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GO MORE GREEN

HÔM NAY TÔI SỐNG XANH HƠN”
Đó là chủ đề của sự kiện Giờ Trái đất 2018 diễn ra từ 20h30 - 21h30 thứ Bảy ngày 24/3.
Đây cũng là thông điệp đã và đang được Bộ Công Thương phát động tuyên truyền tới mọi
công dân, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, ban, ngành toàn xã hội hãy luôn “sống xanh hơn”
nhằm thực hiện các hoạt động về tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và
ứng phó với hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Đ

ể thông điệp và sự kiện Giờ Trái đất được
thực hiện đồng loạt, lan tỏa, rộng khắp,
đầu tháng 3/2018, Bộ Công Thương đã tổ
chức Lễ phát động và khởi động Chiến
dịch Giờ Trái đất 2018 tại Thủ đô Hà Nội. Chương
trình được các nhãn hàng, thương hiệu lớn tài trợ,
đồng hành là Hanoi Beer Premium, DAIKIN và Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
Theo đó, hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2018,
tại TP Hà Nội, TP HCM, TP Đà Nẵng và tất cả tỉnh,
thành phố trên toàn quốc sẽ đồng loạt tắt đèn từ
20h30’ - 21h30’ ngày 24/3/2018. Trong gần 1 tháng của
chiến dịch, kể từ đầu tháng 3, sẽ có nhiều hoạt động
được tổ chức trên cả nước như cam kết sử dụng điện
tiết kiệm và hiệu quả tại các doanh nghiệp, các hộ gia
đình, giao lưu với các khối trường học, tổ chức các
cuộc thi, trình diễn Flashmob…
Giờ Trái đất là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về
Bảo vệ thiên nhiên (WWF) nhằm nâng cao nhận
thức cộng đồng về biến đổi khí hậu và tiết kiệm
năng lượng trên toàn thế giới. Việt Nam tham gia
Giờ Trái đất từ năm 2009. Giờ Trái đất năm 2017,
sau 1 giờ kêu gọi hưởng ứng tắt đèn và các thiết bị
điện không cần thiết, hệ thống điện quốc gia đã tiết
kiệm được 471.000 kWh. Trước đó, kết quả của Giờ
trái đất năm 2016 đạt 451 kWh, năm 2015 tiết kiệm
được 520 kWh.
Đại diện Bộ Công Thương, bà Nguyễn Thị Lâm
Giang - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiết kiệm năng
lượng và Phát triển bền vững khẳng định, toàn bộ 63
tỉnh, thành phố trong cả nước đã cam kết đồng loạt
hành động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất. Mọi

Thông điệp của Chiến dịch Giờ trái đất 2018

cá nhân và tổ chức tại Việt Nam đều có thể tham gia
chiến dịch bằng nhiều việc cụ thể như tuyên truyền,
tắt các thiết bị điện không cần thiết trong 60 phút của
Giờ Trái đất… Kết quả của chiến dịch không chỉ dừng
lại ở những con số tiết kiệm điện năng mà còn mang ý
nghĩa lớn, tác động đến ý thức mọi người dân và cộng
đồng xã hội để cùng chung tay bảo vệ môi trường,
hành tinh xanh.
Năm nay, Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, diễn viên Việt
Anh, và MC - Á hậu Thụy Vân là những Đại sứ của
Giờ Trái đất 2018. Theo MC - Á hậu Thụy Vân cho
biết, nếu như năm ngoái thông điệp của chiến dịch là
“Tắt đèn bật tương lai” thì năm nay thông điệp cụ thể
hơn, đó là “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh
hơn”. Điều đấy chỉ đích danh mỗi cá nhân chúng ta
cần và sẽ hành động như thế nào để góp phần giúp
cho môi trường, trái đất của chúng ta mãi mãi xanh 

HƯƠNG VIỆT (tổng hợp)
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Xuất khẩu gạo năm 2017:

MỘT NĂM THẮNG LỢI LỚN
Năm 2017, xuất khẩu gạo của nước ta đã đạt gần 6 triệu tấn với kim ngạch gần 3 tỷ USD,
tăng khoảng 25% về trị giá và trên 24% về lượng so với năm 2016.
ĐỨC MINH

TĂNG TRƯỞNG VƯỢT XA KỲ VỌNG
Có thể thấy đây là sự đột phá của ngành gạo nước
ta khi mà năm 2016, xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm
xuống mức thấp nhất trong vòng một thập kỷ qua, chỉ
đạt mức gần 4,9 triệu tấn, trị giá gần 2,2 tỷ USD và
được đánh giá là sẽ gặp nhiều khó khăn trong năm 2017
khi nhiều quốc gia chuyển sang chính sách tự cung, tự
cấp lương thực. Điểm nổi bật mà ngành gạo nước ta
đạt được trong năm 2017 đó là sự tăng trưởng mạnh về
mặt giá trị, đáng chú ý là giá gạo xuất khẩu của nước
ta tăng từ 50 - 100 USD, lên mức hơn 470 USD/tấn gạo
tùy loại. Đây là sự thay đổi tích cực nhất về mặt giá trị
xuất khẩu mà ngành gạo nước ta đạt được trong 5 năm
trở lại đây. Cơ cấu gạo xuất khẩu cũng tiếp tục có sự
chuyển dịch tích cực khi giảm mạnh ở phân khúc gạo
cấp trung bình và cấp thấp; tăng mạnh ở dòng gạo cao
cấp, có chất lượng và giá trị cao.
Có được kết quả này là nhờ những thay đổi tích
cực trong chiến lược xuất khẩu. Năm 2017, Thủ tướng
Chính phủ đã phê duyệt chiến lược phát triển thị
trường gạo Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng
đến 2030, với mục tiêu là giảm dần về số lượng nhưng
vẫn giữ ổn định và tăng về giá trị hạt gạo Việt Nam,
góp phần tạo tiền đề cho công cuộc tái cơ cấu ngành
gạo. Cùng với đó, ngành nông nghiệp đã đẩy mạnh
sản xuất các giống lúa chất lượng cao và tăng lượng
gạo thơm ngon xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng
tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng và
xuất khẩu chính ngạch vào các phân khúc thị trường
cao cấp. Thêm vào đó là do nhu cầu nhập khẩu tăng
cao của các thị trường chính như Trung Quốc, Philippine, Malaysia, Hàn Quốc… đặc biệt là việc mở rộng
xuất khẩu gạo tới các thị trường mới như Iran, Banglades, Iraq… cũng góp phần đưa xuất khẩu gạo của Việt
Nam tăng mạnh, vượt kỳ vọng.
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Ông Nguyễn Thanh Long - Giám đốc điều hành
Công ty TNHH Gạo Việt cho biết: “Trong vài năm
gần đây, doanh nghiệp chúng tôi tập trung xuất khẩu
gạo trắng và gạo đồ sang thị trường Đông Âu. Năm
2017, doanh thu xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị
trường này ước tính cũng tăng 20% so với năm 2016
và dự kiến xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý
I/2018 sẽ tốt hơn”.
Theo các chuyên gia, gạo Việt Nam dù đã xuất
khẩu tới 132 thị trường trên thế giới nhưng vẫn phụ
thuộc rất nhiều vào 4 thị trường châu Á chủ yếu gồm
Trung Quốc, Malaysia, Indonesia và Phillippine, trong
khi nhu cầu gạo của 4 thị trường này lên xuống khá thất
thường. Do vậy, để xuất khẩu gạo ổn định và bền vững
hơn thì cần phải xúc tiến để gạo của chúng ta vào được
nhiều thị trường hơn nhằm phân tán rủi ro. Việc mở
rộng hợp tác với các thị trường mới, hoặc chưa đi sâu
khai thác trong thời gian qua không chỉ giúp tăng sản

Xuất khẩu gạo năm 2017 tăng trưởng vượt kỳ vọng

lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo mà còn giúp hoạt
động xuất khẩu gạo bền vững hơn.

NÂNG CAO GIÁ TRỊ, XÂY DỰNG
THƯƠNG HIỆU CHO HẠT GẠO VIỆT
Một thực tế hiện nay đó là nhiều mặt hàng gạo
xuất khẩu của Việt Nam vẫn chỉ mang tên gọi chung
chung là gạo 25% tấm hay 5% tấm, thậm chí phải
“mặc áo” của các loại gạo nước ngoài mà chưa có
thương hiệu của riêng mình.
Những thành quả mà ngành gạo Việt Nam đã đạt
được trong năm vừa qua là không thể phủ nhận. Tuy
nhiên, để ngành gạo phát triển bền vững thì một trong
những nhiệm vụ trọng tâm, cấp thiết hiện nay đó là
phải nâng cao giá trị và xây dựng thương hiệu cho hạt
gạo Việt Nam.
Tại Hội nghị “Giải pháp phát triển bền vững ngành
hàng lúa gạo vùng Đồng bằng sông Cửu Long” diễn ra

vào tháng 3/2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã
kêu gọi một cuộc cách mạng về nông nghiệp để phát
triển ngành lúa gạo Việt Nam, phấn đấu trong 10 - 20
năm tới, đưa Việt Nam không chỉ là nước xuất khẩu
gạo hàng đầu thế giới mà còn đem lại giá trị gia tăng
tốt nhất cho người trồng lúa ở Việt Nam và các doanh
nghiệp lúa gạo. Thủ tướng cũng nhấn mạnh, tất cả các
tỉnh làm lương thực phải tập trung hơn nữa để sản xuất
lúa gạo chất lượng cao, hình thức đẹp, sạch, đặc biệt là
xây dựng một số thương hiệu lớn. Các nhà khoa học,
các đơn vị sản xuất kinh doanh phải xắn tay cùng Nhà
nước lo cho sản xuất lúa gạo theo định hướng hữu cơ,
chất lượng và thương hiệu.
Có thể nói, hạt gạo Việt đang đứng trước cơ hội
lịch sử làm mới giá trị của mình. Với những thế mạnh
sẵn có, cùng sự chung tay của Chính phủ, các nhà khoa
học, các doanh nghiệp và người trồng lúa thì việc tiếp
tục có những bứt phá ngoạn mục hơn của ngành lúa
gạo trong thời gian tới là điều không quá xa vời 
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CHỨNG KHOÁN 2017
VỚI NHỮNG BƯỚC TIẾN DÀI

Ông TRẦN LÊ MINH
Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần
Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM).

Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2017 đã xác lập
được nhiều kỷ lục về điểm số và quy mô. VN-Index lập đỉnh
của 10 năm trước. Vốn hóa thị trường tăng gấp đôi, nghĩa là
bằng toàn bộ kết quả của 20 năm trước cộng lại. Ở quy mô
vốn hóa như hiện nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã
đủ tiêu chuẩn định lượng về số doanh nghiệp vốn hóa lớn để
sánh vai với các thị trường mới nổi… Để có thêm nhận định
về những con số của thị trường chứng khoán Việt Nam năm
2017, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi
với ông Trần Lê Minh - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần
Quản lý quỹ Đầu tư Việt Nam (VFM).

PV: Năm 2017 kết thúc với nhiều kỷ lục mới được
xác lập, ông ấn tượng nhất điều gì?
Ông TRẦN LÊ MINH: Năm 2017 là một năm rất đặc
biệt, bởi nhìn lại lịch sử của thị trường chứng khoán Việt
Nam không có nhiều năm chúng ta đạt được sự tăng
trưởng ngoạn mục như vậy. Chúng ta có thể dễ dàng
nhìn thấy sự sôi động trên thị trường cổ phiếu, thị trường
trái phiếu cũng sôi động không kém trong năm qua.
Chỉ số VN-Index kết thúc năm 2017 với 984 điểm,
tăng 48% so với năm 2016. Thanh khoản của thị trường
cổ phiếu tăng 65%, thị trường trái phiếu tăng 39%. Các
doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường
cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng với doanh thu 9
tháng đầu năm tăng 18%, lợi nhuận tăng 23%, trong đó
hệ thống công ty chứng khoán có mức lợi nhuận 9 tháng
đầu năm bằng 1,6 lần so với cùng kỳ năm 2016.
Thị trường trái phiếu tiếp tục phát triển mạnh
và ổn định trong năm 2017. Tại Sở GDCK Hà Nội
(HNX), trong năm 2017 đã huy động được hơn 194
nghìn tỷ đồng qua các đợt đấu thầu, trong đó Kho
bạc Nhà nước huy động được hơn 159 nghìn tỷ đồng.
Kỳ hạn trái phiếu Chính phủ bình quân năm 2017
đã lên mức 12,75 năm, tăng 4 năm so với bình quân
năm 2016, giá trị giao dịch bình quân đạt gần 9.000 tỷ
đồng/phiên, tăng 40% so với năm 2016.
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Thị trường cổ phiếu tăng trưởng khá, đặc biệt
thị trường UPCoM - công cụ hỗ trợ công tác cổ
phần hóa doanh nghiệp nhà nước và minh bạch hóa
hoạt động của doanh nghiệp nhà nước đã cổ phần
hoá. Giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu tại HNX
tăng 45% so với cuối năm 2016, trong đó vốn hóa
thị trường UPCoM đạt hơn 603 nghìn tỷ đồng, tăng
gấp đôi so với cuối năm 2016. Thanh khoản trên thị
trường tăng mạnh, tính bình quân, khối lượng giao
dịch tăng 35% và giá trị giao dịch tăng 71% so với
cùng kỳ năm trước.
PV: Những con số ấn tượng mà thị trường chứng
khoán Việt Nam đạt được trong năm 2017 vừa liệt kê
đã cho thấy điều gì, thưa ông?
Ông TRẦN LÊ MINH: Thị trường chứng khoán
2017 phát triển vượt bậc, đã khẳng định tốt vai trò là
kênh huy động vốn trung và dài hạn cho Chính phủ,
cho doanh nghiệp, là kênh đầu tư hấp dẫn cho công
chúng, đóng góp quan trọng vào công cuộc cổ phần
hoá, thoái vốn của doanh nghiệp nhà nước và thu hút
vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.
Thị trường chứng khoán phái sinh non trẻ vừa mới
ra đời đã phát triển nhanh, góp phần hoàn thiện cơ
cấu của thị trường chứng khoán nói riêng và thị trường
tài chính nói chúng. Sau 4 tháng đi vào hoạt động, thị

trường chứng khoán phái sinh đã có khoảng hơn 16.800
tài khoản, chiếm chưa đầy 0,8% số lượng tài khoản trên
thị trường chứng khoán, song bình quân giao dịch ngày
đạt khoảng 20% so với giá trị giao dịch cổ phiếu ở cả
hai Sở GDCK.
Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn, có
chất lượng, quy mô của thị trường cổ phiếu đã đạt
được trên 78% GDP của năm 2016, tương đương 70,2%
GDP của năm 2017, cơ bản đã đạt chỉ tiêu của Chính
phủ đề ra cho năm 2020.
Theo đánh giá của tôi, có nhiều lý do để có thể
tạo nên diễn biến tích cực này. Riêng với thị trường cổ
phiếu, diễn biến có thể chia thành 3 giai đoạn. Trong
giai đoạn 6 tháng đầu năm, thị trường tăng trưởng chủ
yếu do sự tốt lên rõ rệt và thuận với các dự báo trước
đó về kinh tế vĩ mô và kết quả hoạt động của doanh
nghiệp niêm yết. Tới quý III/2017, sự tăng trưởng của
thị trường phần nhiều nhờ sự hậu thuẫn của một loạt
doanh nghiệp niêm yết mới với quy mô lớn. Và trong
quý cuối cùng, động lực chính tạo ra sự tăng trưởng đột
biến của thị trường đến từ dòng vốn ngoại, điển hình là
dòng vốn này đã đổ vào các “đại” doanh nghiệp niêm
yết trên sàn như Vinamilk, Sabeco,…
PV: Năm 2017 cũng là một năm dòng vốn ngoại
tạo ấn tượng mạnh trên thị trường chứng khoán. Ông
có bình luận gì về sự tham gia của dòng vốn này?
Ông TRẦN LÊ MINH: Đúng vậy! Nhìn lại hoạt
động của năm 2017, chúng ta không thể bỏ qua sự tác
động tích cực của dòng vốn ngoại lên tăng trưởng của
thị trường chứng khoán. Việc gia tăng “đột biến” của
dòng vốn ngoại vào Việt Nam trong quý IV/2017 thực
ra là kết quả của một quá trình tích lũy lâu dài trước

đó, mà cụ thể nhất từ khi Ngân hàng Nhà nước triển
khai chính sách tỷ giá trung tâm. Điều này thực sự tích
cực khi đã giúp thị trường ngân hàng có thanh khoản
tốt, từ đó giúp tỷ giá ổn định và lạm phát được kiềm
chế. Cũng từ đó, nhà đầu tư nước ngoài đã có cái nhìn
tích cực hơn rất nhiều đối với những biến động về kinh
tế vĩ mô của Việt Nam.
PV: Nhiều ý kiến đều đồng thuận cho rằng, thị
trường chứng khoán Việt Nam vẫn là điểm đến rất hấp
dẫn của nhà đầu tư nước ngoài. Cá nhân ông suy nghĩ
về điều này thế nào?
Ông TRẦN LÊ MINH: Như đã chia sẻ ở trên, sự
hấp dẫn của thị trường Việt Nam có được là kết quả
của cả một quá trình; do vậy, năm 2018, tôi cho rằng,
điều này sẽ tiếp tục duy trì đối với nhà đầu tư nước
ngoài. Bởi nhà đầu tư nước ngoài vẫn nhìn thấy được
nhiều cơ hội ở Việt Nam.
Theo tôi có 3 lý do: Thứ nhất là, sự ổn định của
nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là các chỉ tiêu về kinh
tế vĩ mô có sự thay đổi tích cực và rõ ràng. Thứ hai là,
công tác bán vốn Nhà nước, trong đó điểm nhấn là tỷ
lệ vốn bán ra đủ lớn sẽ tạo ra các giao dịch quy mô
lớn và nhà đầu tư sẵn sàng trả giá cao. Thứ ba là, cơ
hội, triển vọng về việc nâng hạng của thị trường chứng
khoán Việt Nam - đối với nhà đầu tư nước ngoài, đây
là một cơ hội lớn.
Do vậy, theo tôi, sự hấp dẫn của nhà đầu tư nước
ngoài không chỉ được duy trì trong năm 2018 mà còn
kéo dài sang cả năm 2019.
PV: Xin cảm ơn ông!

DUY THÁI (thực hiện)
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Các doanh nghiệp cơ khí

LÀM GÌ ĐỂ TIẾN KỊP
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0?
Công nghiệp cơ khí được coi là ngành mũi nhọn, ngành xương sống cho sự phát triển công
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh cả thế giới đang phát triển cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, các doanh nghiệp ngành Cơ khí Việt Nam đã có những bước
“chuyển mình”, nỗ lực nâng cao năng lực quản lý, đổi mới công nghệ để bắt kịp với các nước.
QUỲNH ANH

CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN
Từ khi có Quyết định 186/2002/QĐ-TTg của Chính
phủ về 8 nhóm sản phẩm trọng điểm, ngành Cơ khí
đã có những bước phát triển nhất định. Theo Hiệp hội
doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam (VAMI), trong khoảng
10 năm trở lại đây, doanh thu về sản phẩm cơ khí tăng
đều trên 20%. Nhiều sản phẩm cơ khí của Việt Nam
(VN) như thiết bị đồng bộ, đóng tàu, lắp ráp ô tô,
máy nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng cơ khí… đã
có thương hiệu trên thị trường trong nước và quốc tế.
Cùng với đó, những sản phẩm cơ khí công nghệ cao
như thiết kế chế tạo thủy công, thiết kế chế tạo thiết
bị nhà máy xi măng, chế tạo giàn khoan dầu khí tự
nâng 90m… cũng đã xuất hiện. Tuy nhiên, theo đánh
giá thì các sản phẩm cơ khí của VN có giá trị gia tăng
còn thấp, chưa tạo được nhiều đầu ra cho sản phẩm và
nhiều DN cơ khí còn bộc lộ yếu kém. Hàng năm, VN
vẫn phải chi hàng chục tỷ USD nhập khẩu máy móc,
thiết bị và như vậy, ngành Cơ khí không đạt được mục
tiêu là sản phẩm cơ khí Việt Nam đáp ứng 45-50% nhu
cầu trong nước và xuất khẩu 30% mà Chính phủ đề ra
trong Quyết định 186. Nguyên nhân phần lớn là do
việc đầu tư dàn trải, phần chính yếu, quan trọng chưa
được tập trung đầu tư, dẫn đến phát triển lệch. Thêm
vào đó là sự hạn chế của công nghệ sản xuất, tính liên
kết giữa các DN kém, chất lượng nguồn nhân lực chưa
cao, trong khi đó, các dự án thuộc cơ khí trọng điểm
đã được Chính phủ phê duyệt thụ hưởng các chính
sách hỗ trợ theo Quyết định số 10/2009/QĐ-TTg, thì
chỉ có 03 dự án được thực hiện nhưng không trọn vẹn...

TỪNG BƯỚC CHUYỂN MÌNH
Những năm gần đây, trước áp lực cạnh tranh, một
số DN trong nước đã bắt đầu mạnh dạn đầu tư vào
công nghệ, máy móc thiết bị hiện đại và đào tạo đội
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ngũ nhân sự với những kế hoạch quy mô và chiến lược
dài hơi hơn. Điển hình như Tổng công ty Máy động
lực và Máy nông nghiệp Việt Nam dự kiến trong giai
đoạn 2016-2020 đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, nhằm đổi mới
công nghệ và nâng cao năng lực sản xuất với mục tiêu
tiêu xuất khẩu. Công ty Cơ khí Hà Nội cũng đầu tư
trang thiết bị dây chuyền đúc, cung cấp sản phẩm cho
Trường Hải Auto; Công ty CP ô tô Trường Hải có kế
hoạch xây dựng Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai
- Trường Hải và sẽ được đưa vào hoạt động năm 2018.
Trong đó, nhà máy được đầu tư công nghệ hàn laser và
công nghệ sơn tân tiến nhất, cùng với đó là kế hoạch
kết nối các DN sản xuất linh kiện trong nước tăng tỷ lệ
nội địa hóa, phát triển Chu Lai thành Trung tâm cơ khí
đa dạng miền Trung…
Ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ tịch VAMI cho hay,
hiện các DN thành viên trong Hiệp hội cũng đã phối
hợp với nhau trong việc cung ứng và hợp tác thực hiện
các dự án có khối lượng lớn, nhiều hợp đồng sản xuất
kinh doanh đã được triển khai.

PHẢI LÀM GÌ ĐỂ LẤY LẠI VỊ THẾ “SÂN
NHÀ”?
Tại hội thảo “Công nghiệp Cơ khí Việt Nam: Đổi
mới và phát triển” diễn ra vào tháng 10/2017, VAMI
đã đưa ra một loạt đề xuất và kiến nghị, nhằm vực dậy
ngành Cơ khí VN. Theo đó, Hiệp hội này cho rằng, cần
lựa chọn những sản phẩm cơ khí trọng điểm vừa có thị
trường, vừa có cơ sở vật chất để phát triển trong giai
đoạn 2011-2020; Cần tạo điều kiện cho DN cơ khí tham
gia các công trình sử dụng ngân sách nhà nước và trái
phiếu Chính phủ để tạo thị trường tiêu thụ; Lựa chọn
những dự án trọng điểm và tập trung vốn cho vay ưu
đãi đặc biệt; Nhà nước bảo lãnh tín dụng cho DN vay
vốn nước ngoài, hoặc vay vốn lưu động cho chế tạo thiết
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bị cần vốn lớn, chu kỳ sản xuất dài... Ngoài ra, cần đẩy
mạnh hợp tác sản xuất giữa các DN cơ khí trong nước,
tránh đầu tư trùng lặp gây lãng phí, tăng cường đầu tư và
ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất.…
Bên cạnh đó, các DN cơ khí cũng đề xuất Nhà nước
cần sớm xây dựng Chiến lược phát triển ngành Cơ khí
trong giai đoạn sắp tới theo một số định hướng sản
phẩm và dịch vụ hỗ trợ như: Máy móc, thiết bị phục vụ
các ngành công nghiệp quan trọng; các máy móc, thiết
bị, dụng cụ, phụ tùng phục vụ khai thác và chế biến sản
phẩm nông nghiệp, robot nông nghiệp.
Trên thực tế, muốn phát triển ngành Cơ khí thì cần
phải có mạng lưới DN công nghiệp hỗ trợ (CNHT) hùng
hậu. Cụ thể, các DN này phải có hồ sơ năng lực tốt, giá
thành và chất lượng sản phẩm sản xuất ra phải tương đương
với sản phẩm nhập khẩu, có khả năng cung cấp với quy mô
lớn, mà muốn xây dựng một đội ngũ doanh nghiệp CNHT
lớn mạnh đòi hỏi cần có một hệ thống chính sách đồng bộ
và quy hoạch cụ thể để khuyến khích các thành phần kinh
tế mạnh dạn đầu tư hơn vào lĩnh vực này.
Thời gian qua, để hỗ trợ các DN, Bộ Công Thương
đã phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng
lượng Hàn Quốc tổ chức nhiều lớp tập huấn về CNHT
tại Hàn Quốc. Những lớp tập huấn này được các DN
đánh giá là một trong những hình thức hỗ trợ rất
thiết thực đối với các doanh nghiệp CNHT trong đó
có ngành Cơ khí. Nó không chỉ giúp các DN học hỏi
thêm được nhiều kinh nghiệm, mà còn giúp kết nối
được với các Viện nghiên cứu, DN cũng như các giáo

Dây chuyền sản xuất linh kiện ô tô của Thaco

sư chuyên ngành của Hàn Quốc. Ông Nguyễn Mạnh
Quang - Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Cơ khí
Mạnh Quang cho rằng, các lớp tập huấn tại Hàn Quốc
mà Bộ Công Thương tổ chức thực sự rất hiệu quả, tuy
nhiên, không phải DN cơ khí nào cũng có cơ hội tham
gia các chương trình tập huấn này mà thường phải tự
học hỏi, mày mò. Vì vậy, nếu Nhà nước hỗ trợ hoặc
thành lập một quỹ để dịch các sách về kỹ thuật cơ khí
của nước ngoài sang tiếng VN thì cũng là hình thức hỗ
trợ rất thiết thực đối với các DN cơ khí.
Có thể thấy rằng, các DN trong nước đang chuyển
mình để bắt kịp với xu hướng hội nhập trong thời đại
cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, muốn phát
triển được ngành Cơ khí thì không chỉ mình DN phải
nỗ lực mà rất cần đến bàn tay của Nhà nước trong việc
tạo thị trường, tạo đầu ra cho sản phẩm, cũng như các
chính sách hỗ trợ kịp thời, hiệu quả nhằm khuyến khích
ngành cơ khí VN phát triển 

Bộ Công Thương đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc cho các DN cơ khí VN
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LỢI ÍCH CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

Với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 như hiện nay, việc ứng dụng các
giải pháp thương mại điện tử vào kinh doanh là điều tất yếu. Đây là xu hướng đang lan tỏa
mạnh mẽ và mang lại hiệu quả kinh tế cao mà các doanh nghiệp cần quan tâm.

V

iệt Nam được đánh giá là một trong những
quốc gia có mức tăng trưởng thương mại
điện tử nhanh nhất thế giới, với tốc độ 35%
mỗi năm (cao gấp 2,5 lần so với Nhật Bản).
Ngoài ra, các doanh nghiệp ứng dụng Internet và công
nghệ có mức tăng trưởng nhanh gấp 2,1 lần so với đơn
vị không dùng. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa chi hơn
30% ngân sách cho đầu tư công nghệ thì doanh thu tăng
gấp 9 lần so với doanh nghiệp chi dưới 10%.
Theo kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai
đoạn 2016 - 2020, tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực bán

THÙY CHI
lẻ sẽ đạt khoảng 20%/năm và đạt khoảng 10 tỷ USD
vào năm 2020. Trên thực tế, theo giới chuyên môn ước
tính, thương mại điện tử đang có mức tăng trưởng cao,
khoảng 25% trong năm 2017. Thời gian tới, thương mại
điện tử sẽ trở thành kết cấu hạ tầng quan trọng của
lĩnh vực này.
Tại “Ngày hội doanh nhân 2017” do Cục Xúc tiến
Thương mại (Bộ Công Thương) tổ chức diễn ra gần
đây, ông Đỗ Kim Lang - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến
thương mại đã nhấn mạnh đến sự lan tỏa mạnh mẽ của
thương mại điện tử trong xu hướng toàn cầu hóa hiện

"Ngày hội doanh nhân 2017" với chủ đề "Giải pháp Thương mại điện tử để doanh nghiệp thành công hơn".
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nay. Theo đó, doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận thêm
nhiều dịch vụ như: Tư vấn, cung cấp ý tưởng, các giải
pháp trong cuộc cách mạng công nghệ số,… Từ đó, có
được phương án kinh doanh hiệu quả hơn.
Thời gian qua, hầu hết các trang thương mại
điện tử Việt Nam đều đang được xây dựng theo
một khuôn mẫu chung, đáp ứng một phần nhu cầu
trưng bày hàng hóa, cung cấp tiện ích lựa chọn và
thanh toán đơn hàng… nhưng chưa tích hợp được
các dịch vụ cộng sinh cho một quy trình thương
mại điện tử khép kín như tối ưu digital marketing,
kết nối điểm bán hàng online và offline. Gia nhập
sân chơi thương mại điện tử, điều mà các nhà bán lẻ
cần làm là không chỉ dựng lên một website bán hàng
mà còn phải tính đến bài toán tổng thể cho một hệ
thống kinh doanh đồng bộ từ sản xuất, marketing,
quản lý đơn hàng/nguồn hàng đến các công tác vận
chuyển, giao nhận.
Tại “Ngày hội doanh nhân 2017” vừa diễn ra,
Bà Nguyễn Thị Hạnh - Giám đốc Đối ngoại Công
ty CP Công nghệ Sen Đỏ đã lấy một ví dụ từ câu
chuyện ngành taxi: Cách đây vài năm, khi Vinasun
hoặc Mai Linh group… là những loại xe taxi truyền
thống, khách hàng gọi xe bằng cách liên hệ tổng
đài được thịnh hành và ưa dùng nhất lúc bấy giờ.
Nhưng đến nay, với công nghệ phát triển, Uber và
Grab là taxi tự lái lại được hành khách gọi xe bằng
cách sử dụng ứng dụng trên điện thoại di động
(nhập điểm đến và điểm đi, được báo sẵn số tiền
và quãng đường đi, có đầy đủ tên tài xế và biển
số xe). Đôi khi, những chuyến đi được áp dụng mã
khuyến mại, giảm giá... Rõ ràng, hình thức phục vụ
này tiện lợi gấp nhiều lần so với taxi truyền thống,
được người dùng lựa chọn và yêu thích trong thời
gian qua. Trong tương lai không xa, nếu so với taxi
tự lái thì taxi truyền thống khó thể tồn tại được. Vì
thế, cần bàn bạc nghiêm túc cách chấp nhận công
nghệ số, thương mại điện tử và xem xét năng lực
cạnh tranh của taxi truyền thống nhằm bảo vệ lợi
ích người tiêu dùng.
Hiện nay, Việt Nam chiếm 50% dân số sử dụng
Internet. Người sử dụng Internet lên mạng từ 3-7 giờ/
ngày chiếm 58%, mua sắm trực tuyến lên tới 62% người
sử dụng. Con số này cho thấy, Việt Nam đang là nước
có cơ hội lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử. Nói về
hiệu quả kinh doanh khi áp dụng thương mại điện tử,
bà Hạnh nhấn mạnh: “Sự tăng trưởng doanh thu trên
website bán hàng của Sen Đỏ mỗi năm tăng gấp 3 lần.

Đến cuối năm 2016, số người bán chỉ là 100.000 nhưng
số người mua lên đến 1.000.000”.
Sen Đỏ là sàn thương mại điện tử C2C hàng đầu
tại Việt Nam, là một nguồn cung cấp sản phẩm giá
tốt nhất cho hàng triệu người mua trên cả nước, cung
cấp giải pháp kinh doanh điện tử cho hàng trăm nghìn
người bán và các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Sen Đỏ
đã có những chiến lược rất rõ ràng, Công ty sử dụng
giao diện Sendo.vn phù hợp trên điện thoại, máy tính
và cả trên máy tính bảng. Ứng dụng mua sắm Sen Đỏ
dễ dàng tải về trên cả 2 nền tảng đó là App store và
Google Play. Bên cạnh đó, Công ty có trong tay một
đội ngũ cán bộ công nghệ xuất chúng, giúp Sen Đỏ
đến tay người tiêu dùng gần hơn. Sen Đỏ không chỉ
dành cho người mua mà cho cả những người muốn
bán hàng (shop) thông qua webside: Ban.Sendo.vn.
Ứng dụng luôn hiển thị thông báo người muốn mua
hàng và xác nhận thanh toán nhanh chóng. Đặc biệt
hơn, quy trình bán hàng của Shop trên Sendo.vn
khép kín và hoàn toàn bằng công nghệ số, đơn giản
và miễn phí.
Vì sao Sen Đỏ làm được việc này? Sen Đỏ đã phát
triển và vận hành trên nền tảng kỹ thuật, cho phép
các đối tác kết nối nhanh chóng như nhà cung cấp vận
chuyển Vietnam post, Viettel post, Giao hàng nhanh,
những nhà truyền thông quảng cáo như Vnexpress, Facebook và khách hàng có thể thanh toán nhanh gọn qua
các đối tác Senpay, Napas, Vietinbank, TP Bank.
Với mục tiêu, “Người dùng ở đâu, Sen Đỏ ở đó”
Bà Hạnh đã lấy một ví dụ đơn giản, chúng ta có thể vào
google tìm kiếm “Đầm xòe”. Không lạ gì khi 3 link quảng
cáo về Sendo.vn đứng trên top Google. Hay như đọc báo
online, truy cập Facebook chúng ta đều có thể dễ dàng
bắt gặp thương hiệu, logo của Sendo.vn. Cùng lúc đó,
Sen Đỏ đã cho ra mắt sản phẩm SendoAds (Keyword
Ads, Shop Ads). Đây chính là giải pháp quảng cáo kết
hợp với Google dành cho Shop.
Trên đây, Sen Đỏ chỉ là ví dụ điển hình khi áp dụng
thành công mô hình kinh doanh kết hợp công nghệ
điện tử để gửi tới các doanh nghiệp thông điệp: “Thế
giới đang thay đổi rất nhanh. Công ty lớn không còn
đánh bại công ty nhỏ được nữa, mà sẽ là người nhanh
đánh bại kẻ chậm”. Điều này cho thấy rõ, tốc độ phát
triển của công nghệ đã nhanh chóng trở thành một giải
pháp cứu cánh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Khi
anh lớn nhưng không nhanh chóng cập nhật với xu thế
xã hội, thì anh vẫn mãi bị đánh bại trước anh bé nhanh
chân hơn mà thôi 
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EVN

PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG VỚI CHẤT LƯỢNG
VÀ ĐỘ TIN CẬY NGÀY CÀNG CAO
Năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đưa ra nhiệm vụ đối với công tác kinh doanh
và dịch vụ khách hàng (KD&DVKH) là phải đảm bảo cung cấp đủ điện phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân với chất lượng và độ tin cậy ngày càng cao; Hoàn thành
toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018. Trong đó, điện thương phẩm đạt 190,54 tỷ kWh; Tỷ
lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn 7,2%; Chỉ số tiếp cận điện năng xếp hạng ≤ 60/190 quốc
gia, nền kinh tế; Mức độ hài lòng khách hàng sử dụng điện toàn EVN ≥ 8,00 điểm.

N

THANH BA

hằm thực hiện tốt nhiệm vụ trên, ngày
28/2 vừa qua, EVN đã ban hành Chỉ thị
số 989/CT-EVN về công tác KD&DVKH
năm 2018. Theo đó, lãnh đạo Tập đoàn
đã yêu cầu người đứng đầu các đơn vị điện lực luôn
có cách nhìn nhận, tư duy đổi mới trong phục vụ
khách hàng, phấn đấu chỉ số tiếp cận điện năng ở
top 60 thế giới; Chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng
phó với diễn biến bất thường của thời tiết và các tình
huống bất lợi trong cung cấp điện, tập trung đảm bảo
cung cấp điện mùa khô và mùa nắng nóng năm 2018.

Trên cơ sở đó, EVN đã nhanh chóng triển khai
đồng loạt các giải pháp căn bản như: Một là, thay
đổi mạnh mẽ tư duy người đứng đầu đơn vị và người
lao động. Bởi EVN đã chuyển từ cung ứng dịch vụ
điện sang phục vụ khách hàng một cách văn minh.
Hơn nữa, EVN cũng xác định rõ, toàn bộ các hoạt
động từ đầu tư xây dựng, quản lý kỹ thuật đến vận
hành... đều ảnh hưởng tới chất lượng cung cấp điện
(độ tin cậy, tần số, điện áp,...), chất lượng dịch vụ
khách hàng và sự hài lòng của khách hàng. Do đó,
tất cả mục tiêu là vì khách hàng và vì doanh nghiệp.

EVN thực hiện tốt công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

14 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

CBCNV EVN chú trọng chăm sóc khách hàng

Hai là, các đơn vị, phòng ban chức năng của EVN
đã xây dựng phương án cấp điện dự phòng cho các
phụ tải lớn, phụ tải quan trọng phục vụ phát triển
kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Đồng thời,
lập kế hoạch cắt điện của năm 2018 đối với các công
việc có kế hoạch trên lưới điện. Qua đó, các đơn
vị tính toán chỉ số độ tin cậy các công việc theo kế
hoạch và báo cáo về Tập đoàn trước ngày 31/3/2018.

Năm là, thực hiện các giải pháp để thúc đẩy
triển khai năng lượng mặt trời áp mái. Nghiên cứu,
áp dụng các giải pháp tiết kiệm điện khi có thể xác
định được lượng điện năng tiết kiệm. Chú trọng các
giải pháp tiết kiệm điện trong chăn nuôi thủy hải
sản, nâng cao hiệu quả sử dụng điện của các khách
hàng công nghiệp.

Ba là, các công trình mới đưa vào sử dụng và sau
sửa chữa lớn/cải tạo/nâng cấp không được để xảy ra
sự cố và tuyệt đối không được cắt điện để thực hiện
các công tác định kỳ trong vòng 3 năm. Các đơn vị
căn cứ tình hình cụ thể về chất lượng hạ tầng lưới
điện, trang thiết bị, trình độ tổ chức quản lý để hạn
chế thấp nhấp số lượng công trình, đường dây không
có sự cố, với mục tiêu đến năm 2020 không có sự cố
chủ quan trên lưới điện.

Sáu là, luôn quan tâm tới đời sống tinh thần và
vật chất cho người lao động trực tiếp SXKD để có
điều kiện làm việc tốt hơn. Tiếp tục rà soát bổ sung
xây nhà trực vận hành Điện lực. Tổng công ty iện lực
làm việc với các nhà sản xuất trong nước, đặt hàng
xe ô tô chuyên dùng sửa chữa điện dạng nhỏ, trang
bị đầy đủ công cụ làm việc cho CBCNV. Phấn đấu
đến năm 2020, bỏ hình thức thuê xe cá nhân và sử
dụng 100% xe chuyên dùng cho công tác trực tiếp
tại hiện trường.

Bốn là, tiếp tục ứng dụng công nghệ vào công tác
KD&DVKH. Trong đó, trang bị đầy đủ hạ tầng công
nghệ cung cấp dịch vụ điện chất lượng; Áp dụng thống
nhất phần mềm EVNHES, khai thác hiệu quả hệ thống
MDMS, hoàn thành triển khai CMIS 3.0; Kết nối hệ
thống cơ sở dữ liệu tập trung, thông suốt giữa Trung
tâm CSKH với các Tổng Công ty Điện lực và Công ty
điện lực nhằm đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời.

Cuối cùng là, đẩy mạnh công tác truyền thông
trực quan và trên các phương tiện thông tin đại
chúng, mạng xã hội về công tác KD&DVKH. Nghiên
cứu việc sử dụng các đơn vị truyền thông chuyên
nghiệp để thực hiện công tác truyền thông của Tập
đoàn. Thực thi văn hóa doanh nghiệp của EVN trong
từng việc làm của từng CBCNV, vì sự phát triển lâu
dài và bền vững của EVN 
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EVNNPC:

NỖ LỰC

tạo nhiều đột phá
cho năm 2018

Đảm nhiệm vai trò là nhà cung cấp điện năng phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh
tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc,
năm 2017, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế
hoạch năm mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao. Trong đó, tổng sản lượng điện
thương phẩm đạt 57,18 tỷ kWh, tăng 11,81% so với năm 2016; Giá bán điện bình quân đạt
1.570,80 đồng/kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 5,77%, giảm 0,32% so với cùng
kỳ; Điểm bình quân đánh giá mức độ hài lòng khách hàng đạt 7,86 điểm… Kết quả đó là
những minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng của tập thể CBCNV- LĐ Tổng công
ty và là cơ sở để EVNNPC có những đột phá mới trong năm 2018.

N

ANH TUẤN

ăm 2017 là năm có nhiều khó khăn, thách
thức với ngành điện Việt Nam nói chung
và EVNNPC nói riêng khi phải đón nhận
hơn 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới.
Trong đó, cơn bão số 2 và bão số 10 đã gây thiệt hại
lớn đến hệ thống điện miền Bắc. Đồng thời, nhiều đợt
lũ quét đã ảnh hưởng đến việc cung ứng điện tại một
số tỉnh miền Trung và các tỉnh Sơn La, Yên Bái, Điện
Biên, Phú Thọ, Thái Nguyên… Bên cạnh đó, việc cải
tạo lưới điện hạ áp nông thôn và nguồn vốn để đầu
tư còn hạn chế, trong khi nhu cầu về điện năng không
ngừng tăng cao.
Trước những khó khăn đó, Ban lãnh đạo EVNNPC
đã đề ra và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý,
kỹ thuật như: Bố trí dành 14.993,4 tỷ đồng để đầu tư
xây dựng nhiều công trình điện trọng điểm, các dự án
cấp điện cho các phụ tải quan trọng theo chỉ đạo của
EVN. Theo đó, Tổng công ty đã khởi công 74 dự án
110kV, hoàn thành đóng điện 87 dự án 110 kV với năng
lực tăng thêm khoảng 2.238 MVA và 492,5 km đường
dây 110 kV; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ
trong SXKD; Ban hành định mức chi phí khâu phân
phối điện cho các đơn vị thành viên; Xây dựng định
mức hàng tồn kho tối ưu; Triển khai hệ thống phần
mềm Quản lý nhân sự (HRMS) phiên bản nâng cấp đến
tất cả các đơn vị trực thuộc EVNNPC. Đồng thời, áp
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Công nhân ngành Điện miền Bắc kiểm tra thiết bị, đảm bảo
vận hành an toàn lưới điện.

dụng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc KPI.
Cùng với các biện pháp sản xuất kinh doanh, công
tác cải cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách
và cách thức làm việc, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo
sự tin tưởng và hài lòng đối với khách hàng đã được
Tổng công ty quan tâm. Theo đó, EVNNPC đã chỉ
đạo các Công ty thành viên rà soát, sửa đổi các quy
trình, quy định theo hướng đơn giản, minh bạch, công
khai về thủ tục, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách

EVNNPC đóng điện thành công dự án “Trạm biến áp 220/110kV Vĩnh Tường và các đường dây đấu nối 220kV, 110kV” thuộc địa
phận huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

hàng. Nhờ vậy, công tác phát triển khách hàng mới
của Tổng công ty trong năm qua đạt 426.513 khách
hàng. Ngoài ra, dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tổng
công ty cũng có nhiều chuyển biến tốt khi đã tiếp
nhận, phối hợp giải quyết và phản hồi thông tin cho
1.151.590 yêu cầu của khách hàng, tăng 877.021 yêu cầu
so với năm 2016. Đây là những kết quả đáng ghi nhận
của tập thể CBCNV-LĐ Tổng công ty và tiếp tục là cơ
sở quan trọng cho những thắng lợi mới của EVNNPC
trong thời gian tới.
Bởi vậy, năm 2018, EVNNPC đề ra mục tiêu, phấn
đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 63,9 tỷ kWh, tăng
11,75% so với năm 2017; Giá bán điện bình quân đạt
1.635 đ/kWh; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 7 ngày làm
việc; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức dưới 5,68%;
Sự cố thoáng qua đường dây 110 kV giữ ở mức 0,701
vụ/100 km/năm; Sự cố TBA 110 kV là 0,167 vụ/trạm/
năm; Lắp đặt thêm tụ bù với tổng công suất 325,055
MVAr, trong đó: Bù lưới 110 kV là 70 MVAr, bù trung
áp là 75,1 MVAr, bù hạ áp là 179,955 MVAr…

cậy cung cấp điện, tích cực triển khai kế hoạch sửa
chữa, bảo trì, thí nghiệm và các công trình cải tạo
lưới điện 110 kV; Củng cố nguồn, lưới điện, ngăn
ngừa và giảm sự cố; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công trình đầu tư trong năm 2018 đã được EVN
phê duyệt; Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi
trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác
các công trình điện; Tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ
đạo cải cách hành chính đối với các Điện lực thành
viên trên cơ sở rà soát, bổ sung, hiệu chỉnh, sửa đổi
các quy chế, quy định nội bộ theo hướng công khai
minh bạch, thông thoáng và tiện lợi cho khách hàng;
Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực;… Đặc biệt, coi trọng công tác kỹ
thuật an toàn trong sản xuất, tuyệt đối không để xảy
ra tai nạn lao động do nguyên nhân chủ quan, giảm
thiểu tối đa tai nạn lao động do nguyên nhân khách
quan; Phát huy nội lực từ các sáng kiến cải tiến kỹ
thuật của CBCNV-LĐ Công ty; Chú trọng nghiên
cứu, ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học công
nghệ mới vào SXKD.

Để đạt được các mục tiêu đó, ngày từ đầu năm,
Tổng công ty đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp
như: Chuẩn bị tốt công tác triển khai thị trường điện;
Theo dõi sát tình hình phụ tải, xây dựng phương
thức vận hành lưới điện 110 kV, nâng cao độ tin

Tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm của Ban
lãnh đạo Tổng công ty cũng như tập thể CBCNV-LĐ,
năm 2018, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ có nhiều
đột phá mới, nhằm khẳng định vị thế cũng như thương
hiệu trong sự nghiệp phát triển kinh KT-XH đất nước 
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Thương hiệu HBT:

10 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Thành lập từ năm 2008, đến nay, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) là
một trong những thương hiệu Việt vững mạnh trong lĩnh vực chế tạo, lắp đặt, sửa chữa, bảo
trì, hiệu chỉnh các loại máy biến áp, trạm Kiốt, tủ điện cao thế/hạ thế, máy phát điện/cắt
điện, thiết bị điện/điện tử/bưu chính viễn thông,… Với các chỉ tiêu kinh doanh có tốc độ tăng
trưởng cao, ổn định hàng năm, Công ty đã và đang giữ vai trò như một “người lính xung
kích” hàng đầu trên thị trường thiết bị điện, góp phần vào những thành công của ngành
Điện Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

N

gạn ngữ có câu: “Vạn sự khởi đầu nan”.
Thật vậy, ra đời trong bối cảnh Việt Nam
hội nhập vào nền kinh tế quốc tế với sự
cạnh tranh trên thị trường ở mọi lĩnh vực
ngày càng gay gắt, nên những ngày đầu thành lập,
Công ty gặp không ít khó khăn, thử thách. Đó là nguồn
tài chính hạn hẹp, không ngân hàng nào cho vay nên
không đầu tư được nhiều. Cùng đó, nhân sự trình độ
cao không nhiều, dây chuyền máy móc chưa có gì, chủ
yếu là máy móc thô sơ. Nhà xưởng và những thiết bị
phụ trợ công nghệ cao thì phải đi thuê, khách hàng ít…
Để tồn tại, Công ty đã tận dụng tối đa mọi nguồn lực.
Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh của những
thành viên sáng lập trẻ tuổi, có trình độ, kinh nghiệm,
nhiệt huyết với tinh thần khởi nghiệp cao.

PHÁT HUY TINH THẦN VƯỢT KHÓ
Với tinh thần vượt khó, “quyết chí ắt làm nên”, ngay
từ ngày đầu hoạt động, căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt
động của đơn vị, Công ty đã xây dựng, ban hành hệ thống
Quy chế quản lý nội bộ phù hợp với Điều lệ và luật pháp
hiện hành để quản lý, vận hành hoạt động kinh doanh.
Từ đó, Công ty đã vừa triển khai công tác bán hàng đến
các đại lý vừa bắt tay ngay vào việc tổ chức, kiện toàn bộ
máy quản lý (từ Ban giám đốc đến các phòng ban nghiệp
vụ, các Chi nhánh/Kho); tổ chức bộ phận kế toán để thực
hiện công tác hạch toán tài chính doanh nghiệp. Từng
bước, từng bước một…, Công ty đã vượt qua khó khăn
ban đầu. Ban lãnh đạo, đội ngũ CBCNV ngày một chuyên
nghiệp hóa, cơ cấu tổ chức ngày một hoàn thiện. Những
thuận lợi bắt đầu đến với Công ty như: Đối tượng khách
hàng dần được mở rộng; Có thêm các cổ đông góp vốn;
Ngân hàng đồng ý cho vay,…
Đặc biệt, năm 2011, Công ty đã có và khánh thành
khu Văn phòng điều hành, Nhà xưởng mới tại KCN
Ninh Hiệp (Hà Nội) với diện tích 2.500m2; Từ 2015 đến
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HƯNG HÀ

Cùng chung tay xây dựng HBT phát triển bền vững

nay, mở thêm Nhà máy Vimec tại KCN Tiên Sơn (Bắc
Ninh) trên diện tích 5.400m2 và Nhà máy tại KCN Đại
Đồng (Bắc Ninh) với diện tích 10.000m2, tạo công ăn việc
làm cho hàng trăm công nhân, lao động. Đây là bước
chuyển mình tạo dấu ấn bước ngoặt của Doanh nghiệp,
khẳng định nỗ lực không ngừng của đội ngũ thanh niên,
CBCNVLĐ thế hệ trẻ HBT. Trong đó, người đi đầu là
Kỹ sư Nguyễn Đăng Quân - Tổng giám đốc - người khởi
nghiệp và phất cao ngọn cờ thương hiệu HBT cho đến
hôm nay.
Từ đó, để củng cố, tạo dựng cho mình một điểm tựa
vững chắc trên thương trường, Công ty đã chú trọng tới
việc đầu tư trang thiết bị và nguồn lực có trình độ kỹ
thuật cao; Tiến hành xây dựng Hệ thống quản lý chất
lượng tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001: 2008 nhằm đảm
bảo chất lượng sản phẩm khi cung cấp ra thị trường,
đạt được các yêu cầu, mong đợi của khách hàng. Hiện
tại, Công ty đã đầu tư đầy đủ các loại dây chuyền, máy
móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến của các nước phát triển
(Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc,…) nhằm nâng

cao phục vụ cũng như đẩy mạnh hoạt động sản xuất
như: Dây chuyền xẻ tôn Silic tự động; Dây chuyền cắt
tôn tự động; Dây chuyền quấn đồng lá tự động,…
Hơn nữa, thời gian gần đây, Công ty còn phối hợp
rất hiệu quả với Viện máy và Dụng cụ công nghiệp để
nghiên cứu và sản xuất ra những máy móc thiết bị phát
triển sản xuất như: dây chuyền cuốn dây cao thế tự
động, lò sấy chân không, máy nạp dầu chân không,…

NHỮNG THÀNH QUẢ TRÂN TRỌNG VÀ
THỊ TRƯỜNG RỘNG KHẮP
Mặc dù mới qua 10 năm xây dựng, trưởng thành,
nhưng với sự nỗ lực hết mình của cán bộ công nhân viên
Công ty, cùng sự đầu tư về trang thiết bị, áp dụng các
công nghệ sản xuất tiên tiến, HBT đã có những kết quả
đáng khích lệ. Hàng năm, Doanh nghiệp luôn hoàn thành
tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, năm sau cao hơn năm
trước. Những năm gần đây như năm 2015, doanh thu
Công ty đạt 100 tỷ đồng. Năm 2016 đạt 180 tỷ đồng. Năm
2017, doanh thu đạt trên 180 tỷ đồng, lợi nhuận tăng 20%
so với năm 2016. Năm 2018, HBT phấn đấu đạt doanh thu
300 tỷ đồng. Trong đó, riêng các Nhà máy của HBT đã có
công suất đáp ứng được khoảng 200 tỷ đồng/năm.
Để có được những kết quả trên, HBT đã luôn có những
giải pháp phát triển sản xuất linh hoạt. Công ty thường
xuyên, chủ động xây dựng kênh bán hàng đa dạng, uyển
chuyển, đánh giá phân tích rõ từng khu vực thị trường.
Nếu khu vực nào mà các đại lý khai thác thị trường tốt thì
Công ty thúc đẩy kênh đại lý. Khu vực nào mà nhân viên
kinh doanh bán hàng trực tiếp làm tốt thì HBT đẩy mạnh
kênh bán hàng trực tiếp,… Bởi vậy, hệ thống đại lý, khách
hàng của Công ty đã phủ rộng khắp cả nước. Vùng miền
nào, Công ty cũng có những khách hàng lớn như:

Sản phẩm máy biến áp do HBT sản xuất

thể, có kế hoạch cho từng phần như thị trường, máy
móc công nghệ, nhân sự, quy trình, tài chính, khách
hàng,… Tất cả đều có tính thống nhất, đồng bộ, nhiệm
vụ thực hiện được gắn quyền lợi, trọng trách cao.

Miền Nam: Bắt đầu từ năm 2018, lần đầu tiên HBT
đã ký được hợp đồng với Tổng công ty Điện lực miền
Nam (EVNSPC), cung cấp sản phẩm cho trên 21 tỉnh
của EVNSPC với tổng giá trị hợp đồng là 40 tỷ đồng.

Chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như giá trị cốt
lõi và triết lý kinh doanh của HBT, ông Nguyễn Đăng
Quân - Tổng giám đốc Công ty nhấn mạnh: “Sứ mệnh
của Doanh nghiệp là cung cấp cho khách hàng những
sản phẩm mang thương hiệu HBT với chất lượng tốt
nhất, giá cả cạnh tranh, hợp lý nhất. Từ đó, góp phần
giảm tổn thất điện năng cho ngành Điện, đóng góp
cho sự phát triển bền vững của ngành Điện và xã hội.
Đồng thời, đưa sản phẩm thiết bị điện của Việt Nam
xuất khẩu ra nước ngoài, góp phần xây dựng thương
hiệu thiết bị điện Việt Nam trong khu vực Đông Nam
Á cũng như thị trường quốc tế. Để làm được điều đó,
HBT đã và đang phấn đấu trở thành một nhà sản xuất,
phân phối máy biến áp, thiết bị điện hàng đầu Việt
Nam dựa trên những giá trị cốt lõi là: Chất lượng - An
toàn - Tin cậy. Trong đó, HBT chú trọng phát huy các
yếu tố cơ bản như: Quy trình nội bộ; Dây chuyền công
nghệ hiện đại, tối ưu hiệu quả; Dịch vụ chuyên nghiệp;
Chuyên môn hóa; Sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính;
Đa dạng kênh bán hàng và đặc biệt là phát huy giá trị
văn hóa doanh nghiệp…”.

Đặc biệt, sang năm 2018, HBT đã và đang mở rộng,
phát triển thêm một số thị trường tại các nước Đông
Nam Á như Lào, Campuchia và Myanma. Đây là những
thị trường được Công ty khảo sát từ năm 2017 và đặt
doanh số mang tính chiến lược trong thời gian tới. Để
đạt được các mục tiêu, HBT đã có những giải pháp cụ

Hôm nay, với dấu ấn 10 năm, HBT như được tiếp
thêm sinh lực và tự hào khẳng định: Bằng năng lực của
mình, HBT sẵn sàng, đủ khả năng đảm trách những
công trình trọng đại với tiến độ bàn giao nhanh, chất
lượng cao nhằm đưa thương hiệu HBT lên những tầm
cao mới! 

Miền Bắc: HBT có Tổng công ty Điện lực miền Bắc
(hợp tác từ năm 2016 đến nay); Tổng công ty Điện lực
Hà Nội hợp tác từ 2014 đến nay; Năm 2017, tổng giá trị
hợp đồng với EVNNPC là khoảng 80 tỷ đồng.
Miền Trung: HBT có Tổng công ty Điện lực miền
Trung (hợp tác từ năm 2015 đến nay) và các Công ty
Điện lực thành viên.
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Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Trần Tuấn Anh Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng các vị lãnh đạo trong ngành và điạ phường đến thăm và làm việc tại May 10

MAY 10:

NGÀY LÀM VIỆC ĐẦU TIÊN
NĂM MẬU TUẤT
Ngày làm việc đầu tiên của năm Mậu Tuất, Tổng Công ty May 10 (May 10) đã vinh dự
được đón tiếp ông Bùi Văn Cường - UVTƯ Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt
Nam (LĐLĐVN); ông Trần Tuấn Anh - UVTƯ Đảng, Bộ trưởng, Bộ Công Thương cùng
các vị lãnh đạo trong ngành và điạ phường đến thăm và làm việc.

C

hủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường và
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
đã chúc Tết cán bộ, công nhân lao động
May 10 và đánh giá cao những kết quả đạt
được trong năm qua của Tổng công ty. Ông Bùi Văn
Cường khẳng định: May 10 là “Doanh nghiệp vì người
lao động”, đã luôn quan tâm chăm lo tốt cho người lao
động. Ghi nhận và đánh giá cao trước những kết quả
trong sản xuất kinh doanh của Tổng Công ty năm 2017
đã đạt được với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và đặc
biệt là toàn thể người lao động May 10. Chủ tịch Bùi
Văn Cường tin tưởng: “Đây sẽ là tín hiệu vui để trong
năm 2018, Tổng Công ty sẽ có những bước phát triển
mạnh mẽ hơn nữa, góp phần chăm lo tốt hơn việc làm,
đời sống cho công nhân lao động.”.
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NGUYỄN THÚY
Bộ trưởng, Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
khẳng định về chiến lược đầu tư hạ tầng, thiết bị,
nhân lực và phát triển thị trường của May 10 là những
hướng đi đúng, đem lại thành công cho May 10 nói
riêng và ngành Dệt May Việt Nam nói chung. Về kế
hoạch năm 2018 của May 10 với tổng doanh thu 3.106
tỷ đồng, Bộ trưởng cho rằng, trong điều kiện ngành
Dệt May còn gặp nhiều khó khăn thì đây là mục tiêu
thể hiện sự quyết tâm và tự tin của doanh nghiệp.
Theo Bộ trưởng, cùng với chiến lược phát triển bài
bản, đầu tư hiện đại cho công nghệ và nâng cao trình
độ cán bộ, công nhân viên của May 10 nói riêng,
ngành Dệt May nói chung, có thể khẳng định ngành
Dệt May VN đang dần tiệm cận với trình độ phát
triển chung của ngành Dệt May trên thế giới.

Ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN và ông Trần Tuấn Anh - Bộ trưởng Bộ Công Thương đến thăm và tặng quà cho cô,
trò trường Mầm non May 10.

Nhân dịp Xuân mới, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN
Bùi Văn Cường và Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh đã đến thăm cô, trò trường Mầm
non May 10, thăm động viên các y sĩ, bác sỹ tại
phòng khám đa khoa May 10, thăm quan và động
viên người lao động tại các xưởng sản xuất. Tại các
xưởng sản xuất và Trung tâm Thời trang May10
Centurion Group, Chủ tịch Tổng Liên đoàn và Bộ
trưởng đã mừng tuổi cho người lao động, khích lệ
tinh thần hứng khởi trong ngày làm việc đầu tiên
của năm mới Mậu Tuất.
Các đại biểu đã được chứng kiến màn thể dục giữa
giờ với 10 động tác như tập yoga trên nền nhạc bài
hát “Đẳng cấp luôn được khẳng định” của gần 2.000
CBCNV trong tà áo dài cách tân lớn nhất từ trước tới
nay - được chính những nhà tạo mẫu May 10 thiết kế
và sản xuất. Trong rừng hoa đẹp đầy màu sắc là những
động tác lúc khoan thai lúc hối hả trông thật đẹp mắt
và ấn tượng.
Sau Lễ chào cờ và chúc mừng năm mới, người lao
động tại các đơn vị trong TCT đã khẩn trương bắt tay
ngay vào công việc với khí thế sản xuất hăng say, sôi
nổi, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu
năm 2018. Tại buổi làm việc đầu Xuân, người lao động
đã nhận được quà mừng tuổi của lãnh đạo Tổng công
ty, của đơn vị và tham gia xổ số vui Xuân hay các trò
chơi hái hoa dân chủ do các đơn vị tổ chức. Hưởng ứng
lời kêu gọi của Hội chữ thập đỏ, đông đảo CBCNV
đã tham gia đóng góp vào quỹ từ thiện. Trên gương
mặt người lao động trong ngày đầu năm mới là niềm

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tặng quà cho Trung
tâm Thời trang May 10 Centurion Group.

vui ngập tràn, là niềm tin về một năm Mậu Tuất hạnh
phúc và thành công sẽ tới với Tổng công ty và đến với
đại gia đình May 10.
Cùng ngày, toàn thể CBCNV còn được tham gia
chương trình “Vui Xuân trúng thưởng” do Tổng
công ty và các khách hàng: Befor, HNP, GMI tài
trợ với 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba, 233 giải
khuyến khích, với tổng giá trị giải thưởng khoảng
110.000.000 đồng.
Giải nhất 01 máy giặt LG 10,5 kg trị giá 6.299.000
đồng. Giải nhì 01 tủ lạnh Sharp trị giá 4.300.000 đồng.
Giải ba 01 lò vi sóng Sharp trị giá 2.490.000 đồng và 250
giải khuyến khích mỗi giải trị giá khoảng 500.000 đồng
gồm: Nồi cơm điện, nồi lẩu, bếp nướng, bếp từ đa
năng, nồi hấp, quạt đứng, quạt hộp, quạt treo tường,
máy xay sinh tố, bộ nồi… 
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TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT
GIẢM THIỂU CÁC VƯỚNG MẮC ĐỂ CÁC DỰ ÁN CỦA MAY 10 Ở
THANH HÓA NHANH CHÓNG ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG
Đó là mong muốn của Tổng Giám đốc May 10 - Nguyễn Thị Thanh Huyền trong buổi làm
việc với Đoàn công tác do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa - Lê Thị Thìn dẫn đầu cùng
các Chủ tịch UBND các Huyện Bỉm Sơn, Thiệu Đô, Quảng Xương, Đông Sơn, Phó Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phó Chánh Văn phòng UBND Tỉnh đã đến thăm và làm việc
tại Tổng công ty May 10 (May 10) đầu tháng 3 vừa qua.
THÚY TUẤN

Đoàn công tác của UBND tỉnh Thanh Hóa đến thăm và làm việc với May 10

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH khả năng, giảm thiểu các vướng mắc trong đầu tư để
các dự án và nhà máy của May 10 nhanh chóng đi vào
THANH HÓA LÀM VIỆC VỚI MAY 10
Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền,
Tổng Giám đốc May 10 đã điểm lại quá trình đầu tư
mở rộng sản xuất của May 10 tại tỉnh Thanh Hóa.
Bà Huyền khẳng định: May 10 luôn coi trọng người
lao động và cam kết thực hiện nhanh, gọn các dự án,
nhanh chóng đưa dự án vào sản xuất. “May 10 làm tốt
hơn nói”, các dự án đã được đầu tư là minh chứng cho
điều đó. Tổng Giám đốc mong muốn các sở ban ngành,
các huyện, xã ở Thanh Hóa tạo điều kiện tốt nhất trong
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hoạt động, ổn định an sinh xã hội, đóng góp cho sự
phát triển của cả Tỉnh và doanh nghiệp.
Bà Lê Thị Thìn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh
Hóa cũng mong muốn May 10 tiếp tục đầu tư vào
địa bàn tỉnh. UBND Tỉnh, các huyện, các Sở ban
ngành sẽ tạo điều kiện để May 10 đầu tư nhanh
chóng và hiệu quả.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch HĐQT May 10 đề
nghị tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, hoạch định, phân bổ

Đứng trước tình hình trên, chính quyền xã Thiệu
Nguyên và UBND huyện Thiệu Hóa đã đặt vấn đề
với lãnh đạo Công ty TNHH Thiệu Đô về việc giúp
đỡ bà con tiêu thụ một phần sản phẩm rau sạch trên.
Khi nắm được tình hình lãnh đạo Công ty đã quyết
định sử dụng tiền cá nhân mua 5.200 chiếc bắp cải,
tặng mỗi CBCNV Thiệu Đô 4 chiếc bắp cải, đồng
thời kêu gọi CBCNV trong Công ty ai có nhu cầu tự
nguyện đăng ký mua để đỡ cho bà con. Hưởng ứng
lời kêu gọi của lãnh đạo, CBCNV đã tự nguyện đăng
ký mua thêm 760 chiếc.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - TGĐ May 10 cùng đoàn công tác
của UBND tỉnh Thanh Hóa thăm xưởng sản xuất của May 10

các dự án đầu tư hợp lý. Giúp các doanh nghiệp tránh
được việc cạnh tranh lao động trên địa bàn.
Chủ tịch các Huyện đã có và sẽ có nhà máy của
May 10 trên địa bàn cam kết sẽ luôn quan tâm, tạo điều
kiện để các nhà máy của May 10 phát triển.
Cũng trong buổi làm việc, đoàn công tác đã thăm
Trường mầm non May 10, Trung tâm Y tế, XN
Veston và Trung tâm thời trang May10 Centurition
Group. Các thành viên trong đoàn ấn tượng bởi cách
chăm sóc của May 10 với con người và với sản phẩm
làm đẹp cho đời.

Thấu hiểu tình cảnh của bà con, lãnh đạo May
10 đã tổ chức vận động các đơn vị và người lao động
trong Tổng công ty ủng hộ mua 20.000 cây bắp cải
tương đương 80% sản lượng cần thu hoạch của bà
con. Việc làm này đã được bà con nông dân vô cùng
phấn khởi, một số bà con nông dân khi bán được sản
phẩm đã gọi điện gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công
ty vì đã có hành động nhân ái giúp hàng chục hộ gia
đình khỏi mất trắng vụ đông.
Ông Thân Đức Thiện - Phó TGĐ Công ty chia sẻ
với lãnh đạo xã Thiệu Nguyên: Công ty chúng tôi sẽ
chia sẻ phần nào thiệt hại với bà con để cùng nhau
tháo gỡ khó khăn, có thêm chi phí trang trải cuộc
sống và đầu tư cho mùa vụ mới, đồng thời cũng giáo
dục CBCNV trong Công ty tinh thần tương thân
tương ái, giúp đỡ cộng đồng lúc hoạn nạn trong
cuộc sống 

MAY 10 THAM GIA GIÚP ĐỠ BÀ CON
THANH HÓA TIÊU THỤ NÔNG SẢN
Trong những ngày đầu Xuân năm 2018, bà con
nông dân xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa,
Thanh Hóa mất ăn mất ngủ vì vụ đông xuân trồng
rau bắp cải sạch của bà con đến kỳ thu hoạch có
nguy cơ phải chặt bỏ. Nguyên nhân là do trước khi
bắt tay trồng, Hội phụ nữ xã đứng ra tổ chức cho
bà con trồng và ký hợp đồng với một công ty tại
Hải Dương để bao tiêu sản phẩm. Tuy nhiên, khi
đến ngày thu hoạch, đại diện Công ty này đã không
thực hiện nghĩa vụ của mình. Nếu không bán được
sản phẩm, hàng chục hộ nông dân có khả năng mất
trắng hàng chục triệu đồng đầu tư, chưa kể công
chăm sóc. Đáng chú ý, trong số những gia đình đứng
trước nguy cơ bị thiệt hại có một số gia đình có
con em đang làm việc tại Công ty TNHH Thiệu Đô,
thuộc hệ thống của May 10.

CBCNV May 10 ủng hộ bà con tiêu thụ nông sản
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HABECO

TOP 10

Giải thưởng Sản phẩm
Thương hiệu Việt xuất sắc 2018

Ngày 17/3/2018, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo Trung ương Cuộc vận động Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam và Bộ Công Thương đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh và
trao 96 Giải thưởng Sản phẩm, Dịch vụ Thương hiệu Việt tiêu biểu lần thứ II. Trong
đó, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) vinh dự lọt Top
10 Giải thưởng Sản phẩm Thương hiệu Việt xuất sắc. Đây cũng là lần thứ 2 liên tiếp
HABECO được vinh danh Giải thưởng này.
HƯƠNG VIỆT

Ông Bùi Trường Thắng - Phó Tổng giám đốc, đại diện lãnh đạo HABECO vinh dự đón nhận Top 10 Giải thưởng Sản phẩm
Thương hiệu Việt xuất sắc 2018

Đ

ây là giải thưởng động viên, tôn vinh các
doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch
vụ Việt Nam thực hiện tốt Cuộc vận
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam”. Lễ trao giải lần này cũng là sự kiện
chuẩn bị cho chuỗi các sự kiện hướng tới kỷ niệm 10
năm (2009-2019) về tổ chức Cuộc vận động “Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sẽ được
tổ chức vào năm 2019. Đại diện Ban Tổ chức cho
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biết, qua 8 năm thực hiện, Cuộc vận động "Người
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" đã được các
cấp, các ngành, đông đảo DN và tầng lớp nhân dân
hoan nghênh đón nhận. Cuộc vận động cũng thực
sự thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng,
đồng thời tạo động lực lớn cho các DN nâng cao chất
lượng sản phẩm cũng như vị thế cạnh tranh. Theo báo
cáo của một số Sở Công Thương các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương, thị phần của hàng Việt tại thị

trường trong nước vẫn tiếp tục tăng, đặc biệt là nhóm
ngành hàng Đồ uống, tiêu dùng nhanh tại thị trường
nông thôn. Trong hệ thống siêu thị, hàng hóa sản xuất
trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, từ 80 - 90% (hệ
thống siêu thị Big C có tới gần 90% là hàng sản xuất
trong nước, hệ thống siêu thị của Saigon Co-op có tới
gần 95% là hàng sản xuất trong nước…). Trong đó, có
sự góp mặt đáng kể của các sản phẩm mang thương
hiệu HABECO - Bia Hà Nội.
Đặc biệt, nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực
của chương trình “Ngày Quyền của người tiêu dùng
Việt Nam 2018” của Thủ đô vừa qua, từ 16 - 18/3 tại
Hà Nội, HABECO đã tham gia tài trợ và tích cực giới
thiệu, quảng bá sản phẩm tại “Ngày hội sản phẩm,
hàng hóa vì người tiêu dùng”. Sự kiện đã thu hút sự
tham gia của hàng nghìn lượt khách và đánh giá cao
chất lượng của các sản phẩm Bia Hà Nội. Đây cũng là
một trong những thương hiệu lớn của Việt Nam tham
gia Chương trình với nhiều hoạt động tri ân người tiêu
dùng, có ý nghĩa nghĩa sâu sắc.
Hưởng ứng thông điệp “Kinh doanh lành mạnh Tiêu dùng bền vững” của chương trình Ngày Quyền
của người tiêu dùng, Bia Hà Nội đã phối hợp với Ban
Tổ chức, góp phần tuyên truyền, định hướng để thay
đổi nhận thức, hành vi mua sắm của tầng lớp người
tiêu dùng, vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng
hàng Việt Nam. Đồng thời, Chương trình là cầu nối
gắn kết giữa Bia Hà Nội với người tiêu dùng, cung cấp

Thực khách thưởng thức sản phẩm Bia Hà Nội tại “Ngày hội
sản phẩm, hàng hóa vì người tiêu dùng” 2018

thông tin, kiến thức về các dòng sản phẩm của Bia Hà
Nội đến người tiêu dùng và đông đảo khách tham quan
thông qua gian hàng trưng bày cùng các hoạt động trải
nghiệm sản phẩm Bia Hà Nội.
Có thể nói, là một Thương hiệu Quốc gia, HABECO không những hưởng ứng tốt Cuộc vận động bằng
nhiều hoạt động thiết thực mà còn thực sự chiếm
được trái tim người tiêu dùng bằng chính chất lượng
của mình. Nhờ đó, các sản phẩm của HABECO
đã chinh phục người Việt và dành được nhiều Giải
thưởng danh giá, uy tín 

HABECO tham gia Ngày hội sản phẩm, hàng hóa vì người tiêu dùng 2018
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BIA HƠI HÀ NỘI
CHUNG CƯ PHÚ MỸ
Cửa hàng Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ ở 109 Hoàng Quốc Việt, phường Phú Mỹ,
Quận 7, TP. HCM là địa chỉ rất thân thuộc với những người yêu mến bia hơi Hà Nội. Đây
là điểm hẹn lý tưởng cho những người con xa quê mỗi khi nhớ về Hà Nội, nhớ quê hương
mình ở các tỉnh phía Bắc, hoặc nơi gặp gỡ bạn bè, liên hoan gia đình, tiệc sinh nhật...
HOÀNG LAN

Đ

ọc những dòng cảm tưởng của các thành
viên trong Hội Foody.vn - trang website
của những người đam mê ẩm thực và yêu
mến bia Hơi Hà Nội lập ra (Bia Hơi Hà
Nội - Chung Cư Phú Mỹ), tôi thấy rất vui vì ở tận
phương Nam - thiên đường các loại bia mà anh cả là
Bia Sài Gòn nhưng vẫn có rất nhiều người mến mộ
Bia Hơi Hà Nội.
Bạn có tên là Eat Well - Hội Foody.vn (Bia Hơi Hà
Nội - Chung Cư Phú Mỹ) viết: “...Quán có không gian
thoáng và rất gió, bia uống theo Keg 2 lít nguyên niêm
phong. Các món mang hương vị đồng quê ngoài Bắc. Có
khá nhiều khách nước ngoài và các bạn thanh niên, gia
đình, hội đám tới. Nếu đi đông nên đặt bàn ngồi ngoài
sảnh là tuyệt nhất - sảnh giáp đường Hoàng Quốc Việt”.
Bạn ChicK's Nguyễn thì viết: “Mình đi 3 người ghé
quán lúc 8h30 tối. Phải nói là quán mát cực kì vì dưới
ngay chung cư. Mình kêu 1 lợn mán lên mẹt, 2 đậu hũ
lướt ván, bò hầm tiêu xanh, 2 lít bia keg, 3 ly bia hơi.
Tổng “thiệt hại” là 710k. Ăn đủ no, ngon, nhiều rau;
nhân viên thân thiện, chị chủ quán giọng Hà Nội nói
chuyện rất vui vẻ, dễ thương. Quán sạch sẽ, mình rất
thích, sẽ quay lại lần sau để ăn lại món lợn mán lên mẹt”.
Bạn Đức Trương Minh: “Mình mới vừa đi ăn
xong, quán có chị chủ người Hà Nội dễ thương, vui
vẻ, món ăn ngon, giá cả hợp lí, mình đi 3 người, kêu 1
phần lợn mán lên mẹt, bò hầm tiêu xanh... 1 keg bia
hơi Hà Nội 2 lít, ăn uống no say, bia hơi Hà Nội keg
2 lít, uống rất ngon... ”.
Bạn Brian Truong cho biết: “Quán mới nổi trong
khu Q.7. Chuyên các món Bắc theo hệ giả cầy, nấu
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Hoàng Quốc Thắng - chủ cửa hàng Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư
Phú Mỹ, làm việc với ông Nguyễn Văn Hùng, nguyên Giám
đốc HABECO TRADING

măng, nấu riêu. Bia hơi đưa từ ngoài Hà Nội vào. Chỗ
ngồi thoáng mát, đồ ăn khá ngon đậm chất Bắc. Quán
có nhiều món ngon và độc đáo: Heo Mán lên mâm,
lòng lợn, gà nướng, thấu linh dồn sụn, lươn cuốn mỡ
chài, chả ốc lá lốt... Giá cả cực kỳ hợp lý. Rất phù hợp
cho tiệc gia đình và bạn bè”.
Anh Thanh, quê ở Hưng Yên, được điều vào
công tác ở TP.HCM từ thập kỷ 90 và sống ở Q.3.
Anh kể với tôi: “ Mỗi lần ra Bắc công tác, bạn bè
cũ lại thông tin cho nhau và tụ tập tại Cửa hàng
Lan Chín đường Láng Hạ hoặc Hải Xồm ở Lê Trọng
Tấn, làm mấy vại bia hơi Hà Nội thấy đã đời lắm.
Còn khi các bạn vào Nam, chúng tôi lại kéo nhau
ra Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ, hoặc Huy

Béo ở Nam kỳ Khởi Nghĩa uống bia hơi Hà Nội keg
2 lít thật sảng khoái.

lúc thành phố lên đèn, thấy lòng mình nhẹ nhàng
và thư thái.

Anh thấy chất lượng bia hơi Hà Nội ở các đại lý
trong Nam và ngoài Bắc có khác nhau không? Tôi hỏi.

Nhiều bạn bè, nhất là những người ngoài Bắc vào
Nam công tác, họ háo hức đi tìm quán Bia Hơi Hà Nội
để uống. Nắm bắt được nhu cầu uống bia Hơi Hà Nội
của những người Bắc sống ở trong Nam rất lớn và Thắng
quyết định mở cửa hàng bán Bia Hơi Hà Nội với cái tên
“Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ”, để khẳng định
cửa hàng bán Bia Hơi Hà Nội và khách hàng cũng dễ
nhận biết và được khai trương vào ngày 28/12/2015.

- Không khác gì cả, vẫn ngon như nhau chị ạ? Tôi
nghe chủ quán nói là, bia hơi Hà Nội được vận chuyển
vào Sài Gòn có mấy tiếng đồng hồ thôi mà, lại được
bảo quản ở nhiệt độ thấp khoảng từ 4 - 5 độ C thì làm
sao khác được. Hóa ra anh Thanh là người tiêu dùng
thông thái, rất am hiểu về Bia Hơi Hà Nội. Tôi cảm ơn
anh vì cuộc trò chuyện ngắn nhưng rất thú vị.
Chủ cửa hàng Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ
mà anh Nguyễn Hải Quân, Phó Giám đốc Công ty cổ
phần Thương mại Bia Hà Nội (HABECO TRADING)
giới thiệu với tôi là một người đàn ông được sinh ra
trước 13 ngày khi Sài Gòn được giải phóng. Anh là
Hoàng Quốc Thắng 43 tuổi, quê ở Hải Phòng nhưng
lại có quãng thời gian 10 năm sống ở Hà Nội và có gần
7 năm sống ở TP.HCM, thảo nào trông anh rất nhanh
nhẹn và hoạt bát.
Thắng tâm sự với tôi, cơ duyên dẫn anh mở cửa
hàng Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ. Anh
bảo: “Năm 2012 chuyển vào Sài Gòn công tác, mỗi
lần bạn bè gặp nhau, lại nhớ về những kỷ niệm khi
còn ở Hà Nội và rất nhớ bia hơi Hà Nội. Mặc dù
không phải dân nghiện bia nhưng rất thích thú mỗi
khi cùng bạn bè ngồi hàn huyên nhấm nháp vài cốc
Bia hơi Hà Nội sánh vàng cùng mùi thơm quyến rũ,
ngắm nhìn phố phường Hà Nội giữa trưa hè hay

Sau khi khai trương cửa hàng, lượng khách tìm
đến đây ngày một đông hơn. Không chỉ có khách là
người Hà Nội, các tỉnh phía Bắc mà còn rất động thực
khách là người Sài Gòn và nước ngoài. Bình quân mỗi
ngày có từ 150-200 khách với lượng bia tiêu thụ khoảng
1.000 cốc loại 330ml. Ngoài những khách hàng truyền
thống ổn định thì mỗi năm cửa hàng còn thu hút thêm
khoảng 15-20% khách mới.
Không dừng lại ở chỗ chỉ bán bia hơi Hà Nội tại
cửa hàng, Hoàng Quốc Thắng còn nhận làm đại lý cấp
một phân phối Bia hơi Hà Nội ở TP. HCM. Đến nay,
anh đã mở thêm được 8 điểm phân phối Bia Hơi Hà
Nội ở một số quận như: Quận 2, Q. Tân Bình, Q.1, Q.
Bình Thạnh, Q.7... Hiện nay, mỗi tháng anh Thắng tiêu
thụ và phân phối 12.000 lít Bia hơi Hà Nội các loại. Dự
kiến, trong thời gian tới sẽ mở thêm một số điểm phân
phối nữa, vì ở TP. HCM nhu cầu uống Bia hơi Hà Nội
còn rất lớn, nhất là bia hơi Hà Nội keg 2 lít. Chúc anh
Thắng tiếp tục thắng lợi với cái duyên kinh doanh Bia
Hơi Hà Nội ở đất Phương Nam 

Cửa hàng Bia Hơi Hà Nội - Chung Cư Phú Mỹ (TP.HCM) thu hút đông đảo thực khách.
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Khởi nghiệp thành công từ

KINH DOANH BIA HƠI HÀ NỘI
Trong xu thế hội nhập toàn cầu hiện nay, kinh doanh thành đạt là một trong những hình
mẫu lý tưởng được nhiều bạn trẻ yêu thích, đam mê. Có rất nhiều lĩnh vực, sản phẩm
mới mẻ để các bạn trẻ lựa chọn, khẳng định mình, nhưng với Nguyễn Thanh Tuấn - một
thanh niên đất Hà Thành lại quyết định khởi nghiệp với Bia Hơi Hà Nội. Bởi đơn giản
là: “Tuấn yêu Bia Hơi Hà Nội”.
HÀ ĐĂNG
“Bia Hơi Hà Nội - Quán 134” là địa chỉ kinh doanh
Bia hơi Hà Nội của Tuấn cùng người bạn của mình,
nằm trên đường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
Tuy quán thật mộc mạc, đơn sơ nhưng chiều nào,
nhất là những ngày hè nóng bức là Quán 134 lại chật
ních khách và kéo dài cho tới tối muộn. Đó cũng là bởi,
nhiều khách rất thích không gian thoáng đãng và không
khí không quá đỗi ồn ào hay bon chen, chật chội của
phố thị nơi đây. Đặc biệt là bởi gần sông Hồng, nơi có
cây cầu Long Biên lịch sử, nên dù những ngày trời nóng
nhưng Quán 134 vẫn có những cơn gió mát dễ chịu.
Chép miệng khà một cái thật đã, sau hớp bia dài
mát lạnh cùng với người bạn của mình tại quán, một
thanh niên trẻ vui vẻ chia sẻ: “Vào những ngày nóng
nực như hôm nay, chúng em thật thích thú khi được
nâng cốc và thưởng thức những ngụm bia hơi Hà Nội
quen thuộc mà ngon lành nơi đây. Trong những lúc
như thế này, chúng em được thoải mái nói chuyện rôm
rả, bàn câu chuyện và có được những cảm giác thật thư
thái sau một ngày làm việc mệt mỏi…”.
Trải qua hơn 3 năm hoạt động, quãng thời gian
chưa nhiều nhưng quán đã thu hút được một lượng
khách khá đông. Để có thành công bước đầu này, Tuấn
đã cùng với người bạn phải tự bươn chải, vượt qua biết
bao thách thức trong cuộc cạnh tranh quyết liệt để
giành giật từng khách hàng...
Tuấn cho biết: “Em đến và kinh doanh bia hơi Hà
Nội cũng là bởi cái duyên trước đây đã từng làm quản
lý cho Địa chỉ Vàng Bia Hơi Hà Nội Thu Hằng. Từ đó
em thêm hiểu và yêu thương hiệu Bia Hơi Hà Nội. Tuy
nhiên, kể từ khi kinh doanh độc lập, em cũng phải mất
nửa năm đầu trục trặc, khó khăn, nhất là vấn đề kỹ
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Nguyễn Thanh Tuấn (đứng) - chủ cửa hàng, giao lưu với thực
khách đến thưởng thức bia hơi Hà Nội ở Quán 134

thuật bảo quản chất lượng bia. Có những lúc, em nghĩ
chưa chắc quán có thể tồn tại. Song nhờ kiên trì, vừa
làm vừa đúc rút kinh nghiệm, cộng với sự động viên
của người thân, anh chị em kinh doanh từng trải và tìm
hiểu nghiên cứu kỹ thị trường khu vực, Quán 134 bắt
đầu ăn khách…”.
Đặc biệt, để quán vận hành, phục vụ tốt cho đến
hôm nay, Tuấn và đồng sự của mình luôn bảo quản
được chất lượng bia ổn định, chăm sóc tốt khách hàng
bằng nhiều giải pháp, định hướng kinh doanh dịch vụ
ẩm thực đúng đắn như: Tuân thủ điều kiện ATVSTP;

Thái độ và cách ứng xử của nhân viên phục vụ hòa nhã,
vui vẻ; Đầu bếp có chuyên môn, am hiểu thị hiếu khách
hàng; Thực đơn phong phú, đa dạng; Giá thành cạnh
tranh và đối với nhân viên, Tuấn cũng luôn có chế độ
đãi ngộ kịp thời, thỏa đáng… Nhờ đó, Quán 134 luôn
hút khách, với mức tiêu thụ hàng trăm lít bia hơi/ngày,
cùng với lượng bia chai tuy còn khiêm tốn.

Chia tay với Nguyễn Thanh Tuấn, chúng tôi cảm
thấy thật vui! Bởi mới ngoài 30 tuổi, mà Tuấn đã có
bước đầu khởi nghiệp thành công với kinh doanh bia
hơi Hà Nội 

Từ trung tâm Hà Nội chạy qua cầu Long Biên, rẽ
theo đường bên phải là đến phố Ngọc Thụy. Con phố
không quá dài nhưng có đến 6 đến 7 quán hàng kinh
doanh Bia Hơi Hà Nội. Trong đó, Tuấn khá tự hào với
Quán 134 là một trong 2 địa chỉ tại khu vực lúc nào
cũng đông khách.
Anh Vũ Đức Lập - một khách quen của Quán 134
cho biết: “Quanh khu vực này, nếu hỏi người sành bia
hơi Hà Nội, hầu như ai cũng biết đến Quán 134 của
Tuấn trọc. Thực khách cũng rất đa dạng nhưng phần
lớn là tầng lớp thanh niên và trung niên”.
Các món ăn ở đây khá phong phú và hấp dẫn: Dế
mèn rang lá chanh; ếch xào mang; dê xào sả ớt; nõn
đuôi nướng; nhái chiên; trâu gác bếp; lẩu gà/cá/ếch/
diêu cua/sườn sụn… sẽ làm thực khách cảm thấy thú
vị hơn khi thưởng thức nó cùng những cốc bia hơi Hà
Nội. Nhờ có bia hơi Hà Nội ngon vàng sóng sánh, chất
lượng luôn đảm bảo nên lượng khách hàng đến đây khá
đông và ổn định. Để đáp ứng được yêu cầu ngày càng
cao của thực khách, Tuấn có dự định tìm địa điểm mới,
để kinh doanh bia hơi Hà Nội với quy mô lớn hơn và
thương hiệu riêng để thu hút thêm nhiều khách hàng
cao cấp, nhất là giới doanh nhân.

Bia Hơi Hà Nội - đồ uống giải khát hấp dẫn đã trở thành nét
văn hóa thân quen của Thủ đô

Dế mèn rang lá chanh của Quán 134- món nhậu hấp dẫn
được dân ghiền Bia hơi Hà Nội yêu thích

Quán 134 phục vụ Bia hơi Hà Nội thu hút thực khách
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Công ty CP Sông Ba (SBA):

HÀNH TRÌNH 15 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN
Tiền thân Công ty Cổ phần Sông Ba là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Điện Sông Ba được
thành lập ngày 02/01/2003 với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng. Ngày 01/08/2007 là ngày bắt đầu cho
năm tài chính đầu tiên dưới hình thức Công ty cổ phần. Cổ đông sáng lập là Công ty Điện lực 3 nay
là Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Thấm thoát đã 15 năm hoạt động, SBA đã có những nỗ lực
đáng khích lệ và tạo được niềm tin của cổ đông.
VĂN THUẬN

TỪ “VẠN SỰ KHỞI ĐẦU NAN”
Thời điểm những năm đầu bước vào thế kỷ XXI, Việt
Nam nói chung và miền Trung nói riêng đã cố gắng giải
quyết cơ bản vấn đề “đói điện”. Tuy nhiên, nhìn về phía
trước nhu cầu năng lượng quốc gia vẫn còn là vấn đề bức
xúc. Sự trăn trở này như một món nợ thôi thúc các nhà
quản lý tìm tòi những nguồn điện mới và đó cũng là lý do
cho sự xuất hiện các dự án thủy điện nhỏ ở miền Trung.
Ngày 02/01/2003, Công ty Điện lực 3 và Công ty Xây lắp
Điện 3 đã ký Hợp đồng liên doanh thành lập Công ty Đầu
tư và Phát triển Điện Sông Ba, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng
để đầu tư dự án Thủy điện Krông H’năng (64 MW) nằm
trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.
Dự án đang trong giai đoạn lập tiền khả thi với
nhiều cái khó ập đến: Đầu tiên là…tiền đâu? Vốn tự
có quá nhỏ, vốn vay trong nước chưa được Ngân hàng
nào cam kết, vốn vay nước ngoài phải chờ Hiệp định
của Chính phủ. địa bàn dự án nằm trong vùng đồng
bào dân tộc Ê đê đặc biệt khó khăn... “Bộ tổng tham
mưu”dự án gồm 3 cán bộ trên căn nhà để xe của PC3
thời ấy để bắt đầu lần mò, tháo gỡ và khởi động.
Cái khôn đã bắt đầu ló ra là phải “lấy ngắn nuôi dài”,
đưa Dự án Thủy điện Khe Diên công suất 9MW vào đầu tư
trước tại tỉnh Quảng Nam như một giải pháp tình thế. Ngày
28/5/2007 nhà máy Thủy điện Khe Diên hoàn thành, đóng
điện hòa vào lưới điện quốc gia. Sự kiện đó như mở cánh cửa
về con đường tương lai của Công ty, biến khó khăn thành cơ
hội để khởi động Dự án Thủy điện Krông H’năng vào ngày
19/5/2005 tại Xã Cư Prao, Huyện M’Drak, tỉnh Đăk Lăk.
Vấn đề “đầu tiên” vẫn là cái khó cho dự án tiếp theo
này, Công ty đã vay được của Ngân hàng Phát triển 109,8
tỉ đồng năm 2006; các Ngân hàng TM hợp vốn thuộc tỉnh
Phú Yên, Đăk Lăk và Đà Nẵng là 533 tỷ đồng năm 2007,
nhưng khi mới giải ngân được 34 tỷ đồng thì bế tắc!
Ngày 01/8/2007 Công ty chuyển đổi sang mô hình
Công ty cổ phần, vốn điều lệ tăng lên 500 tỷ đồng.
Việc góp vốn điều lệ cho Công ty gặp trắc trở do ảnh
hưởng của cơn bão tài chính và bất lợi lớn khi đến
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Ban lãnh đạo SBA đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

tháng 12/2008, VNECO xin rút không còn là Cổ đông
sáng lập, SBA vô cùng nguy khó. May mắn thay, Công
ty được Ngân hàng VDB cho vay vốn 683 tỷ đồng và
6,8 triệu USD để tiếp tục Dự án Krông H’năng.
Vượt qua những khó khăn năm 2008, công trình Thủy
điện Krông H’năng tăng tốc thi công, vừa thi công vừa
tích nước mùa lũ 2009 để đến 25/6/2010, hòa vào lưới điện
quốc gia tổ máy đầu tiên, tháng 9/2010 hòa lưới tổ máy
thứ 2. Ngày 01/6/2010 Công ty chính thức lên sàn chứng
khoán thành phố Hồ Chí Minh với mã cổ phiếu SBA.
Khó khăn từ cơ chế, từ con người có thể tháo gỡ
được, nhưng cái khó từ thiên tai thì khôn lường. Từ năm
2011 đến 2016, ảnh hưởng nghiêm trọng của hiện tượng
El-Nino, hai nhà máy đều thiếu nước để phát điện, sản
lượng điện hàng năm nhà máy Krông H’năng giảm dần,
thiếu 30-50% so với thiết kế. Lúc này giá cổ phiếu của
Công ty trên thị trường chứng khoán chỉ còn 3.700đ/CP

ĐẾN TỰ TẠO CHIẾC CHÌA KHÓA VẠN
NĂNG BẰNG LINH HOẠT TRONG QUẢN
LÝ, ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU SÁNG TẠO
KỸ THUẬT
Nhờ được sự hỗ trợ của PC3 góp thêm 50 tỉ đồng để
thanh toán cho nhà thầu phần quyết toán công trình nên
Công ty bớt áp lực. Mặt khác, SBA đã nghiên cứu cơ chế giá
thị trường phát điện cạnh tranh cho nhà máy Krông H’năng
và biểu giá chi phí tránh được cho nhà máy Khe Diên để vận
hành linh hoạt 2 nhà máy nhằm mang lại hiệu quả tốt. Bên

cạnh đó, Công ty cũng vận dụng nhiều giải pháp tài chính
linh hoạt, kịp thời tái cấu trúc nguồn vốn nên dòng tiền vẫn
đảm bảo cho các hoạt động của Công ty, cho Cổ đông.
Về công tác nhân sự, Công ty đã quyết định nâng cấp
Phòng Kỹ thuật thành Trung tâm Tư vấn và Kiểm định
an toàn đập, quyết định thành lập mới Phòng Nghiên
cứu & Phát triển. Nhờ vậy, Công ty đã tính toán lại thủy
văn chính xác, tìm ra giải pháp xả lũ hợp lý cho nhà máy
Krông H’năng, xử lý được việc tự thi công nạo vét bùn
đá tại cửa nhận nước, xử lý thấm tại tháp điều áp, rò bê
tông pha 2, đo mưa trong lưu vực, đo mực nước hồ chính
xác,... cho 2 nhà máy mà không phải thuê ngoài.
Hiện nay đội ngũ cán bộ kỹ thuật SBA ngày càng
phát triển cả về lượng và chất, vươn lên đảm nhiệm
dịch vụ cho các Nhà máy khác và cho xã hội, các lĩnh
vực như: Tính toán kiểm tra An toàn đập, lũ lụt hạ du,
các đề tài nghiên cứu vận hành xả lũ liên hồ Sông Ba
và Sông Vu Gia - Thu Bồn,... Ngoài ra đội ngũ Kỹ sư
Cơ điện của SBA nâng cao năng lực chuyên môn đảm
nhiệm tư vấn Thiết kế các công trình điện, thủy điện,
Giám sát, lắp đặt thiết bị, đào tạo nhân viên vận hành
nhà máy thủy điện ... Giá trị các hợp đồng tư vấn ký
của SBA với các đối tác tại địa bàn miền Trung và Tây
Nguyên trong các năm 2014, 2015, 2016 lần lượt là 4,64
tỷ đồng, 2,56 tỷ đồng và 21,77 tỷ đồng cho thấy uy tín
và thương hiệu SBA đã được khẳng định trên thị trường.
Những sáng kiến, giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong vận
hành và xây dựng thủy điện đã được thực hiện tại hai công
trình thủy điện Khe Diên và Krông H’năng trở thành chiếc
chìa khóa vạn năng: Giảm cầu công tác từ 15 tấn xuống còn
02 tấn; Nút cống dẫn dòng để tích nước vào mùa lũ nhằm
không ảnh hưởng hạ du; Thay đổi kết cấu Đập đất đồng
chất sang không đồng chất khi mỏ đất không còn đảm bảo
chất lượng đất, để giảm đền bù đất, đảm bảo tiến độ; Thay
đổi kết cấu cột thép nhà máy thay cho cột bê tông truyền
thống và kết cấu vỏ hầm từ 02 lớp thép thành 01 lớp thép;
Thay đổi kết cấu servomotor nhà máy; ....
Các sáng kiến, đề xuất giải pháp tiêu biểu của SBA
được đánh giá cao trong xã hội: Đó là sáng kiến đo
mưa trên toàn lưu vực hồ Krông H’năng để dự báo vận
hành xả lũ tại NM Krông H’năng; Giải pháp xả lũ hợp
lý; Sáng chế thiết bị đo mực nước hồ cấp độ chính xác
đến mm, chế tạo thiết bị đo mưa tự động gửi tin nhắn…
Các đề tài nghiên cứu khoa học cho Công ty và cho
cộng đồng do Công ty đề xuất đã được chính quyền địa
phương chấp thuận triển khai thực hiện như: “Xả lũ tự
động tại nhà máy Krông H’năng”; “Vận hành xả lũ liên

Ông Phạm Phong - Tổng giám đốc SBA đón nhận Cờ thi đua
của EVNCPC

hồ trên lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn” tại tỉnh Quảng
Nam; “Vận hành xả lũ liên hồ trên lưu vực sông Ba”
tại tỉnh Phú Yên; Đề tài Chống xâm thực cho biển Liên
Chiểu Đà Nẵng; Chống xâm nhập mặn ở Nhà máy nước
Cầu Đỏ - Đà Nẵng đang được nghiên cứu và tiếp tục
nối dài uy tín và tầm vóc năng lực của SBA hôm nay.

NIỀM TIN CỦA CỔ ĐÔNG LÀ ĐỘNG LỰC
TRÊN TẦM NHÌN MỚI
15 năm - nhìn lại chặng đường đầy gian khó và rất
đỗi tự hào của SBA. Niềm tin như được nhân lên không
chỉ trong Lãnh đạo và CBCNV mà là lan tỏa uy tín, sự
khâm phục của cổ đông khắp mọi miền đất nước. Từ
nhân sự ban đầu chỉ có 3 người đến nay đã có trên 100
người, thu nhập bình quân đạt 16 triệu/tháng/người,
tổng sản lượng điện năng đạt trên 1,8 tỷ kWh và nhất
là năm 2017, SBA đã vượt mức kế hoạch SXKD 43%.
Ghi nhận những thành tích, đóng góp của SBA vào sự
nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Chủ tịch nước, Thủ
tướng Chính phủ, UBND TP Đà nẵng, UBND các tỉnh Quảng
Nam, Phú Yên, Đắk Lắk, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện
lực Việt Nam và EVNCPC đã khen tặng tập thể CBNV SBA
Bằng khen Thủ tướng, Cờ thi đua, Huân chương Lao động
hạng Nhì; Bằng khen, Giấy khen cho các đơn vị, cá nhân.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết
Điện lực - Bộ Công Thương chia sẻ: Phát huy những
thành tựu 15 năm ấy, SBA cần tiếp tục hoàn thiện các đề
tài nghiên cứu về công nghệ vận hành xả lũ để triển khai
áp dụng cho các nhà máy thủy điện. CBNV SBA tiếp
tục lao động sáng tạo hơn nữa để xứng đáng với những
phần thưởng cao quý của Đảng và Nhà nước khen tặng.
Chắc chắn là như thế, con đường 15 năm SBA đã
mở bằng sự vượt khó ngoạn mục, sự sáng tạo không
ngừng nghỉ sẽ tạo ra động lực mới đi đến tương lai tươi
sáng, xứng đáng với niềm tin của cổ đông 

Hồ thủy điện Khe Diên
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Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất:

ĐẢM BẢO VUI XUÂN CHO NGƯỜI DÂN
Hà Nội có rất nhiều nơi du xuân hấp dẫn, nên thơ. Trong đó, không thể không nói đến
Công viên Thống Nhất. Để có nơi vui xuân xanh, sạch, đẹp, có những vườn hoa, cây cảnh,
non nước hữu tình, những chương trình văn hóa nghệ thuật ngập tràn hơi thở mùa xuân
phục vụ người dân Thủ đô và cả nước, toàn toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty TNHH MTV
Công viên Thống nhất đã luôn miệt mài ngày đêm với công việc thầm lặng của mình.
NGUYỄN LONG TRỌNG

Đại diện Ban lãnh đạo Công ty tiếp đón ông Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội nhân dịp đầu xuân mới 2018

V

ới chức năng chính là tổ chức hoạt động
văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí phục
vụ nhân dân, chăm sóc hoa, cây cảnh, trang
hoàng đèn, cờ, khẩu hiệu; Đảm bảo an ninh
trật tự, an toàn xã hội trong khu vực…, hàng năm, 299
CBCNVC-LĐ của Công ty luôn nỗ lực hết mình để
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch đặt ra.
Trong chương trình khai xuân, chào năm mới
Mậu Tuất 2018, ông Cao Xuân Lâm - Phó Tổng
Giám đốc, kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty cho
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biết, để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình,
hàng năm, Đơn vị luôn làm tốt mọi mặt công tác.
Theo đó, Công ty luôn tích cực chăm sóc, duy tu,
trang hoàng mọi hạng mục, công trình ở các khu vực
như: Quảng trường trước cổng đường Trần Nhân
Tông, các bồn hoa đường trục, quanh đài phun nước
trung tâm, khu vực đảo Thống nhất tượng đài Bác
Hồ - Bác Tôn, khu vực tượng đài Nguyễn Văn Trỗi…
Đặc biệt, Công ty luôn săn sóc tốt 47 cây đào, 26
cây quất, 3.048 khóm hoa thược dược, hơn 55.000

bông hoa lụa làm mô hình hoa 2018 cách điệu, các
con giống lập thể; trang trí 1.600 đèn chíp sao băng,
5.500 bóng trắng viền các cổng, 10 băng cờ khẩu
hiệu trên các cổng và 330 hồng kỳ trên tường rào
quanh công viên… tạo nên cảnh sắc đẹp và hấp dẫn
để phục vụ người dân vui xuân.
Ngoài ra, Công ty cùng tổ chức Công đoàn đã duy
tu, bảo dưỡng các thiết bị vui chơi giải trí để phục vụ an
toàn cho các em nhỏ, người dân tại khu vui chơi miễn
phí dành cho trẻ em với trò chơi ô tô ắc quy, máy bay
mini, tàu hỏa, rồng cao tốc, xe đạp nước, ca nô, nhà
bóng, nhà gương…
Trong dịp Tết vừa qua, Công viên đã phục vụ
17.315 lượt người tham quan; trông giữ 18.666 lượt xe;
phục vụ 12.163 lượt người tới các điểm vui chơi. Qua
đó, công tác phòng chống cháy nổ được triển khai và
duy trì trong suốt quá trình phục vụ, không để xảy ra
tai nạn hay cháy nổ trong dịp Tết.
Theo ông Đỗ Ngọc Hoàng - Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty chia sẻ, để đáp ứng công tác phúc lợi
công cộng tốt và an toàn, Công ty đã phải cắt cử rất
đông lực lượng bảo vệ tại nhiều điểm công trình nhằm

tránh bị trộm cắp cây hoa, bình hoa, làm hỏng các công
trình trang trí… Từ đó, nhân dân có thể chiêm ngưỡng
phong cảnh, hình ảnh đẹp, được vui chơi trong không
gian và không khí tươi mới đón Xuân sang.
“Sau kỳ nghỉ Tết, 100% CBCNVC-LĐ trong Công ty
đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, chương
trình công tác năm 2018 ngay từ những ngày đầu năm;
Quán triệt thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành
chính trong giờ làm việc, không lạm dụng thời gian để
la cà, chúc tụng lâu; không tổ chức liên hoan tân niên.”,
ông Hoàng cho biết thêm.
Trong dịp chúc Tết Mậu Tuất 2018 tại Công ty
TNHH MTV Công viên Thống Nhất, ông Phạm
Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Hà Nội
đã đánh giá cao nỗ lực của toàn thể Lãnh đạo và
CBCNVC-LĐ của Công ty TNHH MTV Công viên
Thống Nhất thuộc Sở Xây dựng Thành phố Hà Nội.
Đồng thời, biểu dương tinh thần làm việc tích cực
ngay từ đầu năm của CBCNV-LĐ Công ty, để người
dân Thủ đô và du khách có một không gian sạch đẹp,
có các chương trình vui chơi giải trí lành mạnh tại
Công viên Thống Nhất 

CBCNVLĐ Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất miệt mài với công việc
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Hành trình

20 NĂM

trang điểm cho
thành phố Quy Nhơn

Công ty Công viên Cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn (CTCP CVCX&CSĐT) là doanh
nghiệp Nhà nước được tách ra từ Công ty Công chính Quy Nhơn theo Quyết định số 116/1998/
QĐ-UB ngày 18/12/1998 của UBND tỉnh Bình Định. Năm 2007, chuyển đổi Công ty thành
Công ty TNHH một thành viên và kể từ ngày 01/01/2015 chính thức hoạt động theo mô hình
Công ty Cổ phần. Hành trình 20 năm làm nhiệm vụ trang điểm cho thành phố biển Quy Nhơn,
Công ty đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét trong lòng người dân thành phố, trở thành động lực cho
CBCNV Công ty luôn hướng về tương lai với những ý tưởng đẹp trong những dự án mới.
TƯỚNG VĂN

TỪ YÊU CẦU XỨNG TẦM ĐÔ THỊ LOẠI 1
Từ khi Thành phố Quy Nhơn được Thủ tướng
Chính phủ xếp hạng đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh lỵ
Bình Định năm 2010, Bộ mặt thành phố luôn được
chăm sóc xứng tầm với một tỉnh trong khu vực kinh tế
trọng điểm miền Trung, thành phố Quy Nhơn có bước
chuyển mình ngoạn mục về phát triển kinh tế - xã hội,
đồng thời duy trì và phát triển được bộ mặt mỹ quan
đô thị “Sáng, xanh, sạch, đẹp và văn minh”. Điều đó
không chỉ thể hiện quyết tâm của nhân dân thành phố,
trong các Nghị quyết của Đảng bộ mà còn đặt lên vai
CBCNV CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn một trách
nhiệm nặng nề.
Năm 2017, CBCNV Công ty tiếp tục thể hiện sự
nỗ lực phấn đấu, bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn
vị, đã làm thay đổi cả về chất và lượng, đem lại vẻ mỹ
quan đô thị cho thành phố Quy Nhơn. Với tinh thần
không tiết kiệm ánh sáng, chỉ tiết kiệm năng lượng, ánh
sáng đã tràn ngập trên gần 450 tuyến đường nội thành,
phát triển trên 60 ha công viên cây xanh và trồng mới
các dải hoa phân cách trên các đại lộ. Đặc biệt, đã đưa
ánh sáng vào sâu trong các hẻm dân cư, tổ chức phục
vụ các chợ đêm, các khu sinh hoạt cộng đồng, quảng
trường trung tâm chan hòa ánh sáng và… hoa.
Hiện nay, CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn quản lý
vận hành 14.500 bộ đèn chiếu sáng, 40 nút đèn tín hiệu
giao thông, hơn 850 khung hoa văn đèn màu trang trí,
25 công trình chiếu sáng kiến trúc; tổng số điểm sáng
quản lý 15.300 điểm với gần 400 km chiếu sáng, 250 tủ
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Ánh điện trên cầu Thị Nại TP Quy Nhơn

điều khiển đóng cắt tự động. Quản lý 78,7 ha công viên
khu vực công cộng với 42 ha cỏ hoa, cây lá màu, cây
hàng rào, 52.674 cây xanh các lọai, bình quân đất cây
xanh đô thị đạt 13m2/người.
Với kết quả trên, hệ thống công viên cây xanh và
chiếu sáng TP Quy Nhơn cơ bản đảm bảo đạt tiêu chí
theo tiêu chuẩn đô thị lọai I. Thành phố Quy Nhơn
bước đầu bảo đảm các chức năng về chiếu sáng, định
vị, dẫn hướng cho các đối tượng tham gia giao thông
hoạt động an toàn và góp phần tôn tạo diện mạo mỹ
quan, cảnh quan đô thị.
Du khách đến Quy Nhơn hôm nay có góc nhìn
toàn cảnh từ chân đồi thi nhân Ghềnh Ráng Tiên Sa nơi đặt mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử đến Mũi Tấn - cửa ngõ
vào cảng Quy Nhơn. Con đường mang tên Xuân Diệu

nép mình song hành bên cạnh, luôn rì rào cùng sóng
biển, với những bài thơ tình bất hủ. Tăng thêm chất
lãng mạn cho con đường tình nhân này về đêm là ánh
điện và sắc hoa hài hòa bất tận. Không chỉ có đường
Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn có đến hàng trăm
con đường, hàng chục công viên mới xây dựng được
phủ điện và hoa như vậy. Ở đó, không chỉ đầy ắp công
sức của CBCNV CTCP Công viên Cây xanh và Chiếu
sáng đô thị Quy Nhơn mà còn là niềm tự hào chung
của nhân dân thành phố hôm nay.

ĐẾN NHỮNG SÁNG TẠO KHÔNG
NGỪNG VÌ MỘT QUY NHƠN SÁNG, XANH,
SẠCH, ĐẸP…
Để có được những thành quả trong công tác trang
điểm phát triển vẻ mỹ quan cho thành phố, Lãnh đạo
Công ty đã phối hợp với Công đoàn cùng cấp phát
động các phong trào thi đua, nhiều sáng kiến của
CBCNVC-LĐ được áp dụng mang lại hiệu quả cao. Đó
là phong trào thực hiện các mô hình cải tạo Công viên
Thiếu Nhi, Công viên Phú Tài, Công viên An Dương
Vương, quốc lộ 1D đoạn từ Phú Tài đến Long Vân,
trồng cây Trâm Bầu và hoa Giấy trên triền núi bà Hỏa
dọc đường Nguyễn Tất Thành nối dài…. Đề tài nghiên
cứu gia công lắp ráp các thiết bị tập thể dục tại các
công viên, khu công cộng phục vụ cho người dân đi bộ,
tập thể dục; thi ghép hoa Giấy nhiều màu... sáng tạo
thiết kế các mẫu pano đèn màu phục vụ trang trí các
công viên, các đại lộ và khu vực công cộng.
Năm 2017, tổng giá trị sản phẩm công ích thực
hiện trên 66 tỷ đồng, đạt 105% KH, bằng 142% so với
cùng kỳ. Tiếp tục thực hiện chủ trương của Thành phố
về xây dựng các tuyến đường văn minh “sáng, xanh,
sạch, đẹp”, CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn đã chỉ
đạo quản lý duy trì gần 80 ha công viên và khu vực
công cộng với 42 ha cỏ, hoa, cây hàng rào (tăng 4%
so với cùng kỳ), trong đó, hoa đạt 10,4% trên diện tích
thảm cỏ (tăng 19% so với cùng kỳ), cây lá màu đạt

20,3% trên diện tích thảm (tăng 29,6 so với cùng kỳ);
tạo cảnh quan luôn xanh, sạch, đẹp, đảm bảo ANTT,
giữ gìn tài sản trang thiết bị, phục vụ cho cán bộ nhân
dân và khách tham quan đến vui chơi giải trí. Quản
lý, duy trì 52.300 cây bóng mát, chăm sóc cây giống
đã ươm từ các năm trước, ươm cây giống các loại đạt
57,8% KH, trong đó, ươm hoa ngắn ngày để phục vụ
các ngày Tết âm lịch; Lễ 30-4; 1-5; 2-9… phục vụ các sự
kiện trên địa bàn Thành phố; luôn thay đổi nội dung
các bảng hoa, hình thức các trụ hoa. Triển khai trồng
mới, trồng dặm 5.756 cây xanh bằng 101,9% KH. Đặc
biệt, trồng cây chà là thay cho cây cau trên các Đại lộ
Nguyễn Tất Thành, QL ID và các con đường chính ra
vào thành phố.
Ngoài ra, CBCNV được phân công duy tu, sửa chữa
vận hành tốt Hồ phun nước nghệ thuật, Hồ hoa viên
Quang Trung, cột nước Bàu Sen, hồ Đống Đa theo quy
định Thành phố ban hành.
Quản lý duy trì vận hành để hoạt động bình thường
hệ thống điện chiếu sáng công cộng Thành phố Quy
Nhơn với chiều dài quản lý hơn 400 km, hệ thống nút
tín hiệu giao thông, chuỗi các khung hoa văn; dây đèn
Led các tuyến đường trong Thành phố; mô hình đài
phun nước; đèn rẻ quạt; 02 quả cầu Led; 09 trụ đèn lửa
Hoa viên Quang Trung và dãy đèn Led trang trí ngang
đường. Tổng số điểm sáng trong toàn thành phố lên
đến 15.300 điểm.

TẦM NHÌN MỚI CHO PHỐ BIỂN QUY
NHƠN ĐẾN NĂM 2020
Để tiếp tục phát triển và duy trì màu xanh, ánh sáng
và hương sắc tô điểm cho Thành phố Quy Nhơn hướng
đến năm 2020, ngoài sự nỗ lực vượt bậc của CBCNV
CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn, còn cần đến sự chỉ
đạo quyết liệt của cấp ủy, UBND Thành phố, sự vào
cuộc của cả hệ thống chính trị, các đoàn thể. Quan
trọng nhất là ý thức của người dân trong việc bảo vệ,
(Xem tiếp trang 39)

Không gian xanh hài hòa trong lòng TP Quy Nhơn

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 35

Doanh nhân Nguyễn Thanh Hương

“PHỤ NỮ KHỞI NGHIỆP
THỜI HIỆN ĐẠI”
“Trong mọi hoàn cảnh tôi luôn nghĩ rằng, chiếc cốc chỉ cần thêm một nửa là đầy và chỉ cần
nỗ lực hơn một chút tôi sẽ có hai chiếc cốc đầy. Chính suy nghĩ đó đã giúp tôi chấp nhận thách
thức bước ra đại dương lớn với một hành trình mang tên “Phụ nữ khởi nghiệp thời hiện đại”
– Nữ doanh nhân xinh đẹp Nguyễn Thanh Hương – TGĐ Neolink chia sẻ.
được những bước đi tự tin trên con đường khởi
nghiệp của mình?
Doanh nhân NGUYỄN THANH HƯƠNG: Câu
hỏi của bạn làm tôi nhớ lại mình lúc mới 25 tuổi. Sinh
ra trong gia đình không có truyền thống kinh doanh,
kiến thức cơ bản về quản trị từ tài chính, nhân sự, chiến
lược..., tất cả chỉ là con số không. Nhưng chính điều đó
lại thôi thúc tôi “liều lĩnh” tiến lên phía trước.
Chỉ biết rằng, tôi đã tự nhắc nhở bản thân: phải
luôn nhiệt huyết và say mê để có được những thứ mình
mơ ước. Tôi cũng phải mất vài năm loay hoay và cả băn
khoăn. Có những lần tôi đã phải mạo hiểm đánh đổi cả
tiền bạc, lòng tin của mình trước một vấn đề.
PV: Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, chị đã có
được thành công khi trở thành CEO - người điều hành
chính của Neolink, điều gì đã thôi thúc chị mở rộng
thị trường?

Doanh nhân Nguyễn Thanh Hương - TGĐ Neolink trong tà áo
dài: Khởi nghiệp trong thời hiện đại nhưng vẫn tin yêu những
giá trị truyền thống...

PV: Thưa chị! Được biết khi bắt đầu bước vào
con đường khởi nghiệp, chị chỉ là một cô gái theo
chuyên ngành ngoại ngữ. Vậy chị đã làm gì để có
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Doanh nhân NGUYỄN THANH HƯƠNG: Kể từ
khi trở thành người điều hành chính của Neolink, tôi
được tiếp xúc với môi trường công nghiệp và thường
xuyên đi tới các nhà máy. Mỗi khi được ngồi nói
chuyện cùng nhân viên văn phòng, công nhân nữ, các
bạn thường hỏi tôi về các loại mĩ phẩm làm đẹp có giá
phải chăng. Tôi chợt hiểu rằng, phụ nữ dù là giàu hay
nghèo, dù là phu nhân hay là công nhân thì chúng ta
đều có quyền làm đẹp.
Điều đó đã thôi thúc tôi cần phải mở ngay chuỗi
cửa hàng bán lẻ mĩ phẩm thương hiệu MEEIN - MĨ
NHÂN. Với 100% các nhãn hàng được sản xuất tại Hàn

Doanh nhân Nguyễn Thanh Hương nhận Bằng khen của Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam

Quốc nhưng có mức giá phù hợp cho mọi lứa tuổi và
mọi tầng lớp, từ học sinh, sinh viên tới những người có
thu nhập cao hơn đều có thể dễ dàng sở hữu cho mình
1 sản phẩm tại MEEIN.
Kể từ đây, tôi lại bước vào những thử thách mới,
mọi kiến thức phải không ngừng lĩnh hội. Và chỉ có sự
nhiệt huyết và lòng đam mê nghề nghiệp là hai thứ tài
sản lớn nhất của tôi. Đó cũng là động lực để tôi liên
tục phấn đấu.
PV: Mỗi lần, chẳng may “gục ngã” trong công việc,
chị sẽ làm gì?
Doanh nhân NGUYỄN THANH HƯƠNG: Cái
may mắn lớn nhất của tôi là mỗi khi đứng trước những
khó khăn tưởng chừng như muốn gục ngã thì lại có
những bàn tay của bạn bè, cộng sự, người thân nâng tôi
dậy. Tôi thầm hiểu rằng, trên con đường chông gai phía
trước, tôi sẽ không bao giờ cô đơn. Và lẽ hiển nhiên,
tôi cứ thế mà bước…
PV: Là người phụ nữ đã có những bước thành công
trong thời hiện đại, chị còn tin và yêu những nét giá trị
truyền thống?
Doanh nhân NGUYỄN THANH HƯƠNG: Theo
tôi, phụ nữ hiện đại ngày nay vừa cần giỏi việc nước
nhưng cũng đừng quên vừa cần phải đảm việc nhà. Tự

chủ, độc lập về tài chính nhưng cũng đừng quên mất
thiên chức của người phụ nữ là thương chồng, chăm
con, vun vén tổ ấm, yêu thương chính mình,.. Đấy là
những điều làm nên cá tính và bản sắc của người phụ
nữ hiện đại. Dù xã hội có phát triển đi lên, địa vị thăng
tiến, nhưng với tôi, những giá trị truyền thống như:
công - dung - ngôn - hạnh chính là giá trị chuẩn mực
của người phụ nữ Phương Đông.
Xin trân trọng cảm ơn chị! Chúc chị luôn trẻ đẹp và
cùng Neolink gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!

LONG TRỌNG (thực hiện)
Doanh nhân Nguyễn Thanh Hương - TGĐ
Neolink đã đạt được nhiều thành tích như:
Giải Bạc cuộc thi Bông Sen Vàng Thủ Đô
2017 do Hiệp hội Nữ doanh nhân Hà Nội
tổ chức; Bằng khen của Chủ tịch Phòng
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp
hội Doanh nghiệp Việt Nam: “Đã có thành
tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh
doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát
triển kinh tế xã hội Thủ đô”.
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TẤM LÒNG VỚI QUÊ HƯƠNG
CỦA MỘT DOANH NHÂN THÀNH ĐẠT
Trong ngày hội đúc chuông chùa Khánh Linh (làng Bùng, xã Bình Dương, huyện Gia Bình,
tỉnh Bắc Ninh) ngày mồng Sáu, tháng Chạp, năm Đinh Dậu (22/01/2018) vừa qua, tôi
được nghe Ban tổ chức giới thiệu ông Lưu Quang Lãm công đức toàn bộ công trình gác
chuông và quả chuông đồng nặng trên 1 tấn, trị giá 1 tỉ đồng chuẩn bị rót đồng. Tôi từng
dịch một số bài văn trên chuông cổ, được biết, thời xưa, để đúc được một quả chuông cần có
sự đóng góp của các xã dân hàng phủ, tức là mấy huyện bây giờ. Đó là việc trọng đại mang
tính lịch sử của địa phương, cần được biểu dương muôn đời. Thế mới biết lòng thiện của cá
nhân ông Lưu Quang Lãm với quê ngoại đáng quý biết bao!

Ô

ng Lưu Quang Lãm tuổi Canh Tí
(1960), sinh ra trong gia đình nông dân
làng Thanh Hà (An Thịnh, Lương Tài,
Bắc Ninh). Học hết cấp III, ông nhập
ngũ đợt tháng 11/1977. Năm 1981 xuất ngũ, ông vào
học lớp đạo diễn sân khấu Trường Văn hóa nghệ thuật
tỉnh Hà Bắc. Năm 1983, học xong ông lại đi xây dựng
đất nước theo “Tiếng gọi sông Đà”, trở thành cán bộ
cung ứng vật tư của Tổng công ty sông Đà. Năm 1996
ông chuyển vào công tác tại thành phố Hồ Chí Minh.
Vừa làm, vừa học, vừa hoàn thiện kĩ năng kinh doanh
thời hội nhập, Lưu Quang Lãm đã trưởng thành nhanh
chóng. Năm 2009, ông từ chức Giám đốc Công ty Tài
chính Tập đoàn dầu khí quốc gia tại thành phố Hồ Chí
Minh để thành lập Công ty truyền thông bóng đá Việt
Nam, đứng chủ hai kênh truyền hình “Bóng đá TV” và
“Thể thao TV”. Tiếp đó ông lại mở rộng kinh doanh,
thành lập Công ty Đầu tư Khai thác cảng An Thới.
Kinh doanh thành đạt ở phương Nam nhưng ông
Lãm luôn nhớ đến quê hương. Năm 2013, ông thành lập
Công ty Cổ phần BOT 38, thi công mở rộng, nâng cấp
và làm mới một số đoạn quốc lộ 38 từ Bắc Ninh đi Cẩm
Giàng. Bên cạnh đầu tư tài chính về quê, ông Lãm còn để
tâm công đức nhiều việc cho quê hương. Ông được Hội
khuyến học tỉnh Bắc Ninh vinh danh công tác khuyến
học giai đoạn 2000-2009. Ông đầu tư trên 1,6 tỉ đồng
cùng dòng họ Lưu Quang xây dựng nhà thờ tổ ở làng
quê Thanh Hà. Ở làng, ông Lãm đã công đức 400 triệu
đồng xây dựng nghè, 700 triệu đồng xây dựng đình, 400
triệu đồng xây dựng chùa Hưng Long và chuẩn bị công
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PHẠM THUẬN THÀNH

Ông Lưu Quang Lãm phát biểu cảm tưởng ngày đúc chuông
chùa làng Bùng

đức đúc chuông cho chùa trị giá gần 1 tỉ đồng. Hằng năm,
ông Lãm đều dành làm việc thiện số tiền tới 1 tỉ đồng.
Với quê ngoại làng Bùng, ông Lãm tâm sự: Hồi nhỏ
theo mẹ về bên ngoại đều được bà ngoại dắt lên chơi chùa.
Bấy giờ chùa cổ đơn sơ lắm, nhưng vẫn in đậm dấu ấn
trong nhận thức non nớt của chú bé. Chú bé ấy đã có tâm
nguyện sau này sẽ góp sức xây dựng ngôi chùa khang trang
hơn. Nay bà mẹ, cụ Nguyễn Thị Thứ, con gái dòng họ
Nguyễn Gia đã qua đời, nhưng ông Lãm vẫn luôn nhớ đến
quê ngoại, đến chùa làng bên ngoại, thấy cảnh chùa đã tân
sắc bội phần, ông xin góp sức tô đẹp thêm ngôi chùa bằng
quả chuông và gác chuông. Sau khi được các cụ cao niên
và lãnh đạo địa phương chấp thuận, ông Lãm đã tiến hành

kén chọn thợ giỏi cho việc đúc đại hồng chung. Đó là nghệ
nhân Dương Bá Sĩ, quê làng nghề Vạn Điểm, thị trấn Lâm,
huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Nghệ nhân Dương Bá Sĩ là
thợ giỏi gia truyền, đã thi công nhiều chuông lớn, tượng
lớn, như chuông chùa Bằng, tượng chùa Dạm… Ngay sau
khi nhận đơn đặt hàng, ông Sĩ liền bắt tay vào làm khuôn,
chuẩn bị vật tư, nguyên liệu. Khuôn làm 2 tháng mới xong
và ngày tốt mồng 6 tháng Chạp, năm Đinh Dậu (tức ngày
22/01/2018), làng Bùng đã tổ chức đại lễ “Hội đúc đại hồng
chung chùa Khánh Linh” ngay tại khu Trung tâm văn hóa
thôn. Các cụ cao niên, dân làng cùng các bà cô, khách thập
phương đổ về từ sớm nô nức phát tâm công đức cho ngày
hội đúc chuông. Mọi người chứng kiến thời khắc trọng đại
sắp diễn ra. Một xe ô tô tải cỡ lớn gắn cần cẩu chở nguyên
liệu đứng kia. Cái khuôn cao tới vài mét, có giàn giáo chắc
chắn cho người đi lên thao tác. Cái lò nấu đồng cũng cao
tới vài mét đang rừng rực lửa cháy. Phía cửa lò có cái máy

hơi cỡ lớn đang rào rạt thổi lửa bốc hơn. Dây đồng, chậu
đồng, thanh đồng đỏ lên, tan thành chất lỏng chảy xuống
nồi chứa. Đúng giờ hoàng đạo tiến hành rót đồng. Hàng
mấy chục khách thập phương đi lên giàn giáo mở hộp ném
nhẫn vàng nguyên chất vào khuôn cầu phúc. Phúc ấy sẽ
vững bền như đại hồng chung cùng năm tháng sau này.
Cụ Nguyễn Văn Biêu, 80 tuổi xúc động nói: “Hôm
nay là ngày đặc biệt chưa bao giờ có. Rồi đây tiếng
chuông chùa Khánh Linh sẽ vang vọng bay cao bay xa
trên quê hương, làm rung động mọi trái tim Phật tử
hướng về cửa thiện”.
Trước đó, cánh thợ xây Gác chuông trong khuôn
viên chùa cũng đã tiến hành. Nền gác hình thành. Cột
đá sẵn sàng dựng lên. Gác chuông 3 tầng, 2 mái lối cổ
sẽ làm tăng thêm vẻ đẹp kiến trúc cho cảnh quan đại
danh lam Khánh Linh tự 

Hành trình 20 năm...
tôn tạo nét đẹp vốn có của thành phố. Trước mắt Công
ty cần rà soát, lắng nghe ý kiến của người dân về vẻ mỹ
quan của hệ thống ánh sáng và màu hoa.
Theo ông Đỗ Đình Phương - Giám đốc CTCP
CVCX&CSĐT Quy Nhơn, hướng đến năm 2020,
một số chỉ tiêu chính đã được đề ra thể hiện tâm
nguyện của nhân dân toàn thành phố đã được CTCP
CVCX&CSĐT Quy Nhơn đưa vào chương trình hành
động: “100% đường phố chính và hẻm rộng từ 2m trở
lên được chiếu sáng, đến năm 2020 đạt 16.300 bộ bình
quân tăng 900 bộ/năm. Để tiếp tục thực hiện tiết kiệm
điện năng 5% hằng năm, Công ty thiết lập quản lý và
điều khiển hệ thống chiếu sáng tại trung tâm. Đưa tỷ
trọng nguồn sáng Led chiếu sáng trong hệ thống lớn
hơn 10%. Đảm bảo tỉ lệ chiếu sáng 98%/trạm, các sự cố
phải xử lý không quá 72 giờ. Phấn đấu từng bước ngầm
hóa hệ thống cáp chiếu sáng các tuyến trung tâm thành
phố, hệ thống chiếu sáng mới; tăng cường chiếu sáng
kiến trúc, trang trí đường phố.
Song song với chiến dịch loại bỏ bóng đèn sợi đốt
và các loại bóng cao áp thủy ngân hiệu suất thấp,
CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn đã đưa vào vận
hành hệ thống chiếu sáng bằng tủ điều khiển nhiều
chế độ tự động đóng tắt, được cài đặt theo cơ số
nhạy của thời tiết, hiệu chỉnh giờ vận hành phù hợp,
phân đoạn chiếu sáng theo giai đoạn thời gian trong
đêm phù hợp theo khí hậu và khu vực.

(Tiếp theo trang 35)

Riêng với hệ thống công viên cây xanh, Công ty
duy trì xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống công
viên cây xanh đạt chuẩn tiêu chí đô thị lọai I theo sự
phát triển của thành phố, đảm bảo chất lượng, thẩm
mỹ đến năm 2020 đạt 100 ha công viên, bình quân tăng
4,5 ha/năm.
Đặc biệt, Công ty đang tìm tòi các giống cây, hoa
thích hợp với thành phố vốn nhiều gió biển, khí hậu
khô và nóng vào mùa hè. Mảng cây xanh đến năm 2020
đạt 71.433 cây, tỷ lệ cây hoa, cây lá màu đến năm 2020
đạt hơn 30% diện tích cỏ, trong đó hoa hơn 15% bình
quân hàng năm cây lá màu tăng 3.000 m2; cây hoa tăng
1.000 m2”.
Xuân Mậu Tuất 2018 về với Thành phố Quy Nhơn,
không chỉ tại chợ hoa dọc Đại lộ Nguyễn Tất Thành mà
các phố phường nội ngoại thành cũng ngợp trong nắng
Xuân, lộng lẫy sắc. Hệ thống cây xanh và hoa cỏ công
viên vươn lên tươi tốt khoe sắc. Tất cả như khẳng định
một điều: Thành phố biển Quy Nhơn đã vươn tầm:
Sáng, xanh, sạch, đẹp. Đó là thành quả của cuộc sống
văn minh, hành trình 20 năm nỗ lực không ngừng của
CTCP CVCX&CSĐT, cộng với ý thức cao của người
dân, cùng chung sức giữ gìn tôn tạo. Là đơn vị chịu
trách nhiệm chính công tác trang điểm cho thành phố,
CTCP CVCX&CSĐT Quy Nhơn xứng đáng đón nhận
phần thưởng cao quý của Nhà nước tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Nhất trong năm 2018 
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Quy Nhơn

THỰC HIỆN 4 CHƯƠNG TRÌNH
HÀNH ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Ông NGÔ HOÀNG NAM
Phó Bí thư Thành ủy,
Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn

T

Liên tiếp trong 2 năm 2016, 2017, tỉnh Bình Định là một trong những
địa phương miền Trung chịu nhiều thiệt hại nặng nề do thiên tai bão
lũ. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sát sao của tỉnh Đảng bộ, Bình Định
đã nỗ lực vươn lên một cách thần kỳ, hoàn thành toàn diện các chỉ
tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Thành phố Quy Nhơn là một trong
những địa phương tiêu biểu, xứng tầm là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh,
đã không ngừng thay da đổi thịt bằng 4 chương trình hành động sau
Nghị Quyết XIII Đảng bộ thành phố, biến các tiềm năng thành hiện
thực, trong đó du lịch Quy Nhơn trở thành mũi nhọn kinh tế.

ạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc
trao đổi với ông Ngô Hoàng Nam - Chủ tịch
UBND thành phố Quy Nhơn về sự khởi sắc
của thành phố trước thềm năm 2018.

PV: Được biết sau Đại hội XIII, Đảng bộ thành phố
Quy Nhơn đã đề ra 4 chương trình hành động thiết
thực cho phát triển kinh tế xã hội địa phương. Xin ông
cho biết, việc triển khai thực hiện 4 chương trình hành
động đó đã tác động đến việc vượt khó hoàn thành
toàn diện các chỉ tiêu KT-XH của thành phố Quy
Nhơn trong năm 2017 như thế nào?
Ông NGÔ HOÀNG NAM: Để thực hiện được các
mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
thành phố Quy Nhơn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020
đề ra, Thành uỷ Quy Nhơn đã ban hành 04 Chương
trình hành động đó là: Chương trình hành động về nâng
cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở
Đảng; Chương trình hành động về hiện đại hoá hành
chính và cải cách thủ tục hành chính nhà nước; Về công
tác quản lý và chỉnh trang đô thị và chương trình hành
động về giảm nghèo bền vững của thành phố Quy Nhơn.
Kết quả, trong năm 2017, kinh tế thành phố tiếp tục
duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng giá trị sản xuất tăng 11,4%
so với năm 2016, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tích cực: Công nghiệp, xây dựng 60,75% - dịch vụ 36,42%
- nông, lâm, thủy sản 2,83%; giá trị sản xuất công nghiệp TTCN tăng 11,7%, giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng
11,3%, giá trị sản xuất nông - lâm - thuỷ sản tăng 4,3%.
Công tác quản lý quy hoạch, chỉnh trang - quản lý
đô thị, quản lý đất đai, vệ sinh môi trường và lập lại
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trật tự đô thị có những chuyển biến tích cực, đầu tư
xây dựng hạ tầng đô thị, xây dựng nông thôn mới được
chú trọng, đến nay đã có 04/04 xã đạt chuẩn nông
thôn mới. 6 khu đô thị mới được đầu tư hình thành
trên địa bàn… Nhiều công trình kiến trúc mới được xây
dựng và hình thành như: Trung tâm Quốc tế khoa học
và giáo dục liên ngành; Tổ hợp không gian khoa học;
Trung tâm hội nghị tỉnh Bình Định; Quần thể khách
sạn du lịch; Nghỉ dưỡng FLC Nhơn Lý; Chuỗi khách
sạn nhà hàng tiêu chuẩn 05 sao dọc trên các trục đường
Nguyễn Huệ, Xuân Diệu và An Dương Vương…
Các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ;
Quốc phòng - an ninh được giữ vững; Tình hình an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo. Đặc
biệt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông
thôn mới, đô thị văn minh” ngày càng có hiệu quả.
PV: Vừa qua, Tạp chí Du lịch Anh - Rough Guides
đã bình chọn thành phố biển Quy Nhơn là 1 trong 3
điểm du lịch hàng đầu ở Đông Nam Á. Xin ông cho
biết những nỗ lực của lãnh đạo và nhân dân thành phố
trong việc xây dựng tôn tạo di tích, thắng cảnh để đưa
tiềm năng du lịch của Quy Nhơn trở thành mũi nhọn
kinh tế góp phần đắc lực vào hiện thực hóa các mục
tiêu phát triển KT-XH năm 2018?
Ông NGÔ HOÀNG NAM: Thành phố Quy Nhơn
luôn xác định phát triển du lịch là một bộ phận quan trọng
trong cơ cấu phát triển kinh tế của thành phố và đã xây
dựng Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn giai
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đoạn 2016 - 2020. Trong những năm qua, thành phố đã đầu
tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch từng
bước phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và xây
dựng, trùng tu, tôn tạo các di tích, thắng cảnh để phục vụ
cho phát triển du lịch của thành phố Quy Nhơn.
Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 37 di tích lịch
sử, văn hoá, trong đó có 12 di tích đã được xếp hạng (04
di tích cấp quốc gia: Nhà tù số 9 Đào Duy Từ, Bãi Nhạn
- Núi Tam Toà, Tháp Đôi, thắng cảnh Ghềnh Ráng và 08
di tích cấp tỉnh) và nhiều thắng cảnh, nhiều điểm du lịch
như: Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Sẹo, Hòn Khô, Đảo Yến, Hải
Giang, bán đảo Phương Mai, Vũng Chua, Cù Lao Xanh,
Bãi Dài, Bãi Xép, Quy Hoà, Trung tâm Quốc tế khoa
học và giáo dục liên ngành, Hồ Phú Hoà, FLC Nhơn Lý…
Trong năm 2017, khách du lịch Quy Nhơn ước đạt
3.330.000 lượt khách, tăng 15,6% so với năm 2016 (trong
đó,: khách quốc tế ước đạt 238.000 lượt, tăng 4%; khách
nội địa ước đạt 3.092.000 lượt, tăng 17%). Doanh thu du
lịch năm 2017 ước đạt 1.920 tỷ đồng, tăng 42,5% so với
năm 2016; góp phần quan trọng trong thực hiện mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn.
PV: Năm 2018 - năm bản lề của kế hoạch 5 năm
(2016-2020), để phát huy lợi thế về tiềm năng và truyền
thống, Thành phố Quy Nhơn cần tập trung vào những
mũi nhọn nào để đưa Quy Nhơn tiếp tục khởi sắc và
phát triển bền vững?
Ông NGÔ HOÀNG NAM: Năm 2018 là năm thứ
3 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
(2016- 2020), việc hoàn thành kế hoạch năm 2018 sẽ
góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 05 năm được
giao của thành phố. Dự báo năm 2018, bên cạnh những
thuận lợi cơ bản, thành phố vẫn còn nhiều khó khăn,
thách thức do một số mặt kinh tế - xã hội còn hạn chế.
Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, kế
hoạch năm 2018, thành phố sẽ khắc phục mọi khó khăn,
tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo phát triển
với bảo vệ môi trường.
- Phấn đấu giữ vững và nâng cao chất lượng 19 tiêu
chí trong chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng
nông thôn mới. Tiếp tục tăng cường ứng dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Thực hiện Đề án

Một góc thành phố Quy Nhơn

di dời các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tại cụm công
nghiệp Quang Trung vào sản xuất tập trung tại cụm
công nghiệp Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn sau
khi được UBND tỉnh thông qua.
- Đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng để thu hút đầu
tư trên lĩnh vực thương mại - du lịch - dịch vụ; tiếp tục
thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển du lịch thành
phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020; Xây dựng dự án
ngầm hóa đường dây điện, cáp viễn thông tại tuyến
đường An Dương Vương.
- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả
về “Hiện đại hóa hành chính và cải cách thủ tục hành
chính nhà nước của thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016
- 2020”;
- Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo và hoạt
động văn hóa - thông tin, truyền thanh, thể dục thể
thao. Đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y
tế, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc,
bảo vệ sức khỏe nhân dân và chăm sóc, giáo dục trẻ em.
- Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về cải
cách hành chính và chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong
các cơ quan nhà nước của thành phố và phường, xã
trực thuộc. Cải tiến lề lối làm việc, tạo điều kiện thuận
lợi cho tổ chức và công dân trong giải quyết công việc.
PV: Xin cảm ơn ông!

VĂN THUẬN (thực hiện)

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC góp phần thay đổi diện mạo du lịch của Thành phố Quy Nhơn
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Huyện ủy Hoằng Hóa:
NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG, QUYẾT TÂM PHẤN ĐẤU TRỞ
THÀNH HUYỆN NÔNG THÔN MỚI CỦA TỈNH VÀO NĂM 2020

Ông TRƯƠNG TUẤN AN
Quyền Bí thư Huyện ủy
huyện Hoằng Hóa

Hoằng Hóa là vùng đất địa linh, nhân kiệt, đã sản sinh ra biết bao danh nhân
tuấn kiệt làm rạng danh cho non sông đất nước. Nơi đây lưu lại bao chứng tích
và huyền thoại về miền quê khoa bảng, hiếu học, đặc biệt là thầy giáo Lương Đắc
Bằng, người thầy vĩ đại có tầm ảnh hưởng lớn đến nhiều triều đại phong kiến,
người đã từng dạy những học trò xuất sắc như tiên sinh Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm, Trạng Phùng, Chu Văn An… Ngày nay, phát huy truyền thống
khoa bảng, nhân văn cao đẹp, ngời sáng đó, Đảng bộ và nhân dân Hoằng Hóa
đã nỗ lực không ngừng, cùng nhau đoàn kết, tranh thủ thời cơ, tận dụng mọi
nguồn lực xây dựng huyện Hoằng Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, quyết
tâm phấn đấu trở thành huyện nông thôn mới của tỉnh vào năm 2020.

Đ

ảng bộ huyện Hoằng Hóa bước vào thực
hiện nhiệm vụ năm 2017 trong điều kiện
có nhiều khó khăn, tác động, đặc biệt là
ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt, nắng
nóng kéo dài, nhiều cơn bão và áp thấp nhiệt đới gây
lũ lụt, làm thiệt hại nghiêm trọng cho huyện hàng
trăm tỷ đồng. Song dưới sự lãnh đạo toàn diện, kịp
thời của cấp ủy Đảng, sự điều hành trọng tâm, quyết
liệt của chính quyền, tinh thần đoàn kết cùng chung
tay vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể các cấp, do
đó trong 30 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng
đề ra đều đạt và vượt kế hoạch (trong đó 26 chỉ tiêu
vượt KH, 4 chỉ tiêu đạt KH).
Kinh tế tiếp tục phát triển, cơ cấu kinh tế chuyển
dịch theo hướng tích cực, giá trị sản xuất nông - lâm
- thủy sản, công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương
mại đều tăng so với cùng kỳ, thu NSNN hoàn thành và
vượt kế hoạch đề ra. Các nguồn vốn huy động để đầu
tư phát triển tăng mạnh, cải thiện môi trường đầu tư
được quan tâm, phát triển doanh nghiệp vượt kế hoạch
tỉnh và huyện giao. Công tác quy hoạch, quản lý đất
đai, xây dựng cơ bản có chuyển biến tích cực, GPMB
được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt. Các hoạt động văn
hóa - xã hội tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa,
xã hội hóa, hoạt động du lịch diễn ra sôi động, thu hút
nhiều du khách. Giáo dục - đào tạo đạt thành tích xuất
sắc trong dạy và học, công tác xây dựng trường, trạm y

42 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

XUÂN TRƯỜNG

tế đạt chuẩn quốc gia đạt kết quả cao. Các chính sách
xã hội thực hiện nghiêm túc, công tác từ thiện, nhân
đạo được quan tâm. An ninh chính trị bảo đảm, trật tự
ATXH ổn định. Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
được tăng cường. Nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào
sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phấn khởi trước sự thay
đổi, phát triển của huyện.
Từ kết quả đạt được đó, Đảng bộ Hoằng Hóa đã
xác định nhiệm vụ và các giải pháp tiếp theo trong năm
2018 là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết đại hội
Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện khóa XXVI, tập trung thực hiện 3 chương trình
trọng tâm, nhằm nâng cao tốc độ tăng giá trị sản xuất,
tạo sự chuyển dịch tích cực trong CCKT, cơ cấu lao
động theo hướng CNH, HĐH.

ĐỊA PHƯƠNG
Hoàn thành dứt điểm việc đổi điền, dồn thửa lần 3,
đẩy nhanh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng
sản xuất hàng hóa, tập trung, chuyên canh các sản phẩm
sạch gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp
lý, chăm sóc, bảo vệ, phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.
Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng KHKT và cơ giới
hóa đồng bộ trong sản xuất, tăng cường hơn nữa công
tác quản lý nhà nước về giống, vật tư để đảm bảo năng
suất, chất lượng, hiệu quả, chống sử dụng chất cấm
trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển rộng chương
trình trồng rau sạch, rau an toàn theo tiêu chuẩn VietGap, khẳng định vị trí, thương hiệu trên thị trường.
Huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực của nhân
dân để xây dựng nông thôn mới, đảm bảo hoàn thành
kế hoạch, tạo tiền đề cơ bản để Hoằng Hóa trở thành
huyện nông thôn mới vào năm 2020.
Khôi phục, củng cố, phát triển chăn nuôi trang trại,
gia trại theo mô hình công nghiệp, đảm bảo an toàn dịch
bệnh, vệ sinh môi trường. Tăng cường công tác phòng
chống dịch bệnh, vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ.
Tập trung phát triển mạnh nuôi trồng và khai thác
thủy sản, gắn chế biến với dịch vụ hậu cần nghề cá.
Khai thác tối đa tiềm năng nước mặn, nước lợ và nước
ngọt để nuôi trồng thủy sản, khuyến khích nuôi thâm
canh, áp dụng công nghệ cao, quản lý chặt chẽ chất
lượng con giống, thức ăn, kiểm soát dịch bệnh và môi
trường vùng nuôi.
Đẩy mạnh, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh
tranh và phù hợp với nhu cầu thị trường. Duy trì và phát
triển các ngành nghề TTCN hiện có, đồng thời tiếp tục
tìm kiếm du nhập các ngành nghề mới phù hợp.
Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
nghiệp, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để thu
hút đầu tư, phát triển SXKD, xây dựng hạ tầng kỹ
thuật. Khuyến khích việc thành lập và phát triển doanh
nghiệp trên địa bàn.
Điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp,
kêu gọi đầu tư xây dựng một số cụm công nghiệp dịch
vụ ở vị trí thuận lợi, có điều kiện của huyện. Hoàn
thành quy hoạch đô thị Nghĩa Trang, Hải Tiến, mở
rộng thị trấn Bút Sơn.
Tăng cường phát triển và đa dạng các loại hình dịch
vụ, thương mại, bảo đảm đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời
sống của nhân dân, xây dựng kế hoạch phát triển các
loại hình dịch vụ phục vụ tại các cụm công nghiệp, thị
trấn, thị tứ, tụ điểm kinh tế - xã hội, khu du lịch. Đặc

Ông Trương Tuấn An - Quyền Bí thư Huyện ủy huyện Hoằng Hóa
đến thăm và tặng quà một số gia đình chính sách nhân ngày
Thương binh liệt sĩ

biệt là du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, phấn đấu thu hút
trên 1.200 nghìn lượt khách đến du lịch, nghỉ dưỡng.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội góp
phần giảm nghèo nhanh và bền vững, tạo việc làm
mới cho 3.300 lao động. Phát huy hiệu quả đào tạo
nghề nông thôn. Kiểm soát tốt lao động làm việc ở
nước ngoài và lao động ở nước ngoài hoạt động trên
địa bàn. Thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chính sách
xã hội, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo,
từ thiện.
Xác định vai trò, vị trí lãnh đạo của các cấp ủy
Đảng là khâu then chốt, quan trọng, có tác động mạnh
mẽ đến mọi mặt đời sống chính trị và xã hội của nhân
dân, vì thế Đảng bộ Hoằng Hóa đã định hướng rõ tiếp
tục chỉ đạo thực hiện tốt Nghị qyết Hội nghị TW4,
TW6 (khóa XII) của Ban chấp hành Trung ương Đảng
về tăng trường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn,
đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
trong nội bộ gắn với việc thự hiện chỉ thị 05-CT/TW
của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng.
Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác
tuyên giáo cấp huyện và cơ sở, coi trọng công tác giáo
dục chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất cao về nhận
thức và hành động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
nhiệm vụ năm 2018 và nghị quyết đại hội đảng bộ các
cấp. Kịp thời nắm bắt tình hình để định hướng dư luận
xã hội, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những thông
tin sai trái, xuyên tác, không có cơ sở, tuyên truyền
khơi dậy lòng yêu nước, tự hào, ý thức trách nhiệm
của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước sự nghiệp xây
dựng Hoằng Hóa giàu đẹp, văn minh và sớm trở thành
huyện nông thôn mới của tỉnh 
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Suối Cá Thần:

NÉT ĐẸP VĂN HÓA TÂM LINH XỨ THANH
Khu du lịch sinh thái suối cá Cẩm Lương ở bản Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện miền núi Cẩm
Thủy, cách TP Thanh Hóa gần 100 km về phía Tây Bắc đã và đang thu hút rất đông du
khách đến tham quan. Hằng năm có đến hàng ngàn đoàn khách du lịch đến tìm hiểu hiện
tượng kỳ bí của tạo hóa trên vùng đất thiêng này – nơi trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh
trong lòng du khách thập phương.
MINH PHƯƠNG

Đ

ây là khu du lịch sinh thái độc đáo nhất
xứ Thanh, hiếm có ở nước ta, vì suối cá
Cẩm Lương là hiện tượng thiên nhiên kỳ
thú từ xa xưa. Đồng bào dân tộc Mường
ở bản Ngọc có nhiều chuyện kể về sự ra đời, tồn tại
của suối Cá Thần này.
Có một câu chuyện kể rằng: Ngày xưa, nơi bản
Ngọc thời khai thiên, lập địa, vào một năm nọ thời tiết
hạn hán quanh năm, người dân túng đói. Một hôm,
có hai vợ chồng trong bản hiếm muộn con đi làm
đồng vô tình nhặt được một quả trứng có hình thù
lạ. Người vợ đem quả trứng ra suối Ngọc thả xuống
nước. Nhưng lạ thay, khi nhấc tay lên, người ấy lại
thấy quả trứng đang trên tay mình.
Hai vợ chồng quyết định đem quả trứng lạ đặt vào
ổ gà đang ấp, quả trứng nở ra một con rắn. Sợ quá,
người chồng đem con rắn ra suối Ngọc thả, nhưng cứ
đến tối con rắn lại về ở với gia đình này. Sau đó, họ
để con rắn ở lại sinh sống. Điều kỳ lạ là từ khi có sự
xuất hiện của con rắn này thì đồng ruộng của bản đủ
nước cày cấy, đồng bào sống trong no ấm, hạnh phúc.
Chàng rắn ấy trở thành vị cứu tinh của bản, nên được
mọi người tôn kính.
Một hôm, trời nổi cơn giông, sấm chớp. Sau cơn
giông, dân bản thấy xác chàng rắn nằm bên. Vì rất
thương tiếc chàng rắn, dân bản Ngọc chôn cất chàng
bên chân núi, lập đền thờ chàng rắn chết là do quyết
chiến với thủy quái để bảo vệ dân bản. Sau này, chàng
rắn được phong thần gọi là: Tứ Phủ Long Vương.
Từ đó, ở suối Ngọc bên chân núi Trường Sinh xuất
hiện đàn “cá thần” hàng nghìn con luôn quây chầu
trước đền Ngọc Từ để hầu hạ chàng rắn. Suối “cá
thần” Cẩm Lương có từ đó cho đến nay.
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Suối cá thần Cẩm Lương

Theo tài liệu của các nhà Ngư học, đàn cá có đến
hàng nghìn con lớn, nhỏ ở suối Cá Thần Cẩm Lương
gồm các loài là: cá Dốc thuộc bộ cá chép, có tên trong
sách đỏ Việt Nam, cá chài, cá mại. Hình thù các loài
cá này rất lạ, màu sắc phong phú như: đỏ, xanh, hồng…
Mỗi khi bơi, thân cá phát sáng nhiều màu sắc, lấp lánh
ánh bạc rất ấn tượng, thú vị. Đàn cá này rất thân thiện
với con người. Hàng ngày, đàn cá tung tăng bơi lội dưới
dòng suối, nhảy lên khỏi mặt nước vui đùa cùng du
khách. Đến cuối ngày, đàn cá lại bơi vào hang trú ẩn.
Vào mùa nước cạn, lòng suối Ngọc chỉ sâu khoảng
30 - 40cm, nước trong vắt, du khách có thể đưa tay
xuống nước vuốt ve những con cá to như bắp chân,
bắp tay. Đây là điều kỳ thú, hấp dẫn, thu hút hàng
chục nghìn lượt du khách đến với suối Cá Thần Cẩm
Lương hàng năm.

ĐỊA PHƯƠNG
Với lượng cá nhiều như vậy nhưng không có hiện
tượng cá lớn nuốt cá bé, hay bị cáo, chồn, chuột… bắt
cá. Cả đàn cá cứ vô tư chung sống hiền hòa cùng nhau,
cứ đến khi chiều hoàng hôn buông xuống thì đàn cá lại
đi vào hang.
Đặc biệt có lần xuất hiện cá Chúa, thân hình to
tướng, tròn như một thùng gánh nước. Theo các cụ già
gần trăm tuổi ở đây cho biết, cá Chúa rất ít khi xuất
hiện, có đến chục năm mới xuất hiện một lần. Cá Chúa
xuất hiện là báo hiệu năm đó có nhiều điều may mắn
tốt lành cho nhân dân, như được mùa, chăn nuôi phát
triển, trồng cây sai quả, lúa, ngô, bắp, củ đầy nương,
dân tình ấm no, hạnh phúc.
Hiện nay, trên địa bàn xã Cẩm Lương còn giữ được
nguyên vẹn hệ thống rừng nguyên sinh với các loài
động, thực vật đặc trưng của vùng nhiệt đới, thuộc
dãy núi đá vôi Pù Luông - Cúc Phương. Đồng bào dân
tộc Mường bản địa với những nếp sinh hoạt văn hóa
truyền thống như: dệt thổ cẩm, uống rượu cần, múa
Pồn Pông… sẽ là điểm nhấn để thu hút du khách.
Đặc biệt, dọc dãy núi Trường Sinh hiện còn có
nhiều hang động nguyên sơ, kỳ bí chưa được khám
phá. Du khách đến với suối cá Cẩm Lương vào dịp mùa
xuân, từ mùng 8 đến 12 tháng giêng âm lịch hàng năm
sẽ được dự Lễ hội Khai hạ - một lễ hội độc đáo nhất
của đồng bào dân tộc Mường bản địa. Theo quan niệm

của người dân địa phương, lễ hội rước Thần cá (còn gọi
là lễ hội khai hạ đầu xuân) có từ xa xưa, được đồng bào
dân tộc Mường ở xã Cẩm Lương bảo tồn, lưu giữ khá
nguyên vẹn cho đến ngày nay.
Lễ hội này được tổ chức trang trọng, hoành tráng,
với ước nguyện của người dân địa phương là cầu cho
mưa thuận, gió hòa, mọi người khỏe mạnh, mùa màng
tươi tốt. Mở đầu lễ hội là phần rước Thần cá từ suối
Ngọc đưa về sân vận động của bản để làm lễ khai mạc,
báo công với thành hoàng về một năm lao động sản
xuất của đồng bào địa phương và những dự định của
năm mới. Sau đó, Thần cá tiếp tục được đưa ra đền thờ
ngay chân núi Trường Sinh để cúng tế.
Phần hội của lễ hội này với những trò chơi dân
gian của đồng bào dân tộc Mường nơi đây như: ném
còn, chơi đu, đẩy gậy, kéo co và nhiều hoạt động
văn hóa - văn nghệ như hát xường, ru Mường, múa
Pồn Pông,…
UBND tỉnh Thanh Hóa đã và đang đầu tư hàng
chục tỉ đồng xây dựng khu du lịch sinh thái suối cá Cẩm
Lương, với nhiều hạng mục như: nhà sàn văn hóa dân
tộc Mường để tiếp đón du khách, các công trình bảo
vệ suối Cá Thần, khu dịch vụ du lịch, khu sản xuất các
sản phẩm đồ thổ cẩm để phục vụ du khách… nhằm đưa
nơi đây trở thành địa chỉ du lịch trọng điểm, hấp dẫn
của xứ Thanh 

Đàn cá luôn bơi hướng về trong hang
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KHUYẾN CÔNG

NĂM 2018:
TP. HÀ NỘI DÀNH 22,5 TỶ ĐỒNG CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Theo Kế hoạch số 50/KH-UBND về khuyến công
thành phố Hà Nội năm 2018 do UBND TP. Hà Nội ban
hành, kinh phí dành cho thực hiện kế hoạch khuyến
công năm 2018 của thành phố sẽ là 22,5 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2018, thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ tổ
chức, tham gia hội chợ; thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ
công mỹ nghệ tiêu biểu ngành thủ công mỹ nghệ; hỗ
trợ các cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất
khẩu thuê chuyên gia tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm
mới; thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền
về khuyến công và làng nghề...
Hỗ trợ 14 cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố
có dự án đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến,
hiện đại vào sản xuất. Tổ chức cho khoảng 1.500 chủ

cơ sở sản xuất CNNT tham gia 15 lớp tập huấn về các
nội dung: Khởi sự doanh nghiệp, hội nhập kinh tế quốc
tế, thiết kế mẫu mã sản phẩm, quản trị doanh nghiệp,
quản trị kinh doanh và marketing. Hỗ trợ 40 cơ sở sản
xuất CNNT truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ
cho khoảng 1.400 lao động nông thôn, trong đó có ít
nhất 1.100 lao động được các cơ sở sản xuất bố trí việc
làm với thu nhập ổn định.
Cùng với đó, tiếp tục tổ chức Hội nghị kết nối cung
cầu nguyên liệu đầu vào ngành thủ công mỹ nghệ giữa các
cơ sở sản xuất thủ công mỹ nghệ Hà Nội với các cơ sở
sản xuất, cung ứng nguyên liệu, gia công bán thành phẩm
ngành thủ công mỹ nghệ các tỉnh, thành phố phía Bắc 

QUỲNH ANH

KON TUM
CHUẨN BỊ TỔ CHỨC HỘI CHỢ CÔNG THƯƠNG NĂM 2018
Nằm trong chuỗi sự kiện tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Du
lịch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum 2018; Hội chợ Công
thương Kon Tum năm 2018 sẽ diễn ra từ ngày 19/4 đến
ngày 25/4/2018 tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
Đây là hoạt động khuyến công do Bộ Công Thương
chỉ đạo và hỗ trợ thông qua chương trình khuyến công
Quốc gia nhằm gắn kết công tác khuyến công, xúc tiến
thương mại, đầu tư, văn hóa và du lịch.
Hội chợ không chỉ là hoạt nhằm giới thiệu thiệu
thành tựu phát triển kinh tế, xã hội; công nghiệp,

thương mại, văn hóa, du lịch của các tỉnh, thành phố
trong cả nước, mà đây còn là dịp để thúc đẩy quan
hệ kinh tế, thương mại trong vùng, đồng thời, tạo cơ
hội cho các doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, tìm
kiếm đối tác đầu tư, mở rộng thị trường xuất khẩu và
quảng bá thương hiệu sản phẩm đến với du khách trong
và ngoài nước. Qua đó, nâng cao sức cạnh tranh cho
thương hiệu Việt, thúc đẩy sản xuất, lưu thông hàng
hóa và đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu 

ĐỨC MINH

NINH THUẬN:
PHÊ DUYỆT KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2018
Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã ban
hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND về việc phê duyệt
Kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2018,
với tổng kinh phí 296,997 triệu đồng.
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Ninh Thuận sẽ thực hiện 05 đề án, bao
gồm: Tổ chức tham gia hội chợ giới thiệu quảng bá
các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, làng
nghề và ngành nghề tại tỉnh Phú Yên; Tham dự Hội
nghị công tác khuyến công khu vực miền Trung - Tây
Nguyên năm 2018 tại Phú Yên; Hỗ trợ 16 lượt doanh
nghiệp tham gia Hội chợ tại các tỉnh, thành phố trong
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nước; Mở các lớp tập huấn về chính sách khuyến công
cho cán bộ, công chức và đại diện doanh nghiệp, cơ
sở CNNT, làng nghề trên địa bàn huyện Ninh Sơn và
huyện Thuận Nam; Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị
tiên tiến cho các cơ sở CNNT.
Sở Công Thương có trách nhiệm đôn đốc, chỉ đạo
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh
Thuận khẩn trương tổ chức triển khai các Đề án được
phê duyệt để đảm bảo tiến độ, đạt hiệu quả và đúng
quy định 

ANH MINH
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HUYỆN LONG ĐIỀN, BÀ RỊA - VŨNG TÀU:
TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2018
Ngày 14/03/2018, Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn Phát triển công nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu
(TTKC BRVT) đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ
tầng và Đài Truyền thanh huyện Long Điền tổ chức
đoàn vận động các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn
huyện đăng ký dự thi chương trình bình chọn. Chủ
trì đoàn vận động là ông Đinh Trọng Cường - Giám
đốc TTKC BRVT.
Đoàn đã đến vận động một số cơ sở, doanh nghiệp
có sản phẩm đặc trưng tiêu biểu của huyện như: Công
ty TNHH Chu Lai, Công ty TNHH Nông sản Thần
Nông, HTX Thủy sản Thống Nhất, Công ty TNHH
Chế biến Thủy Sản Đức Danh, Công ty TNHH SX TM Khang Việt Tiến,.… Trong đợt vận động này, nhiều

doanh nghiệp, cơ sở đã quan tâm, hưởng ứng và đăng
ký sản phẩm dự thi với khoảng 12 sản phẩm.
Dự kiến, ngày 30/3/2018, huyện sẽ chốt hồ sơ tham gia
dự thi và trong tháng 4, huyện sẽ tiến hành chấm điểm,
trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm tham gia dự thi cấp
huyện, đồng thời, tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm đoạt giải cấp
huyện tham gia chương trình bình chọn cấp tỉnh năm 2018.
Tiêu chí bình chọn sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu là các sản phẩm đó phải có chất lượng,
có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất,
mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng
trong và ngoài nước 

PV

THÁI NGUYÊN: 4,8 TỶ ĐỒNG CHO KHUYẾN CÔNG NĂM 2018
Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đã triển khai xây
dựng kế hoạch kinh phí khuyến công năm 2018 với
tổng kinh phí hỗ trợ là 4,8 tỷ đồng.
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia
được giao theo dự toán là 1 tỷ đồng, dành cho 05
đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các cơ sở công
nghiệp nông thôn; Kinh phí khuyến công địa phương
là 3,8 tỷ đồng hỗ trợ cho 27 đề án. Cụ thể, Trung tâm
sẽ thực hiện 18 đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho
các cơ sở công nghiệp nông thôn; 07 đề án tập huấn,
tham gia Hội nghị, hội thảo tuyên truyền, phổ biến

chính sách khuyến khuyến công và đưa sản phẩm
CNNT đi quảng bá, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm
các tỉnh; 01 đề án hỗ trợ kinh phí công nhận làng
nghề, làng nghề truyền thống; 01 đề án hỗ trợ tham
gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu.
Trước đó, năm 2017, Trung tâm Khuyến công và
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên cũng
được giao 4,8 tỷ đồng, hỗ trợ cho 26 đề án. Các đề
án được thực hiện và hoàn thành theo đúng tiến độ
quy định 

T.A

ĐỢT 1 NĂM 2018, BẮC GIANG HỖ TRỢ 21 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã phê duyệt kinh
phí khuyến công địa phương đợt I năm 2018 cho 21 đề
án khuyến công, với tổng kinh phí 2.390 triệu đồng.
Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp Bắc Giang sẽ hỗ trợ 01 đề án đào tạo nghề,
truyền nghề; 02 đề án hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý
doanh nghiệp, nhận thức và năng lực áp dụng sản xuất sạch
hơn trong công nghiệp; 08 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình
trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy
móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật; 04 đề án phát
triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; 02 đề án

tư vấn, trợ giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; 01 đề án hỗ
trợ liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm
công nghiệp và di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường; Mở
02 lớp nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt
động khuyến công; Cung cấp thông tin, tuyên truyền trên
các phương tiện truyền thông đại chúng.
Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương Bắc Giang
có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị
được giao sử dụng kinh phí khuyến công năm 2018 theo
đúng quy định hiện hành của Nhà nước 
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Khuyến công Hà Nội:

MỤC TIÊU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CNNT 2018 TĂNG 10%
Năm 2017, Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (TTKC) là
nhân tố góp phần tích cực trong việc truyền nghề, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nâng
cao năng lực quản lý cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.
HỒNG TRƯỜNG

C

ụ thể, số lao động CNNT năm 2017 tăng
4,09% (tương đương 417.163 người). Trong
đó, lao động được tạo việc làm mới qua hoạt
động khuyến công đạt khoảng 10.000 người,
với thu nhập bình quân đạt 47,1 triệu đồng/năm (tăng
13,07%); hỗ trợ 500 doanh nghiệp, cơ sở CNNT tạo ra
250 mẫu sản phẩm mới.
Trong năm, TTKC cũng đã tổ chức 40 lớp truyền
nghề, đào tạo nghề cho 1.400 lao động khu vực nông
thôn tập trung vào ngành nghề thủ công mỹ nghệ như:
Mây tre đan, sơn mài, khảm trai, thêu ren, gốm sứ...
Kết thúc khóa đào tạo, các học viên đã có tay nghề cơ
bản, tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
Đặc biệt, các lớp học nghề mây tre đan thực hiện tại
huyện Chương Mỹ, Ba Vì, Thạch Thất… đạt trên 85%
học viên có việc làm; dát vàng quỳ, sơn mài, khảm
trai tại huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên… đạt
60% - 80% học viên có việc làm với thu nhập ổn định.
Cùng với đó, TTKC cũng dành nguồn lực hỗ trợ 12 cơ
sở CNNT đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại
vào sản xuất. Các dự án sau đầu tư đã phát huy tốt hiệu
quả, giúp doanh nghiệp, cơ sở CNNT nâng cao năng
suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Công tác khuyến công 2017 cũng góp phần gia tăng
giá trị sản xuất công nghiệp Hà Nội 7,3% so với năm 2016.
Trong đó, giá trị sản xuất CNNT tăng 11%; giá trị sản xuất
làng nghề ước tăng 33,33%; kim ngạch xuất khẩu nhóm
ngành thủ công mỹ nghệ tăng 5,5% so với năm 2016.
Các hoạt động hỗ trợ cơ sở sản xuất làng nghề quảng
bá giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm khách hàng, mở rộng
thị trường tiêu thụ được đặc biệt coi trọng. Nhờ biết tận
dụng lợi thế, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngành
Thủ công mỹ nghệ trên địa bàn đã được hỗ trợ thuê
tư vấn thiết kế mẫu sản phẩm mới, góp phần đa dạng
hóa sản phẩm, đáp ứng yêu cầu thị trường. Xác định
hoạt động xuất khẩu là hướng đi chủ đạo của ngành Thủ
công mỹ nghệ Thành phố, nên TTKC đã hỗ trợ các DN
tham gia nhiều hội chợ trong và ngoài nước nhằm đẩy
mạnh xúc tiến thương mại như: Hội chợ quà tặng hàng
thủ công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017, Hội chợ quốc tế
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tại Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc)… Tham gia hội
chợ, các doanh nghiệp không chỉ có cơ hội quảng bá sản
phẩm, tìm hiểu nhu cầu của thị trường để nâng cao năng
lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ mà nhiều
doanh nghiệp còn ký kết được các biên bản ghi nhớ, thỏa
thuận hợp tác và hợp đồng xuất khẩu trực tiếp.
Nhằm tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các
mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình khuyến công thành
phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, góp phần chuyển dịch
cơ cấu kinh tế ngoại thành theo hướng công nghiệp nông nghiệp - dịch vụ, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo,
bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực nông thôn..., năm
2018, Hà Nội đã và đang triển khai đồng bộ các chương
trình khuyến công với mục tiêu giá trị sản xuất CNNT
tăng 10% so với năm 2017 (tương đương 98.000 tỷ đồng).
Trong đó, giá trị sản xuất làng nghề tăng 10%-12% (đạt
22.000 tỷ đồng); kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng thủ
công mỹ nghệ tăng 6,9% (đạt 200 triệu USD). Từ chương
trình khuyến công, Hà Nội sẽ có 450 - 500 lượt cơ sở sản
xuất CNNT, làng nghề được hỗ trợ; tạo thêm khoảng
10.000 việc làm cho lao động ở khu vực nông thôn với thu
nhập bình quân khoảng 51 triệu đồng/năm. Đồng thời,
tạo ra khoảng 300 mẫu sản phẩm có thiết kế mới trong
lĩnh vực thủ công mỹ nghệ… 

Một gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ quốc tế quà
tặng hàng TCMN Hà Nội 2017
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Khuyến công Hải Phòng:

THỰC HIỆN 7 NHÓM GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC
KHUYẾN CÔNG NĂM 2018
Năm 2017, hoạt động khuyến công thành phố Hải Phòng tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích
cực, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế mở rộng
đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, đẩy
nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống xã hội nông thôn. Đây cũng là cơ sở,
động lực để Khuyến công Hải Phòng nâng cao năng lực trong năm 2018 và những năm tới.
ANH TUẤN

N

ăm qua, với nguồn kinh phí được Bộ Công
Thương và UBND thành phố Hải Phòng phê
duyệt là gần 2,8 tỷ đồng, Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải
Phòng (Khuyến công Hải Phòng) đã tích cực triển khai
nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp. Trong đó, các đề án
tập trung chủ yếu vào xây dựng mô hình trình diễn kỹ
thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết
bị tiên tiến cho các doanh nghiệp; Tổ chức 12 lớp đào
tạo nghề may công nghiệp cho 300 học viên tại các
huyện Kiến Thụy, Vĩnh Bảo; Phối hợp với các Trường,
Viện nghiên cứu tổ chức các lớp đào tạo khởi sự doanh
nghiệp cho 180 học viên; Tổ chức khảo sát, học tập kinh
nghiệm phát triển sản phẩm chế biến thủy sản tại tỉnh
Bình Thuận và Khánh Hòa…
Nét nổi bật của Khuyến công Hải Phòng trong năm
qua là đã tổ chức thành công Hội chợ triển lãm Công
Thương vùng đồng bằng sông Hồng - Hải Phòng, với sự
tham dự của hơn 200 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các
tỉnh, thành phố trong khu vực. Hội chợ đã thu hút hơn
300 gian hàng, chủ yếu là các sản phẩm hàng hóa mang
tính đặc trưng của mỗi địa phương, làng nghề như thủ
công mỹ nghệ, chế biến nông, thủy sản, cơ khí… tới
người tiêu dùng trong và ngoài nước. Thông qua hội
chợ, các doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội tìm kiếm đối
tác, khách hàng để mở rộng thị trường.
Để có được những kết quả đáng ghi nhận đó, theo
ông Nguyễn Minh Châu - GĐ Khuyến công Hải Phòng
là bởi Trung tâm luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ
của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương),
HĐND, UBND và Sở Công Thương thành phố Hải
Phòng. Qua đó, các phòng, ban của Trung tâm đã tập
trung triển khai, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Bước sang năm 2018, để hoạt động khuyến công tiếp
tục phát huy tính hiệu quả, Khuyến công Hải Phòng đã
đề ra bẩy nhóm giải pháp chính như sau: Tiếp tục kiện

Đào tạo nghề may tại Công ty TNHH Xây dựng và Hợp tác
Phúc Linh

toàn tổ chức bộ máy hoạt động của Trung tâm theo quy
định; Chủ động đề xuất, tham gia, đóng góp ý kiến dự
thảo, sửa đổi, bổ sung, xây dựng các văn bản quy phạm
pháp luật về khuyến công. Đồng thời, tích cực hướng
dẫn, cụ thể hóa các chính sách trong hoạt động khuyến
công; Bám sát nội dung Chương trình khuyến công quốc
gia và địa phương trong việc xây dựng kế hoạch và đề án
khuyến công, đảm bảo tính thiết thực cao, góp phần thúc
đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Triển
khai đồng bộ các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin
với tập huấn nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực
hiện hoạt động khuyến công theo hướng chuyên nghiệp
hóa; Tăng cường các hoạt động hợp tác, nỗ lực tìm kiếm
và khai thác các nguồn vốn xã hội hóa khuyến công; Đẩy
mạnh công tác khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp vừa và nhỏ. Trong đó tập trung vào công tác đào
tạo tay nghề, quản lý, cải tiến mẫu mã, bao gói, nâng cao
chất lượng sản phẩm; Chú trọng, ưu tiên xây dựng và
triển khai các đề án khuyến công, ứng dụng công nghệ
hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tài nguyên, thân thiện với
môi trường cho các cơ sở CNNT.
Tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết của các cán bộ
làm công tác khuyến công, Khuyến công Hải Phòng sẽ
từng bước làm thay đổi diện mạo CNNT, góp phần vào
tăng trưởng kinh tế của thành phố 

Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 49

KHUYẾN CÔNG

Khuyến công Quảng Ninh:

GÓP PHẦN THÚC ĐẨY KINH TẾ CÔNG NGHIỆP TỈNH
Năm 2017 là năm gặt hái được nhiều thành công của hoạt động khuyến công và tư vấn phát
triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. 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 tỉnh nhà phát triển.
ANH TUẤN

Đ

ược sự quan tậm đặc biệt của Cục Công
Thương địa phương (Bộ Công Thương) và
UBND tỉnh Quảng Ninh, năm qua, từ nguồn
kinh phí khuyến công được giao là hơn 1,8
tỷ đồng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp Quảng Ninh đã triển khai nhiều đề án hỗ
trợ doanh nghiệp, trong đó có 01 đề án trình diễn kỹ
thuật sản xuất gạch không nung bằng bê tông xốp; 01
đề án trình diễn kỹ thuật sản xuất ván gỗ ghép thanh
cao cấp phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu; 08 đề án đầu
tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất,
bao gồm: Sản xuất nước uống tinh khiết, sản xuất đồ
mộc, sản xuất dầu sở, quế, hồi, sản xuất đá lạnh…; Hỗ
trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các
cụm công nghiệp; Triển khai nhiều lớp đào tạo nghề
cho hàng trăm lao động với các nghề truyền thống tại
địa phương; Tham gia hội chợ - triển lãm hàng công
nghiệp nông thôn tiêu biểu và Quản lý các đề án.
Tính đến thời điểm hiện tại, các đề án đã phát huy
tính hiệu quả về kinh tế đối với các đơn vị được hưởng
thụ. Điển hình là đề án hỗ trợ “Đầu tư máy móc, thiết
bị, dây chuyền công nghệ sấy nông sản/dược liệu” cho
HTX Phát triển xanh (xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu).
Sau khi đầu tư mở rộng và đưa thiết bị dây chuyền sấy
nông sản, dược liệu vào sản xuất, sản lượng trà nụ vối,
thuốc đau xương khớp, lá tắm… của HTX đạt từ 4 - 5
tấn sản phẩm/năm. Chất lượng được đảm bảo và kiểm
soát tốt hơn. Qua đó, đã giúp HTX tăng uy tín với
khách hàng và nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm
trên thị trường.
Đánh giá về tính hiệu quả của hoạt động khuyến
công đối với kinh tế địa phương, ông Nguyễn Mạnh
Hà - Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ninh cho biết,
công tác khuyến công của tỉnh trong những năm qua
và đặc biệt trong năm 2017 đã tạo được những kết quả
rất tích cực. Thông qua các đề án hỗ trợ, quy mô các
doanh nghiệp, cơ sở CNNT tại nhiều làng nghề, khu
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Hỗ trợ ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất gạch
không nung tại Công ty CP liên doanh Hạ Long 135

vực nông thôn ngày càng được mở rộng; Số lượng lao
động đã qua đào tạo tăng, tỷ lệ hộ nghèo giảm… Để
phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, đến năm
2020, Tỉnh dự kiến dành khoảng 6 tỷ đồng cho hoạt
động khuyến công. Trong đó, nội dung trọng tâm là hỗ
trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật đối với các
cơ sở CNNT; Chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy
móc, thiết bị hiện đại cho các doanh nghiệp; Tổ chức
các lớp đào tạo nghề, truyền nghề; Xây dựng thương
hiệu sản phẩm CNNT tiêu biểu…
Có thể khẳng định, nguồn kinh phí khuyến công
đã thực sự mang lại nhiều lợi ích thiết thực và là nguồn
cổ vũ, khích lệ, động viên các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất mở rộng quy mô, phát triển sản xuất, đóng góp
tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo của tỉnh.
Tin tưởng rằng, bằng sự quan tâm, hỗ trợ của Cục
Công Thương địa phương, UBND tỉnh Quảng Ninh,
các sở, ban, ngành thì những đề án khuyến công trong
năm 2018 và các năm tiếp theo sẽ tiếp tục phát huy
hiệu quả và là nhân tố quan trọng góp phần phát triển
công nghiệp địa phương 
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Khuyến công Bình Thuận:

TÍCH CỰC THÁO GỠ KHÓ KHĂN, HỖ TRỢ
CHO CÁC CƠ SỞ CNNT
Năm 2017, từ nguồn kinh phí khuyến công được giao, với hơn 2 tỷ đồng, Trung tâm khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Thuận (TTKC) đã thực hiện 15 đề án và 2 chương
trình khác. Trong đó, TTKC đã hoàn thành 100% kế hoạch đề ra, góp phần tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn.

N

ội dung hoạt động khuyến công năm
2017 đã tập trung ưu tiên các đề án hỗ
trợ phát triển các sản phẩm CNNT tiêu
biểu, sản phẩm lợi thế và sản phẩm công
nghiệp phục vụ xuất khẩu của tỉnh như: Hỗ trợ ứng
dụng máy móc thiết bị hiện đại cho 07 cơ sở CNNT
cần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm với tổng
kinh phí 1,2 tỷ đồng; Hỗ trợ đào tạo lớp may len tại
địa bàn huyện Hàm Tân; Tổ chức các gian hàng và hỗ
trợ các cơ sở CNNT tham gia các Hội chợ triển lãm
trong và ngoài tỉnh; Tổ chức 01 đoàn học tập kinh
nghiệm công tác khuyến công và quản lý, phát triển
cụm công nghiệp, thực hiện điều tra khảo sát, đánh
giá sản xuất sạch hơn… Đặc biệt, TTKC đã tổ chức
lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý và sản xuất tại
các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Các
khóa đào tạo này nhằm giúp các cơ sở tiếp cận với
những kiến thức từ cơ bản đến hoàn chỉnh trong việc
hoạch định, lựa chọn và thực hiện chiến lược kinh
doanh, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý cũng như
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

NGUYỄN HOA
cán bộ. Việc xây dựng sớm kế hoạch thực hiện đã
giúp các phòng chuyên môn chủ động triển khai công
việc, kiểm tra, giám sát tiến độ, phát hiện và báo cáo
kịp thời các vướng mắc phát sinh để có hướng tháo
gỡ phù hợp nhằm hoàn thành 100% kế hoạch vào
tháng 11/2018.
Thời gian tới, để góp phần thực hiện hiệu quả đề
án: "Tái cơ cấu ngành Công thương phục vụ sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững
giai đoạn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030",
TTKC sẽ tiếp tục đổi mới phương thức thực hiện cũng
như nghiên cứu thực hiện các nội dung mới. Qua đó,
nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác khuyến
công theo định hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ
công nghiệp của tỉnh Bình Thuận 

Bước sang năm 2018, ngay từ đầu năm, TTKC đã
triển khai xây dựng kế hoạch thực hiện các đề án hỗ
trợ trực tiếp cho cơ sở công nghiệp theo nhóm nội
dung. Đó là: Thực hiện các đề án ứng dụng máy móc
thiết bị tiên tiến trong sản xuất và chế biến hạt điều,
chế biến bao bì và ứng dụng trong sản xuất phân hữu
cơ - khoáng chuyên dùng từ cành thanh long thải bỏ;
Thực hiện đề án hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng cụm
công nghiệp Sông Bình (huyện Bắc Bình) do Công ty
CP sữa Thông Thuận làm chủ đầu tư,…
Kế hoạch triển khai thực hiện các đề án đã được
xây dựng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng

Nghiệm thu đề án ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất nước
mắm cao đạm - một trong những đề án được thụ hưởng từ
nguồn kinh phí khuyến công
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Khuyến công Tây Ninh:

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRÊN
NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG KHÓ KHĂN
Trong năm 2017 vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp tỉnh Tây
Ninh (Khuyến công Tây Ninh) đã có nhiều đề án hỗ trợ thiết thực giúp nhiều doanh nghiệp
nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hàng Công nghiệp nông thôn (CNNT) làm ăn hiệu quả, nâng cao
thu nhập cho người lao động. Đây là điểm nhấn cho thấy Khuyến công Tây Ninh đã có nhiều
hoạt động tích cực, đồng hành cùng doanh nghiệp trên những chặng đường khó khăn.
LONG TRỌNG

T

heo Hội nghị tổng kết công tác năm 2017,
Khuyến công Tây Ninh đã thực hiện được
nhiều nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. Cụ thể, Đơn
vị đã triển khai được 3 đề án khuyến công quốc
gia với kinh phí 1 tỷ đồng và 15 đề án khuyến công địa
phương với kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Các đề án được
thực hiện nhằm mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất hàng CNNT xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật sản xuất sản phẩm mới, hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất,... Ngoài ra, trong
năm 2017 vừa qua, Trung tâm cũng đã đăng ký 2 sản
phẩm tham gia bình chọn hàng CNNT tiêu biểu cấp
quốc gia. Thật đáng mừng, sản phẩm trà túi lọc của Công
ty TNHH MTV Trà Tâm Lan đã đạt giải. Kết quả này là
một trong những thành công lớn của Trung tâm, vì trong
chương trình bình chọn có đến hàng nghìn sản phẩm có
thương hiệu, chất lượng cao đến từ các địa phương khác.
Cũng tại Hội nghị tổng kết, Hội đồng bình chọn
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh đã tổ chức trao giải
sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2017 cho 10 sản phẩm.
Trong đó đã có đến 7 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm
chế biến Nông - Lâm - Thủy sản; 1 sản phẩm thuộc
nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ
tùng cơ khí; 2 sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm khác.
Phát huy thành quả đạt được năm qua, ngay từ đầu
năm 2018, Khuyến công Tây Ninh đã nhanh chóng bắt
tay vào thực hiện kế hoạch, chương trình hỗ trợ các
cơ sở sản xuất hàng CNNT, doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Theo đó, Trung tâm đã xây dựng và trình Bộ Công
Thương phê duyệt 3 đề án khuyến công quốc gia, với
tổng kinh phí 800 triệu đồng, gồm: Đề án xây dựng mô
hình trình diễn sản xuất gạch xi măng cốt liệu; Đề án
hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất cơ
khí xây dựng và Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết
bị trong sản xuất bánh tráng. Đồng thời, Trung tâm
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DNTN tại xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu được kinh phí KC
hỗ trợ 100 triệu đồng đầu tư 2 thiết bị tách mủ mì SEPARATOR

Khuyến công còn lắng nghe, ghi nhận và giải đáp thắc
mắc của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng CNNT
về những vấn đề liên quan đến việc tiếp cận nguồn vốn
từ Trung tâm Khuyến công.
Sau khi lắng nghe báo cáo kết quả 2017, phương
hướng nhiệm vụ năm 2018 của Trung tâm Khuyến
Công tỉnh Tây Ninh, ông Lê Thành Công - Giám đốc
Sở Công Thương đã đánh giá cao kết quả mà Trung
tâm Khuyến công đạt được trong thời gian qua. Đồng
thời, ông Công yêu cầu Trung tâm tiếp tục tăng cường
phối hợp các đơn vị liên quan để triển khai, thực hiện
tốt các đề án khuyến công đề ra; ưu tiên hỗ trợ cho
những mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn; mở rộng
lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp; đẩy mạnh việc
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ
làm công tác khuyến công...
Có thể nói, thời gian qua, nhiều doanh nghiệp
nhỏ và vừa, cơ sở sản xuất hàng CNNT đã được tiếp
cận, hỗ trợ hiệu quả từ nguồn kinh phí Khuyến công.
Mong rằng, thời gian tới, Khuyến công Tây Ninh sẽ
phát huy vai trò, tiếp tục là người đồng hành cùng
doanh nghiệp trên những chặng đường còn đầy thử
thách, cam go phía trước 
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Vì sao người Mỹ

thường không thể hiện sự giàu có?
Đại đa số người Mỹ thường không thể hiện sự giàu có, họ dùng tiền để trang trải cuộc sống của
bản thân, chăm sóc người thân và gia đình. Bài viết của một người Trung Quốc chuyển đến
Mỹ sinh sống, được đăng tải lại trên trang Secret China

Đ

ối diện với nhà tôi là một gia đình trung
lưu điển hình ở Mỹ. Người chồng - Antony là quản lý cấp trung của một công
ty tài chính, vợ anh - Meryl là giáo viên
tiểu học, thu nhập thuộc giai cấp trung lưu. Nhưng mỗi
lần nhìn thấy đôi vợ chồng này, tôi luôn nhận thấy cách
ăn mặc của họ đều không khác gì người bình thường cả.
Cuối năm 2008, những người ở khu tôi sống muốn
tổ chức tiệc mừng năm mới, đây cũng là lần đầu tiên tôi
tham gia các hoạt động xã giao, vì thế tôi đặc biệt bỏ
300 USD thuê một bộ lễ phục thương hiệu Prada (một
thương hiệu trời trang cao cấp và xa xỉ bậc nhất nước
Ý), hy vọng cách này có thể giúp tôi hòa nhập.
Tôi nghĩ hẳn Meryl cũng sẽ thể hiện “thực lực” ẩn
giấu của cô ấy ở nơi như vậy. Nhưng tối hôm đó, cô
ấy chỉ mặc một bộ lễ phục thương hiệu CK màu xanh
nhạt khiến tôi rất bất ngờ và Meryl giải thích, việc cô ấy
chọn hiệu CK là vì nó phù hợp với tầng lớp trung lưu
như cô ấy. Meryl đã dùng một phép ẩn dụ như sau: Dù
chim trĩ có khoác lên mình một bộ lông sặc sỡ thì nó
cũng sẽ không trở thành chim công được!
Thật ra, người Mỹ cũng không phải là không thích
các nhãn hiệu đắt tiền, nhưng người tiêu dùng đa số
chỉ hạn chế trong một nhóm người nhất định mà thôi,
ví dụ như giám đốc công ty, những quý bà trong giới
thời trang, minh tinh điện ảnh, vận động viên chuyên
nghiệp… Người Mỹ không có cách nói “sĩ diện”, người
ta sẽ không vì lòng hư vinh mà tốn nhiều tiền lương
mua một đôi giày hiệu LV. Không chỉ người trưởng
thành như vậy, mà giới trẻ cũng hoàn toàn không quá
xem trọng hình thức.
Có một lần tôi gặp con trai Mike của Meryl ở siêu
thị, thấy cậu bé đang chăm chú chọn những quần jean
giảm giá. Tôi hỏi cậu vì sao không đến cửa hàng chuyên
bán để mua những kiểu mới ra, câu trả lời của Mike
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Tổng thống Mỹ Obama cùng con gái ăn kem rất giản dị

khiến tôi ấn tượng rất sâu sắc: “Mẹ cháu không phải là
người giàu có gì, dù cho cháu có mặc quần Levis kiểu
mới nhất thì cũng sẽ không trở thành “cậu ấm”. Hơn
nữa, sau 18 tuổi cháu còn phải kiếm tiền tự nuôi bản
thân mình, khi đó sẽ càng không có tiền mua đồ hiệu
nữa đâu, cho nên như bây giờ rất tốt rồi ạ”.
Thấy Mike thản nhiên mà thỏa mãn như vậy, tôi
cũng bắt đầu tiếc số tiền 300 USD mà tôi đã dùng để
thuê bộ đồ hiệu Prada kia, thích thể diện quả thật là
lãng phí.

CÁ TÍNH VÀ PHẨM GIÁ
Dần dần, tôi nhận ra sở dĩ người Mỹ không quá ham
mê hàng hiệu còn có một nguyên nhân khác, đó chính
là ở Mỹ thật sự mua hàng hiệu quá dễ dàng, người ta
có rất nhiều sự lựa chọn. Có một năm trước Giáng sinh,
tôi đi mua sắm ở trung tâm thương mại Macy cùng cô
đồng nghiệp Jenny. Từ lâu, tôi đã nghe nói Jenny thừa
hưởng tài sản lớn từ gia đình, bình thường cách tiêu tiền
của cô ấy cũng không giống người bình thường, vì thế
tôi rất tò mò cô ấy sẽ mua quà đắt tiền gì cho chồng
và con trai. Cô ấy nhanh chóng chọn được hai cái khăn
quàng cổ cho nam.
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Tôi cầm mác giá xem thử, quả thật là không hề rẻ,
không hề thua kém nhãn hiệu Burberry nổi tiếng gần
đó. Tôi hỏi Jenny: “Giá đã tương đương nhau, sao cô
không mua khăn hiệu Burberry cho chồng?”. Jenny
nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu, cô ấy lấy chiếc khăn
ra, nói một hồi về màu sắc, hoa văn, kiểu dáng cho
đến chất liệu. Cuối cùng, cô ấy hỏi tôi: “Giá thì tương
đương nhau, nhưng giá trị thì không hề giống, nếu là
cô thì cô sẽ chọn cái nào? Đương nhiên là cái có chất
lượng tốt rồi. Tại sao tôi lại phải bỏ tiền ra mua những
món hàng có giá nhãn hiệu đắt tận trời như thế làm
gì?”. Cô ấy nói khiến tôi không biết nói gì hơn, người
Mỹ chú trọng hiện thực, không quan tâm đến hư vinh,
điều này thật sự tôi phải học hỏi.
Thật ra, người Mỹ không muốn dùng hàng hiệu để
phủ lên người còn do một nguyên nhân sâu xa nữa, đó
là từ khi sinh ra, họ đã đặt cái tôi cá nhân cao hơn mọi
thứ, họ thích thể hiện cá tính, nổi trội, thích làm cho
mình càng không giống với người khác càng tốt. Nếu
chọn những món hàng hiệu đó thì hiển nhiên sẽ không
thể giúp họ thể hiện được mục đích này.
Tháng 6/2012, công ty của chồng tôi tổ chức một
buổi tiệc từ thiện, tôi cũng được mời.
Vì nghe nói hai nhân vật nổi tiếng lừng lẫy Warren
Buffetts và Bill Gates đều có tên trong danh sách khách
quý, nên tối hôm đó tôi đã nhân cơ hội hai lần đứng
gần để quan sát cẩn thận cách ăn mặc của hai “nhân
vật chính” này. Tôi nhận ra dù là Buffets hay Bill Gates
thì đều chọn những bộ vest đứng đắn, phù hợp.
Tôi kéo tay Sophie là vợ của đồng nghiệp chồng
tôi, hỏi cô ấy thương hiệu đồ vest của Buffetts và Bill
Gates là gì, kết quả là biên tập thâm niên của tạp chí
thời trang này cũng không biết, không tìm được xuất xứ
của chúng. Nhưng mà Sophie cũng đã phân tích và giải
thích một cách rất có lý: Những nhân vật như Buffetts
và Bill Gates hoàn toàn không cần mặc những bộ quần
áo thương hiệu nổi tiếng để khẳng định danh tính, họ
đều là những người trầm tính trong giới từ thiện, nếu
mặc quần áo của thương hiệu Zegna thì lại quá tầm
thường rồi.

CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Càng tìm hiểu về cuộc sống của người Mỹ, tôi càng
cảm thấy giá trị quan về tiền bạc của họ không giống
người khác. So với những người Trung Quốc thích
dùng những thứ xa xỉ thì người Mỹ lại thích dùng tiền
để “đầu tư” vào việc thắt chặt tình cảm gia đình và xây
dựng nền tảng gia đình.

Hai tỷ phú Warren Buffetts và Bill Gates

Tiffany là huấn luyện viên ở phòng tập mà tôi hay
tới, trong cuộc sống hằng ngày, cô ấy luôn mặc quần áo
rất giản dị, rẻ tiền, vì thế tôi đã tròn mắt há miệng khi
cô ấy nói với tôi rằng, đã mua cho mỗi người trong nhà
một bộ đồ bóng bầu dục có giá 400 USD để đi xem trận
đấu của đội Denver Broncos. Tôi hỏi: “Tiffany, chẳng
lẽ cô không muốn dùng số tiền đó để mua cho mình bộ
quần áo và giày mới hay sao?”. Cô ấy chớp chớp đôi
mắt xanh cười nói: “So với việc tự làm đẹp cho mình,
tôi sẵn sàng dùng tiền để làm điều gì đó cho người thân
hơn”. Có rất nhiều người cho rằng quan niệm tình thân
của người Mỹ rất mờ nhạt, khái niệm về gia đình cũng
không mạnh mẽ. Tuy nhiên, trên thực tế, người Mỹ là
những người vô cùng xem trọng tình cảm gia đình.
Sau này tôi nhận ra rằng, dù cho thu nhập có hạn,
những người Mỹ trung lưu sống tiết kiệm cũng sẽ không
tích góp tiền dùng để mua hàng hiệu cho mình mà sẽ
mua mới, thay thế đồ dùng trong gia đình.
Có một lần, cô Lucy giúp việc cho gia đình tôi xin
nghỉ, nói là cô ấy đi mua cho gia đình một cái tủ lạnh,
tôi hỏi tủ lạnh hiệu gì, Lucy tự hào nói: “Kenmore”.
Thương hiệu tủ lạnh này không hề rẻ. “Đối với tôi, để
chồng được sảng khoái uống bia ướp lạnh sau giờ làm,
để các con được ăn kem ngon sau giờ tan học là những
việc hạnh phúc nhất trên thế gian”. Nhìn nụ cười thật
thà chất phác của Lucy, tôi đã quyết định: Vài ngày
nữa tôi cũng sẽ đổi tủ lạnh tốt cho gia đình mình.
Thế nào mới là hạnh phúc thật sự? Có những người
tiêu rất nhiều tiền để mua hàng hiệu mặc lên người, còn
người Mỹ lại dùng tiền để trang trải cuộc sống, đầu tư
cho người thân và gia đình. Cái nào có giá trị hơn và
câu trả lời sẽ dành cho bạn!

THANH TÂM biên dịch
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Mắt Xuân
Mùa xuân về như anh đến với em
Gieo nắng ấm giục chồi lên xanh mắt
Nghe mai, đào nở tình yêu dào dạt
Hương giăng đường đất nước ngập tràn xuân.
Kìa! Em yêu! Mạ thức dậy ngoài sân
Rễ non khẽ trườn mình trong rét giá
Tay em bẻ từng mảng bùn xanh mạ
Ta xuống đồng cấy kịp buổi chào năm.
Anh lội bùn theo máy cấy cùng em

Gió Xuân

Tay chuyển mạ vương nắng hồng lên má

Ơ kìa! Gió đã về

Trang sách đồng hiện bao dòng chữ lạ

Mân mê chùm khế ngọt

Chim xoe tròn mắt biếc giữa trời xanh

Líu lo ngàn chim hót
Nhảy nhót mừng Xuân sang.

Hình như em đang nói rất yêu anh
Nên lúa cấy cứ dần lên xanh lắm!

Nặng trĩu cành táo vàng

Như mắt em mắt mùa xuân sâu thẳm

Rộn ràng tia nắng ấm

Ngước nhìn anh trong lớp học hôm nào.

Mưa cười rơi lấm tấm
Đậu trên đầu muôn nơi.

Tổ quốc mình chưa hết những gian lao
Ta chung sức làm giàu trên đất mẹ

Xa tít tận trùng khơi

Ươm con giống nuôi trồng thêm em nhé

Xuân lần theo nòng pháo

Hẹn mùa thơm lúa mới đón nhau về.

Cùng các anh lính đảo

Ngọc Lê Ninh
(2018)

Giữ bình yên quê nhà.
Xuân bay theo lời ca
Đến nhà nhà gõ cửa
Bao người dậy nhóm lửa
Cùng gió xuân bập bùng.
Xuân vác cuốc ra đồng
Đậu trên lưng mẹ cấy
Mạ xuân cười run rẩy
Chấm xuống bùn xôn xao.
Ngọc Lê Ninh
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DONAIFAN
Uy Tín & Chất Lượng
Uy Tín & Chất Lượng

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐIỆN CƠ ĐỒNG NAI

Công ty cổ phần Điện cơ Đồng Nai được thành lập năm 1976, chuyên ngành sản xuất thiết bị điện, điện
lạnh. Với phương châm không ngừng đổi mới và cải tiến thiết bị, công nghệ cũng như áp dụng hệ thống quản
lý chất lượng, nhằm thỏa mãn mọi nhu cầu của khách hàng, các sản phẩm quạt điện DONAIFAN do Công
ty sản xuất đã có mặt trên thị trường trong nước và nước ngoài, được người tiêu dùng tín nhiệm và đánh giá
là những sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao trong môi trường hội nhập kinh tế quốc tế với kiểu dáng đẹp,
mẫu mã đa dạng, đạt tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, giá cả phù hợp. Sản phẩm của Công ty nhiều năm
liền được khách hàng bình chọn là “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, thương hiệu uy tín chất lượng. Mục tiêu
phát triển của Công ty là trở thành doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đa ngành nghề, lĩnh vực, hoạt động
có hiệu quả của tỉnh Đồng Nai.

NGÀNH NGHỀ SẢN XUẤT KINH DOANH:
- Sản xuất quạt điện và đồ điện gia dụng các loại.
- Kinh doanh thiết bị điện và đồ điện gia dụng các loại.
- Sản xuất phụ kiện đường dây dẫn điện và các trạm
biến áp dưới 35 kV.
- Tư vấn thiết kế và xây lắp các đường dây dẫn điện và các
trạm biến áp dưới 35 kV.
- Xây dựng công trình dân dụng.
- Cho thuê nhà kho, nhà xưởng, bãi đỗ xe (chỉ hoạt động
khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai và
Luật Xây dựng).
- Giám sát xây dựng, hoàn thiện và lắp đặt thiết bị công
trình điện có cấp điện áp đến 35 kV.

Một số sản phẩm của công ty
Hệ thống chiếu sáng
KCN Biên Hòa 2

Trạm biến thế hợp bộ, Sở Tài
nguyên - Môi trường tỉnh Đồng Nai

Trạm biến áp 560 kVA
KCN Tam Phước

Địa chỉ: Đường 2, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: (+84)0251.836.095 /(+84)0251.836.096 * Fax: 0251.3836972
Website: http://www.donaifan.com.vn * Email: dongnaifandn@gmail.com
CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 57

VĂN HÓA - XÃ HỘI

58 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

VĂN HÓA - XÃ HỘI

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 59

