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Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 02/CT-BCT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản 
xuất, kinh doanh rượu.

Theo đó, Bộ Công Thương yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh/thành phố, các đơn vị thuộc Bộ khẩn 
trương tổ chức triển khai thực hiện Công điện số 371/CĐ-TTg ngày 10/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
khắc phục hậu quả các vụ ngộ độc rượu, tăng cường quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm đối với sản phẩm rượu, 
nhằm giảm thiểu các thiệt hại do ngộ độc thực phẩm gây ra, bảo đảm an toàn tính mạng người tiêu dùng và tăng 
cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất kinh doanh rượu trên cả nước, đặc biệt là rượu do 
dân tự nấu, tự chế biến, pha chế, rượu không rõ nguồn gốc. Nghiêm cấm tổ chức, cá nhân trưng bày, kinh doanh 
các sản phẩm rượu không nhãn mác, không dán tem, không rõ nguồn gốc xuất xứ dưới mọi hình thức. Chú trọng 
thanh tra, kiểm tra đột xuất để phát hiện sớm và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn thực 
phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm…

HM

Nhằm ngăn chặn hành vi gian lận thương mại, lẩn tránh thuế tự vệ đối với mặt hàng thép nhập khẩu bằng 
cách khai không đúng mã số hàng hóa theo phản ánh của Hiệp hội Thép Việt Nam, Tổng cục Hải quan 
vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố trong cả nước thực hiện nghiêm túc, đúng 

quy định việc lấy mẫu phân tích, giám định, kiểm tra thực tế hàng hóa và chứng nhận chất lượng thép nhập khẩu. 
Đồng thời, giám sát chặt chẽ việc lấy mẫu để giám định, kiểm tra chuyên ngành, không để xảy ra trường hợp mẫu 
được gửi đi phân tích, giám định không phải là hàng hóa thực nhập.

Các Cục Hải quan cần thực hiện lấy mẫu lại để phân tích, giám định đối với các lô hàng thép nhập khẩu có 
dấu hiệu sai lệch về kết quả giám định, kiểm tra chuyên ngành, báo cáo Tổng cục Hải quan đối với các trường hợp 
này, trong đó nêu rõ dấu hiệu, lý do và đề xuất phương án thực hiện. Đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm tra, giám 
sát, theo dõi xử lý cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ mà không thực hiện đúng quy định.

MAI HƯƠNG

NHIỀU BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN GIAN LẬN THƯƠNG MẠI 
TRONG NHẬP KHẨU THÉP 

BỘ CÔNG THƯƠNG TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ AN TOÀN 
THỰC PHẨM ĐỐI VỚI SXKD RƯỢU

Sở Công Thương Hà Nội vừa đệ trình UBND thành phố Hà Nội bản đề nghị phê duyệt kế hoạch kiểm tra, 
ngăn chặn, xử lý vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa kiểm 
dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn Thủ đô.

UBND Thành phố cũng đã chấp thuận về nguyên tắc bản kế hoạch và giao cho Sở Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Tài chính và các sở, ngành liên quan, phê 
duyệt và chỉ đạo các cơ quan chức năng trực thuộc tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, ngăn chặn, 
xử lý việc vận chuyển, tiêu thụ gia cầm và các sản phẩm gia cầm nhập lậu, không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm 
dịch, không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và thành phố; đồng 
thời tổng hợp tình hình, kết quả và những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai, báo cáo UBND thành 
phố, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia theo quy định.

MH

HÀ NỘI GIAO SỞ CÔNG THƯƠNG CHỦ TRÌ PHỐI HỢP KIỂM TRA, 
NGĂN CHẶN, XỬ LÝ GIA CẦM KHÔNG RÕ NGUỒN GỐC
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KHAI MẠC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI KHU VỰC 
ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG - NINH BÌNH 2017

Tối 23/3, tại Ninh Bình, Cục Xúc tiến Thương 
mại (Bộ Công Thương) phối hợp với Sở Công 
Thương Ninh Bình, Trung tâm Khuyến công và 

Xúc tiến Thương mại Ninh Bình long trọng tổ chức 
“Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng sông Hồng 
- Ninh Bình 2017”. Tới dự có bà Nguyễn Nguyễn Thị 
Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
Ninh Bình; lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình; đại diện 
Cục xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương); Sở Công 
Thương các tỉnh, thành phố khu vực các tỉnh phía Bắc.

Hội chợ Thương mại khu vực Đồng bằng sông 
Hồng - Ninh Bình 2017 là hoạt động quan trọng nằm 
trong chương trình xúc tiến thương mại quốc gia năm 
2017, có ý nghĩa thiết thực cả về kinh tế, chính trị và 
xã hội, nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại 
trong vùng mở rộng hợp tác với các địa phương trên 
cả nước cũng như các doanh nghiệp nước ngoài. Với 
quy mô 270 gian hàng đến từ 19 tỉnh, thành phố khu 
vực Đồng bằng sông Hồng như: Lai Châu, Hòa Bình, 
Thái Bình, Điện Biên... Hội chợ là nơi quy tụ, trưng 
bày giới thiệu, quảng bá, các sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu, các sản phẩm đặc trưng của các 
vùng miền khu vực đồng bằng Sông Hồng như các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm cơ khí, sản phẩm 
lưu niệm và quà tặng, các mặt hàng nông, lâm, thủy 
sản, thực phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng thiết yếu 
phục vụ đời sống nhân dân. 

Hội chợ lần này sẽ là sự kiện quan trọng để các 
doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản 

phẩm, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về tiến bộ 
khoa học công nghệ; mở rộng quan hệ hợp tác, phát 
triển thị trường trong nước góp phần đẩy mạnh thực 
hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, tạo động lực thúc đẩy, mở rộng thị 
trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trong giai 
đoạn hội nhập kinh tế quốc tế. 

Bên cạnh đó, đây còn là hoạt động quan trọng 
trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh 
Bình, vì thế Hội chợ là cơ hội quan trọng để Ninh Bình 
giới thiệu, quảng bá sâu rộng tiềm năng du lịch của địa 
phương, những thành tựu về phát triển công nghiệp, 
nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tới đông 
đảo bạn bè trong và ngoài nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thạch - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, Trưởng Ban Tổ 
chức hội chợ cho biết, mục tiêu tỉnh Ninh Bình đặt ra 
trong thời gian tới là cùng với các tỉnh trong vực Đồng 
bằng sông Hồng phát triển trở thành khu vực kinh tế 
trọng điểm của cả nước. Để góp phần vào việc hiện 
thực hóa mục tiêu này, tỉnh Ninh Bình đã và đang triển 
khai nhiều giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, trong 
đó hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, quảng bá 
du lịch, đẩy mạnh khuyến công… là một trong những 
nhóm giải pháp quan trọng.

Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 29/3/2017 với nhiều 
hoạt động thương mại, nghệ thuật hấp dẫn.

NGUYỄN HOA

5CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

Bà Nguyễn Thị Thanh - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình và lãnh đạo 
Sở Công Thương Ninh Bình thăm gian hang tại Hội chợ

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình - bà Nguyễn Thị Thanh thăm gian hàng 
của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Bình

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 5
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NHỮ TÚ

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Bộ Công Thương 
tổ chức hội thảo khoa học quốc tế “Chính sách công nghiệp quốc gia của Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035”. Bên cạnh những thành tựu đã 
đạt được trong hơn 30 năm đổi mới, công nghiệp Việt Nam đang đứng trước 
nhiều áp lực của quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng và thách thức của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Vì vậy, xây dựng chính sách phát triển 
công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới cần có cách tiếp cận mới. 

Trong quá trình phát triển 
công nghiệp đất nước 
cũng đã bộc lộ nhiều hạn 
chế, bất cập. Điển hình 

như công nghiệp nước ta đang ở 
trình độ thấp, chủ yếu phát triển 
theo chiều rộng, nội lực còn yếu, 
phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp 
đầu tư trực tiếp nước ngoài, sự liên 
kết giữa các doanh nghiệp FDI với 
doanh nghiệp trong nước còn hạn 
chế. Tăng trưởng sản xuất công 
nghiệp chưa cao, thiếu bền vững. 
Năng suất lao động công nghiệp, 
nhất là ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo còn ở mức thấp. Tốc 
độ tăng năng suất lao động của 
ngành công nghiệp giai đoạn 2006-
2015 khoảng 2,4%, chậm hơn tốc 
độ tăng bình quân chung của nền 
kinh tế là 3,9%/năm và thấp hơn rất 
nhiều so với một số nước trong khu 
vực. Những yếu kém, hạn chế này 
do nguyên nhân khách quan và chủ 
quan, nhưng chủ quan là chính.

Theo GS. Trần Văn Thọ, Đại 
học Waseda, Nhật Bản, trong 
lịch sử kinh tế thế giới, Việt Nam 
thuộc thế hệ công nghiệp hóa thứ 
6, có lợi thế của nước đi sau và ở 
giai đoạn dân số vàng, nhưng nội 
lực quá yếu. Bài học thành công 
trong phát triển công nghiệp của 
một số nước như Nhật Bản, Hàn 
Quốc là dựa vào nội lực. 

Do xu thế của kinh tế và công 
nghệ thế giới hiện nay, nhiều nước 
thu nhập trung bình, kể cả trung 
bình thấp như Việt Nam đang đối 
mặt với nguy cơ chuyển sang thời 
đại hậu công nghiệp quá sớm, sẽ 
có những bất lợi. GS. Trần Văn 
Thọ cảnh báo: “Thách thức là công 
nghiệp thế giới tăng chậm lại, nhu 
cầu giảm, sản xuất dư thừa, cạnh tra-
nh gay gắt. Với tiến trình phát triển 
nông nghiệp - công nghiệp - dịch 
vụ, tỷ lệ công nghiệp/GDP ở các 
nước ASEAN đang giảm, trong đó 
có Việt Nam. Hàn Quốc thu nhập 
bình quân đầu người đạt 30.000 USD 
mới giảm công nghiệp, Việt Nam 
mới đạt 3.000 USD đã giảm. Chuyển 
sang hậu công nghiệp quá sớm, tốc 

độ kinh tế bị giảm, rơi vào bẫy thu 
nhập trung bình. Thách thức nữa là 
cuộc cách mạng công nghệ mới, thu 
hút ít lao động. Với nguồn lao động 
lớn trong một nước mà quy mô dân 
số sắp đạt 100 triệu như Việt Nam, 
đây là thách thức lớn...”.

Để tránh nguy cơ này, theo GS. 
Trần Văn Thọ, Việt Nam phải đẩy 
mạnh công nghiệp hóa vừa theo 
chiều rộng, vừa tiến sâu vào chuỗi 
giá trị của sản phẩm công nghiệp, 
từng bước tạo lập được thương 
hiệu riêng, đồng thời cần có chính 
sách khôn ngoan trong lựa chọn 
các doanh nghiệp FDI.

Bà Nguyễn Thị Tuệ Anh - 
Phó Viện trưởng, Viện Nghiên 

Cần thay đổi cách tiếp cận!
Chính sách phát triển công nghiệp Việt Nam: 
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cứu Quản lý kinh tế Trung ương 
cho rằng, chính sách công nghiệp 
quốc gia của Việt Nam phải thay 
đổi cách tiếp cận so với giai đoạn 
trước. Bà nhấn mạnh: “Trước đây 
nền kinh tế của chúng ta đóng 
cửa và chính sách công nghiệp 
phụ thuộc quá nhiều vào việc lựa 
chọn một số ngành công nghiệp 
ưu tiên, ưu tiên nhiều quá thành 
dàn trải, dẫn đến những hệ lụy. 
Những ngành ưu tiên đó không 
có năng lực cạnh tranh, mà một 
trong những mục đích của chính 
sách công nghiệp quốc gia là phải 
tạo ra được những ngành có năng 
lực cạnh tranh, bước ra thế giới...”.

Vậy trong giai đoạn hiện nay, 
chúng ta có nên tiếp tục ưu tiên 
cho một số ngành, hoặc một số 
sản phẩm công nghiệp cụ thể nữa 
không? Theo TS. Vũ Thành Tự 
Anh, Trường ĐH Fullbright thì Việt 
Nam không nên theo đuổi chính 
sách ưu tiên một số sản phẩm công 
nghiệp cá biệt như hiện nay. Thay 
vào đó, Chính phủ thực thi chính 
sách ưu tiên phát triển một số “lĩnh 
vực năng lực” phù hợp với mục tiêu 
và chiến lược phát triển dài hạn của 

đất nước. Ông cho rằng: “Đưa ra 
danh mục, dựa vào năng lực quốc 
gia hiện tại và bối cảnh thị trường 
quốc tế. Tích hợp vào các doanh 
nghiệp xuất  khẩu, đây không chỉ là 
mở rộng thị trường mà là phép thử 
cạnh tranh. Chính phủ hỗ trợ cho 
những ngành có năng lực cạnh tra-
nh, không hỗ trợ vô điều kiện. Bài 
học Vinashin, Vinalines, mía đường 
còn nguyên giá trị. Họ không phải 
cạnh tranh…”.

Tới dự và phát biểu tại hội thảo 
“Chính sách công nghiệp quốc gia 
của Việt Nam đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2035”, nguyên Phó 
Thủ tướng Phạm Gia Khiêm cho 
biết, chiến lược chính sách công 
nghiệp lần này được xây dựng và 
thừa kế nhiều chiến lược chúng ta 
đã làm. Vậy cần chú ý gì? Theo 
ông, có một số yếu tố mới: Chúng 
ta đang hội nhập sâu rộng. Nhân 
loại đã bước vào cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, nên phải hết 
sức chú ý thừa kế những chiến lược 
trước đây, chú ý cả những khiếm 
khuyết của những lần trước: “Đọc 
lại, thấy khoảng cách của chiến lược 
và thực tế quá xa. Cần rút ra bài 

học kinh nghiệm khi xây dựng chiến 
lược lần này. Chúng ta phê phán rất 
nhiều là chiều rộng, không có chiều 
sâu. Trong điều kiện 100 triệu dân, 
hạ tầng yếu kém, nên chính sách 
công nghiệp phải vừa chiều rộng, 
vừa chiều sâu, vừa có tầm nhìn, vừa 
cụ thể và thực hiện được…”.

Việc rà soát, đánh giá chính 
sách công nghiệp hiện hành, hoàn 
thiện lý luận về chính sách phát 
triển công nghiệp của Việt Nam 
đặt trong lộ trình trung và dài hạn, 
từ đó xác định định hướng chính 
sách phát triển công nghiệp đúng 
đắn, được thực thi mạnh mẽ, hiệu 
quả, hiện thực hóa mục tiêu đưa 
công nghiệp Việt Nam cất cánh 
là yêu cầu cấp thiết. Kinh nghiệm 
cho thấy, nhiều chính sách công 
nghiệp thành công đều tạo ra môi 
trường thuận lợi để thúc đẩy các 
ngành công nghiệp phát triển theo 
định hướng, trên cơ sở phân bố 
các nguồn lực hợp lý, theo cơ chế 
thị trường, dựa trên các trụ cột về 
khoa học công nghệ và nguồn nhân 
lực, với sự tham gia của các thành 
phần kinh tế, dưới sự định hướng 
và dẫn dắt của Nhà nước 

Quang cảnh buổi Hội thảo
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ANH LÊ

Từ một ngành chủ yếu phục vụ tiêu dùng trong nước, Dệt May đã trở thành 
một trong những ngành có kim ngạch xuất khẩu đứng đầu cả nước và đưa 
Việt Nam đứng Top 05 các quốc gia xuất khẩu dệt may trên thế giới. Tuy 
nhiên, theo nhiều chuyên gia, để tăng cường sự hợp tác chặt chẽ giữa cộng 
đồng ASEAN nói chung và khối các nước Dệt May ASEAN nói riêng, Việt 
Nam cần phải nâng cao năng lực chuỗi cung ứng trong khối Dệt May ASEAN.

Giai đoạn 2011 - 2016, 
các doanh nghiệp (DN) 
ngành Dệt May Việt 
Nam đã có sự phát triển 

thuận lợi, sản xuất ổn định, giá trị 
sản xuất công nghiệp có tốc độ 
tăng trưởng bình quân 17%/năm, và 
chiếm 7,7% giá trị sản xuất của toàn 
ngành công nghiệp. Hàng dệt may 

của Việt Nam đã xuất khẩu tới hơn 
180 quốc gia trên toàn thế giới, thị 
trường chính của ngành Dệt May là 
các nước phát triển với sức mua lớn 
như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. 
Tuy không phải là thị trường xuất 
khẩu lớn, nhưng Asean cũng là một 
trong những thị trường được các 
DN dệt may Việt Nam rất quan 

tâm. Trong quy hoạch phát triển 
ngành Dệt May Việt Nam đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã 
được Thủ tướng Chính phủ và Bộ 
Công Thương phê duyệt, các DN 
dệt may sẽ tập trung nâng cao năng 
lực sản xuất để dịch chuyển phương 
thức sản xuất từ gia công sang các 
hình thức khác. Đầu tư phát triển 

Hướng tới chuỗi cung ứng 
trong khối ASEAN 

Dệt may Việt Nam 

Doanh nghiệp dệt may xuất khẩu
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các mặt hàng dệt kim, dệt thoi 
và tập trung vào khâu dệt nhuộm 
hoàn tất vải. Các dự án đầu tư sản 
xuất sợi, dệt, nhuộm, lựa chọn 
công nghệ sản xuất theo hướng 
nâng cao chất lượng sản phẩm và 
ít gây ô nhiễm môi trường; khuyến 
khích phát triển chuỗi công ứng dệt 
may để tăng tỉ lệ nội địa hóa trong 
các sản phẩm xuất khẩu đến năm 
2020 đạt 65%.

Năm 2016, là một năm có 
bước nhảy vọt của Việt Nam về 
hội nhập kinh tế quốc tế với việc 
hình thành cộng đồng kinh tế 
ASEAN, trong đó có cộng đồng 
kinh tế AEC. Việc tham gia ký 
kết nhiều hiệp định thương mại tự 
do với các nước trong khu vực và 
trên thế giới đã giúp các DN của 
Việt Nam có cơ hội tiến sâu hơn 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tuy 
nhiên, theo nhiều chuyên gia, các 
DN trong nước cần chủ động tổ 
chức quá trình phân công và hợp 
tác theo chuỗi giữa các DN từ khâu 
thiết kế sản phẩm, dệt, nhuộm, đến 
may mặc, nhằm đảm bảo quy tắc 
xuất xứ, cũng như tính cạnh tranh 
của chuỗi cung ứng hàng dệt may 
Việt Nam. Bên cạnh đó, các DN 
cũng cần chú trọng quảng bá và 
xây dựng thương hiệu để phục vụ 
tiêu dùng trong nước, tiến tới xuất 
khẩu ra thị trường nước ngoài. Đặc 
biệt, phải nhận thức được lợi ích 
mà cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC) mang lại. 

Nằm trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên, Công ty TNHH Trường Phúc 
chuyên xuất khẩu các sản phẩm 
hàng hóa dệt may tới các thị trường 
chính là châu Âu và một số nước 
châu Á. Các sản phẩm xuất khẩu 
chủ yếu sang những thị trường 
này là áo sơ mi, jackes và quần 
theo đơn đặt hàng của các đối tác. 
Trong các thị trường xuất khẩu của 
Công ty tại châu Á thì Hàn Quốc 
và Nhật Bản là hai thị trường chính, 

có số lượng sản phẩm chiếm 30% 
tổng sản phẩm xuất khẩu của toàn 
Công ty. Tuy nhiên, bên cạnh ưu 
điểm là tính ổn định cao, thì thị 
trường châu Á lại có nhược điểm là 
số lượng đơn hàng không lớn, nhỏ 
lẻ, trong khi đơn giá và yêu cầu đòi 
hỏi kỹ thuật cao. Xác định rõ ưu 
điểm và nhược điểm của thị trường, 
cùng với việc đầu tư xây dựng một 
hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc tế, doanh nghiệp 
này đã chứng tỏ được sự phát triển 
của mình khi luôn đảm bảo được 
việc làm cho hơn 750 CBCNV 
trong Công ty.

Trao đổi với phóng viên, ông 
Nguyễn Đình Lập - Giám đốc Công 
ty TNHH Trường Phúc, Tp. Hưng 
Yên chia sẻ: “Cộng đồng kinh tế 
ASEAN được thành lập đã đem lại 
rất nhiều thuận lợi cho DN Việt 
Nam nói chung và DN xuất khẩu 
Việt Nam nói riêng. Các DN được 
tạo điều kiện khi làm thủ tục hỗ 
trợ xuất khẩu may mặc ra nước 
ngoài, bên cạnh đó, Nhà nước đã 
có những chính sách ưu đãi cho các 
DN xuất khẩu dệt may. Khi xuất 
khẩu hàng dệt may sang thị trường 
châu Á với ưu điểm là thị trường ổn 
định, nhưng nhược điểm là các đơn 
hàng không lớn, đơn giá thấp, chất 
lượng sản phẩm đòi hỏi cao, do đó, 
Công ty đã đưa ra những phương 
án phát triển kinh doanh phù hợp 
để có thể khai thác tốt những tiềm 
năng tại thị trường ASEAN”.

Đồng hành cùng DN cả nước, 
các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, 
hiệp hội đang nỗ lực hướng vào 
việc hình thành chuỗi cung ứng 
sản phẩm để khắc phục nhược 
điểm của từng loại sản phẩm tiêu 
thụ trên thị trường trong nước và 
xuất khẩu ra thị trường nước ngoài, 
đồng thời khuyến khích các DN 
xây dựng và quảng bá thương hiệu, 
phấn đấu đưa nước ta có nhiều 
thương hiệu thời trang mạnh. 

Với mong muốn để đạt được 
mục tiêu là tham gia tích cực 
vào mái nhà chung trong khối 
ASEAN, ông Phan Chí Dũng - Vụ 
trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ 
Công Thương khẳng định: “Việt 
Nam sẽ tiến hành nhiều hoạt 
động tăng cường hợp tác với các 
nước, trong đó có các nước trong 
khối ASEAN để kết hợp và thúc 
đẩy sự phát triển bền vững chuỗi 
cung ứng dệt may. Việc thực hiện 
những cam kết quốc tế mà Việt 
Nam đã ký kết sẽ mở ra cơ hội 
rất lớn cho việc phát triển ngành 
Dệt may nói chung và việc hình 
thành chuỗi cung ứng dệt may tại 
Việt Nam nói riêng. Chính phủ 
Việt Nam và Bộ Công Thương sẽ 
rà soát cơ chế chính sách, tháo gỡ 
khó khăn, tạo điều kiện, thu hút 
doanh nghiệp Việt Nam và nước 
ngoài đầu tư vào dệt may, đặc 
biệt là trong lĩnh vực dệt, nhuộm, 
hoàn tất vải, tăng cường hợp tác 
với Chính phủ các nước bạn, nhằm 
phát triển hơn nữa chuỗi cung ứng 
dệt may trong khu vực cũng như 
trên thị trường quốc tế.  

Có thể nói, Việt Nam đang là 
một trong những quốc gia đang 
dẫn đầu thế giới về hàng hóa dệt 
may xuất khẩu. Tuy nhiên, ngành 
Dệt May Việt Nam hiện đang phải 
nhập khẩu khá nhiều nguyên liệu, 
dẫn đến giá trị thặng dư không 
tương xứng với tiềm năng của 
ngành. Chính vì vậy, để nâng cao 
khả năng cạnh tranh, đồng thời 
từng bước hội nhập với xu hướng 
phát triển chung của ngành dệt 
may khu vực và thế giới thì việc 
tham gia vào chuỗi cung ứng Dệt 
May ASEAN được coi là giải pháp 
hữu hiệu cho ngành Dệt May Việt 
Nam. Do đó, để phát huy tối đa 
thế mạnh của các nước, việc liên 
kết thành một chuỗi sản xuất tạo 
ra sản phẩm cuối cùng trong khối 
ASEAN là rất quan trọng 
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XUÂN TRƯỜNG

Mường Tè là huyện vùng cao biên giới của tỉnh Lai Châu. Do 
điều kiện địa hình chia cắt bởi núi cao, vực thẳm, sông sâu, 
giao thông đi lại khó khăn, nhất là những bản vùng sâu, 
vùng xa… đã tác động, ảnh hưởng trực tiếp đến việc phát 
triển KT-XH của huyện. Song được sự quan tâm của Nhà 
nước, của tỉnh Lai Châu, sự lãnh đạo điều hành sáng tạo, 
sát hợp với thực tế của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong huyện, nên các mục tiêu KT-XH an ninh quốc phòng, 
xoá đói giảm nghèo và an sinh xã hội của huyện trong năm 
qua vẫn tăng trưởng và phát triển. 

Sức sống mới đang bừng lên
trên vùng biên cương 

Mường Tè: 

Là địa phương có nhiều tiềm 
năng để phát triển một 
nền kinh tế đa dạng nông 
nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ 

sản, thương mại, thuỷ điện, vật liệu 
xây dựng và khoáng sản…, nhưng 
kinh tế nông nghiệp của huyện 
vẫn đóng vai trò chủ đạo và mang 
tính quyết định đến sự ổn định đời 
sống của nhân dân. Trên địa bàn 
huyện, hiện có tổng diện tích cây 
lúa 3.127,6 ha, đạt 104,3% kế hoạch, 
năng suất 38,3 tạ/ha, đạt 102% KH, 
sản lượng 11.982,8 tấn, đạt 106,4% 
KH. Tổng sản lượng lương thực có 
hạt 17.243,3 tấn, đạt 110,4% KH. 

Trong năm qua, huyện đã 
chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình 
khuyến nông như các mô hình: 
Tăng vụ lúa đông xuân diện tích 8,0 
ha tại xã Mù Cả; Trồng chuối tại 
các xã Mường Tè, Ka Lăng, Mù Cả 
với diện tích 11 ha (số hộ tham gia: 
74 hộ); Trồng mía tại xã Mường Tè 
với diện tích 01 ha (số hộ tham gia: 

20 hộ); Chăn nuôi bò sinh sản cho 
hộ nghèo tại xã Vàng San (gồm 48 
con bò giống, kinh phí 01 tỷ đồng); 
Cánh đồng lúa tập trung sử dụng 
một giống lúa diện tích 240 ha (xã 
Mường Tè 150 ha, Bum Nưa 50 ha, 
Vàng San 40 ha), nhằm hình thành 
vùng sản xuất lúa hàng hoá, chất 
lượng, dần thay đổi nhận thức của 
người dân trong quá trình đầu tư 
thâm canh, tăng năng suất. 

Từ nhận thức muốn phát triển 
KT-XH, việc đầu tiên là ổn định và 
nâng cao đời sống nhân dân, đó là 
những điều mà lãnh đạo huyện rất 
băn khoăn, trăn trở. Trong những 
năm qua, huyện đã rất chú trọng 
quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh phát 
triển kinh tế hộ nông dân. Căn cứ 
vào thực tiễn về khí hậu, thổ nhưỡng 
của vùng đất, huyện đã có chính 
sách thu hút đầu tư để phát triển 
các sản phẩm có lợi thế, phù hợp 
với điều kiện tiểu vùng sinh thái, có 
giá trị kinh tế cao, phù hợp với tập 

quán canh tác của đồng bào như: 
Thảo quả, sa nhân, tam thất… Đồng 
thời, phát triển nông nghiệp gắn 
với phát triển kinh tế vùng tại các 
xã ven lòng hồ thuỷ điện Lai Châu, 
tập trung trồng mới nhiều vùng cao 
su, vùng trồng quế và trồng khoai 
sọ để ổn định đời sống cho nhân 
dân vùng tái định cư. Khuyến khích 
phát triển nghề nuôi cá lồng trên 
vùng lòng hồ thuỷ điện Lai Châu tại 
các xã Can Hồ, Mường Tè… với các 
loài cá có giá trị cao như cá lăng, 
cá chiên… Phấn đấu đến năm 2020, 
toàn huyện có trên 100 lồng nuôi 
cá với diện tích 6000 m2, sản lượng 
đạt trên 25 tấn/năm. Lĩnh vực lâm 
nghiệp đang là nguồn thu nhập ổn 
định cho nhân dân. Diện tích đất 
có rừng của huyện là hơn 166 nghìn 
ha, phấn đấu đến năm 2020, tỷ lệ 
che phủ rừng đạt trên 64,8%. Để 
đạt được mục tiêu này, huyện đã 
xây dựng phương án khoán bảo vệ 
và khoanh nuôi rừng tái sinh cho 

Ông MAI VĂN THẠCH
Phó Bí thư Huyện ủy

Chủ tịch UBND huyện Mường Tè.
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các bản, các khu phố theo diện tích 
trên thực địa, phù hợp với địa bàn 
và tập quán của vùng miền, người 
dân được tổ chức trồng, khai thác 
lâm sản ngoài gỗ, được hưởng lợi 
từ các chính sách khoanh nuôi tái 
sinh, bảo vệ rừng theo quy định. 
Kết hợp chặt chẽ giữa bảo vệ và 
phát triển rừng với an ninh quốc 
phòng và khu vực biên giới. 

Cùng với phát triển KT-XH, 
công tác an sinh xã hội và giải 
quyết việc làm cho nhân dân được 
lãnh đạo huyện thường xuyên 
quan tâm. Trong năm qua, huyện 
đã tổ chức thực hiện 20 lớp đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn 
với 810 người, đạt 100% kế hoạch 
tỉnh giao và Nghị quyết HĐND 
huyện, giới thiệu 7 người vào làm 
việc dài hạn trong doanh nghiệp 
trên địa bàn huyện.

Chính sách đối với người có 
công được huyện quan tâm đầy đủ, 
kịp thời, công tác cứu trợ thường 
xuyên và đột xuất cho các đối 
tượng bảo trợ xã hội được quan 
tâm làm tốt. Huyện đã thực hiện 
thăm hỏi, hỗ trợ tặng 3.500 suất 
quà, kinh phí 1.700 triệu đồng cho 
các gia đình chính sách, người có 
công, hộ nghèo nhân dịp lễ, tết. 
Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 
1.332 đối tượng, hỗ trợ làm nhà cho 
3 hộ thuộc đối tượng người có công 
từ nguồn hỗ trợ của Ngân hàng 
Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi 
nhánh tỉnh Lai Châu. Hỗ trợ làm 75 
nhà ở cho hộ nghèo theo đề án 3 
dân tộc, đã giải ngân 1.125 tỷ đồng, 
đạt 81,66% KH, hỗ trợ gạo cho hộ 
nghèo các bản biên giới cho 1.326 
hộ, số khẩu 6.593 khẩu, với 296.685 
kg gạo, đã giải ngân 5.002 tỷ đồng, 
đạt 95,08% KH. 

Bên cạnh đó, công tác đảm bảo 
quốc phòng, an ninh và đối ngoại 
được Đảng bộ, chính quyền huyện 
đặc biệt quan tâm, bởi Mường Tè 
là huyện biên giới với 130,92 km 

đường biên, giáp với Trung Quốc 
và Lào. Vì vậy, công tác an ninh, 
quốc phòng có vị trí rất quan trọng. 
Huyện đã thường xuyên củng cố và 
giữ vững, duy trì chế độ trực sẵn 
sàng chiến đấu, tăng cường phối 
hợp chặt chẽ giữa các lực lượng, 
nắm chắc tình hình, chủ động giải 
quyết kịp thời các vấn đề phát sinh 
ngay từ cơ sở. Tổ chức diễn tập, 
ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu 
nạn năm 2016 đạt loại giỏi, diễn tập 
chiến đấu phòng thủ năm 2016 đạt 
loại giỏi, diễn tập PCLB - TKCN 
đạt loại khá… đảm bảo an toàn, 
chất lượng.

Với quyết tâm cao trong chỉ 
đạo điều hành và sự nỗ lực cố gắng 
vượt bậc của các cấp, các ngành, 
trong năm qua, huyện đã triển khai 
thực hiện có kết quả các giải pháp 
phát triển KT-XH và giải pháp hỗ 
trợ sản xuất, bảo đảm an sinh xã 
hội nên kinh tế của huyện tăng 
trưởng ở mức khá so với năm 2015. 
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
hướng, thu nhập bình quân đầu 

người dần được nâng lên, nhiều chỉ 
tiêu đạt và vượt so với kế hoạch 
của UBND tỉnh và nghị quyết của 
HĐND huyện.

Đạt được thành quả đáng trân 
trọng đó là do Đảng bộ, chính 
quyền Mường Tè đã phát huy sức 
mạnh khối đại đoàn kết các dân 
tộc, cùng chung tay ra sức thi đua 
lao động sản xuất, giành nhiều năng 
suất, kết quả cao, sự lãnh đạo sáng 
tạo, khoa học và phương pháp điều 
hành sâu sát, năng động, nhạy bén 
của chính quyền các cấp, luôn gần 
dân, sát dân, hiểu dân, kịp thời tháo 
gỡ khó khăn cho dân, đưa ra những 
giải pháp hiệu quả, thiết thực, được 
dân tin, dân làm theo. Đó là điều 
quan trọng nhất đem đến thành 
công, như luồng sinh khí mới thổi 
bùng lên sức sống mới cho mỗi gia 
đình, mỗi người dân trên vùng biên 
cương giá lạnh, nhưng ấm áp và 
chan chứa tình người. Tin rằng với 
phương pháp đó, Mường Tè sẽ tiếp 
tục gặt hái được nhiều thành công 
mới trong những năm tiếp theo 

Thí điểm mô hình thâm canh lúa
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Theo số liệu của Bộ NN&PTNT, xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2016 giảm 
kỷ lục trong gần 10 năm qua. Thống kê từ năm 2009 đến nay, chưa năm 
nào xuất khẩu gạo của VN lại giảm mạnh như hiện nay. Hiện, hầu hết 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo đều không hoàn thành chỉ tiêu đề ra và 
lượng gạo tồn kho khá lớn. Lần đầu tiên trong vòng tám năm qua, Hiệp hội 
Lương thực Việt Nam đã phải điều chỉnh giảm chỉ tiêu xuất khẩu xuống 
còn 5,7 triệu tấn, tức giảm khoảng 800.000 tấn so với kế hoạch.

Tương lai nào

Đâu là nguyên nhân khiến 
xuất khẩu gạo giảm 
mạnh cả về khối lượng 
và giá trị? Bất ổn trong 

hoạt động xuất khẩu gạo nằm ở 
khâu nào? Tương lai cho xuất khẩu 
gạo sẽ ra sao? Cuộc truyện trò 
giữa Phóng viên Anh Tú với PGS.
TS Phạm Tất Thắng, chuyên gia 
thương mại sẽ giúp chúng ta hiểu 
về vấn đề này.

PV: Thưa ông, là chuyên gia 
thương mại, nghiên cứu sâu về thị 
trường, ông có cảm nghĩ gì khi năm 
nay xuất khẩu gạo của nước ta giảm 
mạnh cả về khối lượng và giá trị so 
với cả giai đoạn gần 10 năm qua?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Đúng là tình hình này đáng lo ngại, 
do nhiều nguyên nhân, trước hết là 
khách hàng lớn của chúng ta là thị 
trường Trung Quốc chiếm tới 35-
36% tổng lượng xuất khẩu. Họ đang 
siết chặt hạn ngạch nhập khẩu, đưa 
ra những quy định hết sức chặt chẽ. 
Thứ hai là, những thị trường nhập 
khẩu lớn khác như Philippines, Ma-
laysia, Bờ biển Ngà họ không ký 
hợp đồng mới, chủ yếu thực hiện 
hợp đồng 2015. Thứ ba là, đối thủ 
cạnh tranh của chúng ta là Ấn Độ 
hoạt động rất linh hoạt, mạnh mẽ, 
họ đưa ra những gạo có giá rẻ. Thái 
Lan đưa hàng hóa phù hợp với thị 
trường châu Phi. Campuchia, My-
anmar đều là những đối thủ mới 
cạnh tranh rất mạnh với chúng ta. 

Vì vậy, thị phần xuất khẩu gạo của 
chúng ta bị thu hẹp. Mặt khác, trên 
thị trường giữa đồng EU và USD, 
Nhân dân tệ với đồng Việt Nam 
cũng bất lợi cho việc xuất khẩu gạo. 
Trong khi đó, nhiều quy định của 
chúng ta lại tự trói mình. Trên thực 
tế là hiện nay chúng ta đang thừa 
gạo có chất lượng thấp, thiếu gạo 
có chất lượng cao để xuất khẩu vào 
những thị trường khó tính.

PV: Theo ông, đâu là nguyên 
nhân dẫn tới hệ quả này? Nhu cầu 
thị trường thế giới giảm hay sức 
cạnh tranh của gạo Việt Nam đang 
bị đuối dần?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Đúng như thế, vì chúng ta theo 
đuổi chiến lược phát triển lượng, 
không chú ý nhiều về chất lượng, 
dẫn tới tình trạng cung những mặt 

hàng gạo có chất lượng thấp, lớn 
hơn cầu. Chúng ta theo đuổi xuất 
khẩu một cách vô danh, gạo 5% 
tấm, 25% tấm. Nếu đi theo hướng 
này thì sức cạnh tranh sẽ đuối dần 
và càng ngày càng khó khăn.

PV: Có ý kiến cho rằng, xuất 
khẩu gạo bất cập ngay từ cách quản 
lý: Mặc dù chúng ta có Nghị định 
109/2010 về kinh doanh xuất khẩu 
gạo với mục đích thu hẹp đầu mối 
xuất khẩu, Hiệp hội Lương thực Việt 
Nam đã đưa ra quy định về giá sàn, 
nhưng tình trạng tranh mua, tranh 
bán, ép cấp, ép giá nông dân, hạ giá 
để xuất khẩu... vẫn xảy ra. Ông bình 
luận gì về câu chuyện này?

PGS.TS Phạm Tất Thắng: Nghị 
định 109 có tính chất “dẹp loạn”, 
thu hẹp đầu mối, có tác dụng lịch 
sử, nhưng nay không còn tác dụng 
tích cực nữa. Ví dụ, muốn trở thành 
đơn vị xuất khẩu gạo là phải có kho 
chứa 5.000 tấn/năm trở lên, nhà máy 
xay xát phải 10 tấn/ngày trở lên, 
lượng xuất khẩu phải trên 20.000 
tấn/năm…, tất cả quy định chỉ thiên 
về lượng và chỉ phục vụ “ông lớn”, 
loại những doanh nghiệp nhỏ và vừa 
hoạt động linh hoạt ra khỏi cuộc 
chơi, thủ tiêu cạnh tranh, không 
theo cơ chế thị trường, trong đó 
còn có quy định ép doanh nghiệp 
phải làm từ A đến Z trong sản xuất 
và xuất khẩu gạo. Theo tôi cách 
làm đó là lạc hậu rồi, người ta đang 
tập trung vào chuỗi giá trị sản xuất, 

GS. TS PHẠM TẤT THẮNG

cho xuất khẩu gạo của Việt Nam?



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 13

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

chuỗi giá trị toàn cầu, ta lựa chọn 
khâu nào có lợi thế nhất, thế mạnh 
nhất để tham gia. Nghị định này làm 
phân tán nguồn lực, không phát huy 
được sức mạnh nổi trội của các đơn 
vị tham gia, trái với quy định toàn 
cầu, hội nhập quốc tế hiện nay. 

PV: Theo ông, hai Tổng công 
ty lương thực lớn là Tổng công ty 
Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) 
và Tổng công ty Lương thực miền 
Nam (Vinafood 2) đã làm được vai 
trò dẫn dắt trong hoạt động xuất 
khẩu gạo chưa?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Đây là hai “ông lớn” trong sản 
xuất kinh doanh, xuất khẩu gạo của 
chúng ta, họ có bề dày hoạt động 
trong lĩnh vực này, họ có quy mô, 
“quyền lực” cũng rất lớn… Đáng 
tiếc là họ rất lớn nhưng vai trò dẫn 
dắt thị trường lại chưa làm được, 
vì họ có hoạt động theo cơ chế thị 
trường đâu, mà chủ yếu xuất khẩu 
khối lượng lớn, được hưởng ưu đãi 
do chính sách ưu đãi của Nhà nước. 
Bao nhiêu ưu đãi của Nhà nước thì 
chủ yếu hai Tổng công ty này thụ 
hưởng thôi, khi mà có hợp đồng lớn 
thì họ lại có quyền hành phân chia ai 
được tham gia, ai không được tham 
gia. Trên thực tế, họ không hoạt 
động theo cơ chế thị trường, nên 
không thể nào dẫn dắt thị trường. 
Thậm chí, có những doanh nghiệp 
như ở Đồng Tháp chẳng hạn, họ có 
thương hiệu gạo tốt, đưa được vào 
hệ thống phân phối của các nước sở 
tại nhưng họ lại không có chức năng 
xuất khẩu, cuối cùng phải ủy thác 
cho đơn vị khác xuất khẩu, mất chi 
phí đến 2 USD/tấn…, chi phí đó là 
bất hợp lý. Chuyện “xin-cho”, thủ 
tục hành chính trong thị trường 
xuất khẩu gạo này rất nặng nề, có 
lợi cho “ông lớn” loại trừ doanh 
nghiệp nhỏ ra ngoài.

PV: Vậy tương lai cho xuất 
khẩu gạo, riêng về cơ chế điều 
hành, nên được hoạch định lại như 
thế nào, thưa ông?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Chúng tôi cho rằng, đây là câu hỏi 
lớn, gần đây Bộ Công Thương cũng 
đã tổ chức hội thảo ở các vùng miền 
để tập hợp các nhà khoa học, nhà 

kinh tế, nhà nông nghiệp để trả lời 
câu hỏi này. Theo chúng tôi, phải 
làm thế nào để đưa sản xuất gạo 
của chúng ta lên sản xuất lớn, như 
hiện giờ thì manh mún. Chúng ta 
có chủ trương cánh đồng mẫu lớn 
nhưng vấp phải cơ chế tích tụ ruộng 
đất đang bị vướng. Chúng ta lại vấp 
phải cơ chế quy hoạch thương nhân 
tham gia thị trường xuất khẩu gạo. 
Chính phủ đã có chỉ thị cho hai 
bộ: Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Bộ Công Thương phải 
xem xét lại, quy định đó hiện còn 
phù hợp không để có đề xuất lên 
Chính phủ quyết định. Và chúng ta 
từ trước đến nay lại chê thương lái, 
nhưng thực ra thương lái họ hiểu 
thị trường gạo hơn hai Tổng công 
ty lớn. Hai Tổng công ty bán cái gì 
mà họ có, còn thương lái họ bán cái 
mà thị trường cần, đây là thực tế mà 
chúng ta phải xem xét lại.

PV: Theo ông, có nên xây 
dựng những doanh nghiệp xuất 
khẩu đủ mạnh, có vai trò dẫn dắt 
thị trường và làm thế nào tạo được 
sự cạnh tranh lành mạnh giữa các 
doanh nghiệp?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Chúng ta đã có kinh nghiệm trong 
việc xây dựng Tập đoàn lớn, Tổng 
công ty lớn, nhưng chúng ta có 
được là nhờ mệnh lệnh hành chính, 
nếu cứ làm như vậy chúng ta sẽ 
thất bại. Cho nên rất cần doanh 
nghiệp mạnh nhưng doanh nghiệp 
đó phải lớn lên, trưởng thành từ cơ 
chế thị trường, đối mặt với sức ép 
cạnh tranh và họ là hạt nhân để 
sản xuất, phối hợp với nông dân để 
có được cơ chế phù hợp để có lợi 
ích cho quốc gia, doanh nghiệp và 
nông dân.

PV: Ông đánh giá như thế nào 
về mối liên kết giữa các bên trong 
xuất khẩu gạo thời gian qua?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Thời gian vừa qua, việc lựa chọn 
giống, xây dựng thương hiệu quốc 
gia, lựa chọn thị trường…chúng ta 
không có sự liên kết với nhau. Giữa 
các nhà doanh nghiệp, nhà khoa 
học, nhà nông… chưa ngồi được 
với nhau, chưa có tiếng nói chung, 
đây là nhược điểm lớn. Thời gian 

tới cần điều chỉnh việc này. Chính 
phủ đã và đang chỉ đạo các bộ, các 
ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, Bộ Công 
Thương nghiên cứu về vấn đề này. 
Bộ Công Thương, Cục Xuất nhập 
khẩu đang tổ chức hội nghị ở các 
miền khác nhau để tập hợp ý kiến 
các nhà khoa học, các nhà kinh tế 
góp ý cho vấn đề này. Có trường 
hợp như Giáo sư Võ Tòng Xuân đã 
cùng với doanh nghiệp, địa phương, 
đi ra ngoài thế giới, thậm chí sang 
cả Campuchia là thị trường mới 
thành công về xuất khẩu gạo để 
học tập cách họ xây dựng thương 
hiệu để áp dụng với chúng ta. 

PV: Vậy ông nhận định như thế 
nào về diễn biến thị trường xuất 
khẩu gạo trong năm tới và khuyến 
nghị gì đối với các doanh nghiệp?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: 
Chúng tôi nghĩ rằng, nếu như chúng 
ta không có tái cơ cấu sản xuất và 
kinh doanh xuất khẩu gạo, thì sẽ 
tiếp tục gặp khó khăn. Vì vậy, chúng 
ta phải đi theo mấy hướng: Không 
bỏ xuất khẩu gạo theo giá thấp vì 
nhu cầu này vẫn có như ở châu Phi, 
Philipines,… chúng ta không đi thiên 
về hướng này quá nhiều như thời 
gian vừa qua nữa. Không loay hoay 
tìm một giống gạo để ban cho nó là 
thương hiệu quốc gia vì nó không 
thể mang lại, gánh trên mình sức 
nặng đó. Ở Thái Lan, người ta có 
5-6 giống lúa khác nhau. Chúng ta 
có nhiều loại giống lúa tốt như Tám 
Hải Hậu, Thơm Chị Đào, Tám Điện 
Biên…, chúng ta phải có 5-6 hay 7 
giống lúa khác nhau để phù hợp với 
nhu cầu thị trường. Như Lào, họ 
đưa gạo vào được thị trường Nhật, 
chúng ta chưa làm được, trong khi 
chúng ta có Hiệp định Thương mại 
với Nhật nhưng không vào được. 
Chúng ta có khu vực thị trường 
theo đạo Hồi, họ ăn cơm bốc tay, 
cần phải có giống gạo mềm nhưng 
không dính tay. Chúng ta cần phải 
có một số giống lúa đáp ứng yêu 
cầu, nhóm tiêu dùng khác nhau, sản 
xuất theo nhu cầu người tiêu dùng, 
không phải phát triển với những thứ 
giống sẵn có như thời gian vừa qua.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

ANH TÚ (thực hiện)



TÂN LINH

Với nhiều quý vị, có thể ai đó sẽ cho tôi là dân ngoại đạo, chợ truyền thống thì 
có gì đáng nói. Vâng, vì tôi yêu chợ, vì tôi sống hơn nửa đời lang bạt kỳ hồ nhờ 
người thiên hạ và chủ yếu là sống nhờ... chợ. Một cái chợ đời đã nuôi lớn tôi. 

Chợ truyền thống 
Không chỉ là chợ

Chợ hàng Da - Hà Nội đồ sộ nhưng vắng người

Tuy nhiên, đã từng lang 
thang cơm hàng cháo chợ 
bốn mươi năm, từng rong 
ruổi đến nhiều vùng quê 

đi tìm chân dung các miền đất và 
nơi đầu tiên tôi đến là ...chợ. Chợ 
là khuôn mặt, vùng quê, là văn hóa 
vùng quê. Đến chợ nhìn vào hàng 
hóa, ngắm gương mặt dân quê 
biết vùng đó có bản sắc văn hóa 
thế nào. Mẹ tôi 90 tuổi, chân mỏi 
lưng còng vẫn tha thiết được chống 
gậy ra chợ cách nhà hàng vài cây 
số. Không phải mẹ đi chợ để mua 
sắm thứ mình cần hay mua quà cho 
cháu. Mẹ đi để cho đỡ nhớ... chợ, 
nhất là chợ tết cuối năm. Đời người 
ta gắn với chợ sâu sắc lắm. “Thứ 

nhất tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ 
ba tu chùa”. Vậy chợ là nơi không 
chỉ trao đổi mua bán hàng hóa. Nó 
là nơi người ta đến để nhìn xem 
thời thế, qua giá cả, qua hàng hóa 
nông sản... để biết vùng quê ấy giàu 
hay nghèo, đói hay no... Nhìn cái 
lạt bó rau nhận người làng. Nguyễn 
Duy từng có một câu thơ như vậy. 
Chợ là nơi đem cái hồn vía làng 
nghề ra mà quảng bá, "mà PR". Chợ 
truyền thống ở đô thị khởi thủy là 
những cái chợ làng. Làng sầm uất 
mới thành thị, thành đô... và cái nét 
làng, nết làng vẫn còn đó. Chợ Mơ, 
chợ Láng vẫn là chợ của người Kẻ 
Mơ, làng Láng. Đậu mơ ngon, húng 
Láng thơm và không đâu bằng. Văn 

hóa nó ẩn trong chợ, trong từng 
hàng hóa sản vật của người đến 
chợ. Trăm người bán - vạn người 
mua. Đó là chợ truyền thống. Rất 
nhiều đô thị lớn có những cái chợ 
truyền thống nổi tiếng cả nước và 
có khi cả thế gian biết: Những chợ 
Rồng Nam Định; chợ Kỳ Lừa, Lạng 
Sơn; chợ Đông Ba ở Huế; chợ Gạo 
Tiền Giang; chợ Nổi Cái Bè... Nó 
là những địa chỉ văn hóa, ngoài cái 
địa chỉ mua sắm trao đổi hàng hóa.  
“Trai khôn tìm vợ chợ đông - Gái 
khôn lấy chồng ở chốn ba quân” là 
vì thế. Nơi đó gái ngoan, gái đảm 
lam làm, vén khéo mới hay ra chợ, 
tha hồ trai khôn kén chọn. Gái mà 
ru rú ở nhà, siêng ăn nhác làm, tiểu 
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thư đài các thì đừng có mà tha về 
chỉ lo hầu mà thôi. Các trai làng 
kháo nhau thế. Gái quê đẹp, trang 
phục đẹp khoe hết ra chợ. Gái làng 
quanh năm lam lũ chỉ có phiên chợ 
mới dám mặc áo đẹp, quần mới 
ra khoe thiên hạ. Cái nón trắng 
úp ngực làm duyên của gái làng ra 
chợ làm xao xuyến bao trái tim lữ 
khách đó thôi.

Hà Nội là Kẻ Chợ. Cả thành 
phố này xưa là cái chợ mênh mông. 
Mấy cửa ô có chợ. Chợ cầu Dền, 
chợ Dừa, Đồng Xuân - Bắc Qua... 
Rồi làng nào cũng có chợ. Chợ là 
nơi hội tụ người tứ xứ đến bán mua 
giao lưu trao đổi hàng hóa, thu thập 
thông tin. Đi chợ về có ối chuyện 
để kể. Báo chí còn thua xa về độ 
chân thực và nóng sốt của tin tức 
từ chợ. “Bà lão ở làng bên hôm qua 
nằm mộng thấy con về, hôm sau 
anh bộ đội mất tích mấy chục năm 
khoác ba lô về thật. Hay nhà kia có 
con lợn nái đẻ một lúc 15 lợn con. 
Rồi nhà cu Tuân làng Đoài  năm 
nay phất lớn nhờ nuôi lợn giống 
đấy... Con bé Thoan làng Lủ khổ 
thân mới lấy chồng nửa năm lại 
bị chồng bỏ. Trước bảo lấy thằng 
Quân nhà này thì còn cành cao 
cành thấp...”. Chuyện ở chợ mang 
về toàn chuyện dễ nghe, cần nghe... 
Chao ôi! Không có chuyện thời sự 
làng quê nào mà chợ không có. 

Chợ là nơi có địa thế thuận lợi 
nhất. Đâu có chợ đấy là trung tâm 
của một vùng. Nhất cận thị, nhị cận 
giang. Nhà gần chợ là nhất. Ngày 
xưa chọn đất  làm chợ các cụ xem 
phong thủy cả rồi. Không trên bến 
dưới thuyền thì cũng là thuận về 
đường sá, giao thông. Nhìn những 
chợ truyền thống ở Hà Nội thì biết. 
Bây giờ người ta đang quy hoạch 
lại hệ thống chợ mà thực chất là 
muốn biến những chỗ “đất vàng” 
ấy thành các trung tâm thương 
mại (TTTM). Ý tưởng đó phù hợp 
xu thế phát triển các đô thị hiện 

đại văn minh, nhưng có lẽ quá vội 
vàng. Qua khảo sát của chúng tôi, 
hai thiết chế TTTM và chợ truyền 
thống đang khác nhau xa về chức 
năng, về tâm lý, tập quán, thói 
quen... và vì thế, có thể nói TTTM 
không đáp ứng được các tiêu chí 
của chợ truyền thống. Thứ nhất: 
Nhu cầu của người dân. Người dân 
đến chợ không chỉ có việc chọn 
mua hàng hóa, nhu yếu phẩm đồ 
dùng... Họ đến để trao đổi hàng 
hóa. Nhà có thứ gì mang ra chợ bán 
lấy tiền rồi mua đồ dùng đồ ăn, quà 
bánh... Tóm lại, chợ truyền thống 
có cả chức năng “bán và mua”, mà 
TTTM thì chỉ có chức năng bán 
hàng. TTTM xây hoành tráng rồi để 
không, còn tiểu thương thì không 
đủ tiền thuê quầy hàng, mà có thuê 
quầy hàng bán đồ gia dụng, nhu 
yếu phẩm thì vấn ế. Chợ không có 
khách hàng thì ế và tiểu thương thì 
ngồi nhìn nhau ngắp vặt... Rất nhiều 
TTTM vắng khách, tiểu thương thì 
lang thang ra đường. Dân thì vẫn 
đi tìm hàng hóa, rau củ, hoa cỏ ở 
chợ cóc hay gánh hàng rong... Thực 
trạng ấy đặt ra một vấn đề một 
câu hỏi lớn: TTTM có phải là chợ 
không? Chợ Dừa là một bài học. 
Cả tòa nhà đồ sộ của TTTM Chợ 
Dừa bây giờ thành quán Karaoke. 
Xót xa quá. Tiểu thương mấy trăm 
người khiếu kiện chán, chờ hứa hẹn 

chán nay bỏ đi đâu hết. Cả khu 
vực dân cư mấy vạn người bổ vào 
chợ Kim Liên, chợ Thái Hà mua đồ 
ăn. Nghịch cảnh ấy sẽ còn tiếp tục 
ở chợ Mơ, chợ Cầu Mới khi các 
TTTM mọc lên...

Kẻ Chợ và các chợ truyền 
thống Hà Nội là văn hóa sống, văn 
hóa thương mại nghìn năm ở Thủ 
đô. Hãy chú ý đến nhu cầu người 
dân, đừng áp đặt các TTTM mà 
thực chất là để mất các địa chỉ văn 
hóa, mất chỗ đất vàng vào tay các 
công ty...

Chưa nói là chỉ không lâu nữa, 
TTTM cũng... thừa, bởi xu hướng  
mua bán trực tuyến đang phát 
triển mạnh và rồi sẽ còn những 
hình thức mua bán  khác tiên tiến 
hơn... TTTM cuối cùng làm cái 
việc cần làm là xóa chợ truyền 
thống và dĩ nhiên đất ấy thành tòa 
nhà cho thuê.

Nhân ngày đầu năm, bàn chuyện 
chợ với những suy nghĩ như thế này 
tôi thấy thật áy náy, nhưng mong 
sao, những người có trách nhiệm 
hãy nghĩ đến văn hóa chợ và nhu 
cầu người dân trước khi xóa các chợ 
truyến thống. Hãy bảo tồn và gìn 
giữ chợ truyến thống. Đó là thái độ 
văn hóa của người làm quản lý của 
đất nước, của từng địa phương… 

Chợ truyền thống
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PHẠM PHONG

Hiện nay, các hồ chứa thủy điện vừa và nhỏ ở nước ta đều có dung tích phòng 
lũ bé, vì vậy, để vận hành hồ chứa giảm lũ cho hạ du theo quy trình vận hành 
liên hồ chứa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đạt hiệu quả thì việc quan 
trắc, tính toán dự báo lũ đến hồ; xác định thời điểm, lưu lượng xả đảm bảo an 
toàn cho hạ du và tích đầy nước cuối trận lũ là điều rất quan trọng.

Giải pháp vận hành xả lũ đạt hiệu quả 
tại Thủy điện Krông H’năng

Qua nhiều năm trăn trở và nghiên cứu, đến 
nay, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) 
đã thực hiện được những kết quả đó tại 
NMTĐ Krông H’năng bằng các giải pháp: 

Quan trắc mưa trên toàn lưu vực và tính toán dự báo 
quá trình lũ về hồ; Đo mực nước hồ đạt độ chính xác 
1 mm để tính lưu lượng thực tế về hồ; Xác định điểm 
bắt đầu và lưu lượng xả lũ hợp lý, tóm lược như sau:

1. ĐO MƯA VÀ DỰ BÁO Qđến

a. Đo mưa

- Thiết bị đo mưa gồm thùng đo mưa và ống đong 
theo tiêu chuẩn (Hình 1).

Hình 1. Thiết bị đo mưa

- Dựa trên đặc điểm địa hình thủy lý, SBA đã chọn 
8 vị trí đặc trưng trên lưu vực hồ Krông H’năng và thực 
hiện đo mưa tại 8 điểm này (Hình 2).

Hình 2. Sơ đồ bố trí đo mưa 

b. Dự báo Qđến từ lượng mưa thực đo

- Chia lưu vực Krông H’năng thành 24 tiểu lưu vực 
bộ phận dựa vào đặc điểm địa hình thủy lý như Hình 3;

- Tính toán quá trình lũ tại cửa ra của từng suối 
nhánh của 24 tiểu lưu vực theo lượng mưa thực đo tại 
các điểm đo trên lưu vực. Sau đó, tổ hợp, truyền lũ từ 
cửa ra của 24 tiểu lưu vực chảy trong sông về hồ Krông 
H’năng để dự báo đường quá trình lũ về;

- Sử dụng phần mềm HEC-HMS do Hiệp hội thủy 
văn quân đội Hoa Kỳ xây dựng và bộ thông số mưa 
~ dòng chảy và thông số truyền lũ trên sông Krông 
H’năng đã được SBA nghiên cứu từ nhiều số liệu mưa, 
lũ thực đo từ năm 2011 đến nay để tính toán Qvề trong 
3, 6, 9, 12 giờ đến.
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Hình 3. Sơ đồ phân chia lưu vực 

2. ĐO MỰC NƯỚC HỒ, TÍNH TOÁN LƯU LƯỢNG 
LŨ THỰC TẾ ĐẾN HỒ

a. Đo mực nước hồ

Thiết bị đo mực nước hồ đạt độ chính xác milimet 
do SBA nghiên cứu, chế tạo, gồm phao đo lắp đặt trên 
mặt nước, cơ cấu giảm chấn để giảm dao động trên 
mặt phao còn dưới 1 milimet.

Phao nối với đối trọng qua đĩa quay sẽ chuyển 
thành góc quay và hiển thị số liệu trên thiết bị đo. Khi 
kết nối với máy tính sẽ tự động ghi số liệu.

b. Tính toán lưu lượng lũ thực tế đến hồ

Từ số liệu đo mực nước hồ bằng thiết bị trên và 
đường đặc tính lòng hồ Krông H’năng W = f(Z), xác 
định được lưu lượng thực tế về hồ tại mọi thời điểm 
theo phương trình cân bằng nước (Hình 4).

Hình 4. Thiết bị đo mực nước hồ

3. XÁC ĐỊNH THỜI ĐIỂM VÀ LƯU LƯỢNG XẢ 
LŨ HỢP LÝ

Đồ thị đường đặc tính Qvề khi lũ đơn giản như Hình 5.

Khi lũ về thì dung tích chứa trong hồ W0 giảm dần, 
chọn thời điểm t1 mà Wht=1/2W0. Đây là thời điểm 
hợp lý bắt đầu xả lũ (Hình 6).

Hình 5: Đường đặc tính Qvề khi lũ

Hình 6. Đồ thị phân tích thời điểm xả lũ hợp lý

Lưu lượng xả lấy đối xứng của đoạn cong ab. Phần 
diện tích đường cong bdecb là lượng nước phải xả.

Nâng cao sự nghiên cứu đường đặc tính Qvề sẽ tìm 
được cách xử lý khi xảy ra lũ đặc biệt lớn như Hình 7.

Hình 7. Phân tích lũ đặc biệt lớn 

Chúng ta sẽ phán đoán được tần suất lũ xảy ra có 
đặc biệt lớn hay không và thời điểm để xác định được 



điều này cũng rất sớm, phương án cắt xả lũ đặc biệt 
lớn phải đặt ra và quyết định sớm sẽ giảm được một 
phần đỉnh lũ, tăng thêm độ an toàn cho hồ và giảm 
một phần cho người dân ở hạ du.

4. VẬN HÀNH HỒ KHI LŨ VỀ

a. Dấu hiệu lũ

Khi có dấu hiệu lũ về hồ, Ban Chỉ huy Phòng chống 
thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn SBA (PCTT&TKCN) 
phát hành thông báo lệnh trực ban để kích hoạt công 
tác PCLB.

Các dấu hiệu xuất hiện lũ:

∆ Zhồ ≥ 10mm trong 10 phút (tương ứng Qvề ≥ 200 
m3/s); Một số điểm đo mưa trên lưu vực hồ Krông 
H’năng có mưa lớn kéo dài.

b. Lực lượng vận hành: Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN được biên chế sẵn thành các tổ

b.1. Tổ Nhà máy

Vận hành phát điện với công suất tối đa hoặc theo 
lệnh A0; Cảnh báo xả lũ bằng còi hú tại khu vực Nhà máy.

b.2. Tổ Cơ động - Đập tràn

Vận hành cửa van cung để điều tiết xả nước qua 
tràn theo lệnh; Cảnh báo xả lũ bằng còi hú tại khu vực 
đập tràn.

b.3. Tổ Thông tin - Thư ký 

- Theo dõi, cập nhật vào file theo dõi và báo cáo 
đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN:

Số liệu đo mưa: Tần suất 1 giờ/lần qua tin nhắn 
SMS; Số liệu Zhồ, Zkx, Qtràn, Qpđ, ZPhú Lâm: Tần 
suất 15 phút/lần qua tin nhắn SMS; Đường quá trình 
lũ đến hồ, kết quả tính toán dự báo quá trình Qđến: 
Tần suất 1 giờ/lần qua email.

Thông báo thời điểm xả lũ đến Tổ Cơ động - Đập 
tràn; Lập Thông báo kế hoạch xả lũ đến Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Phú Yên; Cảnh báo xả lũ từ xa đến 
nhân dân vùng hạ du qua hệ thống cảnh báo xả lũ 
trước thời điểm dự kiến xả lũ ít nhất 4 giờ; Lập và gửi 
bản tin quan trắc dự báo định kỳ 3 giờ/lần; Lập các báo 
cáo theo Quy trình, Quy chế phối hợp và yêu cầu của 
cấp thẩm quyền có liên quan.

b.4. Ban Chỉ huy

Trực tiếp chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, đôn đốc 
các công tác liên quan; Quyết định thời điểm xả lũ, 
lưu lượng xả, thời điểm kết thúc xả lũ; Soát xét, ký ban 
hành các văn bản do Tổ Thông tin hoặc Thư ký lập 
trước khi gửi cơ quan liên quan.

Với giải pháp đã được SBA nghiên cứu áp dụng 
nêu trên, việc vận hành xả lũ trong thời gian qua 
tại NMTĐ Krông H’năng thực hiện tốt, đảm bảo 
an toàn cho đập đầu mối và vùng hạ du. Công tác 
vận hành, xả lũ của Nhà máy trong các năm qua 
nhẹ nhàng, tạo được sự an tâm với chính quyền địa 
phươngcác cấp và mang lại sự bình yên cho người 
dân vùng hạ du.

Thời gian đến, SBA tiếp tục nghiên cứu phát triển:

Lắp đặt thiết bị đo mưa tự động và gửi kết quả quan 
trắc mưa bằng tin nhắn SMS (đã được SBA nghiên cứu 
chế tạo và hoàn thành thử nghiệm trong năm 2016); 
Vận hành xả lũ tự động.

Hy vọng các hồ chứa của các nhà máy thủy điện, 
các hồ chứa thủy lợi cùng quan tâm nghiên cứu để biến 
các hồ đập thành công cụ hữu ích, chung sức hạn chế 
tình trạng biến đổi khí hậu khó lường hiện nay bằng 
giải pháp xả lũ hợp lý, đảm bảo hồ chứa đầy nước cuối 
trận lũ và mang lại sự bình yên cho đồng bào hạ du 
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Ngày 01/01/1997, tỉnh Bắc Kạn được tái lập, ngay sau đó, 
ngày 14/3/1997, Tổng công ty Điện lực Việt Nam cũng có 
Quyết định số 250/ĐVN/TCCB-LĐ thành lập Điện lực Bắc 
Kạn, trên cơ sở tách ra từ Điện lực Bắc Thái, có chức năng 
chính là kinh doanh điện năng trên địa bàn thị xã Bắc 
Kạn và 07 huyện gồm: Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, 
Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Pác Nặm. 

VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN 

Những ngày đầu thành lập, lưới 
điện trên địa bàn tỉnh có 01 trạm 
biến áp 110 kV (dung lượng 16.000 
kVA); 34 trạm biến áp phân phối 
35/0,4 kV (tổng dung lượng 4.910 
kVA); với 82,2 km đường dây 110 
kV và 210 km đường dây từ 10 - 
35 kV, cung cấp điện cho toàn bộ 
thị xã Bắc Kạn và một số huyện 
như Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Chợ 
Đồn..., còn số hộ dân dùng điện 
chỉ đếm trên đầu ngón tay (4%), 
bởi cả tỉnh cũng mới chỉ có khoảng 
12/122 xã, phường, thị trấn, 04% số 
hộ dân được dùng điện và mức độ 
phủ điện lưới quốc gia còn rất hạn 
chế (12%) trong khi hầu hết lưới 
điện các huyện đã cũ nát, hư hỏng, 
kéo theo đó là tỷ lệ tổn thất điện 
năng ở Bắc Kạn hiện ở mức rất cao 
(27%). Về bộ máy nhân sự, đơn vị 
chỉ có gần 30 người (trong đó có 07 
cán bộ khung) được điều động từ 
Thái Nguyên lên và hơn 30 người 
được bổ sung từ Chi nhánh điện thị 
xã, yếu về trình độ chuyên môn, lại 
thiếu chuyên nghiệp trong quản lý 
điều hành và tác nghiệp. Đặc biệt là 
cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn, 

phải thuê chỗ ở và làm việc, không 
có phương tiện thiết bị phục vụ sản 
xuất và công tác. 

Với định hướng ban đầu là 
hoạt động của ngành Điện chỉ 
đảm bảo cấp được điện phục vụ 
cho sản xuất và sinh hoạt của nhân 
dân trong tỉnh, chưa tính tới hiệu 
quả kinh doanh, nên Công ty Điện 
lực 1 cũng chưa quan tâm đến việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch thực hiện, 
chủ yếu là từng bước cải tạo, nâng 
cấp lưới điện phục vụ sinh hoạt 
của bà con các địa phương.

Năm 2001, ngành Điện đã tập 
trung thực hiện dự án vay vốn 
nước ngoài WB phát triển lưới điện 
về vùng sâu vùng xa, đồng thời tiến 
hành đầu tư, sửa chữa chống quá 
tải lưới điện khu vực thị xã. Đây là 
chủ trương đúng đắn và vô cùng 
thiết thực bởi đồng bào các dân 
tộc trong tỉnh rất mong chờ bản 
làng có điện để phát triển sản xuất 
và nâng cao đời sống tinh thần. Vì 
vậy, đi đến đâu ngành Điện cũng 
nhận được sự ủng hộ tạo điều kiện 
của cấp ủy và chính quyền các cấp, 

Ông DƯƠNG QUANG SƠN 
Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn

VÌ SỰ NGHIỆP 
ĐIỆN KHÍ HÓA NÔNG THÔN

Công ty Điện lực Bắc Kạn:

20 năm

DƯƠNG QUANG SƠN
Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Kạn 
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nhất là sự đồng thuận của người 
dân địa phương, do đó việc phát 
triển lưới điện mới triển khai được 
thuận lợi. Đến năm 2003, toàn tỉnh 
đã đạt được trên 90% số xã có điện 
về tới trung tâm, đây có thể nói 
là thành công rất lớn đối với công 
tác đầu tư phát triển lưới điện. Các 
thị trấn, thị xã cũng cơ bản được 
cấp điện ổn định, an toàn và tháng 
6/2004, xã cuối cùng của tỉnh đã 
có điện lưới quốc gia. Như vậy, 
chỉ trong vòng 7 năm, ngành Điện 
đã đưa điện về 122/122 xã, thị trấn 
(đạt 100%), đây là một cố gắng rất 
lớn của CBCNV Điện lực Bắc Kạn 
trong việc đưa ánh sáng của văn 
minh về với đồng bào các dân tộc 
một tỉnh vùng cao Đông Bắc của 
Tổ quốc.

TẠO NỀN TẢNG ĐỂ NÂNG 
CAO HIỆU QUẢ SXKD 

Thực hiện chương trình 135 
của Chính phủ, nhiệm vụ của Điện 
lực Bắc Kạn là tiếp tục mở rộng 
lưới điện về các thôn bản vùng 

sâu, vùng xa, nên từ 2004, đơn vị 
đã tập trung đầu tư cấy thêm trạm 
biến áp ở các thị trấn, thị xã và 
cải tạo lưới điện cũ, đồng thời với 
việc tiếp nhận lưới điện của các 
chủ đầu tư khác, chủ yếu là từ các 
Ban quản lý dự án của các huyện, 
thị xã. Sau khi tiếp nhận, Điện lực 
Bắc Kạn tập trung các giải pháp: 
Tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ 
chức bộ máy, sắp xếp lại lực lượng 
lao động, nâng cao hiệu quả hoạt 
động của tổ chức Đảng, các tổ 
chức đoàn thể, phòng ban chuyên 
môn, trong đó tập trung tiếp nhận 
cải tạo, nâng cấp lưới điện, chuẩn 
bị các điều kiện để đến hoàn thành 
cơ bản công tác tiếp nhận lưới 
điện hạ áp nông thôn và tổ chức 
bán lẻ điện đến 100% số xã. 

Bằng sự lao động sáng tạo và 
cách làm riêng của mình, lại nhận 
được sự ủng hộ của cấp ủy, chính 
quyền các địa phương, đặc biệt là 
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Điện 
lực Bắc Kạn đã thực hiện thắng 

lợi kế hoạch và được coi là một 
trong những đơn vị đi đầu hoàn 
thành công tác tiếp nhận lưới điện 
hạ áp nông thôn để bán điện tới 
trung tâm các xã, thị trấn, tạo nền 
tảng để nâng cao hiệu quả SXKD, 
được Công ty Điện lực miền Bắc và 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam khen 
thưởng, đánh giá cao. 

HOÀN THIỆN ĐỂ PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

Trên nền tảng cơ sở hạ tầng 
điện hiện có từ những năm trước, 
Công ty Điện lực Bắc Kạn đã chú 
trọng đầu tư chiều sâu, định hướng 
thực hiện mục tiêu cơ bản trước 
mắt và lâu dài là “Tất cả vì hạnh 
phúc của nhân dân, vì cuộc sống 
của người lao động”, trong đó chú 
trọng các giải pháp để hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ SXKD, hướng tới 
sự phát triển bền vững.

Sắp xếp, đổi mới mô hình 
hoạt động, coi trọng nhân tố con 
người: Năm 2010, thực hiện chủ 

Đưa điện về các thôn bản chưa có điện 
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trương, quyết định của Chính phủ 
và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
về việc sắp xếp, chuyển đổi doanh 
nghiệp hoạt động theo mô hình 
mới, Điện lực Bắc Kạn được đổi 
tên thành Công ty Điện lực Bắc 
Kạn (PC Bắc Kạn) trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc. 
đã chú trọng làm tốt công tác tổ 
chức bộ máy nhân sự, hoàn thiện 
quy chế hoạt động, ban hành các 
nội quy, quy định, quy trình kinh 
doanh, quản lý kỹ thuật… Trong 
đó, đặc biệt quan tâm phát triển 
nguồn nhân lực, nâng cao chất 
lượng quản lý, điều hành của đội 
ngũ cán bộ chuyên môn, hiệu quả 
hoạt động của các tổ chức Đảng, 
đoàn thể; rà soát định biên lại lực 
lượng CBCNV, chú trọng công tác 
đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng giao 
tiếp, nhằm nâng cao năng suất lao 
động, chất lượng dịch vụ khách 
hàng, góp phần xây dựng thương 
hiệu EVN liên tục đứng trong top 
đầu khối các doanh nghiệp hoạt 
động trên địa bàn tỉnh. 

Từng bước hoàn chỉnh lưới 
điện, đáp ứng nhu cầu của nhân 
dân: Có thể nói, nhờ những nỗ lực 
cố gắng không biết mệt mỏi của 
tập thể CBCNV, cùng với sự quan 
tâm đầu tư của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc, lưới điện trên địa bàn 
tỉnh Bắc Kạn ngày càng hoàn thiện. 
Đến cuối năm 2016, trên địa bàn 
tỉnh có 03 tuyến đường dây 110 kV 
dài 134,8 km; 02 trạm biến áp 110 
kV. Riêng Công ty Điện lực Bắc 
Kạn đang quản lý 1.616,2 km đường 
dây 10-35 kV và 1.864,87 km đường 
dây hạ thế; gần 1.000 trạm biến 
áp phân phối (tổng dung lượng 
130.104,5 kVA), hơn 50 trạm cắt 
35 kV, 10 (22) kV; gần 90.000 công 
tơ các loại… Đáng chú ý là toàn bộ 
lưới điện trong tỉnh đều đảm bảo 
các chỉ tiêu thông số kỹ thuật, có 
độ tin cậy, an toàn cao, đáp ứng 
tốt nhu cầu sử dụng điện ngày càng 
cao của nhân dân.   

 Góp phần tạo cảnh quan môi 
trường đô thị: Từ năm 2013, lãnh 
đạo Công ty đã tham mưu với tỉnh, 

đề nghị ngành Điện bố trí nguồn 
vốn để nâng cấp cải tạo lưới điện 
và được Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc chấp thuận, giao PC Bắc 
Kạn thực hiện dự án hạ ngầm tất 
cả đường dây trung thế ở 4 phường 
nội thị và hoàn thành trong 2 năm. 
Việc triển khai hạ ngầm cáp điện 
trung thế và xử lý trách nhiệm hệ 
thống thông tin có thể coi là một 
thắng lợi của Công ty, từng bước 
hiện thực hóa lưới điện thông minh, 
làm đẹp cảnh quan, môi trường đô 
thị theo hướng văn minh, hiện đại, 
góp phần để thị xã Bắc Kạn được 
nâng cấp lên Thành phố vào năm 
2015, mở ra một thời kỳ mới cho 
đồng bào các dân tộc trong tỉnh 
tiếp cận ngày càng sâu rộng hơn 
với văn hóa, thông tin, tri thức 
khoa học công nghệ tiên tiến.

Triển khai dự án đưa điện về 
thôn, bản: Từ năm 2013, PC Bắc 
Kạn cũng đã triển khai hết sức khẩn 
trương dự án đưa điện về các thôn 
bản chưa có điện từ nguồn vốn 
ngân sách nhà nước và đến đầu 

Lễ đóng điện Dự án điện thôn bản tại huyện Ngân Sơn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 23

năm 2017 Công ty Điện lực Bắc Kạn 
đã cơ bản hoàn thành giai đoạn II 
dự án đưa điện về thôn, bản trên 
địa bàn toàn tỉnh, trong đó, có 240 
km đường dây 35 kV và 96 trạm 
biến áp 3 pha, cung cấp điện cho 
gần 6.000 hộ dân, góp phần để 97% 
số hộ dân trong tỉnh được sử dụng 
điện lưới quốc gia.

Tăng cường đầu tư ứng dụng 
công nghệ thông tin: Thành tựu 
trong sản xuất kinh doanh điện 
năng trong giai đoạn 2010 - 2016 
cũng ghi nhận sự nỗ lực cao của 
Công ty Điện lực Bắc Kạn trong 
công tác ứng dụng công nghệ, 
đổi mới phương thức quản lý, 
vận hành, kinh doanh điện năng. 
Trong đó, bắt đầu áp dụng thực 
hiện ghi chỉ số công tơ bằng máy 
tính bảng trong toàn Công ty, giải 
quyết được vấn đề lao động, cải 
tiến phương pháp đọc trực tiếp và 
ghi sổ, thu tiền điện một cách khoa 
học, hiệu quả. Đồng thời, đang 
triển khai lắp đặt công tơ điện tử 
đo xa, nhằm tăng năng suất lao 
động, khắc phục sai sót, đảm bảo 

khách quan, công bằng và quyền 
lợi cho khách hàng dùng điện.

Kết quả SXKD từ năm 2010 - 
2016: Nhờ thực hiện đồng bộ các 
giải pháp quản lý kỹ thuật nên 
Công ty đã luôn đảm bảo lưới điện 
vận hành an toàn, liên tục ổn định, 
hạn chế tối đa suất sự cố và nhất 
là hạ được tỷ lệ tổn thất, qua đó, 
thực hiện bán điện tới từng hộ dân. 
Đặc biệt là thực hiện tốt bộ Quy 
tắc ứng xử của Tổng công ty kết 
hợp với xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, nâng cao kỹ năng giao tiếp 
với khách hàng nên hoạt động 
sản xuất kinh doanh hàng năm có 
bước tăng trưởng khá. Nếu năm 
2010, điện thương phẩm chỉ đạt 
85,800 triệu kWh, thì năm 2016, đã 
lên tới 161,731 triệu kWh; doanh 
thu năm 2010 đạt 86,812 tỷ đồng, 
đến năm 2016 đạt 271,986 tỷ đồng; 
tổn thất năm 2010 ở mức 14,5% thì 
năm 2016 giảm xuống còn 7,13%...

Đẩy mạnh các phong trào và 
hoạt động xã hội vì cộng đồng: Sản 
xuất phát triển, đời sống người lao 
động luôn được cải thiện và nâng 

cao, các tổ chức Đảng, Công đoàn 
và Đoàn Thanh niên của PC Bắc 
Kạn không ngừng củng cố và hoàn 
thiện, đóng góp quan trọng vào 
việc hoạch định chiến lược SXKD 
và phát triển. Trong đó, nổi bật là 
Đảng bộ chỉ đạo, Công đoàn tham 
gia cùng cơ quan chuyên môn tổ 
chức các phong trào thi đua, hoàn 
thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 
được giao; triển khai bộ Quy tắc 
ứng xử, xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp; ban hành các quy chế, quy 
trình, quy định, nhằm tạo sự đồng 
thuận, gắn kết giữa Đảng ủy với 
Ban Giám đốc; tinh thần chia sẻ, 
gánh vác trách nhiệm giữa tổ chức 
Công đoàn với chuyên môn; sự 
thân thiện giữa lãnh đạo với người 
lao động. Từ đó, tổ chức được 
nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, 
xây dựng đời sống tinh thần cho 
CNVC; đồng thời hưởng ứng tích 
cực các phong trào thiện nguyện 
vì cộng đồng, đóng góp ủng hộ 
đáng kể vào các chương trình từ 
thiện của các địa phương.

Những năm tới, nhiệm vụ 
của ngành Điện còn rất nặng nề, 
ngoài việc hoàn thành các chỉ tiêu 
SXKD, cung cấp đủ điện cho phát 
triển kinh tế, xã hội thời kỳ CNH, 
HĐH, Công ty Điện lực Bắc Kạn 
còn có nhiệm vụ không kém phần 
quan trọng là phấn đấu đến năm 
2020 phải đưa điện lưới quốc gia 
về tới 100% số hộ dân, đặc biệt là 
đóng góp một phần vào Chương 
trình xây dựng Nông thôn mới 
trên phạm vi toàn tỉnh. Tin tưởng, 
với tinh thần năng động, sáng tạo, 
khí thế và truyền thống tuổi 20, 
tập thể CBCNVC Công ty Điện 
lực Bắc Kạn sẽ đoàn kết, vượt qua 
khó khăn, chinh phục nhiều thử 
thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao, xứng đáng là doanh 
nghiệp hàng đầu trên địa bàn tỉnh 
vùng cao Đông Bắc, đóng góp ngày 
nhiều để Bắc Kạn ngày càng giàu 
đẹp, phát triển hơn 

Ký kết hợp đồng dự án cấp điện cho các thôn bản.
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Trước diễn biến khí hậu ngày càng nóng lên do ảnh hưởng 
hiện tượng En-ni-nô, cộng với xu thế phát triển nhanh phụ 
tải trong sản xuất và tiêu dùng, nhu cầu sử dụng điện cả 
nước ngày càng tăng, Tỉnh Bình Định cũng đứng trước 
những khó khăn chung trong cung ứng điện của Tổng 
công ty Điện lực miền Trung và đang triển khai nhiều 
phương án để bảo đảm đáp ứng điện mùa khô năm 2017. 
Ông Huỳnh Ngọc Việt – Giám đốc PC Bình Định đã chia sẻ 
với PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng về vấn đề này.

PV: Căn cứ vào dự báo khí tượng thủy văn, mức 
độ tăng trưởng của phụ tải địa phương và khả năng 
nguồn điện nhận được của PC Bình Định, ông có nhận 
định gì về việc cung ứng điện mùa khô năm nay trên 
địa bàn tỉnh?

ÔNG HUỲNH NGỌC VIỆT: Năm 2016, tốc độ 
tăng trưởng về sản lượng điện thương phẩm của Bình 
Định luôn đạt trên 10%, con số thực hiện sản lượng 
điện thương phẩm là 1,5 tỷ kWh, tăng 10,54% so với 
năm 2015.

Những yếu tố làm tăng sản lượng điện  năm 2017 
vẫn căn cứ vào dự báo thời tiết, khí hậu, thực tế phát 
triển phụ tải trong sản xuất và tiêu dùng của địa 
phương. Điều đó cho phép dự báo nhu cầu phụ tải 
năm 2017 với công suất cực đại có thể lên đến 300 MW, 
sản lượng điện thương phẩm dự kiến trên 1,6 tỷ kWh, 
cao nhất vào thời điểm các tháng mùa khô 5, 6, 7, 8, 
với sản lượng bình quân có thể trên 162 triệu kWh/
tháng. Sản lượng điện cả năm 2017 tăng xấp xỉ 10% so 
với năm 2016.

Hệ thống điện Bình Định nhận nguồn từ hệ thống 
điện quốc gia qua 13 trạm biến áp 110 kV với tổng 
công suất 285,8 MW. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh Bình 
Định còn có 3 nhà máy thủy điện nhỏ: Định Bình, Văn 
Phong và Tiên Thuận có thể cung cấp thêm 21,9 MW. 
Với  phương thức kết lưới linh hoạt, PC Bình Định 
kết hợp với các giải pháp kỹ thuật trong vận hành, 
phấn đấu đảm bảo cung cấp điện, an toàn, ổn định cho 
khách hàng trong mùa khô năm 2017.

PV: Trong tình hình đó, để bảo đảm đáp ứng đủ 
nguồn điện liên tục, chất lượng điện áp ổn định phục 
vụ các nhu cầu tiêu dùng và phát triển KT-XH địa 
phương, PC Bình Định đã triển khai các giải pháp nào,  
thưa ông?

 ÔNG HUỲNH NGỌC VIỆT: Để tiếp tục đảm bảo 
nguồn điện cho phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời 
sống nhân dân trong tỉnh, từ cuối năm 2016, Công ty 
Điện lực Bình Định đã lên phương án đảm bảo cung 
cấp điện cho năm 2017 một cách cụ thể, chi tiết.

Về nguồn điện, năm 2017, tỉnh Bình Định vẫn nhận 
điện lưới quốc gia qua các trạm BA 220kV và 110 kV 
trên địa bàn tỉnh.

Để đón được nguồn điện quốc gia tốt nhất, ngay 
từ những ngày đầu năm 2017, Lãnh đạo PC Bình Định 
đã  đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư xây dựng, 
sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên để củng cố lưới 
điện và phấn đấu đến hết ngày 31/3/2017 sẽ đưa vào 
vận hành.

Cụ thể là việc sửa chữa bảo dưỡng đường dây và 
trạm biến áp (TBA) được lập chi tiết, thống kê công 
suất của từng xuất tuyến trung áp, lên phương thức vận 
hành, phương thức kết dây cơ bản của hệ thống điện, 
lập phương án phân bổ công suất sa thải phụ tải khi 
hệ thống điện Quốc gia thiếu nguồn, điện cung ứng 
sẽ được huy động từ 13 trạm nguồn 110, 220 kV và 03 
nhà máy thủy điện. Hơn 500 nội dung công tác về bảo 
dưỡng, đại tu TBA, chen cột, thay dây, xây dựng mới 

Ông HUỲNH NGỌC VIỆT 
Giám đốc PC Bình Định

PC Bình Định:
Triển khai nhiều giải pháp bảo đảm 

cung ứng điện mùa khô 2017
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đường dây, thí nghiệm định kỳ TBA... được thực hiện 
trong các tháng đầu năm trên toàn tỉnh. Ngoài ra, PC 
Bình Định thường xuyên theo dõi phụ tải, kịp thời đầu 
tư nâng cấp hệ thống điện và nắm bắt kế hoạch sản 
xuất của khách hàng, nhất là những khách hàng trọng 
điểm tập trung ở các KKT, KCN; rà soát, kịp thời xử 
lý các trường hợp quá tải đường dây, thiết bị đóng cắt, 
máy biến áp phụ tải, các aptomat tổng, lộ hạ thế; có kế 
hoạch sang tải, cân pha, hoán chuyển, thay thế kịp thời 
các máy biến áp bị quá tải do phụ tải tăng cao đột biến…

PC Bình Định bố trí nhiều công tác trong một lần 
cắt điện để tránh trường hợp khách hàng mất điện 
nhiều lần; vận động khách hàng điều chỉnh kế hoạch 
sản xuất, hạn chế công suất tiêu thụ vào các giờ cao 
điểm; ưu tiên cấp điện cho các giếng nước, các trạm 
bơm nước nông nghiệp, nhằm đảm bảo sản xuất và 
ổn định đời sống của nhân dân… Bên cạnh đó, Công 
ty đã đưa vào sử dụng công nghệ sửa chữa thi công 
trên đường dây trung thế đang mang điện (hotline), 
không cần cắt điện, bố trí, tăng cường nhân lực xử lý 
khi có sự cố xảy ra, nhanh chóng khôi phục cấp điện, 

hạn chế đến mức thấp nhất phạm vi và thời gian mất 
điện của khách hàng.

PV: Ngoài các giải pháp trên, để bảo đảm cung 
ứng đủ điện trong mùa khô, vấn đề tuyên truyền tiết 
kiệm điện được PC Bình Định tiếp tục thực hiện như 
thế nào, thưa ông?

ÔNG HUỲNH NGỌC VIỆT: Trong các năm qua, 
PC Bình Định đã thực hiện quyết liệt trong công tác 
tuyên truyền tiết kiệm điện. Hiệu quả của việc sử dụng 
điện tiết kiệm đã giúp tỉnh Bình Định hàng năm tiết 
kiệm được hàng chục triệu kWh, tương ứng 1,5% - 2% 
sản lượng điện thương phẩm, đủ nguồn điện phục vụ 
phát triển KT-XH tỉnh nhà. Năm 2011, sản lượng điện 
tiết kiệm đạt trên 12 triệu kWh thì đến năm 2016 sản 
lượng điện tiết kiệm đã tăng lên trên 31,2 triệu kWh, 
vượt 30% so kế hoạch năm.

Trong năm 2017 này, các chương trình tiết kiệm 
điện được tiếp tục chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, 
tuyên truyền phát động rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân 
dân tham gia như: Chiến dịch Giờ Trái đất, chương  
trình “Gia đình tiết kiệm điện”, chương trình “Tiết 
kiệm điện trong trường học”... Các giải pháp truyền 
thông như: Tuyên truyền TKĐ trên Đài Truyền hình 
Bình Định vào chương trình thời sự tối; Phối hợp với 
Tỉnh đoàn Bình Định, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh 
Bình Định triển khai chương trình “Thắp sáng đường 
quê”, treo băng rôn quảng bá và chạy xe loa cổ động 
tuyên truyền về TKĐ trên các tuyến phố trong toàn 
tỉnh, Đoàn Thanh niên và cán bộ nhân viên PC Bình 
Định chạy xe kết hợp phát tờ rơi tuyên truyền TKĐ 
trong Chiến dịch Giờ Trái đất; Thực hiện phát tờ rơi 
tiết kiệm điện đến các hộ dùng điện tại nhà khách hàng 
và các điểm thu tiền điện tập trung; Gửi hướng dẫn sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm qua email đến khách hàng 
sử dụng điện trên địa bàn quản lý; Tuyên truyền tiết 
kiệm điện qua Thẻ khách hàng....

Thực hiện chủ đề hoạt động năm 2017 của EVN 
là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu 
tư”. PC Bình Định bằng nhiều giải pháp tích cực trong 
phương thức vận hành hệ thống điện, trong các chương 
trình tiết kiệm điện phát động trong nhân dân, PC Bình 
Định không phải thực hiện việc ngừng, giảm cung cấp 
điện luân phiên do thiếu nguồn, cung cấp điện ổn định 
nhất là trong mùa khô, với sản lượng điện thương phẩm 
năm 2017 cao hơn 10% so với năm 2016,  đảm bảo điện 
cho sinh hoạt và phát triển KT-XH của địa phương.

PV: Xin cám ơn ông!

VĂN THUẬN (thực hiện)Thay các trạm biến áp định kỳ tại thành phố Quy Nhơn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26 27

Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) được thành lập ngày 14/03/1997, 
trên cơ sở tách ra từ Điện lực Hà Bắc và là một trong 27 điện lực thành viên 
của Công ty Điện lực 1 (nay là Tổng công ty Điện lực miền Bắc). Những ngày 
đầu mới thành lập, PC Bắc Ninh phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do cơ 
sở hạ tầng lưới điện đã cũ nát, thiếu vốn đầu tư các dự án công trình điện, tỷ 
lệ tổn thất điện năng cao, sản lượng điện thương phẩm thấp do các KCN chưa 
phát triển. Với sự cố gắng của tập thể CBCNV-LĐ Công ty, cùng với sự ủng 
hộ của lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng công ty 
nên đơn vị đã sớm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất và từng bước đi lên.

Xứng đáng là đơn vị 

Những năm qua, PC Bắc 
Ninh đã tranh thủ, phát 
huy mọi nguồn lực tập 
trung phát triển hạ tầng 

lưới điện trên địa bàn tỉnh. Với 
phương châm “Điện đi trước một 
bước”, Công ty luôn đảm bảo và 
đáp ứng kịp thời nhu cầu về điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội tại 
địa phương, đặc biệt là kịp thời cấp 
điện cho các Khu công nghiệp, Cụm 
công nghiệp tập trung và cải tạo lưới 
điện hạ áp nông thôn. Cụ thể, nếu 
như năm 1997, quy mô lưới điện Bắc 
Ninh chỉ có 3 TBA 110 kV với tổng 
dung lượng là 76,3 MVA; 601 TBA 
phân phối với sản lượng điện thương 
phẩm là 147,4 triệu kWh; doanh thu 
đạt 71,5 tỷ đồng thì sau 20 năm (tính 
đến 01/3/2017), Bắc Ninh đã có 17 
TBA 110 kV với tổng công suất lắp 
đặt là 1.532,3 MVA gấp 20,08 lần 
so với năm 1997; 3.411 TBA phân 
phối với hơn 1.640 km đường dây 
trung thế và hơn 3.254 km đường 
dây hạ thế. Sản lượng điện thương 
phẩm năm 2016 đạt 4.717,83 triệu 
kWh phục vụ 394.074 khách hàng sử 

dụng điện, gấp 32 lần so với năm 
1997; doanh thu đạt 7.316,41 tỷ 
đồng, gấp 102 lần so với năm 1997; 
tỉ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 
4,03% và đây là mức giảm mạnh so 
với những năm trước đó.

Với mục tiêu “Thắp sáng 
niềm tin” bằng chất lượng dịch 
vụ ngày càng hoàn hảo, PC Bắc 
Ninh đã không ngừng nỗ lực trong 
việc nâng cao chất lượng dịch vụ 

khách hàng. Mọi hoạt động trong 
kinh doanh điện năng đều hướng 
tới khách hàng với mục tiêu khách 
hàng dễ tiếp cận, dễ tham gia và dễ 
giám sát dịch vụ. Qua trang thông 
tin điện tử của Công ty và qua các 
phòng giao dịch với đội ngũ giao 
dịch viên chuyên nghiệp, Công ty 
đã cung cấp đầy đủ các thông tin 
về giá bán điện, kế hoạch điều hành 
cung ứng điện, tư vấn tiết kiệm 

“Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”

TUẤN ANH

Công ty Điện lực Bắc Ninh: 

Công ty Điện lực  Bắc Ninh nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
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điện, công khai quy định thủ tục 
cấp điện theo cơ chế một cửa, đầu 
mối là phòng giao dịch khách hàng; 
trình tự lắp đặt công tơ 1 pha, 3 
pha; thủ tục ngừng giảm mức cung 
cấp điện… để hỗ trợ khách hàng. 
Hàng năm, Công ty tổ chức hội 
nghị khách hàng sử dụng điện để 
lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp 
và nhân dân, qua đó xây dựng các 
chương trình, kế hoạch, nhằm hoàn 
thiện cải cách thủ tục hành chính, 
nâng cao hơn nữa chất lượng dịch 
vụ. Bên cạnh đó, với mong muốn 
đa dạng hóa các hình thức thu tiền 
điện, tạo sự tiện ích cho khách 
hàng, PC Bắc Ninh đã và đang hợp 
tác với các Ngân hàng trên địa bàn 
tỉnh để triển khai dịch vụ “Thanh 
toán tiền điện qua Ngân hàng”. 

Đi đôi với công tác sản xuất kinh 
doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, PC Bắc Ninh đặc biệt 
quan tâm đến công tác phát triển 
nguồn nhân lực. Sau 20 năm, hiện 
PC Bắc Ninh có 818 CBCNVC-LĐ 
làm việc tại 24 đơn vị trực thuộc, 
đảm bảo đáp ứng khối lượng công 
việc sản xuất, kinh doanh của đơn vị 
và nhiệm vụ chính trị tại địa phương. 
Công ty đã dành sự ưu tiên đến việc 
rèn luyện tay nghề, kỹ năng thực 
hành công việc cho đội ngũ công 
nhân. Đặc biệt, năm 2016, PC Bắc 
Ninh đã tổ chức được trên 20 lớp 
ngắn hạn cho 3.716 lượt người với nội 
dung các lớp tập huấn được tổ chức 
trên nhiều lĩnh vực như: An toàn 
VSLĐ, tập huấn theo thông tư 31, 
ISO, bồi huấn thi nâng bậc thợ, bồi 
huấn chuyên môn, nghiệp vụ từ các 
cấp lãnh đạo đến đơn vị, tập huấn 
công tác văn hóa giao tiếp, phổ biến 
kiến thức pháp luật, công tác CNTT 
để sử dụng các phần mềm quản lý. 
Đồng thời, công tác an sinh xã hội 
và trách nhiệm với cộng đồng, luôn 
được Công ty quan tâm. Với nghĩa 
cử “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn 
quả nhớ kẻ trồng cây”, hàng năm, 
PC Bắc Ninh thường xuyên tổ chức 

thăm hỏi và tặng quà cho các gia 
đình chính sách, mẹ Việt Nam anh 
hùng, người có công với cách mạng, 
ủng hộ các quỹ Đền ơn đáp nghĩa, 
quỹ tình thương trên địa bàn tỉnh.  

Chặng đường 20 năm xây dựng 
và phát triển, với những cống hiến 
to lớn của tập thể CBCNV-LĐ 
Công ty vào sự phiệp phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh, PC Bắc 
Ninh đã vinh dự được Đảng, Nhà 
nước tặng thưởng nhiều phần 
thưởng cao quý: Danh hiệu Anh 
hùng thời kỳ đổi mới; Huân chương 
Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 
cùng nhiều Bằng khen, cờ thưởng 
của Chính phủ, Bộ Công Thương, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bắc Ninh, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam...

Mục tiêu phấn đấu năm 2017 
của PC Bắc Ninh là điện thương 
phẩm đạt 5.320 triệu kWh; giá bán 
điện bình quân >1.555,88 đ/kWh; 
tỷ lệ tổn thất đạt thấp hơn 3,85%... 
Để thực hiện được điều đó, Công ty 
Điện lực Bắc Ninh dưới sự chỉ đạo 
của Giám đốc Nguyễn Lương Kim 
sẽ đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo; phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm 
vụ được giao, đáp ứng đủ nhu cầu 
điện năng cho phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh; đầu tư xây dựng, cải 

tạo và sửa chữa lưới điện, chú trọng 
xây dựng lưới điện thông minh, hiện 
đại hóa lưới điện, cung ứng điện 
đảm bảo an toàn và ổn định; đẩy 
mạnh ứng dụng KHCN trong quản 
lý kỹ thuật, kinh doanh, dịch vụ 
khách hàng hướng tới mục tiêu tăng 
năng suất lao động; nâng cao chất 
lượng dịch vụ, trong đó chú trọng 
công tác chăm sóc khách hàng, 
hiện đại hóa trong công tác thu tiền 
điện, mở rộng các hình thức thanh 
toán tiền điện điện tử, không dùng 
tiền mặt; quan tâm tới công tác bồi 
dưỡng chuyên môn, cải thiện điều 
kiện môi trường làm việc và nâng 
cao đời sống vật chất, tinh thần cho 
CBCNV-LĐ Công ty…

Với truyền thống 20 năm đoàn 
kết vượt qua khó khăn, thách thức 
để hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu SXKD, góp phần quan trọng 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội, tin tưởng 
rằng, với tầm nhìn chiến lược của 
Ban Giám đốc, PC Bắc Ninh sẽ 
tiếp tục phát triển, là động lực 
để Bắc Ninh trở thành một trong 
những tỉnh đi đầu thực hiện chiến 
lược công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, xứng đáng với danh hiệu Anh 
hùng Lao động thời kỳ đổi mới mà 
Đảng và Nhà nước trao tặng 

Sửa chữa, cải tạo lưới điện trung áp
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 Tiết kiệm năng lượng nói chung, trong đó có tiết kiệm điện 
(TKĐ) không chỉ là tiêu chí  riêng của ngành Điện mà đã trở 
thành mục tiêu quốc gia. Thực hiện cuộc vận động TKĐ của 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), những năm 
qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên – Huế đã áp dụng nhiều 
giải pháp tích cực, hoàn thành tốt chỉ tiêu TKĐ song hành 
với thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh điện năng. Bước 
vào thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017, PC Thừa Thiên –
Huế đang triển khai quyết liệt các giải pháp mới nhằm giữ 
vững đỉnh cao thi đua TKĐ trong toàn EVNCPC.

Nhân sự kiện Giờ Trái đất năm 2017, Phóng 
viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có 
cuộc trao đổi với ông Phan Vinh - Giám 
đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên - Huế 

(PC Thừa Thiên - Huế) về vấn đề này. 

PV: Năm 2016 vừa qua, PC Thừa Thiên - Huế đã 
hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch 
EVNCPC giao, trong đó, công tác tiết kiện điện năng 
tiếp tục đạt những tiến bộ mới. Xin ông cho biết PC 
Thừa Thiên - Huế đã triển khai những giải pháp sáng tạo 
nào trong tuyên truyền vận động khách hàng dùng điện?

ÔNG PHAN VINH:  Để triển khai và thực hiện chủ 
trương TKĐ của Chính phủ và ngành Điện, Công ty đã 
phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND 
tỉnh các giải pháp tăng cường công tác TKĐ theo Chỉ 
thị số 171/CT-Tg ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ và đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, 
tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND-CN về việc 
tăng cường công tác TKĐ trên địa bàn toàn tỉnh. Bên 
cạnh đó, các Điện lực trực thuộc cũng đã phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền địa phương trong công tác vận 
động, tuyên truyền TKĐ trên địa bàn quản lý. Công 
ty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 
TKĐ với nhiều hình thức phong phú và đa dạng như: 
Tổ chức Hội nghị khách hàng tại 10 Điện lực và Công 
ty để thông báo cho khách hàng tình hình cung cấp 
điện, giới thiệu triển khai ứng dụng công nghệ thông 

tin trong lĩnh vực hoạt động điện lực, nhằm tối ưu hóa 
chi phí, hình thức thu tiền điện đa dạng và các chính 
sách sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, vận động khách 
hàng thực hiện triệt để các biện pháp TKĐ và sử dụng 
điện phù hợp với biểu đồ phụ tải đã đăng ký trong hợp 
đồng mua bán điện. Phối hợp với Trung tâm Truyền 
hình Việt Nam tại Huế, Đài Phát thanh Truyền hình 
TT- Huế và Báo TT- Huế, xây dựng và phát nội dung, 
phóng sự về TKĐ; đưa tin các Chương trình TKĐ tại 
các hội nghị, viết tin, bài về nội dung liên quan đến các 
giải pháp truyền TKĐ. Tuyên truyền bằng xe lưu động 

Ông PHAN VINH  
Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc PC Thừa Thiên - Huế

PC Thừa Thiên - Huế: 

Triển khai Kế hoạch tiết kiệm điện 2017

Hội thi Rung Chuông Vàng - một giải pháp tuyên truyền TKĐ 
hiệu quả  

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất  
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trên các tuyến phố thuộc các huyện/thị xã/thành phố 
Huế. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch và chính quyền địa phương treo băng rôn/
phướn và pa nô, phát tờ rơi nội dung TKĐ trên địa 
bàn toàn tỉnh, các khu vực đông người qua lại. Các giải 
pháp trên đã góp phần rất lớn trong việc nhận thức và 
thực hiện về TKĐ của cộng đồng và toàn xã hội.

PV: Với những giải pháp đồng bộ và sáng tạo đó, 
PC Thừa Thiện - Huế đã đạt được kết quả như thế nào 
trong phong trào vận động TKĐ trên địa bàn toàn tỉnh, 
thưa ông?

ÔNG PHAN VINH: Công tác tuyên truyền TKĐ 
năm 2016 đã mang lại hiệu quả thiết thực. PC Thừa 
Thiên - Huế đã tiết kiệm được: 19.152.796 kWh; so 
với điện thương phẩm cả năm đạt: 1,84%, so cùng kỳ 
đạt 1,80%; Trong đó: TKĐ khối cơ quan hành chính 
sự nghiệp; chiếu sáng công cộng: 2.878.838 kWh; ánh 
sáng sinh hoạt: 7.719.096 kWh; sản xuất, kinh doanh: 
8.554.862 kWh.

Hiệu quả công tác tuyên truyền TKĐ còn được 
ghi nhận ở việc chuyển từ ý thức thành hành động tự 
giác của cộng đồng, khách hàng, trường học và rõ nét 
nhất là ở các doanh nghiệp sản xuất. Nhiều DN trong 
các KCN, KKT đã triển khai các nội dung TKĐ trong 
sản xuất, đầu tư trang thiết bị mới giảm tiêu hao năng 
lượng để giảm chi phí, giảm giá thành sản phẩm. 

Về lâu dài, xu thế TKĐ tại Thừa Thiên - Huế không 
còn là phong trào thực hiện mỗi khi được phát động, 
mà điều đáng trân trọng là trở thành hoạt động thường 
xuyên, ý thức tự giác trong khách hàng và cộng đồng. 

PV: Hiện nay trên mạng xã hội có lan truyền, 
quảng cáo bán các thiết bị “tiết kiệm điện” làm công 

tơ quay chậm, thậm chí quay ngược tại các phụ tải gia 
đình, ông có khuyến cáo gì đối với khách hàng của PC 
Thừa Thiện - Huế?

ÔNG PHAN VINH: Tôi cho rằng khách hàng dùng 
điện ở Thừa Thiên - Huế luôn cảnh giác với các chiêu 
bài tuyên truyền phản khoa học về TKĐ bằng cách 
không mua các thiết bị tác động đến công tơ điện để 
làm giảm lượng điện sử dụng. Bên cạnh đó, các ngành 
chức năng như Sở Công Thương, Quản lý thị trường 
và cơ quan thông tin truyền thông sẽ hỗ trợ để khách 
hàng không bị lừa, luôn là khách hàng thông minh 
trong sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

PV: Để TKĐ trở thành ý thức và hành động tự giác 
của người dùng điện, PC Thừa Thiên - Huế đã đổi mới 
hình thức tuyên truyền vận động và áp dụng các giải 
pháp đồng bộ trong năm kế hoạch 2017 như thế nào 
thưa ông?

ÔNG PHAN VINH: Năm 2017, PC Thừa Thiện 
- Huế được giao KH sản lượng điện thương phẩm 
1,571 tỷ kWh, trong tình hình biến đổi khí hậu năm 
nay, Công ty phấn đấu thực hiện tiết kiệm 1,2% điện 
thương phẩm. Để hoàn thành mục tiêu này, Công 
ty ký kết Chương trình hành động phối hợp tuyên 
truyền sử dụng năng lượng điện an toàn, tiết kiệm và 
hiệu quả giữa PC Thừa Thiên - Huế với các cơ quan 
chức năng liên quan, theo đó và triển khai một số 
chương trình cụ thể:

Công ty đã cung cấp tờ rơi tuyên truyền TKĐ, phối 
hợp thực hiện lắp bóng đèn compact TKĐ “Chiếu sáng 
đường quê”, phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi Rung 
Chuông Vàng, tìm hiểu kiến thức sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và đúng pháp luật.

Tổ chức Hội nghị tập huấn kiến thức sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm và đúng pháp luật. Công ty tiếp tục 
chương trình vận động TKĐ công sở: Phối hợp với 
Công đoàn Viên chức tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức 
ký giao ước thi đua TKĐ trong công sở năm 2017;

Ngoài ra, PC Thừa Thiên - Huế thường xuyên phối 
hợp tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 
chúng như: Báo Thừa Thiên - Huế, Đài VTV Huế, TRT 
Thừa Thiên Huế,… nhằm vận động các cơ quan, đơn vị 
và các tổ chức công đoàn các cấp triển khai thực hiện 
tốt Chương trình thi đua TKĐ trong công sở năm 2017.

Phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh triển khai 
chương trình tuyên truyền TKĐ trong trường học.

PV: Xin cám ơn ông và chúc PC Thừa Thiên - Huế 
tiếp tục hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu SXKD năm 2017

THUẬN VĂN (thực hiện)
Đoàn thanh niên PC Thừa Thiên - Huế tổ chức tuyên truyền 
tiết kiệm điện lưu động



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

Năm 2016 là năm mà ngành điện Thái Bình gặp nhiều khó khăn do tình hình 
thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt cơn bão số 1 đã gây ra hậu quả nặng 
nề cho lưới điện trong tỉnh. Tuy nhiên, với sự điều hành năng động, sáng tạo 
của Ban Giám đốc, cùng với quyết tâm và cố gắng của tập thể CBCNV, Công 
ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, đảm bảo cung 
ứng điện an toàn, ổn định, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Phấn đấu xây dựng 

Với sự quan tâm, giúp đỡ 
của UBND tỉnh, Tổng 
công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC), Công 

ty Điện lực Thái Bình (PC Thái 
Bình) đã hoàn thành nhiều hạng 
mục công trình đầu tư cải tạo, đáp 
ứng nhu cầu cấp điện ngày càng 
cao, phục vụ kịp thời cho sản xuất 
kinh doanh và sinh hoạt của nhân 
dân. Phụ tải trong toàn tỉnh tăng 
16,37%, Pmax = 475Mw so với cùng 
kỳ năm 2015; sản lượng điện thương 
phẩm đạt 2.050,04 triệu kWh, hoàn 
thành 101,49% so với kế hoạch giao, 
tăng 32,98% so với năm 2015; tỷ lệ 
tổn thất đạt 7,82%; giá bán điện 
bình quân là 1.527,82  đ/kWh, tăng 
so với kế hoạch 5,44 đ/kWh. Năm 
2016, tổng sản lượng điện tiết kiệm 
trong toàn tỉnh là 33,96 triệu kWh, 
đạt 110,78% so với kế hoạch giao. 
Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh 
có 08 trạm biến áp 110 kV gồm 15 
máy biến áp với tổng lượng 511 
MVA, công tác quản lý vận hành 
đã được thực hiện củng cố theo 
đúng kế hoạch của Công ty bằng 
việc thường xuyên cập nhật, chỉnh 

sửa hồ sơ, sơ đồ lưới điện đảm 
bảo đầy đủ, chính xác để thuận lợi 
trong quá trình quản lý vận hành, 
cũng như thông báo kịp thời những 
thay đổi về kết cấu lưới điện tới các 
đơn vị liên quan, nâng cao tính an 
toàn trong quá trình vận hành, thi 
công sửa chữa và xử lý sự cố.

Cùng với việc phát triển hệ 
thống lưới điện đảm bảo khả năng 
và nâng cao độ ổn định, tin cậy 
cung cấp điện, là một đơn vị thành 
viên của EVNNPC, Công ty Điện 
lực Thái Bình đã từng bước hoàn 
thiện bộ máy tổ chức quản lý và 
kinh doanh, tiến hành các giải pháp 
cải tiến quản lý, triển khai xây dựng 
và áp dụng hệ thống quản lý chiến 
lược BSC/KPIs, cải thiện nâng cao 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, thực 
hiện tối ưu hóa, không ngừng nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
tăng năng suất lao động. Hiện nay, 
PC Thái Bình đang triển khai ứng 
dụng phương pháp quản lý của 
chương trình 5S trong toàn Công ty.

Đặc biệt, Công tác dịch vụ 
khách hàng được Công ty hết sức 

chú trọng, kết quả đó minh chứng 
cụ thể bằng chỉ số đánh giá sự hài 
lòng của khách hàng đối với Công 
ty đạt 7,855/10 điểm, con số này 
cho thấy đa số khách hàng đều 
cảm thấy hài lòng với những gì mà 
PC Thái Bình đã làm trong thời 
gian qua. Nổi bật có các giải pháp: 
Duy trì nghiêm túc chế độ một cửa 
trong giao tiếp, cải cách thủ tục rút 
ngắn thời gian giải quyết dịch vụ 
cho khách hàng, triển khai đa dạng 
các hình thức thanh toán tiền điện, 
đẩy mạnh công tác thực thi văn hóa 
doanh nghiệp... 

Năm 2016, Công ty cũng đã 
tổ chức 03 Hội nghị khách hàng 
với sự tham gia của 1.080 đại biểu, 
các chương trình trong tháng tri 
ân khách hàng được Công ty thực 
hiện như: Vệ sinh công nghiệp, 
thí nghiệm định kỳ miễn phí cho 
18 trạm biến áp của khách hàng 
có TBA chuyên dùng; Đổi 28.600 
bóng đèn sợi đốt bằng đèn com-
pact miễn phí cho các hộ nghèo, 
gia đình chính sách; Nhân dịp kỷ 
niệm ngày truyền thống ngành 

tác phong làm việc chuyên nghiệp, đáp ứng 
nhu cầu sử dụng điện của khách hàng

NGUYỄN HOA

Công ty Điện lực Thái Bình:
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Điện và 50 năm ngày thành lập 
Công ty, các Điện lực trực thuộc đã 
gửi lời tri ân khách hàng qua SMS/
Email với tổng số 308.259 tin nhắn; 
Lựa chọn 130 hộ gia đình thuộc 
diện hộ nghèo, hộ gia đình chính 
sách để thay thế lắp đặt dây dẫn 
sau công tơ, bảng điện, bóng đèn 
tiết kiệm điện với tổng số 6.400m 
dây cáp, 130 bảng điện và 60 bóng 
đèn compact thay mới; Trao tặng 
150 phần quà cho khách hàng là 
hộ nghèo, hộ thu nhập thấp với 
mỗi phần quà 300.000đ tiền mặt và 
01 đèn pin Led; Thực hiện chương 
trình “Thắp sáng đường quê” tại 
03 tuyến đường thuộc các xã Chí 
Hòa (huyện Hưng Hà); Quỳnh Mỹ 
(huyện Quỳnh Phụ); Thụy Bình 
(huyện Thái Thụy) với tổng chiều 
dài 03 tuyến chiếu sáng là 6,55 km 
đường dây, 172 bóng điện kèm 
theo phụ kiện… Cũng trong tháng 
12/2016, PC Thái Bình đã triển 
khai chương trình miễn phí nhân 
công lắp đặt dây cáp điện cho 
khách hàng lắp mới công tơ sau 
trạm biến áp công cộng với tổng 
số gần 900 hộ khách hàng... Người 
dân đến giao dịch đều hài lòng 
với cơ sở vật chất, tinh thần thái 
độ phục vụ của CBCNV Công 
ty Điện lực Thái Bình, các thủ 
tục được giải quyết nhanh chóng 
thuận tiện và được cung cấp đầy 
đủ các thông tin cần thiết trong 
cung ứng và sử dụng điện, đặc biệt 
là dịch vụ giải quyết cấp điện mới 
cho khách hàng.

Bày tỏ niềm vui mừng khi là 
xã đầu tiên của huyện Hưng Hà 
được lắp điện đường trong chương 
trình thắp sáng đường quê do PC 
Thái Bình chỉ đạo, chị Trần Thị 
Sen (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà) 
chia sẻ: “Kể từ khi được Công ty 
Điện lực Thái Bình lắp đèn tại các 
tuyến đường trong toàn xã, nhân 
dân chúng tôi vui lắm, tôi là công 
nhân nên thường phải đi làm về 
muộn, từ hồi có điện đường chúng 

tôi thấy thuận tiện hơn trong việc 
đi lại, không còn phải lúc nào cũng 
cầm theo đèn pin trên tay mỗi 
khi trời tối nữa, trẻ con trong xã 
cũng có chỗ để vui chơi, tụ tập vào 
những ngày hè”.

Bước vào năm 2017, PC Thái 
Bình đặt mục tiêu đảm bảo cung 
cấp điện ổn định, liên tục đáp ứng 
yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội 
với chất lượng ngày càng cao, đặc 
biệt có phương án cấp điện linh 
hoạt và hiệu quả nhất, ưu tiên cấp 
điện cho sản xuất công nghiệp 
để góp phần đẩy mạnh tiến trình 
CNH-HĐH của Tỉnh và tích cực 
tham gia xây dựng nông thôn mới. 
Cũng trong năm 2017, PC Thái 
Bình phấn đấu hoàn thành 2.230 
triệu kWh điện thương phẩm; Tổng 
doanh thu bán điện (chưa VAT) 
ước đạt 3.413,015 tỷ đồng, thu nộp 
tiền điện phấn đấu đạt 100% KH 
giao; Tỷ lệ tổn thất ở mức 6,50%; 
Tiết kiệm điện đạt 1,5% tổng điện 
thương phẩm… Đặc biệt, trong thời 
gian tới, nhằm mục tiêu phát triển 
toàn diện theo hướng bền vững, 
Công ty Điện lực Thái Bình mong 
muốn EVNNPC tiếp tục quan tâm 
triển khai đầu tư sớm các dự án để 
PC Thái Bình được nâng cấp toàn 

bộ lưới điện trung áp từ cấp điện 
áp 10 kV lên 22 kV với các dự án 
Jica - vay vốn Ngân hàng Nhật Bản 
và Dự án nâng cấp, cải tạo lưới điện 
trung, hạ áp trong khu vực thành 
phố Thái Bình bằng nguồn vốn 
KFW đã được phê duyệt danh mục 
đầu tư; Đầu tư các dự án thay thế 
công tơ điện tử đo xa tại khu vực 
thành phố và các huyện, thị trấn 
với tiêu chí đảm bảo đổi mới công 
nghệ nhưng phải kết nối được với 
các hệ thống công tơ điện tử đo xa 
hiện đang vận hành trên lưới…

Kết thúc năm 2016 đánh dấu 
sự kiện đặc biệt của PC Thái Bình 
tròn 50 tuổi, nửa thế kỷ qua, ngành 
Điện Thái Bình đã hoàn thành tốt 
vai trò, sứ mệnh, đưa ánh điện tới 
vùng quê và thành thị, phục vụ 
cho phát triển kinh tế - xã hội và 
đời sống của nhân dân trong tỉnh. 
Trong thời kỳ hội nhập, cán bộ 
công nhân Công ty Điện lực Thái 
Bình tiếp tục cố gắng, xây dựng tác 
phong làm việc chuyên nghiệp, tận 
tụy thân thiện, đáp ứng ngày càng 
tốt hơn các yêu cầu về điện của 
khách hàng, phấn đấu đưa ngành 
điện trở thành ngành cung ứng các 
dịch vụ cao cấp, đáng tin cậy, phục 
vụ nhân dân và xã hội 

Ký hợp đồng dịch vụ thu nợ tiền điện
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  Những năm qua, Công ty Điện lực Sóc Trăng đã hoàn thành xuất sắc 
kế hoạch SXKD, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng cao của nhân 
dân. Để thực hiện được nhiệm vụ đó, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp 
quản lý, trong đó, giải pháp đẩy mạnh tiết kiệm điện được triển khai khá 
đồng bộ và hiệu quả. Ông Huỳnh Minh Hải – Giám đốc Công ty Điện lực 
Sóc Trăng đã có cuộc trao đổi với phóng viên xung quanh nội dung TKĐ 
mà Công ty đã và đang triển khai. 

PV: Năm 2016, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc 
Trăng) đã hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu 
kế hoạch được giao, trong đó, công tác tiết kiệm điện 
(TKĐ) tiếp tục đạt những tiến bộ mới. Xin ông cho biết 
PC Sóc Trăng đã triển khai công tác tuyên truyền như 
thế nào để vận động khách hàng và CBCNV trong đơn 
vị thực hiện TKĐ?

GĐ HUỲNH MINH HẢI: Công tác tiếp TKĐ là một 
trong những chỉ tiêu quan trọng của Tổng công ty Điện 
lực miền Nam giao cho Công ty Điện lực Sóc Trăng. 
Trong năm 2016, PC Sóc Trăng đã triển khai nhiều giải 
pháp tuyên truyền vận động tất cả khách hàng và CBC-
NV trong đơn vị thực hiện TKĐ, cụ thể là, phối hợp địa 
phương triển khai các biện pháp tổ chức, quản lý hoạt 
động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả: Phối hợp Sở 
Công Thương để trình UBND Tỉnh ban hành chỉ thị, 
văn bản chỉ đạo việc thực hiện TKĐ trên địa bàn Tỉnh 
và triển khai thực hiện các chương trình, sự kiện truyền 
thông về tiết kiệm điện năm 2016; vận động Ban, Ngành, 
Đoàn thể và UBND các cấp phối hợp. Qua đó, xác định 
hoạt động truyền thông là một trong những yếu tố quan 
trọng mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền 
hoạt động TKĐ trong cộng đồng, các hoạt động tuyên 
truyền phải đa dạng về hình thức triển khai, đảm bảo 
tới đủ các thành phần sử dụng điện và khai thác hết các 
chức năng phương tiện thông tin truyền thông tại địa 
phương, phương tiện truyền thông nội bộ (có xem xét 
hiệu quả để áp dụng phù hợp); chú trọng khu vực tập 
trung dân cư, khu vực sử dụng điện với sản lượng cao, 
các khu công nghiệp, các doanh nghiệp sử dụng điện sản 
lượng lớn; phối hợp truyền thông với các tổ chức hội, 
đoàn thể và ngành có năng lực truyền thông cao (khối 

giáo dục, văn hóa thể thao, hiệp hội doanh nghiệp…). 
Đồng thời, vận động doanh nghiệp TKĐ; hoàn thành 
các chỉ tiêu quảng bá thiết bị TKĐ như khảo sát và 
bình chọn doanh nghiệp sử dụng điện sản xuất có giải 
pháp TKĐ đạt hiệu quả cao để kết hợp tổ chức vinh 
danh khách hàng, có khen thưởng đối với những doanh 
nghiệp tiêu biểu trong việc TKĐ.

Bên cạnh đó, thoả thuận và ký kết phụ lục hợp 
đồng có nội dung cam kết về thực hiện TKĐ trong 
năm 2016 và lộ trình áp dụng các giải pháp TKĐ đối 
với những khách hàng thuộc diện phải kiểm toán năng 
lượng, mở rộng vận động đến các khách hàng có sản 
lượng từ 3 triệu kWh/năm trở lên.

PV: Với những giải pháp đồng bộ và sáng tạo đó, 
PC Sóc Trăng đã đạt được hiệu quả gì trong phong trào 
vận động TKĐ trên địa bàn toàn tỉnh?

PC Sóc Trăng:  

thực hiện mục tiêu tiết kiệm điện năng
Tăng cường nhiều giải pháp

Ông HUỲNH MINH HẢI  
Giám đốc PC Sóc Trăng 
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GĐ HUỲNH MINH HẢI: Bằng các giải pháp và 
nhiều hình thức tuyên truyền TKĐ phong phú và đa 
dạng, trong năm 2016 toàn tỉnh đã thực hiện tiết kiệm 
được 29.154.326 kWh đạt 2,67% so với sản lượng điện 
thương phẩm, vượt 0,57% so với kế hoạch Tổng công 
ty giao là 2,1% thương phẩm, tương đương với số tiền 
tiết kiệm được 48,55 tỷ đồng. 

PV: Hiện nay trên mạng xã hội có loan truyền, 
quảng cáo bán các thiết bị “tiết kiệm điện” làm công 
tơ quay chậm, thậm chí quay ngược tại các phụ tải gia 
đình, ông có khuyến cáo gì đối với khách hàng của PC 
Sóc Trăng?

GĐ HUỲNH MINH HẢI: Việc tuyên truyền các 
thiết bị nêu trên sẽ do cơ quan chức năng giám định 
và kết luận, Công ty Điện lực Sóc Trăng là đơn vị kinh 
doanh điện năng, chỉ khuyến cáo người tiêu dùng nên 
sáng suốt lựa chọn các thiết bị trong gia đình có dán 
nhãn năng lượng TKĐ, an toàn và hiệu quả nhất.

PV: Để tiết kiệm điện trở thành ý thức và hành 
động tự giác của người dùng điện, PC Sóc Trăng đã 
đổi mới hình thức tuyên truyền vận động và áp dụng 
các giải pháp đồng bộ trong năm kế hoạch 2017 như 
thế nào?

GĐ HUỲNH MINH HẢI: Hiện nay việc sử dụng 
điện tiết kiệm đã trở thành ý thức của người tiêu 
dùng, khách hàng đã tự giác sử dụng điện tiết kiệm để 
mang lại lợi ích cho bản thân, gia đình, doanh nghiệp… 

PC Sóc Trăng hàng năm luôn đổi mới hình thức 
tuyên truyền TKĐ bằng những việc làm cụ thể. Trong 
năm 2017 này đang triển khai “Chương trình Hỗ trợ 
TKĐ cho các hộ nuôi tôm” hiện nay đang trong giai 
đoạn triển khai thí điểm. Công ty đã chọn khu vực 
nuôi tôm tiêu biểu trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu, 
các huyện Cù Lao Dung, Trần Đề, Mỹ Xuyên để triển 
khai mô hình. Hiện nay đã có 158 hộ nuôi tôm đăng 
ký thực hiện mô hình TKĐ này, với tổng diện tích là 
166,45 ha (tổng số 1.644 giàn quạt), tổng số gối đỡ con 
lăn là 8.482 bộ, trong đó 5.237 gối loại đỡ và 3.245 loại 
treo, ước tính tổng chi phí thực hiện là 714,23 triệu 
đồng. Ngoài ra còn các chương trình khác như thay 
thế đèn sợi đốt trong chăn nuôi gia súc, gia cầm; cung 
cấp dịch vụ tiết kiệm năng lượng theo mô hình ESCO; 
tuyên truyền dán nhãn năng lượng…

PV: Xin cám ơn ông!

HUY BĂNG (thực hiện)

Cấp điện cho các hộ dân
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VUI XUÂN LÀM VIỆC THIỆN 

Truyền thống “lá lành đùm lá rách”, “một miếng 
khi đói bằng một gói khi no”, đã thành nét đẹp văn 
hóa của Tổng công ty May 10. Ngay ngày làm việc 
đầu tiên của năm Đinh Dậu, toàn thể CBCNV đã tham 
gia từ thiện đóng góp vào Quỹ Hội Chữ thập đỏ của 
Tổng công ty, 388 cán bộ từ cấp tổ trở lên khối các 
đơn vị May 10 tại Hà Nội đã quyên góp, ủng hộ được 
343.200.000 đồng. CBCNV các XN địa phương ủng 
hộ được 320.850.000 đồng. Ngày 06/02/2017, Hội Chữ 
thập đỏ đã mở hòm từ thiện các đơn vị May 10 tại Hà 
Nội, kết quả, số tiền mà CBCNV đã đóng góp được 
441.974.000 đồng, nâng tổng số tiền từ thiện đầu Xuân 
Đinh Dậu lên 1.106.024.000 đồng, tăng 378.000.000 đồng 
so với năm 2016. Các đơn vị có số tiền làm từ thiện 

bình quân cao của người lao động như Phòng Nghiên 
cứu Tổ chức sản xuất của Tổng công ty đạt 637.000 
đồng/người. Chị Đỗ Thị Thanh Hoa - XN Veston Hà 
Nội chia sẻ: “Tôi rất vui khi được tham gia chương 
trình từ thiện đầu Xuân, bởi số tiền đóng góp không chỉ 
giúp cho đồng nghiệp mỗi khi Xuân về có thêm một 
cái Tết ấm áp mà còn giúp đỡ được những người có 
hoàn cảnh khó khăn trên đất nước Việt Nam…”.

Với số tiền thu được, Quỹ Hội Chữ thập đỏ May 
10 sẽ có thêm nhiều điều kiện để giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục phấn đấu vươn lên 
trong cuộc sống.

MỜI BÁC SĨ TƯ VẤN SỨC KHỎE CHO NỮ CNVC 

Vừa qua, Công đoàn Tổng công ty May 10 tổ chức 
kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Đến dự 
và trao đổi với 400 người lao động May 10 có Thiếu 
tướng, GS.TS Đồng Khắc Hưng - Phó Giám đốc Học 
viện Quân y và TS.BS Nguyễn Trọng Hưng - Khoa 
Dinh dưỡng lâm sàng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia.

Để giúp chị em luôn tươi trẻ và khỏe mạnh, TS.BS 
Nguyễn Trọng Hưng đã đưa ra 10 lời khuyên dinh 
dưỡng hợp lý đến năm 2020. 

Một là: Ăn đa dạng nhiều loại thực phẩm và đảm 
bảo đủ 4 nhóm: Chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin 
và muối khoáng. Cố gắng ăn đủ 15 loại thực phẩm khác 
nhau trong một ngày.

Hai là: Phối hợp thức ăn nguồn đạm động vật và 
thực vật, nên ăn tôm, cua, cá và đậu đỗ.

Ba là: Ăn phối hợp dầu thực vật và mỡ động vật 
hợp lý, nên ăn vừng lạc. Ăn dầu mỡ phù hợp theo từng 
lứa tuổi, bé ăn nhiều mỡ động vật hơn và giảm dần 
theo thời gian.

Bốn là: Nên sử dụng muối iốt, không ăn mặn. Nên 
bỏ thói quen ăn hoa quả chấm muối.

Năm là: Cần ăn rau, quả hàng ngày.

Sáu là: Đảm bảo an toàn vệ sinh trong lựa chọn, 
chế biến và bảo quản thực phẩm. Lựa chọn rau, quả, 
thực phẩm sạch, đảm bảo an toàn.

Bẩy là: Uống đủ nước sạch hàng ngày. Bình quân 
lượng nước cần cho cơ thể là 40ml/1kg cơ thể/ ngày 
(bao gồm cả canh và các đồ uống).

VỚI NHỮNG 
DẤU ẤN ĐẦU NĂMMay10 

Hoạt động từ thiện của công nhân XN may 5

Thiếu tướng, GS.TS Đồng Khắc Hưng - Phó Giám đốc Học viện 
Quân y, truyền đạt kiến thức cho CBCNV May 10.

THÚY HẢI
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Tám là: Cho trẻ bú mẹ ngay sau khi sinh, bú mẹ 
hoàn toàn trong 6 tháng đầu, ăn bổ sung hợp lý và tiếp 
tục cho bú mẹ đến 24 tháng.

Chín là: Trẻ sau 6 tháng và người trưởng thành nên 
sử dụng sữa và các sản phẩm của sữa phù hợp với từng 
lứa tuổi.

Mười là: Tăng cường hoạt động thể lực, duy trì 
cân nặng hợp lý, không hút thuốc lá, hạn chế uống 
rượu bia, nước có ga và ăn, uống đồ ngọt. Cần duy 
trì thường xuyên việc tập thể dục tối thiểu 30 phút 
mỗi ngày.

Với các căn bệnh về đường hô hấp, GS.TS Đồng 
Khắc Hưng đã tổng quan về khả năng tự chống bệnh 
của cơ thể người, cách phòng chống bệnh về đường 
hô hấp như viêm VA, viêm họng, viêm amiđan, viêm 
phế quản, viêm phổi, trong đó có những biện pháp 
đơn giản như đánh răng ngày tối thiểu 2 lần sáng và tối 
trước khi đi ngủ, nếu sau mỗi bữa ăn đánh răng càng 
tốt. Biện pháp rửa tay trước khi ăn, biện pháp giữ cho 
cơ thể không bị lạnh, nóng, hạn chế tiếp xúc với bệnh 
nhân, đeo khẩu trang cách ly mầm bệnh. Người mắc 
bệnh cần đến cơ sở y tế để khám bệnh.

Tổng giám đốc Tổng công ty May 10, bà Nguyễn 
Thị Thanh Huyền lưu ý người lao động cần thường 
xuyên duy trì thói quen tập thể dục như lau nhà, kết 
hợp với đi bộ cầu thang trong nhà, ngồi thiền, tập khí 
công... Giữ được sức khỏe tốt chính là “tự giác, tự lực, 
tự cường, tự chủ, tự cứu mình trước khi trời cứu”. Bà 
cũng mong muốn các bác sĩ thường xuyên có những 
hoạt động tư vấn cho người lao động, để mỗi người 
có cách phòng chống bệnh hiệu quả, cả xã hội mạnh 
khỏe, xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh. 

RA MẮT DÒNG SẢN PHẨM MỚI

Cũng trong hoạt động chúc mừng ngày Quốc tế 
phụ nữ (8/3/2017), Tổng công ty May 10 đã cho ra mắt 
dòng sản phẩm mới “M10 Kid” dành cho trẻ em và bộ 
sưu tập áo dài nữ, áo dài nam cách tân. Các người mẫu 
nhí và nam, nữ CBCNV đã trình diễn bộ sưu tập do các 
nhà thiết kế của Tổng công ty thực hiện. Điều đặc biệt 
là lần đầu tiên ra mắt bộ sưu tập áo dài nam cách tân, 
các “Người mẫu” là Chủ tịch HĐQT, thành viên cơ 
quan điều hành, Trưởng, Phó phòng là nam giới trình 
diễn mang lại niềm vui cho người lao động May 10. Trên 
gương mặt của những người mẫu, của CBCNV, những 
người tham dự là sự tự hào bởi từ ngày hôm nay sẽ là 
ngày mang dấu ấn trong lịch sử May 10, ngày Tổng công 
ty có thêm dòng sản phẩm mới tô đẹp thêm cho đời 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc thay 
mặt chị em cảm ơn tình cảm của CBCNV đã gửi đến 
chị em và hứa sẽ tiếp tục sát cánh cùng anh em tích cực 
lao động, sản xuất xây dựng May 10 không ngừng phát 
triển và trường tồn cùng thời gian 

Bộ sưu tập áo dài nữ, áo dài nam cách tân 
do CBCNV May 10 thể hiện

Ra mắt bộ sưu tập M10 Kid với sự thể hiện của các người mẫu 
nhí Trường Mầm non May 10.
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Sau khi hoàn thành nhiệm vụ năm 2016 với các chỉ tiêu: Tổng doanh thu 
đạt gần 12.000 tỷ đồng (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm ngoái); Sản lượng bia 
các loại đạt 724,4 triệu lít (tăng 3,5% so với cùng kỳ); Nộp ngân sách đạt gần 
5.000 tỷ đồng (tăng 7,2% so với cùng kỳ)…, Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước 
giải khát Hà Nội (HABECO) bắt tay ngay vào triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Những khó khăn còn ở phía trước

Tại Hội nghị tổng kết 
công tác 2016 và triển 
khai nhiệm vụ 2017, ông 
Nguyễn Hồng Linh - Tổng 

giám đốc HABECO đã nhấn mạnh 
những khó khăn còn ở phía trước: 
“Trước bối cảnh không ít khó khăn 
như lộ trình tăng thuế tiêu thụ đặc 
biệt, biến động giá dầu thế giới, 
giá ngoại tệ EUR/VNĐ khó lường, 
cạnh tranh ngày càng khốc liệt,… 
nên chúng tôi chỉ đặt mục tiêu 
trong năm 2017 với mức: Tiêu thụ 
bia các loại phấn đấu đạt: 739,7 
triệu lít (trong đó, bia thương hiệu 
Bia Hà Nội: 609,1 triệu lít, tăng 2,5% 
so với cùng kỳ; Bia thương hiệu địa 
phương: 130,6 triệu lít, tăng 0,6% so 
với cùng kỳ); Tiêu thụ rượu các loại 
phấn đấu đạt: 6,2 triệu lít, tăng 15% 
so với cùng kỳ; Phấn đấu 2017 nộp 
ngân sách: 4.983 tỷ đồng...”.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu 
đó, HABECO đã đề ra một số giải 
pháp trọng tâm. Một là, theo dõi 
sát sao, cân đối hoạt động sản xuất 
tại các đơn vị thành viên, đảm bảo 
thực hiện tốt các mục tiêu của kế 
hoạch năm. Bên cạnh đó, tiếp tục 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, phát huy năng lực hiện có, 
chủ động đẩy mạnh sản xuất và 
tiêu thụ các sản phẩm đang có lợi 
thế trên thị trường; Thực hiện tốt 
công tác tiết kiệm, chống lãng phí tại 
tất cả các khâu trong quá trình sản 
xuất, lưu thông; Chú trọng công tác 
phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, 

tuyên truyền ý thức, tác phong công 
nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, bảo 
vệ môi trường cho người lao động 
nhằm phát huy tối đa tính sáng tạo, 
trình độ, năng lực của người lao 
động ; Thực hiện tốt công tác sửa 
chữa, bảo dưỡng máy móc, đảm bảo 
đáp ứng tốt yêu cầu của sản xuất;… 

Hai là, HABECO tập trung 
triển khai các chương trình khuyến 
mại, hỗ trợ bán hàng hàng tháng 
cho các đại lý, khách hàng cấp 2, 
các nhà hàng trọng điểm và các 
chương trình khuyến mại trực tiếp 
cho người tiêu dùng; Tổ chức các 
sự kiện để quảng bá Thương hiệu 
của Tổng công ty và các sản phẩm, 
tham gia các chương trình bình 
chọn thương hiệu...; Hoàn thiện hệ 
thống kênh phân phối; Nghiên cứu 
thị trường bán lẻ, tiếp tục triển khai 
áp dụng thí điểm hệ thống quản 
lý bán hàng trực tuyến; Quản lý 
đồng bộ thương hiệu của các công 

ty thành viên; Mở rộng thị trường, 
tìm kiếm thêm cơ hội xuất khẩu.

Song song với các hoạt động 
trên, HABECO còn thường xuyên 
rà soát lại tiến độ của các dự án 
để có biện pháp chỉ đạo, giám sát, 
xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh 
nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư; 
Chú ý các vấn đề về chất lượng và 
thủ tục pháp lý của từng dự án đầu 
tư; Tổ chức thực hiện, cập nhật 
những kiến thức, quy định mới của 
Nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng để thực hiện đúng. Phối hợp 
kịp thời với các bộ, ngành để giải 
quyết những vấn đề phát sinh trong 
công tác đầu tư, xây dựng. Trong 
năm 2017, HABECO sẽ khởi công 
một số dự án mới như: Dự án đầu 
tư dây chuyền chiết keg công suất 
240 keg/giờ tại Nhà máy Bia Hà 
Nội - Mê Linh; Dự án đầu tư xây 
dựng Trung tâm Phân phối và giới 
thiệu sản phẩm bia hơi tại Nhà máy 
Bia Hà Nội - Mê Linh… 

THANH THẢO

HABECO:

Các sản phẩm của HABECO
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Đây là nhà máy NGK đầu 
tiên của Việt Nam sở hữu 
dây chuyền chiết Aseptic 
ABF (Aseptic Blow Fill - 

ABF), với công nghệ tiệt trùng khô, 
tích hợp máy thổi chai - máy chiết 
rót vô trùng do Hãng GEA Proco-
mac (Ý) phát triển. Công nghệ này 
đã được FDA - Cục Quản lý Thực 
phẩm & Dược phẩm Hoa Kỳ - chứng 
nhận đủ điều kiện sản xuất vô trùng 
cho các sản phẩm có độ acid thấp 
(nhạy cảm với vi sinh vật). 

Trước khi được vận hành chính 
thức, dây chuyền Aseptic ABF của 
Nhà máy Number One Chu Lai đã 
hoàn thành quy trình nghiệm thu 
vi sinh, đảm bảo đủ khả năng sản 
xuất trong điều kiện vô trùng. Cục 
ATTP - Bộ Y tế cũng đã cấp giấy 
chứng nhận nhà máy đủ điều kiện 

an toàn vệ sinh thực phẩm. UBND 
tỉnh Quảng Nam cùng đại diện các 
ban, ngành địa phương cũng đã tiến 
hành kiểm tra thực tế tiến độ, dây 
chuyền sản xuất.

Aseptic là dây chuyền sản xuất 
nước giải khát hiện đại nhất thế giới, 
với hai công nghệ là tiệt trùng khô 

hoặc tiệt trùng ướt và quy trình vô 
trùng khép kín từ khâu sản xuất phôi 
vỏ chai đến lúc ra thành phẩm. 

Dây chuyền của Aseptic ABF 
của GEA Procomac cũng là dây 
chuyền đầu tiên trên thế giới sử 
dụng công nghệ tiệt trùng khô, cho 
phép kiểm soát tốt nhất chất lượng 
sản phẩm, giữ lại tối đa hàm lượng 
dinh dưỡng, thân thiện với môi 
trường và cho phép nâng công suất 
lên mức cao hơn. 

Nhà máy tại Quảng Nam được 
khởi công xây dựng tháng 5/2014 
trên diện tích 26 hec ta, với tổng 
vốn 1.820 tỷ đồng. Number One 
Chu Lai được thiết kế và đầu tư 
hiện đại, khép kín, gồm đầy đủ các 
hạng mục công trình xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật, nhà xưởng sản xuất, 
hệ thống kho nguyên liệu, kho 

Chính thức vận hành dây chuyền sản xuất 
nước giải khát hiện đại nhất thế giới tại 

TS. Trần Quí Thanh - người sáng lập và 
điều hành Tập đoàn Tân Hiệp Phát, 
tuyên bố khánh thành nhà máy NGK 
Number One Chu Lai

Nhà máy Number One Chu Lai
Ngày 24/03/2017, tại tỉnh Quảng Nam, Nhà máy Nước giải khát (NGK) Number 
One Chu Lai thuộc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát (Tập 
đoàn Number 1 - Tân Hiệp Phát) chính thức đi vào hoạt động giai đoạn 1 và 
vận hành dây chuyền công nghệ chiết Aseptic ABF có công suất lớn nhất thế 
giới hiện nay, cho phép xuất xưởng 48.000 chai/giờ/dây chuyền.

TRUNG HIẾU

Các đại biểu bấm nút chính thức khởi động, vận hành giai đoạn 1 
nhà máy Number One Chu Lai

Với công suất lớn nhất thế giới lên đến 48.000 chai/giờ, Number One 
Chu Lai sẽ trở thành điểm cung cấp các sản phẩm NGK có lợi cho 
sức khỏe khắp các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên
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thành phẩm, nhà ăn và cả khu 
nhà tập thể dành cho cán bộ 
công nhân viên. 

Ông Huỳnh Khánh Toàn 
- Phó Chủ tịch thường trực 
UBND tỉnh Quảng Nam cho 
biết: “Dự án Nhà máy Nước 
giải khát Number One Chu Lai 
được tỉnh Quảng Nam lựa chọn 
là một trong những công trình 
chào mừng 20 năm tái lập tỉnh. 
Tôi tin tưởng rằng, với năng lực 
và kinh nghiệm của chủ đầu tư, 
Nhà máy Nước giải khát Num-
ber One Chu Lai sẽ kinh doanh 
và phát triển hiệu quả, đóng 
góp tích cực không chỉ cho nền 
kinh tế của tỉnh Quảng Nam 
mà còn cho cả khu vực duyên hải miền Trung”. Còn 
bà Trần Uyên Phương - Giám đốc Công ty TNHH 
Number One Chu Lai khẳng định: “Bằng nỗ lực đầu 
tư xây dựng nhà máy hiện đại cùng công nghệ Aseptic 
ABF tối tân nhất thế giới, chúng tôi cam kết tạo ra 
các sản phẩm giải khát có nguồn gốc tự nhiên, không 
chất bảo quản, không màu công nghiệp, có lợi cho sức 
khỏe. Đáp ứng tối đa những tiêu chuẩn cao nhất về sản 
phẩm sạch mà cả thế giới đang hướng tới”.

Nhà máy NGK Number One Chu Lai sẽ là nơi 
cung cấp quan trọng các sản phẩm giải khát được hàng 
triệu người tiêu dùng yêu thích như: Trà thanh nhiệt 
Dr Thanh, Trà xanh Không độ, Nước tăng lực Number 
1 cho thị trường miền Trung  Tây Nguyên. Đồng thời 
đẩy mạnh xuất khẩu ra thế giới, góp phần khẳng định 
vị thế, thương hiệu Việt trên thị trường quốc tế. 

Trong giai đoạn 1 nhà máy giải quyết việc làm cho 
hàng trăm lao động địa phương với thu nhập bình quân 
trên 6 triệu đồng/người/tháng. Sau khi hoàn thành giai 
đoạn 2, nhà máy sẽ sử dụng hàng ngàn lao động trong 
khu vực, đồng thời, nâng tổng công suất lên 500 triệu 

lít/năm, đưa Number One Chu Lai trở thành nhà máy 
NGK lớn nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Sự kiện Nhà máy NGK Number One Chu Lai chính 
thức đi vào hoạt động là cột mốc đánh dấu sự phát 
triển mạnh mẽ của doanh nghiệp nước giải khát Việt 
trong bối cảnh thị trường cạnh tranh gay gắt, đồng thời 
cũng thể hiện sự phát triển của thức uống thuần Việt 
trên chặng đường chinh phục thị trường nước giải khát 
trong nước và quốc tế 

Nghi thức cắt băng khánh thành nhà máy NGK Number One Chu Lai

Khu vực bảo quản với các nguyên liệu hoàn toàn tự nhiên

Ông Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy và ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Quảng Nam trao hoa và Quyết định công nhận nhà máy là công trình thi đua chào 
mừng kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh Quảng Nam



Thành lập vào năm 1962, 
nằm trên quê hương Đất 
Tổ Vua Hùng, cái tên 
Supe Lâm Thao đã trở nên 

quen thuộc với đông đảo bà con 
nông dân từ khi gắn với tên đất và 
tình người nơi đây. Đến nay, với bề 
dày 55 năm hoạt động trong ngành 
Hóa chất, Công ty đã tạo được uy 
tín với đông đảo người tiêu dùng 
và bạn hàng, đối tác khắp trong và 
ngoài nước với sản phẩm chính là 
phân bón, hóa chất các loại mang 
biểu tượng “3 nhành cọ xanh”.

ĐƠN VỊ SXKD HIỆU QUẢ

Hơn nửa thế kỷ qua, Supe Lâm 
Thao đã cung ứng trên 30 triệu tấn 
phân bón cho đồng ruộng, đồng 
hành cùng nông dân cả nước làm 
nên những vụ mùa bội thu, góp 
phần đưa Việt Nam trở thành nước 
xuất khẩu gạo đứng hàng đầu thế 

giới… Điều đó đã góp phần giúp 
Supe Lâm Thao khẳng định uy tín, 
thương hiệu trên thương trường, trở 
thành “Bạn của nhà nông” và phần 
nào nói lên quá trình nỗ lực không 
ngừng, vượt qua mọi khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD qua 
các thời kỳ. Đặc biệt, tại Hội nghị 
tổng kết năm 2016, triển khai công 
tác năm 2017 của Tập đoàn Hóa 
chất Việt Nam (VINACHEM) diễn 
ra vào ngày 14/01/2017, Supe Lâm 
Thao là một trong những doanh 
nghiệp vinh dự được VINACHEM 
tặng danh hiệu “Đơn vị đạt doanh 
thu cao nhất năm 2016”. Cụ thể, 
doanh thu bán hàng và cung cấp 
dịch vụ đạt trên 4.028 tỷ đồng; Tổng 
phân bón tiêu thụ là 1.114.116 tấn; 
Giá trị thực hiện công tác đầu tư 
xây dựng cơ bản là trên 40 tỷ đồng, 
đạt 100% kế hoạch năm; Nộp ngân 
sách gần 76 tỷ đồng và tạo đủ công 

ăn việc làm cho trên 3.000 người lao 
động. Phát huy thành quả đó, năm 
2017, Công ty đang tích cực thực 
hiện tốt các chỉ tiêu SXKD, đầu tư 
XDCB cao hơn năm 2016; Đầu tư cải 
thiện môi trường làm việc, nâng cao 
mức thu nhập cho người lao động 
và đảm bảo cổ tức cho cổ đông.

Bên cạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Công ty còn luôn đi 
đầu trong công tác công tác an sinh 
xã hội như: Tham gia và hưởng ứng 
tích cực các hoạt động đền ơn đáp 
nghĩa, giúp đỡ người nghèo, ủng hộ 
biển đảo quê hương, phụng dưỡng 
Mẹ Việt Nam Anh hùng…

Với kết quả SXKD ổn định, 
hiệu quả qua từng thời kỳ, doanh 
nghiệp đã dành được nhiều phần 
thưởng, danh hiệu cao quý của 
Đảng và Nhà nước như Anh hùng 
Lao động (1985), Anh hùng Lực 

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG40

Tìm hiểu về Công ty CP Supe PP&HC Lâm Thao (Supe Lâm Thao), ai cũng 
ghi nhận đây là một trong những doanh nghiệp giàu truyền thống của 
Tập đoàn Hóa chất Việt Nam. Để phát triển bền vững, những năm qua, 
bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD, Công ty còn không ngừng nỗ 
lực trong việc quản lý, bảo vệ môi trường, đặc biệt trong việc xử lý nguồn 
nước thải sản xuất Supe lân.

Supe Lâm Thao 
và bước tiến trong bảo vệ môi trườngvà bước tiến trong bảo vệ môi trường

ĐĂNG HƯNG

Supe Lâm Thao 



lượng vũ trang nhân dân (1999), 
Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới 
(2000), Huân chương Hồ Chí Minh…

NỖ LỰC QUẢN LÝ, BẢO VỆ 
MÔI TRƯỜNG

Có tiếp xúc với Ban Lãnh đạo, 
tập thể cán bộ và người lao động 
của Supe Lâm Thao, chúng tôi mới 
thêm hiểu phần nào về những trăn 
trở, đau đáu của họ trong công 
tác xử lý, bảo vệ môi trường. Bởi 
55 năm qua, các thế hệ lãnh đạo 
Công ty đã không ngừng lao tâm 
khổ tứ, tập trung trí tuệ và nguồn 
kinh phí để từng bước cải tạo môi 
trường, khắc phục các tồn tại do 
lịch sử hoạt động của Công ty để 
lại, để ngày càng đáp ứng yêu cầu 
thực tiễn đặt ra, tạo niềm tin cho 
người dân trong vùng.

Ông Trần Đại Nghĩa - Trưởng 
Phòng Kỹ thuật An toàn và Môi 
trường của Công ty nhấn mạnh: 
“Hầu hết các dự án đầu tư và các 
đề tài KHKT đều nhằm giải quyết 
vấn đề môi trường của Công ty và 
luôn được chú trọng đặc biệt. Để 
quản lý hiệu quả, toàn diện về môi 
trường, Supe Lâm Thao đã phân 
loại và ngày một nâng cao công 
nghệ xử lý đối với chất thải rắn và 
công nghiệp thông thường, chất 
thải xỉ pyrit, chất thải nguy hại,… 
Hiện nay, tất cả các dây chuyền sản 
xuất của Công ty đều đáp ứng được 
các tiêu chí xả thải. Nhưng còn một 
mặt mà lâu nay chúng tôi rất trăn 
trở, đó là việc xử lý tốt nhất nguồn 
ngước thải sản xuất Supe lân”.

Riêng với nguồn nước thải sản 
xuất Supe lân 36m3/h, trong nhiều 
năm qua, kể từ sau năm 2008, Công 
ty đã mời rất nhiều đơn vị uy tín của 
Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức, Ba Lan… 
cùng tham gia hợp tác xử lý. Nhưng 
sau khi khảo sát, họ đều chưa có 
phương án khả thi. Đầu năm 2014, 
Supe Lâm Thao đã phối hợp với 
một đối tác của Hà Lan để triển 
khai thực hiện dự án xử lý nước thải 
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Hệ thống thu gom xử lý, tái sử dụng toàn bộ nước thải sinh hoạt trong Công ty

của 2 dây chuyền sản xuất Supe 
lân. Đây là Dự án có công nghệ 
phức tạp. Do vậy, trước khi lập Dự 
án, Công ty đã hợp đồng với nhà 
thầu liên danh là Tổng Công ty 
Máy và Thiết bị Công nghiệp cùng 
Tập đoàn Witteveen+Bos (Hà Lan) 
để thực hiện việc khảo sát lấy mẫu, 
đề xuất phương án công nghệ xử lý 
nước thải. Ngày 12/6/2014, Công ty 
đã tổ chức báo cáo, hội thảo công 
nghệ xử lý, hình thức thực hiện 
Dự án, trong đó có rất nhiều nhà 
khoa học, viện nghiên cứu và các 
cơ quan chức năng Nhà nước tham 
dự. Ngày 31/7/2014, Công ty đã ký 
hợp đồng với Trung tâm Phát triển 
Kỹ thuật và Công nghệ - Viện Hàn 
Lâm Khoa học Việt Nam để lập Dự 
án đầu tư trên cơ sở số liệu khảo 
sát, phương án công nghệ đã được 
Hội thảo đề xuất. Hiện tại, Dự án 
đầu tư đang được HĐQT Công ty 
nghiên cứu xem xét thẩm định rất 
kỹ và để xin ý kiến VINACHEM.

Hiện nay, để chủ động phương 
án xử lý nguồn nước thải sản xuất 
Supe lân này, song song với việc 
hoàn tất Dự án, Công ty đã chủ 
động, tiếp tục nghiên cứu các giải 
pháp khoa học kỹ thuật. Cụ thể, 
từ 9/5/2016, Công ty đã quyết định 
thành lập “Ban Đề tài triển khai 
nghiên cứu và áp dụng giải pháp xử 

lý nước thải sản xuất Supe lân tại 
hai dây chuyền sản xuất Supe phốt 
phát”. Qua đó, Công ty đã thực 
hiện triển khai giải pháp tại Phòng 
thí nghiệm và tiến hành chạy thử 
nghiệm thực tế tại dây chuyền sản 
xuất. Giải pháp đã được khẳng định 
là khả thi, đang hoàn chỉnh phương 
án công nghệ, thiết bị, tiến tới mua 
sắm và lắp đặt thiết bị để nhanh 
chóng đưa vào vận hành. Trong 
quý I và II/2017, Công ty đang 
chạy thử nghiệm và hiệu chỉnh, đến 
tháng 7/2017 sẽ hoàn chỉnh và đi 
vào vận hành ổn định. 

Nhìn lại công nghệ xử lý nước 
thải từ khi Công ty thành lập đến 
nay, có thể nói, đây là một bước 
tiến dài trong công tác bảo vệ môi 
trường không ngừng nghỉ của Supe 
Lâm Thao. Ông Nghĩa cho biết 
thêm: “Sau khi triển khai xong 
Dự án, nước thải Supe lân sẽ được 
tuần hoàn 100% trong qui trình sản 
xuất. Từ đó, Công ty sẽ đẩy mạnh 
việc áp dụng Hệ thống quản lý môi 
trường ISO 140001…”.

Với những nỗ lực không ngừng 
trên mọi mặt công tác, đặc biệt là 
quản lý và cải thiện môi trường, 
thời gian tới, mong rằng, hình ảnh 
“3 nhành cọ xanh” sẽ ngày càng 
bay cao, vươn xa và chúc cho Supe 
Lâm Thao phát triển bền vững 



Từ cuối năm 2016 và đầu năm 2017, bánh kẹo Tết 
và nhiều loại hàng hóa đã  được trưng bày tại các 
siêu thị, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng, 

tuy nhiên, điều dễ nhận thấy trong ba hệ thống siêu thị 
lớn nhất cả nước: Vimart, Metro, BigC thì hàng nội vẫn 
chiếm đa số và lấn át hàng ngoại trên các kệ hàng.

Để có được lợi thế áp đảo như vậy, phải khẳng 
định, các doanh nghiệp trong nước đều nhận thức 
được nguy cơ mất thị trường và đã tìm ra được 
những giải pháp phù hợp, trong đó, chú trọng yếu 
tố văn hóa, khẩu vị, tập quán tiêu dùng của người 
Việt… để nghiên cứu ứng dụng KHKT và đầu tư dây 
chuyền công nghệ hiện đại phục vụ cho sản xuất. 
Do vậy, nhiều sản phẩm bánh kẹo mang thương hiệu 
của doanh nghiệp Việt Nam như: Hữu Nghị, Phạm 
Nguyên, Bibica… không chỉ có chất lượng vượt trội 

mà hình thức, mẫu mã, bao bì cũng đã được nâng 
lên, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng Việt. 
Bên cạnh đó, định hướng đẩy mạnh phát triển kênh 
tiếp thị bằng việc phối hợp với các trung tâm thương 
mại, siêu thị, thuê kệ hàng có vị trí nổi bật để trưng 
bày giới thiệu sản phẩm cũng được các doanh nghiệp 
quan tâm.

Việc các sản phẩm bánh kẹo nói riêng và hàng 
tiêu dùng nói chung của các doanh nghiệp trong 
nước được người dân quan tâm sử dụng ngay trong 
những ngày đầu năm 2017 đã báo hiệu một năm mới 
khởi sắc cho “hàng Việt lên ngôi”, khẳng định Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” của Đảng và Nhà nước ta đang thấm dần vào 
nhận thức của người dân.

HƯƠNG MAI

BẾN TRE TỔ CHỨC “TUẦN LỄ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM CỦA 
DOANH NGHIỆP TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2017”

NĂM 2017, TÍN HIỆU “HÀNG VIỆT LÊN NGÔI” 
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Sở Công Thương Bến Tre vừa được UBND tỉnh 
giao chủ trì phối hợp với các sở, ban ngành trong 
tỉnh rà soát kế hoạch, phối hợp và hỗ trợ Trung 

tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư (ITPC) TP. Hồ Chí 
Minh về việc xin chủ trương tổ chức chương trình 
“Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp TP. 
Hồ Chí Minh năm 2017” tại Bến Tre. 

Chương trình “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của 
doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh năm 2017” tại Bến Tre 
dự kiến diễn ra tại Hội trường lớn UBND tỉnh từ ngày 
11 - 15/5/2017 sẽ quy tụ khoảng 120 gian hàng của các 
tổng công ty, đơn vị sản xuất, kinh doanh, hiệp hội, 
trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, hệ thống siêu thị 
trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh tham gia. Riêng các đơn 
vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre sẽ 
được hỗ trợ 100% chi phí gian hàng (số lượng khoảng 

20 gian hàng) và người dân đến tham quan, mua sắm 
được vào cổng miễn phí.

“Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp 
TP. Hồ Chí Minh năm 2017” tại Bến Tre là cơ hội cho 
DN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh mở rộng thị trường 
kinh doanh, quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến tay 
người tiêu dùng tại các tỉnh, thành trong cả nước, đặc 
biệt là khu vực đồng bằng sông Cửu Long và Đông 
Nam Bộ, trong đó có tỉnh Bến Tre. Đây cũng là sự 
kiện nhằm thực hiện chủ trương tăng cường xúc tiến 
thương mại thị trường nội địa, đẩy mạnh hưởng ứng 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” cũng như thực hiện chương trình hợp tác 
xúc tiến thương mại và đầu tư giữa TP. Hồ Chí Minh 
với tỉnh Bến Tre và các tỉnh, thành phố phía Nam.

 MH

Sản phẩm đặc trưng của Bến Tre tham gia các hội chợ, triển lãm Tranh cổ động TPHCM tổ chức Hội chợ triển lãm

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Với mục tiêu sớm trở thành một thương hiệu mạnh, cung cấp đa dạng chủng 
loại bao bì, Công ty CP Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (BALPAC) luôn nỗ 
lực không ngừng, đứng vững trước sự cạnh tranh khốc liệt của thị trường và 
đang từng bước khẳng định mình với việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm chủ 
đạo là nút khoén cho ngành Bia – Rượu – Nước giải khát.

Từng bước khẳng định thương hiệu Việt

Có thể nói, để đứng vững 
và phát triển được thương 
hiệu trên thương trường 
cạnh tranh gay gắt, đòi 

hỏi doanh nghiệp phải có những 
kế hoạch, giải pháp, chiến lược hợp 
lý và thực hiện một cách có hiệu 
quả. Sau hơn 10 năm cổ phần hóa, 
đến nay, BALPAC đã liên tục hoàn 
thành tốt kế hoạch sản xuất kinh 
doanh hàng năm.

Năm 2016, tổng doanh thu đạt 
100,386 tỷ đồng; Sản lượng nắp chai 
các loại đạt 781,25 triệu nắp; Nộp 
ngân sách nhà nước đạt trên 5 tỷ 
đồng;... Bước sang năm 2017, mặc 
dù nền kinh tế vẫn tiếp tục còn 
nhiều khó khăn, nhưng BALPAC 
phấn đấu: Tổng doanh thu đạt 101 
tỷ đồng; Sản lượng nắp chai các 
loại đạt 770 triệu nắp; Nộp ngân 
sách nhà nước 5,1 tỷ đồng;... 

Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám 
đốc BALPAC cho biết: “Để hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu trên, BAL-
PAC sẽ tiếp tục thực hiện nhiều giải 
pháp, nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất kinh doanh. Năm 2017, chúng 
tôi đã và đang đẩy mạnh tiết kiệm, 
chống lãng phí trong quá trình sản 
xuất, trên cơ sở áp dụng nhiều biện 
pháp kinh tế kỹ thuật để kiểm soát 
và giảm tối đa chi phí trong mọi 
hoạt động sản xuất kinh doanh, 
quản lý, lao động... Đồng thời, tập 
trung nâng cao chất lượng vật tư 

đầu vào, chất lượng sản phẩm khi 
xuất xưởng, phấn đấu hạ giá thành 
sản phẩm để nâng cao khả năng 
cạnh tranh, giữ vững thương hiệu. 
Đặc biệt, thời gian tới, BALPAC sẽ 
đẩy mạnh các hoạt động market-
ing, tập trung đầu tư, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm; nâng cao 
năng lực vận tải, khai thác hiệu quả 
các loại hình dịch vụ khác. Đồng 
thời, chúng tôi cũng chú trọng tới 
dịch vụ chăm sóc khách hàng, tích 
cực thực hiện tốt các hoạt động xã 
hội, vận hành tốt hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001-2008; thực 
hiện tốt chuyên đề 5S,…”.

Anh Nguyễn Quang Dũng - 
Trưởng phòng Tổ chức - Hành 
chính cho biết: “Hiện nay, cán bộ 
công nhân viên chúng tôi luôn xác 
định môi trường kinh doanh có tính 
bảo trợ sẽ dần được thay thế bằng 
môi trường kinh doanh có tính 
cạnh tranh. Nhận thức rõ về những 
khó khăn, thách thức trong năm 
2017, chúng tôi đang tập trung đẩy 
mạnh công tác khai thác, chăm sóc 
thị trường mới bên cạnh thị trường 
truyền thống là Tổng công ty CP 
Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO), nhằm bù đắp phần sản 
lượng nắp chai HABECO có nguy 
cơ giảm thiểu, do cơ cấu sản xuất 
của Tổng công ty đang thay đổi. 
Tuy nhiên, để có thể cung cấp nắp 
chai cho các hãng giải khát lớn thì 

cần một kế hoạch tiếp cận dài hơi, 
mà trong thời gian ngắn không thể 
làm được,...”.

Cùng với việc đảm bảo sản xuất 
kinh doanh có hiệu quả, hiện nay, 
BALPAC vẫn tiếp tục khai thác 
một số lợi thế sẵn có như cho thuê 
kho bãi, dịch vụ cầu cảng, quan 
tâm hơn nữa đến hoạt động kinh 
doanh bia, nhằm góp phần tăng 
doanh thu, tạo việc làm cho người 
lao động,...

Có thể nói, mỗi một bước tiến 
là cả một quá trình phấn đấu không 
ngừng. BALPAC hôm nay, đang 
cần mẫn, nỗ lực để khẳng định 
thương hiệu của mình không chỉ 
trong nước mà mong muốn vươn 
xa hơn nữa 

ĐĂNG PHÚ

Nắp khoén BALPAC:

Huy chương vàng cho sản phẩm nắp chai

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Ngày 17/3, Trường Đại học Quy Nhơn đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Quy 
Nhơn nhiệm kỳ 2017-2022. Về dự có GS-TSKH, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi 
Văn Ga; Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng; Chủ tịch UBND 
tỉnh Hồ Quốc Dũng và Đại biểu các Bộ, Ngành Trung ương, địa phương liên 
quan, cán bộ, viên chức, sinh viên toàn Trường.

Lễ công bố Hiệu trưởng 
Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ (2017 - 2022)

Qua 40 năm xây dựng và phát triển, Trường 
Đại học Quy Nhơn đã lớn mạnh không 
ngừng cả về quy mô, lĩnh vực đào tạo, 
trình độ và chất lượng đào tạo, cả về số 

lượng và chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên... Hiện 
nay, Trường có 16 khoa, đào tạo 37 ngành thuộc các 
khối sư phạm, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, kỹ thuật - công nghệ, kinh tế…, với quy mô 
xấp xỉ 15.000 sinh viên chính quy và khoảng 10.000 sinh 
viên không chính quy. Trường đã và đang đào tạo trình 
độ thạc sĩ gồm 12 chuyên ngành, đào tạo trình độ tiến 
sĩ gồm 3 chuyên ngành với quy mô gần 900 học viên. 
Ngoài ra, Trường còn đào tạo đại học, sau đại học và 
bồi dưỡng tiếng Việt cho gần 950 lưu học sinh Lào 
thuộc các tỉnh Attapư, Chămpasắc, Salavan và Sekon. 
Trường Đại học Quy Nhơn liên kết mật thiết với Hội 
Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Khoa học quốc tế - 
Giáo dục liên ngành do Giáo sư Trần Thanh Vân sáng 
lập trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Đại học 
Quy Nhơn đã trở thành địa chỉ đáng tin cậy và có 
thương hiệu uy tín,  trong nước và khu vực.  

Đội ngũ viên chức, giảng viên của Nhà trường 
cũng đã trưởng thành nhanh chóng. Hiện nay, Trường 
có hơn 800 viên chức với gần 570 giảng viên; trong đó 
có: 21 GS, PGS, 132 tiến sĩ, cùng với hơn 140 nghiên 
cứu sinh  và hàng trăm thạc sĩ.

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bùi Văn Ga đã trao Quyết 
định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn 
nhiệm kỳ 2017 - 2022 cho PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ thay cho 
GS.TS Nguyễn Hồng Anh đã hết niên hạn đảm nhiệm 
chức vụ quản lý. Được biết, PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ đã giữ 
chức vụ Phó Hiệu trưởng, Bí thư Đảng ủy Nhà trường.     

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga khẳng định: 
Trường Đại học Quy Nhơn đã lớn mạnh nhanh chóng 
trên nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt một số ngành 
đào tạo cơ bản của trường đang đứng tốp đầu của các 

TƯỚNG VĂN THUẬN

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Tùng (bên phải) và Thứ trưởng 
Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm 
Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn nhiệm kỳ 2017 - 2022 
cho PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

Văn nghệ chào mừng Lễ bổ nhiệm Hiệu trưởng mới

Hiệu trưởng tiền nhiệm GS.TS Nguyễn Hồng Anh chúc mừng tân 
Hiệu trưởng PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ

(Xem tiếp trang 49)
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“Hội chợ giao lưu văn hóa Việt - Hàn” là một chương trình với các chuỗi 
hoạt động vô cùng hấp dẫn được phát động và tổ chức bởi nhóm sự kiện 
Sunshine thuộc Khoa Văn hóa học của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. 
Đây không chỉ là một hội chợ mua sắm theo mô tuýp thông thường, mà 
còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, gắn kết giữa sinh viên Việt Nam với du học 
sinh Hàn Quốc đang theo học tại Trường Đại học Văn hóa Hà Nội nói riêng 
và trên địa bàn thủ đô Hà Nội nói chung.

NHÓM SUNSHINE

Chương trình hội chợ được bắt đầu từ 14h - 
18h ngày 16/4/2017 tại sân thể chất Trường 
Đại học Văn hóa Hà Nội với một chuỗi các 
hoạt động: Giao lưu văn nghệ và trình diễn 

trang phục truyền thống giữa sinh viên hai nước, triển 
lãm tranh, thưởng thức ẩm thực Việt - Hàn, tổ chức 
các trò chơi dân gian,…  Không chỉ dừng lại ở đó, khi 
đến với hội chợ mọi người sẽ được thoải mái lựa chọn 
và mặc những bộ trang phục truyền thống của quốc 
gia, chụp ảnh trong khuân viên Trường Đại học Văn 
hóa Hà Nội. Ngoài ra, mỗi người sẽ được tặng một 

miếng dán má có in hình quốc kỳ hai nước làm kỷ 
niệm khi tới tham gia hội chợ. Đến với hội chợ, các 
bạn sẽ được khám phá và trải nghiệm một không gian 
văn hóa đậm chất Việt - Hàn ngay trong  lòng thủ đô 
Hà Nội mà không cần phải đi đâu xa.  

Hãy đến với “Hội chợ giao lưu văn hóa Việt - 
Hàn”, chúng tôi sẽ mang đến một chương trình hội 
chợ vô cùng đặc sắc và để lại dấu ấn khó phai trong 
lòng mỗi người. Đồng thời, đây cũng như một lời tri 
ân đến các nhà tài trợ và các bạn đã đồng hành cùng 
chúng tôi trong chương trình này 

Chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn



Với nguồn kinh phí này, Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk (TTKC) sẽ tập 
trung triển khai thực hiện 19 đề án khuyến công bao gồm 18 đề án khuyến công địa phương và 01 đề án nằm 

trong chương trình khuyến công quốc gia.

Cụ thể, đối với chương trình khuyến công quốc gia, TTKC sẽ thực hiện đề án hỗ trợ máy móc, thiết bị sản xuất 
gạch không nung, công suất 5 triệu viên/năm tại huyện Krông Pắk với kinh phí gần 1,5 tỷ đồng.

Đối với chương trình khuyến công địa phương có 18 đề án, tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng, bao gồm: 10 đề án xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 3 đề 
án nâng cao năng lực quản lý và áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; 2 đề án cung 
cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; 2 đề án phát triển và bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 1 đề án quản lý khuyến công.

HỒNG TRƯỜNG

Trung tâm Khuyến công Bình Thuận vừa phối hợp với Đài PTTH Bình Thuận, Phòng Quản lý công nghiệp - Sở 
Công Thương, thực hiện chuyên mục Công Thương tháng 3/2017 với chủ đề: “Triển khai Nghị Quyết phát 

triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”.

Nội dung của chuyên mục bao gồm việc: Ghi hình hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May Phú Long, HTX 
Thanh Long Hàm Đức và lồng ghép hình ảnh tư liệu về hoạt động công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh; đồng thời phỏng vấn lãnh đạo Sở Công Thương, cùng Giám đốc 2 doanh nghiệp là Công ty TNHH May Phú 
Long và HTX Thanh Long Hàm Đức về mục tiêu và nhiệm vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của 
ngành Công Thương, của địa phương và của doanh nghiệp trong giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025.

Trước đó, chuyên mục Công Thương tháng 2 đã được thực hiện với chủ đề về: “Kết quả công tác hỗ trợ từ 
chương trình Khuyến công quốc gia 2016”.

NH

THỰC HIỆN CHUYÊN MỤC CÔNG THƯƠNG THÁNG 3/2017

4 TỶ ĐỒNG DÀNH CHO KHUYẾN CÔNG NĂM 2017

Vừa qua, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phê duyệt 19 đề án khuyến công địa phương năm 2017 với tổng 
kinh phí triển khai thực hiện các đề án là hơn 12 tỷ đồng.

Theo đó, kinh phí hỗ trợ từ nguồn ngân sách địa phương là hơn 3,6 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của DN hơn 8,5 
tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh sẽ tập trung 
triển khai các đề án như: hỗ trợ các cơ sở đầu tư máy móc thiết bị mới nhằm nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm; đào tạo lao động kỹ thuật có tay nghề phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ; nâng cao năng lực 
quản lý cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; tham gia các hội chợ triển lãm…

BẢO KIÊN

DÀNH HƠN 12 TỶ ĐỒNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
KHUYẾN CÔNG

Bà Rịa - Vũng Tàu: 

Đắk Lắk: 

Bình Thuận: 
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Lào Cai: 

Khuyến công Bình Dương: 

CẦN TẬP TRUNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU 
SẢN PHẨM KHUYẾN CÔNG

Vừa qua, tại Lào Cai, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp công tác khuyến công năm 2017 và các giải pháp tổ 
chức thực hiện. 

Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh (TTKC), năm 2016, TTKC đã 
thực hiện chương trình khuyến công với tổng kinh phí được giao là 5,5 tỷ đồng, trong đó khuyến công Quốc gia là 
1,5 tỷ đồng, khuyến công địa phương là 4 tỷ đồng, qua đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
(CN - TTCN) Lào Cai duy trì và phát triển ổn định. Đến nay, toàn tỉnh có 7.161 cơ sở sản xuất TTCN, tạo việc 
làm cho trên 15.000 lao động, với thu nhập khoảng 4 triệu đồng/người/tháng. “Chương trình sử dụng năng lượng 
tiết kiệm điện và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2014-2020” cũng được triển khai thực hiện tốt, tổng 
năng lượng tiết kiệm từ năm 2014 đến 2016 là 20.205 TOE.

Năm 2017, Trung tâm sẽ thực hiện đẩy mạnh công tác tư vấn; tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình khuyến 
công giai đoạn 2016-2020. Theo ông Lê Ngọc Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Công tác khuyến công có ý nghĩa 
quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH của địa phương, do vậy yêu cầu lãnh đạo các huyện, thành phố, 
các sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung rà soát lại, giúp các địa phương phát triển làng nghề, hợp tác xã, đặc 
biệt, tập trung hỗ trợ phát triển thương hiệu sản phẩm khuyến công tại địa phương./.

NQ

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Bình Phước, năm 2017 Trung tâm được 
Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bình Phước giao 3,650 tỷ đồng để thực hiện 25 đề án hỗ trợ doanh nghiệp.

Trong đó, 15 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị; 04 đề án hỗ trợ sản phẩm CNNT; 01 đề án tổ chức “Hội 
nghị khách hàng quốc tế ngành điều - Bình Phước năm 2017”; 01 đề án nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp; 
01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật xông trùng bằng phương pháp kiểm soát không khí trong chế biến 
điều và 03 đề án tuyên truyền.

Mức hỗ trợ sẽ được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18/02/2014 của Bộ Tài 
chính và Bộ Công Thương. 

T.A

Vừa qua, tại cuộc họp mạng lưới cộng tác viên (CTV) khuyến công do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương tổ chức, bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Giám đốc Trung đã đưa ra 

phương hướng triển khai nhiệm vụ thực hiện công tác khuyến công năm 2017 đối với 17 CTV trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, nội dung thực hiện gồm: Chương trình 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 các mô hình thí điểm về áp dụng sản xuất sạch hơn; Chương trình phát triển sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu; Hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường; Nâng cao hoạt động quản lý và tổ chức thực hiện khuyến công; Cung cấp thông tin về các 
chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công… Đồng thời, ưu tiên phát triển CTV ở những địa phương có tiềm 
năng, thế mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thuộc các huyện phía Bắc của tỉnh.

LÊ ANH

ĐÔN ĐỐC TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2017

BÌNH PHƯỚC SẼ THỰC HIỆN 25 ĐỀ ÁN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
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Năm 2016 vừa qua, được sự quan tâm của Chính phủ, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND 
tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và cộng 
đồng doanh nghiệp, KT-XH của Thanh Hoá đã đạt kết quả 
toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%, 
vượt 0,05% so với mục tiêu (9%) và là mức tăng cao trong 
điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong thành tích chung đó, 
có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức 
và người lao động toàn ngành Công Thương. 

Trong những năm qua, ngành Công Thương 
Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch hành động 
của Ngành, xác định các giải pháp trọng tâm, 
xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng 

chương trình công tác năm 2016, với 166 nhiệm vụ cụ 
thể giao cho các phòng ban, đơn vị, phân công tới từng 
đồng chí lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát, các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện 5 giải 
pháp trọng tâm toàn ngành đề ra từ đầu năm, năm 2016 
là năm đầu tiên Sở Công Thương đạt tỷ lệ xử lý đúng 
thời hạn 100% công việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đạt được những thành quả đó là do ngay từ đầu 
năm 2016, Sở Công Thương đã khẩn trương thông 
báo chỉ tiêu kế hoạch SXCN và dịch vụ thương mại 
đến các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các phòng 
kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng tham mưu cho UBND 
cấp huyện triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế 
hoạch. Tổ chức làm việc với các huyện, các doanh 
nghiệp lớn để nắm bắt, tham mưu cho UBND tỉnh 
nhiều công việc trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp triển 
khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh như: Kế hoạch 
chuyển đổi quản lý chợ, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 
số 7 về chợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, hoàn 
thiện các hồ sơ đề án khuyến công, trình UBND tỉnh 
danh sách ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn...

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND 
tỉnh về: Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch năm 2016, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ khó khăn, tăng sản 
lượng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kết nối cung cầu, khơi 
thông và kiểm soát thị trường... Nhờ đó, kết thúc năm 
2016, cả 3 chỉ tiêu kế hoạch của ngành Công Thương 
đều có mức tăng trưởng cao và vượt mục tiêu đề ra. Đó 
là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,9% cùng kỳ, vượt 
1,8% KH; giá trị xuất khẩu tăng 10,9% cùng kỳ, vượt 
6,1% KH và tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng 
16,1% cùng kỳ, vượt 3,7% KH. Đây là kết quả đạt được 
cao nhất kể từ năm 2010 đến nay. 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh 
Hoá tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giữ vị trí 
đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/63 
tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 2 bậc so với năm 
2015). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2016 ước 
tăng 9,28% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân chung 
cả nước (ước 7,5%), theo giá so sánh năm 2010, giá trị 
sản xuất công nghiệp đạt 101,8% KH, tăng 9,9% cùng 
kỳ (đạt 63.585 tỷ đồng). 

Cùng với các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, 
TTCN cũng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 
14.443 tỷ đồng, tăng 6,8% cùng kỳ. Một số ngành nghề 
đang phát triển và duy trì ổn định như: Tranh thêu, chế 
biến hải sản, chế biến thực phẩm, mộc dân dụng, đúc 
đồng, khâu nón lá, chế biến cói, mây tre đan...

Ông HOÀNG VĂN HÙNG 
Bí thư Đảng ủy - Giám đốc 

Sở Công Thương Thanh Hóa

Ngành Công Thương Thanh Hoá: 

đơn vị thi đua xuất sắc toàn diện
Xứng đáng với phần thưởng 

MINH PHƯƠNG
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Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu 
và khu vực thấp hơn dự báo, xuất khẩu cả nước rất khó 
khăn, không đạt mục tiêu tăng trưởng (ước đạt 8,6%/
mục tiêu 10%), xuất khẩu của Thanh Hoá vẫn tăng 
trưởng cao, do khai thác tốt tiềm năng của tỉnh và các 
cam kết FTAs. Xuất khẩu của tỉnh hiện xếp thứ 14/63 
tỉnh, thành phố cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2015), 
giá trị xuất khẩu năm 2016 ước đạt 1719 triệu USD vượt 
KH 6,1% tăng 10,9% cùng kỳ. 

Quy mô thị trường bán lẻ tỉnh Thanh Hoá hiện xếp 
thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng mức 
lưu chuyển hàng hoá bán lẻ năm 2016 ước đạt 71.557 
tỷ đồng, bằng 103,7% KH, tăng 16,1% cùng kỳ (cả nước 
tăng 10,2%). Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ 
tăng 13,6% cùng kỳ (cả nước ước tăng 8,5%). 

Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế 
chính sách được ngành đặc biệt quan tâm; Sở đã hoàn 
thành và được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh quy 
hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020; Điều 
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và 
thương mại đến năm 2020. Thông qua Hội đồng thẩm 
định Bộ Công Thương hợp phần cao áp quy hoạch 
phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025; Tập trung chỉ 
đạo xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 
đến năm 2025; Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới siêu 
thị, trung tâm thương mại đến năm 2020. 

Công tác quản lý thị trường được ngành quan tâm 
chỉ đạo có hiệu quả và kịp thời, duy trì chặt chẽ việc 
quản lý địa bàn, dự báo sát diễn biến thị trường, triển 
khai hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
có trọng tâm, trọng điểm như: rượu ngoại, vật tư nông 
nghiệp, thuốc tân dược, xăng dầu, thuốc lá ngoại, 
đường nhập lậu... kiểm tra VSATTP, dịch vụ tại lễ hội 
xuân, du lịch biển, kiểm soát lưu thông thuỷ sản sau sự 
kiện ô nhiễm biển miền Trung, hoạt động kinh doanh 
tại hội chợ... Năm 2016, lực lượng QLTT kiểm tra 6.162 

vụ (tăng 763 vụ so với cùng kỳ), xử lý 5.222 vụ (tăng 592 
vụ so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách 23 tỷ đồng (tăng 
4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ), trị giá hàng tịch thu chờ xử 
lý 1,67 tỷ đồng (tăng 0,4 tỷ đồng so với cùng kỳ). 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, ngành Công Thương Thanh Hoá 
đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, 
được Bộ Công Thương tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 
sau 5 năm kể từ năm 2010, cả 3 chỉ tiêu kế hoạch nhà 
nước đều có mức tăng trưởng cao và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng 
cao và thành vượt mức kế hoạch, đóng góp quan trọng 
cho tăng trưởng GRDP toàn tỉnh, chính sách khuyến 
khích phát triển công nghiệp, TTCN và thương mại 
được ban hành, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước 
tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tác tham 
mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ngày càng rõ nét và tốt 
hơn, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
kinh doanh ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả 
hơn, nội bộ cơ quan đoàn kết, hoạt động ngày càng 
chuyên nghiệp. Đây là những tiền đề thuận lợi để toàn 
ngành phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Thành tựu về tăng trưởng kinh tế của Thanh Hoá 
trong năm qua có vai trò quan trọng của ngành Công 
Thương tỉnh, bằng những giải pháp đúng, những dự báo 
chính xác với sự điều hành chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả 
của lãnh đạo ngành Công Thương và sự nỗ lực to lớn 
của tập thể CBCNV trong ngành, đã đưa ngành Công 
Thương Thanh Hoá có bước tiến vượt bậc, xứng đáng 
với phần thưởng đơn vị thi đua xuất sắc mà Bộ Công 
Thương đã trao tặng. Nhưng xứng đáng nhất vẫn là niềm 
tin của người tiêu dùng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã 
khẳng định Công Thương Thanh Hoá là ngành kinh tế 
động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH của 
tỉnh trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

Lễ công bố Hiệu trưởng... (Xem tiếp trang 44) 

trường đại học trong cả nước. Với bề dày 40 năm 
xây dựng và phát triển, Trường không ngừng nỗ lực 
đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp giảng 
dạy, tăng cường cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập 
quốc tế. Thứ trưởng Bùi Văn Ga giao nhiệm vụ và 
tin tưởng Hiệu trưởng Đỗ Ngọc Mỹ sẽ hoàn thành 
tốt công tác trong nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Hiệu trưởng mới,  PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ chân 
thành cám ơn sự tín nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định…, 
tự hào và vinh dự nhận nhiệm vụ mới với quyết tâm 
cùng tập thể lãnh đạo, giảng viên, viên chức và sinh 
viên đưa Trường Đại học Quy Nhơn ngày càng phát 
triển bền vững, xứng tầm với địa phương trong vùng 
kinh tế trọng điểm miền Trung 
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Năm 2016, mặc dù phải đối mặt với khó khăn chung của nền kinh tế, 
nhưng với sự năng động, quyết tâm cao, toàn thể CBCNV ngành Công 
Thương Ninh Bình đã kịp thời tháo gỡ nhiều khó khăn. Bằng nhiều giải 
pháp, Ngành đã góp phần phát triển công nghiệp ổn định, đẩy mạnh các 
hoạt động xúc tiến thương mại và đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ.

Phấn đấu duy trì 
tốc độ tăng trưởng trong năm 2017

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương Ninh Bình, năm 
2016, giá trị sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn 

ước đạt trên 34.500 tỷ đồng, tăng 
5,1% so với thực hiện năm 2015; 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch 
vụ ước đạt 27.140 tỷ đồng, tăng 
11,6%; kim ngạch xuất khẩu đạt 
1.020 triệu USD, tăng 6% so với 
cùng kỳ năm trước. Để có được kết 
quả đó là nhờ sự nỗ lực của tập 
thể CBVC-LĐ trong ngành cùng sự 
hỗ trợ thiết thực từ phía Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh, các cơ quan, 
ban ngành địa phương. Trong đó, 
nổi bật là công tác khuyến công và 
tư vấn phát triển công nghiệp đạt 
hiệu quả cao: Thực hiện được 34 
đề án khuyến công, với tổng kinh 
phí hỗ trợ 4.875 triệu đồng. Hai 
đề án khuyến công trung ương và 
32 đề án khuyến công địa phương 
đã tập trung hỗ trợ tốt các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư đổi 
mới công nghệ, nâng cao năng suất, 
chất lượng, tăng khả năng cạnh tra-
nh của sản phẩm nhờ áp dụng hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến. 
Trong lĩnh vực quản lý điện năng, 
Sở đã chủ động phối hợp với các 
đơn vị liên quan làm tốt công tác 
đảm bảo cung ứng điện, quản lý 
điện nông thôn, công tác tiết kiệm 
điện, an toàn điện... đảm bảo phục 
vụ sản xuất, đời sống sinh hoạt của 
nhân dân trên địa bàn tỉnh.  

Đặc biệt, công tác quản lý 
ngành Công Thương tại địa phương 
đã được tăng cường, triển khai 
đồng bộ trên nhiều lĩnh vực và đạt 
được nhiều kết quả khả quan như: 
Hoàn thành và tiếp tục triển khai 
một số quy hoạch trong lĩnh vực 
công thương; Công tác phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và làng nghề tiếp tục được duy 
trì, phát triển ổn định; Hệ thống 
lưới điện được nâng cấp, phục vụ 
tốt nhu cầu sản xuất và đời sống 
nhân dân; Lĩnh vực vật liệu nổ, an 
toàn hóa chất, khí hóa lỏng, môi 
trường, vệ sinh an toàn thực phẩm 
được tăng cường; Cung - cầu hàng 
hoá thiết yếu được đảm bảo, công 
tác bình ổn giá được thực hiện tốt; 
Hệ thống phân phối, nhất là hệ 
thống chợ nông thôn được cải tạo, 
nâng cấp đã tạo điều kiện cho trao 
đổi mua bán hàng hoá được thuận 
lợi hơn. Hoạt động khuyến công, 
xúc tiến thương mại, quản lý xuất 
nhập khẩu được chú trọng triển 
khai đã tạo điều thuận lợi cho các 
doanh nghiệp bớt khó khăn, ổn 
định sản xuất kinh doanh, nhất là 
các doanh nghiệp xuất khẩu; Công 
tác cải cách hành chính có nhiều 
chuyển biến, tạo thuận lợi tối đa 
cho người dân và doanh nghiệp.

Tiếp nối những thành quả đạt 
được vừa qua, năm 2017, ngành 
Công Thương Ninh Bình sẽ tiếp 

tục chỉ đạo thực hiện đồng bộ 
các giải pháp hữu hiệu để thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ phát 
triển KT-XH. Đặc biệt, Ngành sẽ 
tập trung vào các nhiệm vụ trọng 
tâm như: Đẩy mạnh thực hiện các 
quy hoạch phát triển công nghiệp, 
thương mại đã được phê duyệt; 
Tập trung triển khai quy hoạch 
phát triển cụm công nghiệp, quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh và 
cấp huyện;  tăng cường công tác 
quản lý nhà nước các lĩnh vực công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Đẩy 
mạnh hoạt động khuyến công, xúc 
tiến thương mại; Quản lý năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả; Kỹ 
thuật an toàn môi trường; quản lý 
xuất nhập khẩu, thương mại điện 
tử; Tăng cường hơn nữa công tác 
kiểm tra, kiểm soát thị trường, bám 
sát chỉ đạo của Bộ Công Thương 
để điều hành tốt thị trường trong 
tỉnh, ngăn chặn kịp thời gian lận 
thương mại và buôn bán hàng lậu; 
Tăng cường tính hiệu lực, đối với 
công tác quản lý nhà nước của 
ngành Công Thương, chủ động 
trong công tác phòng chống thiên 
tai, bão lũ…

Hy vọng, thời gian tới, với sự nỗ 
lực, đoàn kết của tập thể CBVC - 
LĐ, ngành Công Thương Ninh Bình 
sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
đề ra, góp phần thúc đẩy kinh tế - 
xã hội của địa phương phát triển 

NGHIÊM LIÊN

Ngành Công Thương Ninh Bình:
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Năm 2016, bằng các chương trình, dự án, cơ 
chế, chính sách hỗ trợ từ nguồn kinh phí 
khuyến công của tỉnh, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp 

Nam Định (TTKC) đã giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CN - TTCN 
nông thôn trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất và 
đem lại hiệu quả cao. 

Giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Nam Định 
năm 2016 tiếp tục có tốc độ tăng trưởng khá với chỉ 
số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 9,2%; tổng giá 
trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) 
ước đạt 43.230 tỷ đồng, tăng 12,4% so với năm 2015; 
tổng giá trị hàng xuất khẩu ước 1.110 triệu USD, vượt 
kế hoạch và tăng 13% so với năm 2015. 

Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp không 
nhỏ của công tác khuyến công, bởi ngay từ đầu năm 
2016, Sở Công Thương Nam Định đã phối hợp với 
UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, đề xuất các 
biện pháp đổi mới phương thức thực hiện, sử dụng 
hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công và giao TTKC 
phối hợp với Phòng Công Thương, Phòng Kinh tế các 
huyện và Thành phố Nam Định triển khai rà soát, xây 
dựng kế hoạch và phối hợp chặt chẽ với các doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn thực hiện có 
hiệu quả các đề án dạy nghề cho lao động nông thôn; 
xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; tổ chức các lớp 
tập huấn kiến thức… nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả 
từ các hoạt động khuyến công. Trong đó, nổi bật là 
nâng mức hỗ trợ cho các chương trình, đề án khuyến 
công. Cụ thể, nâng mức hỗ trợ tối đa từ 250 triệu 
đồng/mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm 
mới lên mức 400 triệu đồng/mô hình. Bên cạnh đó, 
UBND tỉnh cũng quyết định hỗ trợ tối đa 200 triệu 
đồng/đề án ứng dụng máy móc thiết bị, chuyển giao 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất. 

Điểm nhấn của công tác khuyến công năm 2016 
là các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm 
mới như: Tủ hấp, nấu cơm công nghiệp tại cơ sở sản 
xuất Nguyễn Thế Chiều, xã Liêm Hải (Trực Ninh); 
sản xuất các sản phẩm bỉm giấy, tã giấy của Công ty 
CP Thương mại Chiềng Mai, xã Mỹ Phúc (huyện Mỹ 
Lộc); sản xuất cửa ca-bin phương tiện vận tải thủy của 
Công ty TNHH Việt Tiến, CCN Đóng tàu Thị trấn 

Xuân Trường (huyện Xuân Trường) và sản xuất tôn 
ép xốp chất lượng cao của Công ty CP Vật tư kim khí 
Tùng Nam, Thị trấn Ngô Đồng (huyện Giao Thủy) với 
mức hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng/mô hình. Cũng trong 
năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt 3 đợt hỗ trợ kinh 
phí cho 22 chương trình, đề án khuyến công với tổng 
số tiền là trên 1 tỷ 237 triệu đồng.

Ngoài các mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 
sản phẩm mới, UBND tỉnh còn hỗ trợ kinh phí chuyển 
giao công nghệ sản xuất tiên tiến cho nhiều Công ty, 
hộ cá thể như: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên 
tiến vào sản xuất khuôn mẫu của Công ty TNHH Mai 
Văn Đáng, KCN Hòa Xá; màng nhựa mỏng (dùng 
trong các khâu sản xuất của ngành may công nghiệp) 
của Cty TNHH Thanh Ngân, xã Lộc An (TP Nam 
Định); bu-lông của Công ty TNHH Vinh Thực, CCN 
Đồng Côi, Thị trấn Nam Giang (huyện Nam Trực); 
sản xuất than củi trấu của cơ sở sản xuất Quang Hạnh, 
Thị trấn Rạng Đông (huyện Nghĩa Hưng)… với mức từ 
150-200 triệu đồng/đề án. 

Các chương trình khuyến công thời gian qua thực 
sự đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp các cơ sở 
CNNT ứng dụng được tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm giá 
thành sản xuất, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm, tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho 
lao động địa phương, qua đó, góp phần thúc đẩy phát 
triển KT - XH trên địa bàn tỉnh. 

Thời gian tới, để hoạt động khuyến công ngày 
càng đi vào chiều sâu, TTKC sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
hoạt động khuyến công, tập trung hỗ trợ cho các 
DN, cơ sở công nghiệp nông thôn duy trì và mở rộng 
sản xuất, qua đó vừa đảm bảo cho công nghiệp địa 
phương phát triển bền vững, vừa tạo thêm được việc 
làm và thu nhập cho người lao động 

TRƯỜNG HOA

Năm 2017, tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn

Nam Định: 
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Năm 2016 là một năm đầy khó khăn đối với ngành Công Thương Ninh Bình 
nói riêng và ngành Công Thương cả nước nói chung, do bối cảnh kinh tế trong 
nước phục hồi chậm. Chính vì vậy, xác định được những khó khăn mà các doanh 
nghiệp (DN) trong tỉnh đang gặp phải, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
Thương mại Ninh Bình (TTKC Ninh Bình) đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, 
thành phố, triển khai xây dựng kế hoạch cũng như tổ chức thực hiện các chương 
trình khuyến công hỗ trợ DN phát triển.

Năm 2017, ưu tiên hỗ trợ những cơ sở sản xuất 
các sản phẩm phục vụ du lịch và xuất khẩu

Với nguồn kinh phí khuyến công được Bộ 
Công Thương và Hội đồng nhân dân tỉnh phê 
duyệt là gần 5,4 tỷ đồng, TTKC Ninh Bình đã 
có điều kiện thuận lợi triển khai nhiều đề án 

hỗ trợ DN. Trong đó, công tác khuyến công tập trung 
chủ yếu vào nâng cao năng lực sản xuất của DN với 18 
đề án, kinh phí hỗ trợ hơn 1,6 tỷ đồng; hỗ trợ 06 DN, cơ 
sở công nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất, chế biến; 03 đề án phát triển sản 
phẩm CNNT tiêu biểu với số tiền 300 triệu đồng; 02 đề 
án hỗ trợ tư vấn, cung cấp thông tin là 380 triệu đồng; 02 
đề án học tập kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp; 02 đề án xét duyệt, công nhận và khen 
thưởng cho các làng nghề, nghệ nhân; 03 đề án “Hỗ trợ 
lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp” trên địa bàn 
tỉnh trên 950 triệu đồng. Cùng với đó, công tác tổ chức 
hội trợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu cũng được TTKC 
Ninh Bình rất quan tâm. Điển hình, TTKC Ninh Bình đã 
tổ chức “Hội chợ hàng Công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
khu vực phía Bắc” với quy mô 350 gian hàng, giúp các 
cơ sở CNNT quảng bá, giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị 
trường và phát triển kinh doanh.

Đặc biệt, trong năm 2016, TTKC Ninh Bình đã tổ 
chức thành công “Hội nghị công tác khuyến công các 
tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XI”. Đây là 
chương trình hết sức có ý nghĩa khi đã tạo điều kiện tốt 
để Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công, Trung 
tâm xúc tiến thương mại các tỉnh, thành phố trao đổi 
thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động khuyến 
công. Đồng thời, tạo điều kiện hợp tác cho các DN 
có cơ hội hợp tác, phát triển bền vững, góp phần đưa 
công nghiệp  tiểu thủ công nghiệp tại các địa phương 
thúc đẩy giao thương.

Theo ông Hồ Quang Điệp  Giám đốc TTKC Ninh 
Bình, để có được những kết quả trên là do Trung 

tâm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Cục 
Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), HĐND, 
UBND và Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình. Qua đó, 
các phòng, ban của Trung tâm đã tập trung triển khai, 
hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được trong năm 2016, 
bước sang năm 2017, TTKC Ninh Bình sẽ ưu tiên hỗ trợ 
các mô hình sản xuất sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 
của các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 
các xã xây dựng nông thôn mới, các xã có điều kiện 
kinh tế khó khăn; Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp sản xuất các sản phẩm cơ khí phục 
vụ nông nghiệp, sản xuất chế biến các sản phẩm nông, 
lâm, hải sản; Sản phẩm vật liệu xây dựng (gạch không 
nung). Đặc biệt là để phục vụ năm kỷ niệm lần thứ 1050 
năm ngày Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng Đế, tỉnh sẽ ưu 
tiên hỗ trợ các sản phẩm tiềm năng phục vụ người tiêu 
dùng, du lịch và xuất khẩu; hỗ trợ phát triển nghề, làng 
nghề truyền thống; xây dựng thương hiệu hàng hóa; 
tham gia hội trợ triển lãm trong và ngoài tỉnh 

TUẤN LÊ

Ninh Bình: 

Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu vực 
phía Bắc lần thứ XI tại Ninh Nình
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Công tác khuyến công góp phần phát triển 
công nghiệp địa phương

Năm 2016 được xem là năm gặt hái được 
nhiều thành công của hoạt động khuyến 
công và tư vấn phát triển công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Bình Định. Các chương trình 

khuyến công khá phong phú, phát huy tính hiệu quả, 
không chỉ giải quyết việc làm cho lao động địa phương, 
mà còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tạo mối liên kết trong sản xuất, kinh 
doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế công nghiệp địa 
phương phát triển. 

Được sự quan tâm đặc biệt của Cục Công nghiệp 
địa phương (Bộ Công Thương), UBND tỉnh Bình Định, 
năm qua, với nguồn kinh phí khuyến công được giao 
là hơn 2,9 tỷ đồng (tăng 26,1% và 7 chương trình so với 
năm 2015), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bình Định (TTKC Bình Định) 
đã triển khai nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp (DN), 
trong đó tập trung chủ yếu vào hỗ trợ xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng 
dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp; liên doanh liên kết, hợp tác kinh 
tế, phát triển các cụm công nghiệp; đăng ký, xác lập 
quyền sở hữu nhãn hiệu cho hai sản phẩm là nước mắm 
Đề Gi (huyện Phù Cát) và Rượu Đậu xanh (huyện Tây 
Sơn); triển khai nhiều lớp đào tạo nghề cho hàng trăm 
lao động với các nghề như cơ khí, may…

Một trong những hoạt động nổi bật của TTKC Bình 
Định là đã tổ chức thành công Hội chợ triển lãm hàng 
công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên và bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh, với 10 sản phẩm đạt chứng nhận cấp khu 
vực, 51 sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh. Qua đó, đã tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, 
giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản xuất 
để có kế hoạch hỗ trợ đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết 
bị, góp phần thúc đẩy CNNT tỉnh nhà ngày càng phát 
triển; tạo điều kiện để các DN mở rộng thị trường, đáp 
ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Nói về hiệu quả mà nguồn kinh phí khuyến công 
mang lại, ông Nguyễn Hải Dương, Giám đốc Công ty 
TNHH Thương mại - Dịch vụ Sản xuất Hải Lan (phường 
Đập Đá, TX An Nhơn) - một trong những doanh nghiệp 
hoạt động hiệu quả nhờ nhận được sự hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công cho biết: Doanh nghiệp chúng 

tôi chuyên sản xuất máy làm nhang tự động. Vừa qua, 
được sự hỗ trợ của TTKC Bình Định, DN chúng tôi 
từng bước nghiên cứu, cải tiến, nâng dần công suất 
của máy từ 150 lên 200 cây nhang/phút. Thông qua 
tính hiệu quả, sản phẩm máy làm nhang tự động của 
Công ty được Bộ Công Thương, UBND tỉnh Bình Định 
chứng nhận “Sản phẩm CNNT tiêu biểu” cấp khu vực 
và cấp tỉnh. Đến nay, sản phẩm của Công ty đã được 
thị trường trong nước tin dùng như Hà Nội, Nghệ An, 
Hà Tĩnh, Thái Bình… và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Bên 
cạnh đó, máy làm nhang tự động của Công ty đã được 
xuất sang Ấn Độ, Thái Lan, Indonesia…

Bước sang năm 2017, hướng tới mục tiêu giá trị sản 
xuất CNNT trên địa bàn chiếm 20% so với tổng giá trị 
sản xuất công nghiệp toàn tỉnh vào năm 2020, TTKC 
Bình Định sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ 
tiên tiến; ưu tiên các đề án thực hiện tại các địa phương 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, các xã xây dựng 
nông thôn mới; đầu tư sản xuất phát triển công nghiệp 
cơ khí, hóa chất phục vụ nông nghiệp, nông thôn; sản 
xuất, chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp hỗ 
trợ; áp dụng sản xuất sạch hơn trong sản xuất công 
nghiệp. Đồng thời, TTKC sẽ tiếp tục chủ động tham 
mưu, đề xuất Bộ Công Thương và UBND tỉnh điều 
chỉnh, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản về hoạt 
động khuyến công; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến 
rộng rãi chính sách khuyến công; tăng cường quản lý 
nhà nước về hoạt động khuyến công; nâng cao năng 
lực hoạt động của Trung tâm 

ANH TUẤN

Bình Định:

Máy làm nhang tự động của DN Hải Lan đạt danh hiệu 
Sản phẩm CNNT tiêu biểu 2016.
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Đa dạng các chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp

Năm 2016, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Hải Phòng 
(Trung tâm) đã thực hiện 15 đề án thuộc 
06 nội dung với tổng kinh phí trên 2,595 

tỷ đồng. Cụ thể, Trung tâm đã tổ chức đào tạo nghề, 
truyền nghề ngắn hạn cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT), qua đó tạo việc làm cho 150 lao động; 
đào tạo nâng cao tay nghề cho 60 lao động; tập huấn 
khởi sự doanh nghiệp cho 180 học viên; tổ chức 28 
lượt tham gia đoàn khảo sát, học tập kinh nghiệm 
phát triển nghề, làng nghề trong nước; mở 4 gian hàng 
triển lãm tại hội Hội chợ triển lãm CNNT tiêu biểu 
khu vực phía Bắc và tham gia bình chọn sản phẩm 
CNNT cấp khu vực; thuê tư vấn, trợ giúp phát triển 
sản phẩm chủ lực của 01 cơ sở CNNT; xuất bản Bản 
tin Công Thương hàng quý, hàng năm.

Bên cạnh đó, Trung tâm tích cực triển khai chuyển 
giao công nghệ, mô hình trình diễn kỹ thuật cho 05 
cơ sở CNNT với tổng giá trị 1,308 tỷ đồng. Điển hình, 
bằng nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung 
tâm đã hỗ trợ Công ty CP Chế biến dịch vụ Thủy sản 
Cát Hải thực hiện đề án “Ứng dụng hệ thống thiết bị 
lò hơi trong sản xuất nước mắm”. Mục đích là khuyến 
khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư thiết bị tiên tiến 
trong các khâu của dây chuyền sản xuất, sử dụng hiệu 
quả nguyên liệu, nhiên liệu, tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm.

Chia sẻ với phóng viên, ông Vũ Văn Cao - Giám 
đốc Công ty CP Chế biến dịch vụ Thủy sản Cát Hải 
cho biết: So với phương pháp truyền thống, việc đầu 
tư ứng dụng hệ thống thiết bị lò hơi cấp nhiệt cho việc 
nấu cô nước mắm đã mang lại nhiều lợi ích về sản 
xuất cho doanh nghiệp. Thứ nhất, về mặt kỹ thuật, 
nấu bằng hơi có ưu điểm là nhiệt độ nấu được kiểm 
soát, điều chỉnh theo ý đồ của người vận hành, năng 
suất tăng 1,24 lần so với nấu thủ công. Sản phẩm sau 
khi nấu không có hiện tượng bị cháy khê, chất lượng 

nước mắm ổn định, đảm bảo vệ sinh công nghiệp, giảm 
được chi phí nhiên liệu than, lượng khí thải độc hại ra 
môi trường. Thứ hai, về mặt kinh tế, sử dụng ứng dụng 
lò hơi trong nấu cô nước mắm tiết kiệm hơn so với 
phương pháp truyền thống là 430 triệu đồng/năm; sản 
lượng tăng 124,8%; chi phí tiêu hao nhiên liệu giảm còn 
56,7%. Đồng thời, giảm lượng khí thải các-bon độc hại, 
môi trường làm việc của người lao động được đảm bảo.

Nối tiếp những kết quả đã đạt được của năm 2016, 
bước sang 2017, Khuyến công Hải Phòng tiếp tục đẩy 
mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ; đẩy mạnh hỗ trợ về đào tạo tay nghề, quản 
lý, cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao chất lượng sản 
phẩm; ứng dụng thiết bị tiên tiến, áp dụng công nghệ 
hiện đại, tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường; 
ưu tiên hỗ trợ các doanh nghiệp CNNT mang lại nhiều 
việc làm và tăng thu nhập cho người lao động…

Với những nội dung hoạt động phong phú, cùng sự 
tâm huyết của tập thể CBCNV Trung tâm, chắc chắn 
hoạt động khuyến công ở Hải Phòng sẽ ngày càng thực 
chất, bám sát cơ sở, trở thành sân chơi lành mạnh để 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn giao lưu, 
học hỏi và cùng nhau phát triển ngày càng bền vững 

LÊ ANH

Khuyến công Hải Phòng: 

Đào tạo nâng cao tay nghề móc chỉ thủ công tại HTX Thủ công 
mỹ nghệ An Dương  (thị trấn An Dương, huyện An Dương).

Những năm qua, đặc biệt là năm 2016, hoạt động khuyến công thành phố Hải 
Phòng đã có những bước phát triển, đa dạng cả về nội dung và hình thức trong 
việc hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thông qua các chương trình, số lượng các 
doanh nghiệp thành lập mới đã tăng lên, một số ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 
truyền thống được khôi phục, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.
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Dù mới xuất hiện trên thị trường vài năm trở lại đây nhưng sản phẩm Mứt chuối 
phồng Tư Bông đã trở thành thương hiệu chiếm nhiều cảm tình của người tiêu 
dùng và được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh 
Đồng Tháp năm 2015, trở thành món quà quê vô cùng độc đáo được lựa chọn 
trong mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

NHƯ QUỲNH

Mứt chuối phồng Tư Bông
Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu:  

Với quyết tâm phát triển loại mứt truyền 
thống, góp phần xây dựng quê hương, từ 
năm 2013, cơ sở sản xuất Tư Bông đã đầu 
tư sản xuất kinh doanh, cách điệu loại mứt 

này bằng dáng dấp mới hiện đại và sang trọng hơn. Sản 
phẩm mứt chuối phồng đã không ngừng được đầu tư 
cải tiến về chất lượng cũng như hình dáng bao bì với 
mẫu mã và logo bắt mắt... đáp ứng yêu cầu đa dạng 
của khách hàng. Bên cạnh đó, để quảng bá rộng rãi, 
sản phẩm mứt chuối phồng còn được rao bán trên các 
trang mạng xã hội; trang website bán hàng đặc sản uy 
tín của tỉnh và khu vực, nhờ vậy, sản lượng tiêu thụ của 
cơ sở ngày một tăng cao. Nếu như trong tháng đầu 
mới khai trương, cơ sở chỉ tiêu thụ được khoảng 1.000 
hộp (300gr/hộp) thì trong năm 2014 và 2015 đã tăng 
lên khoảng 5 - 7 tấn sản phẩm/năm. Mứt chuối phồng 
không chỉ có mặt ở các tỉnh thành Đồng bằng sông 
Cửu Long mà còn được phân phối ở các tỉnh thành lớn 
như: TP.HCM, Đồng Nai, Đà Nẵng, Nha Trang... Hiện 
tại, cơ sở sản xuất Tư Bông đang là đối tác của các siêu 
thị lớn như: BigC Cần Thơ, VinaFood Cao Lãnh, Tứ 
Sơn An Giang... với các sản phẩm: Mứt chuối phồng 
truyền thống, mứt chuối phồng nhân hạt điều, bánh 
mứt thanh long, bánh mứt khóm.

Trao đổi với phóng viên, chủ cơ sở sản xuất Tư 
Bông cho biết: “Bí quyết thành công của cơ sở chính là 
đã phát huy hiệu quả tối đa của công nghệ vào sản xuất 
và kinh doanh. Trước kia, mặc dù đã cố gắng đầu tư 
hoàn thiện sản phẩm, nhưng cơ sở vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn, trong đó khó khăn lớn nhất là thiếu thiết bị 
máy móc, vốn và nhân lực. Phần lớn các công đoạn chế 
biến đều được thực hiện thủ công, do đó giá thành sản 
phẩm chưa cạnh tranh và chưa đáp ứng được hết nhu 
cầu của thị trường. Những năm qua, nhờ được sự giúp 
đỡ kịp thời từ Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát 
triển công nghiệp Đồng Tháp (TTKC) trong việc hỗ 
trợ máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất mứt chuối 
phồng, với chiếc máy đóng gói, công suất đạt 500 kg/
ngày, đã góp phần giúp cơ sở chúng tôi chủ động hơn 

trong sản xuất, năng suất tăng trên 30% so với trước 
đây, kịp thời giải quyết bài toán thiếu nguồn cung vào 
mỗi dịp lễ Tết. Bên cạnh đó, cũng nhờ được sự hỗ trợ 
từ TTKC mà sản phẩm mứt chuối phồng Tư Bông đã 
được tham gia các chương trình xúc tiến, giới thiệu sản 
phẩm tại các hội chợ, qua đó đặc sản của vùng đất 
Đồng Tháp này có cơ hội quảng bá và đến gần hơn với 
người tiêu dùng trên mọi miền đất nước”.

Nói về hướng đi và sự phát triển của thương hiệu 
Mứt chuối phồng Tư Bông, ông Mai Văn Đối - Giám 
đốc TTKC Đồng Tháp cho rằng, Cơ sở sản xuất Tư 
Bông không những tạo được sự đa dạng của các sản 
phẩm đặc trưng của tỉnh, giúp quảng bá và đưa đặc 
sản của tỉnh Đồng Tháp đến với người dân cả nước 
mà còn giúp người dân địa phương tiêu thụ nông sản, 
tạo công ăn việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương. Thời gian qua, TTKC vẫn luôn 
theo sát và đồng hành cùng sự phát triển của các 
cơ sở, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đưa ra 
những tư vấn, hỗ trợ hợp lý và kịp thời nhằm đem lại 
hiệu quả cao nhất cho các cơ sở, doanh nghiệp. Cùng 
với đó, Trung tâm luôn có chính sách hỗ trợ về xây 
dựng và phát triển thương hiệu, xúc tiến thương mại… 
góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn của tỉnh 
nhà ngày càng phát triển 

Mứt chuối phồng ngày càng được người tiêu dùng ưa chuộng

Vươn xa nhờ phát huy hiệu quả công nghệ trong sản xuất kinh doanh



Cách đây không lâu, Hội VHNT Bắc Ninh tổ chức Trại sáng tác VHNT 
tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Quan họ Phương Nam và Câu lạc bộ 
Quan họ Mười Nhớ đã tổ chức buổi đón tiếp và giao lưu văn nghệ với các 
thành viên dự Trại sáng tác tại Trung tâm Văn hóa An Nhơn (quận Gò Vấp, 
TP. Hồ Chí Minh). Đây chính là trụ sở sinh hoạt của CLB Quan họ Mười 
Nhớ từ nhiều năm nay.

Nghệ sỹ Quý Thăng

“Mười nhớ” là một làn điệu Quan họ được 
những người yêu dân ca tại TP. Hồ Chí Minh 
lấy làm tên cho Câu lạc bộ thật ý nghĩa. Mười 
là số nhiều phiếm chỉ để nói lên tình yêu không 

thể đo đếm của những người xa quê nhớ về quê hương 
và Quan họ Bắc Ninh. Cuộc giao lưu của những thành 
viên tham gia Trại sáng tác Vũng Tàu với các thành 
viên Câu lạc bộ Quan họ Mười Nhớ thật thân tình, 
cảm động và ấm áp. Nghệ sĩ Quý Thăng - Chủ nhiệm 
Câu lạc bộ là người có tài tổ chức và nhân rộng lan toả 
Quan họ ở vùng đất phương Nam. Thành viên Câu lạc 
bộ không chỉ giới hạn là người quê Bắc Ninh. Tham gia 
buổi giao lưu có nhiều những anh Hai, chị Ba quê Hà 
Tĩnh, Nam Định, Hải Dương và cả ở Nam Bộ nữa.

 Nghệ sĩ Quý Thăng tên thật là Nguyễn Đăng 
Thăng, tuổi Nhâm Thìn (1952), quê xã Mão Điền, huyện 
Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Ông vốn có giọng hát trời 
phú và luôn là hạt nhân văn nghệ của các đơn vị công 
tác và đã giành nhiều giải thưởng hội diễn văn nghệ 
các cấp. Ông cũng đã nhiều lần được thu thanh giọng 
hát phát trên đài tỉnh, đài Trung ương. Năm 1981, ông 
chuyển về công tác tại Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Năm 1984, Quý Thăng cùng hai liền anh Quan họ 
(Xuân Trường và Quý Tráng) thi vào Khoa Dân tộc của 
Viện Nghiên cứu Âm nhạc Việt Nam và trúng tuyển. 
Theo lời khuyên của thầy Lưu Hữu Phước, Quý Thăng 
chuyển vào học ở Phân viện 2 tại TP. Hồ Chí Minh dưới 
sự hướng dẫn của thầy Tô Vũ. Vừa học, vừa tham gia 
vào đơn vị biểu diễn của trường đã giúp ông mở mang 
nhiều kiến thức và trình độ sáng tác, biểu diễn. Tuy 
nhiên, Quý Thăng luôn chú ý mang làn điệu Quan họ 
quê hương làm “vốn tủ” để biểu diễn, giúp cho các tiết 
mục của đoàn thêm phần phong phú và mới lạ trong 
các tiết mục ca cổ đặc trưng của Nam Bộ.

và tình yêu quan họ

PHẠM THUẬN THÀNH
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Nghệ sĩ, nhạc sĩ Quý thăng



Đầu những năm 90, những người quê Hà Bắc công 
tác ở Thành phố Hồ Chí Minh đứng ra vận động 
thành lập Hội đồng hương Hà Bắc (nay là Bắc Ninh) 
và Quý Thăng là người đầu tiên tham gia. Mỗi lần hội 
họp, Hội đồng hương đều tổ chức hoành tráng, có 
mời cả các ca sĩ gạo cội biểu diễn phục vụ như Bảo 
Yến, Nhã Phương, Thanh Lan… và đương nhiên, Quý 
Thăng cũng tích cực đóng góp những làn điệu Quan 
họ “đặc sản” quê hương. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đình 
Huyên - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Bắc gợi ý, Quý 
Thăng nên mở lớp dạy hát Quan họ để những năm 
tới có nhiều tiết mục hơn. Quý Thăng liền bắt tay 
thành lập “Câu lạc bộ Quan họ Mười Nhớ” để làm 
nơi tập hợp và truyền dạy Quan họ. Không ngờ số 
lượng người tham gia ngày một đông, có cả người 
ngoài tỉnh yêu Quan họ cũng tham gia. Câu lạc bộ 
sinh hoạt vào chiều chủ nhật hàng tuần. Thành viên 
Câu lạc bộ đóng hội phí để học tập và duy trì sinh 
hoạt. Việc truyền dạy âm nhạc của Quý Thăng được 
thực hiện miễn phí. Để trình diễn Quan họ sát với 
lề lối truyền thống, các thành viên đều tự sắm trang 
phục Quan họ từ quê hương Bắc Ninh mang vào. Câu 
lạc bộ nhanh chóng trở thành hạt nhân tích cực của 
quận Gò Vấp, tự phục vụ địa phương và tham gia hội 
diễn văn nghệ quần chúng cấp thành phố. Không chỉ 
trình diễn các làn điệu đơn lẻ, Câu lạc bộ còn phấn 
đấu trình diễn canh hát Quan họ truyền thống dài 

3 tiếng để phục vụ nhu cầu thưởng thức Quan họ 
chiếu như ở các làng Quan họ gốc. Tiếng lành đồn xa, 
nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã đặt hàng Quý Thăng 
đem quân đến biểu diễn phục vụ vào các sự kiện quan 
trọng. Để đáp ứng nhu cầu của người dân thưởng thức 
âm nhạc, Quý Thăng đã đứng ra thành lập “Trung 
tâm Quan họ Phương Nam” do chính ông đứng đầu, 
đồng thời, nhận tổ chức biểu diễn và cả sáng tác tác 
phẩm âm nhạc theo đơn đặt hàng. Đáng chú ý, trong 
số các sáng tác ấy phải kể đến tác phẩm “Tiếng hát 
trên dòng sông Quan họ” (Huy chương Vàng hội diễn 
toàn quân năm 1984); “Đường cứu nước Bác đi” và 
“Núi sông vẫn vang lời Bác” (Huy chương Vàng hội 
diễn Ban Tài chính Quản trị Trung ương năm 2000); 
ca cảnh “Miền Nam thương nhớ Bác” và “Đài hoa 
dâng Bác” (Huy chương Vàng toàn quân năm 2005)… 
Đó là những thành công mà nghệ sĩ Quý Thăng gặt 
hái được trên con đường lao động nghệ thuật đầy gian 
nan thách thức, nhưng có lẽ thành công lớn nhất là 
ông đã truyền dạy Quan họ cho hàng nghìn người yêu 
dân ca Quan họ suốt mấy chục năm qua.

Bền bỉ duy trì Câu lạc bộ Quan họ Mười Nhớ, 
tâm huyết đem nghệ thuật Quan họ trình diễn phục 
vụ nơi phương trời Nam, nghệ sĩ Quý Thăng thực sự 
là người gieo mầm Quan họ và lan tỏa nghệ thuật 
dân ca Kinh Bắc đi xa, đó là tình yêu quê hương rất 
đặc biệt của ông 

Câu lạc bộ "Mười Nhớ"
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