mô hình kinh tế tuần hoàn, nhằm khuyến khích cộng 
đồng doanh nghiệp áp dụng các phương thức cụ thể 
giúp nâng cao năng lực phát triển bền vững trong bối 
cảnh đầy thách thức.

Sự kiện do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển 
bền vững Việt Nam (VBCSD), Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Chương 
trình Phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP) 
tổ chức. Với chủ đề “Phát triển bền vững trong thập 
niên mới: Biến thách thức thành cơ hội”, VCSF 2020 có 

sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
cùng đại diện các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế 
và cộng đồng doanh nghiệp.

Tại Diễn đàn, HEINEKEN Việt Nam đã chia sẻ kinh 
nghiệm ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn RESOLVE 
(viết tắt của: REgenerate - Tái tạo; Share - Chia sẻ; Opti-
mize - Tối ưu hóa; Loop - Tái sử dụng/ Tái chế; Virtualize 
- Số hóa và Exchange - Chuyển đổi). Đây là phương pháp 
tiếp cận toàn diện nhằm tạo ra giá trị bền vững cho môi 
trường, bao gồm giảm lượng khí thải carbon, bảo vệ tài 
nguyên nước và tối ưu hóa tài nguyên:

 REgenerate - Tái tạo: 5 trong số 6 nhà máy của 
HEINEKEN Việt Nam hiện đang sử dụng năng lượng 
nhiệt tái tạo, không phát thải carbon

Bà Holly Bostock, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN Việt Nam (ngồi giữa) chia sẻ tại tọa đàm trong khuôn khổ Diễn đàn 
Doanh nghiệp phát triển
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 Sharing - Chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền 
vững cho toàn bộ nhân viên thông qua chương trình 
Văn phòng Xanh

 Optimizing - Tối ưu hóa tải trọng, sử dụng xe 
tải đạt chuẩn và tận dụng vận chuyển bằng xe lửa giúp 
giảm 2.000 tấn khí thải CO2.

 Loop - Tái sử dụng/ Tái chế: HEINEKEN Việt 
Nam hiện gần như không còn chất thải chôn lấp, nhờ 
tái sử dụng hoặc tái chế 99% chất thải và phụ phẩm. 
Chai và két bia sau khi ra thị trường đều được thu hồi 
trở lại về nhà máy, trải qua quá trình khử trùng nghiêm 
ngặt, đảm bảo đạt tiêu chuẩn vệ sinh để có thể tái sử 
dụng. Một chai thủy tinh có thể được tái sử dụng tới 20 
lần, và một két bia có thể tái sử dụng trong 5 - 10 năm, 
sau đó sẽ được cán vụn và bán lại cho các công ty cung 
cấp thủy tinh và nhựa.

 Virtualize - Số hóa: Tiến hành chuyển đổi số hóa 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 Exchange - Chuyển đổi: Chuyển sang lắp đặt 
100% tủ lạnh xanh thân thiện với môi trường, sử dụng 
quạt tiết kiệm năng lượng, đèn LED chiếu sáng, môi 
chất hydrocarbon và được trang bị hệ thống quản lý 
năng lượng. Điều này cũng giúp giảm bớt chi phí vận 
hành cho khách hàng. 

Ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Thư ký VCCI, 
Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VBCSD nhận định: 
“Kinh tế tuần hoàn là chìa khóa cho sự thành công và 
phát triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam 
dù ở bất kỳ quy mô doanh nghiệp hay mô hình kinh 
doanh nào. Chúng tôi đánh giá cao vai trò tiên phong 
và những nỗ lực của HEINEKEN Việt Nam trong việc 
lan tỏa mô hình kinh tế tuần hoàn, cũng như truyền 
cảm hứng cho cộng đồng doanh nghiệp về giá trị và ý 
nghĩa của phát triển bền vững. Chúng tôi mong rằng sẽ 
có thêm nhiều những sáng kiến được chứng minh tính 
khả thi và hiệu quả như HEINEKEN Việt Nam chia sẻ 
hôm nay để tiếp tục thúc đẩy tư duy đổi mới sáng tạo 
trong kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam”.

Trong năm 2019, HEINEKEN Việt Nam đã hỗ trợ 
tạo ra 212.000 việc làm (trực tiếp và gián tiếp) và đóng 
góp 0,95% tổng GDP của Việt Nam; trong đó gần như 
toàn bộ vật liệu bao bì được cung ứng nội địa, tạo giá 
trị kinh tế lên tới gần 5,7 nghìn tỷ đồng/năm.

“Tại HEINEKEN Việt Nam, chúng tôi tin rằng, 
phát triển bền vững không chỉ mang lại lợi ích cho 
doanh nghiệp mà còn cho cả nền kinh tế - xã hội và 
rộng ra là đất nước nơi chúng tôi đang hoạt động. Điều 

này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Việt Nam hiện 
là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất của biến đổi khí hậu, mà những hậu quả tàn khốc 
như đợt bão lũ vừa qua tại miền Trung là ví dụ điển 
hình. Trong nhiều năm qua, chiến lược phát triển bền 
vững “Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” luôn là cốt lõi 
trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng 
tôi. Chúng tôi cũng đặt ra những mục tiêu đầy tham 
vọng hướng tới môi trường: Không chất thải chôn lấp, 
100% nước được bù hoàn, và sử dụng 100% năng lượng 
tái tạo (cả nhiệt năng và điện năng) từ nay đến năm 
2025,” bà Holly Bostock, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao 
HEINEKEN Việt Nam chia sẻ.

Trong 4 năm liên tiếp (2016-2019), HEINEKEN Việt 
Nam luôn được VCCI vinh danh là một trong những 
doanh nghiệp Sản xuất bền vững nhất Việt Nam

VỀ HEINEKEN VIỆT NAM

HEINEKEN Việt Nam là thành viên của Tập đoàn 
HEINEKEN, nhà sản xuất bia hiện diện tại nhiều quốc 
gia nhất thế giới. Xuất xứ từ Hà Lan, HEINEKEN là 
một công ty gia đình với lịch sử hơn 150 năm, sản xuất 
và phân phối trên 300 nhãn hiệu bia và nước táo lên 
men tại hơn 190 quốc gia.
Được thành lập vào năm 1991, đến nay HEINEKEN 
Việt Nam vận hành 6 nhà máy bia tại Hà Nội, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng 
Tàu, Tiền Giang và 11 văn phòng trên khắp Việt Nam.
Từ sự khởi đầu khiêm tốn chỉ với 20 nhân viên, 
HEINEKEN Việt Nam ngày nay đã trở thành nhà sản 
xuất bia lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 3.500 nhân 
viên. Hàng năm, HEINEKEN Việt Nam đều đóng góp 
đáng kể cho nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 0,9% 
GDP quốc gia.
Tại Việt Nam, HEINEKEN sản xuất và phân phối các 
nhãn hiệu bia: Heineken®, Tiger, Larue, BIVINA, Bia 
Việt và nước táo lên men Strongbow.
Từ năm 2017 - 2019, HEINEKEN Việt Nam được vinh 
danh là một trong những Doanh nghiệp bền vững nhất 
Việt Nam bởi Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI) và nơi làm việc tốt nhất châu Á ba 
năm liền (2018 - 2020) bởi Tạp chí HR Asia, một trong 
những ấn phẩm hàng đầu châu Á dành cho các chuyên 
gia quản lý về nhân sự. 
Xin mời tham khảo thông tin về các hoạt động của 
HEINEKEN Việt Nam tại trang web chính thức: 
http://heineken-vietnam.com.vn
Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:
Bà Nguyễn Hương Mai - Giám đốc Truyền thông, 
Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam
Email: mai.nguyenhuong@heineken.com
Telephone: +84 28 3822 275
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Ngày 06/12/2020, tại TP Bắc Giang, Công ty CP Quốc tế Baek Jo Việt Nam đã tưng bừng 
tổ chức Hội nghị “Trao tặng xe Vinfast A2.0 - Gặp gỡ chuyên gia Hàn Quốc - Chiến lược 
phát triển sản phẩm Lily Lala”. Sự kiện đã thu hút đông đảo thành phần tham dự là đối tác, 
khách hàng lớn nhỏ, người tiêu dùng rộng khắp khu vực phía Bắc cùng một số cơ quan báo 
chí truyền thông. ĐĂNG HƯNG

THẮP SÁNG NGỌN LỬA NHIỆT HUYẾT VỚI LILY LALA TẠI BẮC GIANG
BAEK JO VIỆT NAM

Trong thời điểm nền kinh tế và đại dịch 
Covid-19 còn nhiều biến động, phức tạp 
này, Hội nghị là một sự kiện vô cùng ý 
nghĩa với anh chị em “thủy thủ” đang 

chèo lái “chiến thuyền” Baek Jo Việt Nam trên bước 
đường khởi nghiệp, khẳng định thương hiệu, bản lĩnh 
và trí tuệ doanh nhân trẻ với sản phẩm Lily Lala - một 
thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu từ Hàn Quốc đang 
được Baek Jo kinh doanh thịnh hành tại thị trường Việt 
Nam thời gian qua. Qua đó, Baek Jo đã truyền đi thông 
điệp cũng như thắp sáng ngọn lửa nhiệt huyết, mến mộ 
với các sản phẩm Lily Lala hiện nay cũng như trong 
thời gian tới khi thương hiệu mỹ phẩm này đã thực sự 
chinh phục đông đảo người tiêu dùng, đặc biệt là giới 
trẻ bằng chất lượng cao cấp và giá thành hợp lý.

Với kết quả kinh doanh ổn định, hiệu quả vừa qua, 
Baek Jo đã nhanh chóng, kịp thời động viên những cá 
nhân xuất sắc gắn bó với mình, mà tiêu biểu là phần 
thưởng tri ân xe Vinfast A2.0, tri ân đối tác Hàn Quốc 
và khẳng định đầy quyết tâm chiến lược phát triển sản 
phẩm tại Hội nghị. Điều này đã tạo thêm khí thế, động 
lực và một dấu mốc đáng nhớ với Baek Jo khi khép lại 
một năm 2020 đầy biến động cũng như biết bao khó 
khăn, thách thức, biết bao cảm xúc buồn vui cùng mồ 
hôi, nước mắt… Để rồi, cả Công ty có một tâm thái 
thật tốt bước vào năm 2021 đang đến gần, với khí thế 
của một doanh nghiệp trẻ đầy khát khao chiến thắng 
chính mình!

Giới thiệu về Công ty, Giám đốc Marketing Đặng 
Nga cho biết, thương hiệu Lily Lala tuy mới hoạt động 

Baek Jo tri ân và trao thưởng các cá nhân xuất sắc năm 2020



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG40 41

THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG THỊ TRƯỜNG - TIÊU DÙNG

tại thị trường Việt Nam với khoảng thời gian còn khiêm 
tốn nhưng đến nay, Baek Jo đã đạt được những thành 
quả đáng khích lệ. Công ty được dẫn dắt, điều hành bởi 
vị nữ “thuyền trưởng” đầy sức trẻ, tự tin, năng động 
và sáng tạo Đặng Thị Bắc cùng với Ban lãnh đạo Công 
ty luôn lấy phương châm đặt chất lượng sản phẩm lên 
hàng đầu. Đây cũng chính là yếu tố cơ bản giúp Công 
ty có được kết quả kinh doanh tốt từ năm 2019 đến nay 
và tạo đà phát triển lớn mạnh trong thời gian tới. Hiện 
tại, sản phẩm Lily Lala đang được phân phối rộng khắp 
cả nước, chủ yếu tập trung vào các dòng sản phẩm mỹ 
phẩm cao cấp chăm sóc, dưỡng trắng, tái tạo, phục hồi 
da như sữa rửa mặt, kem xóa nhăn, kem dưỡng da, nữ 
hoàng nội tiết tố Queen,...

Các sản phẩm mang thương hiệu Lily Lala đều được 
sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại Hàn 
Quốc từ đối tác danh tiếng InterKos Co.,Ltd và Công 
ty Mỹ phẩm K - Beauty Hàn Quốc. Sản phẩm mỹ phẩm 
của Lily Lala được chiết xuất thành phần 100% từ thiên 
nhiên, áp dụng công nghệ theo quy trình sản xuất đạt 
tiêu chuẩn CGMP, tiêu chuẩn ISO 22716 kết hợp với hệ 
thống xưởng sản xuất tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ các 
nguyên tắc, quy định nghiêm khắc để cho ra đời những 
sản phẩm chất lượng cao, đảm bảo an toàn, vệ sinh.

Ngoài bộ sản phẩm đang hút khách như: “ Lily 
Lala Premium 1060 30ml, Lily Lala Whitening Body Lo-
tion, Lily Lala Super Sun Cream”, “LILY LALA MUD 
FOAM CLEANSING”,” NỮ HOÀNG NỘI TIẾT 
LILY LALA QUEEN”,… đáp ứng nhu cầu làm đẹp ngày 
càng cao và hiện thực hóa ước mơ làm đẹp của chị em 
phụ nữ, trên đà phát triển hiện nay, Baek Jo còn chuẩn 
bị cho ra mắt thị trường một số sản phẩm mới và tin 
rằng sẽ tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ…

Để có được thành công bước đầu đó là cả một câu 
chuyện dài chất chứa nhiều kỷ niệm thú vị, vui buồn giữa 
CEO Đặng Thị Bắc và đối tác sản xuất Lily Lala. Điều này 
đã được CEO Lee Jung Hoon của InterKos Co.,Ltd chia 
sẻ và khẳng định tại Hội nghị. Ông nhấn mạnh: “Chúng 
tôi thực sự rất vui mừng khi các sản phẩm Lily Lala hiện 
nay đã tạo nên vòng đời đầy sức sống của mình. Để có 
được điều đó quả thực không đơn giản, khi chúng tôi 
phải giải quyết bài toán chất lượng sản phẩm mà chị Bắc 
nhiều lần yêu cầu, “ra đề” hóc búa. Bởi thế mà việc sản 
xuất mỹ phẩm của Lily Lala đã được nghiên cứu công 
phu, mất nhiều thời gian, công sức, đến nay, các sản 
phẩm được sản xuất theo công thức mới nhất khá thành 
công, dành riêng cho làn da Đông Nam Á nói chung và 
làn da của người Việt nói riêng. Minh chứng cho điều ấy 
là hiện nay, ở phía Việt Nam, Baek Jo luôn báo “cháy” 

hàng và thậm chí đang tiếp tục đặt hàng chúng tôi bộ 
sản phẩm mới dưỡng da, trị nám. Điều này hứa hẹn sẽ 
tạo nên sự bùng nổ trên thị trường mỹ phẩm và giới làm 
đẹp trong thời gian tới…”.

Khẳng định về chất lượng các sản phẩm khi đã qua 
trải nghiệm, chị Tống Nga - một Đại lý tại Hải Dương và 
cũng là một “fan” hâm mộ tiêu dùng chia sẻ: “Tôi đã 
dùng rất nhiều hàng mỹ phẩm khác nhau trên thị trường 
nên rất dễ cảm nhận cũng như đánh giá được các chủng 
loại. Nhờ đó, khi sử dụng các sản phẩm Lily Lala tôi đã 
bị chinh phục bởi chất lượng cũng như các thành phần 
rất giá trị, có cơ sở khoa học của nó. Điều đặc biệt hơn 
nữa, tuy Lily Lala là mỹ phẩm cao cấp nhưng giá thành 
rất Việt Nam, khiến chúng tôi thực sự mến mộ…”.

Phát huy thành quả đạt được vừa qua, thời gian 
tới, Công ty Baek Jo đã và đang chuẩn bị sẵn sàng cho 
mình những kế hoạch, hành trang, nhân lực tràn đầy 
năng lượng. Trong đó, CEO Đặng Thị Bắc nêu rõ và 
biểu lộ đầy quyết tâm tại Hội nghị khi chia sẻ về Chiến 
lược phát triển sản phẩm Lily Lala trên bước đường còn 
nhiều chông gai phía trước: “Trong những năm tới, Lily 
Lala sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao mọi mặt kinh doanh, 
đặc biệt là đẩy mạnh các phương thức kinh doanh đa 
dạng, kết hợp vừa truyền thống vừa online, trực tiếp, 
tiến tới xây dựng nhà máy sản xuất mỹ phẩm của mình 
tại Việt Nam… nhằm trở thành doanh nghiệp hàng đầu 
về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp, là nơi kiến tạo ước 
mơ thịnh vượng, bình an, bền vững cho bất cứ ai đến 
với chúng tôi". Mở màn cho năm 2021 đang đến gần, 
Lily Lala đang chuẩn bị cho ra mắt một dòng sản phẩm 
mới nhằm đáp ứng mong mỏi của người tiêu dùng. Tin 
rằng, đây sẽ là món quà bất ngờ, thú vị khi chúng ta 
bước sang một năm mới…

Hội nghị thu hút đông đảo đại biểu, khách hàng đến với Lily Lala
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Từ đầu năm đến nay, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19; tình hình buôn lậu, 
hàng giả trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất hiện ngày càng tinh vi hơn; hệ thống giao thông 
liên kết với nhiều địa phương tạo ra thị trường cung- cầu rộng; trong khi tổ chức lực lượng 
và phương tiện của của đơn vị còn đang hoàn thiện, nhưng Cục Quản lý thị trường (QLTT) 
Bình Định đã bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ứng dụng công nghệ, triển khai các mặt công 
tác một cách hiệu quả. 

VĂN THUẬN

TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA, QUẢN LÝ GIÁ CẢ,  HÀNG HÓA,
GÓP PHẦN BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN

CỤC QLTT BÌNH ĐỊNH: 

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG KHÍCH LỆ

Trong 10 tháng đầu năm 2020, các Đội QLTT trực 
thuộc Cục đã duy trì hoạt động thường xuyên theo chức 
năng nhiệm vụ được phân công, bám sát từng địa bàn và 
có sự phối hợp hiệu quả khi triển khai kế hoạch chung, 
tăng cường công tác quản lý địa bàn, phân công công 
chức, cán bộ QLTT theo dõi nắm tình hình thị trường 
giá cả hàng hóa, kịp thời phát hiện, kiểm tra và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm. Cục QLTT Bình Định đã 
cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, góp 
phần bình ổn thị trường, không để xảy ra tình trạng đầu 
cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý nhằm thu lợi bất chính.

Tại cuộc họp đánh giá các mặt công tác 10 tháng 
đầu năm, Cục QLTT Bình Định công khai những con 
số đầy khích lệ:  Đã tiến hành kiểm tra 1.047 vụ, xử lý 
549 vụ; thu nộp ngân sách nhà nước 1.889.675.000 đồng, 
trong đó xử phạt vi phạm hành chính 1.621.725.000 
đồng, bán hàng tịch thu 157.285.000 đồng, trị giá hàng 
hóa tịch thu chờ xử lý 1.990.936.000 đồng, trị giá tang 
vật tịch thu đã tiêu hủy và buộc đối tượng tự tiêu hủy 
là 3.442.957.000 đồng.

Điều đáng nói là trong quá trình thực hiện nhiệm 
vụ, từng Đội và từng cán bộ, công chức đã thực thi 
đúng pháp luật, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian 
lận thương mại, các vụ lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để 
đầu cơ ghim hàng. Hầu hết đều không để lọt lưới pháp 
luật, được nhân dân tin tưởng và đồng tình cao.

Ngoài ra, thực hiện kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 
2020, các Đội QLTT đã thực hiện kiểm tra 342 vụ/342 

tổ chức, cá nhân kinh doanh, đạt 100% kế hoạch điều 
chỉnh đã được Tổng cục QLTT phê duyệt. Trong đó, xử 
lý vi phạm 27 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước 73.000.000 
đồng. Nhìn chung, các cơ sở kinh doanh chấp hành tốt 
các quy định của pháp luật về hoạt động kinh doanh. Số 
vụ vi phạm chỉ chiếm 7,9% so với tổng số vụ kiểm tra.

Công tác thanh tra chuyên ngành cũng được triển 
khai trong năm 2020, Phòng Thanh tra - Pháp chế đã 
tham mưu cho lãnh đạo tiến hành 06 cuộc thanh tra, 
trong đó 04 cuộc thanh tra (đạt 100% kế hoạch điều 
chỉnh) đã được Bộ Công Thương phê duyệt và 02 cuộc 
thanh tra đột xuất, xử lý vi phạm 02 vụ, phạt vi phạm 
hành chính 23.000.000 đồng, trị giá tang vật tiêu hủy, 
hoặc buộc đối tượng tự tiêu hủy là 54.840.000 đồng.

Ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục QLTT Bình Định triển khai 
nhiệm vụ công tác những tháng cuối năm 2020
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NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỘT PHÁ, QUYẾT LIỆT 
NHẰM BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG PHỤC VỤ TẾT 
TÂN SỬU

Phát biểu tại Hội nghị đánh giá công tác 10 tháng 
đầu năm 2020, ông Trần Đức Tiến - Cục trưởng Cục 
QLTT Bình Định khẳng định: “Nhiệm vụ những tháng 
còn lại của năm 2020 rất nặng nề với sự diễn biến 
phức tạp của thị trường trước tết Nguyên đán. Toàn 
Cục QLTT Bình Định cần triển khai nhiều giải pháp 
đột phá, quyết liệt hơn nữa. Thực hiện tốt chức năng 
tham mưu giúp Tổng cục QLTT, UBND tỉnh quản lý 
Nhà nước về công tác quản lý thị trường, đảm bảo 
lưu thông hàng hoá; tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm 
tra kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các vi phạm 
pháp luật trong hoạt động thương mại, công nghiệp 
và các lĩnh vực khác thuộc thẩm quyền xử lý của 
QLTT, nhằm góp phần ổn định thị trường thúc đẩy 
sản xuất phát triển.

Trong đó, đi đầu là công tác phối hợp đồng bộ, 
chặt chẽ với các đơn vị: Sở Công Thương, Sở Công 
an Bình Định, Ban chỉ đạo 389 tỉnh, đồng thời chú 
trọng nâng cao hơn nữa việc ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác xử lý vi phạm hành chính”. 
Đặc biệt là lưu ý đến trách nhiệm cá nhân và người 
đứng đầu trong triển khai công vụ; giữ gìn đoàn kết 
nội bộ, đấu tranh chống các hành vi tiêu cực, nhũng 
nhiễu, vòi vĩnh…

Nổi bật trong công tác triển khai kế hoạch những 
tháng cuối năm 2020, đó là Cục QLTT tỉnh Bình Định 
và Sở Công Thương tỉnh đã xây dựng và tiến hành 
ký kết Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan, cụ thể 
là: Trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan 
đến chức năng, nhiệm vụ giữa hai cơ quan. Đồng thời, 
tham mưu các biện pháp tăng cường công tác phòng, 
chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng; Phối 
hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý vụ việc; Tổ chức 
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân 
dân trên địa bàn cùng phụ trách. Thông qua các buổi 
giao ban, hội thảo để trao đổi chuyên môn nghiệp 
vụ, kinh nghiệm công tác, góp phần nâng cao năng 
lực đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả.

Với quyết tâm và hành động cụ thể, Cục QLTT 
Bình Định đang tạo động lực mới, phát huy trách 
nhiệm của người giữ cửa cho thị trường, nâng cao hơn 
nữa hiệu quả trong công tác chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, góp phần bình ổn thị trường 
vui Xuân, đón Tết trên địa bàn tỉnh Bình Định Tiêu hủy hơn 15.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu bị tịch thu

Đội QLTT số 3  phối hợp với Đội 3-Phòng PC03 Công an tỉnh 
Bình Định kiểm tra vi phạm hành chính số lượng lớn khẩu 
trang, hàng dệt may, mỹ phẩm….

Cục QLTT Bình Định và Sở Công Thương Bình Định ký kết 
Quy chế phối hợp công tác
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Những năm gần đây, cùng với ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng được nâng cao, 
những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên cũng ngày càng được ưa chuộng. Ống hút tre 
của Cơ sở sản xuất Hương Giang (xóm Hà, xã Phúc Hà, TP Thái Nguyên) là một ví dụ sinh 
động như vậy.

LÊ PHƯƠNG

NẮM BẮT CƠ HỘI ĐỂ BỨT PHÁ
CƠ SỞ SẢN XUẤT HƯƠNG GIANG:

Ngày 28/10/2020, UBND tỉnh Thái 
Nguyên đã ban hành Chỉ thị số 11/
CT-UBND về việc tăng cường quản 
lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm 

thiểu chất thải nhựa trên địa bàn tỉnh. Đây được đánh 
giá là cơ hội cho những doanh nghiệp công nghiệp 
nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh tham gia vào 
thị trường hàng tiêu dùng bằng cách sản xuất đồ thủ 
công, đồ dùng sinh hoạt thay thế nhựa. 

Cơ sở sản xuất Hương Giang tại xóm Hà, xã Phúc 
Hà, TP Thái Nguyên có vốn đăng ký điều lệ 100 triệu 
đồng được coi là một trong những cơ sở CNNT điển 
hình đón đầu xu hướng sử dụng sản phẩm thay thế 
nhựa. Sản phẩm chủ đạo của Hương Giang là ống hút 
tre, thân thiện với môi trường. Ống hút được làm từ 

cây tre có độ tuổi từ 1,5 năm trở lên. Ống có chiều dài 
từ 150 - 220mm với đường kính lòng trong từ 4 - 12mm, 
sử dụng thay thế các loại ống hút nhựa. 

Ban đầu, thân tre được tuyển chọn đúng với kích 
thước và yêu cầu của sản phẩm. Sau khi khác thác, 
tre được phơi trong 1 tháng, sau đó được đánh bóng 
bằng máy, cắt ngắn theo yêu cầu đơn hàng, đánh 
nhẵn 2 đầu bằng máy. Ở công đoạn tiếp theo, người 
ta sẽ hấp sản phẩm trong nhiệt độ từ 150 - 200 độ 
C. Cuối cùng, sản phẩm sẽ được sấy khô ở nhiệt độ 
150 độ C. Quy trình sản xuất của cơ sở Hương Giang 
được đánh giá là có công nghệ, thiết bị sản xuất sản 
phẩm đồng bộ, phù hợp với năng lực sản xuất của 
doanh nghiệp và quan trọng nhất là giảm thiểu tác 
hại với môi trường. 

Sản phẩm ống hút tre của cơ sở Hương Giang
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Mỗi năm, cơ sở Hương Giang sản xuất 300.000 ống 
hút tre và đang có kế hoạch nâng lên thành 1 triệu 
ống/năm trong năm tới. Doanh thu hiện tại của cơ sở 
Hương Giang là 450 triệu đồng/năm, nộp ngân sách 
nhà nước 30 triệu đồng. Tỷ lệ sản phẩm tiêu thụ tại 
thị trường trong nước là 70%, còn lại 30% xuất đi nước 
ngoài. Sản phẩm ống hút tre của Hương Giang được 
đánh giá là có khả năng thay thế ống hút nhựa, giấy, 
gạo hay kim loại, đáp ứng một phần thị trường trong 
và ngoài nước… Đặc biệt, toàn bộ quy trình khai thác, 
sản xuất của Hương Giang được cho là thân thiện với 
môi trường. Nguồn nguyên liệu được khai thác khá bền 
vững, chỉ khai thác những thân tre đủ tuổi, đủ điều kiện 
để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm. Sản phẩm 
cũng được sản xuất với 100% nguyên liệu từ tự nhiên, 
không sử dụng hoá chất trong quá trình sản xuất. 

Ông Nguyễn Bình Nguyên, chủ cơ sở sản xuất 
Hương Giang cho biết: “Cây tre là biểu tượng đặc sắc 
của dân tộc Việt Nam, gắn liền với đời sống sinh hoạt 
hàng ngày của người dân. Do đó chúng tôi luôn cố gắng 
chú trọng, phát triển những sản phẩm có nguồn gốc từ 
cây tre, nâng cao các giá trị văn hoá của sản phẩm sao 
cho vừa phù hợp với đời sống hiện đại, vừa giúp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường”. 

Tháng 6/2020, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ra 
Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc công nhận sản 
phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2020. 
Theo đó, sản phẩm ống hút tre của cơ sở Hương Giang 
nằm trong số 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu năm 2020. Theo đánh giá của Ban tổ 
chức cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh 

Thái Nguyên năm 2020, sản phẩm ống hút tre của cơ 
sở Hương Giang được thiết kế mới tỉ mỉ, hình thức mẫu 
mã độc đáo, bao bì đẹp và có khả năng thay đổi thói 
quen tiêu dùng các sản phẩm nhựa, nâng cao ý thức 
bảo vệ môi trường cho người dân. 

Có thể nói, thành công của cơ sở Hương Giang có 
một phần đóng góp không nhỏ của các chương trình 
khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Cùng 
với Hương Giang, rất nhiều cơ sở CNNT khác ở Thái 
Nguyên đã được hưởng lợi từ chính sách khuyến công 
của tỉnh. Riêng trong năm 2020, toàn tỉnh thực hiện 20 
đề án hỗ trợ khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện 
hơn 3 tỷ đồng. Tính chung trong giai đoạn 2016 - 2020, 
Thái Nguyên đã và đang triển khai 120 đề án hỗ trợ 
khuyến công với tổng kinh phí thực hiện trên 21 tỷ 
đồng. Từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh, các cơ sở CNNT đã có 
cơ hội tham gia các chương trình bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực và các hội chợ triển 
lãm, xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh. 

Ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Nguyên cho biết: “Hiệu quả của hoạt động 
khuyến công khó định lượng chính xác nhưng ở nhiều 
khía cạnh có thể thấy rõ. Đó là việc góp phần thúc 
đẩy công nghiệp ở khu vực nông thôn, chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, phát huy tiềm năng của từng địa phương; 
tạo sự lan tỏa, giúp các cơ sở sản xuất nhỏ nâng cao 
năng lực cạnh tranh, tự tin hơn khi tham gia vào chuỗi 
liên kết, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động ngay 
tại địa phương”

Ống hút tre của cơ sở Hương Giang lọt tốp 30 sản phẩm đạt tiêu chuẩn sản phẩm CNNT 
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Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 
được bước tiến đột phá. Thực tế cho thấy, các doanh nghiệp đã được “đánh thức” bản lĩnh nhờ 
Chương trình Khuyến công của tỉnh.

MINH NGỌC

NHỜ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
VĨNH PHÚC: NHIỀU DOANH NGHIỆP CÓ BƯỚC TIẾN ĐỘT PHÁ

SHOWROOM NGÀNH ONG HIỆN ĐẠI

Ngành Ong tỉnh Vĩnh Phúc có sự tham gia của 
nhiều doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ. Trong 
đó, tiêu biểu là Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo với 
thương hiệu Honeco - Quà tặng tinh túy từ thiên nhiên. 
Được sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương 
cùng sự nỗ lực của doanh nghiệp, Ong Tam Đảo đã 
được công nhận là “Sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp quốc gia năm 2017”. Sản phẩm Ong Tam 
Đảo đã có mặt trên thị trường toàn quốc, được người 
tiêu dùng tín nhiệm. 

Nhằm tiếp tục phát huy lợi thế cạnh tranh cho 
doanh nghiệp, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh 

Vĩnh Phúc (đơn vị trực thuộc Sở Công Thương) đã 
“tiếp sức” cho Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo bằng 
việc thực hiện Đề án hỗ trợ “Cải tạo, nâng cấp nội thất 
showroom trưng bày và giới thiệu các sản phẩm ngành 
Ong” theo chương trình khuyến công địa phương năm 
2020. Đề án thực hiện từ đầu tháng 8/2020 và được 
nghiệm thu vào cuối tháng 11/2020. Qua Đề án, cùng 
với nguồn vốn hỗ trợ 70 triệu đồng, doanh nghiệp đầu 
tư thêm hơn 140 triệu đồng cải tạo, nâng cấp cấp hoàn 
chỉnh Showroom trưng bày giới thiệu các sả phẩm 
ngành Ong.

Việc cải tạo, nâng cấp đã giúp cho Công ty Cổ 
phần Ong Tam Đảo có một Showroom trưng bày 

Trưng bày sản phẩm mật ong của Công ty Cổ phần Ong Tam Đảo
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sản phẩm hiện đại, hấp dẫn người tiêu dùng. Tại 
Showroom, hệ thống quầy kệ được bày trí khoa học, 
với thiết kế cách điệu “vừa sang, vừa xịn” (theo ý 
kiến của khách hàng) với hàng chục sản phẩm từ 
ong như: Mật ong các loại, phấn hoa... Ở đây, khách 
hàng không chỉ được tham quan mà còn như được 
sống trong không gian ong vô cùng hấp dẫn. 

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 
TIÊN TIẾN

Trong xu thế đầu tư đổi mới công nghệ, kỹ thuật 
sản xuất, tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, 
Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc đã 
khơi trúng mạch cầu của doanh nghiệp, tạo cú hích, 
kích thích doanh nghiệp đầu tư phát triển. Năm 2020, 
hàng chục doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Phúc, nhờ sự hỗ trợ của Chương trình khuyến 
công đã đầu tư dây chuyền công nghệ mới, tăng hiệu 
quả sản xuất rõ rệt, tạo việc làm và thu nhập ổn định 
cho người dân và lao động địa phương.

Công ty Cổ phần Dệt Đại An Phú là một đơn vị 
được tiếp nhận vốn từ Chương trình khuyến công tỉnh 
Vĩnh Phúc. Công ty đã đầu tư máy móc với tổng kinh 
phí 1.128.500.000 đồng. Trong đó, kinh phí khuyến 
công hỗ trợ 295 triệu đồng. Công ty đã triển khai lắp 
đặt 20 máy dệt HS VGK-4.0 loại 10 kim. Đây là loại 
máy hiện đại có nhiều ưu việt như: Tiết kiệm 40% 
điện năng tiêu thụ; tăng 160% năng suất, giảm chi phí 
bảo trì, tự động tra dầu nhớt, sản phẩm làm ra có độ 
tinh sảo, đều, đẹp. Việc đầu tư máy móc tiên tiến vào 
sản xuất giúp Công ty mở rộng thị trường tiêu thụ, 

tăng đối tác, tạo công ăn việc làm ổn định cho 8-10 
lao động với mức thu nhập bình quân 7-8 triệu đồng/
người/tháng. Doanh thu Công ty đạt 500 triệu đồng/
tháng, ước đạt 6 tỷ/năm. Công ty Cổ phần Dệt Đại An 
Phú đã đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung 
của địa phương, tăng thu ngân sách, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội.

Công ty TNHH Vina Gỗ tiếp nhận 270 triệu đồng 
từ nguồn kinh phí khuyến công đã đầu tư thêm gần 
400 triệu đồng nữa để mua mới 100% máy Tubi trục 
đứng Simh Way MX5117; Máy bào cuốn Strengght 
MB 106H; Máy cưa bàn trượt; Máy hút bụi; Máy dán 
cạnh tự động; Máy nhám thùng; Máy nén khí; đưa 
vào sản xuất gỗ ổn định, tăng năng suất lên 500 m3 
gỗ/tháng, doanh thu đạt mức 5 tỷ đồng/tháng, tạo 
công ăn việc làm ổn định cho 50 lao động với thu 
nhập từ 6-7 triệu/tháng.

Các Đề án của Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh 
Phúc đã mang lại cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn động lực phát triển mạnh mẽ. 
Nhờ nguồn vốn của chương trình, doanh nghiệp đã 
có được bước tiến đột phá cả về tư duy và công nghệ. 
Doanh nghiệp đã dám nghĩ, dám làm, chủ động đầu 
tư. Qua đây, có thể thấy hiệu quả của chương trình 
khuyến công đối với doanh nghiệp, với cộng đồng là 
hết sức thiết thực, phù hợp với thực tế phát triển kinh 
tế địa phương và nhu cầu của người dân. Đặc biệt là tạo 
hiệu ứng và sức lan tỏa mạnh mẽ cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, siêu nhỏ và hộ gia đình vượt qua khó khăn, 
vươn lên làm giàu ngay chính quê hương mình

Công ty TNHH Vina GỗCông ty Cổ phần Dệt Đại An Phú
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Nhiều năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Bình (TTKC) đã hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông 
thôn trên địa bàn đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất. Một trong số 
đó là Đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng máy móc trong sản xuất nhựa pallet tự động” 
được đánh giá mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp và xã hội.

HOA NGUYỄN

ỨNG DỤNG MÁY MÓC TRONG
SẢN XUẤT NHỰA PALLET TỰ ĐỘNG

THÁI BÌNH: HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

Giai đoạn 2014 - 2020, từ nguồn kinh phí 
khuyến công, TTKC Thái Bình đã hỗ 
trợ cho 232 chương trình, đề án khuyến 
công với tổng kinh phí hơn 34 tỷ đồng. 

Trong đó, hoạt động khuyến công đã hỗ trợ xây dựng 
4 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, 
công nghệ mới; 106 cơ sở được hỗ trợ ứng dụng máy 
móc hiện đại, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào các khâu sản xuất, xử lý môi 
trường với kinh phí hơn 15 tỷ đồng.

Nổi bật trong số các đề án là việc hỗ trợ doanh 
nghiệp đầu tư dây chuyền, ứng dụng công nghệ hiện 
đại vào sản xuất. Sau khi thực hiện khảo sát, từ nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia năm 2020, mới đây, 
TTKC Thái Bình đã hỗ trợ 900 triệu đồng cho Công ty 
TNHH Phát triển công nghệ sinh học Môi trường Xanh 
(cụm công nghiệp Đông Động, huyện Đông Hưng) để 
đầu tư mua sắm máy ép pallet nhựa. Đây là một trong 
những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong ngành 
sản xuất nhựa trong nước.

Công ty TNHH Phát triển công nghệ sinh học Môi 
trường Xanh được thành lập năm 2009, chuyên sản xuất 
và cung cấp các mặt hàng như: Bể biogas; Pallet nhựa 
dùng để lưu kho và xuất nhập khẩu có tải trọng cao… 
Nhận thấy nhu cầu thị trường và tính ưu việt vượt trội 
của sản phẩm pallet nhựa, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
nghiên cứu, tìm tòi và quyết định đầu tư máy ép pal-
let nhựa để sản xuất sản phẩm. Với quy trình sản xuất 
tự động hóa, khép kín 100% từ nguyên liệu đến thành 
phẩm, đây là quy trình công nghệ hiện đại so với các 
quy trình sản xuất pallet nhựa tại Việt Nam hiện nay. 

Các sản phẩm pallet nhựa có tác dụng lưu trữ và xử 
lý hàng hóa một cách an toàn, ổn định. Việc xếp đỡ, 
xử lý, vận chuyển hàng hóa bằng pallet nhựa giúp các 
doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian và chi phí, đặc 
biệt là hạn chế được rủi ro.

Quy trình sản xuất pallet nhựa có khả năng cạnh 
tranh được với các sản phẩm pallet gỗ bởi những ưu 
điểm như: Phương pháp sản xuất với mức độ tự động 
cao, cần ít công nhân vận hành, hoạt động tin cậy, ổn 
định. Khâu kiểm tra chất lượng được cải thiện và đạt 
hiệu quả cao. Bên cạnh đó, pallet nhựa sản xuất ra 
có bề mặt đẹp, chắc chắn nên độ bền lớn, chịu được 
va đập mạnh, không bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi 
trường ẩm, axit hóa chất hay nước… Không dẫn điện, 
không bị tấn công bởi mối mọt.

Hệ thống máy móc gọn gàng, chiếm ít mặt bằng và 
dễ vận hành nhờ các hệ thống điều khiển tự động. Đặc 

Đại biểu tham quan mô hình  sản xuất nhựa pallet tự động
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biệt, bụi, tiếng ồn và hệ thống nước tuần hoàn được xử 
lý ngay trong hệ thống máy nên tránh được ô nhiễm 
môi trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Ngô Duy Đông - 
Giám đốc Công ty cho biết: “Sau hơn 10 năm hình 
thành và phát triển, trải qua muôn vàn khó khăn, để 
đạt được những thành tựu như hiện tại, ngoài những nỗ 
lực của tập thể, Công ty cũng luôn nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ về cơ chế chính sách của các cấp chính 
quyền địa phương trong việc giới thiệu sản phẩm đến 
thị trường để các tổ chức, cá nhân tham quan học tập, 
ký kết hợp tác đầu tư và cung ứng dịch vụ. Đặc biệt 
cảm ơn Trung tâm Khuyến công Thái Bình đã hỗ trợ 
Công ty kinh phí đầu tư dây chuyền sản xuất pallet 
nhựa tự động. Điều này đã tạo động lực khuyến khích 
Công ty đầu tư mở rộng phát triển sản xuất sản phẩm 
mới, qua đó tạo ra những mặt hàng mới có sức cạnh 
tranh trên thị trường”.

Đánh giá về quá trình thực hiện đề án, ông Bùi 
Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình 
ghi nhận những nỗ lực trong việc triển khai tích cực 
mô hình sản xuất nhựa pallet tự động của Công ty 
TNHH Phát triển công nghệ sinh học Môi trường Xanh 
và những đóng góp của TTKC Thái Bình trong việc tìm 
kiếm, xây dựng mô hình, bám sát định hướng, hỗ trợ 
có trọng tâm trọng điểm, không đầu tư dàn trải, khai 
thác lợi thế của địa phương và doanh nghiệp. Từ đó đề 
nghị TTKC Thái Bình tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Công 
ty trong việc giới thiệu mô hình, quảng bá thương hiệu 
sản phẩm giúp cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

“Sở Công Thương sẽ phối hợp với các cấp, các 
ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để 
các DN trên địa bàn nói chung và Công ty TNHH Phát 

triển công nghệ sinh học Môi trường Xanh nói riêng ổn 
định và phát triển mạnh trong thời gian tới. Thông qua 
mô hình này, thời gian tới Sở cũng sẽ đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp 
về việc xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật; chỉ 
ưu tiên hỗ trợ khi đảm bảo đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn 
và dự kiến kết quả đạt được ưu việt hơn so với các đề 
án khác để nguồn kinh phí khuyến công thực sự phát 
huy tác dụng”, ông Hạnh nhấn mạnh.

Theo đánh giá, đề án đầu tư nhà máy sản xuất pal-
let nhựa tự động của Công ty TNHH Phát triển công 
nghệ khí sinh học Môi trường Xanh là đề án sử dụng 
công nghệ mới, hiện đại, tiên tiến, đảm bảo các tiêu 
chuẩn kỹ thuật về môi trường, đem lại hiệu quả kinh 
tế cao. Được biết, đề án khi đi vào hoạt động ổn định 
sẽ giúp doanh nghiệp tạo việc làm thường xuyên cho 
31 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định, 
đóng góp vào nguồn thu ngân sách của địa phương từ 
các loại thuế và phí, góp phần thực hiện mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, qua đó 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng 
tỷ trọng ngành sản xuất công nghiệp

Các đại biểu tham dự hội nghị trình diễn mô hình sản xuất nhựa pallet tự động

Thuyết minh quy trình sản xuất pallet nhựa
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

Mới đây, trong khuôn khổ triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và Chế biến 
chế tạo Việt Nam (VIMEXPO 2020), hội thảo “Cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi 
cung ứng toàn cầu” đã chỉ ra nhiều vấn đề đặt ra trong thời kỳ mới cho ngành CNHT 
của Việt Nam. MINH PHƯƠNG

THÁCH THỨC LỚN KHI THAM GIA 
CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

VIMEXPO 2020:

Triển lãm VIMEXPO 2020 dự kiến mang 
đến nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp 
CNHT của Việt Nam khi sẽ có khoảng 
500 phiên kết nối giữa các doanh nghiệp 

cung cấp sản phẩm CNHT và các doanh nghiệp mua 
lớn, doanh nghiệp FDI. Phát biểu khai mạc hội thảo 
“Cơ hội và thách thức khi tham gia chuỗi cung ứng 
toàn cầu”, ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục 
Công nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: “Thông 
qua hội thảo này, tôi hy vọng các doanh nghiệp xác 
định được mình đang ở đâu, mình cần gì, làm gì để 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu”. 

Trong những năm qua, định vị được vị trí của mình 
cũng chính là vấn đề khiến rất nhiều doanh nghiệp 
CNHT Việt Nam lúng túng. Khi COVID-19 bùng phát 
trên quy mô toàn cầu, là một trong số ít những nước ứng 
phó hiệu quả với đại dịch, Việt Nam nhận được nhiều 

đơn hàng lớn. Tuy nhiên, giá cả sản phẩm cao gấp 3 lần 
so với các thị trường khác vẫn là rào cản lớn khiến ngành 
CNHT Việt Nam khó tham gia chuỗi cung ứng. 

Bà Trương Thị Chí Bình, Tổng thư ký Hiệp hội 
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết: “Chưa 
bao giờ doanh nghiệp nước ngoài có nhu cầu mua hàng 
nhiều như vậy. Trước đây, doanh nghiệp chúng ta gửi 
báo giá nhưng ít nhận được phản hồi thì năm nay họ 
đã nhiệt tình hơn rất nhiều. Khách hàng cần thông tin 
chính xác thậm chí đã trực tiếp đến nhà máy tìm hiểu”. 

Dù vậy, một trong những thách thức lớn với các 
doanh nghiệp Việt Nam là việc không đáp ứng được 
yêu cầu về giá của khách hàng. Có rất nhiều đơn hàng 
với số lượng lớn song các doanh nghiệp Việt Nam vẫn 
báo giá cao gấp 3 lần so với các nơi khác. Nhiều khách 
hàng lớn vì thế đành phải… bấm bụng rút lui. Nguyên 
nhân hàng đầu được cho là chi phí đầu vào của doanh 

Các đại biểu cắt băng Khai mạc triển lãm
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nghiệp Việt còn quá cao, chưa kể các loại thuế phí, 
lãi vay ngân hàng… khiến giá thành không thể hạ thấp 
được, giảm rất nhiều sự cạnh tranh. Ngoài ra, với những 
đơn hàng với số lượng lớn, yêu cầu cao, doanh nghiệp 
Việt cũng chưa đủ điều kiện đáp ứng. 

Theo bà Bình, những thách thức chính khi tham gia 
chuỗi cung ứng toàn cầu đối với doanh nghiệp Việt 
Nam đó là: thiếu tiêu chuẩn quản lý phù hợp; không 
đáp ứng được giá theo yêu cầu; không đáp ứng được 
đơn hàng, doanh nghiệp nhỏ chỉ đáp ứng được đơn 
hàng nhỏ vì thiếu vốn, thiếu năng lực quản lý; thiếu 
các công đoạn gia công có chất lượng để sản xuất cụm 
hoàn chỉnh. Bên cạnh đó việc, thiếu kênh phân phối và 
năng lực thương mại hạn chế, thiếu thông tin… cũng là 
những trở ngại lớn khác. 

Doanh nghiệp FDI vào đầu tư tại Việt Nam mang 
lại những cơ hội lớn như: Tăng chuyển dịch đầu tư từ 
Trung Quốc, thu hút nguồn thu mua dịch chuyển khỏi 
Trung Quốc. Song các doanh nghiệp Việt cũng phải 
đối mặt với nhiều thử thách, ví như: sự cạnh tranh về 
nguồn cung ứng ngay tại thị trường nội địa; cạnh tranh 
về lao động chất lượng cao… 

Đại diện của Toyota Việt Nam cho hay, công ty 
này mới chỉ nội địa hóa được 26% với sự tham gia của 
44 nhà cung cấp, trong đó chỉ có 6 nhà cung cấp là 
thuần túy Việt Nam. Việc phát triển nhà cung cấp gặp 
khó khăn rất lớn bởi quy mô thị trường rất nhỏ. Đơn cử 
một mẫu model xe ở Việt Nam chỉ có 4000 xe, nhưng 
tại Thái Lan sản xuất quy mô gấp 5 lần.

Để tạo ra giá thành sản phẩm gồm khuôn, vật liệu, 
nhân công và quản lý vận chuyển, riêng vật liệu chiếm 
40% nhưng đều phải nhập khẩu, giá cao hơn. Cụ thể 
là chi phí nhập khẩu vật liệu nhựa đến nhà cung cấp 
thường cao hơn 30% so với Thái Lan. Với ngành khuôn 
mẫu cơ bản ở Việt Nam dù tương đối phát triển, nhưng 
vì sản lượng quá thấp nên chi phí khấu hao khuôn cao 
gấp 5 lần.

Theo ông Đỗ Nam Bình - giám đốc Trung tâm 
Hỗ trợ phát triển công nghiệp (Cục Công nghiệp - Bộ 
Công Thương), tại nhiều nước phát triển, các trung tâm 
và viện nghiên cứu công nghệ đều được chính quyền 
thành lập, hỗ trợ kỹ thuật, cung cấp dịch vụ thiết kế, 
chế tạo thử nghiệm... và chuyển giao công nghệ cho 
doanh nghiệp. Do đó, Việt Nam cũng cần có các trung 
tâm để thực hiện hỗ trợ toàn diện cho doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp, tập trung vào công nghệ, nâng 
cao năng lực kỹ thuật, tiếp cận thị trường, trở thành 
cánh tay nối dài tạo sức cạnh tranh cho doanh nghiệp

Ông Phạm Tuấn Anh, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp 
(Bộ Công Thương) phát biểu khai mạc hội thảo.

Các đại biểu tham quan gian hàng
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NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG

Hàng Xóm

Hàng xóm của mình ở Hà Nội, 
mình vẫn gọi là hai bác và xưng 
em. Anh là người dân tộc thiểu 
số, quê ở huyện Lục Yên (tỉnh 

Yên Bái). Chị là người Hà Nội. Anh chị là hai người 
hàng xóm rất tình nghĩa. 

Rằm tháng Bảy, anh hay về quê. Khi xuống Hà Nội, 
lần nào chị cũng gọi cổng nhà mình cho bọn trẻ con vài 
cái bánh nếp, một ít măng tươi mà anh chị dù vất vả xe, 
tàu vẫn chở từ quê xuống.

Hồi mình mới về làm hàng xóm, anh chị còn khó 
khăn, con nhỏ, nhà cũ. Cả gia đình có cái xe đạp tàng 
là tài sản duy nhất thì hỏng không đi được. Chồng mình 
bảo: “Em sang đưa anh chị ít tiền để anh chị mua chiếc 
xe đạp mới”. Tiền chẳng đáng là bao, nhưng anh chị cứ 
nói “Cô chú tốt quá!”. 

Tết đến, chồng mình mua tặng anh chiếc áo sơ mi 
của May 10 mừng tuổi anh. Mình đem cân gạo nếp 
từ quê Bắc Ninh sang biếu chị. Anh chị lại cho lại cặp 
bánh chưng tự gói. Khi anh chị làm nhà, nhà mình 
sang thưa chuyện: “Chúng em biếu anh chị mấy nghìn 
gạch “của nhà làm ra”. Rồi cả năm trời nhà mình làm 
nhà sau đó, quấy nhiễu gia đình anh chị, cát bụi, thợ 
thuyền, hai nhà như một. 

Người ta hay nói Hà Nội là đất “Kẻ Chợ”, nhà ai 
biết nhà đó. Nhưng giữa nhà mình với nhà hàng xóm 
sát vách lại gần gũi như anh em ruột thịt. 

Khi sang Mỹ, cả nhà mình dặn nhau: “Người da 
trắng họ rất tôn trọng sự riêng tư. Gia đình mình cố 
gắng sống “nhập gia tuỳ tục”, đừng ảnh hưởng đến họ”.

Bên cạnh nhà mình, thấy có một bà mẹ già và hai 
ông con trai tầm trên dưới 60 tuổi. Ông em không thấy 
có vợ, người anh có gia đình nơi khác, nhưng vì mẹ già, 
nên gần cả tuần ở nhà mẹ để chăm sóc mẹ, cuối tuần 
ông mới về nhà riêng. 

Dạo đó là giữa mùa hè, buổi chiều trời trong xanh, 
cao vút, gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá phong rập 
rờn, hoa cẩm tú cầu tưng bừng, hoa hồng các màu rực 
rỡ... Bãi cỏ xanh rờn trước sân nhà người hàng xóm trở 
thành nơi mỗi chiều hai người con đưa mẹ ra hóng mát. 
Mình đi qua, thường chào bà, bà hay giơ tay vẫy. 

Một hôm, thấy gia đình mình đi mua sắm, khuân vác 
mọi thứ về cho căn nhà mới đến, người anh chặn mình 
lại và nói: “Nhà tôi có một bộ giường đệm mới mua chưa 
dùng đến và một lò vi sóng vẫn dùng tốt, tôi tặng bạn”.

Mình bối rối, chưa biết nói như thế nào, thì ông đã 
dẫn vào nhà. Rồi hai ông cùng nhà mình khiêng lễ mễ 
những thứ đó sang, lắp ráp cẩn thận rồi mới về. 

Mấy hôm sau, mình nấu món Việt, làm nem rán, 
bún chả thịt nướng và mang sang biếu gia đình hàng 
xóm. Khi họ mang chiếc đĩa rửa trắng tinh sang trả, 
người hàng xóm kể hôm nay mẹ họ ăn được nhiều, bà 
khen món ăn Việt Nam tuyệt vời. Từ đó, thỉnh thoảng 
mình lại biếu họ đồ ăn Việt: Bún mọc, phở bò, bún 
sườn... Thậm chí, có lần thấy 5-6 ông hàng xóm ngồi 
trên thảm cỏ uống bia, mình bưng đĩa chả cốm nóng 
sang. Cốm mình mang từ Hà Nội qua. Một lúc sau, 
thấy một người hàng xóm khác cầm sang một chai rượu 
vang và bấm chuông, nói: “Tôi tặng bạn. Cảm ơn bạn 
đã cho chúng tôi thưởng thức lại món ăn Việt Nam mà 
tôi đã từng được ăn khi du lịch”. 

Mình nhận ra một điều: Từ Đông sang Tây, những 
giá trị căn bản của con người, thực ra vẫn giống nhau và 
vẫn được gìn giữ. Một trong những giá trị đó là sự hoà 
hợp thân thiện giữa người với người và tình làng nghĩa 
xóm. Đó là nét đẹp của sự CỘNG SINH

Niềm tự hào của ẩm thực quê hương
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DIHO là một doanh nghiệp trẻ với sự năng động của Ban giám đốc và đội ngũ nhân viên đầy tâm huyết, Công ty đã không ngừng khẳng định 

vị thế thương hiệu trên thị trường và trở thành địa chỉ đáng tin cậy của các khách hàng trong các lĩnh vực hoạt động của Công ty. Hiện nay 

sản phẩm của Công ty đã được các khách hàng tin tưởng và sử dụng phổ biến trên nhiều tỉnh thành, cùng với hệ thống các đại lý và nhà 

phân phối rộng khắp trong cả nước. 
DIHO vượt qua những giai đoạn khó khăn và không ngừng phát triển, trong tâm thế vững vàng và đáng tin cậy với phương châm kinh 

doanh “ ”, doanh nghiệp chúng tôi luôn luôn nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm mang lại cho khách hàng sự TRAO GIÁ TRỊ – NHẬN NIỀM TIN

tin tưởng với tiêu chí phục vụ “ ”.UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – DỊCH VỤ – GIÁ CẢ

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Quý khách hàng có nhu cầu hợp tác hoặc muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm, 
xin vui lòng liên hệ với Công ty chúng tôi qua:                                                                                                    

Địa chỉ: Thị Tứ Tư La – Minh Khai – Hưng Hà – Tỉnh Thái Bình                                                 

(gần UBND xã Minh Khai – huyện Hưng Hà – tỉnh Thái Bình)                                                   

Số điện thoại: 0227 3955 668 – website: http://diho.vn

 “DIHO – Sáng mãi với thời gian”

- Bóng đèn LED DIHO bao gồm: hình trụ, bulb 
DIHO bầu kín, tích điện DIHO, kẹp bình 
DIHO...
- Bóng Tuýp LED DIHO- Đèn LED chiếu biển 
DIHO

- Quạt trần DIHO
- Đèn đeo đầu, đèn pin, đèn xách tay DIHO
- Tuýp LED DIHO bán nguyệt 
- Đèn LED đường DIHO
- Đèn LED ốp trần DIHO 

- Hệ thống điện năng lượng mặt trời DIHO 
HOME SOLAR
- Tuýp  LED DIHO MICA nắp vuông
- Đèn LED xưởng
- Đèn LED âm trần DIHO

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI
QUỐC TẾ HOA HÙNG 

- Cân trục cố định
- Máy tiện đĩa phanh
- Kiểm tra phanh du lịch

- Máy đo độ ồn
- Kiểm tra phanh xe tải
- Kiểm tra đèn chiếu sáng

- Kiểm tra khí thải xăng
- Thiết bị kiểm định
- Kiểm tra khí thải Diesel

- Cân chỉnh góc lái bánh xe
- Máy tháo ráp vỏ xe 
- Thiết bị ô tô

VIETNETINC được sáng lập vào năm 1991 bởi ông Đàm Ngọc Hồng - Việt kiều Hà Lan, gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp 
các thiết bị trong ngành giao thông, đặt biệt là các thiết bị phạt vi phạm an tòan giao thông. 
Để giảm thiểu số nạn tử vong do tại nạn giao thông gây ra, VietNetinc đã liên tục tìm kiếm những thiết bị và giải pháp an toàn giao thông. 
Các sản phẩm của VietNetinc đã được nhiều bộ và ban ngành sử dụng.
Ông Đàm đã mạnh dạn nhập về Việt Nam những thiết bị kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sang, thiết bị kiểm tra khí xả…, sau 
bao năm tìm kiếm đối tác rồi cuối cùng ông Đàm cũng gặp được điều mà mình mong muốn. Vào lúc ấy Nghị định 36/CP (lập lại kỷ cương 
an toàn giao thông) ra đời, an toàn giao thông được nhiều người quan tâm.
- Năm 1995 Công ty TNHH Vietnetinc đã trúng gói thầu quốc tế của Bộ GTVT về việc cung ứng lắp đặt tất cả các trạm kiểm định phương 
tiện cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc, đến nay Công ty TNHH Vietnetinc đã cung cấp hơn 100 trạm kiểm định phương tiện cơ giới 
đường bộ trên toàn quốc.
- Năm 1998 Công ty TNHH Vietnetinc được vinh dự cung ứng các trạm kiểm định xe cơ giới quân sự của Bộ Quốc Phòng.
- Năm 2005 Công ty Vietnetinc trúng gói thầu cung ứng trạm kiểm định của C26 (bây giờ là C67) của Bộ Công an.
- Năm 2009 Công ty Vietnetinc trúng gói thầu cung ứng trên 10 trạm kiểm định của C67 của Bộ Công an.
- Năm 2010 Công ty Vietnetinc chính thức cung cấp các trạm cân quá tải trên tòan quốc của Bộ Công an.
- Năm 2011 Công ty Vietnetinc trúng gói thầu cung ứng 23 bộ cân di động ô tô với hai chế độ động và tĩnh và động cho Bộ Công an
- Ngoài ra, VietnetInc còn cung cấp các thiết bị ô tô cho các tập đoàn, công ty lớn như BMW Việt Nam, Toyota Việt Nam, Mercedes Việt 
Nam, các Gara lớn.....
Trải qua gần 20 năm hoạt động, Công ty TNHH Việt Nét tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc cung cấp thiết bị, dịch vụ kỹ thuật cho 
ngành đăng kiểm, với những kinh nghiệm quý báu này và đội ngũ kỹ sư lành nghề, Vietnetinc khẳng định sẽ phục vụ công việc cung cấp 
thiết bị theo yêu cầu của quý đơn vị một cách nhanh chóng, chất lượng song song với chương trình hậu mãi hoàn hảo nhất.

SẢN PHẨM 



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU
MAY MẶC THÀNH PHÁT

Địa chỉ: Số 32 Đường 50, Khu phố 8, Phường Hiệp Bình Chánh, 
Quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Email: thanhtuan@thanhphatgarment.com.vn

Công Ty May Mặc Thành Phát chuyên sản xuất và 
xuất khẩu: Khẩu trang vải kháng khuẩn, Túi vải không 
dệt, Túi canvas, Găng tay dệt kim, Bao tay kháng 
khuẩn, Vớ, tất, áo thun đồng phục, May quần áo thời 
trang, May đồng phục...Thị trường chính: Quốc tế 
(Campuchia, Úc, Malay, Mỹ, Nhật)

Ngành nghề kinh doanh:
     May Xuất Khẩu - Công Ty May Quần áo Xuất Khẩu
     May Mặc - Các Công Ty May Mặc

CÔNG TY TNHH DRAMI NUTRITION:
MUMMY SỮA NON COLOS LIPID –

SỰ LỰA CHỌN HOÀN HẢO ĐỂ BÉ YÊU PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN 

ứng trước thị trường sữa đầy biến Đđộng hiện nay, làm sao để lựa 
chọn được cho bé yêu các dòng 

sản phẩm sữa không chỉ phù hợp với thể 
trạng của từng bé, mà còn phải đảm bảo 
yêu cầu về chất lượng dinh dưỡng, vệ sinh 
an toàn thực phẩm, tránh mua phải hàng 
nhái, hàng kém chất lượng… điều này 
luôn là vấn đề trăn trở băn khoăn của biết 
bao bậc cha mẹ. Với mong muốn giúp các 
bậc cha mẹ xua tan đi những nỗi lo lắng ấy, 
đưa các sản phẩm dinh dưỡng tốt nhất đến 
cho các bé, Công ty TNHH Drami đã ra 
đời và tự hào khi trở thành nhà phân phối độc quyền của sản phẩm MUMMY 

SỮA NON COLOS LIPID tại thị trường Việt Nam.

 Với quy trình sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại và đạt tiêu chuẩn 

kiểm định chất lượng khắt khe của nhà nước, cùng sự kết hợp hoàn hảo giữa các 

dưỡng chất, MUMMY SỮA NON COLOS LIPID là sự lựa chọn hoàn hảo, tối ưu 

và là một giải pháp thông minh mang đến sự phát triển toàn diện cho bé yêu, giúp 

trẻ nâng cao sức đề kháng, phát triển khỏe mạnh, tăng cường hệ tiêu hóa, ăn ngon 

miệng, có giấc ngủ sâu và tăng cân nhanh. Sản phẩm đã giải quyết tốt những nỗi 

lo ngại về vấn đề trẻ biếng ăn, chậm lớn, sức đề kháng kém hay ốm vặt của các bậc 

cha mẹ trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ nhỏ; xứng đáng là người bạn tin cậy 

đồng hành cùng bé yêu trên hành trình phát triển để trở thành những mầm non 

tương lai của đất nước.

 Hiện nay, các sản phẩm MUMMY SỮA NON COLOS LIPID chính hãng 

đang được phân phối tại hệ thống nhà phân phối và cửa hàng trên toàn quốc.

 

Để được tư vấn trực tiếp thêm về sản phẩm và cách thức mua hàng, vui 

lòng liên hệ với chúng tôi:

Fanpage: https://www.facebook.com/suanonmummy.net/  

            Website: http://ecopharmavn.vn/

            Hotline: 0888.388.668

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU RAU QUẢ - NÔNG SẢN

Email: mekong.kinhdoanh@gmail.com  www.mekongvegetexco.com.vn

Đc: 13A, đường 132, ấp 7, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, TP. HCM

Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu rau quả - Nông Sản đang đẩy 
mạnh liên kết trồng lúa theo quy trình hữu cơ để cung cấp chủ lực cho thị trường 
Đức, Mỹ, Canada và Nhật Bản. Đặc biệt là đang phát triển diện tích liên kết giống lúa 
ST để cung cấp ra loại gạo đang được đánh giá là gạo ngon nhất thế giới...
Bà  Trần Thị Kim Nhung – Tổng giám đốc MeKong chia sẻ: Ngoài ra, Công ty còn có 
thế mạnh là vùng nguyên liệu 500 hecta trồng cafe Robusta và Arabica organic. 
Toàn bộ quy trình organic được đánh giá theo tiêu chuẩn của Mỹ.

( MeKong liên kết caffe với nông dân hợp tác xã)

Hiện nay Công ty đang cung cấp cafe organic hạt been,và fin giấy, theo hợp đồng độc 
quyền cho thị trường Mỹ và Canada. Hoạt động kinh doanh của công ty chủ yếu là 
cung cấp theo tiêu chuẩn yêu cầu của hợp đồng như: rau củ quả từ tươi sang TQ 
hoặc trái cây sấy...

Công ty còn là một trong những đơn vị luôn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, 
hiện nay tại văn phòng công ty thường xuyên tổ chức bán các sản phẩm quyên góp 
từ thiện cho trẻ em nghèo mồ côi và người neo đơn... 



CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI LÊ HOÀN
Địa chỉ: Số 28 - Đường Xuân La - P.Xuân La - Quận Tây Hồ - TP Hà Nội 

Tel: (024) 3200 5446 - Email: tranganfood@gmail.com

ê Hoàn chuyên nhập khẩu và phân phối hàng thực phẩm Lđông lạnh. Khách hàng của chúng tôi là nhà máy,xí nghiệp, 
các nhà phân phối, các khu công nghiệp, nhà hàng, khách 

sạn và thị trường người tiêu dùng. 
 Để đáp ứng được nhu cầu của thị trường và tạo dựng được 
một thương hiệu lớn trong nghành thực phẩm, công ty đã đầu tư 
nhà xưởng sản xuất và chế biến thực phẩm, hiện nay chúng tôi 
đang mở rộng dự án kinh doanh chuỗi cửa hàng cung cấp thực 
phẩm chế biến sẵn tại TP Hà Nội. 
 Lê Hoàn chuyên cung cấp thực phẩm sạch, nhập khẩu tiêu 
chuẩn quốc tế như:
 Thịt sạch, thịt hữu cơ, thịt nhập khẩu
 Hải sản sạch 
 Rau hữu cơ, rau an toàn
 Trái cây nhập khẩu / trái cây sạch Việt Nam
 Gạo sạch / Gia vị, đồ khô
 Đặc sản núi rừng










