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Năm 2018, kinh tế Việt Nam ghi nhận tốc độ tăng trưởng GDP đạt 7,08% - mức tăng cao 
nhất trong 10 năm qua. Theo báo cáo môi trường kinh doanh năm 2019 do ngân hàng thế 
giới mới công bố, VN đang đứng đầu Đông Nam Á về thực hiện 18 cải cách trong 5 năm 
qua, trong đó, các Nghị quyết của Chính phủ về tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu 
tư kinh doanh đã tác động tích cực đến doanh nghiệp (DN). Tuy nhiên, theo các chuyên gia 
kinh tế, để kinh tế VN tăng tốc, bứt phá trong năm 2019 thì cả DN, chính quyền địa phương 
cũng như cả hệ thống chính trị cũng cần phải thay đổi.

Quỳnh Anh

NhữNg dấu ấN troNg cải cách thể chế

Với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng môi trường 
đầu tư kinh doanh thuận lợi cho DN, nhất là DN khởi 
nghiệp, DN khởi nghiệp sáng tạo, trong năm qua, Chính 
phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều quyết sách hỗ 
trợ DN phát triển, nổi bật là việc rà soát, cắt giảm các 
điều kiện đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh cải cách hành 
chính, trong đó chú trọng cải cách các thủ tục hành 
chính (TTHC), đặc biệt là giám sát thực hiện các TTHC 
đã quy định. Cũng trong năm qua, Thủ tướng Chính 
phủ và các thành viên của Chính phủ đã tăng cường các 
buổi đối thoại về chính sách pháp luật với các DN, hiệp 
hội ngành nghề và các tầng lớp nhân dân, qua đó nắm 
bắt được tâm tư nguyện vọng, những khó khăn vướng 
mắc mà DN mắc phải trong quá trình hoạt động kinh 
doanh, đồng thời, đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch phòng Thương 
mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI): “Việc cắt giảm 
các TTHC, các điều kiện kinh doanh đã giúp giảm thời 
gian và chi phí cho DN. Tác động lớn nhất đối với cộng 
đồng DN chính là việc môi trường kinh doanh có thể 
tiên liệu được, họ biết rằng làm việc này cần bao nhiêu 
thời gian, và điều quan trọng nhất là niềm tin của các 
DN khi tiến hành kinh doanh và niềm tin của đối tác 
kinh doanh khi làm ăn với các DN Việt Nam đã tăng 
lên” - ông Lộc nhấn mạnh.

Việc thay đổi các chính sách, sự lắng nghe của 
Chính phủ đối với các đề xuất và tháo gỡ những khó 
khăn của DN trong thời gian qua đã tạo ra hành lang 
pháp lý tốt hơn, làm DN hăng hái hơn trong việc phát 
triển đầu tư, góp phần làm GDP của cả nước tăng lên.

VẫN còN Nhiều rào cảN

Theo báo cáo mới đây của VCCI công bố về mức 
độ hài lòng của DN về việc thực hiện TTHC xuất nhập 
khẩu năm 2018 sau khi khảo sát 3.061 DN (trong đó, 
46% là DN tư nhân trong nước, 33% DN FDI và 17% 
DN Nhà nước) cho thấy, gần 500 DN (chiếm 18%) thừa 

Năm 2019, để kiNh tế Việt Nam tăNg tốc, bứt phá,

cộNg ĐồNg doaNH NgHiệp Và cả Hệ THốNg cHíNH Trị

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi Đối thoại 
chính sách cấp cao

cần phải thay đổi
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nhận phải trả chi phí ngoài quy định, 212 DN thừa nhận 
có trả phí ngoài quy định khi thực hiện thủ tục quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành ở các bộ, ngành.

Nhận thấy vẫn còn nhiều rào cản về môi trường 
kinh doanh trong năm 2018, tại Hội nghị triển khai 
Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về nhiệm vụ phát 
triển kinh tế xã hội trong năm 2019 vừa qua, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, cần phải dỡ bỏ 
những rào cản về môi trường đầu tư, nhất là các chỉ số 
đang xếp hạng thấp, cũng như dỡ bỏ những rào cản làm 
kinh tế tư nhân không bứt phá được.

Năm 2019 - Năm tăNg tốc Và bứt phá

Trong bài viết đầu năm mới, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, năm 2019 là năm 
tăng tốc, bứt phá trên các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện 
đạt kết quả cao nhất. Vì thế, phương châm hành động 
của Chính phủ năm nay là “Kỷ cương, liêm chính, hành 
động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Trong phiên đối thoại chính sách cấp cao tại Diễn 
đàn kinh tế VN năm 2019 tổ chức mới đây với chủ 
đề “Kinh tế Việt Nam năm 2018 và triển vọng năm 
2019 - Củng cố nền tảng cho tăng trưởng nhanh và 
bền vững”, với sự tham gia của các chuyên gia kinh tế 
đầu ngành trong và ngoài nước, nhiều cam kết để triển 
khai có hiệu quả 3 đột phá chiến lược là hoàn thiện thể 
chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, 
phát triển nhanh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng 
đồng bộ đã được đưa ra. 

Với những cam kết này của Chính phủ, chắc chắn 
sẽ tạo động lực để thu hút DN tư nhân đầu tư phát 
triển, qua đó góp phần phát triển kinh tế đất nước. 

Tuy nhiên, để đạt mức tăng trưởng GDP 6,8% vào 
năm 2019, theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, các 
DN mong muốn tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự 
hỗ trợ của Nhà nước. Cụ thể, DN mong muốn tăng 
cường hơn nữa sự đối thoại của Chính phủ, các cơ 
quan của Chính phủ với DN; Tiếp tục cắt giảm TTHC, 
cắt giảm điều kiện kinh doanh, cần cẩn trọng kiểm 
soát việc khi ban hành các văn bản pháp luật mới để 
không phát sinh thêm các điều kiện kinh doanh và các 
TTHC bất hợp lý; Huy động hơn nữa sức dân trong 
việc thực hiện các dịch vụ công, nếu các cơ quan nhà 
nước chuyển việc thực hiện các TTHC cho khu vực 
tư nhân, cơ quan nhà nước chỉ tập trung vào việc làm 
thể chế thôi thì sẽ khách quan hơn rất nhiều. Lúc đó, 
việc cải cách TTHC sẽ được đẩy mạnh, thể chế của 
nước ta sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của DN trong 
thời gian tới…

Về phía cộng đồng DN, để sẵn sàng bước vào con 
đường hội nhập với rất nhiều thách thức và cơ hội ở 
phía trước, các DN cần nâng cao năng lực cạnh tranh, 
muốn vậy thì DN cần tái cấu trúc, phải tự làm mới 
mình, đặc biệt, việc thực hiện trách nhiệm xã hội và 
phát triển bền vững đang là giấy thông hành cho DN 
bước vào thị trường thế giới.

Có thể nói, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ 
thống chính trị, thông qua việc cắt giảm các điều kiện 
kinh doanh, đưa Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ vào thực 
tiễn, cũng như hàng loạt các giải pháp của Chính phủ 
hỗ trợ DN phát triển, cùng với đó là sự nỗ lực của 
cộng đồng DN, chắc chắn năm 2019 có thể phát huy, 
kế thừa những thành tựu của năm trước để thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đã được Đảng, Quốc 
hội thông qua

Kinh tế Việt Nam năm 2018 đạt mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm qua (Ảnh: vietnamnet)
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Năm 2018, phát huy thành tích đạt được của những năm trước, được 
sự chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công Thương, sự quan tâm của các cấp 
lãnh đạo ở địa phương, sự nỗ lực của toàn thể CBCC - VC Cục Công 
Thương địa phương (Cục CTĐP), cùng với đó là những giải pháp 
đồng bộ, mạnh mẽ nhằm tháo gỡ khó khăn, nhờ vậy, công tác quản 
lý nhà nước đối với các lĩnh vực công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp 
(CN – TTCN), khuyến công, cụm công nghiệp (CCN), DN công 
nghiệp nhỏ và vừa của Cục đã được triển khai hiệu quả theo đúng 
định hướng, đóng góp vào thành tích chung trong năm 2018 của Bộ 
Công Thương.

NhữNg kết quả Nổi bật

Trong năm qua, Cục CTĐP đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trên các lĩnh vực được giao với nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Điểm nổi bật đầu tiên có thể kể đến 
đó là công tác khuyến công. Xác định đây là nhiệm vụ 
trọng tâm, vì vậy, trên cơ sở đăng ký, đề nghị của các 
địa phương và đơn vị trên cả nước, Cục CTĐP đã tiến 
hành tổng hợp, thẩm định, trình Bộ Công Thương ban 
hành 03 Quyết định giao kế hoạch và điều chỉnh kinh 
phí khuyến công quốc gia (KCQG).

Cụ thể, Cục đã triển khai ký hợp đồng và giao 
nhiệm vụ thực hiện cho 262/262 đề án, đạt 100% kinh 
phí đã giao. Trong đó, chương trình KCQG hỗ trợ xây 
dựng 34 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản phẩm 
mới; hỗ trợ 166 cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất; hỗ trợ gần 2.000 gian hàng 
tiêu chuẩn cho các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ 
triển lãm trong và ngoài nước; bình chọn được 244 sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. Ngoài ra, chương 
trình còn thực hiện một số nội dung khác như: Đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ Phòng trưng bày 
giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng CN - TTCN khu 
vực miền Bắc, tại Hà Nội giai đoạn 2018-2020; thông 

tin, tuyên truyền về chính sách phát triển công nghiệp, 
khuyến công.

Nhìn chung, hầu hết các đề án KCQG được triển 
khai thực hiện trên cơ sở 9 nội dung của hoạt động 
khuyến công đều phù hợp với quy hoạch và chiến 
lược phát triển của ngành, lợi thế của từng địa phương. 
Chương trình KCQG đã bám sát mục tiêu, kế hoạch 
của chương trình khuyến công giai đoạn, trên cơ sở 
cụ thể hoá kế hoạch bằng các đề án có chất lượng. 
Nhiều đề án khuyến công hỗ trợ các mô hình trình 
diễn kỹ thuật thành công đã được nhân rộng; các cơ sở 
CNNT được hỗ trợ đã có chuyển biến tích cực trong 
việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động sản 
xuất. Đặc biệt, việc thực hiện các đề án điểm, đề án 
nhóm đã phát huy được những ưu điểm đó là hình 
thành các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong 
cùng một ngành hàng; kết nối cung - cầu giữa các cơ 
sở CNNT; giúp tối ưu hoá trong quá trình đầu tư của 
cơ sở CNNT. 

Cũng trong năm qua, bên cạnh các hoạt động sôi 
nổi của khuyến công thì công tác theo dõi về tình 
hình phát triển công nghiệp, thương mại; xây dựng, 
phổ biến, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật; 
chương trình nông thôn mới; phát triển CN - TTCN và 

tập truNg hỗ trợ

Ông ngÔ QuAng Trung
Cục trưởng Cục Công Thương 

địa phương

các Đề áN maNg TíNH ĐiểN HìNH, có sự LaN Tỏa, 
Đa dạNg Hóa Nội duNg HoạT ĐộNg kHuyếN côNg
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doanh nghiệp… cũng đạt được những kết quả tốt, hoàn 
thành kế hoạch đã đề ra. Việc hướng dẫn, theo dõi, 
quản lý sự phát triển của các CCN đã được thực hiện 
đảm bảo chất lượng, tiến độ. Trong năm, Cục đã hoàn 
thành thẩm định và hỗ trợ 11 đề án phát triển CCN (05 
đề án hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết và 06 đề án hỗ trợ 
đầu tư xây dựng hạ tầng CCN); xử lý kịp thời kiến nghị, 
vướng mắc của địa phương liên quan đến các đề án hỗ 
trợ CCN. Cục cũng đã hoàn thành báo cáo gửi Thủ 
tướng Chính phủ về kết thúc quá trình xử lý các CCN 
hình thành trước Quy chế Quản lý CCN; đánh giá kết 
quả 1 năm thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về quản lý, phát triển CCN…

Không chỉ sâu sát việc triển khai các đề án, năm 
vừa qua, Cục CTĐP còn phối hợp tổ chức thành công 
các Hội nghị ngành Công Thương; Hội nghị Khuyến 
công; Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu;.... Đây 
được đánh giá là những hoạt động quan trọng, nhất là 
các Hội chợ triển lãm, bởi thông qua đây, các tổ chức, 
cá nhân có cơ hội quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu 
biểu, tạo mối liên kết, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy đầu 
tư, đẩy mạnh tiêu thụ hàng Việt Nam. Qua đó, tạo 
điều kiện tốt để phát huy thế mạnh của mỗi DN, mỗi 
địa phương và cả khu vực trong phát triển CT - TTCN, 
thương mại và dịch vụ, góp phần phát triển thương 
mại, dịch vụ của cả nước. 

Để hoạt ĐộNg côNg thươNg Địa phươNg 
Ngày càNg hiệu quả hơN

Bước sang năm 2019, nhiệm vụ của Cục CTĐP là 
tiếp tục thường xuyên bám sát và theo dõi tình hình sản 
xuất công nghiệp, thương mại để tham mưu, xây dựng 
các chương trình làm việc cho lãnh đạo Bộ trong công 
tác phối hợp, chỉ đạo đối với các địa phương. Đồng 
thời, phối hợp với các Sở Công Thương triển khai các 
Nghị quyết về phát triển CN - TTCN, thương mại, dịch 
vụ giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025 trên 
địa bàn các tỉnh, thành phố nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho các DN, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nâng cao 
chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh các sản phẩm 
có lợi thế. Phối hợp chặt chẽ với địa phương đăng cai 
tổ chức các sự kiện trong đó có hội nghị ngành Công 
Thương các vùng trên cả nước. 

Cục CTĐP cũng sẽ tiếp tục xây dựng Nghị định sửa 
đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị định 68/2017/
NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN và Thông tư sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 15/2017/TT-
BCT. Đánh giá, đề xuất Chương trình hỗ trợ đầu tư xây 
dựng hạ tầng CCN giai đoạn năm 2021-2025. Tổ chức, 

hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch khuyến công 
quốc gia năm 2019 sau khi được phê duyệt...

Để triển khai các nhiệm vụ đạt hiệu quả cao, Cục 
CTĐP đã quán triệt các đơn vị phải bám sát chương 
trình công tác và kế hoạch, chủ động phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị liên quan. Tiến độ công việc phải 
được rà soát thường xuyên để kịp thời giải quyết những 
khó khăn vướng mắc, không để công việc tồn đọng, 
chậm tiến độ. 

Tiếp tục hỗ trợ phát triển CN - TTCN và làng nghề 
từ hoạt động khuyến công. Tập trung hỗ trợ các đề án 
mang tính điển hình, có sự lan tỏa, đa dạng hóa nội 
dung hoạt động khuyến công để tăng cường quảng bá, 
xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu sản phẩm. 

Đặc biệt là tiếp tục thực hiện mục tiêu đổi mới cách 
thức xây dựng kế hoạch các hoạt động khuyến công. 
Theo dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện của các 
đề án, nhiệm vụ, nhất là các đề án KCQG điểm giai 
đoạn 2018 - 2020. Tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng 
điểm để hoạt động khuyến công ngày càng đi vào chiều 
sâu, đúng nội dung chương trình, đúng đối tượng và 
đem lại hiệu quả thiết thực hơn nữa. Trong đó, cần đặc 
biệt quan tâm đến các chính sách hỗ trợ phát triển sản 
phẩm làng nghề; chính sách đối với nghệ nhân, thợ giỏi 
nghề thủ công mỹ nghệ, để hỗ trợ, thúc đẩy làng nghề 
và CCN làng nghề phát triển bền vững. Qua đó, góp 
phần tích cực thúc đẩy nhanh quá trình CNH - HĐH 
công nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở 
địa phương, góp phần xây dựng nông thôn mới và thực 
hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT - XH giai đoạn 
2016-2020

Lãnh đạo Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An thăm các 
gian hàng tại Hội chợ hàng CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2018
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Mới đây, Tiến sỹ David Dapice - Chuyên gia kinh tế nghiên cứu 
về Việt Nam tại Trường Đại học Harvard (Mỹ) đã có bản báo 
cáo "Việt Nam, than và các lựa chọn", nhằm hỗ trợ việc phân tích 
thấu đáo những thành công, nghịch lý trong việc cung cấp năng 
lượng điện và chi phí cho các hệ thống phát điện khác nhau tại 
Việt Nam để làm sao có được hỗn hợp năng lượng bền vững cho 
sự phát triển của nước ta. Xung quanh vấn đề này, Phóng viên đã 
có cuộc trao đổi với ông để làm rõ hơn một số vấn đề về giá điện 
tại Việt Nam.

Vì sao giá điệN tại Việt Nam
kHó có THể giảm TroNg TươNg Lai gầN?

pV: Người dân Việt Nam muốn được hưởng một 
giá điện rẻ hơn và không gây ô nhiễm môi trường. Hiện 
giá điện tại Việt Nam đang thấp hơn chi phí sản xuất và 
chi phí phân phối. Tuy nhiên, Việt Nam lại cần gấp đôi 
lượng điện năng để tạo ra cùng một đơn vị tăng trưởng 
GDP so với Thái Lan, vậy làm thế nào để Việt Nam có 
một giá điện rẻ hơn nữa, thưa ông?

tiến sỹ daVid dapice: Giá điện rẻ hay đắt, điều 
này phụ thuộc vào cách định nghĩa của các bạn. Theo 
tôi, giá cả của điện than phụ thuộc vào hai phần, trong 
đó, một là chi phí tài chính rơi vào khoảng từ 7 - 8 
Cent/kWh, nó rẻ hơn năng lượng mặt trời, năng lượng 
gió ở Việt Nam và rẻ hơn gas một chút nữa, nhưng còn 
một giá trị nữa mà ta không thể nhìn thấy và đong đếm 
được đó là mức độ ảnh hưởng của năng lượng đối với 
sức khỏe và môi trường. Tiêu thụ nhiều than sẽ sinh 
ra rất nhiều bụi tro và khói độc hại, điều này gây ra ô 
nhiễm nặng tới môi trường sống xung quanh. Theo ước 
tính của tôi, thì giá trị này là từ 2 - 4 Cent/kWh. Vì vậy, 
ngoài việc chúng ta nhìn nhận dưới góc độ bạn phải trả 
bao nhiêu tiền cho chi phí sản xuất ra điện năng mà 
còn phải tính cả đến yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe 
của người dân thì điện than thực tế sẽ rơi vào từ 10 - 11 
Cent/kWh chứ không phải là 7 - 8 Cent/kWh nữa. Tôi 
nghĩ, Việt Nam sẽ có một mức giá điện rẻ hơn nếu các 
bạn có một chính sách mới về sử dụng năng lượng thay 

thế và kế hoạch xanh hóa điện năng được đưa ra trong 
thời gian tới. Việc có nên tiếp tục khai thác năng lượng 
từ than hay mở rộng ra các nguồn năng lượng khác 
sạch hơn, tôi cho rằng, sử dụng nguồn năng lượng sạch 
là một chiến lược thông minh và bền vững hơn.

pV: Có một điều lo ngại rằng, nếu không dùng than 
để làm trọng tâm sản xuất điện nữa thì Việt Nam sẽ 
không đủ nguồn điện cung cấp cho nền kinh tế, hoặc 
sẽ phát sinh chi phí sản xuất điện quá cao. Vậy ông có 
bình luận gì về điều này?

tiến sỹ daVid dapice: Nguồn tài nguyên năng 
lượng mặt trời và năng lượng gió tại Việt Nam là rất 
dồi dào. Tuy vậy, năng lượng mặt trời và gió lại đang 
khá đắt nếu đem so sánh với các nước khác. Bởi lẽ, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chưa có đủ cơ sở hạ 
tầng để truyền tải lượng điện mặt trời, điện gió rất lớn 
từ Ninh Thuận, Bình Thuận... tới thành phố Hồ Chí 
Minh và các địa phương khác, những nơi đang tiêu thụ 
rất nhiều điện năng. Vì thế, điện mặt trời, điện gió sẽ 
rẻ hơn nếu cơ sở hạ tầng điện lực của Việt Nam được 
nâng cấp. 

Để định giá cho điện năng thì người ta dựa trên tất 
cả các chi phí cấu thành của nguồn năng lượng này. Ở 
Thái Lan, giá điện phục vụ cho sản xuất - kinh doanh 
là từ 11 - 12 Cent/kWh và đó cũng là chi phí cho việc 

Tiến sỹ DAviD DApice
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sản xuất ra điện năng và truyền tải. Còn ở Việt Nam 
lại tính theo cách lấy giá trung bình của thủy điện, vì 
vậy khi khai thác nhiệt điện nhiều hơn thì giá điện cũng 
theo đó mà tăng lên. Sẽ tốt hơn khi Việt Nam học tập 
mô hình của Thái Lan và nhiều quốc gia phát triển khác 
trên thế giới trong việc tính giá điện dựa trên nguồn 
năng lượng thân thiện với môi trường và chỉ khi nào 
làm được như thế thì Việt Nam mới có được nguồn 
năng lượng tốt hơn, xanh hơn và rẻ hơn. 

pV: Ông cho rằng, Việt Nam còn có những giải 
pháp thiết thực hơn, vậy cụ thể là gì, thưa Tiến sĩ?   

tiến sỹ daVid dapice: Chúng ta không thể phủ 
nhận được nhiệt điện than có vai trò rất quan trọng 
trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam. Tuy nhiên, nguồn 
nhiên liệu nào cũng hữu hạn và giá cả cho nguồn 
nguyên liệu đó sẽ ngày càng tăng lên khi nguồn than 
ngày một cạn kiệt, đồng thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp 
đến vấn đề bảo vệ môi trường sống xung quanh. Do 
vậy, những cụm từ về xanh hóa năng lượng và làm thế 
nào có thể làm cân bằng bài toán tạo ra những nguồn 
năng lượng mới, cũng như sử dụng những nguồn năng 
lượng đã có như điện khí, điện gió, điện năng lượng 
mặt trời cùng với điện than… đang là một bài toán khó. 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã và đang khuyến khích 

người dân cần phải đẩy mạnh ứng dụng hơn nữa giải 
pháp điện mặt trời áp mái. Theo đó, mỗi một gia đình 
có thể lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời với 
công suất từ 3 - 10 kWh ở trên mái nhà để vừa đảm 
bảo lưới điện truyền tải hạ thế không phải đầu tư thêm, 
cũng như đảm bảo cung cấp đủ nguồn điện cho các 
thiết bị trong gia đình. Đặc biệt, lượng điện dư thừa sẽ 
được bán lại cho EVN. Có như vậy, về lâu dài thì giá 
điện tại Việt Nam mới có thể rẻ hơn và xanh hơn

Anh Tuấn

Sử dụng nguồn năng lượng sạch như điện mặt trời, điện gió là một trong những chiến lược thông minh và bền vững hơn

EVN khuyến khích các hộ gia đình sử dụng giải pháp điện 
mặt trời áp mái
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Thống kê mới nhất từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, giá hạt tiêu tại khu 
vực Tây Nguyên và Nam Bộ đã chạm đáy ở mức 46.000 đồng/kg sau kỳ nghỉ Tết Nguyên 
đán. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây và cho thấy những thử thách 
mới của ngành Hồ tiêu Việt Nam năm 2019.  

Hiện tại, hạt tiêu Việt Nam bán ra thị trường thế giới chủ yếu dưới dạng xuất thô

ngành hồ tiêu và
yêu cầu cấp bách hiện nay

Điệp khúc rớt giá 

Việt Nam đang là quốc gia có sản lượng hạt tiêu 
lớn hàng đầu thế giới. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu 
quốc tế (IPC), năm 2017, cả thế giới sản xuất khoảng 
547.000 tấn hạt tiêu, riêng Việt Nam sản xuất khoảng 
180.000 tấn, chiếm 32,9% sản lượng toàn cầu. Việt Nam 
cũng xuất khẩu tới 95% sản lượng hạt tiêu của mình. 
Đây từng được coi là “cây trồng tỷ đô”, là “vàng đen” 
của nông dân. 

Dẫn đầu thế giới về sản lượng hạt tiêu, lại chiếm tới 
phần lớn sản lượng xuất khẩu toàn cầu, đáng lý hạt tiêu 
Việt Nam hoàn toàn có thể chi phối, dẫn dắt được thị 
trường thế giới. Tuy nhiên, trên thực tế, cây hồ tiêu của 
Việt Nam đang tỏ ra lép vế hơn hẳn so với những quốc 
gia cùng xuất khẩu hạt tiêu khác như Brazil, Indonesia 
hay Ấn Độ.  

Năm 2015, giá tiêu tăng cao chóng mặt, có lúc lên 
đến 230.000 đồng/kg khiến người dân đổ xô đi trồng hồ 
tiêu, thậm chí không ngại chặt bỏ những vườn cao su, 
cà phê, nhưng sau khi đã lên đến đỉnh, suốt gần 2 năm 
qua, giá hạt tiêu liên tục lao dốc không phanh. Năm 
2018, xuất khẩu hạt tiêu ước đạt 232.000 tấn, trị giá 758 
triệu USD, tăng 8,1% về lượng, nhưng lại giảm tới 32,2% 
về trị giá so với năm 2017. Cũng trong tháng 1 vừa qua, 
thống kê cho thấy, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt 
mức 3.067 USD/tấn, giảm 5,0% so với tháng 12/2018 và 
giảm tới 23,5% so với tháng 1/2018.  

Giá tiêu thấp khiến rất nhiều hộ nông dân trồng 
tiêu lâm vào tình cảnh khó khăn. Nếu trừ đi chi phí đầu 
tư giống, công chăm sóc, tưới tiêu, phân bón, thuốc trừ 
sâu, công thu hoạch… nông dân hầu như không có lãi, 
thậm chí phải chịu lỗ. Do vậy, ở nhiều nơi, dù đã vào 
vụ, các hộ trồng tiêu vẫn không đủ tiền thuê nhân công 
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thu hoạch. Ở một số địa phương như Bà Rịa - Vũng 
Tàu, chính quyền thậm chí còn phải huy động bộ đội, 
công an phụ giúp nông dân thu hoạch trong thời điểm 
tiêu đang chín rộ.  

hệ quả của Việc chạy theo số lượNg

Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến hạt 
tiêu liên tục rớt giá suốt gần 2 năm qua chính là việc 
gia tăng nguồn cung quá nhanh so với nhu cầu của thị 
trường. Chỉ trong 7 năm (2010 - 2017), diện tích hồ tiêu 
của Việt Nam đã tăng gấp gần 3 lần, từ 51,5 ngàn ha 
(2010) lên thành 152,668 nghìn ha (2017). Trong khi đó, 
theo quy hoạch phát triển ngành Hồ tiêu của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, đến năm 2020, diện 
tích trồng tiêu của Việt Nam chỉ được giới hạn ở mức 
50.000 ha. Như vậy, so với quy hoạch ban đầu, diện tích 
trồng tiêu hiện nay đã gấp hơn 3 lần. 

Diện tích hồ tiêu tăng không kiểm soát kéo theo hệ 
lụy là nguồn cung quá dư thừa trong khi nhu cầu của thị 
trường thế giới không tăng. Kể từ khi xác lập mốc giá kỷ 
lục 220 triệu đồng/tấn, giá tiêu đã tụt dốc không phanh. 
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
Nguyễn Xuân Cường cho rằng, diện tích tiêu tăng quá 
nhanh, không thể kiểm soát được, đang đặt ra những 
vấn đề lớn. Nếu những vấn đề này không được tháo gỡ 
kịp thời, nguy cơ phá vỡ cả ngành hàng là rất lớn.  

Hiện tại, Việt Nam chính là nước có sản lượng tiêu 
đứng đầu thế giới nhưng giá trị kim ngạch của ngành 
hàng này lại không tương xứng với vị thế đó. So với 
những nước xuất khẩu hạt tiêu lớn khác như Ấn Độ, 
Brazil…, hạt tiêu của Việt Nam tỏ ra thua sút về giá trị 
thương mại và đang phải đối mặt với áp lực cạnh tranh 
rất lớn. 

hướNg Đi Nào cho cây tiêu thời hội 
Nhập?

Sau gần 1 thập kỷ chạy theo số lượng, đã đến lúc 
ngành Hồ tiêu Việt Nam phải đưa ra những lựa chọn 
sống còn, hoặc giữ nguyên diện tích, lấy sản lượng bù 
giá trị kim ngạch, hoặc thu hẹp diện tích, cải tạo vườn, 
nâng cao chất lượng. Thực tế cho thấy, việc mở rộng 
ồ ạt diện tích trồng tiêu đã gây ra những tác dụng 
phụ khôn lường, ảnh hưởng lâu dài đến sự ổn định của 
ngành Hồ tiêu. Để lấy lại vị thế xứng đáng của quốc gia 
sản xuất hồ tiêu lớn nhất thế giới, việc cải tiến kỹ thuật 
gieo trồng và nâng cao giá trị thương phẩm được xem 
là yêu cầu cấp bách lúc này.

Hiện tại, hạt tiêu Việt Nam bán ra thị trường thế 
giới chủ yếu dưới dạng xuất thô (tiêu đen, tiêu trắng, 

tiêu xanh, tiêu xay…). Trong khi đó, chế biến sâu đang 
là xu thế phát triển của ngành Hồ tiêu thế giới. Các thị 
trường nhập khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam như 
Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu… phần lớn đều 
dùng hạt tiêu để chế biến dầu nhựa tiêu, vốn có giá trị 
thương mại cao hơn nhiều lần. Cứ 30 kg hạt tiêu thì làm 
được 01 kg dầu nhựa tiêu. Năm 2018, cứ 01 kg dầu nhựa 
tiêu ở Mỹ bán ra có giá từ 500 - 1.000 USD, trong khi 
30 kg hạt tiêu Việt Nam chỉ có giá chưa đầy 100 USD. 
Ở Ấn Độ, đã có khoảng 60 nhà máy chế biến dầu nhựa 
tiêu, còn ở Việt Nam, ngoài những cơ sở chế biến quy 
mô nhỏ thì chưa có nhà máy nào. Về lâu dài, nếu được 
đầu tư và định hướng đúng đắn, ngành Hồ tiêu Việt 
Nam vẫn còn rất nhiều đất diễn. 

Năm 2019, theo dự báo của Hiệp hội Hồ tiêu quốc 
tế, sản lượng hạt tiêu của các nước xuất khẩu chính 
như Việt Nam, Brazil, Indonesia và Ấn Độ có thể giảm 
so với năm 2018. Sức ép dư cung phần nào được giảm 
bớt sẽ mở ra cơ hội phục hồi giá cho hạt tiêu trong 
năm nay. 

Tuy nhiên, để có thể thi đấu sòng phẳng ở sân 
chơi thế giới, các doanh nghiệp sản xuất hạt tiêu của 
chúng ta cần phải thay đổi ngay từ chính tư duy kinh 
doanh. Thay vì dồn toàn lực mở rộng diện tích, các 
doanh nghiệp cần tạo ra sự kết nối tốt hơn với các đối 
tác quốc tế để mở rộng thị trường tiêu thụ. Giảm sản 
lượng, tăng chất lượng, đáp ứng tốt những yêu cầu khắt 
khe của những thị trường khó tính như Mỹ, châu Âu, 
Nhật Bản, đây vừa là thách thức cũng vừa là cơ hội 
lớn để ngành Hồ tiêu Việt Nam chuyển mình vươn ra 
biển lớn

Minh phương (tổng hợp)

Hạt tiêu Việt Nam được đánh giá là có chất lượng hàng đầu 
thế giới
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Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức 
có hiệu lực vào đầu năm 2019, trong đó dệt may được đánh giá là một trong những ngành 
sẽ được hưởng lợi nhiều nhất. CPTPP sẽ là cơ hội để Việt Nam kết nối với các nền kinh tế 
lớn trên thế giới và được xem như “cú hích” mang đến động lực cho sự phát triển của dệt 
may Việt Nam.

CầN Làm Gì KHI CPTPP Có HIệu LựC?
ngành Dệt may việt nam

Trường An

Mặc dù không có Mỹ tham gia nhưng 
CPTPP vẫn chiếm quy mô thị trường 
khoảng 13,5% GDP toàn cầu với gần 
500 triệu dân. CPTPP tạo thêm động 

lực thúc đẩy, mở cửa thị trường phát triển đầu tư cho 
Việt Nam cùng nhiều nước trong khu vực và thế giới. 
Hiệp định có hiệu lực thì gần 100% dòng thuế hàng hóa 
sẽ được cắt giảm, trong đó 66% mặt hàng thuế sẽ được 
đưa về 0% ngay khi CPTPP có hiệu lực và hơn 86% mặt 
hàng thuế sẽ về 0% sau 3 năm. Nhiều ngành sản xuất 
trong nước sẽ được hưởng lợi từ các ưu đãi thuế quan 
do CPTPP mang lại, nhất là dệt may và da giày.

Đối với ngành Dệt may (DM), một trong những cơ 
hội từ hiệp định CPTPP là mở rộng thị trường, thúc đẩy 
phát triển nâng cao kim ngạch xuất khẩu (XK). Ông Lê 
Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam cho rằng mặc dù CPTPP không có thị trường Mỹ 
nhưng lợi thế dành cho Việt Nam đến từ hiệp định với 
2 thị trường XK DM tiềm năng là Canada và Australia. 
Cũng theo ông Trường, nếu thuận lợi và tận dụng tốt 
các hiệp định như CPTPP và có EUFTA trong 6 tháng 
cuối năm thì đặt mục tiêu cao đối với DMVN trong 
năm 2019 là 40 tỷ USD kim ngạch XK.

Năm 2018, kim ngạch XK dệt may đạt hơn 36 tỷ 
USD, tăng trưởng hơn 16%, lần đầu tiên Việt Nam 
(VN) vươn lên vị trí thứ 2 về kim ngạch XK toàn thế 
giới. Đối với kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt 
may năm 2018, đạt gần 22 tỷ USD tăng khoảng 15% 
so với cùng kỳ năm 2017, giá trị thặng dư thương mại 
đạt gần 18 tỷ USD. Các hiệp định TMTD như CPTPP 
và EVFTA đã tác động đến kim ngạch XK của ngành 
DM và sẽ còn tiếp tục phát huy hiệu quả tích cực trong 
những năm tiếp theo. Theo các chuyên gia, CPTPP kỳ 

vọng là cơ hội “vàng” cho ngành DMVN với con số 
ước tính về kim ngạch XK DM đến năm 2025 lên đến 
50 tỷ USD, tăng gần gấp đôi năm 2015 với 27 tỷ USD. 

Tại VN, nhiều DN dệt may “hào hứng” đón nhận 
CPTPP, đơn cử như tại Tổng công ty May 10. Ông 
Thân Đức Việt - Phó TGĐ May 10 cho biết: “CPTPP là 
cú hích cho các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư 
nước ngoài sẽ cùng các DN DMVN liên doanh liên kết 
hoặc các DNVN và các DN nước ngoài trực tiếp đầu 
tư vào VN cho ngành nhuộm và dệt để có thể đáp ứng 
được yêu cầu xuất xứ của hiệp định này. Không phải 
là khi hiệp định được kí kết thì các nhà đầu tư mới đầu 
tư vào, mà hiện đang có rất nhiều nhà đầu tư từ nước 
ngoài, cũng như các ngành dệt trong nước đã đầu tư 
rồi. Hiện nay, việc đầu tiên May 10 đang triển khai đó 
là thành lập chuỗi liên kết cung ứng trong nước từ sợi, 
dệt, nhuộm cho đến may”.

Dệt may là một trong số ngành chịu tác động lớn từ CPTPP
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Không thể phủ nhận ý nghĩa quan trọng của Hiệp 
định CPTPP, thế nhưng “yếu điểm” về nguồn nguyên 
liệu có thể “kìm chân” DN. Tham gia CPTPP, các DN 
dệt may Việt phải có nguyên liệu xuất xứ nội khối 
mới được phép hưởng ưu đãi thuế quan. Trong khi đó, 
nguồn cung vải từ khối doanh nghiệp Việt còn rất hạn 
chế và không phải doanh nghiệp nào cũng có điều kiện 
để đầu tư một nhà máy dệt vải. Các chuyên gia kinh 
tế cho biết, đối với CPTPP thì làm thế nào để có thể 
tận dụng được cơ hội về thuế quan mới là vấn đề, bởi 
trên thực tế, quá trình thực thi cam kết từ các hiệp định 
TMTD mà VN đã kí kết nhiều năm qua, VN mới chỉ 
tận dụng được khoảng 30% ưu đãi về thuế, trong khi 
CPTPP là một hiệp định tiêu chuẩn chất lượng cao hơn.

Bên cạnh đó, CPTPP có yêu cầu khắt khe là quy tắc 
xuất xứ, đây là thách thức không nhỏ đối với DNVN 
nói chung và ngành DM nói riêng, bởi thực tế hiện nay 
ngành công nghiệp phụ trợ DM của nước ta đang phụ 
thuộc quá nhiều vào nguyên liệu nhập khẩu từ Trung 
Quốc, Ấn Độ và một số nước ASEAN. Tuy nhiên, 
các quy tắc trong CPTPP cũng cho phép cách áp dụng 
rất linh hoạt, đó là quy định tỷ lệ linh hoạt cho phép 
nguyên liệu không có xuất xứ, không đáp ứng quy tắc, 
chuyển đổi mã số hàng hóa ở mức tối đa 10% so với giá 
trị của hàng hóa. Riêng đối với hàng DM, tỷ lệ linh hoạt 
này ở mức tối đa 10% trọng lượng của hàng hóa, hoặc 
10% trọng lượng của loại sợi hay vải, quyết định phân 

loại mã số hàng hóa. Vấn đề đặt ra là DN phải có sự am 
hiểu sâu, kĩ hơn rất nhiều mới có thể tận dụng được các 
chính sách liên quan đến ưu đãi thuế quan cũng như 
quy tắc xuất xứ trong CPTPP.

Dẫn lời ông Lê Tiến Trường: “Thị trường sản 
xuất DM là thị trường hết sức năng động, một phút 
lơ là, một giai đoạn không tập trung để bắt nhịp với 
thị trường hoàn toàn có thể làm cho một DN và một 
ngành bị suy thoái”. Nói như vậy để thấy, nếu muốn 
CPTPP tạo nên “màu hồng” đối với DMVN thì các 
DN cần có chiến lược cụ thể và sự thay đổi đồng bộ từ 
nhiều phía. CPTPP sẽ có tác động vô cùng lớn vào hạ 
tầng và phần cung thiếu hụt của ngành cũng như tạo ra 
những lợi ích về mặt hàng vải và nguyên phụ liệu trong 
nước. Do đó, việc đầu tiên doanh nghiệp cần tìm hiểu 
những nội dung liên quan tới ngành từ CPTPP về quy 
định, thủ tục hải quan, logistic của các nước… Bản thân 
doanh nghiệp cũng phải tự mình vươn lên, nâng cao 
chất lượng sản xuất, liên kết với nhau để tận dụng lợi 
ích mà CPTPP đem lại. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý 
nhà nước cần tiếp tục kiên trì thực hiện các biện pháp 
cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục kiểm 
tra chuyên ngành, cũng như có chính sách hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho các DN dệt may trong việc xây dựng nhà 
xưởng, thuê mặt bằng… Có như vậy thì các DN DMVN 
mới tận dụng được “trọn vẹn” những lợi ích mà CPTPP 
mang lại

Để được tận hưởng các ưu đãi thuế quan trong CPTPP, các DN Việt phải đáp ứng yêu cầu về quy tắc xuất xứ từ khâu sợi
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Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Công Thương tới thăm và trao quà  cho các công nhân lao động May 10 có hoàn cảnh khó 
khăn. Cùng đi có các ông Trần Quang Huy - UV Đoàn Chủ tịch TLĐVN, Chủ tịch Công 
đoàn Công Thương Việt Nam; Lê Nho Thướng - UV BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch Công 
đoàn Dệt May Việt Nam; Phạm Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May VN 
(Vinatex) cùng đại diện Ban lãnh đạo May 10 và 33 công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

thăm và trao quà cho 
công nhân lao động may 10

Bộ TrưởNG Bộ CôNG THươNG CùNG TổNG LIêN ĐoàN LĐVN

Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty May 10, 
bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám 
đốc đã báo cáo với Bộ trưởng và các đại biểu 
về tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 

2018 và công tác chăm lo đời sống cho người lao động. 
Năm 2018, May 10 đạt lợi nhuận 66 tỷ đồng, tăng 5,6% 
so với năm trước, thu nhập bình quân người lao động đạt 
7.830.000 đồng/người/tháng, tăng 6,4% so với năm 2017. 
Phương châm của May 10 là "Con người vừa là mục tiêu, 
vừa là động lực phát triển của doanh nghiệp", công tác 
chăm lo cho người lao động được đặt lên hàng đầu. Trong 
những năm qua, May 10 luôn duy trì các hoạt động dành 
cho NLĐ, không chỉ về vật chất, mà còn có thêm những 
món ăn tinh thần như: Hội thi học và gói bánh chưng, 
bánh dày, lựa chọn những công nhân xuất sắc đi tham 
quan tại Côn Đảo để hiểu thêm về những trang sử hào 

hùng của dân tộc... Nhân dịp Tết Kỷ Hợi, Tổng công ty đã 
trợ cấp cho 305 người lao động với số tiền 297 triệu đồng. 
Thuê 5 xe đưa 172 người lao động và thân nhân là cha, 
mẹ, vợ, chồng, con CBCNV về quê đón Tết. Chi thưởng 
tháng lương thứ 13 cho người lao động 12% với tổng số 
tiền 60,607 tỷ đồng, bình quân 10.000.000đ/người.

Ghi nhận và đánh giá cao trước những kết quả trong 
sản xuất kinh doanh của Tổng công ty năm 2018 đã đạt 
được với sự cố gắng của tập thể lãnh đạo và đặc biệt 
là toàn thể cán bộ, công nhân lao động Tổng công ty, 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh khẳng định: Trong bối cảnh 
nền kinh tế thế giới, thị trường xuất khẩu dệt may có 
nhiều khó khăn, nhưng ngành Dệt May vẫn có những 
bước tăng trưởng ấn tượng và May 10 là một trong 
những đơn vị hàng đầu trong ngành. Với tôn chỉ coi 
người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp, 

Công đoàn Bộ Công Thương tặng 30 triệu đồng cho Tổng 
công ty

Tổng Liên đoàn LĐVN tặng 33 suất quà cho người lao động 
có hoàn cảnh khó khăn của May 10

(Xem tiếp trang 19)
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Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội 
Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT 
May 10 cho biết: “Năm 2018 đi qua 
để lại dấu ấn quan trọng trong sự phát 

triển của ngành Dệt May Việt Nam nói chung và của 
Tổng công ty May 10 nói riêng. Hội đồng Quản trị, Cơ 
quan điều hành đánh giá cao nỗ lực, sự miệt mài, tâm 
huyết và văn hóa lao động của người lao động May 10. 
Các bạn đã tạo nên sự khác biệt, hình ảnh của sự tiếp 
nối văn hóa để xây dựng nên May 10 hôm nay. Thứ hai 
là, các bạn đã và đang khẳng định mình trong ngành 
công nghiệp dệt may, trong đó Tổng công ty đã có giải 
pháp kế thừa thành quả của những năm vừa qua, để 
tiếp tục khẳng định thành công trong năm 2018 bằng 
những con số tượng. Thứ ba là, chúng ta đã khẳng định 
tâm, thế và lực của May 10. Các đơn vị trong Tổng 
công ty đã vượt qua những khó khăn, áp dụng giải pháp 
công nghệ quản trị mới, có mô hình quản lý tạo ra năng 
suất cao hơn. Bước sang năm 2019, chúng ta phải khẳng 
định mình trong sự khó khăn của nền kinh tế, từ từ đó 
quyết tâm thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2019.

Sau buổi lễ, người lao động tại các đơn vị trong 
May 10 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 2019. 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 vui ngập tràn, là niềm tin về 
một năm Kỷ Hợi hạnh phúc và thành công sẽ tới với 
Tổng công ty và đến với đại gia đình May 10.

Tại buổi lễ,Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh 
Huyền đã phát động phong trào “Vui Xuân làm việc 
thiện” trong CBCNV May 10.

Cùng ngày, toàn thể CBCNV tham gia chương 
trình “Vui Xuân trúng thưởng” do Tổng công ty và các 
khách hàng: Befor, ITC, GMI, Jensmart tài trợ với 01 
giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 240 giải khuyến khích, 
với tổng giá trị giải thưởng khoảng 110.000.000 đồng. 

Giải nhất 01 tủ lạnh Samsung 2361 trị giá 7.990.000 
đồng đã thuộc về anh Hoàng Tiến Sỹ -  Phòng Kỹ 
thuật; Giải nhì 01 máy giặt Samsung trị giá 4.590.000 
đồng thuộc về chị Đỗ Thị Thảnh - XN2; Giải ba 01 
máy hút bụi Hitachi trị giá 2.530.000 đồng thuộc về chị 
Nguyễn Thị Thu Hằng - XN Veston HN và 240 giải 
khuyến khích mỗi giải trị giá khoảng 400.000 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...

hT

Ngày làm việc đầu tiên của năm Kỷ Hợi, hơn 12.000 lao động thuộc Tổng công ty May 
10 (May 10) tại 7 tỉnh, thành trong cả nước đã long trọng tổ chức Lễ phát động thi đua 
năm 2019.

may 10 phát độNg phoNg trào 
thi đua 2019

Ông Vũ Đức Giang tặng quà đầu năm cho CBCNV May 10Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền tặng quà đầu năm 
cho các phòng ban trong Tổng công ty
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tổNg giám đốc may 10

được vinh Danh là người phụ nữ 
Có Tầm ảNH HưởNG NHấT VIệT Nam Năm 2019

Ngày 04/3/2019, tại TP. Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam công 
bố danh sách 50 phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019. 
Đây là lần thứ hai Forbes Việt Nam công bố danh sách này, bao 
gồm các gương mặt phụ nữ nổi bật trong các lĩnh vực chính trị, 
kinh doanh, khoa học giáo dục, hoạt động xã hội, truyền thông, 
nghệ thuật, sáng tạo và thể thao. Để cổ vũ và thúc đẩy những giá 
trị mới của người phụ nữ hiện đại, Forbes Việt Nam sẽ tổ chức 
Hội nghị Phụ nữ 2019 (Forbes Vietnam Women’s Summit) tại 
TP.HCM vào tháng 5/2019.

Điểm chung của những người phụ nữ có 
tầm ảnh hưởng lớn tại Việt Nam trong 
danh sách năm 2019 là tinh thần dấn 
thân, dám nghĩ dám làm, bền bỉ, giúp 

họ vươn lên thành công trong lĩnh vực của mình, đồng 
thời xác lập và khẳng định những giá trị mới với người 
phụ nữ thời hiện đại”, ông Võ Quốc Khánh - Thư ký 
Tòa soạn Forbes Việt Nam nói.

Trong lần bình chọn này, kinh doanh vẫn là lĩnh 
vực tiếp tục có sự đóng góp của nhiều gương mặt nhất, 
với 20 nữ lãnh đạo hàng đầu. So với các danh sách lần 
trước, có 30% là gương mặt mới lần đầu tiên có mặt.

Ông Khánh cho biết thêm: “Có những nữ lãnh đạo 
các doanh nghiệp hàng đầu liên tục có mặt trong các 
danh sách của Forbes Việt Nam từ trước tới nay, như 
bà Mai Kiều Liên - Tổng giám đốc Vinamilk; bà Nguyễn 
Thị Mai Thanh - Chủ tịch REE; bà Cao Thị Ngọc Dung 
- Chủ tịch PNJ; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng 
giám đốc May 10… Điều này thể hiện bản lĩnh, sự bền 
bỉ cũng như tầm ảnh hưởng lớn của những nữ doanh 
nhân hàng đầu này”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền trưởng thành cùng 
với May 10 trong giai đoạn kinh tế Việt Nam xóa 
bỏ bao cấp, Công ty bước sang giai đoạn hoạt động 
tự chủ và bứt phá ở giai đoạn mới. Năm 1983, bà là 

công nhân đứng chuyền sản xuất, sau đó từng bước 
bà được cất nhắc lên các vị trí cao hơn: Tổ trưởng 
sản xuất (1985); Phó Quản đốc Xí nghiệp (1992; Giám 
đốc Xí nghiệp May 3 (1993); Phó Giám đốc (2001), rồi 
Tổng Giám đốc từ 2006 cho đến nay. May 10 được 
tiến hành cổ phần hóa vào năm 2005. Một năm sau 
khi cổ phần hóa, bà Huyền được bổ nhiệm chức vụ 
điều hành cao nhất và góp phần đưa May 10 lột xác. 
Trong những năm bà làm Tổng Giám đốc, May 10 
đã liên tục có những cải tiến kỹ thuật góp phần giảm 
giá thành. Năm 1998, May 10 mất 2.424 giây để may 
một chiếc sơ mi thì hiện nay thời gian chỉ là 696 giây, 
giảm gần bốn lần. Bí quyết tăng năng suất của doanh 
nghiệp là áp dụng kỹ thuật công nghệ mới, khoa học 
quản lý và kích thích sáng tạo cải tiến của người lao 
động. Năng lực sản xuất của May 10 là 30 triệu sản 
phẩm/năm, cơ cấu 80% gia công xuất khẩu, 20% tiêu 
thụ ở thị trường nội địa. Những năm qua, doanh thu 
của May 10 nằm trong tốp 5 công ty dẫn đầu ngành 
may Việt Nam. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cùng 
đội ngũ lãnh đạo nữ của May 10 luôn duy trì văn 
hóa truyền thống “sáng tạo, tiết kiệm, đoàn kết”. 
May 10 vẫn giữ được nét văn hóa riêng từ giữa thập 
niên 1960 khi duy trì một nhà trẻ trong lòng nhà 
máy. May 10 cũng thành lập một trường dạy nghề 
600 học viên. Ngoài hơn 200 điểm cửa hàng tiêu thụ 

"

Bà nguyễn Thị ThAnh huyền
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sản phẩm cho thị trường trong nước, năm 2018, May 
10 đưa một website bán hàng online vào hoạt động. 
Sản phẩm May 10 được đưa lên bán thử nghiệm trên 
Amazon từ năm 2017.

Với bản lĩnh của một người phụ nữ “Dám nghĩ, 
dám làm”, bà đã cùng Ban lãnh đạo Tổng công ty 
góp phần đưa May 10 trở thành một doanh nghiệp 
hàng đầu, được nhiều người biết và tin tưởng. Với 
những đóng góp không mệt mỏi cho cộng đồng 
và xã hội, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền đã được 

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhất. 

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền là tấm gương tiêu biểu 
về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, 
bền bỉ, luôn năng động sáng tạo, đi trước đón đầu, áp 
dụng những công nghệ tiên tiến, thiết bị hiện đại vào sản 
xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh nghiệp. Bà 
xứng đáng được tôn vinh là một nữ doanh nhân có tầm 
ảnh hưởng nhất của Việt Nam trong năm 2019

LTh

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

lãnh đạo Tổng công ty đã luôn quan tâm và làm tốt 
các chính sách lao động, tăng thu nhập, đảm bảo 
điều kiện làm việc cũng như mang đến nhiều phúc 
lợi cho công nhân. Bộ trưởng tin tưởng rằng với sự 
quan tâm trên, CBCNV May 10 thực sự coi Doanh 
nghiệp như tổ ấm thứ hai, là nơi họ được làm việc, 
chia sẻ và thụ hưởng nhiều chính sách thiết thực.

Bộ trưởng cũng đã gửi lời chúc mừng năm mới 
đến toàn thể cán bộ công nhân viên May 10 “đón 
mùa Xuân mới vui vẻ, hạnh phúc, mạnh khỏe và sau 
khi có một cái Tết đầm ấm cùng gia đình sẽ sớm 
quay trở lại gia đình lớn - May 10 bắt tay ngay vào 

việc với một tinh thần kỷ luật, sự hứng khởi mới 
trong năm công tác 2019 để hướng tới những thành 
công to lớn, mạnh mẽ và tốt đẹp hơn nữa”.

Nhằm giúp đơn vị chăm lo tốt hơn cho người lao 
động đón Tết vui vẻ và ấm cúng, Bộ trưởng Bộ Công 
Thương đại diện Công đoàn Bộ Công Thương đã trao 
số tiền 30 triệu đồng cho Tổng công ty. Bộ trưởng thay 
mặt Tổng Liên đoàn LĐVN tặng 33 suất quà, mỗi suất 
trị giá 1.300.000đ (bao gồm 1 triệu giá trị tiền mặt và 
300.000đ giá trị hàng hóa, nhu yếu phẩm) cho các công 
nhân có hoàn cảnh khó khăn của Tổng công ty

nTT

(Tiếp trang 16)
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Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), năm 2019, nhu cầu điện dự báo tiếp tục tăng 
trưởng cao. Trong khi đó, hệ thống điện hầu như không còn dự phòng về nguồn cấp điện. 
Trước tình hình đó, EVN đã nhận định các yếu tố thuận lợi cũng như lường trước được các 
khó khăn, đưa ra các giải pháp đồng bộ, nhằm mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, 
liên tục, ổn định, chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước.

Evn nỗ lực đảm bảo cung ứng đủ điện, 
nhất là khu vực phía nam

Trong tháng 01/2019, sản lượng toàn hệ 
thống ước đạt 17,149 tỷ kWh (bình quân 
609,3 triệu kWh/ngày), tăng 9,27% so cùng 
kỳ năm 2018 và cao hơn 3,3 triệu kWh/

ngày so kế hoạch năm. Mực nước các hồ chứa tại thời 
điểm đầu năm 2019 được giữ ở mức xấp xỉ mực nước 
dâng bình thường, tổng sản lượng hữu ích trong các 
hồ tại thời điểm đầu năm là 12,1 tỷ kWh, hụt so với 
mực nước dâng bình thường là 2,9 tỷ kWh, thấp hơn 
340 triệu kWh so kế hoạch năm. EVN đã cập nhật xu 
thế diễn biến thủy văn của từng hồ để tính toán, cập 
nhật cân bằng cung cầu điện cho tháng 2 dựa theo xu 
thế nước về trong hai tháng trước đó. Trong các tháng 
của mùa khô, các nguồn nhiệt điện than và tua-bin khí 
miền Nam được huy động tối đa để đáp ứng nhu cầu 
phụ tải. Các nguồn thủy điện miền Trung, miền Nam 
được điều tiết, khai thác tiết kiệm để bảo đảm cung cấp 
điện hết mùa khô. Các nguồn nhiệt điện dầu dự kiến 
huy động từ tháng 3 để bảo đảm cấp điện cho miền 
Nam với dự kiến sản lượng huy động trong mùa khô là 
742 triệu kWh, thấp hơn 1,7 tỷ kWh so kế hoạch năm 
(2,435 tỷ kWh). 

Theo EVN, thông thường, tháng 4 là cao điểm mùa 
khô ở miền Nam và các tháng 6, 7 là cao điểm nắng 
nóng ở miền Bắc, do đó, EVN đã xây dựng phương án 
bảo đảm điện trong những dịp này với dự kiến công 
suất cao hơn 20% so ngày cao nhất năm 2018. Việc bảo 
đảm cấp điện cho miền Nam năm 2019 phụ thuộc rất 
lớn việc vận hành ổn định, tin cậy của các tổ máy nhiệt 
điện than tại các Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, Duyên 
Hải và Phú Mỹ…  

Nhìn chung, nhằm bảo đảm cấp đủ điện cho các 
mùa và cả năm, EVN đã và đang tập trung triển 
khai hàng loạt giải pháp đồng bộ như: Xây dựng kế 
hoạch cung cấp điện hàng tháng trên cơ sở bám sát 
tình hình thời tiết, thủy văn, tình hình cấp khí, tình 
hình vận hành thị trường điện để điều hành hệ thống 
điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn 
điện; Chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với 
các tình huống bất lợi; Chủ động trong việc cung 
cấp, nhập khẩu than cho phát điện đáp ứng sản lượng 
điện sản xuất mùa khô và cả năm theo kế hoạch tập 
đoàn giao; Phối hợp với PVN/PVGas trong việc đảm 
bảo cung cấp khí và tìm kiếm các nguồn khí mới, bổ 

phương MAi

EVN thực hiện nhiều giải pháp, đảm bảo cung ứng điện ổn định 
cho mọi hoạt động chính trị, kinh tế xã hội
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sung cho các nguồn khí trong nước đang bị suy giảm 
như mỏ Phong Lan Dại, Sao Vàng - Đại Nguyệt, Cá 
Rồng Đỏ, nhập khẩu LNG; Phối hợp chặt chẽ với 
Tổng cục Thủy lợi, các địa phương để lập kế hoạch 
chi tiết về vận hành các hồ thủy điện để cấp nước 
phục vụ gieo cấy vụ Xuân 2019 khu vực Trung du 
và đồng bằng Bắc Bộ đảm bảo hiệu quả cao nhất; 
Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông 
nghiệp và PTNT, Cơ quan khí tượng thủy văn quốc 
gia, UBND các tỉnh có hồ thủy điện để xây dựng kế 
hoạch phối hợp chi tiết, cụ thể về vận hành, điều tiết 
nước các hồ thủy điện, đảm bảo an toàn các hồ đập 
trong mùa mưa lũ năm 2019. Đồng thời, hoàn thiện, 
củng cố hệ thống viễn thông dùng riêng, hệ thống 
công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý điều 
hành sản xuất kinh doanh và phục vụ tốt vận hành 
thị trường điện; Siết chặt kỷ luật vận hành không để 
xảy ra sự cố chủ quan…

Ở vào thời điểm hiện nay, các đơn vị truyền tải, 
phân phối đã chuẩn bị đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn 
sàng khắc phục nhanh khi có sự cố. Chất lượng vật tư 
thiết bị cũng đã được kiểm soát chặt chẽ. Các đơn vị 
cũng đang thực hiện khai thác hiệu quả các thiết bị phát 
hiện, cảnh báo sự cố để ngăn ngừa sự cố, nâng cao độ 

tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên 
lưới điện truyền tải.

Các đơn vị phát điện cũng đang giám sát chặt chẽ 
để hoàn thành công tác sửa chữa đúng tiến độ, đảm 
bảo vận hành các tổ máy phát điện, sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống 
điện Quốc gia; Nâng cao độ tin cậy vận hành, khả 
năng phát điện của các nhà máy. Hợp đồng mua than, 
khí với Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt 
Nam, Tổng công ty Đông Bắc và PVGAS cũng đã được 
ký trong tháng 01/2019; Đấu thầu nhập khẩu than và 
LNG sẽ được tiến hành trong Quí I/2019...

Có thể nói, năm 2019 là năm bản lề, được Chính phủ 
lấy mục tiêu bứt phá để thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 
năm (2016-2020), theo đó, phấn đấu tăng trưởng GDP 
khoảng 6,8%. Để góp phần vào hoàn thành thắng lợi 
mục tiêu này, EVN sẽ phải cung cấp hơn 232 tỷ kWh, 
tăng 9,2% so với năm 2018. Đây là một nhiệm vụ quan 
trọng, nặng nề, đòi hỏi EVN không ngừng nỗ lực với 
những giải pháp đã và đang thực hiện. Ngoài ra, EVN 
cũng cần đẩy mạnh tiến độ đầu tư các dự án nguồn 
điện mới, hợp tác, liên kết chặt chẽ với các nhà máy 
điện ngoài EVN…

EVN nỗ lực, đảm bảo cung ứng đủ điện năm 2019
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Ứng dụng các giải pháp công nghệ 4.0 để tạo ra những tiện ích đang được Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đặt làm trọng tâm trong hoạt động kinh doanh và chính 
sách chăm sóc khách hàng. Theo đó, ngoài các kênh thông tin giao tiếp với khách hàng qua 
tổng đài 19006769; gửi tin nhắn bằng SMS; email; thì việc EVNNPC ứng dụng mạng xã 
hội Zalo, Facebook… đã và đang tạo ra rất nhiều thuận lợi cho khách hàng trong việc chủ 
động tiếp cận các dịch vụ của ngành Điện như: Lịch cắt điện, thông báo tiền điện, thông 
báo nợ tiền điện, thông tin sự cố mất điện…

EVNNPC:

Trong kỷ nguyên công nghệ số ngày nay, 
các thiết bị di động Smartphone và mạng 
xã hội không chỉ ngày càng phổ biến mà 
còn đem đến cho chúng ta khả năng trao 

đổi thông tin mọi lúc, mọi nơi. Trước những tiện ích 
đó, những năm gần đây, EVNNPC đã đi tắt, đón đầu 
trong việc ứng dụng mạng xã hội trên Zalo, Facebook… 
để chăm sóc khách hàng. Thời gian đầu, việc triển khai 
ứng dụng mạng xã hội để kết nối khách hàng với các 
dịch vụ điện năng còn gặp nhiều khó khăn, bởi người 
dân ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn chưa 
biết nhiều về mạng xã hội. Mặt khác, nhiều người dù đã 
có và sử dụng thành thạo Smartphone nhưng vẫn giữ 
thói quen đến liên hệ trực tiếp tại trụ sở Điện lực khi 
có yêu cầu. Ngoài ra, câu hỏi về độ bảo mật, an toàn, 
an ninh thông tin khi giải quyết và sử dụng dịch vụ điện 
lực thông qua mạng xã hội đã khiến người dùng e ngại…

Để gia tăng số lượng khách hàng tương tác và có thể 
trải nghiệm những tiện ích về các dịch vụ điện lực trên 
mạng xã hội, EVNNPC đã vận động 100% CBCNV-LĐ 
tích cực hưởng ứng đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng 
dụng trên Zalo, Facebook…; Tổ chức hội nghị bàn về 
các giải pháp nâng cao tỷ lệ người dùng sử dụng dịch 
vụ trực tuyến. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã tiến hành 
nhiều đợt quảng bá về các tiện ích khi sử dụng các dịch 
vụ trên mạng xã hội dưới nhiều hình thức như: Treo 
băng rôn, cổ động tuyên truyền, đăng thông tin trên 

website, thông báo bằng email, qua các dịch vụ tin nhắn 
SMS, vận động trực tiếp khi khách hàng đến giao dịch 
tại trụ sở Điện lực. Đồng thời, khuyến khích CBCNV-LĐ 
từ Tổng công ty đến các Đơn vị đẩy mạnh quảng bá các 
ưu điểm khi đăng ký nhận thông tin dịch vụ điện lực 
trên các trang mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Viber, 
Instagram… Ngoài ra, lực lượng đoàn viên thanh niên ở 
từng cơ sở đã đi phát tờ rơi, hướng dẫn khách hàng đăng 
ký. Đặc biệt, Tổng công ty và các đơn vị Điện lực thành 
viên đã liên kết với nhiều nhà mạng trên địa bàn các tỉnh 

Tuấn Anh

Đẩy mạNH ứNg dụNg mạNg Xã Hội
để chăm sóc khách hàNg

Ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook đã tạo ra nhiều thuận lợi 
cho khách hàng trong việc chủ động tiếp cận các dịch vụ của 
ngành Điện
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như: Viettel, Vinaphone, Mobiphone… kết hợp việc đổi 
sim 3G sang sim 4G để hướng dẫn khách hàng cài đặt 
ứng dụng và nhận thông tin của ngành Điện thông qua 
mạng xã hội.

Kết quả là từ năm 2017 đến nay, tỷ lệ khách hàng 
đăng ký nhận các thông tin về dịch vụ điện lực trên 
mạng xã hội Zalo, Facebook… năm sau luôn cao hơn 
năm trước. Cụ thể, từ 9.300 khách hàng tiếp nhận 
thông tin qua mạng xã hội Zalo, Facebook trong năm 
năm 2017 thì đến hết năm 2018 đã tăng lên trên 50.000 
khách hàng sử dụng. Qua đó, đã góp phần hiện đại hóa 
phương thức chăm sóc khách hàng trong toàn ngành 
Điện miền Bắc. 

Ông Lê Văn Giang - Chủ một cửa hàng phân phối 
thực phẩm đông lạnh tại phường Vạn An, thành phố 
Bắc Ninh chia sẻ: “Gia đình tôi chuyên phân phối các 
mặt hàng thực phẩm đông lạnh nên phải sử dụng rất 
nhiều tủ lạnh bảo quản thực phẩm. Do đó, điều mà tôi 
quan tâm nhất chính là lịch cắt điện để chủ động trong 
việc bảo quản. Trước đây, tôi chỉ biết lịch cắt điện khi 
xem tivi hoặc nghe thông báo từ đài phát thanh của 
phường. Điều này rất bất tiện vì không phải lúc nào 
tôi cũng có điều kiện để theo dõi liên tục. Nhiều lần 
tôi phải chạy đôn, chạy đáo để gửi nhờ thực phẩm vì 
vừa nhập hàng thì mới biết lịch cắt điện. Tuy nhiên, 
kể từ ngày tôi đăng ký theo dõi các thông tin về dịch 
vụ điện lực qua ứng dụng Zalo thì tôi đã nắm rõ được 

lịch cắt điện tại khu vực mình đang ở. Chỉ cần mở Zalo 
trên điện thoại là tôi biết được lịch cắt điện như thế 
nào và so với việc phải theo dõi qua tivi thì tiện hơn 
rất nhiều, bởi điện thoại lúc nào mình cũng mang theo 
bên người”.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Quang Thái - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc chia 
sẻ: "Hiện nay, trong tổng số hơn 10 triệu khách hàng 
của EVNNPC thì có tới gần 4 triệu khách hàng sử dụng 
mạng xã hội Zalo, Facebook. Do vậy, việc tăng cường 
tương tác thông qua các mạng xã hội này sẽ mang lại 
hiệu quả rất lớn cho khách hàng và Tổng công ty. Bởi, 
ngoài việc khách hàng được cập nhật thông tin một 
cách nhanh nhất thì việc truyền tải thông tin qua Zalo, 
Facebook sẽ khắc phục được những hạn chế về giới 
hạn ký tự và không có dấu trong tin nhắn SMS thông 
thường. Ngoài ra, ứng dụng mạng xã hội còn giúp 
ngành Điện miền Bắc tiết kiệm chi phí tin nhắn chăm 
sóc khách hàng". 

Ứng dụng mạng xã hội để chăm sóc khách hàng đã 
không chỉ mang lại những tiện ích cho người dùng mà 
còn giúp ngành Điện tối ưu hóa nguồn nhân lực, nâng 
cao năng suất lao động và tạo ra sự công khai, minh 
bạch hóa các dịch vụ của ngành Điện. Với những tiện 
ích vượt trội như vậy, tin rằng các dịch vụ này sẽ ngày 
càng trở nên thông dụng và trở thành xu thế phát triển 
tất yếu của xã hội hiện đại ngày nay

EVNNPC tích cực tuyên truyền tới khách hàng nên sử dụng mạng xã hội trong việc tra cứu thông tin dịch vụ Điện lực
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Trong những ngày tiết trời mùa Xuân đầy thi vị này, sau những cung đường tận hưởng 
không khí lễ hội, du Xuân, khám phá thế giới, dừng lại nghỉ chân, dường như ai cũng chọn 
cho mình một loại đồ uống yêu thích. Đối với các bạn trẻ chúng tôi, đó là bia Trúc Bạch - 
một sản phẩm vừa quen vừa mới khiến ai chưa một lần thưởng thức thì đừng quên khám 
phá hương vị độc đáo, thú vị của dòng sản phẩm bia phân khúc thượng hạng này.

Dù đã nhiều lần thưởng thức nhưng với 
tôi, mỗi lần nâng cốc là một cảm nhận 
tươi mới. Đôi khi tôi tự hỏi, điều gì 
mang đến sức cuốn hút đối với hương 

vị của bia Trúc Bạch? Mỗi người chắc đều có câu trả 
lời của riêng mình. Còn với tôi, đó là hương vị ngọt 
ngào lưu giữ trong cổ họng - một nét tinh tế được tạo 
nên từ kỹ thuật ủ bia tự nhiên dài ngày. Đó là sự da 
diết đắm say, hòa quyện không thể tách rời của hoa 
bia và malt đại mạch. Mỗi ly bia Trúc Bạch là sự trải 
nghiệm thú vị. Nó như một bản hòa ca đỉnh cao tạo 
nên cho vị giác, khứu giác, thị giác sự mê say luôn nhớ 
mãi. Điều làm cho người yêu bia, ghiền bia khó cưỡng 
nổi sự hấp dẫn ấy.

Anh Bùi Xuân Thành - Phó  Trưởng phòng Thị 
trường Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát 
Hà Nội (HABECO - Nhà sản xuất, cung cấp sản phẩm 
Trúc Bạch) cho biết: “Bia Trúc Bạch luôn được xem là 
một trong những thương hiệu bia Việt thượng hạng, ở 
phân khúc cao cấp, cạnh tranh tốt với các sản phẩm 
nội, ngoại cùng loại trên thị trường. Là đứa “con đầu 
lòng” của HABECO - Bia Hà Nội từ năm 1958, những 
chai bia Trúc Bạch đầu tiên ra đời với hương vị độc 
đáo đã trở thành một phần “hồn” không thể thiếu 
của Thăng Long - Hà Nội. Hiện nay, sản phẩm bia 
Trúc Bạch được phân phối, phục vụ rộng khắp trong 
và ngoài nước. Du Xuân tại thủ đô Hà Nội, du khách 
trong và ngoài nước có thể khám phá hương vị Trúc 
Bạch tại nhiều địa chỉ rộng khắp như: Nhà hàng Nam 

Long ở số 1 Trấn Vũ và 36 Điện Biên Phủ; Nhà hàng 
Xanh ở 67 - 69 Trần Nhân Tông hay Nhà hàng O 
Lounge ở số 169 Hàng Bông,…”.

Từ khi ra đời và sau một thời gian vắng bóng 
do đất nước còn chiến tranh, chia cắt, đến nay, bia 
Trúc Bạch đã hai lần thay áo mới, tạo ra một diện 
mạo mới.

hà Đăng

 bia trúc bạch
Khám phá hương vị
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Trong dịp ra mắt diện mạo mới gần đây, ông Bùi 
Trường Thắng - Phó Tổng Giám đốc HABECO nhấn 
mạnh: “Việc Trúc Bạch thay đổi nhận diện mới nằm 
trong chiến lược thương hiệu của HABECO. Hiện 
nay, đối tượng tiêu thụ mạnh các sản phẩm bia Trúc 
Bạch là giới trẻ. Do đặc tính của tầng lớp này năng 
động, sáng tạo, luôn thích cái mới, nên chúng tôi 
không ngừng làm mới sản phẩm của mình và Trúc 
Bạch cũng không nằm ngoài xu hướng đó. Đặc biệt, 
trong những năm gần đây, căn cứ vào tình hình sản 
xuất thực tế cũng như nhu cầu tiêu thụ, thị hiếu 
khách hàng nên Bia Hà Nội đã quyết định thay đổi 
nhận diện bia Trúc Bạch sao cho hiện đại hơn, sang 
trọng hơn, đáp ứng nhu cầu đông đảo của người tiêu 
dùng…".

 Có thể nói, lấy cảm hứng là Paramount Beer - Bia 
thượng hạng, cùng với chất lượng xứng danh của một 
thương hiệu quốc gia và thiết kế mới khỏe khoắn, trẻ 
trung, cuốn hút, bia Trúc Bạch ngày càng thu hút và 
nhận được sự hưởng ứng rộng khắp.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Giám đốc Nhà hàng 
Xanh tại số 67 - 69 Trần Nhân Tông, Hà Nội cho biết: 
“Bia Trúc Bạch là một trong các sản phẩm của Bia Hà 
Nội được Nhà hàng chúng tôi bán khá tốt trong những 
năm qua. Hiện nay, trung bình mỗi tháng chúng tôi tiêu 
thụ khoảng 200 két. Cùng với đó, sản phẩm bia chai 
Hanoi Premium cũng được nhiều thực khách lựa chọn, 
thưởng thức mỗi khi đến với Nhà hàng. Đặc biệt, khi 
Trúc Bạch thay đổi mẫu mã mới trong năm 2018, với 
thiết kế sang trọng, đẹp mắt cùng chế độ phục vụ chu 
đáo, sản phẩm ngày càng thu hút đông đảo thực khách, 
nhất là các bạn trẻ…”.

Bạn Nguyễn Hoàng Long ở quận Ba Đình, Hà 
Nội chia sẻ: “Bia Trúc Bạch là sản phẩm đồ uống 
mà tôi yêu thích. Trong một dịp liên hoan gần đây, 
với một lần nhấp môi sản phẩm, tôi đã cảm nhận 
được hương vị tuyệt vời của Trúc Bạch - một hương 
vị đặc trưng với vị đằm rất lôi cuốn. Dòng bia vàng 
óng, sóng sánh tuôn chảy khi rót vào cốc làm cho 
bọt trắng mịn tràn đầy trông thật hấp dẫn. Nếu dân 
ghiền bia chưa một lần thưởng thức thì quả thật là 
đáng tiếc!...”.

Có người ví, bia như là cô gái đẹp, bia giúp ta 
có tiền, giúp ta thăng tiến…, nhưng với tôi, bia đơn 
giản là chất xúc tác khiến mọi người xích lại gần 
nhau hơn trong bất kỳ cuộc vui nào và Trúc Bạch 
là một sản phẩm như thế! Đừng quên khám phá 
bạn nhé!
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Năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã rất nỗ lực trong công 
tác xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới điện truyền tải 220 kV - 500 kV nên đã đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu về điện cho phát triển KT-XH đất nước. Tuy nhiên, theo dự báo từ nay 
đến hết năm 2020, lưới điện truyền tải quốc gia vẫn có nguy cơ quá tải cục bộ tại nhiều 
khu vực như: Trung, Nam Bộ và Thủ đô Hà Nội. Do vậy, để vận hành hệ thống lưới điện 
truyền tải quốc gia an toàn, liên lục và ổn định, năm 2019, EVNNPT vẫn phải tiếp tục 
đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự án trọng điểm.

EVNNpT:

Anh Minh

Đảm bảo TiếN Độ Đầu Tư 
các dự áN TrọNg Điểm

Theo đó, Tổng công ty sẽ dồn lực để khởi 
công 33 dự án, trong đó có 03 dự án 500 kV 
và 30 dự án 220 kV. Đồng thời, hoàn thành 
và đưa vào vận hành 47 dự án công trình 

điện với tổng giá trị đầu tư đạt 19.500 tỷ đồng, tăng 3.731 
tỷ đồng so với khối lượng đầu tư năm trước đó.

Cụ thể, EVNNPT đảm bảo tiến độ hoàn thành các 
công trình quan trọng cấp điện cho miền Nam như các 

đường dây 500 kV: Sông Mây - Tân Uyên; Long Phú - Ô 
Môn; Sông Hậu - Đức Hòa (giai đoạn 1) và các trạm biến 
áp 500 kV Tân Uyên, Đức Hòa; Nâng công suất, lắp 
máy 2 các trạm biến áp 500 kV Tân Định, Mỹ Tho, Tân 
Uyên; Các đường dây 220 kV mạch 2 Đồng Hới - Đông 
Hà - Huế; Pleiku 2 - An Khê; Bình Long - Tây Ninh… 
Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ hoàn thành các công 
trình trọng điểm đảm bảo cung cấp điện cho thành phố 

EVNNPT sẽ khởi công 33 dự án công trình lưới điện 220 kV - 500 kV trong năm 2019
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Hà Nội và các khu vực kinh tế trọng điểm như: Đường 
dây 500 kV Thường Tín - Tây Hà Nội; đường dây 220 
kV Hòa Bình - Hà Đông; Nhánh rẽ 220 kV trạm 500 kV 
Việt Trì và các trạm 220 kV Thanh Nghị, Thủy Nguyên; 
Nâng công suất các trạm 220 kV Đình Vũ; Sơn Tây; 
Nho Quan; Phú Thọ; Vân Trì; Quy Nhơn; Bảo Lộc; 
Pleiku; Dung Quất; Đức Trọng; Hàm Tân...

Cũng trong năm 2019, EVNNPT sẽ khởi công, hoàn 
thành các công trình đấu nối như: Khởi công đường 
dây 220 kV đấu nối Nhiệt điện Hải Dương, các trạm 
biến áp 220 kV Nghĩa Lộ, Mường Tè, Mường La, Tương 
Dương, lắp máy 2 Than Uyên...; Hoàn thành đường dây 
220 kV Thủy điện Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi; 
Lắp máy biến áp 500 kV và 220 kV thứ 2 tại trạm 500 
kV Lai Châu.

Bên cạnh việc đảm bảo tiến độ khởi công các công 
trình phục vụ giải tỏa công suất các nguồn năng lượng 
tái tạo như lắp máy hai trạm biến áp 220 kV Hàm Tân; 
trạm biến áp 220 kV Lao Bảo; đường dây 220 kV Đông 
Hà - Lao Bảo; các trạm biến áp 220 kV Cam Ranh, 
Giá Rai…, EVNNPT còn tập trung đẩy nhanh tiến độ 
thi công các dự án đường dây 500 kV mạch 3 Vũng 
Áng - Pleiku 2 để đảm bảo mục tiêu hoàn thành trong 
quý 2/2020.

Để thực hiện thành công khối lượng đầu tư xây 
dựng đó, EVNNPT và các đơn vị sẽ tập trung triển khai 
sớm khâu giải phóng mặt bằng đối. Đồng thời, kiến 
nghị với Chính phủ và Bộ Công Thương xem xét phê 
duyệt bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch điện 7 để điều 
chỉnh đối với các dự án trọng điểm, cấp bách cần phải 
điều chỉnh, bổ sung quy hoạch.

Cùng với đó, Tổng công ty cần phải quản lý chặt 
chẽ và đẩy nhanh thời gian thẩm định phê duyệt của 
đơn vị cũng như kiểm tra chặt chẽ chất lượng hồ sơ 
tư vấn trước khi trình duyệt để tránh trường hợp hiệu 
chỉnh nhiều lần; Triển khai rộng rãi công nghệ khảo sát 
và thiết kế 3D; Tập trung hoàn thành các tiêu chuẩn kỹ 
thuật, thiết kế và hợp đồng mẫu để đảm bảo tính thống 
nhất, đồng bộ và giảm thiểu thời gian tác nghiệp trong 
quá trình kiểm tra, thẩm định dự án; Tăng cường quản 
lý hợp đồng và quản lý chất lượng các nhà thầu xây lắp, 
cung cấp vật tư, thiết bị để kiên quyết loại bỏ các nhà 
thầu không đủ năng lực làm ảnh hưởng tới chất lượng 
và tiến độ của dự án; Quyết liệt chỉ đạo, điều hành các 
đơn vị, nhà thầu triển khai dự án đúng theo các mốc 
tiến độ đề ra. 

Ngoài ra, Tổng công ty cũng tăng cường công tác 
bám sát chính quyền các địa phương nhằm tranh thủ 

sự ủng hộ, giải quyết vướng mắc trong giải phóng mặt 
bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công đảm 
bảo tiến độ. Lãnh đạo Tổng công ty và các đơn vị phải 
thường xuyên có mặt trên công trường, đặc biệt là các 
công trình trọng điểm để chỉ đạo phối hợp với các đơn 
vị liên quan giải quyết các vướng mắc trong quá trình 
thực hiện; Kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thi công, tổ chức nghiệm thu, đóng điện đưa 
các công trình vào vận hành theo đúng tiến độ.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Nguyên Vũ - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia chia sẻ: "Với khối lượng đầu tư, xây dựng các công 
trình lưới điện truyền tải lớn trong năm 2019, đến nay, 
EVNNPT đã thu xếp được 17.498 tỷ đồng. Số còn lại 
2.002 tỷ đồng, Tổng công ty cũng đã lựa chọn xong các 
đối tác ngân hàng để thu xếp vốn theo hình thức chào 
cạnh tranh giữa các ngân hàng. Hiện, EVNNPT đang 
trong quá trình thương thảo và sớm ký kết hợp đồng 
tín dụng, qua đó sẽ đảm bảo nguồn vốn và tiến độ xây 
dựng cho các dự án đầu tư, đảm bảo vận hành hệ thống 
lưới điện truyền tải an toàn, liên lục và ổn định".

Đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, EVNNPT 
với vai trò là "xương sống" của Hệ thống điện Việt 
Nam - Người giữ vững dòng điện của Tổ quốc được 
thông suốt đã có những đóng góp không nhỏ vào sự 
nghiệp phát triển KT-XH. Tin rằng, với sự nỗ lực, cố 
gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong việc 
đưa ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành, tối ưu hóa 
chi phí, Tổng công ty sẽ đảm bảo tiến độ đầu tư và đưa 
vào sử dụng của các dự án trọng điểm trong năm nay 
và các năm tiếp theo

EVNNPT phấn đấu không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ 
lưới điện
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Tốp bạn thân gặp nhau chưa đầy ba tháng 
(kể từ ngày Lễ hội Bia Hà Nội năm 2018), 
thế mà Minh đứng ngồi không yên rồi 
quyết định rút điện thoại gọi cho Quyết.

Minh: A lô! Ai đầu dây bên kia đấy!

- Quyết: Còn ai nữa, nghe giọng biết ngay là “Minh 
Mít” (chả là Minh rất thích ăn mít nên được các bạn 
đặt cho biệt danh là “Minh Mít”) - Quyết khẳng định 
như đinh đóng cột. À mà có việc gì mà ông gọi tôi 
sớm thế!

Minh: Gần 10 giờ rồi, còn sớm gì nữa hả ông 
bạn tôi?

- Quyết: Giời ơi! Ngày Tết chứ có phải ngày 
thường đâu!

Minh: Qua rằm tháng Giêng rồi mà vẫn say sưa 
Tết à?

- Quyết: Thì thứ Bảy cũng phải ngủ bù chút chứ! 
Mà có việc gì thế!

Minh: Cậu Chiến và Thắng đang chờ bọn mình ở 
quán bia hơi Lan Chín - điểm hò hẹn của chúng mình 
đó. Cậu nhanh lên nhé, nhớ xin phép “bà chủ”qua trưa 
mới về đấy. Bây giờ mình đến trước đây. 

Nói xong, Minh vội vã phóng xe máy đi thẳng về 
Nhà hàng Lan Chín ở phố Tăng Bạt Hổ, dưới ánh nắng 
chan hòa của ngày Xuân. Vừa đi, Minh vừa lẩm nhẩm: 
“Trời này uống bia hơi Hà Nội mới “đã” đây”.

Chọn sẵn một bàn cho 4 người ở vị trí đẹp nhất 
nhìn ra phía đường, dễ quan sát, thế mà Chiến và 
Thắng cũng đứng ngồi không yên, thi thoảng Chiến 
lại đi đi, lại lại ra phía cửa chính của Nhà hàng ngóng 
Minh và Quyết.

Bỗng Thắng hô lên “Minh Mít” đây rồi! Chúc 
mừng năm mới cậu nhé. Chúc vui vẻ và thành công 
mọi việc. 

Minh: Tớ cũng chúc nhóm của chúng mình lúc nào 
cũng khỏe và vui như Tết. Đặc biệt là phải gặp nhau 
nhiều hơn.

- Chiến: Tưởng chuyện gì chứ chuyện gặp nhau thì 
nhỏ như con thỏ.

 Nói xong Chiến cùng hai người bạn trở về 
bàn ăn của mình và gọi 3 cốc bia hơi Hà Nội 
cùng vài thứ đồ nhắm như lạc rang, nem chua, 
dưa chuột, giò...

- Thắng: Còn Quyết đâu nhỉ?

Minh: Cậu ấy chắc sắp đến, vì còn phải xin phép 
“bà chủ” nữa nên đến chậm chút thôi. 

Vừa lúc đó Quyết xuất hiện, thế là bộ tứ cùng 
nhau nâng cốc chúc mừng một năm thành công của 
cả nhóm.

Minh: Tớ đề nghị, cốc thứ nhất là chúc mừng cả 
nhóm. Cốc thứ hai chúc mừng Quyết vừa hoàn thành 
luận văn Tiến sỹ. Cốc thứ 3 là mừng Thắng chuẩn bị 
cho ra đời một thiên thần nữa. Cốc thứ tư là chúc 
mừng Chiến vừa hoàn thành dự án rau hữu cơ đưa 

bia hơi hà Nội
 và cuộc hò hẹn

nguyễn hoàng

Điểm bán bia hơi Hà Nội - nơi hò hẹn của những người bạn
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ra thị trường. Cả nhóm cùng đồng thanh: Tuyệt vời! 
Tuyệt vời!

- Quyết: Còn Minh trốn à? Cốc thứ 5 dành cho cậu 
đấy! Quyết đưa mắt về phía Minh.

Minh: Là sự kiện gì?

- Quyết: Sắp cưới vợ chứ còn sự kiện gì nữa! Cậu 
định ở thế đến già sao? Chỉ lo cho người khác mà 
không biết lo cho mình.

Cả nhóm lại đứng dậy nâng cốc và cười sảng khoái.

Hiểu được ý của bộ tứ, cô nhân viên luôn bên cạnh 
để kịp thời rót bia phục vụ khách hàng.

Ngồi ngắm cốc bia hơi Hà Nội sóng sánh, vàng 
tươi, với lớp bọt trắng mịn, dày nổi lên cùng với mùi 
thơm đặc trưng càng làm cho Minh nhớ lại kỷ niệm 
của nhóm lúc chia tay nhau còn có thêm hai bạn nữa 
là Hoa và Thanh. Hiện hai bạn đang ở phương trời xa. 
Hoa thì đi du học ở Đức, còn Thanh lại đi học ở Úc. 
Không biết các bạn ấy có nhớ bọn mình không nhỉ? 
Minh đang miên man thì giật nẩy mình bởi bàn tay của 
Thắng vỗ mạnh vào vai.

- Thắng: Cậu lại nhớ Hoa chứ gì?

Minh đỏ mặt và hơi bối rối. Nào có ai mà nhớ. Nhớ 
là nhớ kỷ niệm buổi chia tay của chúng mình với Hoa 
và Thanh ý. Minh hơi ân hận là hôm đó cơ hội có một 
không hai mà mình để tuột tay mất.

Thắng: Hôm đó cậu là “đàn ông” hơn một chút thì 
biết đâu cuộc đời đã rẽ sang ngã khác, chứ không phải 
ngồi hoài niệm như hôm nay.

Minh: Đúng đấy! Sao hôm đó mình lại nhút nhát thế 
nhỉ? Giá như mạnh dạn hơn thì chắc không đến lượt cậu 
Thanh đưa em về nhà để bây giờ họ thành một đôi. Khi 
còn học với nhau trong lớp, biết Hoa rất có cảm tình với 
mình nhưng tớ lại không nhận ra. Tiếc thật đấy.

- Quyết: Nào, chúng mình cùng nâng cốc vì cuộc 
hội ngộ này. Hôm nào Hoa và Thắng về nước chúng 
mình lại cùng nhau vui vẻ tại điểm bán bia hơi Hà Nội 
này nhé? Cả nhóm lại đứng dậy hô 100% phần trăm!!!

Năm cốc bia hơi Hà Nội dành cho 5 sự kiện đã 
hoàn thành.

 Liếc nhìn đồng hồ đã điểm 13h 45’, Minh chủ động 
gọi cô nhân viên: Em gái xinh đẹp ơi! Cho bọn anh 
thêm 4 cốc bia hơi Hà Nội nữa. 

Cô nhân viên nhanh nhẹn mang 4 cốc bia hơi lại vui 
vẻ nói: Em mời các anh ạ. Lần sau các anh lại đến Nhà 
hàng của chúng em nhé! Cảm ơn em, đây là điểm hò 
hẹn của các anh mà! Minh đáp lại.

Minh: Nào các bạn! Cuộc vui nào cũng đến lúc 
phải chia tay. Chúng ta cùng nhau cạn ly và hẹn gặp 
nhau ngày gần nhất. Cả nhóm đứng dậy đồng thanh: 
Zô! Zô! 100%, rồi chia tay nhau mỗi người một ngả về 
với công việc đời thường

Một điểm bán bia hơi Hà Nội thu hút rất đông thực khách
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Bia hơi Hà Nội
với du khách quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra vào cuối tháng 2 vừa qua tại Hà Nội, thêm một 
lần nữa khẳng định, Việt Nam là quốc gia thật nồng hậu, mến khách và yêu chuộng hòa 
bình. Không chỉ công tác an ninh - chính trị được chuẩn bị chu đáo mà các loại hình dịch 
vụ - thương mại được dư luận quốc tế đánh giá cao. Đặc biệt, trong dịch vụ ẩm thực tại 
Hà Nội, ngoài 9 món ngon, đậm đà hương vị Việt chiêu đãi Hội nghị, thì bia hơi Hà Nội 
tại các khu vực tổ chức sự kiện cũng được các phóng viên, du khách quốc tế tìm đến thưởng 
thức và cảm nhận sự thú vị của sản phẩm đồ uống mang đậm nét văn hóa Hà Nội này.

hà Đăng

Đối diện với Cung Văn hoá Lao động 
Hữu nghị Việt - Xô, 91 phố Trần Hưng 
Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội - nơi đặt 
Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội 

nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa diễn ra là 2 Nhà hàng 
Bia hơi Hà Nội Thiện Nga và Phương Béo tại số 86 Trần 
Hưng Đạo. Ngày đầu diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ 
- Triều, chúng tôi quan sát thấy khá đông khách đến 
đây, trong đó có nhiều vị khách nước ngoài. Họ đến 
đây không chỉ để chụp hình lưu niệm mà còn thưởng 
thức dịch vụ ẩm thực tại 2 Nhà hàng, tôi bắt gặp hai 
vị khách là phóng viên đến từ Anh và Ai-len (Ireland) 
đang thích thú thưởng thức sản phẩm bia hơi Hà Nội. 

Sau ly bia hơi đầu tiên làm quen, Mr Tom -  Anh 
quốc phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh cho biết: “Đây là 
lần đầu tiên tôi đến tác nghiệp tại Hà Nội (Việt Nam). 
Ngoài công tác chuyên môn, trước khi đến đây, chúng 
tôi còn mong muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam 
qua nét ẩm thực của Thủ đô Thăng Long (Hà Nội). Tìm 
hiểu qua các kênh thông tin của CNN trước đó, sáng 
nay tôi đã thưởng thức bún chả Hà Nội, bánh cuốn bà 
Hoành và uống cà phê trứng. Thật là ngon! Còn trưa 
nay, tranh thủ thời gian nghỉ, chúng tôi muốn lang thang 
phố xá và thưởng thức sản phẩm bia hơi Hà Nội như báo 
chí quốc tế đã từng ca ngợi. Quả thực, hương vị bia hơi 
nơi đây thật nhẹ nhàng, thơm mát và rất dễ uống. Cốc 
bia trông thật giản đơn nhưng khi nâng lên, với lớp bọt 
trắng mịn tràn đầy, tăm bia sủi đều trông thật hấp dẫn. 

Đặc biệt, khi được ăn cùng đĩa khoai tây chiên ròn và 
lạc rang quả là rất thú vị. Không khí uống bia hôm nay 
cũng thật vui, mọi người luôn tươi cười, thân thiện khiến 
chúng tôi cảm thấy thật ấm áp...”.

Theo hãng tin CNN, không chỉ có phở nổi tiếng 
thế giới, Hà Nội còn là thiên đường ẩm thực đường 
phố với vô vàn món ăn hấp dẫn. Trong đó, không thể 
không kể đến bia hơi Hà Nội - một đồ uống dân dã, 
thân quen và giúp mọi người có thể ngồi bên nhau, chia 
sẻ và tìm hiểu về Thủ đô của Việt Nam qua những câu 
chuyện về cuộc sống đất Hà Thành. Trước đây, khi đến 

Chị Nguyễn Thị Minh Giang - chủ Nhà hàng Bia hơi Hà Nội 
Phương Béo phục vụ du khách dịp Hội nghị Thượng đỉnh
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Hà Nội, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng 
cùng với đầu bếp nổi tiếng Anthony Bourdain uống bia 
chai Hà Nội và ăn bún chả - một trong những món ăn 
ngon, được người địa phương yêu thích. Với thịt lợn 
nướng than thơm lừng, nước chấm thanh thanh, rau 
sống nhiều loại hương vị khiến món bún chả được Tổng 
thống vô cùng thích thú.

Ngồi cùng với Mr Tom là Mr Will - quốc tịch 
Ireland, đang làm việc cho một tổ chức giáo dục quốc 
tế tại Hà Nội. Sau khi uống một vài cốc bia hơi thật 
vui vẻ, Mr Will hào hứng chia sẻ: “Tôi là bạn thân của 
Tom từ hồi tôi còn học ở Anh quốc. Hôm nay, nhân 
dịp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2, chúng tôi 
lại có dịp gần nhau bên cốc bia hơi Hà Nội. Quả thực, 
bia hơi Hà Nội của Việt Nam là một thứ đồ uống rất 
thú vị. Tôi đã ở đây gần 4 năm rồi nên có thể giới 
thiệu với Tom về thứ đồ uống giải khát địa phương 
“độc đáo” này. Nó có mặt ở khắp Hà Thành và có 
thể phù hợp với mọi cuộc gặp gỡ và đặc biệt, qua đó, 
chúng tôi có thể hiểu thêm về cuộc sống thanh bình, 
đang phát triển của Hà Nội, Việt Nam…”.

Chị Nguyễn Thị Minh Giang - Chủ Nhà hàng Bia 
hơi Hà Nội Phương Béo vui vẻ cho biết: “Nhân dịp 
Hội nghị Thượng đỉnh lần này, Nhà hàng chúng tôi 
có cơ hội được đón nhiều du khách quốc tế hơn. Đặc 
biệt là có rất nhiều lượt phóng viên, nhà báo quốc tế 
đến dùng bia hơi và thưởng thức ẩm thực, phỏng vấn 
về cảm nhận khi Việt Nam được tổ chức sự kiện quốc 
tế lớn. Cũng nhân dịp này, cảnh quan môi trường Hà 
Nội càng được xanh sạch đẹp hơn, nơi đỗ xe thêm 
gọn gàng. Mọi người vui tươi, phấn khởi tiếp đón du 
khách, nhằm tôn vinh vẻ đẹp đất nước con người Việt 
Nam. Hôm nay, do cấm đường, nên lượng bia tiêu thụ 
của chúng tôi cũng không tăng là mấy, khoảng 400 lít 
bia hơi/ngày…”.

Ngay cạnh quán chị Giang là Nhà hàng Bia hơi Hà 
Nội Thiện Nga. Anh Bùi Văn Thông - Quản lý Nhà 
hàng bộc bạch: “Mặc dù ở ngay khu vực Trung tâm 
Báo chí quốc tế, du khách nhiều, nhưng do công tác an 
ninh được siết chặt nên lượng bia tiêu thụ của chúng tôi 
vẫn như thường ngày, khoảng 250 lít hơi/ngày, chưa kể 
bia lon, bia chai các loại. Tuy nhiên, lượng khách quốc 
tế lưu lại uống bia hơi lâu hơn, nhiều hơn và đều cảm 
nhận thoải mái về nhà hàng và bia hơi Hà Nội. Nhiều 
du khách sau đó còn chụp hình lưu niệm tại phía trước 
nhà hàng và Cung Việt - Xô…”.

Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều đã khép lại, 
nhưng những câu chuyện bên lề về ẩm thực Hà Nội 

vẫn luôn là đề tài hấp dẫn với nhiều phóng viên quốc 
tế và du khách nhiều nơi trên thế giới, trong đó không 
thể không nhắc đến bia hơi Hà Nội

Du khách tìm tới Nhà hàng bia hơi Hà Nội

Mr Tom và Mr Will thích thú khi thưởng thức bia hơi Hà Nội tại 
Nhà hàng Bia hơi Hà Nội Thiện Nga

Thực khách thưởng thức bia hơi Hà Nội
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Tại Hội nghị Người lao động và tổng kết 
liên hoan mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, ông 
Bùi Công Phách - Phó giám đốc kiêm Chủ 
tịch Công đoàn Licogi 18.3 nhấn mạnh: 

“Năm 2018, Licogi 18.3 đã đạt được thành quả đáng 
khích lệ. Giá trị sản lượng toàn Công ty đạt gần 1.000 
tỷ đồng; Doanh thu toàn Công ty đạt 932 tỷ đồng; Thu 
vốn đạt 624 tỷ/440 tỷ đồng; Lợi nhuận đạt 9 tỷ đồng; 
Trích lập dự phòng tài chính 20 tỷ… Tất cả các chỉ tiêu 
kế hoạch cơ bản đều vượt mức kế hoạch đặt ra từ 38% 
- 42%. Có được thành quả đó là nhờ sự cố gắng không 
mệt mỏi của tập thể người lao động và CBCNV toàn 
Công ty. Trong đó, Licogi 18.3 luôn chú trọng chăm lo 
đến đời sống người lao động…”.

Tính đến 31/12/2018, tổng quỹ tiền lương toàn Công 
ty thực hiện được là 108 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã 
chi trả 95 tỷ đồng, (đạt 88%), số còn lại được chi trả trong 
dịp Tết Nguyên đán. Hiện nay, lương bình quân lao động 
đã tăng hơn năm 2017, đạt 7,5 triệu đồng/người/tháng. 
Điều này, cho thấy, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về 
vốn cho đầu tư và SXKD nhưng Công ty đã tìm mọi cách 
để chi trả lương cho người lao động kịp thời, đảm bảo 
để người lao động yên tâm sản xuất - một trong những 
yếu tố quan trọng đặc thù của lao động ngành Xây dựng.

Bên cạnh việc đảm bảo tiền lương, Licogi 18.3 còn 
thực hiện chế độ khen thưởng hợp lý qua việc thi đua 
sản xuất. Trong năm qua, Công ty đã phát động phong 
trào thi đua đạt mốc tiến độ thi công trên các công 
trình trọng điểm như Nhà máy May Bắc Giang, Nhà 
máy Thủy điện Mường Khương,… Qua đó, Công ty đã 
chi thưởng cho các đội, tổ, cá nhân hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ với tổng số lên tới 506 triệu đồng; Trích thưởng 
cuối năm 2018 cho 11 tập thể, 28 cá nhân và 9 tổ lao 
động xuất sắc với tổng số tiền thưởng 1,1 tỷ đồng.

Cùng chế độ lương, thưởng, Licogi 18.3 còn chăm 
lo đến đời sống người lao động theo đúng chính sách, 
pháp luật Nhà nước. Đó là đảm bảo thời gian làm việc 
và nghỉ ngơi theo đúng thoả ước lao động tập thể; 
Người lao động ký hợp đồng làm việc theo quy định, 
nếu có nguyện vọng đều được Công ty đóng BHXH 
đúng luật định; Người lao động được trang bị bảo hộ 
lao động; Hàng năm, Đơn vị đều chăm lo cải thiện điều 
kiện làm việc, nơi ăn ở sinh hoạt cho công nhân viên và 

Năm 2018 đã đi qua, tuy có bao khó khăn và thách thức, nhưng toàn thể lãnh đạo, CBCNV-
LĐ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) đã không ngừng nỗ lực vượt khó và 
đạt được thành quả đáng khích lệ về SXKD. Để có được niềm vui đó, Licogi 18.3 luôn quan 
tâm, chú trọng mọi hoạt động, đặc biệt là chăm lo đời sống người lao động. Đây chính là một 
trong những cơ sở quan trọng để Licogi 18.3 tiếp tục vượt qua những thách thức và đẩy mạnh 
thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

hà Đăng

Licogi 18.3:

Ông Lưu Tuấn Khanh - Giám đốc Licogi 18.3 phát động CBCNV 
quyết tâm thi đua hoàn thành kế hoạch 2019

QuyềN Lợi của Người Lao ĐộNg
được đặt LêN hàNg đầu
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người lao động trên các công trình, đảm bảo an toàn 
vệ sinh lao động.

Ngoài ra, người lao động còn được hưởng nhiều chế 
độ phúc lợi khác như: Trợ cấp khó khăn, thăm hỏi ốm 
đau, hiếu hỷ, tham quan nghỉ mát,… Trong năm 2018, 
Licogi 18.3 đã chi gần 600 triệu đồng để trang bị quần 
áo, giày, mũ và đồ bảo hộ lao động cho CBCNV-LĐ; 
Tổ chức cho CBCNV đi du lịch Thái Lan với tổng kinh 
phí 780 triệu đồng; Thăm hỏi CBCNV ốm đau, hiếu hỷ 
và các chế độ khác với tổng số tiền là 52 triệu đồng;…

Đại diện cho nhiều đội xây dựng xuất sắc của Licogi 
18.3, anh Nguyễn Minh Hải - Đội trưởng Đội Xây dựng 
số 8 bày tỏ: “Hiện nay, Licogi 18.3 đang làm chủ đầu 
tư, làm tổng thầu nhiều dự án lớn, quan trọng mang 
tầm cỡ quốc gia, quốc tế và ngày một phát triển thương 
hiệu, gia tăng năng lực cạnh trạnh trên thị trường xây 
dựng. Để có được điều đó là nhờ Ban lãnh đạo Công ty 
luôn chú trọng mọi mặt công tác, đặc biệt là quan tâm 
tới chất lượng nguồn nhân lực và đời sống của CBCNV-
LĐ tại công trường. Những năm qua và năm 2018, mặc 
dù còn gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư, 
thu hồi vốn,… nhưng Ban lãnh đạo Công ty vẫn luôn 
nỗ lực, quan tâm sát sao đến đời sống người lao động, 
nhất là đảm bảo chi trả lương, thưởng rất kịp thời…”.

Để tri ân và biểu dương tinh thần làm việc hăng say 
của các anh chị em CBCNV-LĐ trong năm qua, tại Hội 

nghị Người lao động đầu năm 2019, Ban lãnh đạo Công 
ty đã ghi nhận, tuyên dương và trao thưởng cho nhiều 
tập thể, cá nhân có thành tích lao động xuất sắc. Phát huy 
tinh thần lao động đó và thành quả của năm 2018, ông 
Lưu Tuấn Khanh - Giám đốc Licogi 18.3 đã kêu gọi toàn 
thể CBCNV-LĐ tiếp tục đoàn kết, cố gắng, nỗ lực hơn 
nữa, quyết tâm thi đua, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
kế hoạch cơ bản năm 2019 đã đề ra, với mức tăng trưởng 
2 con số so với năm 2018. Đồng thời khẳng định: “Năm 
2019, ngoài những công việc gối đầu từ năm cũ, Licogi 
18.3 sẽ tích cực tìm kiếm thêm việc làm mới để Công ty 
hoàn thành kế hoạch theo dự kiến. Qua đó, Công ty tiếp 
tục có thêm điều kiện cải thiện, chăm lo tốt hơn đời sống 
của người lao động, nâng cao thu nhập bình quân nhằm 
phát triển Đơn vị ngày một vững mạnh,…”.

Có thể nói, trong tình hình kinh tế hiện nay, với sự 
cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường, đặc biệt 
là trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, để duy trì được đủ 
công ăn việc làm thường xuyên với mức thu nhập ổn 
định và các chế độ đãi ngộ hợp lý, thực hiện đúng thỏa 
ước lao động, chi trả lương thưởng đầy đủ, kịp thời là 
một cố gắng rất lớn của Licogi 18.3. Mong rằng, năm 
2019 và những năm tới Licogi 18.3 ngày một vươn xa 
hơn nữa, xứng đáng là một trong những doanh nghiệp 
hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng công nghiệp, dân 
dụng trên toàn quốc

Ông Lưu Tuấn Khanh - Giám đốc Licogi 18.3 trao thưởng cho các cá nhân, tập thể đạt thành tích lao động xuất sắc năm 2018
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Những ngày cuối tháng 2, cả thế giới đều hướng về Việt Nam, hướng về Thủ đô Hà Nội – nơi 
vừa tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Việt Nam đã hoàn 
thành sứ mệnh của mình trong vai trò là nước chủ nhà, với những nỗ lực chuẩn bị chu đáo về 
mọi mặt, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Đóng góp chung vào thành công 
đó, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) tự hào là nhà cung cấp máy biến áp 
cho Trung tâm báo chí quốc tế để phục vụ sự kiện trọng đại này.

nguyễn hoA

hbt Tự Hào Là NHà cuNg cấp mba pHục Vụ 
Hội NgHị THượNg ĐỉNH mỹ - Triều TiêN LầN THứ 2

Thủ đô Hà Nội vinh dự được chọn là nơi 
diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều 
Tiên lần thứ 2. Để Hội nghị diễn ra an 
toàn, mọi công tác đã được triển khai từ 

nhiều ngày trước đó và dù chỉ có một khoảng thời gian 
rất ngắn để chuẩn bị, nhưng Hà Nội luôn trong tư thế 
sẵn sàng cho sự kiện được chú ý hàng đầu thế giới này. 
Việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên 
không chỉ là dịp để Việt Nam quảng bá hình ảnh của 
đất nước mà còn làm nổi bật tiến trình phát triển kinh 
tế của Việt Nam, cũng như tầm ảnh hưởng đối với khu 
vực... Tất cả những yếu tố đó sẽ nâng cao tầm vóc và 
vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Lãnh đạo cấp 
cao của Việt Nam rất coi trọng sự kiện này, đặc biệt 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp 
chỉ đạo rất sát sao về công tác chuẩn bị.

Nhằm giúp cho các phóng viên trong nước và quốc 
tế đưa tin nhanh nhất, đầy đủ nhất thì việc đảm bảo vận 
hành Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng 
đỉnh Mỹ - Triều một cách hiệu quả phải có sự tham gia 
phối hợp của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Công 
tác chuẩn bị bao gồm nhiều nội dung, trong đó việc đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định tại Trung tâm báo chí 
quốc tế cũng được đặt lên hàng đầu. Tổng công ty Điện 
lực TP. Hà Nội mà cụ thể là Công ty Điện lực Hoàn Kiếm 
được giao nhiệm vụ đảm bảo điện năng và nguồn điện dự 
phòng cho Trung tâm báo chí hoạt động. 

Để phục vụ tốt nhu cầu truyền tải điện năng vận 
hành tại Trung tâm báo chí quốc tế có quy mô lớn với 
30.000m2 như vậy, thì việc lựa chọn loại máy biến thế 
mà có thể đáp ứng được tốt yêu cầu về nguồn điện, 
hiệu suất truyền tải, độ an toàn khi sử dụng mới là 

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa diễn ra tại Hà NộiHội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa diễn ra tại Hà Nội
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vấn đề đặt lên hàng đầu. Cũng là điều dễ hiểu khi sản 
phẩm máy biến áp do Công ty CP Chế tạo Máy biến 
thế Hà Nội (HBT) được EVNHANOI “chọn mặt gửi 
vàng” góp phần cung cấp điện ổn định để phục vụ cho 
sự kiện quan trọng này bởi ưu điểm: Tính thiết kế hợp 
lí; đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật; độ an toàn cho phụ 
tải cao; có khả năng chịu tải tốt, mức độ tổn hao điện 
năng thấp; độ bền, tính ổn định và độ tin cậy cao… 
Đây vừa là niềm vinh dự, vừa là sự tự hào đối với tập 
thể CBCNV Công ty và cũng là cơ hội để HBT tiếp tục 
khẳng định chất lượng sản phẩm của mình với các đối 
tác ngành Điện.

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo HBT cho biết: 
Công ty đã cung cấp 2 máy biến áp có công suất 2000 
kVA, cấp điện áp 22/0,4 kV với hệ thống chuyển nguồn 
tự động ATS 1000A được lắp đặt tại 2 trạm để cấp 
điện cho Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị, 
bao gồm: Trạm biến áp Kios 1 có nguồn cấp chính 
477E1.52; nguồn dự phòng 451 E1.14, được bố trí 01 
MF 1.500 kVA và trạm biến áp Kios 2 nguồn cấp chính 
464E1.52, nguồn dự phòng 450 E1.14; bố trí 01 MF 1.250 
kVA. Trong đó, phần nguồn cấp trung thế của Trạm 
biến áp Kios 1 tại tủ RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 
1 tháo đầu cáp đi tủ RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 
2; rải 01 sợi cáp 24 kV- Cu/XLPE/DSTA/PVC - 3*240 
mm2 từ tủ RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 1 tới tủ 
RMU mới loại 3 ngăn 24 kV- 630 A- 16 kA/s (2CD+01 
CC) của trạm biến áp Kios 1.

Đối với trạm biến áp Kios 2, phần nguồn cấp trung 
thế tại tủ RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 2 tháo đầu 
cáp đi tủ RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 1; rải 01 sợi 
cáp 24 kV- Cu/XLPE/DSTA/PVC- 3*240 mm2 từ tủ tủ 
RMU Cung Văn Hóa Hữu Nghị 2 tới tủ RMU mới loại 

3 ngăn 24 kV- 630A- 16 kA/s (2CD+01 CC) của trạm 
biến áp Kios 2. Tại phần tủ phân phối sau TBA Kios 2 
lắp mới 01 tủ hạ áp trọn bộ 600 V-1.000A cấp cho khu 
vực sảnh trước Cung Văn Hóa Hữu Nghị Hà Nội (đèn 
chiếu sáng, màn hình Led....), đồng thời lắp mới 01 tủ 
hạ áp trọn bộ 600V- 630A cấp cho khu vực nhà số 06 
(phóng viên tự do). 

Ở các điểm lắp đặt máy biến áp, Công ty đều 
cử người kiểm tra, túc trực vận hành và sẵn sàng có 
phương án sửa chữa, không để xảy ra sự cố, đảm bảo 
cấp điện liên tục, thông suốt.

Ông Lê Chính Nghĩa - Phó giám đốc cung Văn hóa 
Lao động Hữu nghị Việt - Xô cho biết: “Tôi đánh giá 
cao sản phẩm máy biến áp do Công ty CP Chế tạo Máy 
biến thế Hà Nội cung cấp. Trong suốt thời gian diễn ra 
sự kiện, quá trình vận hành máy biến áp diễn ra trơn 
tru, an toàn và ổn định, đặc biệt, không có sự cố nào 
làm ảnh hưởng tới các hoạt động tại đây”.

Việc Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội 
được chọn làm đơn vị cung cấp máy biến áp cho 
Trung tâm báo chí quốc tế phục vụ Hội nghị Thượng 
đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 trong những tháng 
đầu năm là một sự kiện quan trọng, hứa hẹn một 
năm tiếp tục gặt hái được nhiều thành công đối với 
tập thể CBCNV-LĐ toàn Công ty. Với mục tiêu lấy uy 
tín và thương hiệu đặt lên hàng đầu, chắc chắn rằng 
trong tương lai không xa, sản phẩm máy biến thế mang 
thương hiệu HBT sẽ không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng 
nhu cầu thị trường trong nước mà còn hướng đến xuất 
khẩu tới nhiều thị trường khác trong khu vực, góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân 
phối máy biến áp, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam

Máy biến áp HBT được lắp đặt tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt - Xô để cung cấp điện phục vụ cho Trung tâm báo chí quốc tế



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG36 37

đồng hành Cùng doanh nghiệp đồng hành Cùng doanh nghiệp

Năm 2018 là năm CBCNV Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã nỗ lực tăng 
tốc để về đích sớm với hiệu quả SXKD điện năng cao nhất, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 
55 năm ngày thành lập Nhà máy điện Hàm Rồng (04/4/1964-04/4/2019), khởi đầu cho 
sự phát triển của ngành Điện Thanh Hóa hôm nay.

vũ huy Băng

cÔNg ty điệN LỰc thaNh hóa:

để kỷ Niệm 55 Năm Ngày thàNh Lập NgàNh điệN thaNh hóa
HoàN THàNH kế HoạcH Về ĐícH

từ Nỗ lực Vượt khó, tạo suNg lực mới   

Năm 2018, cũng như nhiều đơn vị ngành Điện, 
PC Thanh Hóa gặp phải rất nhiều khó khăn do tiếp 
tục chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thời tiết bất 
thường như: giông lốc vào các tháng 4 và 5, bão số 3 
và số 4, đặc biệt là cơn lũ lịch sử cuối tháng 8 đã gây 
thiệt hại nặng nề cho hệ thống lưới điện, ảnh hưởng 
lớn đến việc triển khai kế hoạch cung ứng điện năng 
trên địa bàn tỉnh. Trong khi đó, theo chỉ đạo của 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), kế hoạch 
SXKD điện năng năm 2018 phải đảm bảo cung cấp đủ 

điện cho phát triển kinh tế - xã hội toàn miền, riêng 
PC Thanh Hóa phải thực hiện nhiệm vụ sản lượng 
điện thương phẩm đạt 4,325 tỷ kWh, tăng hơn 10% so 
với năm 2017.

ĐếN NhữNg coN số hiệu quả ấN tượNg

Trước những thách thức khó khăn đó, được sự 
động viên, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo EVNNPC và 
sự ủng hộ của các cấp chính quyền địa phương, PC 
Thanh Hóa đã ra sức đầu tư, cải tạo hệ thống đường 
dây và máy biến áp đã xuống cấp để đảm bảo yêu 
cầu về phụ tải ở khu vực thành phố và các khu công 

Các đơn vị đón nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018
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nghiệp. Đồng thời, Công ty cũng tăng cường đầu tư 
lưới điện hạ áp nông thôn; ứng dụng hiệu quả về công 
nghệ trong việc nâng cao hiệu quả năng suất lao động; 
phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành trong tỉnh 
để kiểm tra về giá bán điện tại các khu nhà trọ trên 
địa bàn… 

Ngoài ra, PC Thanh Hóa đã thực hiện linh hoạt 
trong việc áp giá, kiểm tra sử dụng điện đối với khách 
hàng. Trong đó, chú trọng tới các khách hàng tiêu 
thụ sản lượng điện lớn, khách hàng sử dụng điện tại 
khu vực có tổn thất cao hoặc bất thường. Theo đó, 
Công ty đã thực hiện kiểm tra 10.578 lượt khách hàng 
sử dụng điện, lập 4.405 biên bản và đã truy thu được 
tổng số tiền 15,4 tỷ đồng. Nhờ vậy, các chỉ tiêu kinh 
doanh như sản lượng điện thương phẩm, tỷ lệ tổn 
thất, doanh thu của đơn vị đều hoàn thành xuất sắc. 
Kết thúc năm 2018, sản lượng điện thương phẩm của 
Công ty đạt hơn 4,3 tỷ kWh, tăng 11,93% so với năm 
2017 và đạt 103,21% kế hoạch giao; giá bán điện bình 
quân đạt 1.621 đồng/kWh, tăng 64,08 đồng/kWh so 
với năm 2017; tổng doanh thu tiền điện đạt trên 7.000 
tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện đạt 8,09%, 
giảm 0.11% so với kế hoạch và giảm 0,63% so với năm 
2017, qua đó đảm bảo cung cấp điện năng cho phát 
triển kinh tế - xã hội.

Ghi nhận những kết quả đã đạt được, PC Thanh 
Hóa đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng 
như: Cờ thi đua cho Đơn vị đạt giải Nhì toàn diện về 
công tác SXKD năm 2018 do Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc tặng; Bằng khen của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam về công tác pháp chế và danh hiệu Tập thể Lao 
động xuất sắc… 

7 Nhiệm Vụ xươNg sốNg troNg thực 
hiệN kế hoạch Năm 2019

Năm 2019, PC Thanh Hóa sẽ long trọng tổ chức 
năm kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Nhà máy điện Hàm 
Rồng - một biểu tượng của ngành Điện địa phương. Để 
lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại này, ngoài 
việc hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD 
được giao, PC Thanh Hóa đã đề ra và ra sức phấn đấu 
hoàn thành 7 nhiệm vụ trọng tâm là: Vận hành an toàn, 
ổn định hệ thống điện, đảm bảo cung cấp đủ điện cho 
phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân; 
Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng với 
phương châm khách hàng là trung tâm; Đảm bảo tiến 
độ, chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư xây dựng; 
Tiếp tục sắp xếp đổi mới doanh nghiệp, hoàn thiện bộ 
máy tổ chức sản xuất phù hợp với định hướng tại cơ 
cấu của Tổng công ty; Hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm 
vụ về tăng năng suất lao động; Đảm bảo việc làm, đời 
sống cho người lao động, tích cực tham gia công tác an 
sinh xã hội và an ninh quốc phòng; Đẩy mạnh phòng 
chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí, chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, 
thực hiện dân chủ cơ sở.

Ngày 04/4/2019 dần đến gần, tập thể cán bộ, người 
lao động PC Thanh Hóa đã và đang không ngừng nỗ 
lực, thi đua lao động hăng say để biến khó khăn thách 
thức thành cơ hội phát triển. Tin tưởng rằng, với những 
quyết tâm mạnh mẽ đó, Công ty sẽ hoàn thành xuất 
sắc mọi nhiệm vụ được giao, lập được nhiều thành tích 
mới chào mừng kỷ niệm 55 năm ngành Điện Thanh 
Hóa, xứng đáng với niềm mong đợi của tỉnh và Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc

Cuối năm 2018, PC Thanh Hóa tổ chức đóng điện cho xã Tén Tằn, huyện Mường Lát - vùng sâu của tỉnh Thanh Hóa
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Năm 2018, Công ty Điện lực Hà Nam (PC 
Hà Nam) bước vào thực hiện nhiệm vụ 
SXKD trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa 
tỉnh nhà diễn ra nhanh chóng, kinh tế 

tiếp tục tăng trưởng ổn định, môi trường đầu tư được 
cải thiện và là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng trên địa bàn tăng cao. Đặc biệt, phụ tải điện 
tại các KCN và khu vực TP Phủ Lý tăng khá mạnh. Do 
vậy, để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn cho 
khách hàng, ngay từ đầu năm 2018, PC Hà Nam đã tích 

cực triển khai, khảo sát, đánh giá mức độ tăng trưởng 
của các phụ tải. 

Theo đó, Công ty đã tập trung theo dõi, thống kê 
tình hình mang tải của các trạm biến áp 110 kV và trạm 
biến áp công cộng nhằm phát hiện sớm các máy biến 
áp đầy, quá tải để kịp thời đưa ra các biện pháp như: 
Nâng công suất, luân chuyển máy biến áp; tăng cường 
kiểm tra ngày và đêm các đường dây để phát hiện các 
khiếm khuyết và lập phương án xử lý, thay thế các sứ bị 
nứt, vỡ; hoàn thiện các cấp điện áp 10 kV và 35 kV về 

pc hà Nam:

Từ một vùng chiêm trũng nghèo, Hà Nam hôm nay có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và 
nằm trong Top 10 địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất cả nước. Đi đôi với sự 
phát triển đó, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh luôn giữ ở mức tăng trưởng cao. 
Đặc biệt, năm 2018, tỷ lệ này đã đạt 20,44% và đứng thứ nhất trong khối các Đơn vị Điện 
lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Tuấn Anh

Không ngừng đáp ứng
TIếN TrìNH CNH - HĐH Của TỉNH

PC Hà Nam thành lập đội sửa chữa điện nóng Hotline
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vận hành lưới 22 kV nhằm phục vụ cho việc sửa chữa 
Hotline… Đồng thời, Công ty cũng thường xuyên kiểm 
tra các điểm lèo, điểm tiếp xúc, mối nối, đầu cáp trong 
tủ điện phân phối tại các đường dây, trạm biến áp. 

Bên cạnh đó, Công ty đã nâng cao chất lượng công 
tác kiểm tra sử dụng điện, trong đó, chú trọng tới các 
khách hàng tiêu thụ sản lượng điện trong ba tháng liên 
tiếp từ 2.000 kWh/tháng trở lên và khách hàng sử dụng 
điện tại khu vực có tổn thất cao hoặc bất thường. Nhờ 
vậy, trong năm 2018, Công ty đã phát hiện, xử lý được 
40 vụ trộm cắp điện; xử lý công tơ kẹt, chết cháy là 
1.173 trường hợp; truy thu giá bán điện do khách hàng 
vi phạm mục đích sử dụng là 167 trường hợp và truy thu 
non tải được gần 2,4 triệu kWh, với tổng số tiền hơn 4,6 
tỷ đồng. Qua đó, các chỉ tiêu kinh doanh như sản lượng 
điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, doanh thu của đơn vị 
đều hoàn thành xuất sắc. Kết thúc năm 2018, sản lượng 
điện thương phẩm của Công ty đạt hơn 2,87 tỷ kWh, 
tăng 20,44% so với năm 2017 và đứng thứ nhất trong 27 
Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc về tốc độ tăng trưởng; tỷ lệ tổn thất điện năng giữ 
ở mức 5,38%, giảm 0.22% so với kế hoạch, qua đó đảm 
bảo cung cấp điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, năm 
2018, công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 
thời gian giao dịch nhằm tạo sự tin tưởng và hài lòng 
đối với khách hàng đã được PC Hà Nam tích cực triển 
khai. Theo đó, Công ty đã tạo thuận lợi tối đa cho 
khách hàng khi có yêu cầu cấp điện mới. Nhờ đó, chỉ 
số tiếp cận điện năng trung bình của PC Hà Nam giảm 
xuống còn 6,34 ngày so với 7 ngày theo quy định. Ngoài 
ra, Công ty cũng đã tích cực triển khai bộ phận "một 
cửa" chăm sóc khách hàng, bởi vậy, điểm đánh giá mức 

độ hài lòng của khách hàng đối với PC Hà Nam đạt 
8,46 điểm.

Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, năm có 
ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện kế hoạch 5 
năm giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh. PC Hà Nam quyết 
tâm phấn đấu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục 
và ổn định cho các phụ tải để phục vụ nhu cầu phát 
triển KT - XH của địa phương. Đồng thời, hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Tổng công ty 
giao. Trong đó, sản lượng điện thương phẩm đạt 3,18 
tỷ kWh, tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống dưới 5,2%, 
chỉ số tiếp cận điện năng dưới 06 ngày làm việc, chỉ 
tiêu về dịch vụ khách hàng đạt kết quả cao và thực 
hiện cung cấp dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4. Đặc 
biệt, Công ty sẽ phấn đấu tăng năng suất lao động, tối 
ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ 
luật lao động; tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, TBA 
không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa điện 
nóng "Hotline"…   

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đó, Công ty 
sẽ tiếp tục tập trung đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, thi 
công nhanh các công trình sửa chữa lưới điện lớn, dự 
trù MBA, vật tư thiết bị dự phòng nhằm đối phó kịp 
thời khi có diễn biến phức tạp về thời tiết, đảm bảo cấp 
điện ổn định cho các phụ tải trong mùa nắng nóng sắp 
tới; theo dõi chặt chẽ thông số vận hành của các MBA, 
đường dây trung thế và hạ thế; thực hiện phương án 
hoán đổi, nâng công suất MBA chống quá tải… Đặc 
biệt, Công ty sẽ tập trung đầu tư, cải tạo và đảm bảo 
điều tiết phù hợp lưới điện 110 kV sao cho vận hành 
an toàn, tin cậy

Đội sửa chữa Hotline PC Hà Nam thực hiện đấu nối đường dây 22 kV đang mang điện
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Nhận rõ tầm quan trọng đó, Đảng bộ, 
chính quyền và nhân dân trong tỉnh 
những năm qua đã tập trung khơi dậy 
những tiềm năng vốn có, đẩy mạnh phát 

triển kinh tế trên các lĩnh vực, đặc biệt là khu kinh tế 
Nghi Sơn mà trọng tâm là dự án Lọc dầu Nghi Sơn. Dự 
án này mới đi vào hoạt động đã góp phần đưa tốc độ 
tăng trưởng của Thanh Hóa lên 15%, cao nhất từ trước 
tới nay, trong khi đó cả nước chỉ tăng 6,7%. Ban Quản lý 
Khu kinh tế Nghi Sơn (BQL) thực hiện chức năng quản 
lý nhà nước trực tiếp đối với khu kinh tế và các khu công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; tổ chức cung cấp dịch vụ hành 
chính công, các dịch vụ hỗ trợ có liên quan đến hoạt 
động đầu tư và sản xuất kinh doanh cho các nhà đầu tư 
trong khu kinh tế và các khu công nghiệp… 

Năm 2018, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn thách 
thức nhưng được sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, sự phối hợp của các Sở, ngành và chính 
quyền địa phương, cùng với tinh thần quyết tâm, nỗ lực 
vượt khó của tập thể BQL Khu kinh tế Nghi Sơn, các 
khu công nghiệp, cộng đồng doanh nghiệp, tình hình 
đầu tư phát triển trên địa bàn khu kinh tế Nghi Sơn 
và các khu công nghiệp có bước phát triển khá, nhiều 
đột phá mới so với năm trước, đã tạo động lực thu hút 
được nhiều dự án đầu tư góp phần thúc đẩy phát triển 
và tăng trưởng KT-XH của tỉnh. 

Do tính đặc thù là cơ quan hành chính phục vụ, 
nên lãnh đạo Ban đã xây dựng quy trình xử lý các thủ 
tục hành chính nhanh, gọn, kịp thời, thực hiện giảm từ 
30 - 60% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với 
quy định cũ, đặc biệt có thủ tục hành chính giảm đến 
90% thời gian. Việc kiểm soát thủ tục hành chính được 

tổ chức thực hiện nghiêm túc, đã có 46 thủ tục hành 
chính được công bố mới và bổ sung, áp dụng tại trung 
tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Tham mưu cho 
UBND tỉnh thực hiện cơ chế giải quyết thủ tục hành 
chính “một cửa tại chỗ” tại Ban kể từ ngày 01/01/2019; 
Tổ chức tiếp nhận 1.614 hồ sơ giải quyết thủ tục hành 
chính, thực hiện giải quyết đúng hạn 1.604 hồ sơ; Tiếp 
nhận và xử lý 7.191 văn bản đến, ban hành 3.758 văn 
bản đi đúng quy định của pháp luật; Kịp thời đôn đốc, 
thực hiện các nhiệm vụ do tỉnh giao, phối hợp chặt chẽ 
với các sở, ngành, đơn vị nên đã giải quyết được trên 
70% nhiệm vụ trước thời hạn. 

Trong năm đã hoàn thành việc lập quy hoạch, trình 
và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án điều 
chỉnh, mở rộng quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nghi 
Sơn đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp 

baN QuảN Lý khu kiNh tế Nghi sơN:

Thanh Hóa là tỉnh địa linh nhân kiệt, đất rộng, người đông, được thiên nhiên ban tặng cho 
4 vùng kinh tế, gồm đồng bằng, trung du, cảng biển và miền núi, với nhiều lợi thế để phát 
triển một nền kinh tế tổng hợp: Công nghiệp vận tải biển, khai khoáng, vật liệu xây dựng, 
nông nghiệp và dịch vụ thương mại, du lịch thắng cảnh, tâm linh… 

Xuân Trường

ngọn hải đăng 
Cửa NGõ mIềN TruNG ĐaNG BừNG SáNG 

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Nguyễn Văn Thi tại buổi 
làm việc với chủ đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT 
Nghi Sơn 2
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với UBND huyện Quan Sơn khảo sát, xây dựng đề 
cương và lập dự toán đề án thành lập Khu kinh tế cửa 
khẩu Na Mèo, trình UBND tỉnh phê duyệt; tổ chức 
thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch chi 
tiết cho 16 dự án; bàn giao mốc giới hạn nghiên cứu 
cho 25 dự án; cấp giấy phép xây dựng cho 40 dự án… 

Xác định công tác quản lý xây dựng và thi công các 
công trình xây dựng hạ tầng là một trong những nhiệm vụ 
quan trọng, vì vậy lãnh đạo Ban đã tích cực chỉ đạo hoàn 
thành công tác chuẩn bị, đầu tư cho 04 dự án, khởi công 
01 dự án và triển khai 14 dự án chuyển tiếp; thường xuyên 
theo dõi, đôn đốc các BQL dự án khu vực và các đơn vị 
thi công, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình; giám 
sát, quản lý chặt chẽ chất lượng công trình theo quy định, 
nghiệm thu giá trị khối lượng hoàn thành để giải ngân và 
thu hồi vốn ứng. Phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị tham 
mưu cho UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Kế hoạch & 
Đầu tư phê duyệt chủ trương nạo vét luồng tàu vào cảng 
Nghi Sơn; sử dụng nguồn vốn ODA của cơ quan hợp tác 
quốc tế Nhật Bản JICA và bố trí các nguồn vốn hỗ trợ 
đầu tư phát triển hạ tầng khu kinh tế năm 2019. Song hành 
với đó là hoạt động xúc tiến đầu tư luôn được đẩy mạnh. 
Ban đã tổ chức các thành viên tham gia đoàn công tác 
của tỉnh, đến các nước phát triển để xúc tiến, kêu gọi đầu 
tư; tích cực làm đầu mối, cung cấp thông tin, giới thiệu 
tiềm năng, cơ hội đầu tư với các tập đoàn, tổ chức kinh 
tế trong và ngoài nước. Trong năm 2018 đã tiếp và làm 
việc với 55 nhà đầu tư, doanh nghiệp quan tâm, tìm hiểu 
cơ hội đầu tư, kí văn bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào khu 
kinh tế, khu công nghiệp… Thẩm định và cấp mới 42 dự án 
đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 15.405 tỷ đồng và 

10 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 41,6 triệu USD; điều 
chỉnh quyết định, chủ trương đầu tư cho 63 dự án với số 
vốn đăng ký thêm là 1.632 tỷ đồng và 2,3 triệu USD. Tính 
đến nay, Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp 
đã thu hút được 511 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn 
đăng ký 130.782 tỷ đồng, 44 dự án FDI tổng vốn đăng ký 
đạt 13.227,4 triệu USD.

Cùng với việc đẩy mạnh các nhiệm vụ và lĩnh vực 
chuyên môn, lãnh đạo ban còn thường xuyên quan 
tâm, chăm lo đời sống của CBCNV-LĐ, tích cực thực 
hiện các chính sách an sinh xã hội. Ban đã phối hợp 
với MTTQ tỉnh, Hội Phụ nữ tỉnh, Công đoàn khu và 
chính quyền địa phương, tổ chức trao tặng 11 nhà tình 
nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, 
hộ nghèo trên địa bàn tỉnh; ủng hộ đồng bào bị ảnh 
hưởng lũ lụt tại các huyện Cẩm Thủy, Bá Thước, Quan 
Hóa, Mường Lát. Khảo sát và lập kế hoạch hỗ trợ cho 
xã Tén Tằn, xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 30%. Hỗ trợ đầu 
tư trường mầm non, đường giao thông nông thôn và 
tặng nhiều trang thiết bị cho trạm y tế xã… 

Nghi Sơn bây giờ thực sự là ngọn hải đăng cửa ngõ 
miền Trung đang bừng sáng từng ngày, là miền đất hứa, 
thị trường cho các nhà đầu tư, với cách làm bài bản, 
khoa học, chặt chẽ mà cầu thị, thông thoáng và kịp thời 
của Ban lãnh đạo, BQL Khu kinh tế Nghi Sơn đã thực 
sự hấp dẫn, là điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư có 
cơ hội khảo sát, đầu tư vào Nghi Sơn. Tin rằng trong 
tương lai gần, Nghi Sơn sẽ là điểm cất cánh cho tăng 
trưởng kinh tế và phát triển mạnh mẽ của tỉnh Thanh 
Hóa trong tiến trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế

Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn Nguyễn Văn Thi trong buổi tiếp đoàn phụ nữ tỉnh Hủa Phăn, nước CHDCND Lào
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Đến dự, về phía địa phương có ông Đỗ Đình 
Kha - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình 
Định, lãnh đạo UBND phường Nguyễn Văn 
Cừ, Hiệu trưởng Trần Ngọc Hòa và các học 

sinh tiêu biểu của Trường THCS Đống Đa Quy Nhơn.

Về phía Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt 
Nam có các ông Nguyễn Hữu Luân - Phó Tổng Giám 
đốc các kênh phân phối và Maketing; Ngô Đình Hải - 
Giám đốc kinh doanh cấp cao; Đinh Viết Bảo - Giám 
đốc Khu vực miền Trung 3; Trần Quang Xuân - Giám 
đốc Kinh doanh cấp cao khu vực Phú Yên - Bình Định.

Sun Life Việt Nam là công ty bảo hiểm nhân thọ 100% 
vốn từ Tập đoàn Sun Life Financial (Canada). Công ty 
hướng đến mục đích giúp khách hàng đạt được an toàn tài 
chính trọn đời và tận hưởng cuộc sống khoẻ mạnh hơn. 
Sun Life Việt Nam là công ty tiên phong và dẫn đầu thị 
trường trong lĩnh vực bảo hiểm hưu trí, phục vụ cho cả 
khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tại Việt Nam.

Tập đoàn Sun Life Financial là một tổ chức dịch vụ 
tài chính quốc tế hàng đầu cung cấp các sản phẩm và 
dịch vụ bảo hiểm, quản lý tài sản đa dạng cho khách 
hàng cá nhân và doanh nghiệp. Tập đoàn Sun Life Finan-
cial hoạt động tại các thị trường trên toàn thế giới, bao 
gồm Canada; Hoa Kỳ; Vương quốc Anh; Ai-len; Hồng 
Kông; Philippines; Nhật Bản; Indonesia; Ấn Độ; Trung 
Quốc; Úc; Singapore; Việt Nam; Malaysia và Bermuda. 
Tính đến ngày 30/6/2018, Tập đoàn Sun Life Financial 
quản lý tổng giá trị tài sản lên đến 986 tỷ đô la Canada.

Phát biểu khai trương Tổng đại lý Bảo hiểm nhân 
thọ Sun Life Bình Định, Giám đốc Nguyễn Thị Hoàng 
Oanh cho biết: “Bảo hiểm Nhân thọ Sun Life Việt 
Nam đã chọn Bình Định là nơi gieo hạt giống kinh 
doanh bảo hiểm tại một trong những địa phương đang 
trên đà phát triển kinh tế - xã hội năng động nhất khu 
vực miền Trung. Chúng tôi tin rằng, với sự hợp tác, hỗ 
trợ thiết thực của Sun Life Việt Nam cùng sự nỗ lực 
của đội ngũ nhân viên, tư vấn tài chính, chúng tôi sẽ 
xây dựng, phát triển thành công Văn phòng Tổng đại lý 
đơm hoa kết trái dưới ánh mặt trời trong thời gian tới”.

Nhân dịp khai trương, Văn phòng Tổng đại lý Bảo 
hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam tại Bình Định trao 
tặng 10 suất học bổng cho các học sinh giỏi tiêu biểu 
của trường THCS Đống đa Quy Nhơn

cÔNg ty bảo hiểm NhâN thọ suN Life Việt Nam:

Sáng 07/3/2019, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam 
đã phối hợp với Công ty TNHH An Toàn Gia, tổ chức trọng thể Lễ khai trương Văn phòng 
Tổng đại lý Sun Life Bình Định 1. Tướng văn

kHai TrươNg VăN pHòNg TổNg Đại Lý suN LifE 1 Tại bìNH ĐịNH

Nghi thức cắt băng khai trương Tổng Đại lý Sun Life Bình Định 1

Lãnh đạo Sun Life Việt Nam trao giấy phép hoạt động cho Sun 
Life Bình Định

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

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

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

Toà nhà Harec xin chân thành cảm ơn và tri ân 
Quý khách hàng, Quý đối tác đã, đang và sẽ 
tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi 
mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý vị 
trong năm 2019 và những năm tới.

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

TÒA NHÀ HAREC
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO DỊCH VỤ
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tỉNh bìNh địNh: 

kHởi sắc mùa du LịcH 2019
Triển khai Chỉ thị 103/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Bình Định đã nhanh chóng 
hiện thực hóa Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy về Chương trình hành 
động: Phát huy tổng lực tiềm năng du lịch của tỉnh nhà, tạo động lực mạnh 
mẽ để “mỗi địa phương thành điểm đến, mỗi người dân là một hướng dẫn 
viên”. Trong tiến trình đó, năm 2018 Bình Định đã tạo được đỉnh cao mới, 
hiệu quả đáng khích lệ trong phát triển du lịch địa phương, liên kết chuỗi 
với các điểm đến cả nước, tạo đà mạnh mẽ bước vào mùa du lịch năm 2019.

Nhân dịp đầu xuân 2019, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao 
đổi với ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định xung 
quanh vấn đề này.

pV: Thưa ông, có thể đánh giá như thế nào về bước 
phát triển mới của Du lịch Bình Định trong năm 2018 
cả về chất và lượng?

ông NguyễN VăN dũNg: Trong năm 2018, hoạt 
động kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đạt kết 
quả khả quan, các chỉ tiêu về du lịch tăng trưởng khá 
nhanh, làm tiền đề bước vào giai đoạn tăng cường phát 
triển về chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch. Năm 
2018, Bình Định đón được 4.092.340 lượt khách (trong 
đó có 286.463 lượt khách quốc tế), tăng 10,6% so với 
năm 2017; doanh thu du lịch đạt 3.301 tỷ đồng, tăng 
54,7% so với năm 2017; lao động du lịch có 6.670 người, 
tăng 17,2 % so với năm 2017.

 Công tác thu hút đầu tư phát triển cơ sở vật chất 
kỹ thuật du lịch được đẩy mạnh. Có 6 dự án trọng điểm 
đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Hiện nay, toàn tỉnh 
có 217 khách sạn, có 36 đơn vị kinh doanh lữ hành du 
lịch, trong đó có 05 đơn vị lữ hành quốc tế và 31 đơn vị 
kinh doanh lữ hành nội địa. 

Ngoài ra, một số dự án có quy mô đầu tư lớn đang 
triển khai như: Giai đoạn 2 Dự án quần thể resort, biệt 
thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Nhơn Lý (The Coastal 
Hill) quy mô 1.200 phòng tiêu chuẩn 5 sao; Dự án Maia 
Quy Nhơn Beach khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tiêu 
chuẩn 4 sao quy mô 755 phòng; Dự án TMS Luxury 
Hotel & Residence Quy Nhon quy mô 328 phòng khách 
sạn tiêu chuẩn 5 sao, 740 căn hộ du lịch; Dự án FLC Sea 
Tower quy mô 280 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, 

607 căn hộ du lịch; Dự án khách sạn Ánh Vy; Dự án 
khách sạn Kim Cúc...

Với những kết quả trên, ngành Du lịch Bình Định đã 
và đang khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh 
tế của tỉnh, có tiềm năng phát triển để trở thành kinh tế 
mũi nhọn. Đây chính là kết quả cụ thể, sống động của 
Chương trình hành động phát triển du lịch theo tinh 
thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 
Nghị quyết 08-NQ/TW về phát triển du lịch trở thành 
ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

pV: Bình Định được mệnh danh là: “Trời văn - Đất 
võ”, với những di tích văn hóa lịch sử, những danh thắng 
ưu thế về du lịch. Năm 2019, Bình Định sẽ tôn tạo, khai 
thác và phát triển tiềm năng vượt trội đó như thế nào để 
hấp dẫn du khách về với “xứ Nẫu” chúng ta, thưa ông?

ông NguyễN VăN dũNg: Bình Định được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung, bên cạnh đó, Bình Định còn 
có những ưu thế vượt trội về giá trị tài nguyên du lịch.

Với bờ biển dài 134 km, được thiên nhiên ban tặng 
vô số những thắng cảnh và bãi biển đẹp, đa phần còn 
nguyên sơ như: Bãi biển Quy Nhơn, Ghềnh Ráng, Hải 
Giang, Nhơn Lý, Phú Hậu, Trung Lương, Vĩnh Hội, Tân 
Thanh, Mũi Rồng - Tân Phụng, Tam Quan…

Bình Định còn có nhiều lợi thế về du lịch văn hóa - 
lịch sử cả về phi vật thể lẫn vật thể, trong đó có nhiều di 
tích văn hóa vô giá như: Thành Đồ Bàn và hệ thống di 

Ông nguyễn văn Dũng
giám đốc Sở du lịch 

Bình định
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tích 14 ngôi tháp Chăm còn khá nguyên vẹn, hết sức độc 
đáo và đồ sộ nhất Việt Nam. Bình Định tự hào là cái nôi 
của phong trào Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn, quê hương 
của người anh hùng áo vải Quang Trung - Nguyễn Huệ 
và là nơi sản sinh, nuôi dưỡng tài năng của nhiều nhà thơ, 
nhà văn hóa lớn của Việt Nam như: Đào Duy Từ, Đào 
Tấn, Xuân Diệu, Chế Lan Viên, Hàn Mặc Tử, Yến Lan, 
Quách Tấn… Nói đến Bình Định là nói đến một miền đất 
võ nổi tiếng; cái nôi của nghệ thuật Tuồng độc đáo; Bài 
chòi Bình Định cùng các tỉnh Trung Bộ được công nhận là 
Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Năm 2019, nhằm phát triển du lịch bền vững dựa 
trên việc phát huy thế mạnh và giá trị tài nguyên du 
lịch, ngành Du lịch Bình Định đã đưa ra những mục 
tiêu, kế hoạch triển khai cụ thể như sau:

 Thu hút 4.747.114 lượt khách du lịch (trong đó có 
403.505 lượt khách quốc tế), tăng 16% so với năm 2018; 
doanh thu du lịch đạt 5.032 tỷ đồng, tăng 25,7% so với 
năm 2018.

Để thực hiện được kế hoạch đề ra, Du lịch Bình 
Định cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường 
công tác quảng bá xúc tiến du lịch Bình Định tại các 
chương trình sự kiện như: Ngày hội người Bình Định 
- Tp.HCM 2019; Ngày Hội Du lịch Tp. Hồ Chí Minh 
2019; Hội chợ Quốc tế Việt Nam - VITM Hà Nội 2019; 
Hội chợ Quốc tế ITE Hồ Chí Minh 2019; Festival Biển 
Nha Trang - Khánh Hòa 2019 và Hội chợ sự kiện năm 
Quốc gia Khánh Hòa 2019. Tổ chức chương trình giới 
thiệu điểm đến, phát động thị trường du lịch Bình Định 
quảng bá trong nước và quốc tế: Chương trình giới 
thiệu điểm đến du lịch Bình Định tại Quảng Ninh, Hải 
Phòng và các tỉnh khu vực phía Bắc; Bình Dương, Đồng 
Nai, Cần Thơ và khu vực phía Nam; Tổ chức và tham 
gia các chương trình quảng bá giới thiệu “Du lịch Quy 
Nhơn - điểm đến hàng đầu” ra nước ngoài theo chỉ đạo 
của Hội đồng tư vấn phát triển kinh tế tỉnh Bình Định…

Đồng thời, đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra hoạt động 
của các hướng dẫn viên trước, trong và sau các kỳ nghỉ 
Lễ, nhằm chấn chỉnh tình trạng hướng dẫn viên hoạt 
động chui, người nước ngoài làm hướng dẫn viên tại Việt 
Nam và lợi dụng hoạt động du lịch để quảng bá sai hình 

ảnh của du lịch Bình Định; Phối hợp với các ngành có 
liên quan tăng cường công tác kiểm tra hoạt động của 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm và cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du 
lịch; đồng thời kiểm tra điều kiện hoạt động, trang thiết 
bị, cơ sở vật chất các phương tiện hoạt động trên biển 
nhằm đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn cho du khách.

pV: Trong tất cả các nguyên nhân thành công thì 
yếu tố con người luôn quyết định. Để thực hiện xuất sắc 
nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với vai trò mũi nhọn kinh 
tế địa phương, ngành Du lịch sẽ đầu tư nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực của ngành như thế nào, thưa ông?

ông NguyễN VăN dũNg: Đến thời điểm hiện 
tại, tổng số lao động trực tiếp trong ngành Du lịch trên 
địa bàn tỉnh Bình Định đạt trên 6.670 người. Để triển 
khai Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch Bình Định 
đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Sở Du lịch 
đã phối hợp với các Sở: Nội vụ, Tài chính, Hiệp hội Du 
lịch, Trường Cao đẳng Bình Định, các cơ quan và địa 
phương liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng 
nhiệm vụ, 

Năm 2019, Sở Du lịch Bình Định sẽ tiếp tục tập trung 
cho công tác đào tạo nguồn nhân lực, cụ thể như sau:

Hoàn thành Đề án phát triển nguồn nhân lực đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 theo Đề cương đã 
được UBND tỉnh phê duyệt;

 Khảo sát nhu cầu, tiếp tục xây dựng và thực hiện 
sâu rộng Kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
du lịch năm 2019, trong đó có nội dung nâng cao năng 
lực cho cán bộ quản lý, hình thành đội ngũ chuyên gia 
du lịch của tỉnh và bồi dưỡng nghiệp vụ cho người làm 
nghề du lịch để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch.

 Xây dựng kế hoạch đào tạo trình độ ngoại ngữ cho 
người lao động trong ngành Du lịch. Trước mắt tập trung 
đào tạo ngôn ngữ Hàn, Nhật, Trung… để đáp ứng nhu 
cầu của thị trường khách trong năm 2019 và những năm 
tiếp theo. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở kinh doanh 
du lịch chủ động đào tạo, bồi dưỡng nhân lực của đơn vị. 

pV: Xin cám ơn ông!
văn Thuận (thực hiện) 

Eo Gió - một trong những điểm đến đẹp nổi tiếng tại Quy Nhơn, Bình Định, thu hút rất nhiều khách du lịch
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Nhận thức sâu sắc về những điều kiện 
khó khăn đó của địa phương, lãnh đạo 
ngành Y tế Điện Biên và CBCNV xác 
định tư tưởng rõ ràng, mọi người đều 

được quán triệt sâu sắc về tinh thần vượt khó và nâng 
cao trách nhiệm để phục vụ nhân dân một cách tốt 
nhất. Trong năm qua, ngành Y tế Điện Biên đã thực 
hiện khám chữa bệnh tại các tuyến, đặc biệt là, công 
tác khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 
tuổi và các đối tượng chính sách. Sử dụng có hiệu quả 
các trang thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán và 
điều trị tại bệnh viện.Triển khai thực hiện hướng dẫn 
quy trình khám bệnh tại khoa khám bệnh của các bệnh 
viện. Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ 
y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nâng cao 
kỹ năng giao tiếp, văn hóa ứng xử tại các cơ sở y tế, 
thực hiện y đức của người thầy thuốc. Cụ thể, ngành đã 
khám bệnh cho 905.975 lượt bệnh nhân, đạt 91% KH; 
điều trị nội trú 101.970 lượt, điều trị ngoại trú cho 9112 
lượt; kê đơn cấp thuốc tuyến xã cho 304.982 lượt, công 
suất sử dụng giường bệnh đạt 111,4%. 

Là tỉnh miền núi có nhiều xã, bản ở vùng sâu, vùng 
biên giới, giao thông đi lại rất khó khăn, vì vậy lãnh đạo 

ngành đã chủ động xây dựng kết hoạch đáp ứng khẩn 
cấp phòng chống dịch, kiện toàn ban chỉ đạo phòng 
chống dịch ở người của tỉnh. Củng cố hệ thống giám 
sát và tăng cường công tác giám sát, nhằm phát hiện 
xử lý dịch sớm, không để dịch lây lan ra diện rộng, hạn 
chế thấp nhất tỷ lệ tử vong do dịch bệnh, bổ sung nhân 
lực đội cấp cứu lưu động phòng chống dịch, chuẩn 
bị sẵn sàng đủ thuốc, hóa chất, vật tư để chủ động 
đối phó với dịch, nhất là khi có tình huống khẩn cấp, 
chuẩn bị sẵn sàng khu vực cách ly để điều trị bệnh 
nhân nghi ngờ cúm A (H1N1), A (H5N1), A (H7N9)… 
Đồng thời tích cực, chủ động giám sát và triển khai các 
biện pháp phòng chống, chủ động ứng phó với các loại 
bệnh truyền nhiễm gây dịch như: Sốt rét, thương hàn, 
lỵ, tiêu chảy, sốt phát ban, thủy đậu, viêm não Nhật 
Bản B… Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thú y trên địa 
bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình dịch cúm trên gia 
cầm, dịch dại, dịch lợn tai xanh và nhiệt thán trên động 
vật. Tăng cường công tác truyền thông dưới nhiều hình 
thức, giúp cho người dân hiểu và chủ động tham gia 
phòng chống dịch bệnh. 

Do điều kiện xa xôi, cách trở về địa lý, nên ngành 
Y tế Điện Biên được Bộ Y tế xây dựng là bệnh viện 

NgàNh y tế điệN biêN:

Điện Biên là tỉnh miền núi cách xa trung tâmThủ đô, trình độ nhận 
thức và am hiểu về bệnh dịch và chăm sóc sức khỏe của phần lớn người 
dân tộc còn nhiều hạn chế, cùng với đó việc tổ chức mạng lưới y tế ở 
tuyến huyện, xã chưa phù hợp, hoạt động hiệu quả chưa cao. Định mức 
biên chế cho đội y tế dự phòng, trạm y tế các tỉnh miền núi chưa đáp ứng 
yêu cầu chuyên môn, bác sĩ chuyên khoa sâu, kỹ thuật viên tại tuyến 
tỉnh, huyện còn thiếu nhiều. Một số bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gây 
dịch tại các khu vực vùng cao, biên giới, cơ sở vật chất và trang thiết bị 
đã lạc hậu ở một số cơ sở chưa được đầu tư mới, còn nhiều thiếu thốn… 
Những khó khăn đó đang là rào cản thường niên, làm ảnh hưởng rất 
lớn đến hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của ngành Y tế.

hương LAn

NâNg cao cHấT LượNg cHăm sóc sức kHỏE 
cho NhâN dâN troNg tìNh hìNh mới

ThS Triệu Đình Thành
giám đốc Sở Y tế 
tỉnh điện Biên
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vệ tinh của bệnh viện tuyến trung ương. Hiểu rõ tầm 
quan trọng của bệnh viện vệ tinh, ngành đã thường 
xuyên duy trì thực hiện hiệu quả Đề án Bệnh viện vệ 
tinh với Bệnh viện Việt Đức. Duy trì triển khai thực 
hiện tốt 12 gói kỹ thuật đã được chuyển giao và đề 
xuất các gói kỹ thuật mới với Bệnh viện Việt Đức 
Trung ương. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án Bệnh 
viện vệ tinh với Bệnh viện Tim - Hà Nội và Bệnh viện 
K Trung ương. 

Thực hiện Đề án củng cố tổ chức Trung tâm kiểm 
soát bệnh tật tỉnh, ngành đã tham mưu xây dựng Kế 
hoạch biên chế công chức năm 2019 trong các cơ 
quan, đơn vị quản lý hành chính nhà nước trực thuộc. 
Kế hoạch số lượng người làm việc năm 2019 của các 
đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế. Thực hiện đúng 
các chế độ chính sách đối với các cán bộ viên chức 
ngành Y tế.Trong năm 2018, ngành đã cử 892 lượt cán 
bộ tham gia đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức 
chuyên môn. Đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ cho 161 
người, trong đó: Sau đại học là 86 (Bác sĩ CK2, CK1, 
ThS: 69, CKĐH sau ĐH: 17), Đại học: 60 người, Cao 
đẳng là 13 người (CĐ điều dưỡng, CĐ dược, CĐ KTY). 
Là tỉnh có nhiều đồng bào dân tộc, điều kiện rất khó 
khăn và thiếu thốn, trình độ nhận thức về chăm sóc 
sức khỏe và y tế còn rất hạn chế, nhiều năm qua, 
ngành Y tế Điện Biên đã được tỉnh giao thực hiện giúp 
đỡ 6 xã đặc biệt khó khăn, gồm: Chà Nưa, Pa Tần 
(huyện Nậm Pồ); Nà Sáy, Tênh Phông (huyện Tuần 
Giáo); Ma Thì Hồ, Sa Lông (huyện Mường Chà) theo 
QĐ 708/QĐ-UBND Tỉnh. Các đơn vị đã chủ động cử 
cán bộ y tế hàng tháng, hàng quý xuống các xã đặc 
biệt khó khăn, nắm bắt tình hình cùng cấp ủy, chính 
quyền địa phương đưa ra các giải pháp tháo gỡ các 
khó khăn cho cơ sở nên được đông đảo mọi tầng lớp 
nhân dân trong các xã ủng hộ và quý mến. 

Năm 2018, trên địa bàn các xã tình hình an ninh 
trật tự xã hội ổn định, kinh tế được cải thiện, tỷ lệ học 
sinh đến trường đảm bảo, không có dịch bệnh lớn xảy 
ra, các chỉ số sức khỏe cơ bản được cải thiện. Ngành đã 
tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người dân, chúc 
Tết, tặng chăn ấm, áo ấm cho học sinh nghèo, hỗ trợ 
các hộ nghèo phát triển kinh tế thông qua hỗ trợ giống 
vật nuôi, cây trồng (42 nghìn cây quế giống, 13 con bò, 
8 con dê, 12 con lợn mẹ) với tổng trị giá: 553,687 triệu 
đồng từ nguồn đóng góp của CBCNV-LĐ ngành Y tế. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn trở ngại, song được sự 
quan tâm thường xuyên của tỉnh Điện Biên, Bộ Y tế và 
các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh, ngành Y tế Điện Biên 

đã nỗ lực vượt khó, đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu 
quả hoạt động, tạo nền tảng vững chắc để phát triển hệ 
thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng, bền vững, 
đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong 
tình hình mới, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch 
bệnh, góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức 
khỏe cơ bản của người dân, đóng góp tích cực vào sự 
phát triển KT-XH của tỉnh trong thời kỳ CNH-HĐH và 
hội nhập quốc tế

Hội nghị triển khai ký kết hợp đồng khám chữa bệnh BHYT 
giữa Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Trong năm 2018, ngành y tế Điện Biên đã khám bệnh cho 
905.975 lượt bệnh nhân
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pV: Xin ông cho biết những kết quả khả quan 
về điều trị chuyên ngành và đa khoa mà Bệnh viện 
Phong, Da liễu Trung ương Quy Hòa đã đạt được 
trong năm 2018?

giám đốc Vũ tuấN aNh: Những năm qua, Bệnh 
viện Phong Da liễu TW Quy Hòa đã nỗ lực phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn không chỉ 
trong chuyên ngành Phong - Da liễu mà còn trong nhiều 
lĩnh vực khác, góp phần cùng hệ thống y tế chăm sóc và 
bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định 
cũng như trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Về chuyên ngành Phong - Da liễu: Bệnh viện cùng 
các tỉnh trong khu vực đã và đang triển khai các hoạt 
động phòng chống bệnh phong, với các mục tiêu loại 
trừ bệnh phong cấp huyện, chăm sóc và phòng ngừa 
tàn tật, phẫu thuật chỉnh hình và phục hồi chức năng, 
cải thiện đời sống cả vật chất lẫn tinh thần cho người 
bệnh. Các bệnh da liễu nặng, bệnh hệ thống được kiểm 
soát và quản lý điều trị, các bệnh da mới được phát 
hiện và điều trị kịp thời, khống chế hội chứng dày sừng 
lòng bàn tay, bàn chân, điều tra và kiểm soát các bệnh 
da nghề nghiệp. Đặc biệt, Bệnh viện đã áp dụng nhiều 
phương pháp mới vào điều trị bệnh da như sử dụng 

thuốc sinh học, điều trị bệnh da bằng Laser và ánh sáng, 
ứng dụng công nghệ tế bào gốc trong chăm sóc và điều 
trị bệnh da, thẩm mỹ da…

Về đa khoa, Bệnh viện đã có đầy đủ các chuyên 
khoa, trong đó có những lĩnh vực phát triển mạnh như 
Ngoại khoa: Phẫu thuật chỉnh hình, phẫu thuật thay 
khớp, tái tạo dây chằng, phẫu thuật nội soi…; Nội khoa 

BệNH VIêN PHoNG, Da LIễu TruNG ươNG Quy Hòa:

Tiền thân là Bệnh viện Phong Quy Hòa (Tp Quy Nhơn) do tu sĩ 
người Pháp xây dựng từ những năm 30 của thế kỷ 19, sau ngày giải 
phóng miền Nam 1975, được Bộ Y tế tiếp quản hoạt động, ngàynay 
là Bệnh viện Phong, Da liễu TW Quy Hòa. Hiện tại, Bệnh viện 
Phong, Da liễu TW Quy Hòa đã được nâng cấp toàn diện, không 
chỉ điều trị các bệnh chuyên ngành mà trở thành bệnh viện đa khoa 
và đặc biệt chuyên nghiệp trong điều trị thẩm mỹ. Nhân ngày Thầy 
thuốc Việt Nam 27/2,  PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc 
trao đổi với Bác sĩ Vũ Tuấn Anh - Giám đốc Bệnh viện về những 
bước phát triển tích cực này.

Không ngừng phấn đấu 
xứng tầm bệnh viện đa Khoa trung ương

Bệnh viên Phong Da liễu TW Quy Hòa

Bác sĩ vũ Tuấn Anh 
giám đốc Bệnh viện phong, 

da liễu TW Quy hòa
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và hồi sức cấp cứu thành công nhiều ca bệnh nặng; Vật 
lý trị liệu và phục hồi chức năng giúp người bệnh hồi 
phục khả năng vận động, lao động và sinh hoạt trở về 
bình thường. Các chuyên khoa lẻ cũng đã được phát 
triển và triển khai hoạt động. Bệnh viện được đầu tư 
hệ thống trang thiết bị y tế cận lâm sàng và chẩn đoán 
hình ảnh hiện đại, đồng bộ, mới nhất hiện nay, đảm 
bảo kết quả xét nghiệm chính xác, góp phần hỗ trợ bác 
sỹ chẩn đoán và điều trị tốt nhất.

Ngoài ra, Bệnh viện còn phát triển chuyên sâu và 
hàng đầu trong khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
trong lĩnh vực chăm sóc da và thẩm mỹ, với đội ngũ 
cán bộ được đào tạo cả trong và ngoài nước như Mỹ, 
Nhật, Pháp, Hàn… cùng với thiết bị mới nhất, công 
nghệ cao nhất hiện nay, đáp ứng toàn diện nhu cầu 
chăm sóc da và làm đẹp của nhân dân trong khu vực, 
không phải đi xa đến Hà Nội hay TP Hồ Chí Minh.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn 
trong khám chữa bệnh, Bệnh viện rất quan tâm đến 
công tác đào tạo cán bộ và nâng cao y đức, thái độ 
ứng xử của nhân viên y tế với người bệnh và người nhà 
bệnh nhân. Bệnh viện cũng đề ra tiêu chí xây dựng tiêu 
chuẩn Bệnh viện - Khách sạn, xây dựng bệnh viện xanh 
- sạch - đẹp, tất cả hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng của 
người bệnh cả về chuyên môn lẫn thái độ cũng như các 
điều kiện kèm theo trong khám chữa bệnh. Với sự nỗ 
lực không ngừng, Bệnh viện cũng đã đáp ứng được nhu 
cầu của nhân dân cũng như tạo được lòng tin của nhân 
dân trong khu vực.

pV: Để đạt được những thành tựu đó, Lãnh đạo 
và tập thể y, bác sĩ Bệnh viện đã dày công nghiên cứu 

nhiều đề tài khoa học trong khám và điều trị cho bệnh 
nhân cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên, xin ông 
cho biết những thành tựu nghiên cứu khoa học tiêu 
biểu của Bệnh viện trong thời gian qua?

giám đốc Vũ tuấN aNh: Bệnh viện cũng rất 
quan tâm đến lĩnh vực nghiên cứu khoa học và nâng 
cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện triển khai 
nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp tỉnh và 
rất nhiều đề tài cơ sở. Bệnh viện cũng hợp tác nghiên 
cứu với nhiều cơ quan và tổ chức ở các nước như Nhật, 
Mỹ, Newzealand, Hà lan, Pháp…, các lĩnh vực nghiên 
cứu nổi bật về nguyên nhân gây bệnh, vi khuẩn, vi rút, 
bệnh da, phẫu thuật… và các ứng dụng mới tiên tiến 
trong điều trị bệnh.

pV: Tự hào với truyền thống xây dựng và phát triển 
của Bệnh viện, xin ông cho biết những dự án đầu tư 
và nâng cấp phát triển cả về nhân lực và thiết bị trước 
nhu cầu khám và điều trị theo Luật BHYT của khu vực 
trong tầm nhìn tương lai?

giám đốc Vũ tuấN aNh: Phương hướng xây 
dựng và phát triển Bệnh viện tập trung đầu tư xây dựng 
cơ sở vật chất xanh - sạch - đẹp - hiện đại; trang thiết 
bị mới, có hiệu quả cao; đào tạo cán bộ trình độ cao, 
chuyên môn sâu; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, 
đổi mới phong cách, thái độ, quy tắc ứng xử của nhân 
viên y tế, lấy người bệnh làm trung tâm, đáp ứng nhiệm 
vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong 
khu vực.

pV: Xin cám ơn ông!
hoàng uyên (thực hiện)

Bộ trưởng Bộ Y tế đến thăm Bệnh viện Phong, Da liễu TW 
Quy Hòa

Các Bác sĩ học tập phương pháp siêu âm chẩn đoán suy giãn 
tĩnh mạch.
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bệNh ViệN QuâN y 13 - QuâN khu 5: 

Trên 40 năm triển khai nhiệm vụ tại thành phố Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định, theo sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Hậu cần 
Quân khu 5, Bệnh viện Quân y 13 đã viết tiếp chiến công 
thầm lặng trong điều trị thương, bệnh binh phục hồi chức 
năng và sức khỏe, góp phần đảm bảo quân lực cho các đơn 
vị bộ đội. Trong quá trình đó, Bệnh viện Quân y 13 đã xây 
dựng được mối quan hệ tốt đẹp với địa phương thông qua 
mô hình quân – dân y kết hợp trong nhiệm vụ của mình.

Nỗ Lực NâNg cao y Đức, HiệN Đại Hóa THiếT bị, 
thỰc hiệN QuâN - dâN y kết hợp

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc 
trao đổi với Đại tá, Bác sĩ Chuyên khoa 2 
Nguyễn Anh Ngọc - Giám đốc Bệnh viện 
Quân y 13 xung quanh vấn đề này. 

pV: Xin ông khái quát tổng quan về quy mô nhân 
lực và năng lực thiết bị hiện nay của Bệnh viện Quân y 
13 xứng tầm với với nhiệm vụ phát triển lớn mạnh của 
toàn Quân khu?

giám đốc, Đại tá NguyễN aNh Ngọc: Bệnh 
viện Quân y 13 đóng quân trên địa bàn phường Nguyễn 
Văn Cừ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Từ 
ngày đầu giải phóng đến nay, được sự quan tâm chỉ 
đạo của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu mà trực 
tiếp là thủ trưởng Cục Hậu cần, Bệnh viện ngày càng 
lớn mạnh, với đội ngũ cán bộ, nhân viên có trình độ 
cao đẳng trở lên, trong đó gần 1/2 có trình độ đại học, 
sau đại học chuyên ngành y khoa được đào tạo trong 
và ngoài quân đội, được biên chế đầy đủ các chuyên 
ngành Nội, Ngoại khoa, Cận lâm sàng…

Đối với hệ thống trang thiết bị y tế, Bệnh viện được 
trang bị hiện đại: Khối Cận lâm sàng với những trang 
thiết bị hiện có như máy đo độ khoáng xương; máy 
chụp CT Scaner; máy xét nghiệm huyết học tự động 
33 thông số; máy xét nghiệm miễn dịch Access 2 (tầm 
soát ung thư); máy xét nghiệm sinh hóa AU480; máy 
xét nghiệm giun sán Eliza; máy xét nghiệm huyết học; 
máy xét nghiệm đông máu tự động, kỹ thuật chọc hút 
tế bào FNA… 

Khoa Dược - Trang bị với đội ngũ dược sĩ, kỹ sư 
y sinh được đào tạo cơ bản về quản lý, bào chế dược 
phẩm, có kinh nghiệm về dược lâm sàng, khai thác sử 
dụng trang thiết bị y tế hiệu quả, chính xác, các quầy 
thuốc được bố trí thuận tiện phục vụ cấp phát và dịch 
vụ thuốc, vật tư y tế nhanh chóng, kịp thời cho bệnh 
nhân và người nhà bệnh nhân. 

Khối Nội: Cơ sở hạ tầng được đầu tư khang trang, 
thoáng đãng, được trang bị khá đồng bộ thiết bị, máy 
y tế như: Máy nội soi dạ dày, tá tràng bằng ống mềm 
Olympus; các máy điện tâm đồ; điện não đồ khá hiện 
đại. Khoa Y học cổ truyền được trang bị các thiết bị 
hiện đại hỗ trợ điều trị hiệu quả các di chứng do tai 
biến mạch máu não, viêm động mạch, các bệnh về thần 
kinh ngoại vi, đau nhức cột sống.

Khối Ngoại: Được trang bị hệ thống 05 phòng mổ 
hiện đại nhất khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các 
máy gây mê, máy thở, cùng hệ thống 10 máy chạy thận 
nhân tạo, máy tán sỏi bằng Lazer… Khoa Ngoại Chuyên 
khoa được trang bị máy X quang chụp được gốc răng, 
ghế làm răng đa chức năng, máy nội soi Karlastor có 
thể chẩn đoán được các khối u lành, ác tính vùng mũi 
xoang, vòm họng, thanh quản. 

Như vậy, với điều kiện hiện có, Bệnh viện đủ điều 
kiện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho Lực lượng 
vũ trang đóng quân trên địa bàn Nam Quân khu, bên 
cạnh đó còn đáp ứng tốt việc khám chữa bệnh cho đối 
tượng chính sách, người có công cách mạng, đối tượng 
bảo hiểm y tế, dịch vụ trong khu vực. 

Đại tá nguyễn Anh ngọc
giám đốc Bệnh viện Quân y 13 - Quân khu 5
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pV: Để không ngừng nâng cao nghiệp vụ, đạt hiệu 
quả cao trong khám và điều trị, lãnh đạo và các y, bác 
sĩ của Bệnh viện đã nghiên cứu, ứng dụng thành công 
nhiều đề tài khoa học chuyên ngành, ông có thể cho 
biết vài nhân tố xuất sắc, tiêu biểu của Bệnh viện trong 
các năm qua?

giám đốc, Đại tá NguyễN aNh Ngọc: Bệnh 
viện Quân y 13 đã có gần 50 năm xây dựng chiến đấu 
và phát triển từ cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
đến chiến tranh biên giới Tây - Nam và làm nghĩa vụ 
quốc tế, Bệnh viện là cơ sở thu dung điều trị phần lớn 
thương, bệnh binh từ mặt trận chuyển về. Sự tận tụy, 
nhiệt tình, luôn coi y đức là điều kiện tiên quyết, phát 
triển chuyên môn là khâu then chốt, đặt lợi ích của 
người bệnh lên trên hết, nhằm phát huy phẩm chất “Bộ 
đội Cụ Hồ”, thực hiện lời dạy tâm huyết của Người: 
“Lương y như từ mẫu” 

Trong những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện 
luôn tìm tòi, học hỏi, đầu tư nghiên cứu, ứng dụng thành 
công nhiều đề tài khoa học như: Đề tài “Nghiên cứu biến 
đổi huyết áp 24 giờ ở bệnh nhân tăng huyết áp có đột 
quỵ não giai đoạn ổn định tại Bệnh viện Quân y 13” của 
Đại tá Bác sĩ CK2 Huỳnh Ngọc Cẩn; Đề tài “Đánh giá kết 
quả điều trị thoát vị bẹn bằng kỹ thuật Lichtenstein tại 
Bệnh viện Quân y 13”  của Bác sĩ CK1 Trần Quốc Việt; 
Đề tài “Đánh giá hiệu quả phương pháp khâu cố định 
không nhét bấc trong phẫu thuật chỉnh hình vách ngăn 
mũi” của Bác sĩ CK1 Đoàn Ngọc Tường; Đề tài “Nghiên 
cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị và 
các chỉ tiêu giúp chẩn đoán sớm bệnh sốt mò tại Bệnh 
viện Quân y 13” của Bác sĩ, Ths. Lê Tuấn Kiến và bác sĩ 
CK1 Huỳnh Ngọc Tơ; Đề tài “Nghiên cứu đặc điểm lâm 
sàng, cận lâm sàng, kết quả điều trị các yếu tố tiên lượng 
bệnh sốt xuất huyết Dengue ở người lớn tại Bệnh viện 
Quân y 13” của Bác sĩ CK2 Đồng Thị Huệ… và nhiều đề 
tài khoa học khác đã được nghiệm thu công nhận và đưa 
vào ứng dụng thành công tại Bệnh viện.

Tháng 12/2004, Bệnh viện được tặng danh hiệu cao 
quý: “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong 
thời kỳ đổi mới”; nhiều tập thể và cá nhân được Chủ 
tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng Huân huy chương, 
Bằng khen, như: Khoa Nội chung; Khoa Phẫu thuật - 
Gây mê hồi sức; Khoa Ngoại chung; Khoa Khám bệnh; 
Khoa Cấp cứu ban đầu...

pV: Hướng đến phát triển mở rộng mô hình quân 
dân y kết hợp, thực hiện khám chữa bệnh theo Luật 
BHXH, Bệnh viện sẽ nỗ lực trong đầu tư trang thiết bị 
y tế gắn với nâng cao nghiệp vụ và y đức như thế nào, 
thưa ông?

giám đốc, Đại tá NguyễN aNh Ngọc: Như 
tôi đã nêu ở trên, việc khám điều trị cho nhân dân 
trong khu vực, Bệnh viện luôn là địa chỉ tin cậy của 
người bệnh tìm đến, đồng thời giảm tải lượng bệnh 
nhân vượt tuyến điều trị trong khu vực. Hiện nay, nhu 
cầu dịch vụ khám bảo hiểm ngày càng tăng, ngoài việc 
đầu tư trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện luôn xây dựng 
lực lượng bác sĩ có chuyên môn cao, hàng năm Bệnh 
viện kết hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định, 
Trường Đại học Y - Dược Huế, Bệnh viện Quân y 175, 
Bệnh viện Quân y 108, Học viện Quân y… tổ chức hội 
nghị, hội thảo khoa học, mời hội chẩn, liên kết mời các 
chuyên gia trong các lĩnh vực cùng hợp tác, tập huấn 
kiểm soát nhiễm khuẩn. 

Với nhiệm vụ khám chữa bệnh cho đối tượng 
BHYT và dịch vụ trên địa bàn. Bệnh viện không ngừng 
phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời, tham gia 
phòng chống, giảm nhẹ thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, 
cứu nạn, sẵn sàng làm nhiệm vụ khác..

Thực hiện quân dân y là một nhiệm vụ quan trọng 
của công tác dân vận trong quân đội, hàng năm, ngoài 
việc Khám chữa bệnh tại đơn vị Bệnh viện còn có những 
đợt khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người 
nghèo, tại các vùng khó khăn thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, 
Gia Lai, Bình Định, Phú Yên. Đồng thời, tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần giữ vững ổn 
định chính trị, củng cố và tăng cường niềm tin của nhân 
dân đối Đảng, Nhà nước và Quân đội.

pV: Xin cảm ơn ông và kính chúc Bệnh viện Quân 
y 13 năm 2019 đạt nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa 
trong các phong trào thi đua toàn Quân khu 5.

văn Thuận (thực  hiện)

Giám đốc Bệnh viện cùng kíp mổ đang phẫu thuật nội soi cắt 
túi mật
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"bẫy" QuảNg cáo thỰc phẩm chức NăNg:

Ngày càng có nhiều người tìm đến thực phẩm chức năng như là một giải pháp phòng ngừa 
bệnh tật. Khai thác đúng tâm lý hiếu kỳ của người mua, rất nhiều doanh nghiệp sẵn sàng đưa 
ra thị trường những sản phẩm với chiêu trò quảng cáo tinh vi, thổi phồng sự thật.

Nhiều chuyên gia ngành Y tế đều có 
chung nhận định rằng, thực phẩm chức 
năng đang được quảng cáo thổi phồng 
và thần thánh hóa quá mức. Có một 

thực tế đáng buồn là giữa một thị trường thực phẩm 
chức năng phát triển ồ ạt, chóng mặt, người tiêu dùng 
phải nhận nhiều hơn những trái đắng vì rút tiền triệu 
tiêu tốn cho những sản phẩm vốn đã bị tâng giá trị lên… 
chín tầng mây. 

quảNg cáo sai sự thật tràN laN

Từ những năm 2012 - 2013, Việt Nam trở thành 
mảnh đất màu mỡ của thực phẩm chức năng. Theo 
thống kê của Hiệp hội Thực phẩm chức năng, tính đến 
năm 2018, số người thường xuyên sử dụng thực phẩm 
chức năng tại Việt Nam đã là hơn 20 triệu người, tương 
đương khoảng 21,5% dân số.  

Sự phát triển nhanh chóng của mạng xã hội và 
thương mại điện tử đã giúp các doanh nghiệp có thêm 
nhiều kênh quảng cáo tiếp cận khách hàng. Thực phẩm 
chức năng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ vì thế cũng 
được truyền thông đưa đến tận đầu giường khách hàng. 
Chỉ cần vào mạng xã hội (Facebook, Zalo, Instagram…), 
người ta đã có thể bị bủa vây bởi hàng trăm quảng cáo, 
tư vấn sức khỏe về thực phẩm chức năng. Khách hàng 
như lạc vào “ma trận”, không còn tỉnh táo và dễ có 
những hành vi tiêu dùng gây thiệt hại cho chính mình.  

Thời gian gần đây, nhiều công ty sản xuất, phân 
phối sản phẩm thực phẩm chức năng đã tiến hành 
nhiều hoạt động quảng cáo, tuyên truyền quá mức, 
mập mờ về chức năng, công dụng của các loại thực 
phẩm chức năng, coi thực phẩm chức năng như là 
thuốc chữa bệnh. Một số công ty lợi dụng hình ảnh 
của các cơ sở y tế và nhân viên y tế để tạo sự tin tưởng 

từ khách hàng. Nhiều doanh nghiệp còn lập ra những 
trang “web” ma để rao bán, thổi phồng hiệu quả, công 
dụng của thực phẩm chức năng như là thuốc có thể 
chữa bách bệnh.  

Dù không phải chiêu trò mới nhưng rất nhiều khách 
hàng vẫn bị “sập bẫy” trước những quảng cáo thuốc 
lẫn thực phẩm chức năng. Nhiều doanh nghiệp nắm 
trúng tâm lý khách hàng vốn muốn có được hiệu quả 
nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất nên ra sức PR 
cho sản phẩm của mình lên mức như “thần dược”, bao 
gồm các mặt hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 
chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền. Các 
bệnh lý phổ biến, nhiều người mắc như xương khớp, dạ 
dày, bệnh phụ khoa, nam khoa… được marketting bằng 
những ngôn từ phóng đại kiểu như: “đánh bại bệnh 
xương khớp”; “khắc tinh của xương khớp”; “sản phẩm 
chuyên biệt cho người bệnh xương khớp”; “hoàn tiền 
100% nếu không bớt bệnh”; “chữa dứt bệnh không tái 

LàNH mạNH Hóa THị TrườNg 
cHíNH Là bảo Vệ Người Tiêu dùNg

Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực 
phẩm (Bộ Y tế)
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phát”… Còn có nhiều doanh nghiệp quảng cáo theo 
kiểu lập lờ, không có nội dung khuyến cáo: “sản phẩm 
này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế 
thuốc chữa bệnh”. Bên cạnh đó, nhiều công ty, doanh 
nghiệp bán thực phẩm chức năng qua mạng còn sử 
dụng người tư vấn giả làm bác sĩ, dược sĩ để lừa đảo 
khách hàng. Đội ngũ tư vấn này gần như không có kiến 
thức về y tế, dược lý…

VẫN khó khăN troNg xử lý Vi phạm

Mặc dù Bộ Công Thương, Bộ Y tế đã nhiều lần 
kết hợp vào cuộc, ra nhiều văn bản chỉ đạo, cảnh báo 
người tiêu dùng về tác hại của những quảng cáo thực 
phẩm chức năng sai sự thật nhưng vấn đề vẫn chưa 
được giải quyết triệt để. Các cơ sở, doanh nghiệp thực 
hiện quảng cáo khi bị kiểm tra thường không thừa nhận 
các trang web và fanpage Facebook là của mình. Trong 
khi những trang web này lại đặt máy chủ và cơ sở dữ 
liệu ở nước ngoài, rất khó xác định chủ thể vi phạm 
để xử lý.  

Với hàng nghìn loại thực phẩm chức năng hiện đang 
có mặt trên thị trường, việc kiểm tra, quản lý cũng gặp 
rất nhiều khó khăn. Câu chuyện xử phạt vi phạm vẫn 
chỉ là “bắt cóc bỏ đĩa”. Ngoài ra, chế tài xử phạt vẫn 
chưa đủ sức răn đe. Đơn cử, năm 2018, Cục An toàn 
thực phẩm đã ra quyết định xử phạt hành chính 3 cơ sở 
kinh doanh thực phẩm chức năng vì hành vi quảng cáo 
thực phẩm chức năng như thuốc. Tuy nhiên, tổng mức 
phạt chỉ là 115 triệu đồng, trong đó một công ty mỹ 
phẩm và dịch vụ bị phạt “nặng” nhất với mức phạt 50 
triệu đồng. Rõ ràng, với một mặt hàng mang về siêu lợi 
nhuận như thực phẩm chức năng, mức phạt ấy chỉ tựa 
như “muỗi đốt inox”.  

PGS.TS Trần Đáng - Chủ tịch Hiệp hội Thực phẩm 
chức năng Việt Nam đánh giá nhu cầu sử dụng thực 
phẩm chức năng đang liên tục tăng. Năm 2000 mới chỉ 
có khoảng 60 sản phẩm thực phẩm chức năng của 15 
cơ sở nhập khẩu vào Việt Nam. Đến nay, cả nước đã 
có tới 3.600 doanh nghiệp tham gia SXKD với khoảng 
6.800 sản phẩm đang lưu hành.

Việc siết chặt quản lý, xử lý nghiêm các vụ vi phạm 
quảng cáo, vi phạm chất lượng về thực phẩm chức năng 
là việc cấp thiết phải làm gấp. Tuy vậy, có thể nhận ra 
rằng cách làm hiện nay phần nào chưa phát huy hiệu 
quả thực sự, chưa trúng hướng. Chúng ta mới chỉ dừng 
ở mức phát hiện vi phạm và xử phạt khi sản phẩm đã 
được tiêu thụ và bán ra ngoài thị trường trong khi lẽ ra 
phải kiểm soát ngay từ đầu vào, từ khâu sản xuất, cấp 
phép đến khi sử dụng.  

Năm 2019, để tạo môi trường cho doanh nghiệp 
phát triển lành mạnh, đồng thời bảo vệ người tiêu 
dùng, Bộ Y tế đã yêu cầu các cơ sở sản xuất thực phẩm 
bảo vệ sức khỏe phải áp dụng thực hành sản xuất tốt 
(GMP). Chứng nhận GMP sẽ là một trong nhiều công 
cụ đo lường sự tin tưởng của các sản phẩm thực phẩm 
chức năng. Dự kiến thời gian tới sẽ có khoảng 100 đến 
200 doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP.

Ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An 
toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đánh giá: “Hiện nay không 
lo thiếu thực phẩm chức năng, mà chỉ lo thiếu thực 
phẩm chức năng chất lượng tốt. Đặc biệt, chúng ta 
cần lành mạnh hóa thị trường để bảo vệ người tiêu 
dùng…”

Lê Minh (tổng hợp)

Các sản phẩm thực phẩm chức năng vi phạm bị lực lượng 
chức năng thu giữ

Lực lượng liên ngành thu giữ một số lượng lớn thực phẩm chức 
năng quá hạn sử dụng
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TiếT kiệM năng Lượng TiếT kiệM năng Lượng

thái bìNh:

sỬ dụNg NăNg LượNg TiếT kiệm Và Hiệu Quả

Đánh giá hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả giai đoạn 2016-2020, ông Hà Văn Hải – Giám đốc Trung tâm Khuyến công vàTư vấn 
Phát triển công nghiệp  (TTKC), Sở Công Thương Thái Bình cho biết: Chương trình mục tiêu 
quốc gia trong giai đoạn vừa qua đã dỡ bỏ rào cản, thực hiện nâng cao nhận thức cho cộng đồng, 
xây dựng ý thức thường xuyên sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đinh cÔng

thàNh cÔNg Và thách thức đaN XeN

thàNh quả ĐáNg ghi NhậN

Ông Hà Văn Hải cho biết, những năm qua Thái 
Bình đã triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu 
quốc gia giai đoạn 2016-2020, thu được không ít thành 
quả đáng khích lệ. Đặc biệt, năm 2018, TTKC đã ký 
hợp đồng với Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình 
xây dựng 4 phóng sự, 10 tin, nhằm đánh giá kết quả 

đạt được trong việc triển khai các hoạt động về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cũng như tuyên 
truyền nâng cao nhận thức cho người dân tại các xã 
thuộc huyện: Quỳnh Phụ; Vũ Thư; Đông Hưng; Tiền 
Hải; Kiến Xương; Hưng Hà; Thái Thụy, hiểu và ý thức 
hơn từ đó có việc làm thiết thực khi thực hành sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Việc giới thiệu, tôn 
vinh các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hộ gia đình 

Lãnh đạo Trung tâm KC & TVPTCN Thái Bình tư vấn cho người dân huyện Quỳnh Phụ cách tăng nhiệt độ nhà nuôi tằm bằng bóng 
điện thay cho đốt than và lò sưởi
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trong tỉnh có cách làm hay mang lại hiệu quả trong 
việc sử dụng năng lượng tiết kiệm cũng được TTKC 
chú trọng, đã phối hợp với Báo Thái Bình đăng 20 tin, 
12 bài và đưa tin về 2 cuộc tọa đàm trên Báo Thái 
Bình điện tử; Đăng 12 bài trên Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng. Ngoài ra, còn loạt bài viết phổ biến kiến 
thức, văn bản pháp luật, giới thiệu những giải pháp sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã được TTKC 
đăng trên Bản tin CôngThương; Đồng thời, soạn, in 
ấn phát hành 12.000 cuốn sổ tay “Sử dụng năng lượng 
hiệu quả đối với hộ gia đình”. Qua đó, giúp người dân 
hình thành thói quen và nắm bắt được cách sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đối với các vật dụng 
trong gia đình như: Hệ thống chiếu sáng, điều hòa 
không khí, máy tính, ti vi, bình nước nóng, tủ lạnh, lò 
vi sóng, quạt điện, máy giặt, máy bơm nước...; In ấn 
phát hành 9.000 cẩm nang hướng dẫn cách “Nhận biết 
nhãn năng lượng” và 86.500 tờ rơi tuyên truyền tới 
người dân thực hiện tiết kiệm điện, sử dụng điện hợp 
lý thông qua những việc làm cụ thể: Hãy tắt các thiết 
bị điện khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện khi không sử 
dụng các thiết bị...; dùng thiết bị điện có hiệu suất cao 
và được dán nhãn năng lượng, dùng quạt thay điều 
hòa nhiệt độ, sử dụng điều hòa ở nhiệt độ 25 độ C trở 
lên, dùng thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt 
trời...; TTKC Thái Bình còn phối hợp với các xã đến 
tận các khu dân cư tổ chức 20 Hội nghị “Tuyên truyền 
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả”, thu hút 
hơn 4.000 hộ dân tham gia. Tham gia Hội nghị, các 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình có cơ hội 
nắm bắt được Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... Qua đó, giúp các 
cơ quan, tổ chức, người dân nhận thức được tầm quan 
trọng và ý nghĩa của chương trình sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả. Đặc biệt, năm 2017-2018, TTKC 
đã thực hiện khảo sát, kiểm toán năng lượng bắt buộc, 
nắm bắt tình hình sử dụng năng lượng của 731 doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại, dịch vụ... tại các huyện, thành phố, trên 
cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho những 
năm tiếp theo.

VẫN còN thách thức

Phải thừa nhận rằng, bên cạnh những kết quả đạt 
được trong quá trình thực hiện các hoạt động tiết 
kiệm năng lượng ở Thái Bình còn gặp không ít khó 
khăn, thách thức. Đó là, nhận thức của một số bộ 
phận người dân, doanh nghiệp về chủ trương sử dụng 

năng lượng tiết kiệm còn hạn chế, nguồn vốn đầu tư 
cho các dự án tiết kiệm năng lượng còn khiêm tốn, 
công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; Lộ 
trình loại bỏ phương tiện, thiết bị có công nghệ lạc 
hậu, hiệu suất năng lượng thấp còn chậm, chưa cụ thể; 
Nguồn nhân lực có kinh nghiệm và thiết bị, phương 
tiện làm việc còn yếu và thiếu; Công tác tuyên truyền 
chính sách tiết kiệm năng lượng chưa được phủ rộng, 
chưa có sức lan tỏa rộng tới mọi tầng lớp người dân. 
Để tháo gỡ những tồn tại này, nên chăng: Cán bộ 
chuyên trách cần được tập huấn nâng cao trình độ 
về tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng và kiểm 
toán năng lượng; Tăng cường kiểm tra việc thực hiện 
Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại 
các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; Vận động, 
khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp... nghiên cứu 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ, tiết kiệm năng lượng. Đồng thời, tích cực tham 
gia, tuyền truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; Phối hợp chặt chẽ giữa TTKC&TVPTCN và 
các đơn vị chức năng của các huyện, thành phố, với 
các tổ chức, doanh nghiệp triển khai thực hiện chương 
trình có hiệu quả.

Nhận diện đầy đủ các rào cản, các hạn chế đã làm 
ảnh hưởng đến quá trình thực hiện, rút ra bài học kinh 
nghiệm để điều chỉnh các nội dung, thúc đẩy các hoạt 
động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cả về 
bề rộng và chiều sâu là việc làm cần thiết, là nền tảng 
cơ bản giúp Thái Bình tạo đã bứt phá trong thời gian 
tới tiếp tục gặt hái thành công

Cán bộ Trung tâm KC & TVPTCN Thái Bình hướng dẫn người dân 
sử dụng thiết bị điện tiết kiệm và hiệu quả



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG56 57

KhuYến Công KhuYến Công

bộ côNg thươNg baN hàNh kế hoạch tổ chức bìNh chọN 
sảN phẩm cNNt tiêu biểu cấp quốc gia Năm 2019

bắc giaNg: 
phê duyệt kiNh phí khuyếN côNg Địa phươNg Năm 2019

ĐồNg tháp: phổ biếN chíNh sách khuyếN côNg Năm 2019

Căn cứ Quyết định số 4796/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kinh phí khuyến 
công quốc gia năm 2019, mới đây, Bộ Công Thương đã ban 
hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) cấp quốc gia năm 2019.

Theo đó, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn 
phải được cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNTTB cấp 
khu vực và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí bình chọn ở cấp 
quốc gia như: Sản phẩm phải đặc sắc, tiêu biểu, chất lượng 
cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, 
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Cục Công Thương địa phương là đơn vị đầu mối, 
chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện 
các nội dung công việc của Kế hoạch, cụ thể: Cục sẽ 
chủ trì, tham mưu trình Lãnh đạo Bộ phê duyệt Quyết 

định thành lập Hội đồng bình chọn cấp quốc gia năm 
2019; Phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ liên 
quan đến công tác bình chọn sản phẩm; Chuẩn bị tổ 
chức Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm 
CNNTTB cấp quốc gia năm 2019… 

Cùng với đó, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 
thông báo kế hoạch tới các doanh nghiệp/cơ sở CNNT 
của địa phương để đăng ký sản phẩm tham gia bình 
chọn. Đồng thời, rà soát, xác nhận danh sách các cơ 
sở CNNT có sản phẩm đáp ứng đủ điều kiện đăng 
ký tham gia bình chọn và gửi Cục Công thương địa 
phương. Dự kiến, Lễ tôn vinh và trao Giấy chứng nhận 
sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia năm 2019 sẽ được 
thực hiện vào tháng 9/2019 

A.T

Vừa qua, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Quyết 
định số 270/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch sử 
dụng kinh phí khuyến công địa phương năm 2019 cho 
23 đề án khuyến công, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
Thương mại Bắc Giang sẽ hỗ trợ 02 đề án đào tạo nghề, 
truyền nghề; 04 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; 07 đề án hỗ trợ mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc tiên tiến; 02 đề án phát triển sản phẩm 

CNNTTB; 02 đề án tư vấn, trợ giúp cơ sở CNNT; 01 
đề án hỗ trợ phát triển các khu công nghiệp; 03 đề 
án nâng cao năng lực quản lý, tổ chức thực hiện hoạt 
động khuyến công; Cung cấp thông tin thông tin, tuyên 
truyền cho 02 đề án.

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 2019 theo 
đúng quy định hiện hành của Nhà nước

Tuấn Anh

Nhằm đẩy mạnh công tác khuyến công và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của các đề án, vừa qua, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(TTKC&TVPT) tỉnh Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị 
phổ biến chính sách khuyến công năm 2019. Tham dự 
hội nghị có các đại biểu là lãnh đạo phòng Kinh tế - Hạ 
tầng của các huyện, thị, thành phố và đại diện cơ sở 
CNNT, hộ kinh doanh, làng nghề trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, học viên đã được cán bộ TTKC&TVPTCN 
phổ biến các quy định về đối tượng được thụ hưởng chính 
sách khuyến công; Trình tự, thủ tục lập hồ sơ đề án 
khuyến công; Hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn vướng 
mắc của cơ sở khi triển khai lập hồ sơ đề án; Các bước tiến 
hành để tiếp nhận kinh phí khuyến công…

Thông qua hội nghị, các học viên đã hiểu rõ hơn 
về những cơ chế, chính sách của công tác khuyến công 
trong việc hỗ trợ từ nguồn ngân sách nhà nước. Từ 
đó, giúp các đối tượng được thụ hưởng chính sách chủ 
động trong việc xây dựng đề án. Đồng thời, tạo điều 
kiện cho các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư các thiết bị 
tiên tiến, hiện đại, áp dụng công nghệ mới vào sản xuất.

Cũng trong dịp này, TTKC&TVPTCN Đồng Tháp 
đã cho ra mắt cửa hàng sản phẩm CNNTTB tại số 21, 
đường Lý Thường Kiệt, phường 1, TP.Cao Lãnh. Đây 
là địa chỉ nhận trưng bày sản phẩm của các đơn vị và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Cửa hàng mở cửa từ 
7h30 đến 20h hàng ngày

Lê Minh
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khuyếN cÔNg hà giaNg:
Hỗ Trợ THEo HướNg có TrọNg Tâm, TrọNg Điểm

Năm 2018, nhờ bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), tập 
trung hỗ trợ hình thành và phát triển các sản phẩm có thế mạnh, sản phẩm chủ lực của tỉnh, 
đặc biệt là chú trọng đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, các đề 
án khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã được triển khai tốt; đem lại hiệu quả kinh tế 
cho các đơn vị thụ hưởng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

Đức Minh

Trong năm qua, Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến Công Thương Hà Giang (Trung 
tâm) đã phối hợp với đơn vị liên quan trên 
địa bàn tỉnh triển khai hiệu quả 15 đề án 

cho 22 nội dung hỗ trợ và 2 hoạt động phục vụ công 
tác khuyến công với tổng kinh phí hỗ trợ 1,919 tỷ đồng. 
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia hỗ 
trợ 700 triệu đồng để thực hiện 3 đề án; nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương hỗ trợ 1,12 tỷ đồng để triển 
khai thực hiện 12 đề án.

Nổi bật là việc triển khai 14 nội dung hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế 
biến các sản phẩm đặc trưng như: Dệt vải lanh, ớt gió 
của huyện Đồng Văn; Chè xanh, chè đen của huyện 
Hoàng Su Phì và huyện Xín Mần; Mật ong bạc hà và 
rượu ngô men lá cao nguyên đá của huyện Mèo Vạc; 
Tinh bột nghệ của huyện Bắc Mê;… Qua đó, giúp các 
cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư những thiết bị tiên tiến, 
hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng, tăng giá trị 
kinh tế của sản phẩm, cung cấp ra thị trường những sản 
phẩm an toàn và đạt chất lượng. 

Cùng với đó, Trung tâm còn triển khai nhiều nội 
dung khác như: Hỗ trợ xây dựng ký nhãn hiệu cho Thịt 
gia súc hun khói chất lượng cao, rượu ngô men lá cao 
nguyên đá và chè Shan tuyết; Hỗ trợ tư vấn thiết kế 
mẫu mã bao bì cho sản phẩm mật ong bạc hà, chè Shan 
tuyết, tinh bột nghệ và rượu ngô men lá cao nguyên đá 
trên địa bàn các huyện Mèo Vạc, Bắc Mê, Vị Xuyên và 
TP.Hà Giang… Qua đó, giúp các doanh nghiệp, hợp tác 
xã (HTX) có quyền sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ để 
gắn lên sản phẩm, đồng thời, đây cũng là cách để nhận 
diện và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên, Ông Hoàng A Páo - đại 
diện HTX Dịch vụ nông nghiệp Tả Lủng, huyện Mèo 
Vạc cho biết, trong năm 2018, HTX nhận được sự hỗ 
trợ từ nguồn kinh phí khuyến công trong việc đầu tư 
thêm máy hạ thủy phần mật ong công suất 120kg/mẻ 
và hỗ trợ xây dựng nhẫn hiệu, thiết kế mẫu mã bao bì 

sản phẩm. Trước kia khi chưa có máy, tỷ lệ thủy phần 
trong mật ong cao làm cho chất lượng mật ong chưa 
đáp ứng yêu cầu. Từ khi đưa máy thủy phần vào hoạt 
động đã góp phần nâng cao chất lượng mật ong, giúp 
sản phẩm bảo quản được lâu hơn, qua đó, hoạt động 
sản xuất thuận lợi hơn, đặc biệt là đã đáp ứng được yêu 
cầu để xuất khẩu, góp phần tạo bước đi vững chắc và 
lâu dài trong chiến lược kinh doanh của HTX.

Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Hà 
Giang, năm 2019, Trung tâm sẽ tiếp tục triển khai các 
đề án hỗ trợ, trong đó, tập trung các đề án nhóm để 
thúc đẩy tiêu thụ những sản phẩm nông sản tiêu biểu 
của Hà Giang. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ một số đề án 
tư vấn thiết kế, in ấn mẫu mã bao bì sản phẩm để nâng 
cao giá trị và hiệu quả xúc tiến thương mại cho các sản 
phẩm tiêu biểu của tỉnh.

Có thể nói, việc hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, 
trọng điểm đã phát huy hiệu quả nguồn kinh phí 
khuyến công; giúp các cơ sở CNNT ổn định hoạt động 
sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh; thúc đẩy các 
sản phẩm chủ lực của tỉnh phát triển…, qua đó, từng 
bước hướng tới hoàn thành mục tiêu Chương trình 
khuyến công đến năm 2020 mà tỉnh đã đề ra

Giới thiệu cam sành Hà Giang tới bạn bè quốc tế
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THáI BìNH:
đưa KỸ thuẬt tiên tiẾn 

đẾn vỚi người Dân
Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2020, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC&TVPTCN), Sở Công Thương Thái 
Bình đã tích cực đẩy mạnh công tác tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ 
khí nông nghiệp đáp ứng nhu cầu thực tế, tiết kiệm thời gian, giảm sức lao động cho người nông 
dân, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi.

cÔng Du

hỗ trợ phát triểN côNg Nghiệp NôNg 
thôN

Công tác tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa các loại máy cơ khí nông nghiệp như: Máy làm 
đất, gieo hạt, cấy, gặt đập liên hợp, tuốt lúa, sát gạo, 
tách ngô, phun thuốc trừ sâu, sục khí, bơm nước, quạt 
đập nước; các loại thiết bị bảo quản và chế biến sau 
thu hoạch, hỗ trợ làm cỏ lúa... cho lao động vùng nông 
thôn được coi là một trong những hoạt động trọng 
tâm. Từ năm 2016 - 2018, TTKC&TVPTCN đã tổ chức 

được 184 lớp tập huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, thu hút 6.440 học viên 
của 157 xã thuộc các huyện trong tỉnh tham gia. Trong 
đó, có những huyện đã thu được kết quả đáng khích 
lệ như: So với kế hoạch, huyện Thái Thụy đã tổ chức 
được 34/48 xã (đạt 70,8%); huyện Đông Hưng  tổ chức 
được 27/44 xã (đạt 61,4%); huyện Quỳnh Phụ đạt 65,8%; 
huyện Kiến Xương đạt 67,6%... Cùng với đó là 1.000 máy 
móc, thiết bị loại nhỏ và trung, có công suất từ 8-28 kW 
của 1.000 hộ gia đình được đưa vào các lớp tập huấn để 

Tại một lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp
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dùng hướng dẫn, sửa chữa. Thiết bị thay thế cho những 
loại máy này chủ yếu là bộ hơi, kim phun, bơm supap, 
bạc biên, xéc măng, tay biên, các loại vòng bi, zoong mặt 
máy..., nhiều loại máy to như: Kubota, Yanma, Hitachi, 
Isaki... thiết bị thay thế là zoong mặt máy, xéc măng, pit-
ton, xi lanh, bi (các loại), trục láp phanh, phớt, lọc nhớt, 
lọc thủy lực, lọc động cơ... 

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên được trang bị 
kiến thức chung về máy cơ khí nông nghiệp, về kỹ năng 
vận hành sửa chữa bảo trì máy cơ khí phục vụ sản xuất 
nông nghiệp. Đặc biệt, qua các lớp tập huấn, mối liên 
kết 4 nhà “Nhà nước, nhà khoa học, nhà nông, nhà 
doanh nghiệp” được gắn kết hơn, tình làng nghĩa xóm 
như được thắt chặt hơn, các hộ dân đã giúp đỡ, cùng 
nhau học hỏi kinh nghiệm sản xuất. Điểm nổi bật ở đây, 
qua thăm dò ý kiến của 6.440/60 xã trong tỉnh cho thấy, 
các lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy 
cơ khí nông nghiệp được tổ chức tại các xã không chỉ 
mang lại hiệu quả thiết thực đối với người sử dụng máy 
móc, mà còn được các học viên đánh giá cao về chất 
lượng nội dung, cũng như kỹ năng truyền đạt của cán 
bộ hướng dẫn. Các lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp do TTKC&TVPTCN 
tổ chức đã đánh dấu một hướng đi mới, từng bước đưa 
người nông dân đến với mô hình sản xuất tiên tiến, 
giúp cho hàng hóa sản xuất ra đáp ứng được nhu cầu 
thị trường thời hội nhập.

Đẩy mạNh côNg tác tập huấN

Phát huy kết quả đạt được trong 3 năm qua (2016-
2018) đối với công tác tập huấn cho lao động vận 

hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp, 
TTKC&TVPTCN tiếp tục nâng cao chất lượng nội 
dung tập huấn, tập trung triển khai các lớp tập huấn 
theo kế hoạch được giao, đảm bảo đúng tiến độ, số 
lượng, chất lượng; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn 
kinh phí... Thời gian tới, TTKC&TVPTCN sẽ tổ chức 
120 lớp tập huấn cho lao động vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp thu hút 4.200 người 
tham dự; phấn đấu năm 2019 và 2020 sẽ tổ chức 67 lớp 
tập huấn cho 3.228 lao động tại 60 xã trong tỉnh (chưa 
được tập huấn) sẽ có cơ hội tham gia; Rà soát, ưu 
tiên tổ chức các lớp tập huấn tại các xã chưa về đích 
nông thôn mới, các xã chưa triển khai tập huấn. Để 
đạt được mục tiêu đề ra, TTKC&TVPTCN sẽ mở đợt 
điều tra, nghiên cứu số lượng máy móc cơ khí nông 
nghiệp tại các xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tổ 
chức các lớp tập huấn đảm bảo đúng kế hoạch; Bố trí, 
sắp xếp đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ quản lý, 
giảng dạy đảm trách nhiệm vụ giúp học viên tập huấn 
hiệu quả. Đồng thời, chuẩn bị tốt giáo trình, dụng cụ, 
học cụ, vật tư cần thiết phục vụ tập huấn. Mặt khác, 
tăng cường công tác truyền thông đối với công tác tập 
huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ khí nông 
nghiệp để người dân hiểu về tập huấn là việc làm cần 
thiết, không thể bỏ qua; Kịp thời đánh giá, rút kinh 
nghiệm khi triển khai tập huấn, cũng như phối hợp 
chặt chẽ với chính quyền các cấp ở địa phương để 
nắm bắt nhu cầu đào tạo, từ đó triển khai hiệu quả 
các lớp tập huấn và cuối cùng là làm tốt công tác thi 
đua khen thưởng, kịp thời động viên khích lệ các tổ 
chức, cá nhân tham gia tập huấn

Phần thực hành của lớp tập huấn
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Em là con gái 
vùng cao

Em là con gái 
vùng cao

Em là con gái vùng cao
Mày ngài, mắt biếc xốn xao cây rừng
Bậc thang sóng lúa trập trùng
Đung đưa tà váy vui cùng hươu, nai

Miệng cười bừng sáng nắng mai
Trồng lanh, trỉa bắp, miệt mài lưng thon
Tiếng khèn réo rắt trên non
Đắm say đỉnh núi khói vờn triền cây

Suối khe róc rách, ngất ngây
Bóng cô sơn nữ vờn mây lau ngàn
Nhởn nhơ cá lượn quanh nàng
Ngực trần tắm mát, mơ màng đôi tay

Vùng cao con gái thẳng ngay
Hiền như Ban trắng, gió lay ngang trời
Nhớ nhau dù nói ngàn lời
Chẳng bằng vượt núi, trọn đời tìm nhau

Nếu thương, đừng để tim đau
Chỉ hồng dẫn lối, yêu nhau tìm về!
Tình em, con suối tràn trề
Vút cao vách đá lời thề ngàn năm./.

TRANG Hà

Chiều Mai ChâuChiều Mai Châu
Qua núi là đến hoàng hôn
Ngập ngừng chân bước lên con dốc tình
Đường vào thung lũng lung linh
Mai Châu ơi bỗng thấy mình chơi vơi

Mùa em thơm nếp xôi rồi
Khói chiều vương với mây trời say mê
Hương rơm rạ của đồng quê
Theo người gùi lúa chở về thân thương

Chùm hoa ngũ sắc ven đường
Đẹp như cô gái bản Mường đang yêu
Một đàn chim mỏi cánh chiều
Chao nghiêng vạt nắng liêu xiêu đồng vàng

Chiều buông chi những nồng nàn
Cho ai lạc giữa núi ngàn mênh mang...

ĐiNH HUYềN LiNH
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