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NhữNg mục tiêu cụ thể đặt ra 

Cung cấp đủ nhu cầu năng lượng trong nước, đáp 
ứng cho các mục tiêu của Chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội 10 năm 2021 - 2030; trong đó, năng lượng sơ 
cấp đến năm 2030 đạt khoảng 175 - 195 triệu TOE (tấn 
dầu quy đổi), đến năm 2045, đạt khoảng 320 - 350 triệu 
TOE; tổng công suất của các nguồn điện đến năm 2030 
đạt khoảng 125 - 130 GW, sản lượng điện đạt khoảng 
550 - 600 tỉ KWh. Đáng chú ý, tỷ lệ các nguồn năng 
lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp đạt 
khoảng 15 - 20% vào năm 2030; 25 - 30% vào năm 2045.

Tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng đến năm 2030 
đạt mức 105 - 115 triệu TOE, năm 2045 đạt mức 160 
- 190 triệu TOE. Cường độ năng lượng sơ cấp năm 
2030 đạt từ 420 - 460 kgOE/1.000 USD GDP; năm 2045 
từ 375 - 410 kgOE/1.000 USD GDP. Bên cạnh đó, các 
cơ sở lọc dầu đáp ứng tối thiểu 70% nhu cầu trong 
nước; bảo đảm mức dự trữ chiến lược xăng dầu đạt tối 
thiểu 90 ngày nhập ròng. Đủ năng lực nhập khẩu khí tự 
nhiên hoá lỏng (LNG) khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và 
khoảng 15 tỷ m3 vào năm 2045.

Tỷ lệ tiết kiệm năng lượng trên tổng tiêu thụ năng 
lượng cuối cùng so với kịch bản phát triển bình thường 
đạt khoảng 7% vào năm 2030 và khoảng 14% vào năm 
2045. Đồng thời, giảm phát thải khí nhà kính từ hoạt 
động năng lượng so với kịch bản phát triển bình thường 
ở mức 15% vào năm 2030, lên mức 20% vào năm 2045.

Ưu tiêN phát triểN đồNg bộ các NguồN 
NăNg lƯợNg

Nghị quyết 55 khẳng định, cần phát triển đồng bộ, 
hợp lý và đa dạng hoá các loại hình năng lượng; ưu tiên 

khai thác, sử dụng triệt để và hiệu quả các nguồn năng 
lượng tái tạo, năng lượng mới, năng lượng sạch; khai 
thác và sử dụng hợp lý các nguồn năng lượng hoá thạch 
trong nước, chú trọng mục tiêu bình ổn, điều tiết và 
yêu cầu dự trữ năng lượng quốc gia; ưu tiên phát triển 
điện khí, có lộ trình giảm tỉ trọng điện than một cách 
hợp lý; chủ động nhập khẩu nhiên liệu từ nước ngoài 
cho các nhà máy điện. Phân bổ tối ưu hệ thống năng 
lượng quốc gia trong tất cả các lĩnh vực trên cơ sở lợi 
thế so sánh của từng vùng, địa phương.

Trong đó, lĩnh vực năng lượng tái tao cần tập trung 
xây dựng các cơ chế, chính sách đột phá để khuyến 
khích và thúc đẩy phát triển mạnh mẽ các nguồn năng 
lượng tái tạo, nhằm thay thế tối đa các nguồn năng 
lượng hoá thạch. Ưu tiên sử dụng năng lượng gió và 
mặt trời cho phát điện; khuyến khích đầu tư xây dựng 
các nhà máy điện sử dụng rác thải đô thị, sinh khối và 

Bảo Đảm aN NiNH NăNg LượNg Quốc gia

Ngày 11/02/2020, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành 
Nghị quyết số 55-NQ/TW về “Định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”Nghị quyết 55 khẳng định, phát triển 
năng lượng gắn với thực thi chính sách bảo vệ môi trường, nhằm đạt mục tiêu giảm phát thải 
khí nhà kính, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước; phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong phát triển ngành năng lượng.

Mai Hương

là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội

Một góc Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân
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chất thải rắn đi đôi với công tác bảo vệ môi trường và 
phát triển kinh tế tuần hoàn. “Hình thành và phát triển 
một số trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng và các 
địa phương có lợi thế. Sớm nghiên cứu, đánh giá tổng 
thể về tiềm năng và xây dựng định hướng phát triển 
năng lượng địa nhiệt, sóng biển, thuỷ triều, hải lưu…

Ưu tiên phát triển điện gió và điện mặt trời phù 
hợp với khả năng bảo đảm an toàn hệ thống với giá 
thành điện năng hợp lý. Khuyến khích phát triển điện 
mặt trời áp mái và trên mặt nước. Xây dựng các chính 
sách hỗ trợ và cơ chế đột phá cho phát triển điện gió 
ngoài khơi gắn với triển khai thực hiện Chiến lược biển 
Việt Nam.

Đặc biệt, phát triển nhiệt điện than cần ở mức hợp 
lý theo hướng ưu tiên những tổ máy công suất lớn, hiệu 
suất cao, sử dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại như 
công nghệ siêu tới hạn trở lên; bảo đảm thực hiện đầy 
đủ pháp luật về an toàn môi trường sinh thái, phù hợp 
với các tiêu chuẩn quốc tế. Rà soát tổng thể và có kế 
hoạch sớm triển khai nâng cấp công nghệ của các nhà 
máy điện than hiện có để đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi 
trường; kiên quyết đóng cửa đối với các nhà máy không 
thực hiện nâng cấp công nghệ theo quy định.

NhữNg giải pháp chủ yếu

Cần cơ cấu lại toàn diện các doanh nghiệp nhà 
nước trong lĩnh vực năng lượng theo hướng tập trung 
vào các lĩnh vực cốt lõi, có thế mạnh; tách bạch chức 
năng kinh doanh với chức năng quản lý nhà nước; áp 
dụng các mô hình và thông lệ quản trị tiên tiến, nâng 
cao hệ số tín nhiệm quốc tế, triệt để thực hiện công 
khai, minh bạch hoá trong hoạt động; chú trọng nâng 
cao hiệu quả khai thác, sử dụng hạ tầng năng lượng 
quốc gia. Hoàn thiện các quy định về đánh giá các 
nguồn lực, tài sản phù hợp với thông lệ quốc tế và thực 
tiễn; xử lý, tái cơ cấu triệt để các dự án, doanh nghiệp 
nhà nước kém hiệu quả, thua lỗ trong lĩnh vực năng 
lượng. Nghiên cứu, triển khai thí điểm cơ chế bán có 
thời hạn hoặc cho thuê dài hạn đối với các nhà máy 

điện, kho nhiên liệu, nhà máy lọc dầu... thuộc sở hữu 
của doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở đó rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ 
chế, chính sách đặc thù cho một số dự án năng lượng 
quan trọng, đặc biệt đối với các dự án đầu tư nguồn 
điện cấp bách; bảo đảm đầy đủ vốn cho các doanh 
nghiệp năng lượng nhà nước thực hiện các mục tiêu 
chiến lược và nhiệm vụ gắn với bảo đảm quốc phòng, 
an ninh. “Theo đó, tạo lập môi trường thuận lợi, minh 
bạch; công khai quy hoạch, danh mục các dự án đầu 
tư, xoá bỏ mọi rào cản để thu hút, khuyến khích tư 
nhân tham gia đầu tư, phát triển các dự án năng lượng 
trong và ngoài nước, chú trọng những dự án phát điện 
và các hoạt động bán buôn, bán lẻ điện theo cơ chế 
thị trường. Tiếp tục khuyến khích, thu hút đầu tư nước 
ngoài có quy mô, chất lượng và hiệu quả cho ngành 
năng lượng”- Nghị quyết phân tích cụ thể.

Bên cạnh đó, đổi mới cơ chế, chính sách, phát triển 
thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông, hiện đại và 
hiệu quả, phù hợp với định hướng xã hội chủ nghĩa. Phát 
triển thị trường năng lượng đồng bộ, liên thông giữa các 
phân ngành điện, than, dầu khí và năng lượng tái tạo, kết 
nối với thị trường khu vực và thế giới. Xoá bỏ mọi rào 
cản để bảo đảm giá năng lượng minh bạch do thị trường 
quyết định; không thực hiện bù chéo giá điện giữa các 
nhóm khách hàng, giữa các vùng, miền; Nhà nước điều 
tiết hợp lý thông qua các công cụ thị trường (thuế, phí, 
các quỹ…) và chính sách an sinh xã hội phù hợp. Hoàn 
thiện cơ chế, chính sách, các công cụ có tính thị trường 
để đẩy mạnh sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 
Trong đó, sửa đổi, hoàn thiện các luật chuyên ngành về 
dầu khí, điện lực, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả và các luật khác liên quan đến ngành năng lượng 
để làm cơ sở thực hiện hiệu quả hơn cơ chế thị trường. 
Nghiên cứu, thực hiện luật hoá việc điều hành giá điện 
và một số ưu đãi cho dự án được khuyến khích đầu tư 
trong lĩnh vực năng lượng. Hoàn thiện khung pháp lý cho 
hoạt động kiểm soát và điều phối điện lực. Nghiên cứu, 
xây dựng và ban hành luật về năng lượng tái tạo

Hệ thống năng lượng mặt trời tại Nhà máy điện An Bình, đảo An Bình, huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi
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Theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, sở dĩ 
GDP năm 2019 của cả nước tăng trưởng 
trên 7%, kết quả này có sự đóng góp 
quan trọng của ngành Công Thương, mà 

động lực chính cho tăng trưởng kinh tế vẫn là công 
nghiệp, đặc biệt là công nghiệp chế biến, chế tạo với 
mức tăng trên 10,5% và thương mại, thể hiện ở sức 
cầu tiêu dùng cuối cùng của nền kinh tế, tăng 11,9%, 
đều vượt kế hoạch. Do Bộ Công Thương là bộ đa 
ngành, đa lĩnh vực, thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về công nghiệp và thương mại rất quan trọng và 
rất phức tạp, nên Thủ tướng nêu ra 5 vấn đề cần lưu 
ý. Trong đó, “việc tái cơ cấu mạnh mẽ ngành công 
nghiệp, để tăng năng suất lao động, áp dụng tiến bộ 
khoa học công nghệ, chú trọng phát triển công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT), công nghiệp sản xuất linh kiện, cụm 
linh kiện nhằm tham gia sâu và có hiệu quả vào chuỗi 
giá trị toàn cầu”... 

Thời gian qua, Nhà nước cũng đã có nhiều cố 
gắng, định hướng ưu đãi cho các doanh nghiệp hỗ trợ, 
điển hình là việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát 
triển CNHT.

Hiện nay, một số ngành công nghiệp có thế mạnh 
của Việt Nam như điện tử, dệt may, da giày, lắp ráp 
ô tô, xe máy… chưa thực sự tiếp cận sát sao với ngành 
CNHT. Điều này dẫn đến việc phải phụ thuộc nhiều 
vào nguyên liệu nhập khẩu, khiến sản xuất nhiều khi 
còn manh mún, bị động, chi phí sản xuất cao. Chính 
vì vậy, việc dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 

định số 111/2015/NĐ-CP thay thế “Điều 12. Chính sách 
ưu đãi đối với dự án sản xuất hoặc tham gia các công 
đoạn sản xuất sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển” như 
một động lực thúc đẩy việc phát triển của các doanh 
nghiệp. Cụ thể, bản dự thảo đã sửa đổi, bổ sung một số 
chính sách về ưu đãi thuế; thuế nhập khẩu, ưu đãi về 
thuê đất, mặt nước; chính sách tín dụng, dự thảo; chính 
sách cho vay vốn lưu động, dự thảo đề xuất; chính sách 
hỗ trợ bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, theo ông Phan 
Đức Hiếu, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương chia sẻ: Thách thức lớn nhất vẫn là 
từ chính sách đến hành động thực tiễn.

Mặc dù doanh nghiệp CNHT chủ động tham gia 
chuỗi cung ứng, nhưng thực tế để phát triển CNHT 

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 ngành Công 
Thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định vai trò của ngành Công 
Thương, đóng góp đến 80% GDP cả nước, “trong bối cảnh toàn cầu tụt dốc, thậm chí có nước 
lớn cũng không thể tăng trưởng cao, thì thành quả toàn diện của năm 2019 của Việt Nam 
có sự đóng góp trực tiếp, to lớn của toàn ngành Công Thương”.

Xuân Hiếu

CầN Có CHíNH SáCH PHù HợP Để

đáp ứng đúng đối tượng là
doanh nghiệp đang sản xuất Cnht

Công nhân Nhà máy Ford Việt Nam đang lắp ráp linh kiện 
ô tô
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trong dài hạn doanh nghiệp rất cần chính sách ổn 
định, xuyên suốt. Có như vậy, doanh nghiệp CNHT 
mới có điều kiện chủ động căn chỉnh chiến lược phát 
triển bền vững. Ông Bùi Thanh Nam - Tổng Giám đốc 
Công ty CP Nhựa Hà Nội cho biết: Chính sách phải 
thay đổi theo thực tế. Ví dụ, trong ngành nội địa hóa 
linh kiện ô tô, có một vấn đề là muốn nội địa hóa linh 
điện ô tô thì giá của nó phải thấp hơn giá nhập khẩu 
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Thiết nghĩ, chính sách 
hỗ trợ của Nhà nước đối với các doanh nghiệp cần 
sâu hơn, giúp doanh nghiệp duy trì được các đảm 
bảo về khấu hao. Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng 
phải đầu tư, tìm kiếm, đào tạo nhân lực, là tiền đề 
giúp doanh nghiệp tiếp cận được sản phẩm mới, công 
nghệ mới.

Có thể thấy, Nghị định 111 vẫn còn tồn tại một 
số điểm vướng mắc, bất cập cần thiết phải sửa đổi, 
bổ sung liên quan đến sản phẩm CNHT ưu tiên phát 
triển, công nghệ sản xuất sản phẩm CNHT, đối tượng 
được hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm 
CNHT, tính đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp 
luật. Trước những bất hợp lý đó, Cục Công nghiệp (Bộ 
Công Thương) - đơn vị trực tiếp soạn thảo dự thảo sửa 
đổi Nghị định 111/2015/NĐ-CP - dự kiến sẽ mở rộng 

đối tượng ưu đãi của Nghị định này. Theo đó, danh 
mục sản phẩm CNHT sẽ được mở rộng thành danh 
mục sản phẩm CNHT và các công nghệ CNHT ưu tiên 
phát triển. Việc mở rộng này nhằm để chính sách có 
thể đáp ứng đúng đối tượng là doanh nghiệp đang sản 
xuất CNHT.

Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng cần đẩy 
mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế, tập đoàn đa 
quốc gia về nâng cao năng lực hoạch định chính sách, 
xây dựng năng lực cho doanh nghiệp trong nước kết 
nối kinh doanh, đào tạo đội ngũ tư vấn viên... Qua 
đó, giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao năng 
lực cạnh tranh, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị 
toàn cầu.

Việc phát triển CNHT được xem là một trong 
những chính sách ưu tiên hàng đầu của Việt Nam 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp. 
Nhìn nhận từ thực tế hiện nay, để CNHT có thể cất 
cánh trên bản đồ công nghiệp thế giới vẫn cần có sự 
bắt tay góp sức cùng hành động của doanh nghiệp và 
Nhà nước, để chính sách có thể lan tỏa hơn nữa đến 
từng ngành nghề, từng địa phương, góp phần phát 
triển đất nước

Trong phân xưởng cắt may tại Công ty TNHH May mặc Hoa Lợi Đạt Việt Nam
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HIệu Quả Từ vIệC ĐổI mớI PHươNG THứC THựC HIệN

Trong những năm qua, với những giải pháp đồng bộ, mạnh mẽ, linh hoạt, cùng sự nỗ lực của 
toàn thể CBCCVC-NLĐ Cục Công Thương địa phương (CTĐP), đặc biệt là trong việc đổi mới 
phương thức thực hiện nhiệm vụ, các đề án khuyến công quốc gia (KCQG) được triển khai phù 
hợp với quy hoạch và chiến lược ngành, lợi thế của từng địa phương; nguồn kinh phí KCQG 
được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả, đã góp phần đẩy nhanh quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế - lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

QuỳnH anH

Theo báo cáo của Cục CTĐP, năm 2019, 
Cục đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ trên mọi lĩnh vực được giao, trong đó, 
khuyến công là một trong những nhiệm 

vụ trọng tâm được Cục chú trọng và triển khai thực 
hiện có hiệu quả. Trên cơ sở đăng ký, đề nghị của các 
địa phương và đơn vị trên cả nước, Cục tổng hợp, thẩm 
định, trình và được Bộ Công Thương phê duyệt giao 
140 tỷ đồng kinh phí khuyến công quốc (KCQG) để 
triển khai thực hiện 179 đề án. 

Từ nguồn kinh phí này, Cục CTĐP đã triển khai hỗ 
trợ xây dựng được 27 mô hình trình diễn kỹ thuật sản 

xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; 181 cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) được hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị hiện đại để nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm; Tổ chức đào tạo nâng cao năng lực quản 
lý cho 1.850 học viên là chủ, hoặc cán bộ quản lý của 
các cơ sở CNNT; Tổ chức 15 buổi hội thảo, hội nghị 
tập huấn chuyên đề cho gần 2.500 đại biểu nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ sở CNNT có nhu cầu 
tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển; Hỗ trợ tổ chức đào 
tạo cho 210 lao động của các cơ sở CNNT có nhu cầu 
đổi mới sản phẩm, mở rộng sản xuất cần tuyển thêm 
lao động, đào tạo nghề cho lao động chuyển nghề sang 
làm tại doanh nghiệp khác, hoặc giảm lượng công nhân 

CáC đề án khuyến Công quốC gia

Các đại biểu tham quan gian hàng tại Hôi chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
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do điều kiện kinh doanh suy giảm; Hỗ trợ xây dựng hạ 
tầng 05 cụm công nghiệp, lập quy hoạch chi tiết cho 2 
cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) tại 
các địa bàn khó khăn để thu hút đầu tư, di dời các cơ sở 
sản xuất gây ô nhiễm tại các làng nghề; Hỗ trợ 05 cơ sở 
CNNT ứng dụng giải pháp quản lý sản xuất tiên tiến.…

Đáng chú ý, trong năm 2019, để tiếp tục hỗ trợ phát 
triển sản phẩm CNNT, hoạt động KCQG đã tổ chức 
bình chọn, tôn vinh và trao Giấy chứng nhận sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 cho 110 sản 
phẩm. Cùng với đó, kinh phí KCQG cũng hỗ trợ tổ chức 
01 hội chợ, triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
quốc gia; 03 hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu 
cấp khu vực; 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 và 15 cơ sở CNNT đạt giải 
sản phẩm CNNT cấp khu vực và quốc gia; Trưng bày 
giới thiệu quảng bá sản phẩm CNNT tiêu biểu giai đoạn 
2014-2018; Hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia các hội chợ 
triển lãm trong nước và nước ngoài với trên 1.200 gian 
hàng tiêu chuẩn; Hỗ trợ xây dựng 40 website cho các cơ 
sở CNNT; Hỗ trợ tư vấn, trợ giúp cho 03 cơ sở CNNT 
tổ chức đánh giá hiện trạng và đưa ra một số giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực sản xuất, phát triển thị trường. 

Thực tế cho thấy, các hoạt động hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công ngày càng thu hút được sự quan 
tâm, hưởng ứng và đánh giá cao của nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT trên cả nước do những hiệu quả 
thiết thực mà nó mang lại. Sự hỗ trợ này không chỉ giúp 
các cơ sở quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tạo mối liên 
kết, trao đổi hàng hóa, thúc đẩy đầu tư, đẩy mạnh tiêu 
thụ sản phẩm, mà quan trọng hơn, nó còn góp phần 
giúp các cơ sở xác định được hướng đầu tư đúng, có 
hiệu quả, nâng cao được năng lực quản lý, mở rộng sản 
xuất kinh doanh, gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường 
trong và ngoài nước, mang lại hiệu quả thiết thực cho 
phát triển CN-TTCN ở các địa phương.

Với những kết quả đạt được, tại Hội nghị tổng kết 
công tác năm 2019 và triển khai kế hoạch năm 2020 của 
Cục CTĐP vừa qua, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao 
Quốc Hưng đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực 
của Cục CTĐP. Trong năm qua, công tác quản lý nhà 
nước đối với lĩnh vực CN-TTCN, khuyến công, cụm 
công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp nhỏ và vừa của 
Cục đảm bảo theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao. 
Trong đó, các đề án khuyến công được triển khai thực 
hiện phù hợp với quy hoạch và chiến lược phát triển 
của ngành, lợi thế của từng địa phương, nguồn kinh phí 

KCQG được sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ và 
đạt hiệu quả cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho phát 
triển CNNT ở các địa phương. Thứ trưởng cũng lưu ý, 
năm 2020 là năm khởi đầu cho kỳ kế hoạch giai đoạn 
mới, Cục CTĐP cần nỗ lực hơn nữa, đặc biệt, cần cập 
nhập kịp thời những thay đổi của thế giới, nhất là việc 
ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin vào 
để thực hiện xây dựng các chương trình, kế hoạch triển 
khai nhiệm vụ sát với thực tế, đạt hiệu quả cao hơn.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2020, Cục 
CTĐP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các nội dung như: 
Hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao 
tay nghề; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 
Chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; Hỗ trợ phát 
triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; Hợp tác quốc tế đối 
với hoạt động khuyến công.... Để các nội dung hỗ trợ 
đem lại hiệu quả thiết thực, Cục sẽ chú trọng việc theo 
dõi, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện của các đề án, 
nhiệm vụ, đặc biệt là các đề án KCQG điểm giai đoạn 
2018-2020; Tiếp tục nâng cao chất lượng và thường 
xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu công thương địa phương 
trên phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu công thương địa 
phương; Chỉ đạo các đơn vị thuộc Cục nghiên cứu xử 
lý, giải quyết, góp ý đối với đề xuất, kiến nghị, yêu cầu 
của các cơ quan, đơn vị liên quan về lĩnh vực khuyến 
công, không để công việc tồn đọng, chậm tiến độ;... 
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 Cục CTĐP kiểm tra việc thực hiện đề án khuyến công 
ở cơ sở
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ngHiên cứu - Trao đổi ngHiên cứu - Trao đổi

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, để hoàn thành các 
Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đã được 
Quốc hội thông qua, Việt Nam phải đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh 
tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển theo chiều sâu dựa 
trên tri thức đổi mới, sáng tạo, khoa học và công nghệ cao, trong đó 
doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân là động lực nâng cao 
sức cạnh tranh và tính tự chủ của nền kinh tế. Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ VN.

Làm THế Nào Để

xây dựng doanh nghiệp Việt nam 
phát triển bền Vững?

pV: Thưa ông, để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, 
ngày 16/5/2016, Chính phủ đã có Nghị quyết số 35/
NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 
2020, xin ông khái quát lại mục tiêu chính của Nghị 
quyết này? 

Ông NguyễN XuâN SơN: Theo Nghị quyết 35 
thì đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam 
có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước 
có ít nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 
các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực mạnh. Khu 
vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, 
khoảng 49% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) đóng góp khoảng 30 - 35% 
GDP. Năng suất lao động xã hội tăng khoảng 5%/năm. 
Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam 
có hoạt động đổi mới sáng tạo.

pV: Để xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, 
tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi cho doanh 
nghiệp phát triển và trở thành động lực của nền kinh 
tế, cần dựa trên nguyên tắc nào, thưa ông?

Ông NguyễN XuâN SơN: Một là, Nhà nước bảo 
vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh 
doanh của người dân, doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật. Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh 
trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm. Hai 
là, thực hiện chủ trương Nhà nước kiến tạo, lấy doanh 

nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp đầu tư, kinh doanh và phát triển để xây dựng, 
ban hành và tổ chức thực hiện những quy định của 
pháp luật liên quan đến doanh nghiệp. Ba là, Nhà nước 
bảo đảm sự ổn định, nhất quán, dễ dự báo của chính 
sách; ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường kinh 
doanh theo hướng thuận lợi, an toàn và thân thiện. 
Bốn là, Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng cho tất 
cả các doanh nghiệp, không phân biệt loại hình, thành 
phần kinh tế trong cơ hội tiếp cận các nguồn lực như: 
vốn, tài nguyên, đất đai... và đầu tư kinh doanh. Năm 
là, Nhà nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo và có tiềm năng tăng trưởng 
cao phát triển. Sáu là, các cơ quan quản lý nhà nước khi 
ban hành và thực thi chính sách phải bảo đảm xác định 
rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách 
nhiệm. Bẩy là, các quy định về điều kiện kinh doanh 
phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù 
hợp để sớm bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí 
bất hợp lý. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo 
hướng đơn giản hóa khâu tiền kiểm, tăng cường hậu 
kiểm gắn với điều kiện, quy định cụ thể và thanh tra, 
kiểm tra, giám sát. Tám là, công tác thanh tra, kiểm tra, 
giám sát cần bảo đảm mục tiêu ngăn chặn, phát hiện 
và xử lý vi phạm đồng thời hỗ trợ, hướng dẫn doanh 
nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Chín là, 

Ông nguyễn Xuân Sơn
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

Công nghiệp vừa và nhỏ VN
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không hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự, đồng thời 
xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật. Mười là, 
doanh nghiệp phải nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, 
ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện liêm chính trong 
kinh doanh; xây dựng văn hóa doanh nghiệp, đạo đức 
doanh nhân và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp; 
cạnh tranh lành mạnh, chia sẻ và liên kết hợp tác; đổi 
mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh.

pV: Vậy theo ông, các doanh nghiệp cần phải làm 
gì để thực hiện hiệu quả Nghị quyết 35?

Ông NguyễN XuâN SơN: Bên cạnh việc Chính 
phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, xây dựng 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này; 
Chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát, bảo đảm 
thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 
pháp, chế độ báo cáo; kịp thời tổng hợp các kiến nghị, 
khó khăn và vướng mắc của doanh nghiệp trong phạm 
vi ngành, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý để xử lý 
hoặc chuyển tới cơ quan có thẩm quyền giải quyết… 
thì Nghị quyết cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực 
hiện quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp theo đúng 
quy định của pháp luật. Chủ động trong việc trao 
đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để 
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Đẩy mạnh tái 
cơ cấu, liên kết, hợp tác kinh doanh, tăng cường ứng 
dụng khoa học công nghệ tiên tiến, nâng cao năng 
lực quản trị, năng suất, chất lượng, khả năng cạnh 
tranh. Nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, đạo đức 
kinh doanh, tôn trọng pháp luật, xây dựng văn hóa 
doanh nghiệp, tinh thần liêm chính trong kinh doanh, 
thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, 
tham gia chương trình xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội, đồng thời, tăng cường các giải pháp 
xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến 
bộ trong doanh nghiệp.

pV: Sau hơn 3 năm ban hành Nghị quyết, kết quả 
thực hiện ra sao, thưa ông? 

Ông NguyễN XuâN SơN: Theo báo cáo của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp VN - VCCI, thì 
việc thực hiện các quy định về điều kiện kinh doanh 
phải rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, có lộ trình phù 
hợp để sớm bỏ các loại giấy phép con, phí, phụ phí 
bất hợp lý, đã có 2.500 kiến nghị trên tổng số 3.300 
kiến nghị từ phía cộng đồng doanh nghiệp gửi tới các 
bộ, ngành và địa phương đã được giải quyết trong 3 
năm 2016-2019. Chỉ tính riêng năm 2019, VCCI đã trực 
tiếp tập hợp từ các kênh thông tin được 936 kiến nghị 

của các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp trên cả 
nước do Văn phòng Chính phủ và VCCI tiếp nhận trả 
lời (tăng 235 kiến nghị so với cùng kỳ năm 2018). Các 
cơ quan chức năng đã xử lý, giải quyết, trả lời 710 kiến 
nghị (chiếm 75,9%), thấp hơn 1,99% nhưng tăng 164 
kiến nghị so với cùng kỳ năm 2018. Số kiến nghị còn 
tồn chưa được các bộ, ngành, địa phương trả lời là 253 
kiến nghị (chiếm 24,1%), tăng 98 kiến nghị so với cùng 
kỳ năm 2018, trong đó có nhiều kiến nghị từ đầu năm 
chưa được giải quyết. Việc giải quyết các kiến nghị 
của doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp của các bộ, 
ngành, địa phương ngày càng kịp thời và đầy đủ hơn so 
với các năm trước.

Kết quả cuộc điều tra, khảo sát ý kiến của 500 
doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp từ tháng 
6-11/2019, kết quả như sau: Về trả lời kiến nghị của 
các bộ, ngành có: 27,3% doanh nghiệp/hiệp hội doanh 
nghiệp trả lời hài lòng, 21,2% doanh nghiệp/hiệp hội 
doanh nghiệp trả lời rất hài lòng, 50% doanh nghiệp/
hiệp hội doanh nghiệp trả lời chưa hài lòng. Như vậy, 
tỷ lệ hiệp hội doanh nghiệp/ doanh nghiệp chưa hài 
lòng với kết quả trả lời/giải quyết kiến nghị của các 
bộ, ngành cao hơn so với cuộc khảo sát 6 tháng đầu 
năm 2019 và năm 2018.

Thực trạng này cho thấy công tác giải quyết kiến 
nghị của các bộ, ngành, địa phương cần phải tiếp tục 
nâng cao về chất lượng để giải quyết kịp thời các khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp nhằm hướng tới 
mục tiêu tạo lập môi trường kinh doanh ngày càng 
thuận lơi cho doanh nghiệp như Chính phủ đã đề ra.

pV: Xin cám ơn ông!
Mai Hương (thực hiện)

Những doanh nghiệp được vinh doanh DN phát triển bền 
vững năm 2019
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Doanh nghiệp Việt cần làm gì để

Sau chặng đường dài gần 10 năm đàm phán với những nỗ lực rất lớn của cả Việt Nam và 
Liên minh châu Âu (EU), cuối cùng ngày 12/02/2020, Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) đã được Nghị viện châu Âu thông qua. Đây được coi là 
“tấm giấy thông hành” quan trọng để đưa Việt Nam tiến vào thị trường châu Âu. Tuy nhiên, 
để chinh phục được thị trường đầy tiềm năng nhưng cực kỳ khó tính này lại không phải là 
điều dễ dàng. Vậy, các doanh nghiệp Việt cần phải chuẩn bị những gì để không bỏ lỡ những 
cơ hội mà EVFTA mang lại?

Đức MinH

cơ hội Và thách thức

Theo Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Hiệp định EVFTA 
đi vào thực thi sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% trong 2 năm tới, 
hơn 42% vào năm 2025 và hơn 44% vào năm 2030. Các 
ngành như dệt may và da giày sẽ được hưởng lợi nhiều 
nhất với tăng trưởng xuất khẩu đến năm 2035 đạt thêm 
13,49 tỷ EUR.

Ngay khi hiệp định có hiệu lực, các mặt hàng cà phê, 
sản phẩm rau củ quả tươi chế biến, nước hoa quả và hoa 
tươi được xóa bỏ hoàn toàn thuế nhập khẩu. Với thủy 
sản, 50% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ ngay. Những mặt 
hàng máy tính, điện tử và linh kiện thì 74% số dòng thuế 
sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu. Còn dệt may, da giày 
lần lượt có 42% và 37% số dòng thuế sẽ được xóa bỏ…

Theo TS.Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương 
mại và Công nghiệp VN (VCCI) thì đây chính là cơ hội 
rất tốt để Việt Nam tiếp cận thị trường hàng đầu thế 
giới. Việc mở cánh cửa ra thị trường EU cũng giúp cho 
chúng ta có được một cơ cấu xuất nhập khẩu, cơ cấu 
đầu tư, cơ cấu kinh tế tự chủ hơn, bớt lệ thuộc vào các 
thị trường truyền thống ở xung quanh và đây cũng là 
điều sẽ đảm bảo cho nền kinh tế của Việt Nam phát 
triển bền vững hơn trong tương lai.

Có thể thấy, cơ hội cho các doanh nghiệp (DN) 
Việt Nam là rất lớn, tuy nhiên, thách thức đặt ra cũng 
không hề nhỏ. Bởi, EVFTA có những điều kiện chặt 
chẽ về hàng hóa xuất nhập khẩu khi thâm nhập vào thị 
trường này như: Quy tắc xuất xứ; tuân thủ những quy 
định về sở hữu trí tuệ; lao động; môi trường; vệ sinh an 
toàn động thực vật;… trong khi đây là những điểm mà 
các DN Việt đang còn nhiều hạn chế. Mặt khác, hàng 

rào phi thuế quan sẽ được dựng lên rất chặt sẽ khiến 
cho các DN Việt quy mô nhỏ, sản xuất manh mún với 
sản phẩm không đủ tiêu chuẩn để vào thị trường EU, 
trong khi đó, những sản phẩm chất lượng cao từ khu 
vực này sẽ tràn vào Việt Nam, gây áp lực lên các DN 
trong nước, như vậy, thách thức cạnh tranh ngay trên 
sân nhà cũng sẽ rất lớn.

DN Việt cầN chuẩN bị gì để tậN DụNg tối 
đa các cơ hội?

Có một thực tế đáng buồn là hiện nay sự hiểu biết 
của DN trong nước, nhất là DN nhỏ và vừa về hiệp 
định EVFTA vẫn còn rất mơ hồ, thậm chí họ cho 
rằng đây là sân chơi chỉ dành cho các “ông lớn”. Theo 
điều tra của VCCI năm 2019 về hiểu biết của DN về 
EVFTA, với phản hồi của khoảng 8.600 DN được hỏi 
thì có 1% nói rằng đã tìm hiểu kỹ những cam kết liên 
quan đến mình, khoảng 21% đã tìm hiểu một chút, còn 
lại thì chỉ mới nghe nói. 

EVFTA - "tấm giấy thông hành" quan trọng đưa VN vào thị 
trường EU

Nắm BắT cơ Hội Từ Hiệp ĐịNH EVFTa?
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Trước thực tế trên, TS.Nguyễn Thị Thu Trang - 
Giám đốc Trung tâm WTO và Hội nhập VCCI cho 
rằng, có 2 điều quan trọng mà các DN trong nước cần 
chuẩn bị, thứ nhất đó là phải hiểu các cam kết trong 
EVFTA; thứ hai là phải có đủ năng lực để cạnh tranh 
và tận dụng tối đa được các cam kết đó. Việc các DN 
nhỏ và vừa trực tiếp tham gia được vào các hiệp định 
thương mại quốc tế là điều rất khó, tuy nhiên, các DN 
này có thể chọn cách tham gia vào chuỗi cung ứng 
hoặc liên kết với nhau tạo thành chuỗi để cùng làm, 
cùng kiểm soát sao cho đảm bảo được chất lượng sản 
phẩm cuối cùng để có thể vào được thị trường EU.

DN cầN Sự hỗ trợ Nào từ phía Nhà NƯớc?

Theo TS.Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc Trung 
tâm WTO và Hội nhập, VCCI, EVFTA là một hiệp 
định rất phức tạp, việc hiểu rõ về hiệp định này không 
hề dễ dàng, nhất là đối với các DN nhỏ và siêu nhỏ. Vì 
vậy, điều mà các DN mong muốn sự hỗ trợ từ phía Nhà 
nước đó là có một đầu mối để cung cấp thông tin, giúp 
họ hiểu rõ hơn về những cam kết trong EVFTA, về thị 
trường và hỗ trợ họ giải quyết vấn đề phát sinh trong 
quá trình thực thi hiệp định. Quan trọng hơn, Chính 
phủ cần đẩy nhanh và mạnh mẽ hơn nữa quá trình 
cải cách thể chế, thủ tục hành chính, điều kiện kinh 
doanh để thực sự tạo thuận lợi cho DN. Bởi với những 
điểm nghẽn này sẽ rất khó để DN tận dụng được tối 
đa những cơ hội từ EVFTA cũng như những hiệp định 
thương mại tự do khác.

Thông tin tại buổi họp báo của Bộ Công Thương 
diễn ra ngay sau khi Nghị viện châu Âu chính thức phê 
chuẩn Hiệp định EVFTA, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho 

biết, Bộ Công Thương đã xây dựng và trình Chính phủ 
dự thảo Kế hoạch hành động để chuẩn bị cho việc thực 
thi EVFTA. Trong đó, các nhiệm vụ chủ yếu bao gồm 
5 nhóm chính: Công tác tuyên truyền, phổ biến thông 
tin về Hiệp định EVFTA và thị trường của các nước EU; 
công tác xây dựng pháp luật, thể chế; nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển nguồn nhân lực; chủ trương và 
chính sách đối với tổ chức công đoàn và các tổ chức của 
người lao động tại cơ sở DN; chính sách an sinh xã hội, 
bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

Ngoài ra, để giúp người dân và cộng đồng DN hiểu 
biết hơn về Hiệp định EVFTA, Bộ Công Thương đã 
xây dựng và đưa vào vận hành trang website riêng về 
EVFTA là evfta.moit.gov.vn, trên đó đăng tải toàn bộ 
văn kiện Hiệp định cũng như tóm tắt và giải thích nội 
dung cam kết của các lĩnh vực quan trọng trong Hiệp 
định; cập nhật các thông tin cho nhà xuất khẩu sang thị 
trường EU; kế hoạch hành động của Chính phủ và các 
Bộ, ngành, cũng như các văn bản quy phạm pháp luật 
đang được xây dựng và dự kiến sẽ ban hành trong thời 
gian tới để thực thi Hiệp định.

Có thể thấy, Việt Nam đã mong chờ EVFTA được 
thông qua từ rất lâu rồi và giờ là lúc hành động. Để tận 
dụng được các cơ hội, cộng đồng DN cần chủ động 
và sát cánh với Chính phủ trong những nỗ lực thực thi 
EVFTA. Tức là DN chuẩn bị về tâm thế và nguồn lực để 
nâng cao năng lực cạnh tranh của chính mình, đổi mới 
mô hình kinh doanh, chiến lược kinh doanh theo hướng 
dài hạn, đặc biệt là hướng tới phát triển bền vững; còn 
Nhà nước cần chuẩn bị về cơ chế là điều quan trọng nhất 
để đảm bảo tuân thủ các cam kết của EVFTA

Dệt May là ngành sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ EVFTA
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GIảI PHáP Nào

giúp giảm thiểu Chi phí 
tuân thủ pháp luật Cho dn?

Báo cáo của VCCI cho thấy vấn đề thủ tục, giấy tờ phức tạp vẫn là vướng mắc mà nhiều 
doanh nghiệp (DN) gặp phải khi chỉ 56,9% các DN có nhận định rằng, thủ tục giấy tờ là 
đơn giản. Bên cạnh đó, việc phải đi lại nhiều lần để làm thủ tục hành chính cũng là vấn đề 
đáng quan ngại đối với các DN, 57,5% DN cho biết họ không phải đi lại nhiều lần, như vậy 
chi phí tuân thủ pháp luật vẫn là khoản chi phí làm gia tăng áp lực lên DN. Vậy giải pháp 
nào giúp giảm thiểu chi phí tuân thủ pháp luật cho DN?

Hoa nguyễn

Chỉ số tuân thủ pháp luật gọi tắt là chỉ số 
B1, được hiểu là các chi phí mà doanh 
nghiệp, người dân phải gánh chịu trong 
quá trình thực hiện các quy định của 

pháp luật. Chi phí tuân thủ pháp luật bao gồm: Chi phí 
hành chính; Chi phí đầu tư để tuân thủ quy định; Các 
khoản phí, lệ phí; Chi phí rủi ro pháp lý (nếu có) và Chi 
phí không chính thức.

Đây là một trong những chỉ số quan trọng có ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc đánh giá chỉ số năng lực cạnh 
tranh vì nếu gánh nặng chi phí tuân thủ pháp luật mà 
các DN phải gánh chịu lớn do quy định pháp luật phức 
tạp sẽ khiến cho các DN phải chịu thêm nhiều chi phí 
khác như chi phí cơ hội, chi phí không chính thức. Điều 
này gây tốn kém cho các DN, cản trở DN đầu tư, ảnh 
hưởng tới phát triển kinh tế, xã hội chung của đất nước.

Tại Diễn đàn kinh tế thế giới, theo báo cáo cạnh 
tranh toàn cầu năm 2019 chỉ số tuân thủ pháp luật của 
DN đã có sự cải thiện vượt bậc so với năm 2018. Theo 
đó, điểm số và vị trí xếp hạng của Việt Nam về chỉ số 
B1 được nâng lên 17 bậc so với năm 2018, hoàn thành 
vượt mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 02/NQ-CP là 
năm 2019 tăng ít nhất 2 bậc đối với chỉ số này.

các loại giấy phép coN VẫN còN “hàNh” 
DoaNh Nghiệp

Lấy ví dụ tại một công ty chuyên sản xuất thuốc 
thú y, tại đây sản phẩm thuốc thú y được sản xuất theo 
tiêu chuẩn quốc tế GMP, xong hiện tại phải thêm công 
bố hợp quy sản phẩm theo tiêu chuẩn cách đây 15 năm 

đã khiến cho hơn 9.000 sản phẩm thuốc thú ý, 400 sản 
phẩm vacxin phải tiến hành kiểm nghiệm lại và in lại 
bao bì nhãn mác. Chỉ một quy định như vậy đã khiến 
cho DN bị thiệt hại hàng trăm tỷ đồng cùng rất nhiều 
phiền phức.

Rõ ràng, nhiều quy định, quy chuẩn có dáng dấp 
giấy phép con đã khiến DN phải mất thêm nhiều chi 
phí không cần thiết, không những không giúp gia tăng 
chất lượng sản phẩm mà còn làm giảm sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp.

Theo thống kê từ VCCI, hiện vẫn còn tới 48% DN 
phải xin giấy phép con, nếu nhân với 714.000 DN đang 

Năm 2019, Việt Nam tăng 17 bậc về chỉ số chi phí tuân thủ 
pháp luật trên toàn cầu so với năm 2018 và đứng vị trí thứ 7 
trong các nước ASEAN
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hoạt động hiện nay thì có tới gần 350.000 DN vẫn phải 
xin một loại giấy phép con đó, tức là số DN này phải 
mất thêm một khoản chi phí và càng làm gia tăng áp 
lực lên DN. 

Ông Phạm Tiến Dũng - chuyên gia nghiên cứu 
chính sách Công ty Economica Việt Nam cho rằng, nếu 
điều kiện kinh doanh của chúng ta còn rườm rà, không 
cần thiết thì sẽ tạo ra một rào cản đối với DN. Theo 
lý thuyết kinh tế, khi đặt ra rào cản không cần thiết thì 
vô tình Nhà nước trở thành một áp lực cạnh tranh đối 
với DN, như vậy sẽ giảm sức cạnh tranh lên họ và sẽ đi 
ngược lại định hướng trở thành nhà nước kiến tạo đối 
với môi trường kinh doanh.

Kết quả đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh do VCCI công bố, có đến 66% trong tổng số 10.000 
DN được khảo sát bày tỏ quan ngại về các khoản chi 
phí không chính thức và tới 54% DN thừa nhận phải trả 
loại phí này. Như vậy, nếu không có những giải pháp 
quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa để cải thiện chỉ số B1 
thì chi phí tuân thủ pháp luật vẫn là thách thức lớn đối 
với rất nhiều DN.

giải pháp Nào giúp giảm thiểu chi phí 
tuâN thủ pháp luật cho DN?

Thấy rằng chỉ số B1 là một trong mười chỉ số góp 
phần quan trọng trong việc cải thiện năng lực cạnh 
tranh của Việt Nam (GCI 4.0) đã được Chính phủ đề ra 
trong Nghị quyết 02/NQ-CP cùng với các chỉ số khác 
như chỉ số kiểm soát tham nhũng; chỉ số chất lượng 
quản lý hành chính đất đai; nhóm chỉ số hạ tầng. Việc 
nâng xếp hạng chỉ số B1 nhằm cắt giảm triệt để các 
chi phí không hợp lý trong tuân thủ quy định pháp 
luật về điều kiện đầu tư kinh doanh, ngăn chặn và đẩy 
lùi các hành vi làm phát sinh chi phí không chính thức 
cho doanh nghiệp, qua đó, giảm chi phí tuân thủ pháp 
luật cho các doanh nghiệp, góp phần cải thiện chỉ số 
B1, cải thiện năng lực cạnh tranh theo chỉ số năng lực 
cạnh tranh toàn cầu 4.0 (GCI 4.0) và nâng cao thứ hạng 
trong các xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) 
về năng lực cạnh tranh.

Thời gian qua, Bộ Tư pháp được Chính phủ giao là 
cơ quan chủ trì để cải thiện nâng xếp hạng chỉ số B1. 
Bộ đã cùng các Bộ, ngành, địa phương nỗ lực triển khai 
nhiều nhiệm vụ như ban hành tài liệu hướng dẫn về chỉ 
số B1; Tổ chức Hội nghị về các giải pháp cắt giảm chi 
phí tuân thủ pháp luật tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; 
Đồng thời kết nối với tổ chức quốc tế có liên quan như 
kết nối với WEF có trụ sở tại Geneva, Thụy Sỹ để trao 

đổi về một số nội dung mà Bộ Tư pháp quan tâm về 
chỉ số B1…

Theo bà Nguyễn Thị Minh Phương - Phó Cục 
trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo 
dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) cho biết: Để giảm 
chi phí tuân thủ pháp luật cho các doanh nghiệp, bảo 
đảm đạt được mục tiêu nâng xếp hạng chỉ số B1 của 
Việt Nam, Bộ Tư pháp sẽ triển khai thực hiện nhiều 
giải pháp như: Thực hiện rà soát, đánh giá các quy 
định pháp luật liên quan đến chi phí tuân thủ pháp 
luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ, ngành và địa 
phương; tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của 
cộng đồng doanh nghiệp trực tiếp liên quan đến cắt 
giảm chi phí tuân thủ pháp luật; tăng cường công tác 
thanh tra, kiểm tra trong thực thi công vụ, xử lý nghiêm 
minh các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành 
pháp luật; đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, nhất là trong các lĩnh vực phát sinh chi phí tuân 
thủ pháp luật.

“Để có thể thực thi tốt và hỗ trợ DN đúng theo 
mong mỏi của họ, thời gian tới, Bộ Tư pháp sẽ tiến 
hành rà soát và hoàn thiện tài liệu mà chúng tôi đã 
hướng dẫn liên quan đến chỉ số B1 cho các bộ ngành 
địa phương nếu cần thiết. Đồng thời phối hợp với các 
Bộ, ngành, địa phương kiểm tra, theo dõi, đánh giá tình 
hình và kết quả thực hiện liên quan đến việc cải thiện 
điểm số và vị trí xếp thứ hạng của chỉ số B1. Bên cạnh 
đó, cần tiếp tục kết nối với các tổ chức quốc tế mà ở 
đây là Diễn đàn kinh tế thế giới để cập nhật, cung cấp 
các thông tin cần thiết để đảm bảo việc đánh giá, xếp 
hạng khách quan” - bà Phương cho biết thêm

Ảnh minh họa
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Hà Đăng

giúp khách hàng thêm thuận tiện

mẫu Hóa ĐơN ĐiệN Tử Và 
THôNg Báo TiềN ĐiệN mới của EVN

Từ ngày 01/3/2020, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chính thức phát hành và áp dụng 
trên toàn quốc mẫu Hóa đơn điện tử và Thông báo tiền điện mới. Đây là mẫu hóa đơn và 
thông báo tiền điện đã được giới chuyên môn, chuyên gia kế thừa, phát huy những điểm tốt 
của cái cũ và nâng cấp, tối ưu hóa nhất có thể những yêu cầu mới của “thời kỳ 4.0” một cách 
khoa học cũng như thêm thuận tiện cho khách hàng, người tiêu dùng.

Đặc biệt, ngoài tính khoa học, thuận tiện 
hơn, mẫu hóa đơn điện tử và thông 
báo tiền điện mới còn đảm bảo tính 
khách quan cũng như nhiều ưu việt 

khác. Có được điều này cũng là nhờ trước đó, năm 
2019, EVN đã lấy ý kiến bình chọn trực tuyến rộng 
khắp một cách công khai, minh bạch qua 4 mẫu được 
quan tâm nhất trong cộng đồng cũng như trước công 
luận cả nước. Cuộc bình chọn cũng thể hiện rõ sự tôn 
trọng, cầu thị, lắng nghe khách hàng của EVN - một 
phong cách làm việc luôn hướng tới khách hàng làm 
trung tâm trong suốt thời gian qua, góp phần đổi mới, 
phát triển ngành Điện.

Phát đi thông điệp rộng khắp tới khách hàng, người 
tiêu dùng, EVN khẳng định: “Nhằm đem tới sự thuận 
lợi hơn nữa cho khách hàng, mẫu hóa đơn điện tử và 
thông báo tiền điện mới áp dụng từ ngày 01/03/2020 có 
những điểm cải tiến cụ thể như: Có tính kế thừa để tạo 
sự gần gũi, đảm bảo đầy đủ thông tin theo quy định về 
hóa đơn của Bộ Tài chính; Đơn giản, dễ hiểu, bổ sung 
đẩy đủ các kênh thông tin liên hệ, cung cấp dịch vụ 
điện; Thể hiện minh bạch các thông tin, bổ sung biểu 
đồ sản lượng điện tiêu thụ của năm trước và năm hiện 
tại của khách hàng; Nâng cao hơn nữa ý thức sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả, thông qua việc so sánh với 
bình quân sử dụng của các khách hàng trong cùng khu 
vực, cùng loại hình tiêu thụ điện; Áp dụng mã vạch QR 
code theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Nhà nước Việt 
Nam vào hợp đồng điện tử để tạo thuận tiện và thúc 
đẩy thanh toán tiền điện theo hình thức không sử dụng 
tiền mặt...”. Mẫu hóa đơn  tiền điện mới
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Không những có những ưu điểm, thuận lợi hơn cho 
khách hàng, mẫu hóa đơn điện tử và thông báo tiền 
điện mới còn không có bất kỳ sự thay đổi bất thường 
nào về cách tính tiền điện hay thông tin của khách hàng 
mà chỉ thay đổi bố cục trình bày và điều chỉnh, bổ 
sung thông tin trên hóa đơn nhằm đem tới cho khách 
hàng sự minh bạch, rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu hơn, dễ 
kiểm tra, dễ giám sát đối với sản lượng điện tiêu thụ và 
số tiền điện của khách hàng, đồng thời góp phần tạo 
thuận tiện và thúc đẩy thanh toán tiền điện bằng giao 
dịch điện tử.

Đánh giá về mẫu hóa đơn điện tử và thông báo 
tiền điện mới, chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí 
Long - nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Thị 
trường giá cả (Bộ Tài chính) cho biết: “Hóa đơn 
điện tử là xu thế chung tất yếu với rất nhiều tiện ích 
cho doanh nghiệp như: Giảm chi phí, nâng cao năng 

lực quản trị, tăng năng suất lao động,... Còn về phía 
khách hàng, họ có thể truy cập, tra cứu, lưu trữ hoá 
đơn điện tử thuận tiện và đơn giản. Đặc biệt, tôi thấy 
mẫu mới giúp người tiêu dùng dễ tìm thấy các thông 
tin mà họ quan tâm nhất như: Tổng tiền điện phải 
trả, từng bậc giá điện,… Tôi cho rằng, với mẫu hoá 
đơn tiền điện mới, các thông tin đã dễ hiểu, dễ xem 
hơn nhiều cho bất cứ khách hàng nào. Hơn thế, việc 
bổ sung biểu đồ tình hình tiêu thụ điện của khách 
hàng là điều đáng quý và cũng là cải tiến lớn nhất 
trong mẫu hoá đơn tiền điện mới của EVN. Biểu đồ 
cho thấy cả quá trình sử dụng điện của khách hàng. 
Đồ thị tiêu thụ điện thể hiện biến thiên tăng, giảm 
theo xu hướng tiêu dùng. Đây là cơ sở giúp chúng ta 
xem xét về việc đã tiết kiệm hay còn sử dụng điện 
lãng phí, từ đó có ý thức sử dụng điện hợp lý hơn, 
tiết kiệm hơn…”.

Thực tế, việc tiết kiệm điện là mục tiêu chung của 
xã hội và bản thân mỗi người tiêu dùng cũng cần phải 
thực hiện để tiết kiệm nguồn năng lượng, tiết kiệm chi 
phí cho chính mình. Do vậy, có thể thấy, đây là mẫu 
hóa đơn tiền điện nhiều ưu điểm nhất từ trước đến 
nay. Nó đảm bảo được tất cả các yêu cầu, mục tiêu 
mà EVN đưa ra.

Trên quan điểm khách hàng, người tiêu dùng, 
ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch Hội Bảo vệ người 
tiêu dùng Việt Nam ghi nhận, cuộc bình chọn và việc 
sử dụng mẫu mới cho thấy, EVN đã gửi đi thông 
điệp rất rõ ràng về sự tiếp tục đổi mới, minh bạch, 
cầu thị và lắng nghe khách hàng. Đây là một trong 
những hành động khẳng định các dịch vụ điện của 
EVN đã thực sự chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ 
chế thị trường.

Kể từ năm 2013 trở lại đây, EVN đã chuyển đổi tư 
duy từ cung cấp điện thuần túy sang chăm sóc khách 
hàng sử dụng điện theo phương châm “Khách hàng 
là sự tồn tại của chúng ta”. Bởi vậy, việc áp dụng hóa 
đơn điện tử và thông báo tiền điện mới là sự thể hiện 
rõ quyết tâm, nỗ lực của EVN trong việc tiếp tục quá 
trình đơn giản hóa, minh bạch thông tin, cung cấp dịch 
vụ điện với định hướng “số hóa toàn bộ hoạt động kinh 
doanh & dịch vụ khách hàng” nhằm “điện tử hóa các 
giao dịch với khách hàng”. 

Việc triển khai các dịch vụ điện theo phương thức 
điện tử là thực hiện theo định hướng triển khai dịch vụ 
công của Chính phủ. Theo đó, mọi thông tin và dịch 
vụ đều minh bạch, rõ ràng, có cơ chế giám sát, đôn đốc 
thường xuyên…Mẫu thông báo tiền điện mới
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Theo dự đoán, hoạt động sản xuất của May 
10 có khả năng bị thiếu nguồn cung nguyên 
phụ liệu có xuất xứ từ Trung Quốc trong 
khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến tháng 

4. Điều này có thể dẫn đến những thay đổi trong công 
tác tổ chức sản xuất và bố trí giờ làm, giờ nghỉ của 
CBCNV. Trong buổi lễ chào cờ ngày 17/2/2020, Tổng 
Giám đốc May 10 Thân Đức Việt đã chia sẻ về tính 
chất nguy hiểm cũng như hệ lụy của đại dịch viêm phổi 
cấp do virus corona đến toàn thể người lao động.

Tổng Giám đốc đã đưa ra những dự báo về sự thay 
đổi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của May 10 
trong thời gian tới để người lao động có tinh thần chủ 

động trước những kế hoạch đột xuất của Tổng công 
ty. Trước những ảnh hưởng của đại dịch viêm phổi 
cấp đến hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng Giám 
đốc đã thông báo tới người lao động: “Theo thông tin 
từ Phòng Kế hoạch, phòng Thị trường, chúng ta sẽ bị 
điểm rơi về thiếu hụt nguyên phụ liệu dự kiến từ 15/3 
đến cuối tháng 4. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT. Việc thiếu 
nguyên phụ liệu không phải do năng lực của May 10 
mà do điều kiện bất khả kháng. Chúng ta có thể sẽ 
phải nghỉ gián đoạn trong một khoảng thời gian phụ 
thuộc vào tình hình dịch bệnh. Tôi kêu gọi các đồng 
chí hãy cùng với nhân dân Việt Nam và thế giới chung 

Trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus corona (Covid-19) gây ra ở 
Trung Quốc và các nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều doanh nghiệp, ngành hàng Việt Nam 
lo ngại sẽ thiếu nguyên liệu sản xuất trong thời gian tới, đặc biệt là với các ngành sản xuất phụ 
thuộc vào nguồn cung nguyên liệu từ Trung Quốc. Ngành Dệt May Việt Nam là ngành phải 
nhập khẩu số lượng lớn nguyên liệu từ Trung Quốc, do vậy, nếu dịch kéo dài sẽ khiến các doanh 
nghiệp sản xuất và xuất khẩu dệt may gặp khó. Các đơn vị nhập khẩu máy móc từ Trung Quốc 
cũng bị ảnh hưởng bởi tiến độ thi công có thể chậm lại trong thời gian tới.

nguyễn THúy

tổng công ty may 10

cHủ ĐộNg các BiệN pHáp pHòNg cHốNg 
Và ứNg pHó Trước Đại dịcH coVid-19

May 10 chung tay phòng chống dịchMay 10 chung tay phòng chống dịch
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tay phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe chúng ta và 
cộng đồng. Vì mục tiêu của Tổng công ty, những chỉ 
đạo của cơ quan điều hành trong thời gian tới chúng ta 
sẽ chung sức, chung lòng, chịu khó để bù đắp lại những 
ngày tháng bị thiệt hại, bị giảm doanh thu thậm chí là 
giảm lương do có thể phải nghỉ gián đoạn. Rất mong 
các đồng chí không chủ quan, không hoang mang để 
chung tay với Tổng công ty phòng chống dịch và vượt 
qua đại dịch, khó khăn của năm 2020”.

Trong bối cảnh nhiều nhà thuốc đầu cơ găm hàng 
khẩu trang và đẩy giá lên cao, tình trạng khan hiếm khẩu 
trang đã khiến nhiều người dân phải mua khẩu trang với 
giá gấp 5 lần thông thường, May 10 là một trong nhiều 
doanh nghiệp dệt may đã chung tay vì cộng đồng sản 
xuất khẩu trang trong chiến dịch chống virus Corona, đây 
không phải là sản phẩm chính của May 10 từ trước tới nay. 
Từ ngày 04/2 đến 13/2 đã phát miễn phí 50.000 khẩu trang. 
Chung tay chống dịch, May 10 tiếp tục sản xuất 100.000 
khẩu trang thông thường và kháng khuẩn. Trong số 50.000 
khẩu trang kháng khuẩn bán cho Vietnam Airline, May 10 
cũng tự hào nằm trong gói tài trợ 500.000 USD của Việt 
Nam cho Chính phủ Trung Quốc. 

Ngày 11/2/2020, Tổng công ty May 10 đã ký hợp 
tác với Nhà sách Trí tuệ Lai Châu triển khai chương 
trình sản xuất và phân phối khẩu trang vải kháng khuẩn 
phi lợi nhuận. Việc hợp tác lần này nhằm hướng tới 
mục tiêu doanh nghiệp vì cộng đồng, đồng thời chung 
tay cùng cộng đồng phòng tránh lây nhiễm và đẩy lùi 
nCoV-19. Các sản phẩm khẩu trang May 10 sẽ được 
phân phối phi lợi nhuận trên toàn hệ thống của nhà 
sách Trí Tuệ tại tỉnh Lai Châu.

Mặc dù phải tập trung sản xuất các đơn hàng đã 
được ký kết và phát triển thương hiệu thời trang nội địa 
nhưng để sản xuất khẩu trang, May 10 đã phải bố trí 
lại dây chuyền sản xuất, tận dụng nguồn lực lao động, 
thiết bị có sẵn để giảm thiểu tối đa chi phi sản xuất. 
Mong muốn mang tới người tiêu dùng những sản phẩm 
an toàn, đạt chất lượng, bằng với chi phí sản xuất. 

Trước tình hình bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của virus corona gây ra vẫn đang diễn biến 
phức tạp, khó lường và có thể kéo dài, Tổng công ty 
May 10 đã tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh, nhằm đảm bảo sức khỏe cho người lao động, tạo 
sự ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh

May 10 đẩy mạnh công tác tuyên truyền để mỗi người 
lao động hiểu đầy đủ về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh, 
đồng thời có tinh thần "chống dịch như chống giặc”, nhằm 
bảo vệ sức khỏe cho bản thân và những người xung quanh. 
Ban phòng chống dịch TCT thường xuyên kiểm tra, tuyên 
truyền các biện pháp phòng dịch đến cán bộ công nhân viên 
qua hoạt động cụ thể như: Dán các tài liệu tuyên truyền về 
bệnh dịch tại các đơn vị, đặt biển thông báo tại các nhà ăn, 
cập nhật tình hình dịch bệnh trên website Tổng công ty, 
trên hệ thống loa truyền thanh... 

Tổng Công ty đã tiến hành phát khẩu trang cho 
100% cán bộ công nhân viên, tăng cường trang bị các 
bình dung dịch sát khuẩn tại các bồn rửa tay, khu vực 
nhà ăn cho người lao động sử dụng. Khuôn viên toàn 
bộ nhà máy được phun khử khuẩn bằng cloramin B, 
đảm bảo môi trường làm việc an toàn.

Từ đầu tháng 2/2020, tất cả cán bộ công nhân viên 
và người đến liên hệ công tác tại Tổng công ty đều 
được kiểm tra thân nhiệt ngay từ cổng vào. Những 
trường hợp nào có thân nhiệt cao, bộ phận y tế của 
công ty sẽ lập hồ sơ để theo dõi. Với những đối tác 
nước ngoài, đặc biệt là đến từ các quốc gia đang có 
người mắc bệnh, TCT May 10 chuyển sang hình thức 
làm việc trực tuyến hoặc bố trí phòng làm việc riêng.

Từ ngày 17/2 đến 17/3/2020, May 10 tổ chức phát 
vitamin C dạng sủi cho toàn thể cán bộ công nhân viên, 
với mong muốn người lao động có sức đề kháng tốt, 
phòng chống dịch bệnh.

Hi vọng rằng với truyền thống vượt khó, toàn thể 
cán bộ công nhân viên May 10 sẽ cùng đồng lòng, đoàn 
kết để vượt qua đại dịch và khó khăn năm 2020

100% người lao động đeo khẩu trang để làm việc May 10 hợp tác với Nhà sách Trí tuệ Lai Châu triển khai 
chương trình sản xuất và phân phối khẩu trang vải kháng 
khuẩn phi lợi nhuận
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Theo đó, tổng sản lượng điện truyền tải năm 
2019 của EVNNPT đạt 199,306 tỷ kWh, tăng 
8,02% so với năm 2018; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng trên hệ thống điện quốc gia thực hiện 

đạt 2,15% và đã giảm xuống mức thấp nhất trong 11 năm 
qua; Tổng doanh thu truyền tải điện là 20.190 tỷ đồng, 
với lợi nhuận đạt 1.081 tỷ đồng. Ngoài ra, EVNNPT đã 
hoàn thành trước 01 năm kế hoạch chuyển 60% trạm 
biến áp 220 kV sang vận hành theo tiêu chí không người 
trực; Năng suất lao động thực hiện vượt kế hoạch và 
tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; Công tác nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực, cũng như ứng dụng khoa học 
công nghệ luôn được Tổng công ty quan tâm, đầu tư… 

Để có những kết quả đó, EVNNPT đã đề ra và triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh, tổ chức điều hành, 
thu xếp nguồn vốn cho đầu tư xây dựng, ứng dụng khoa 
học công nghệ…

Cụ thể, năm 2019, Tổng công ty đã tích cực, chủ 
động thực hiện các giải pháp đảm bảo lành mạnh tình 
hình tài chính và xây dựng kế hoạch vay vốn dài hạn với 
các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó, tập trung ưu tiên 
nguồn vốn vay ODA cho các dự án lưới điện truyền tải. 
Bởi vậy, năm qua, EVNNPT đã đảm bảo nguồn vốn là 
19.742 tỷ đồng để đầu tư, xây dựng 43 dự án, công trình 
trọng điểm nhằm cung cấp đủ điện cho khu vực Hà Nội, 
miền Nam và giải quyết tình trạng giải tỏa công suất một 

Với mục tiêu trở thành một trong bốn đơn vị truyền tải điện hàng đầu khu vực ASEAN vào 
năm 2020, một trong 10 các tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025 và đạt 
trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030, những năm qua 
và đặc biệt trong năm 2019, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã không 
ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, truyền tải 
điện an toàn, ổn định, đảm bảo điện năng phục vụ cho phát triển KT - XH của đất nước.

Tuấn anH

Ông Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV EVNNPT (đứng thứ 6 từ phải sang) kiểm tra và tặng quà cho đơn vị thi công dự án giải 
tỏa công suất nhà máy điện năng lượng tái tạo tại khu vực Nam Trung Bộ

PHấN Đấu Trở THàNH mộT TroNG BốN 
Tổ CHứC TruyềN TảI ĐIệN HàNG Đầu ASEANEVnnpt
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số lượng lớn các nhà máy điện năng lượng tái tạo tại khu 
vực Nam Trung Bộ; Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng 
điểm, nhất là các đường dây 500 kV mạch 03: Vũng 
Áng- Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2, để đảm bảo cấp 
điện cho khu vực miền Nam giai đoạn từ năm 2020 trở 
đi… với tổng khối lượng đường dây 220 kV - 500 kV tăng 
thêm là 1.115 km và 8.709 MVA dung lượng máy biến áp 
từ 220 kV đến 500 kV so với thời điểm 31/12/2018.

Đồng thời, EVNNPT còn đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học công nghệ, công nghệ thông tin để nâng cao công 
tác kinh doanh và vận hành lưới điện truyền tải như: 
Áp dụng hệ thống giám sát máy biến áp (MBA) để 
đánh giá tình trạng và tính toán khả năng tải động, mức 
độ lão hóa cách điện, tuổi thọ MBA nhằm chuẩn đoán 
và cảnh báo các nguy cơ, sự cố tiềm ẩn; Thiết bị giám 
sát khả năng tải động của đường dây để tính toán, dự 
báo khả năng tải động của đường dây, khả năng quá tải 
ngắn hạn; Thiết bị bay không người lái (UAV) trong 
quản lý vận hành đường dây truyền tải; Thiết bị định vị 
sự cố cho các đường dây 220 kV - 500 kV quan trọng 
với độ chính xác đạt đến +/-200m; Hệ thống quan trắc 
cảnh báo sét nhằm cảnh báo sớm về sự hình thành, xuất 
hiện của các cơn giông - sét tiềm năng gây nguy hiểm 
tới lưới điện truyền tải, định vị và xác định các thông số 
của sét… Ngoài ra, các nhiệm vụ trọng tâm khác như: 
Công tác đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Quản lý, 
quản trị; Tăng năng suất lao động; Triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển, văn hóa doanh nghiệp,… đều 
được Tổng công ty tập trung đẩy mạnh và đạt được 
nhiều kết quả tốt.

Có thể khắng định, những giải pháp quan trọng nói 
trên là tiền đề để EVNNPT tiếp tục bứt phá trong các 
năm tiếp theo. Đặc biệt, năm 2020 là năm quyết định đến 
việc hoàn thành kế hoạch 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020, 
do vậy Tổng công ty sẽ quyết tâm hoàn thành xuất sắc 
và toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra như: Sản lượng 
điện truyền tải đạt 215,290 tỷ kWh, tăng 8,02% so với 
năm 2019; Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền 
tải thực hiện đạt 2,15%; Khởi công 38 dự án (07 dự án 

500 kV và 31 dự án 220 kV); Hoàn thành và đưa vào vận 
hành 53 dự án (19 dự án 500 kV và 34 dự án 220 kV)… với 
tổng số vốn đầu tư là 18.550 tỷ đồng.

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ đó, ngay từ đầu 
năm 2020, Tổng công ty đã tập trung triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp hữu hiệu, trong đó nổi bật là: Thực hiện 
các biện pháp lành mạnh tình hình tài chính; Đa dạng 
hóa các hình thức thu xếp vốn và triển khai các hình 
thức huy động vốn không có bảo lãnh của Chính phủ; 
Tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành và kiểm 
tra, bảo vệ hành lang tuyến đường dây cao áp nhằm 
ngăn ngừa tối đa sự cố, trong đó tuyệt đối không để xảy 
ra các sự cố do nguyên nhân chủ quan; Đảm bảo chất 
lượng, tiến độ các dự án đầu tư xây dựng theo kế hoạch, 
đặc biệt là các dự án đường dây 500 kV mạch 3, giải tỏa 
công suất các nhà máy điện BOT và năng lượng tái tạo. 
Cùng với đó, EVNNPT cũng sẽ tập trung triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, công việc theo kế hoạch trong các đề 
án, gồm: Tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4; Nâng cao năng lực các Công ty 
Truyền tải điện; Nâng cao năng lực Công ty Dịch vụ kỹ 
thuật truyền tải điện; Đẩy mạnh thực hiện văn hóa EVN-
NPT; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công việc trong 
Chiến lược phát triển Tổng công ty và các chiến lược 
thành phần theo đúng lộ trình để đảm bảo hoàn thành 
mục đến năm 2020 EVNNPT trở thành một trong bốn 
tổ chức truyền tải điện hàng đầu ASEAN…

Có thể khẳng định, EVNNPT là "xương sống" của 
Hệ thống Điện Việt Nam, giữ vững dòng điện của Tổ 
quốc được thông suốt và đã góp phần quan trọng thúc 
đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Chắc chắn rằng, với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh 
đạo, CBCNV-NLĐ trong việc đưa ra nhiều giải pháp 
quản lý, vận hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu 
quả SXKD, Tổng công ty sẽ hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu trong năm 2020 và kế hoạch 05 năm, giai đoạn 
2016 - 2020. Đồng thời, thực hiện thắng lợi "Chiến lược 
phát triển EVNNPT đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2040" mà Tổng công ty đã đề ra

EVNNPT đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các dự án đầu tư theo kế hoạch
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Để hoàn thành tốt kế hoạch phát triển sản xuất - kinh doanh, những năm qua, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) luôn chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 
và phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong toàn hệ thống. Do làm tốt công tác này nên 
trong năm 2019, Tổng công ty đã đạt được nhiều thành tích rất đáng khích lệ khi không để xảy 
ra tai nạn lao động do lỗi chủ quan và được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì thành tích 
xuất sắc trong công tác ATVSLĐ. Tiến Kiên

Để đạt được những kết quả đó là nhờ sự 
chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận 
lợi nhất từ Ban Lãnh đạo Tổng công ty 
dành cho công tác an toàn, nhằm đảm 

bảo tuyệt đối mục tiêu "Người lao động là tài sản lớn 
nhất của doanh nghiệp và hãy trở về nhà an toàn sau 
mỗi ngày làm việc". Theo đó, trong năm 2019, EVNNPC 
đã triển khai nghiêm túc công tác ATVSLĐ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Bộ Công 
Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Tổng công ty 

đã tổ chức huấn luyện an toàn lao động, sát hạch an toàn 
điện cho 15.150 cán bộ công nhân viên theo Nghị định 
44/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết một 
số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động... Thông qua 
lớp tập huấn, các học viên được tìm hiểu tổng quan về 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động; Quy định 
của cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao 
động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công 
trình, cơ sở sản xuất cũng như sử dụng, bảo quản, lưu giữ 

góp pHầN QuaN TrọNg Tới sự THàNH côNg 
TroNg sảN XuấT kiNH doaNH

EVnnpc: an toàn Vệ sinh lao động

EVNNPC triển khai các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện làm việc, cũng 
như chăm sóc sức khỏe cho người lao động
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và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có 
yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.

Cùng với đó, EVNNPC  đã tổ chức cấp bảo hộ lao 
động và trang phục làm việc cho CBCNV-LĐ; Triển 
khai các biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng 
chống yếu tố có hại và cải thiện điều kiện làm việc, 
cũng như chăm sóc sức khỏe cho người lao động; Ứng 
dụng phần mềm quản lý an toàn lao động qua hình ảnh 
ECP. Ngoài ra, Tổng công ty cũng đã phối hợp chặt 
chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí để đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng cháy, chữa 
cháy tại tất cả các đơn vị trực thuộc; Tổ chức phát tờ 
rơi tuyên truyền về sử dụng điện an toàn và hiệu quả…

Đối với công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn, EVNNPC  đã chỉ đạo 100% các đơn vị trực 
thuộc lập phương án và tổ chức tốt công tác diễn tập 
trong năm 2019, đảm bảo phương châm bốn tại chỗ và 
phù hợp với đặc điểm của từng đơn vị. Đồng thời, chỉ 
đạo các lực lượng tăng cường ứng trực, chuẩn bị vật tư, 
thiết bị… không chỉ làm tốt nhiệm vụ trong mùa mưa 
bão mà còn đảm bảo tuyệt đối về an toàn lao động. 
Ngoài ra, Tổng công ty còn tăng cường công tác kiểm 
tra hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao 
áp; Kiểm tra chống úng, ngập nước tại hầm cáp, mương 
cáp, thiết bị tại các trạm biến áp…

Năm 2020 là năm đóng vai trò quyết định đến việc 
hoàn thành các chỉ tiêu 05 năm, giai đoạn 2016 - 2020 
đối với EVNNPC. Do đó, để làm tốt nhiệm vụ phát 
triển sản xuất - kinh doanh, Tổng công ty đã đề ra 
và quyết tâm thực hiện thành công 05 mục tiêu quan 
trọng trong công tác quản lý ATVSLĐ, gồm: Tuyệt 
đối không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố do lỗi 
chủ quan; Giảm thiểu tai nạn lao động rủi ro đối với 
CBCNV; Giảm thiểu tai nạn điện trong dân, tai nạn 
nhà thầu và bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp 
nhằm ngăn chặn sự cố lưới điện; Giảm tác động của các 
yếu tố thiên tai, thời tiết cực đoan đối với lưới điện; 
Đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn lao động.

Nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, 
Tổng công ty đã đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính 
đột phá và xác định tính đồng bộ, liên kết giữa các giải 
pháp; Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa an toàn 
lao động trong toàn Tổng công ty; Tổ chức huấn luyện 
CBCNV nhận diện mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro và 
các biện pháp phòng tránh; Đưa công tác khen thưởng, 
kỷ luật đối với ATVSLĐ trở thành thực chất, có tính 
động viên kịp thời và răn đe mạnh mẽ đối với toàn thể 
CBCNV-LĐ; Đẩy mạnh công tác truyền thông trong 
CBCNV và trong nhân dân về ATVSLĐ, cũng như an 
toàn điện; Phối hợp với Đoàn thanh niên, các cấp chính 

quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới 
cộng đồng về công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao 
áp; Ứng dụng từng ngày phần mềm ECP kiểm soát sự 
cố do vi phạm hành lang lưới điện.

Đặc biệt, Tổng công ty còn tập trung chỉ đạo các 
đơn vị hoàn thành công tác thí nghiệm điện định kỳ, 
sửa chữa các khiếm khuyết, tồn tại của các thiết bị 
nhằm đảm bảo an toàn cho người lao động khi làm 
việc; Trang bị đầy đủ, kiểm tra các thiết bị, vật tư và 
phương tiện để phục vụ công tác phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn; Đẩy mạnh kế hoạch đo kiểm 
tra môi trường lao động, có nhận diện và đánh giá các 
yếu tố không có lợi ảnh hưởng đến sức khỏe người lao 
động; Phối hợp các bộ phận an toàn và công đoàn thực 
hiện kiểm tra tổng thể công tác ATVSLĐ tại một số 
đơn vị; Thực hiện kiểm tra chuyên đề về công tác y tế, 
vệ sinh lao động…

EVNNPC đã chỉ đạo 100% các đơn vị trực thuộc lập phương 
án và tổ chức tốt công tác diễn tập phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn định kỳ hàng năm
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PC THANH HóA:

Với việc không ngừng nghiên cứu, đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa lưới điện, những năm 
gần đây, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện 
cho phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của nhân dân. Kết thúc năm 2019, PC Thanh 
Hóa đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao, trong đó: Sản lượng điện 
thương phẩm đạt 4,8 tỷ kWh, tăng 10,9% so với năm 2018; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm 
xuống 6,66% và vượt 0,61% so với chỉ tiêu phấn đấu; Doanh thu tiền điện đạt 8.348 tỷ đồng, 
tăng 18,8% so với cùng kỳ…

Tuấn anH

đơn Vị đi đầu trong Công táC 
kinh doanh Và dịCh Vụ kháCh hàng

Để đạt được những kết quả đó, trong năm 
2019, PC Thanh Hóa đã tập trung triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, kỹ 
thuật như: Thực hiện phương án hoán 

đổi phù hợp các máy biến áp non tải và quá tải; Tăng 
cường công tác kiểm tra, cũng như rà soát lại hệ thống 
lưới điện trên địa bàn tỉnh để khắc phục kịp thời những 
khiếm khuyết của đường dây, trạm biến áp tại những 
khu vực có nguy cơ mất an toàn; Hạn chế tối đa việc 
cắt điện khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; Áp dụng 
công nghệ sửa chữa điện nóng "Hotline" trên lưới điện 
22 kV đang mang điện. Ngoài ra, Công ty còn tập trung 
đầu tư, phát triển mới lưới điện tại khu vực nông thôn, 
cũng như nâng cấp, cải tạo và sửa chữa các công trình 
lưới điện. Theo đó, PC Thanh Hóa đã triển khai xây 
dựng 44 dự án công trình điện bằng với tổng mức đầu 
tư 638,8 tỷ đồng; Thực hiện 875 danh mục sửa chữa 
thường xuyên và 113 hạng mục sửa chữa lớn với tổng 
giá trị đạt gần 204 tỷ đồng; Hoàn thành 41 hạng mục 
khắc phục thiên tai với tổng giá trị gần 20 tỷ đồng.

Đặc biệt, PC Thanh Hóa còn tích cực đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ để đón đầu cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0. Theo đó, Công ty đã và đang triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp như: Sử dụng hiệu quả hệ thống 
SCADA trong điều độ vận hành hệ thống điện; Ứng 
dụng Trung tâm điều khiển xa để thực hiện tự động hóa 
TBA không người trực nhằm nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện. Đồng thời, Công ty cũng đã tích cực triển khai 
xây dựng lưới điện thông minh; Sử dụng công nghệ đọc 
dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; Ký kết với khách hàng 
tham gia thỏa thuận điều chỉnh nhu cầu phụ tải (Demand 
Response) theo cơ chế phi thương mại…

Bên cạnh việc tập trung xây dựng, hoàn thiện lưới 
điện và đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-
XH, PC Thanh Hóa cũng không ngừng nâng cao chất 
lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của người dân. Với nhận thức: "Khách hàng là trung 
tâm" nên toàn thể CBCNV-NLĐ trong Công ty luôn 
lắng nghe, chủ động đem tiện ích đến cho khách hàng 
với tiêu chí "tin cậy - hiệu quả". Theo đó, Công ty đã 
rút ngắn thời gian cấp điện năng cho khách hàng thông 
qua việc đơn giản hóa các thủ tục; Tra cứu tiền điện và 
thông báo lịch cắt điện thông qua Zalo; Đưa dịch vụ cấp 
điện mới vào Trung tâm hành chính công tỉnh Thanh 
Hóa và các trung tâm hành chính công cấp huyện, 
thành phố để tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các yêu cầu 
của khách hàng. Đồng thời, Công ty còn thường xuyên 
tổ chức hội nghị khách hàng sử dụng điện để lắng nghe 
ý kiến của doanh nghiệp và người dân qua đó xây dựng 

PC Thanh Hóa sửa chữa đường dây trên địa bàn xã Xuân 
Lâm, huyện Tĩnh Gia
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các chương trình, kế hoạch, hoàn thiện cải cách thủ tục 
hành chính, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng phục 
vụ. Đặc biệt, để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc 
thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, PC Thanh 
Hóa đã phối hợp có hiệu quả với các ngân hàng trên 
địa bàn để thực hiện công tác thu hộ tiền điện… Nhờ 
đó, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của Công ty 
đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Năm 2020 là năm đóng vai trò quyết định đến việc 
hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư 
phát triển, giai đoạn 2016 - 2020 đối với PC Thanh Hóa. 
Do đó, Công ty đã đề ra nhiều mục tiêu và phấn đấu 
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Trong đó, 
tổng sản lượng điện thương phẩm đạt trên 5,3 tỷ kWh; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống dưới 6,1%; Chỉ số 
tiếp cận điện năng dưới 06 ngày làm việc; Các chỉ tiêu 
về dịch vụ khách hàng đạt cao hơn năm 2019; Tỷ lệ tiếp 
nhận, giải quyết và phản hồi thông tin qua Trung tâm 
chăm sóc khách hàng đúng thời gian quy định; Mức độ 
đánh giá hài lòng của khách hàng sử dụng điện ≥ 8,08 
điểm, vượt kế hoạch Tổng công ty giao…

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đó, PC 
Thanh Hóa đã đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính 
đột phá trong từng lĩnh vực và xác định tính đồng bộ, 
liên kết giữa các giải pháp. Cụ thể, Công ty tiếp tục 
đẩy nhanh tiến độ các công trình và cải tạo lưới điện 
theo kế hoạch đầu tư đã được Tổng công ty phê duyệt; 
Thực hiện phát quang hành lang tuyến đường dây trung 
áp, các khu vực có đường dây hạ thế lưới trần; Rà soát, 
tính toán và lập danh mục đầu tư theo thứ tự ưu tiên 

để từng bước lựa chọn dự án đưa vào kế hoạch đầu tư; 
Lập danh mục đầu tư, phương án đầu tư nhằm rút ngắn 
nhất thời gian chuẩn bị đầu tư khi có danh mục. 

Ngoài ra, Công ty cũng chủ động tăng cường công 
tác kiểm tra đường dây, trạm biến áp và các thiết bị trên 
lưới điện nhằm củng cố hệ thống điện thuộc đơn vị quản 
lý; Phát hiện, xử lý kịp thời các tồn tại, khiếm khuyết 
trên lưới điện, nhất là đối với các đường dây, trạm biến 
áp vận hành đầy hoặc quá tải để ngăn ngừa sự cố xảy 
ra; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng, hệ thống 
thông tin liên lạc, phương tiện đi lại và lập danh sách 
trực sửa chữa điện nhằm khắc phục nhanh các sự cố khi 
xảy ra trên lưới điện; Bố trí phương thức vận hành lưới 
điện hợp lý, bảo đảm an toàn, tin cậy trong điều kiện 
bình thường và linh hoạt chuyển đổi trong tình huống sự 
cố; Tiếp tục các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng, đặc biệt là chủ động cung cấp thông tin và 
phục vụ khách hàng. Đồng thời, đổi mới quản trị doanh 
nghiệp, tối ưu hóa chi phí, tăng cường phân cấp quản lý, 
tạo động lực thực sự cho các đơn vị nâng cao năng suất 
lao động, hiệu quả kinh doanh …

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào nền 
kinh tế quốc tế, ngành Điện nói chung và PC Thanh 
Hóa nói riêng có vai trò vô cùng quan trọng đối với sự 
phát triển của tỉnh nhà. Thời gian tới, PC Thanh Hóa sẽ 
tiếp tục phát huy mọi thành quả, năng lực, trí tuệ, tinh 
thần đoàn kết để hoàn thành các chỉ tiêu SXKD cũng 
như góp phần cải thiện tốt hơn môi trường đầu tư, kinh 
doanh, đưa Thanh Hóa tiếp tục là điểm đến hấp dẫn 
với các nhà đầu tư trong và ngoài nước

Công nhân PC Thanh Hóa đóng điện TBA bản Poong, xã Tam Chung, huyện Mường Lát
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Mặc dù là tỉnh có diện tích nhỏ nhất cả nước và xuất phát điểm chủ yếu là thuần nông, 
nhưng sau 23 năm tái lập tỉnh, Bắc Ninh hôm nay đang vươn mình phát triển mạnh mẽ với 
vị trí thứ nhất về quy mô sản xuất công nghiệp và đứng thứ 06 cả nước về lượng vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài trong năm 2019. Đóng góp vào những thành tựu chung ấy có công sức 
rất lớn của Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) - Đơn vị đã và đang phát huy tốt vai 
trò là người bạn tin cậy của doanh nghiệp trong việc đảm bảo cung ứng điện năng với chất 
lượng tốt nhất.

Tuấn anH

Lưới điện Bắc Ninh hiện đang được cấp bởi 25 
TBA 110 kV với tổng công suất lắp đặt 2.422,8 
MVA, hơn 1.975 km đường dây trung thế, 
3.586 km đường dây hạ thế và 4.455 máy biến 

áp phân phối với tổng dung lượng đạt 3.183.370 kVA… 
đáp ứng cho 427.395 khách hàng sử dụng điện. Nhờ hệ 
thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường 
xuyên được tu bổ, nâng cấp, nên PC Bắc Ninh đã đáp 
ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, Bắc 
Ninh vẫn đang trên đà phát triển mạnh về công nghiệp, 
do vậy, nhiều phụ tải tại các KCN như: Quế Võ, Đại 
Đồng - Hoàn Sơn và khu vực thành phố Bắc Ninh, Tiên 
Du… sẽ ngày một gia tăng, nhất là đối với các doanh 
nghiệp nước ngoài đòi hỏi cao về chất lượng nguồn điện. 

Ông Nguyễn Lương Kim - Giám đốc PC Bắc Ninh 
cho biết: "Hiện nay, quy mô sản xuất công nghiệp của 
tỉnh rất lớn, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh để phấn 
đấu đến năm 2022, Bắc Ninh trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương. Do đó, lượng điện năng tiêu thụ 
trên địa bàn là rất cao. Theo thống kê của Đơn vị, trong 
năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn 
Công ty đã đạt trên 6,9 tỷ kWh. Công suất sử dụng 
điện lớn nhất Pmax đã đạt ngưỡng 1.212,7 MW (ngày 
19/7/2019), sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất trong ngày 
đạt 25,22 triệu kWh (ngày 13/7/2020), tăng 9,8% về công 
suất và tăng 6,8% về sản lượng tiêu thụ cực đại so với 
năm 2018. Qua đó, đưa PC Bắc Ninh tiếp tục duy trì vị 
trí đứng thứ nhất trong 27 Công ty Điện lực thành viên 
trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc".

Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn cho 
khách hàng và phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh, năm 

2019, PC Bắc Ninh đã tích cực triển khai thực hiện đồng 
bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ 
thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng để đem lại hiệu 
quả trong SXKD. Dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức 
độ tăng trưởng điện năng, Công ty luôn bám sát diễn biến 
thời tiết cũng như nhu cầu phụ tải điện của từng khu vực 
để chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt 
kịp thời nhu cầu sử dụng điện của nhân dân và các cơ 
quan, doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để có kế hoạch 
đầu tư, xây dựng bổ sung các công trình đường dây và 
TBA mới. Cụ thể, Công ty đã tập trung đầu tư, xây dựng 
55 dự án, công trình điện mới với tổng số vốn đạt 387 
tỷ đồng; Thực hiện 66 danh mục sửa chữa lớn và 612 
phương án sửa chữa thướng xuyên với tổng giá trị gần 130 
tỷ đồng; Nâng công suất 186 máy biến áp và thực hiện 
phương án hoán đổi hợp lý các máy biến áp nhằm hạn 
chế vận hành non tải tại một số khu vực.

Bắc ninh:

NguồN ĐiệN Là NHâN Tố QuaN TrọNg
pHáT TriểN kiNH Tế

Công nhân PC Bắc Ninh sửa chữa, bảo dưỡng đường dây
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Ngoài ra, Công ty còn thường xuyên kiểm tra hệ 
thống lưới điện khu vực quản lý nhằm ngăn chặn các sự 
cố về điện có thể xảy ra; Hạn chế tối đa việc cắt điện 
khi sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị; Áp dụng công nghệ 
không cắt điện khi thi công công trình… Nhờ vậy, các 
chỉ tiêu kinh doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn 
thất, giá bán điện bình quân, doanh thu và độ tin cậy 
cung cấp điện của đơn vị đều hoàn thành vượt định 
mức. Trong đó, tổng sản lượng điện thương phẩm tăng 
6,94% so với năm 2018; Doanh thu tiền điện đạt hơn 
11.966 tỷ đồng, tăng 13,91% so với năm trước đó; Giá 
bán điện bình quân (chưa VAT) đạt 1.724,63 đ/kWh, 
tăng 6,83 đ/kWh so với kế hoạch và tăng 109,45 đồng so 
với cùng kỳ; Tỷ lệ tổn thất điện năng giữ ở mức 3,26%.

Bên cạnh việc đảm bảo đủ điện cho phát triển 
KT-XH, để tạo sự hài lòng hơn nữa đối với khách 
hàng, PC Bắc Ninh đã tích cực triển khai công tác cải 
cách thủ tục hành chính, đổi mới cách thức làm việc 
và rút ngắn thời gian giao dịch… Theo đó, Công ty đã 
đưa việc giải quyết các thủ tục cấp điện mới theo cơ 
chế một cửa, một đầu mối giao dịch tại các phòng 
giao dịch khách hàng và Trung tâm hành chính công 
của tỉnh. Ngoài ra, PC Bắc Ninh còn tích cực ứng 
dụng công nghệ mới vào công tác dịch vụ chăm sóc 
khách hàng như: Triển khai hóa đơn điện tử; Tra cứu 
tiền điện và thông báo lịch cắt điện thông qua Zalo… 
Đặc biệt, để hỗ trợ tối đa cho khách hàng trong việc 
thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, Công 
ty đã phối hợp có hiệu quả với các ngân hàng Viet-
tinbank, Vietcombank, Agribank, BIDV, Techcom-
bank… thực hiện công tác thu hộ tiền điện. Đến nay, 
đã có hơn 82,73% trên tổng số khách hàng sử dụng 
thanh toán tiền điện thông qua hình thức này. Qua 
đó, đã góp phần nâng cao mức độ hài lòng của khách 
hàng đối với ngành Điện Bắc Ninh.

Ông Chung Tee Jill - Giám đốc Công ty TNHH 
JARVIS TECH VINA (Cụm công nghiệp Khắc Niệm, 
phường Khắc Niệm, Tp.Bắc Ninh) chia sẻ: "Chúng tôi 
đánh giá rất cao tinh thần làm việc chuyên nghiệp, trách 
nhiệm và hết mình vì khách hàng của PC Bắc Ninh. Đơn 
vị đã luôn cung ứng đủ điện và hạn chế thấp nhất thời 
gian mất điện để doanh nghiệp tập trung sản xuất. Ngoài 
ra, khi chúng tôi có đề nghị hỗ trợ, sửa chữa bảo dưỡng, 
khắc phục các sự cố điện… thì ngay lập tức, công nhân 
Điện lực có mặt, bất kể ngày ngày hay đêm".

Bước sang năm 2020, mục tiêu của PC Bắc Ninh là 
sẽ tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu sản lượng điện 
thương phẩm đạt 7,48 tỷ kWh với tổng doanh thu trước 
thuế đạt 13.069 tỷ đồng; Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng về 
mức nhỏ hơn 3,2%; Giá bán điện bình quân (chưa VAT) 
đạt 1.747,3 đ/kWh; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 6 ngày 
làm việc; Tỷ lệ thu nộp tiền điện đạt 99,7%; Điểm đánh 
giá mức độ hài lòng của khách hàng cao hơn năm 2019…

Để hoàn thành các nhiệm vụ này, Công ty sẽ tiếp 
tục tập trung đầu tư, hiện đại hóa lưới điện, thi công 
nhanh các công trình sửa chữa lớn. Đồng thời, tiến 
hành dự trù MBA, vật tư thiết bị dự phòng nhằm đảm 
bảo cấp điện ổn định cho các phụ tải trong mùa nắng 
nóng; Theo dõi chặt chẽ thông số vận hành của các 
MBA, đường dây trung thế, hạ thế; Thực hiện phương 
án hoán đổi, nâng công suất MBA chống quá tải… Đặc 
biệt, coi trọng công tác kỹ thuật an toàn trong sản xuất, 
không để xảy ra sự cố chủ quan và tai nạn lao động, 
nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CBCNV-LĐ…

Tin tưởng rằng, với việc thực hiện nhiều giải pháp 
quản lý, vận hành tối ưu, nâng cao hiệu quả SXKD, PC 
Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
được giao trong năm 2020, xứng đáng với sự tin cậy của 
nhân dân trong tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc

PC Bắc Ninh ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline trên đường dây 22 kV đang mang điện



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

đồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp đồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp

Tháng 3 là dịp mà mỗi CBCNV-LĐ của Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam 
(HBT Việt Nam) luôn mang trong mình một tâm trạng thật khác, bởi đây là mốc thời gian 
đáng nhớ, đánh dấu ngày kỉ niệm 12 năm thành lập Công ty (27/3/2008 * 27/3/2020).

nguyễn Hoa

hbt Việt nam

hàNh trìNh của NhữNg Dấu ấN

Tháng 02/2019, Công ty chính thức đổi tên từ Công 
ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội thành Công ty CP 
Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam có trụ sở tại KCN 
Tiên Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh. Sự thay đổi này chính là 
bước ngoặt để doanh nghiệp hướng tới mục tiêu trở 
thành nhà sản xuất, phân phối máy biến áp, thiết bị 
điện hàng đầu Việt Nam.

12 năm qua, với sự nỗ lực hết mình của CBCNV, 
đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành khoa học, sáng 
tạo, quyết đoán của Ban Lãnh đạo Công ty, cùng sự 
đầu tư về trang thiết bị, áp dụng các công nghệ sản 
xuất tiên tiến, HBT Việt Nam đã thu được nhiều kết 
quả đáng khích lệ. Hàng năm, doanh nghiệp luôn hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, năm sau cao hơn 
năm trước. Năm 2019, tổng doanh thu tăng hơn 20% so 
với năm 2018, toàn Công ty đặt mục tiêu phấn đấu sẽ 
tiếp tục giữ vững “phong độ” trong các năm tiếp theo.

Đặc biệt, Công ty đã chú trọng công tác tìm kiếm 
thị trường, mở rộng mạng lưới kinh doanh, phân phối 
và truyền thông, quảng bá thương hiệu, qua đó có thêm 
nhiều khách hàng, đối tác trong và ngoài nước biết đến 
sản phẩm máy biến áp mang thương hiệu HBT. Giờ đây, 
thị trường của HBT Việt Nam không chỉ phủ khắp cả 
nước với nhiều khách hàng lớn như các Tổng công ty Điện 
lực trong nước mà còn phát triển rộng rãi tới các quốc gia 
trong khu vực như Lào, Campuchia và Myanmar… Trong 
đó, Công ty đã trúng thầu cung cấp loạt máy biến áp 
AVR Transformer 25 MVA-17/22 kV để lắp đặt phục 
vụ phục vụ chống quá tải tại Campuchia và kí hợp đồng 
xuất khẩu lô hàng là các loại máy biến áp lớn công suất 15 
MVA và 3500 kVA sang thị trường Lào. Trong thời gian 
tới, Công ty sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tới các quốc 
gia Nam Mỹ.

Nhằm đa dạng hóa công đoạn sản xuất và cung ứng 
các loại sản phẩm, mới đây, HBT đã trở thành đại lý 
chính thức của Schneider Electric tại Việt Nam về việc 
phân phối sản phẩm máy cắt tự đóng lặp lại (Recloser). 

Việc hợp tác với một tập đoàn lớn, có tên tuổi chắc chắn 
sẽ giúp HBT Việt Nam mở rộng hơn nữa thị trường kinh 
doanh, từng bước hình thành chuỗi cung ứng các sản 
phẩm phụ trợ và nội địa hóa sản phẩm. 

Hiện nay, hệ thống dây chuyền sản xuất và nhà 
xưởng của HBT Việt Nam cũng được đầu tư khá hiện 
đại, trong đó, hầu hết dây chuyền thiết bị công nghệ 
khép kín có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…, bao gồm: Máy xẻ 
tôn silíc; máy cắt tôn; dây chuyền quấn đồng lá; dây 
chuyền quấn dây cao thế; lò sấy chân không; máy nạp 
dầu chân không; phòng thí nghiệm đồng bộ, độ chính 
xác cao, điện áp cao đến 100 kV, tần số 100Hz, đảm 
bảo thử nghiệm máy biến thế theo đúng tiêu chuẩn 
TCVN 6306-1:2006/IEC 60076-1:2000 của Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam; Giấy chứng 
nhận “Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá HBT” của Cục Sở 
hữu trí tuệ Việt Nam… Cùng với đó, Công ty đã hoàn 
thành công tác thử nghiệm ngắn mạch máy biến áp tại 
thị trường Trung Quốc và được cấp giấy chứng nhận 

Nguồn nhân lực chất lượng cao đã và đang giúp HBT có 
những bước tiến vững chắc

Dấu ấn
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ASTA về thử nghiệm ngắn mạch theo tiêu chuẩn của 
Hiệp hội STL đối với máy biến áp loại dầu, ba pha công 
suất 560 kVA. Đặc biệt, quy trình sản xuất tại Công ty 
hiện đang được kiểm soát bởi Phòng VILAS đạt chuẩn 
ISO/IEC 17025:2001 và Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001:2015. Dự kiến, trong thời gian tới, Công ty sẽ 
đầu tư lắp đặt sử dụng dây chuyền cắt, ghép tôn silic tự 
động bằng hệ thống rô bốt và 01 dây chuyền quấn dây 
tự động, công suất gấp 10 lần so với hiện tại.

Năm 2019, Công ty cũng đã từng bước khẳng định 
được uy tín, chất lượng sản phẩm của mình. Đó là việc 
được chọn là nhà cung cấp máy biến áp phục vụ Hội nghị 
Thượng đỉnh Mỹ - Triều tại Hà Nội; là sự phối hợp với các 
nhà khoa học tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm đầu phát 
Plasma công suất lớn - công nghệ lõi của dự án nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ Plasma trong xử lý rác thải… Đây là 
một trong số ít đề tài nghiên cứu khoa học trên thế giới và 
là lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam.

Những thành công trên đây đã và đang mở ra cho 
HBT Việt Nam những tín hiệu phát triển mới, những 
bước tiến mới. Bằng chứng là việc Công ty đã được đón 
nhận nhiều phần thưởng danh giá như: Cúp "Thương 
hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam"; "Cúp Vàng - Giải 
thưởng thương hiệu trường tồn của thế kỷ 21"… và được 
các cơ quan chuyên ngành đánh giá cao về tính đột phá 
trong công nghệ chế tạo máy biến áp vô định hình siêu 
tiết kiệm tổn thất.

tiếp tục thực hiệN các mục tiêu chiếN lƯợc

Chặng đường phát triển của HBT Việt Nam đang 
ở phía trước, để thực hiện thắng lợi các định hướng đề 
ra trong thời gian tới là xây dựng Công ty trở thành 
một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam 
về lĩnh vực thiết bị điện, trong đó, bên cạnh việc sản 
xuất chuyên sâu về MBA, Công ty còn có mục tiêu 
phát triển thêm những sản phẩm MBA khác như: MBA 
khô; MBA xanh thân thiện với môi trường; MBA thông 
minh…, đồng thời, nghiên cứu chế tạo các loại MBA có 
công suất lớn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và 
đặc thù của ngành Điện. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
sẽ tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh cung cấp 
và phân phối các sản phẩm thiết bị điện như: Dây cáp 
điện trung - hạ thế; phụ kiện đường dây trung thế; hòm 
công tơ; tủ composite; cầu dao, cầu chì; chống sét van; 
sứ đứng, sứ chuỗi; ống nhựa xoắn…

Mười hai năm, một khoảng thời gian không đủ dài 
để viết lên lịch sử, nhưng đã có ý nghĩa lớn lao để đánh 
dấu mốc son trưởng thành của một doanh nghiệp trẻ 
như HBT Việt Nam. Kỷ niệm 12 năm thành lập Công 
ty, cũng là dịp để Ban lãnh đạo cùng toàn thể CBCNV 

Công ty ôn lại chặng đường đã qua, cùng nhau đoàn 
kết, gắn bó, phấn đấu xây dựng doanh nghiệp ngày 
càng phát triển bền vững. Xin chúc HBT Việt Nam sẽ 
luôn có những bước tiến vững chắc trên con đường 
chinh phục những tầm cao mới

MBA 15 MVA chuẩn bị xuất xưởng

MBA 25 MVA được sản xuất theo hợp đồng với nước bạn Lào

MBA 25 MVA được lắp đặt tại Công ty Điện lực Skun - Chamkar 
Leu (tỉnh Kampong Cham, Campuchia)
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haro FooD:

THực pHẨm sạcH HỮu cơ cHo mọi NHà
Hiện nay, nhiều mặt hàng thực phẩm với những tiềm ẩn về thuốc bảo vệ thực vật, trừ sâu, 
phân bón hóa học, biến đổi gen, chất kích thích tăng trưởng, chất phụ gia, chất tạo mầu, 
điều vị... khiến chúng ta luôn e ngại và lo lắng. Trước thực trạng đó, những năm qua, Công 
ty TNHH Học viện Doanh chủ Việt Nam (VNIB) đã tích cực triển khai Dự án HARO 
FOOD. Đây là Dự án chuyên cung cấp thực phẩm sạch, chất lượng cao cho người tiêu dùng, 
nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe cộng đồng, đáp ứng nhu cầu của thị trường rộng khắp.

THanH THảo

Với chiến lược đầu tư phát triển bền 
vững và phương châm xây dựng thương 
hiệu thực phẩm uy tín, hiện VNIB đang 
cung cấp, phục vụ thị trường những sản 

phẩm chất lượng cao mang thương hiệu Haro Food 
như: Xúc xích, Salad, hoa quả hữu cơ cao cấp KECO... 
Đây là những sản phẩm được đánh giá cao nhờ hương 
vị sau khi chế biến, thưởng thức luôn thơm ngon và 
đảm bảo ATVSTP. Có được điều đó cũng là bởi các 
sản phẩm được sản xuất từ nguồn nguyên liệu nuôi, 
trồng hữu cơ. Đây là một lợi thế hay ưu điểm khiến 
chúng ta có thể an tâm khi tiêu dùng các sản phẩm 
HARO FOOD.

Nói về ưu điểm của các thực phẩm hữu cơ, các 
chuyên gia nông nghiệp, dinh dưỡng cũng như các 
chuyên gia của VNIB khẳng định, trong các nông trại 

cung cấp nguyên liệu để sản xuất thực phẩm hữu cơ, 
những loại thuốc trừ sâu nhân tạo bị tuyệt đối cấm sử 

Harofood luôn vì sức khỏe cộng đồng
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dụng, thay vào đó là thuốc trừ sâu thiên nhiên. Đặc 
biệt, các phương pháp nuôi trồng hữu cơ luôn thân 
thiện với môi trường và đảm bảo nguồn nguyên liệu an 
toàn cho con người. Nhờ đó, việc tiêu thụ thực phẩm 
hữu cơ sẽ giúp tăng cường hoạt động của hệ miễn dịch 
cơ thể, giúp ngủ ngon giấc và kéo dài tuổi thọ. Bên 
cạnh đó, thực phẩm hữu cơ có chứa hợp chất phenolic, 
giúp đề phòng nguy cơ mắc bệnh mạch vành và giảm 
nguy cơ mắc ung thư. Hơn nữa, thực phẩm hữu cơ 
thường tươi và có hương vị đậm đà hơn, hàm lượng 
axit béo Omega-3 cao hơn 50% so với các sản phẩm 
thông thường khác, dồi dào vitamin, chất khoáng và 
chất chống oxy hóa, giúp xây dựng cơ bắp và đốt cháy 
lượng mỡ dư thừa trong cơ thể.

Đại diện VNIB cho biết, với những ưu việt của 
thực phẩm hữu cơ, những mặt hàng của chúng tôi 
đang góp phần thiết thực nhất vào giải quyết vấn nạn 
thực phẩm bẩn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng 
và giống nòi Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ cấp 
bách của Chính phủ và của không ít doanh nghiệp 
nước ta thời gian qua. Mặc dù, trong quá trình thực 
hiện, chúng tôi đã gặp không ít khó khăn, trở ngại 
nhưng với quyết tâm, khát vọng cháy bỏng nhằm đưa 
thực phẩm an toàn và ngon bổ tới mọi người tiêu 
dùng, HARO FOOD  đã nỗ lực không ngừng thực 
hiện nhiệm vụ lớn lao đó…

Giờ đây, HARO FOOD của VNIB đã có hệ thống 
trang trại nuôi lợn, gà, bò; hệ thống trang trại trồng 
lúa, rau sạch và rau hữu cơ, hệ thống trang trại nuôi 
cá và những cây, con đặc sản khác. Hệ thống trang 
trại của HARO FOOD nằm trên những địa bàn thuận 
lợi đạt tiêu chuẩn cao nhất về trồng trọt và chăn nuôi 
tại Hòa Bình, Điện Biên, Sơn La, Hưng Yên, Hà Nam 
và tại một số huyện ngoại thành Hà Nội.  Tại những 
trang trại hữu cơ, HARO FOOD chỉ có áp dụng 
những thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất 
của cuộc Cách mạng 4.0 vào quá trình chăn nuôi, 
trồng trọt, giết mổ,  thu hoạch, chế biến và phân 
phối… Điều này đã góp phần giúp VNIB tạo nên năng 
suất, chất lượng cao nhất nhằm đạt mục tiêu mọi gia 
đình Việt đều được tiêu dùng thực phẩm an toàn và 
chất lượng cao. Hiện nay, những công nghệ 4.0 đã, 
đang được áp dụng trong Dự án HARO FOOD là 
blockchain, AI, Big Data, IoT, in 3D, gen hiện đại, 
enzim hiện đại, sinh khối hiện đại, nano, Cybernetics 
và Automation 4.0… 

Đặc biệt, để sản phẩm có tính hữu cơ sinh học vượt 
trội, HARO FOOD đã đưa ra 10 nguyên tắc, tiêu chí cơ 
bản và luôn coi đó là kim chỉ nam cho mọi hành động 

của mình. Đó là thực phẩm được sản xuất từ giống 
sạch, cám sạch, nước uống sạch, môi trường và không 
khí sạch, quá trình chăn nuôi sạch, quá trình giết mổ 
sạch, quá trình chế biến sản phẩm sạch, quá trình phân 
phối và tiêu thụ sạch, quá trình chế biến thức ăn sạch, 
thông tin sản phẩm “sạch”. Từ đó, HARO FOOD đã 
và đang cung cấp cho thị trường những sản phẩm thịt 
lợn, gà, bò, rau… đạt được độ SẠCH tuyệt đối, luôn có 
độ thơm ngon, bổ dưỡng cao nhất dành cho người tiêu 
dùng. Không những thế, sản phẩm còn có giá cả cạnh 
tranh tốt nhất trên thị trường, dịch vụ chu đáo. Điều 
này giúp người tiêu dùng Việt Nam có thể sử dụng sản 
phẩm thuận tiện thường ngày.

Chị Nguyễn Thị Huyền - người tiêu dùng mua sản 
phẩm xúc xích hữu cơ cao cấp KECO mang thương 
hiệu HARO FOOD tại một Siêu thị mini thuộc khu vực 
Hoàng Cầu, quận Đống Đa (Hà Nội) chia sẻ: “Trong 
thời điểm các loại dịch bệnh như hiện nay, việc tiêu 
dùng các thực phẩm sạch, chất lượng, an toàn đối với 
gia đình tôi là hết sức quan trọng. Bởi có sức khỏe là có 
tất cả. Do đó, tôi đánh giá cao các sản phẩm có nguồn 
gốc hữu cơ mang thương hiệu HARO FOOD nói 
chung cũng như sản phẩm xúc xích KECO nói riêng…”.

Có thể nói, thực phẩm bẩn hiện đang là một mối 
lo ngại cũng như là mối hiểm họa tiềm ẩn đối với sức 
khỏe người tiêu dùng. Bởi vậy, chúng ta cần chung tay 
hưởng ứng, lựa chọn thực phẩm sạch để bảo vệ chính 
mình cũng như góp phần ủng hộ các doanh nghiệp vì 
sức khỏe cộng đồng như VNIB với thương hiệu HARO 
FOOD uy tín hôm nay

Giới thiệu xúc xích hữu cơ cao cấp KECO tại Siêu thị 
Hoàng Cầu (Đống Đa, Hà Nội)
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đơn Vị uy tín Về sản xuất Và Chế tạo 
thiết bị lạnh Công nghiệp

Đức miNH:

Hiện nay, trên thị trường có khá nhiều doanh nghiệp sản xuất và chế tạo thiết bị lạnh công 
nghiệp, dân dụng. Để tìm được nhà cung cấp thiết bị này với dịch vụ uy tín, chuyên nghiệp, 
sản phẩm chất lượng cao, quý khách hàng, đối tác có nhu cầu đừng bỏ lỡ cơ hội tham khảo 
hay lựa chọn sản phẩm mang thương hiệu Đức Minh.

Hà Đăng

Tính đến năm 2020, Công ty TNHH 
Thương mại và Sản xuất Đức Minh đã có 
hơn 10 năm xây dựng, phát triển và có 
bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên 

cứu - chế tạo, sản xuất thiết bị lạnh nói chung cùng các 
thiết bị bảo quản bia - chiết rót bia nói riêng.

Với thế mạnh đó, hiện nay, Đức Minh đang là một 
trong số những doanh nghiệp tiên phong hàng đầu 
trong cả nước sản xuất, cung cấp cho thị trường đa 
dạng các sản phẩm về bảo quản bia - thiết bị chiết 
rót bia chất lượng cao với dịch vụ bán hàng, chăm sóc 
khách hàng tận tâm, chu đáo, đáp ứng yêu cầu khắt 
khe của các hãng bia lớn như: Bia Hà Nội, Heineken, 

Carlsberg, Bia Sài Gòn,… Hơn thế, Đức Minh còn đầu 
tư hệ thống dây chuyền máy móc - thiết bị hiện đại 
cùng với phụ kiện nhập khẩu từ các nước tiên tiến, phát 
triển như: Italia, Đức, Hàn Quốc,… để cho ra thị trường 
các dòng sản phẩm đồng bộ, cao cấp như: Tủ bia; tủ 
đông; tủ mát; tủ trưng bày thực phẩm dành cho các 
nhà hàng, khách sạn, hệ thống siêu thị, doanh nghiệp 
sản xuất, cung ứng thực phẩm, khu công nghiệp, trường 
học, bệnh viện,…

Có thể nói, thế mạnh và thành quả của Đức Minh 
hôm nay là điều rất đáng trân trọng và ghi nhận. Bởi nó 
góp phần vào công cuộc phát triển thương hiệu Việt 
nói chung cũng như trong sự nghiệp CNH, HĐH đất 

Tủ bàn lạnhQuầy bar
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nước. Để từng bước khẳng định thương hiệu và phát 
huy những thành tựu bước đầu ấy, hiện nay, Đức Minh 
đang tiếp tục nghiên cứu, sản xuất và cung cấp, phục 
vụ thị trường những dòng sản phẩm mới chuyên và đa 
dụng, những dòng sản phẩm thế mạnh, ưa chuộng trên 
thị trường được cải tiến, nâng cấp với chất lượng vượt 
trội, đáp ứng nhu cầu thẩm mỹ, tiện ích ngày một cao 
của khách hàng.

Đại diện Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất 
Đức Minh nhấn mạnh: “Với phương châm "Xây dựng 
một thương hiệu uy tín", chúng tôi tự hào khẳng định 
rằng, bằng những sản phẩm chất lượng và dịch vụ 
chuyên nghiệp, Doanh nghiệp chúng tôi sẽ mang lại 
cho khách hàng sự hài lòng nhất, đáp ứng mọi đòi hỏi 
khắt khe nhất. Minh chứng điều này, những khách 
hàng mới, những đối tác đang nghiên cứu, tìm hiểu 
thiết bị lạnh Đức Minh có thể thấy được qua các 
khách hàng lớn nhỏ của chúng tôi trên thị trường hiện 
nay. Sự ủng hộ, tin tưởng của lượng khách hàng đa 
dạng hôm nay cũng sẽ là cơ sở, điều kiện giúp chúng 
tôi luôn vững bước và nỗ lực hết mình, vươn tới mục 
tiêu trở thành thương hiệu hàng đầu trong ngành Điện 
lạnh tại Việt Nam…”.

Với phương châm và định hướng đúng đắn, bám 
sát nhu cầu thực tiễn, nên các sản phẩm của Đức Minh 
luôn được khách hàng đánh giá cao. Nhiều dòng sản 
phẩm của Doanh nghiệp luôn thu hút và được khách 
hàng tín nhiệm, ưu tiên lựa chọn như: Tủ đông lạnh 
công nghiệp; Bàn đông; Bàn mát; Bàn salad phục vụ 
nhà hàng, khách sạn, quầy Bar; Tủ cánh kính bảo quản, 

trưng bày hoa quả, thực phẩm cho siêu thị; Tủ bảo 
quản rượu vang, cigar và các sản phẩm chế tạo theo 
yêu cầu về kích thước và dải nhiệt độ bảo quản,…  

Đại diện một nhãn hàng kinh doanh hoa quả tươi 
tại phố Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) chia sẻ: “Thời gian 
qua, việc chúng tôi sử dụng tủ bảo quản, trưng bày hoa 
quả, thực phẩm do Đức Minh thiết kế, lắp đặt theo 
yêu cầu khá ổn định, hiệu quả. Nhờ sản phẩm được 
ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong bảo quản 
như: Cấp đông nhanh, cấp đông mềm, khử khuẩn,… 
nên chúng tôi có thể tối ưu được nhiều hao phí, góp 
phần tăng giá trị lợi nhuận, doanh thu trong bán hàng. 
Đặc biệt, thiết bị có chất lượng không những ngang với 
các dòng sản phẩm nhập khẩu mà còn có giá thành 
cạnh tranh hơn từ 25% - 35%. Điều này đã góp phần để 
chúng tôi lựa chọn thương hiệu Đức Minh…”.

Ngoài chất lượng tốt, giá thành cạnh tranh, việc 
lắp đặt, sử dụng các thiết bị lạnh công nghiệp của Đức 
Minh còn được phục vụ một cách thuận tiện, chu đáo, 
dịch vụ nhanh gọn, chuyên nghiệp. Tất cả các dòng sản 
phẩm luôn được hoàn thiện tốt nhất của đội ngũ kỹ 
thuật chuyên sâu và khách hàng được tư vấn chính xác 
về giải pháp hiệu quả theo yêu cầu, được hỗ trợ dịch 
vụ sau bán hàng tốt nhất và xử lý triệt để các phát sinh 
nếu có trong quá trình sử dụng…

Thời gian tới, phát huy uy tín và thành quả 10 
năm qua, Đức Minh đã và đang tiếp tục mở rộng thị 
trường, tăng cường hợp tác, đầu tư chiều sâu,… nhằm 
đưa sản phẩm tới người tiêu dùng rộng khắp và phát 
triển bền vững

Tủ trưng bày thực phẩmTủ bảo quản lạnh
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Đầu Tư, pHáT TriểN côNg NgHiệp Hỗ Trợ
thaco: đơn Vị tiên phong

Những năm gần đây, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đóng vai trò quan trọng trong việc nâng 
cao hiệu quả sản xuất, gia tăng xuất khẩu, tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư. Nắm bắt 
được điều đó, thời gian qua, lĩnh vực này đã được Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) 
đặc biệt chú trọng và hiện đang được phát triển với quy mô lớn hàng đầu Việt Nam.

Hương ViệT

Những năm qua, THACO được biết 
đến là Doanh nghiệp hàng đầu và có 
quy mô lớn nhất tại Việt Nam về lĩnh 
vực sản xuất lắp ráp ô tô, với chuỗi 

giá trị từ nghiên cứu phát triển sản phẩm (R&D), sản 
xuất linh kiện phụ tùng, lắp ráp ô tô, đến giao nhận 
vận chuyển và phân phối, bán lẻ. Sản phẩm có đầy đủ 
các chủng loại: xe tải, xe bus, xe du lịch, xe chuyên 
dụng và đầy đủ phân khúc từ trung cấp đến cao cấp 
với doanh số và thị phần luôn dẫn đầu thị trường 

Việt Nam trong nhiều năm qua. Đến nay, sau 23 năm 
hình thành và phát triển, THACO đã trở thành Tập 
đoàn công nghiệp đa ngành, trong đó cơ khí và ô 
tô là chủ lực, đồng thời phát triển các lĩnh vực sản 
xuất kinh doanh bổ trợ cho nhau, tạo ra giá trị cộng 
hưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh, bao gồm: 
Nông nghiệp; Đầu tư xây dựng; Logistics; Thương 
mại & Dịch vụ.

Để thúc đẩy, tạo bước đột phá về CNHT trong 
lĩnh vực cơ khí, góp phần phát triển ngành Công 

Năm 2020 THACO tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng hỗ trợ
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nghiệp Ô tô Việt Nam, THACO đã quyết định đầu 
tư vào Khu Kinh tế mở Chu Lai từ năm 2003. Qua đó, 
THACO đã xây dựng chiến lược nội địa hóa và tham 
gia chuỗi giá trị toàn cầu. Bên cạnh đầu tư xây dựng 
mới và nâng cấp các nhà máy sản xuất lắp ráp ô tô 
theo hướng tự động hóa, quản trị trên nền tảng số 
hóa để sản xuất hàng loạt theo yêu cầu riêng biệt của 
khách hàng, THACO đã đầu tư xây dựng khu công 
nghiệp sản xuất linh kiện ô tô lớn nhất Việt Nam tại 
Khu Kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam với quy 
mô gần 100 ha. Tại đây có 12 nhà máy sản xuất linh 
kiện - phụ tùng và tổ hợp cơ khí, không chỉ cung cấp 
cho các nhà máy lắp ráp ô tô của THACO và các 
doanh nghiệp trong nước mà còn xuất khẩu sang thị 
trường ASEAN và các nước trên thế giới. Sản phẩm 
từ các nhà máy này bao gồm: Linh kiện nội thất, ngoại 
thất xe bus, xe tải, xe du lịch; linh kiện composite; 
nhíp; kính; máy lạnh; la phông trần; tap-pi sàn; cản 
xe du lịch; thân vỏ ô tô; ghế và áo ghế; bộ dây điện; 
chassis và nhiều linh kiện phụ tùng khác…

Đến nay, sau 17 năm đầu tư tại Chu Lai, THACO 
đã hình thành Tổ hợp sản xuất và gia công cơ khí 
phục vụ sản xuất ô tô và linh kiện phụ tùng, đồng 
thời thực hiện gia công cho các khách hàng như 
Doosan Vina, General Electric (GE), Makitech (Nhật 
Bản), Agata, Three Stars và các công ty đến đầu tư 
tại Chu Lai. Tổng giá trị THACO gia công cho các 
doanh nghiệp này trong năm 2018 đạt 368 tỷ đồng; 
Đặc biệt, giá trị xuất khẩu linh kiện phụ tùng của 
THACO năm 2018 đạt hơn 20 triệu USD; năm 2019 
giá trị xuất khẩu ước đạt 25 triệu USD, đóng góp 
tích cực vào ngân sách quốc gia. Trong thời gian tới, 
Công ty sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu sang châu 
Âu và châu Mỹ. Tại Chu Lai, Tổ hợp Cơ khí được 
định hướng phát triển trở thành Trung tâm Cơ khí 
miền Trung, đảm nhận sản xuất, gia công và cung 
ứng sản phẩm cơ khí cho các doanh nghiệp trên địa 
bàn miền Trung - Tây Nguyên…

Truyền gửi thông điệp 2020 tới toàn Công ty, Chủ 
tịch HĐQT THACO Trần Bá Dương nêu rõ: “Mục 
tiêu chung của lĩnh vực ô tô và cơ khí trong năm 
2020 là giữ vững vị trí đứng đầu thị trường ô tô trong 
nước với thị phần trên 30%, song song đó, đẩy mạnh 
xuất khẩu ô tô và linh kiện phụ tùng qua đó tiếp tục 
gia tăng sản lượng, phát triển CNHT, đồng thời phát 
triển cơ khí trở thành ngành sản xuất kinh doanh 
tạo ra thế mạnh cho THACO trong công nghiệp, 
nông nghiệp, xây dựng thông qua các sản phẩm cơ 
khí nông nghiệp, cơ khí xây dựng và cơ khí thiết bị 

công nghiệp, hình thành trung tâm sản xuất và gia 
công cơ khí của đất nước ở miền Trung tại Chu Lai, 
Quảng Nam; Phấn đấu chỉ tiêu doanh thu linh kiện 
phụ tùng ô tô đạt hơn 4.400 tỷ đồng, trong đó: doanh 
thu ngoài hệ thống là 780 tỷ đồng và xuất khẩu là gần 
30 triệu USD…”.

Hiện THACO đang triển khai đầu tư xây dựng dự 
án nhà máy sản xuất phụ tùng xuất khẩu có vốn đầu tư 
100 triệu USD, với quy mô doanh thu xuất khẩu hằng 
năm 70 triệu USD và dự kiến đưa vào hoạt động cuối 
năm 2020. Đồng thời, Công ty tiếp tục thực hiện các dự 
án sản xuất linh kiện phụ tùng xuất khẩu khả thi khác 
với chỉ tiêu doanh thu cơ khí ước đạt 3.500 tỷ đồng, 
trong đó doanh thu ngoài hệ thống là 300 tỷ đồng và 
xuất khẩu hơn 3 triệu USD; Tăng cường hợp tác các 
doanh nghiệp bên ngoài nhằm sản xuất theo đúng thiết 
kế của khách hàng với chất lượng cao và giá thành tốt 
nhất. Với hướng đi này, cho thấy, THACO đang nỗ lực 
phát huy mọi thế mạnh, tiềm lực và nắm bắt rõ định 
hướng, chính sách, chiến lược phát triển CNHT của 
Nhà nước đề ra.

Có thể nói, năm 2020 được xem là rất thách thức 
trong bối cảnh ngành sản xuất kinh doanh ô tô cạnh 
tranh gay gắt và khốc liệt hơn từ trước đến nay, cũng là 
năm THACO bước vào giai đoạn phát triển đa ngành 
với quy mô lớn. Bởi vậy, Chủ tịch HĐQT THACO 
nhấn mạnh, đây là thời điểm đòi hỏi mỗi cán bộ nhân 
viên nhất là trong đội ngũ lãnh đạo là phải tập trung 
cao độ, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, trách nhiệm của 
mình, nhằm vượt qua mọi khó khăn, thách thức trên 
tinh thần tận tâm, trung thực và sáng tạo

Thaco tập trung phát triển CNHT trong lĩnh vực Cơ khí
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Theo đó, dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 111/2015/NĐ-CP thay thế “Điều 12. Chính sách 
ưu đãi đối với dự án sản xuất hoặc tham gia các công 
đoạn sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên 
phát triển”. Cụ thể: Đối với chính sách ưu đãi thuế, 
thuế thu nhập doanh nghiệp, được áp dụng ưu đãi thuế 
theo quy định của Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Luật về thuế.

Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối 
với hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định; nguyên 

liệu, vật tư, linh kiện để thực hiện dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo 
quy định của Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và 
các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bên cạnh đó, các chính sách ưu đãi về thuê đất, 
mặt nước; chính sách tín dụng; chính sách cho vay vốn 
lưu động và chính sách hỗ trợ bảo vệ môi trường cũng 
được sửa đổi, bổ sung để hoàn thiện

N.H

Triển lãm sẽ mở rộng quy mô và ngành hàng thêm 
các lĩnh vực đầu vào hỗ trợ trong chuỗi sản xuất các 
sản phẩm phụ tùng, phụ kiện như ngành nhựa, ngành 
cao su, ngành thép… để đáp ứng nhu cầu nâng cao năng 
lực sản xuất và phát triển thị trường của các doanh 
nghiệp nội địa; thu hút thêm nhiều doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ nước ngoài tham gia.

Đây cũng sẽ là nơi quy tụ trưng bày các loại xe 
điện, xe thông minh, linh kiện, phụ kiện cho xe điện, xe 

thông minh, công nghệ ắc quy, các thiết bị điều khiển 
tự động, thiết bị không người lái, thiết bị chuyển động 
tương lai… đến từ các quốc gia phát triển công nghệ 
hàng đầu thế giới. 

Quy mô triển lãm sẽ được tổ chức với diện tích 
15.000m2 với hơn 500 gian hàng, dự kiến thu hút khoảng 
15.000 lượt khách tham quan, trong đó có khoảng 8.000 
lượt khách giao thương

THÁI BìNH

Bên cạnh đó, Kon Tum phấn đấu sẽ hình thành các 
cơ sở công nghiệp hỗ trợ (CNHT) vào năm 2020 theo 
mục tiêu Kế hoạch số 3400/KH -UBND ngày 04/12/2018 
về việc thực hiện Chương trình phát triển CNHT trên 
địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2025. Với 6 
nhóm ngành như: Công nghiệp dệt may - giày da; linh 
kiện phụ tùng kim loại; linh kiện phụ tùng nhựa - cao 
su; linh kiện phụ tùng điện - điện tử và công nghiệp hỗ 
trợ cho công nghiệp công nghệ cao. Đến năm 2020, tỉnh 
sẽ đưa ra danh mục các dự án phù hợp với đặc thù của 
địa phương, bao gồm các dự án: Dự án sản xuất phụ 

liệu ngành may như cúc, mex, khoá kéo, băng chun; dự 
án sản xuất các phụ tùng đặc thù của ngành may như 
bàn chân máy khâu, máy cắt, máy kiểm vải; dự án phục 
vụ ngành da giày như sản xuất đế giày, mũi giày và phụ 
liệu giày chất lượng cao. 

Với việc ưu tiên các dự án trên, tỉnh Kon Tum phấn 
đấu đến năm 2025, tỷ lệ cung ứng sản phẩm CNHT cho 
ngành dệt may - da giày trên địa bàn tỉnh cơ bản đáp 
ứng được nhu cầu của các doanh nghiệp

HồNG TRƯờNG

Sửa đổi, bổ SuNg Nghị địNh Về phát triểN côNg Nghiệp hỗ trợ

SaigoN autotech & acceSSorieS 2020 
Sẽ DiễN ra Vào tháNg 5/2020

KoN tum DàNh 11 tỷ đồNg hỗ trợ DoaNh Nghiệp cNht

Bộ Công Thương hiện đang dự thảo sửa đổi Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát 
triển công nghiệp hỗ trợ trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Theo đó, Triển lãm quốc tế về Công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện và Công nghiệp hỗ trợ năm 2020 
(Saigon Autotech & Accessories 2020) sẽ được tổ chức từ ngày 21/5 – 24/5/2020 tại Trung tâm 
Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh.

Theo đó, giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh sẽ dự kiến bố trí gần 11 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ của Trung 
ương, ngân sách địa phương, huy động từ các nguồn khác để kết nối, tư vấn hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong nước và 
một số tỉnh Nam Lào, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT...
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Cùng với đó, Hà Nội phấn đấu giá trị sản 
xuất công nghiệp của CNHT chiếm 
khoảng 18% giá trị sản xuất công nghiệp 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Hà 

Nội; Chỉ số phát triển lĩnh vực CNHT hàng năm tăng 
trên 12%, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng giá trị 
tăng thêm bình quân ngành Công nghiệp 02 năm 2019 - 
2020 đạt từ 9,78 - 10,79%/năm, nhằm đạt mục tiêu cả giai 
đoạn 2016 - 2020 tăng 8,6 - 9%. 

Ông Đàm Tiến Thắng, Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Hà Nội nhấn mạnh: “Để thúc đẩy phát triển 
CNHT thời gian tới, chúng tôi sẽ ưu tiên các chương 
trình xúc tiến thương mại, liên kết hợp tác đầu tư với các 
tập đoàn, doanh nghiệp nước ngoài; thu hút, kêu gọi các 
đối tác đầu tư vào CNHT...

Về phía các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn cần 
chú trọng đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Ngoài 
các giải pháp hỗ trợ về tài chính, phát triển khoa học - 
công nghệ cũng như nguồn nhân lực, cần thúc đẩy liên 
kết với các doanh nghiệp đa quốc gia, công ty sản xuất 
và lắp ráp nước ngoài. Các doanh nghiệp không thể chỉ 
trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước mà phải chủ động 
đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sản 
xuất để từng bước giành được chỗ đứng trong bối cảnh 
thị trường cạnh tranh như hiện nay”.

Hiện nay, Hà Nội đã và đang tích cực triển khai nhiều 
nội dung, chương trình hành động, thực hiện nhiều giải 
pháp trọng yếu như: Xây dựng Quy chế quản lý và sử 
dụng kinh phí phát triển CNHT thành phố Hà Nội; Kết 
nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT thành nhà cung ứng sản 
phẩm cho khách hàng trong và ngoài nước, xúc tiến đầu 
tư vào lĩnh vực CNHT; Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng hệ 
thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất 
toàn cầu trong quản trị doanh nghiệp, quản trị sản xuất;  
Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp 
ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT; 

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển giao và 
đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm linh kiện, 
phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu;…

Theo Kế hoạch số 91, để có được 400 doanh nghiệp 
đủ năng lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu 
tại Việt Nam, Thành phố đã và đang điều tra, khảo sát 
khoảng 1.000 doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp 
trọng điểm như Chế biến - Chế tạo; Điện - Điện tử; 
Công nghiệp vật liệu; Dệt may; Bao bì; Thu thập thông 
tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về CNHT; xây dựng 
trang thông tin về CNHT của Hà Nội… Trong đó, Sở 
Công Thương Hà Nội sẽ tập trung hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhiều chương trình kết nối doanh nghiệp trên 
địa bàn với các doanh nghiệp nước ngoài,… đồng thời, 
hỗ trợ doanh nghiệp Hà Nội trong việc quản lý, quản 
trị, phát triển nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ; 
tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện 
môi trường đầu tư... để tạo điều kiện phát triển cho các 
doanh nghiệp CNHT.

Có thể nói, CNHT đang được xem là lĩnh vực quan 
trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Bởi vậy, thực 
hiện tốt các mục tiêu Kế hoạch số 91 sẽ góp phần thay 
đổi cơ cấu ngành công nghiệp Hà Nội, xây dựng Thủ đô 
ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn

hoạt động trong lĩnh Vực cnht
Hà Nội pHấN Đấu có kHoảNg 900 doaNH NgHiệp

Đó là mục tiêu đến hết năm 2020 mà ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Thủ đô 
phấn đấu đạt được theo Kế hoạch số 91/KH-UBND của TP Hà Nội ban hành vào ngày 
09/4/2019, trong đó có 400 doanh nghiệp có hệ thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn 
đa quốc gia tại Việt Nam.

Hà naM

Hết 2020, Hà Nội phấn đấu có khoảng 400 DN CNHT đủ năng 
lực cung ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG40

Công nghiệp hỗ trợ

Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

 thúC đẩy Cnht phát triển
vĩNH PHúC: NHIều Cơ CHế ưu ĐãI

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Vĩnh Phúc sẽ trở thành một trong những trung tâm công 
nghiệp sản xuất ô tô, xe máy và công nghiệp phụ trợ của cả nước. Những năm qua, UBND tỉnh 
đã luôn xác định phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là tiền đề quan trọng hàng đầu phục 
vụ trực tiếp cho các ngành công nghiệp chủ lực phát triển. Do đó, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, 
chính sách ưu đãi nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa ngành CNHT.

Tuấn ninH

Ngày 05/7/2016, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 
đã phê duyệt Dự án về khuyến khích 
phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai 
đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 

2030. Theo đó, mục tiêu đến năm 2020, CNHT trở thành 
ngành công nghiệp phát triển hiện đại, tham gia vào việc 
sản xuất và cung cấp phần lớn các linh kiện, phụ tùng, 
dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các ngành công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh. Phấn đấu đến năm 2030, CNHT Vĩnh Phúc 
tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực phục vụ các ngành 
công nghiệp có công nghệ cao và sản xuất được các linh 
kiện và thiết bị hiện đại. Các sản phẩm CNHT có khả 
năng cạnh tranh cao và tham gia sâu vào mắt xích quan 
trọng trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.

Để hoàn thành Dự án đó, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã 
tập trung tăng cường huy động nguồn vốn đầu tư phát 
triển CNHT; Đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư phát 
triển CNHT; Xây dựng sự liên kết giữa các doanh nghiệp 
trong quá trình phát triển CNHT và phát triển khoa học 
công nghệ. Ngoài ra, tỉnh cũng chú trọng nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho CNHT; Đẩy mạnh và hiện đại 
hóa hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện cho CNHT 
phát triển song hành với các giải pháp cải cách thủ tục 
hành chính, tiếp cận đất đai, mặt bằng... để tạo điều kiện 
thuận lợi cho các dự án đầu tư đạt hiệu quả.

Sau nhiều năm đẩy mạnh triển khai, toàn tỉnh hiện 
có gần 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNHT 
với tổng số vốn đăng ký đạt gần 2,5 tỷ USD. Các doanh 
nghiệp CNHT đầu tư trên địa bàn chủ yếu tập trung phục 
vụ 5 lĩnh vực, gồm: Sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy; Cơ khí 
chế tạo; Sản xuất lắp ráp điện, điện tử; Công nghiệp dệt 
may, da giày; Sản xuất vật liệu xây dựng. Cũng nhờ những 
định hướng đúng đắn trong việc phát triển ngành CNHT 
tỉnh nhà, đến nay, hệ thống hạ tầng của các khu công 
nghiệp tại Vĩnh Phúc đã tương đối hoàn thiện với 19 khu 
công nghiệp tập trung và 32 cụm công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp. Điều này đã góp phần thúc đẩy các ngành 

công nghiệp chủ lực của địa phương phát triển, giúp hình 
thành mối liên kết sản xuất giữa các doanh trong nước và 
doanh nghiệp FDI. Đồng thời, tạo điều kiện cho doanh 
nghiệp trong nước từng bước tiếp cận công nghệ tiên tiến 
và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thời gian tới, để ngành CNHT của tỉnh tiếp tục phát 
triển, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ hỗ trợ 100% kinh phí lập 
hồ sơ và cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm CNHT công nghệ cao và chi phí đánh giá công 
nhận đạt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo khu 
vực cho sản phẩm CNHT. Đồng thời, hỗ trợ lãi suất vay 
vốn thực hiện đầu tư dự án mới hoặc mở rộng dự án từ 
20% quy mô trở lên; Hỗ trợ 50% chi phí, lãi suất vay vốn 
đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất CNHT để nâng cao năng lực 
sản xuất, chất lượng sản phẩm; Hỗ trợ 100% kinh phí cho 
doanh nghiệp tổ chức giới thiệu, phổ biến quy trình công 
nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm CNHT 
trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các lớp đào tạo nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực cho CNHT…

Công ty TNHH Công nghiệp Chính xác Việt Nam 1 (KCN Khai 
Quang) sản xuất, kinh doanh linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy 
cho thị trường Việt Nam và xuất khẩu
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hà nam

Giai đoạn 2016 – 2019, tỉnh Hà Nam đã thu hút được gần 200 dự án thuộc lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT), chế biến, chế tạo. Trong đó, riêng số dự án thuộc lĩnh vực CNHT chiếm 
46,3%; công nghiệp chế biến chiếm 22,3% và công nghiệp chế tạo, lắp ráp là 21,1%; sự phát triển 
này đã đóng góp quan trọng vào kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trường PHạM

Thời gian qua, Hà Nam đã và đang tập trung 
phát triển ngành CNHT. Điển hình phải kể 
đến việc UBND tỉnh Hà Nam ban hành 
và triển khai thực hiện các chính sách về 

phát triển CNHT như: Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 
8/4/2016 về đẩy mạnh phát triển CNHT, chế biến, chế 
tạo tạo nền tảng phát triển công nghiệp với tốc độ cao 
và bền vững giai đoạn 2016 - 2025; Quyết định số 48/
QĐ-UBND ngày 12/01/2016 về phê duyệt đề án đổi mới 
định hướng đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 và tầm 
nhìn đến năm 2030. Trong đó, lĩnh vực ưu tiên phát triển, 
thu hút đầu tư của tỉnh là các ngành CNHT, công nghệ 
cao… đã mở đường thông thoáng cho CNHT trên địa 
bàn phát triển.

Là một doanh nghiệp có lịch sử hoạt động trong 
lĩnh vực phụ trợ công nghiệp ô tô hơn 300 năm, Công ty 
TNHH Ohtsuka Sangyo Material Việt Nam (KCN Đồng 
Văn III) thuộc Tập đoàn Ohtsuka Sangyo Material Nhật 
Bản có thị phần chiếm 70% tại Nhật Bản chuyên sản 
xuất, gia công, lắp ráp tấm lót ghế và vỏ ghế ô tô, sau hai 
năm hoạt động đã vượt công suất giai đoạn 1, đạt 7 triệu 
sản phẩm (công suất ban đầu 6 triệu sản phẩm/năm), góp 
phần làm tăng giá trị xuất khẩu và phát triển kinh tế của 
tỉnh Hà Nam. Trong năm 2020, Công ty phấn đấu nâng 
công suất lên 10 triệu sản phẩm. 

Theo ông Trần Văn Kiên - Trưởng Ban Quản lý các 
KCN tỉnh Hà Nam cho biết: Việc một doanh nghiệp 
của Nhật Bản chọn Hà Nam để đầu tư cho thấy chủ 
trương của tỉnh trong việc xây dựng KCN hỗ trợ Đồng 
Văn III để đẩy mạnh phát triển ngành CNHT là hết sức 
đúng đắn, đến nay đã phát huy hiệu quả và ngày càng 
phát triển. Hiện KCN Đồng Văn III đã cơ bản được lấp 
đầy giai đoạn 1 đã thể sự quyết tâm và năng động trong 
đổi mới định hướng thu hút đầu tư của tỉnh.

Hiện nay, tại Hà Nam, các sản phẩm thuộc các lĩnh 
vực CNHT, chế biến, chế tạo khá đa dạng như: Điện 
tử, viễn thông, sản xuất lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo và 
các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, sản phẩm 
chế biến (thịt lợn)…

Nhờ đẩy mạnh thu hút các dự án CNHT, chế biến, 
chế tạo đã nâng tầm phát triển và giá trị sản xuất công 
nghiệp trong các KCN tăng nhanh qua các năm. Giai 
đoạn 2016 - 2019, giá trị sản xuất công nghiệp trong các 
KCN tăng bình quân trên 30%/năm. Đáng chú ý, chỉ 
đến năm 2018, giá trị sản xuất công nghiệp trong các 
KCN đã vượt mục tiêu của nghị quyết, chiếm 78,6% giá 
trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh (mục tiêu Nghị quyết 
đến năm 2020 chiếm 74%).

Hiện nay, hạ tầng các KCN tiếp tục được xây dựng 
hoàn thiện, chuẩn bị sẵn sàng quỹ đất để thu hút đầu tư. 
Cùng với đó các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp 
ngày càng được nâng cao (hệ thống điện, viễn thông, 
nước sạch...) và một số dịch vụ đang được triển khai đầu 
tư tạo thuận lợi cho phát triển của doanh nghiệp như 
cảng ICD, nhà ở công nhân… Đây là những thuận lợi lớn 
để các KCN tiếp tục tăng nhanh số lượng doanh nghiệp 
và giá trị công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo trong 
những năm tới, góp phần thực hiện mục tiêu đến năm 
2025, giá trị sản xuất công nghiệp hỗ trợ (CNHT) toàn 
tỉnh Hà Nam đạt trên 51.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 
30% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp

ưu TiêN THu HúT Đầu Tư pHáT TriểN cNHT

Hà Nam đặt mục tiêu đến năm 2025, giá trị sản xuất  CNHT 
chiếm 30% giá trị sản xuất toàn ngành Công nghiệp
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Hiện nay, lưới điện thông minh đang trên đà cải 
tiến và tiếp tục đưa vào sử dụng rộng rãi ở Việt Nam 
với kỳ vọng về tiềm năng lớn giúp sử dụng năng lượng 
điện tiết kiệm, hiệu quả, bền vững.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng - 
Trưởng Ban Chỉ đạo Lưới điện Thông minh nhấn mạnh, 
việc vận hành hệ thống điện một cách ổn định đóng vai 
trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã 
hội của mỗi quốc gia. Phát triển lưới điện thông minh 
là một định hướng đúng đắn của Việt Nam.

Bên cạnh đó, với xu thế chung về phát triển năng 
lượng tái tạo, năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ lưới 
điện thông minh là một trong những giải pháp hữu hiệu 
để tích hợp, vận hành ổn định, tối ưu các nguồn năng 
lượng mới, năng lượng tái tạo; góp phần khuyến khích 
phát triển, tăng tỷ trọng và khai thác có hiệu quả nguồn 
điện sử dụng năng lượng tái tạo, qua đó góp phần bảo 
vệ môi trường, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia 
và phát triển bền vững

BảO KIêN

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương 
đề nghị UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương phối 
hợp Quỹ Quốc tế về Bảo vệ thiên 
nhiên (WWF) tổ chức các hoạt động 
truyền thông hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất diễn ra trong tháng 3 
nhằm thu hút được sự quan tâm của 
đông đảo các tổ chức, cơ quan và 
người dân trên địa bàn tỉnh, thành 
phố tham gia vào Chiến dịch.

Do ảnh hưởng Dịch viêm phổi 

cấp COVID-19, trong thời gian 
diễn ra Chiến dịch Giờ Trái đất 
năm 2020, Bộ Công Thương đề nghị 
UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo 
tăng cường các hoạt động tuyên 
truyền theo hình thức trực tuyến, 
phát thanh, truyền hình, treo băng 
rôn khẩu hiệu, hạn chế tổ chức các 
sự kiện tập trung đông người khi 
chưa công bố hết dịch.

Được biết, năm 2019, trong 1 
giờ tắt điện, Việt Nam đã tiết kiệm 

được sản lượng điện là 492.000 kWh, 
tương đương số tiền khoảng 917 
triệu đồng

H.N

Việc đầu tư phát triển năng lượng mặt trời, trong 
đó có điện mặt trời trên mái nhà là một trong những 
giải pháp giúp tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Từ thực 
tế đó, ngày 12/3, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI) và Tập đoàn Sơn Hà (SONHA) đã ký 
kết thỏa thuận hợp tác phát triển điện mặt trời trên mái 
nhà trên địa bàn TP Hà Nội.

Đại diện hai doanh nghiệp cho biết, khi tham gia 
lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà trong năm 
2020, EVNHANOI và SONHA sẽ hỗ trợ khách hàng 
tiền mặt 2 triệu đồng cho hệ thống có công suất dưới 
3 kWp và 5 triệu đồng cho hệ thống có công suất từ 3 

kWp trở lên; thực hiện công việc thủ tục liên quan đến 
thay thế công tơ điện 2 chiều; cung cấp dịch vụ bảo trì 
miễn phí cho hệ thống trong 2 năm đầu.

Bên cạnh đó, người dân và doanh nghiệp khi lắp 
đặt các sản phẩm điện mặt trời trên mái nhà sẽ được 
cam kết đấu nối vào điện lưới quốc gia, sử dụng thuận 
tiện và có thể bán lại cho công ty điện lực với mức giá 
ưu đãi. Đặc biệt, không chỉ giúp giảm tải áp lực lên lưới 
điện, với chi phí lắp đặt chỉ 20 triệu đồng/1kWp (tùy 
thuộc điều kiện lắp đặt), khách hàng sẽ chỉ mất 5 - 6 
năm để có thể hoàn vốn ban đầu và thu lợi nhuận

HồNG TRƯờNG

DoaNh Nghiệp Ký Kết hợp tác phát triểN điệN mặt trời trêN 
mái Nhà

Vừa qua, Bộ Công Thương đã tổ chức họp Ban chỉ đạo phát triển lưới điện thông minh nhằm báo 
cáo tình hình, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình Lưới điện năm 2019 và đề xuất kế 
hoạch công tác của Ban chỉ đạo năm 2020.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam tổ 
chức, trong đó, sẽ vận động các tổ chức, cơ quan và người dân thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần 
thiết vào thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất, đó là từ 20h30’ - 21h30’, Thứ Bảy, ngày 28/3/2020.

côNg Nghệ lƯới điệN thôNg miNh giúp Sử DụNg NăNg lƯợNg 
tiết Kiệm, hiệu quả

Sắp DiễN ra Sự KiệN giờ trái đất tại Việt Nam Năm 2020
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Cụ thể, năm 2019, Hà Nội đã tập trung 
tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả với nhiều hình thức 
như sử dụng tờ rơi, căng băng rôn tuyên 

truyền tại các trụ sở, tòa nhà; sử dụng poster, áp phích 
cổ động tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ) và TKNL; 
Phát 6.700 lượt phát clip tuyên truyền về TKĐ, TKNL 
tại khu vực công cộng, khu vực đông dân cư, trung tâm 
thương mại trên bảng quảng cáo đèn led tấm lớn…

Để hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, Thành phố 
đã chỉ đạo các quận, huyện thị xã nâng cao nhận thức 
cộng đồng về TKNL, bảo vệ môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu thông qua những hình thức tuyên truyền, 
giáo dục phong phú. Chiến dịch đã góp phần vào 
lượng điện tiết kiệm trong 1 giờ tắt đèn của cả nước 
là 1.962.000 kWh điện, tiết kiệm được hơn 3,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Thành phố cũng ưu tiên phát triển mô 
hình sử dụng năng lượng xanh cho các cơ sở sử dụng 
năng lượng trọng điểm trong công nghiệp và công trình 
xây dựng theo tiêu chí của TP. Hà Nội. Vận động, hướng 
dẫn 171 cơ sở tham gia đánh giá công nhận danh hiệu cơ 
sở, công trình xây dựng sử dụng năng lượng xanh và đã 
công nhận danh hiệu “Năng lượng xanh” cho 66 cơ sở.

Trong phong trào Hộ gia đình TKĐ, TKNL, đã 
tổ chức trên 1.295 buổi tuyên truyền về kỹ năng lựa 
chọn, sử dụng trang thiết bị TKĐ, TKNL cho các hộ gia 
đình, qua đó công nhận 2.850 hộ gia đình sử dụng TKĐ, 
TKNL tiêu biểu của các quận, huyện, thị xã.

Vừa qua, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban 
hành Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về việc 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn 
thành phố Hà Nội trong năm 2020.

Theo nội dung kế hoạch, Thành phố sẽ hướng dẫn 
các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn toàn 
TP. Hà Nội hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng 
các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, 
TKNL trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phổ biến để nhân rộng các 
mô hình điển hình TKNL trên địa bàn Thành phố. Phấn 
đấu đạt mức TKNL năm 2020 từ 1,4% - 2,2% mức tiêu 
thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu. Đồng thời hỗ 
trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội 
thảo, triển lãm về TKNL để tiếp cận các nhà cung cấp, 
đối tác đầu tư và khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại 
TKNL; xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết 
bị công nghệ TKNL tại cơ sở.

Rõ ràng, việc triển khai các giải pháp TKNL đã giúp 
người dân, doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cho gia đình 
và xã hội. Thời gian tới, Thành phố sẽ tích cực thực 
hiện các giải pháp về xây dựng chiến lược, quy hoạch, 
kế hoạch trung hạn, dài hạn với những mục tiêu cụ thể 
trong từng giai đoạn phát triển kinh tế; đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế trong đào tạo và khoa học công nghệ năng 
lượng tái tạo…để phát triển năng lượng tái tạo gắn với 
bảo vệ môi trường Thủ đô

Phát triển mô hình sử dụng năng lượng xanh; tích cực hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất; 
thường xuyên tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng (TKNL) tới cộng đồng…, đó là các giải 
pháp mà Hà Nội đang tích cực triển khai nhằm giúp TKNL có hiệu quả.

Bảo Kiên

NHiều giải pHáp 
TiếT kiệm NăNg LượNg Hiệu Quả ở Hà Nội

Hưởng ứng Chiến dịch giờ trái đất, TP. Hà Nội đã góp phần 
vào lượng điện tiết kiệm trong 1 giờ tắt đèn của cả nước là 
1.962.000 kWh điện, tiết kiệm 3,2 tỷ đồng
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Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) đã được Quốc hội thông 
qua năm 2010. Từ đó, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành nhiều Nghị 
định, Thông tư quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm, trong đó, nổi bật là Quyết định 
số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc 
gia về sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2019 - 2030. Quán triệt những chủ trương đó, ngày 
08/5/2019, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành kế hoạch số 1502/KH-UBND về việc 
thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai 
đoạn 2019 - 2030.

Theo đó, mục tiêu nổi bật của Kế hoạch 
nhằm nâng cao năng lực, nhận thức về 
quản lý của các tổ chức, cá nhân trên địa 
bàn tỉnh về sử dụng NLTK&HQ để góp 

phần đảm bảo, ổn định an ninh năng lượng gắn với bảo 
vệ môi trường và phát triển KT-XH bền vững; Hình 
thành thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm trong 
mọi hoạt động của xã hội; Giảm cường độ năng lượng 
trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; Tiết kiệm năng 
lượng (TKNL) trở thành hoạt động thường xuyên đối 
với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các 
ngành sản xuất tiêu thụ nhiều năng lượng để hướng tới 
mục tiêu tăng trưởng xanh…

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Bắc Giang đã đưa ra 08 
nội dung của kế hoạch cần phải thực hiện với tổng kinh 
phí cho cả giai đoạn 2019 - 2030 là gần 93,5 tỷ đồng, 
bao gồm: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 
nâng cao nhận thức cho cộng đồng và thúc đẩy sử dụng 
NLTK&HQ gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền 
vững; Nâng cao vai trò quản lý nhà nước về sử dụng 
NLTK&HQ; Sử dụng NLTK&HQ trong các công trình, 
tòa nhà và cơ quan, công sở; Sử dụng năng lượng tiết 
kiệm trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp; Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm trong hoạt động giao thông 
vận tải; Sử dụng NLTK&HQ trong chiếu sáng đô thị, 
công trình công cộng; Chương trình TKNL trong sản 
xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn và các làng 
nghề; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhu cầu 
phụ tải điện.

Để thực hiện tốt các nội dung đó, Chương trình đã 
đề ra nhiều giải pháp như: Cần phải đầu tư, nâng cao 
năng lực cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bắc Giang có đủ điều kiện về 
cơ sở vật chất, nguồn nhân lực để triển khai thực hiện 
nhiệm vụ; Đầu tư cho công tác truyền thông, thông 
tin, tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn 
nâng cao nhận thức của cộng đồng về TKNL; Tăng 
cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng 
NLTK&HQ trong tất cả các ngành, các cấp, các lĩnh 
vực theo đúng quy định của pháp luật; Nghiên cứu 
và đưa vào áp dụng các dạng năng lượng mới, năng 

cHươNg TrìNH Quốc gia Về sử dụNg 
NLTk&HQ giai ĐoạN 2019 - 2030

Bắc giang: đẩy mạnh thực hiện

Tuấn anH

Công ty Điện lực Bắc Giang tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng đồng về TKNL
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lượng sạch, năng lượng tái tạo cũng như áp dụng các 
giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các lĩnh 
vực đời sống…

Là đơn vị được UBND tỉnh giao làm Thường trực 
Ban chỉ đạo và có trách nhiệm phối hợp với các Sở, 
ngành, địa phương và các tổ chức liên quan thực hiện 
Chương trình, Sở Công Thương Bắc Giang có trách 
nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác phối 
hợp với các cơ quan Trung ương và hợp tác với các 
tổ chức quốc tế thực hiện các đề án thuộc Chương 
trình TKNL quốc gia, chương trình TKNL trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2030. Ngoài ra, Sở cũng là 
đầu mối hướng dẫn các văn bản pháp lý có liên quan 
đến các đơn vị thực hiện Kế hoạch; Nghiên cứu, đề 
xuất các giải pháp huy động các ngồn vốn hợp pháp 
khác để thực hiện Kế hoạch (ngoài nguồn vốn ngân 
sách). Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các sở, ban 
ngành, UBND huyện, thành phố để tham mưu xây 
dựng cơ chế, chính sách khuyến khích ứng dụng công 
nghệ và sử dụng sản phẩm TKNL trên địa bàn tỉnh; 
Tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện kế 
hoạch sử dụng NLTK&HQ của các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp trên địa bàn để tổng hợp, báo cáo Chủ 
tịch UBND tỉnh…

Đặc biệt, hàng năm, Sở cần chủ động lập và triển 
khai kế hoạch sử dụng NLTK&HQ; Thực hiện kiểm 
toán năng lượng, cũng như xây dựng mô hình quản 
lý năng lượng theo quy định; Xây dựng kế hoạch đào 
tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ và 
người lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn về 
sử dụng NLTK&HQ; Tham gia các hội thảo, hội nghị 
về hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm, cũng 
như tuyên truyền việc thực hiện sử dụng NLTK&HQ 
trên địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, sử dụng NLTK&HQ đã và sẽ 
góp phần phát triển KT-XH theo hướng bền vững. 
Do đó, việc UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng 
NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 
2019 - 2030 là rất cần thiết và cấp bách. Do vậy, ngoài 
sự nỗ lực của các đơn vị triển khai thì cũng rất cần sự 
chung tay của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
hộ gia đình trên toàn tỉnh để Chương trình đạt được 
hiệu quả cao nhất

Sử dụng các thiết bị TKNL sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xanh hóa môi trường tự nhiên
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Hiện nay, trên cả nước có khoảng 5.400 làng nghề, thì riêng Hà Nội chiếm 1/4 trong số đó. Có 
52 nghề truyền thống được công nhận trên cả nước thì Hà Nội có 47 nghề, chủ yếu là các nhóm 
nghề: Gốm sứ, sơn mài, thêu, mây tre… Một số làng nghề đang tồn tại và phát triển trở thành 
thương hiệu như gốm Bát Tràng, lụa Vạn Phúc, tranh Hàng Trống, mỹ nghệ Sơn Đồng... Sự 
phát triển của làng nghề đã tác động không nhỏ đến các chương trình xây dựng nông thôn mới, 
giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tại các địa phương.

nhiều giải pháp phát triển làng nghề, 
nâng Cao đời sống người dân

Hà NộI:

Bảo Hân

Khi nhắc đến các làng nghề trên địa bàn thành 
phố Hà Nội không thể không nhắc đến làng 
gốm Bát Tràng (xã Bát Tràng, huyện Gia 
Lâm) - một ngôi làng cổ với gốm sứ nức 

tiếng xa gần với đội ngũ nghệ nhân được công nhận là 
lớn nhất trên cả nước. Từ xa xưa, nơi đây đã nổi tiếng với 
việc sản xuất ra những viên gạch chất lượng. Kinh thành 
Thăng Long cũng đã được xây dựng từ loại gạch này. Rồi 
sau đó, những sản phẩm như ấm chén, bát đĩa được các 
nghệ nhân Bát Tràng thổi hồn trở thành những sản phẩm 
truyền thống mang giá trị cao. Tuy nhiên, Bát Tràng cũng 
có thời kì chật vật trước thay đổi của thị trường dẫn đến 
việc không còn đảm bảo công việc cho các nghệ nhân 
trong làng. Các nghệ nhân ngoài tài năng và tâm huyết 
còn phải không ngừng sáng tạo để đổi mới, kịp thích 
nghi, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Không chỉ riêng Bát Tràng, nhiều làng nghề khác 
của Hà Nội cũng rơi vào tình trạng khó khăn do phải 
đối mặt với sự cạnh tranh sản phẩm và thị trường, trong 
khi, hầu hết các cơ sở sản xuất trong làng nghề chủ yếu 
là nông hộ, quy mô nhỏ lẻ, ít vốn, thiếu kinh nghiệm 
quản lý sản xuất. Mặt khác, một số hạn chế còn tồn 
tại trong việc phát triển các làng nghề như vấn đề xử 
lý ô nhiễm môi trường làng nghề chưa được quan tâm 
đúng mức, lao động có tay nghề còn hạn chế, thiếu tính 
chuyên nghiệp, chủ động…

Để các làng nghề tại Thủ đô tiếp tục phát triển, 
UBND thành phố đã có nhiều giải pháp thúc đẩy, tháo 
gỡ những khó khăn, vướng mắc, mở ra những hướng đi 
mới cho việc duy trì, phát triển các làng nghề đang tồn 
tại, trong đó đặc biệt quan tâm đến lớp nghệ nhân trẻ 
- đội ngũ kế thừa, gìn giữ và phát huy bản sắc dân tộc. 
Theo Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng 

Điều phối nông thôn mới Hà Nội Lê Thiết Cương: 
Để tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề, Ban Chỉ đạo 
Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy đã chỉ đạo, 
thời gian tới tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, 
nhân cấy nghề; mở rộng sản xuất tại các cụm, điểm 
công nghiệp làng nghề nông thôn. Năm 2020, Sở Công 
Thương Hà Nội sẽ phối hợp với từng địa phương tổ 
chức 47 lớp truyền nghề, cấy nghề thủ công mỹ nghệ 
cho 1.650 lao động nông thôn. Đây là nơi để các nghệ 
nhân và những người thợ thủ công tạo nên sức sống 
cho làng nghề. Thành phố cũng đang tập trung xây 
dựng chương trình OVOP - "Mỗi làng một sản phẩm", 
trong đó đề ra các giải pháp cụ thể để phát triển làng 
nghề, nâng cao đời sống người dân. 

Có thể nói, làng nghề truyền thống chính là nguồn 
di sản văn hóa phi vật thể phong phú, thông qua đó góp 
phần nâng cao tình yêu quê hương đất nước cho các thế 
hệ mai sau. Việc bảo tồn và phát huy làng nghề không 
chỉ giữ gìn bản sắc dân tộc mà còn đóng góp hiệu quả 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế của đất nước

Làng gốm sứ Bát Tràng
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Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
năm 2019, hoạt động khuyến công tỉnh Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo 
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển 
sản xuất theo hướng bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, qua đó đẩy nhanh chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống xã hội nông thôn.

tập trung hỗ trợ máy móC,
thiết bị tiên tiến Vào sản xuất

KHuyếN CôNG BắC NINH:

BícH ngọc

Với nguồn kinh phí hơn 6,7 tỷ đồng từ 
chương trình khuyến công quốc gia và 
khuyến công địa phương, năm 2019, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 

triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (TTKC) đã có điều kiện 
thuận lợi triển khai nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp. 
Theo đó, Trung tâm đã dành riêng 3,9 tỷ đồng để thực 
hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất cho 19 cơ sở công nghiệp nông thôn, 
giúp các cơ sở giảm chi phí, giảm ô nhiễm môi trường, 
tăng giá trị sản xuất, sản phẩm hàng hóa được đa dạng 
hóa, nâng cao chất lượng, số lượng, tăng sức cạnh tranh, 
hiệu quả kinh tế, tăng thu nhập cho người lao động.

Nét nổi bật của TTKC trong năm qua là, tổ chức 
thành công Hội chợ Công Thương đồng bằng sông Hồng 
- Bắc Ninh 2019 và Ngày hội Làng nghề - Du lịch ASEAN 
2019. Hai sự kiện đã góp phần quảng bá tiềm năng thế 
mạnh, những thành tựu kinh tế, xã hội của tỉnh Bắc Ninh, 
đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp và thương mại. 
Thông qua sự kiện, các doanh nghiệp đã có nhiều cơ hội 
tìm kiếm đối tác, khách hàng để mở rộng thị trường.

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Văn Hiện - Giám 
đốc TTKC cho biết: Thời gian qua, công tác khuyến 
công đã góp phần tích cực vào thực hiện kế hoạch 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các địa 
phương, khẳng định được vai trò quan trọng trong việc 
động viên, huy động các nguồn lực trong xã hội, góp 
phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động ở nông thôn, đảm bảo an sinh xã hội.

Bước sang năm 2020, để hoạt động khuyến công tiếp 
tục phát huy tính hiệu quả, TTKC đã đề ra phương hướng, 
xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện cụ thể. Theo đó, 
Trung tâm sẽ tăng cường phối hợp các cấp ủy Đảng, 
Chính quyền, đoàn thể địa phương, chỉ đạo, điều hành về 
công tác khuyến công; Khuyến khích các tổ chức cá nhân 
trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ hoạt động khuyến 

công; Hỗ trợ có chọn lọc cơ sở doanh nghiệp trong các 
cụm công nghiệp, làng nghề để làm đầu tầu phát triển sản 
xuất công nghiệp nông thôn, liên kết các doanh nghiệp 
sản xuất với thương nghiệp tạo sự hợp tác và cạnh tranh 
lành mạnh trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Trung tâm cũng sẽ ưu tiên, khuyến khích và tăng cường 
các hoạt động hỗ trợ ứng dụng phát triển khoa học công 
nghệ trong sản xuất kinh doanh tại các cơ sở sản xuất; 
Tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng phương thức các hoạt động 
thông tin tuyên truyền, bằng nhiều hình thức nhằm phổ 
biến truyền tải kịp thời đầy đủ về cơ chế chính sách hoạt 
động khuyến công, phân cấp cho các địa phương thực hiện 
công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích các cơ sở, 
doanh nghiệp thực hiện chương trình khuyến công.

Hiệu quả từ các chương trình khuyến công đã mang 
lại những đổi thay tích cực cho nền kinh tế tỉnh Bắc 
Ninh. Tin tưởng rằng, với sự nhiệt huyết của các cán 
bộ làm công tác khuyến công, hoạt động khuyến công 
Bắc Ninh sẽ từng bước làm thay đổi diện mạo CNNT, 
góp phần phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
tỉnh nhà theo hướng hiệu quả và bền vững

Năm 2019, TTKC Bắc Ninh đã dành riêng 3,9 tỷ đồng để thực 
hiện chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất cho các cơ sở sản xuất CNNT
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Hải Phòng là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của cả nước. Do vậy những năm 
qua, hoạt động khuyến công liên tục được coi trọng.

cho kinh tế địa phương
Hải pHòNg: kHuyếN côNg Tạo cú HícH pHáT TriểN

Lê PHương

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Hải Phòng đã bám sát các chương trình 
khuyến công quốc gia, hỗ trợ đắc lực 

cho sự phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và 
ngành nghề nông thôn. 

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Hải Phòng đã triển khai thực hiện 13 
đề án và 01 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện là hơn 6,9 
tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 3,96 tỷ 
đồng, còn lại là kinh phí đóng góp của đơn vị tham gia.

Trung tâm cũng hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến cho 4 cơ sở công 
nghiệp nông thôn, với tổng giá trị vốn đầu tư thu hút 
được khoảng 1,04 tỷ đồng. Đồng thời, Trung tâm cũng 
xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất 
đúc kim loại và đã thu hút được 33 lao động, tạo việc 
làm ổn định cho lao động địa phương.

Vào tháng 5/2019, Hải Phòng cũng tổ chức thành 
công Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2019 với hơn 300 gian 
hàng tiêu chuẩn, giới thiệu những thành tựu phát triển 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hải 
Phòng và các tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực. 
Đây được đánh giá là cơ hội cho các doanh nghiệp 
trong nước, tổ chức và cá nhân cũng như khách tham 
quan tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm; quảng bá thương 
hiệu sản phẩm; thiết lập mối quan hệ sản xuất, kinh 
doanh; ký kết các hợp đồng kinh tế… 

Ngoài ra, Trung tâm cũng tổ chức các lớp tập huấn 
chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ khuyến công, giúp học 
viên nắm bắt chương trình, chính sách hỗ trợ của nhà 
nước; nâng cao năng lực quản lý. Năm qua, Trung tâm 
cũng tổ chức thành công Hội nghị khuyến công các tỉnh, 
thành phố khu vực phía Bắc lần thứ XIV năm 2019, tạo 
môi trường giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong 
công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh hoạt động tư vấn 
phát triển công nghiệp của các Trung tâm khuyến công.  

Những thành quả đạt được ấy chính là nền tảng 
để Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp Hải Phòng tiếp tục hoàn thành mục tiêu chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn trong năm 2020. Theo 
đó, năm 2020, Trung tâm sẽ chủ động đề xuất, tham 
mưu cụ thể hóa các chính sách trong hoạt động khuyến 
công; đồng thời bám sát nội dung Chương trình khuyến 
công quốc gia và địa phương trong xây dựng kế hoạch, 
đề án, đảm bảo tính thiết thực cao, góp phần thúc đẩy 
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn. 

Có thể nói, những kết quả đạt được trong hoạt 
động khuyến công tại Hải Phòng đã thể hiện những 
nỗ lực rất lớn, góp phần tạo sức lan tỏa trong cộng 
đồng về định hướng phát triển công nghiệp nông thôn 
đồng thời cũng tạo ra cú hích cho kinh tế địa phương 
phát triển

Hoạt động khuyến công giúp thúc đẩy công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp phát triển

Nghiệm thu ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất điêu 
khắc đá



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

KHuyếN CôNg KHuyếN CôNg

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

ĐắK NôNG: 
nguồn Vốn khuyến Công 

tiếp sứC Cho doanh nghiệp
Năm 2019, tỉnh Đắk Nông triển khai 12 đề án khuyến công, với tổng kinh phí thực hiện là 
hơn 3,1 tỷ đồng; trong đó, kinh phí khuyến công địa phương là hơn 1,5 tỷ đồng và khuyến 
công quốc gia hỗ trợ 1,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này đã hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp (DN) 
trong việc ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến  vào sản xuất, thiết kế nhãn mác bao bì sản 
phẩm…, qua đó góp phần nâng cao vị thế của DN.

Bảo Kiên

Thời gian qua, ngoài việc hỗ trợ các DN, 
cơ sở CNNT trang bị máy móc sản xuất, 
nguồn vốn khuyến công còn giúp triển khai 
nhiều chương trình như: Hỗ trợ đào tạo, 

truyền nghề cho lao động; xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, 
hỗ trợ DN tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài 
nước… Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại tỉnh Đắk Nông (TTKC) còn tạo điều 
kiện tổ chức, kết nối để các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
tham gia triển lãm có quy mô trong và ngoài tỉnh.

Là một trong số những DN được thụ hưởng nguồn 
vốn khuyến công, năm 2019, Công ty TNHH Đầu tư và 
Thương mại Đất Việt Window - doanh nghiệp chuyên 
sản xuất hàng cơ khí tiêu dùng đã nhận được hỗ trợ 300 
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia để  
mua sắm trang thiết bị mới bao gồm 1 máy ép góc cửa 
nhôm và 1 máy dập khóa Xingfa 22 dao. 

Qua tìm hiểu được biết, đây là DN mới được thành 
lập nên việc tiếp cận thị trường gặp nhiều khó khăn, 
nhất là khi sản phẩm không đủ sức cạnh tranh thì dễ 
bị thất thế trên thương trường, bị người tiêu dùng đào 
thải. Từ thực tế đó, TTKC đã hỗ trợ DN vốn đầu tư để 
trang bị máy móc phục vụ sản xuất, qua đó nâng công 
suất lên 200 góc cửa/giờ và 160 ổ khóa/giờ. Việc đầu 
tư này đã tạo cơ sở ban đầu cho DN sản xuất ra sản 
phẩm cửa các loại đạt chất lượng cao, giúp DN giảm 
chi phí đầu vào với giá thành tốt, thu hút người tiêu 
dùng mua sắm.

Thời gian qua, tại Đắk Nông cũng có nhiều DN sau 
khi nhận được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
đã thiết kế và xây dựng thành công nhãn hiệu hàng hóa 
cho mình. Nhờ đó, sản phẩm của DN đã chính thức 

có tên tuổi trên thị trường, được nhiều đối tác, khách 
hàng biết đến.

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Quốc Phú - Phó 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại Đắk Nông cho biết: “Thời gian tới, TTKC tiếp tục 
triển khai các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, 
công nghệ tiên tiến vào sản xuất cho các cơ sở CNNT. 
Trong đó, nguồn vốn sẽ ưu tiên hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Bởi đây là những đối tượng thường 
gặp nhiều khó khăn nhất trong nắm bắt các chính sách. 
Khả năng rời bỏ thị trường của họ cũng rất là cao. Vì 
vậy, việc hỗ trợ này sẽ vừa thúc đẩy khởi nghiệp, vừa 
nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp 
mới thành lập, nhất là trong lĩnh vực chế biến nông 
sản, cơ khí…”.

Có thể nói, thông qua các hoạt động hỗ trợ từ 
chương trình khuyến công đã tạo điều kiện để các DN, 
cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Đắk Nông phát triển sản 
xuất - kinh doanh theo hướng bền vững, từ đó người dân 
địa phương có nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, đóng 
góp chung cho sự phát triển của KT - XH địa phương

Sản phẩm macca của Công ty TNHH Thương mại - Xuất 
nhập khẩu Macca Shachi Thịnh Phát được TTKC hỗ trợ thiết 
kế nhãn mác, chính thức có tên tuổi trên thị trường
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mã pí lèng

Là một trong “tứ đại đỉnh đèo” của vùng núi phía Bắc Việt Nam (gồm đèo Mã Pí Lèng, đèo 
Pha Đin, đèo Khau Phạ, đèo Ô Quy Hồ). Mã Pí Lèng (có nơi  đọc là Mã Pí Lèng, Mã Pỉ 
Lèng, Mả Pì Lèng), tuy không dài nhưng là con đèo hiểm trở bậc nhất và cũng được ví như 
"vua" của các cung đèo Việt Nam.

LinH Đan

Huyền thoại một con đèo

Ai đã từng qua Mã Pí Lèng mà không 
một lần thảng thốt vì vẻ đẹp hùng 
vĩ và đầy huyền bí của con đèo nối 
liền hai huyện Đồng Văn và Mèo 

Vạc. Gió, nắng, mây mù, một vùng sơn cước hoang sơ 
như thuở khai thiên lập địa. Dưới thung sâu, dòng Nho 
Quế như một sợi dây màu trắng nằm vắt dưới lòng khe 
núi, phía xa đầu nguồn hút vào sương mù vô tận rồi 
lẫn trong biển sương mênh mông. Trạm dừng chân nơi 
đỉnh đèo có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của Mã 
Pí Lèng sau khi vượt qua chặng đường nguy hiểm. 

Ấy vậy mà mấy ai được biết, sự ra đời của con 
đường huyền thoại và cũng mang đầy kỳ bí này?

Với chiều dài 185 km, con đường mang tên Hạnh 
Phúc được nối từ thành phố Hà Giang xuyên cao 
nguyên đá Đồng Văn là con đường được khởi đầu và 
thành hình từ công sức và cả máu xương của hàng vạn 
thanh niên xung phong từ những năm 50- 60 thế kỷ 
trước.

Con đường đã đem lại cuộc sống no ấm cho đồng 
bào các dân tộc trên cao nguyên đá Hà Giang, thể 
hiện sức mạnh của con người trước những khắc nghiệt 
của thiên nhiên. Đường Hạnh Phúc - con đường huyền 
thoại nối liền thành phố Hà Giang với 4 huyện vùng 
cao núi đá phía Bắc của Hà Giang bắt đầu khởi công từ 
ngày 10/9/1959.

Đèo Mã Pí LèngĐèo Mã Pí Lèng
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Theo tài liệu ghi lại, sau khi Cách mạng tháng Tám 
thành công, chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, người 
miền núi và người miền xuôi đã đuổi được giặc Pháp 
về nước, bọn tay sai phải đầu hàng. Để miền núi từng 
bước tiến kịp miền xuôi, Trung ương khi về Việt Bắc đã 
quyết định làm con đường Hạnh Phúc và thu nạp hàng 
trăm thanh niên của dân tộc các tỉnh miền núi phía Bắc 
như Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, 
Bắc Kạn, Lạng Sơn… để mang sức trẻ góp phần xây 
dựng quê hương, giúp người dân có đường đi thuận lợi.

Để mở đường, lúc bấy giờ, hơn 1.300 thanh niên 
xung phong cùng hơn 1.000 dân công thuộc 16 dân 
tộc Mèo, Tày, Dao, Pu Péo, Lô Lô... của 8 tỉnh Cao 
Bắc Lạng (Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn), Hà Tuyên 
Thái (Hà Giang, Tuyên Quang, Thái Nguyên), Hải 
Hưng, Nam Định đã phải đục khoét gần 03 triệu mét 
khối đá bằng những dụng cụ làm việc còn rất thô sơ, 
chỉ có búa, xà beng. Vì thế, người cậy đá, người đục, 
người khuân vác rất vất vả. Một ngày công của họ 
chỉ tương đương khoảng 01 kg gạo. Ăn ở thiếu thốn 
nhưng hàng ngày, đoàn thanh niên vẫn làm việc hăng 
say. Đoạn khó khăn nhất của tuyến đường chỉ có 21 
km từ Đồng Văn sang Mèo Vạc mà phải mất gần 2 
năm mới hoàn thành. Đoạn đường này chính là con 
đèo hiểm trở Mã Pí Lèng.

Chuyện kể rằng, con đèo nổi tiếng với dốc cao 
dựng đứng này đã khiến những con ngựa cái leo chưa 
đến đỉnh đã trụy thai mà chết, những con ngựa đực 
chưa vượt qua đèo đã phải tắt thở. Vì vậy dân địa 
phương đã dùng cụm từ “Mã Pí Lèng” trong tiếng 
Quan Hỏa, nghĩa đen là “sống mũi con ngựa”, đặt tên 
cho con đèo.

Cái tên “Mã Pí Lèng” của con đèo đã nói lên sự 
hiểm trở của ngọn núi, của con đèo, với những dốc cao 
dựng đứng như sống mũi con ngựa.

Để hoàn thành con đường qua đèo, trong 11 tháng 
trời, hàng trăm TNXP đã thay nhau treo mình trên 
vách đá để đục từng thớ đá, đục từng lỗ mìn, để kéo 
dài con đường thêm từng centimet. Cũng như ở chiến 
trường, nhiều người đã được truy điệu sống trước khi 
cầm choòng, cầm búa leo lên vách đá.

17 người khỏe mạnh, gan dạ nhất đã ra nhập đội 
cảm tử, Ban chỉ huy công trường gọi là “Đội Cơ Dũng”, 
đem sức người nhỏ bé chọi lại sức mạnh của biển đá 
nghìn năm. Trên đỉnh núi đặt sẵn 10 cỗ quan tài thể 
hiện ý chí “quyết tử”.

Mỗi sáng, các thành viên “Đội Cơ Dũng” hô to 
“quyết thắng” rồi vác choòng (xà beng 8 cạnh), búa, 
ít thuốc nổ, trèo lên vách núi. Treo mình giữa lưng 
chừng trời, họ đục khoét đá, khoan phá đá để mở từng 
centimet đường, hoàn thành đoạn đường qua dốc cao 
hiểm trở. Qua hơn 6 năm xây dựng với 2.946.321 lượt 
ngày công, toàn bộ con đường được hoàn thành vào 
15/6/1965 và được đặt tên là con đường Hạnh Phúc.

Để có được con đường Hạnh Phúc, rất nhiều mồ 
hôi, xương máu của thanh niên xung phong đã đổ 
xuống và 14 chiến sĩ TNXP đã nằm lại nơi này.

Những ai yêu mến Hà Giang thì con đường Hạnh 
Phúc là một hành trình rất đặc biệt, bởi để đi hết đường 
Hạnh Phúc phải vượt qua những con đèo cao vút như 
Bắc Sum, Cổng Trời, Cán Tỷ, Mậu Duệ, ngược lên 
Lũng Cú vời vợi mây trời và đặc biệt là phải vượt qua 
bức tường thành Mã Pí Lèng danh tiếng

Một đoạn cua trên đường đèo Mã Pí LèngMột đoạn cua trên đường đèo Mã Pí Lèng












