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Ông Trần Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Công Thương được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII 
và giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Bộ Công Thương hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 
nông sản vùng dịch; Kêu gọi DN hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam… 
là những hoạt động nổi bật của ngành Công Thương trong 3 tháng đầu năm 2021.

NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

ÔNG TRẦN TUẤN ANH ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIỮ CHỨC TRƯỞNG BAN KINH TẾ 
TRUNG ƯƠNG

Ngày 31/01, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã công bố 
danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Ủy ban Kiểm tra Trung 
ương nhiệm kỳ 2021 - 2026. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh đã được tín nhiệm bầu vào Bộ Chính trị và được 
phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương theo 
Quyết định số 02-QĐNS/TW ngày 05/02/2021 của Bộ Chính 
trị. Đặc biệt, mới đây, ông Trần Tuấn Anh đã được Hội nghị 
Ban Kinh tế Trung ương giới thiệu tiếp tục ứng cử đại biểu 
Quốc hội khóa XV (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO NÔNG SẢN VÙNG DỊCH

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, 
đặc biệt là hoạt động lưu thông, tiêu thụ nông sản cho các 
địa phương vùng dịch, (đặc biệt là tỉnh Hải Dương và các 
tỉnh giáp ranh), Bộ Công Thương đã ban hành các văn bản 
yêu cầu các địa phương và hệ thống phân phối thực hiện 
việc đảm bảo lưu thông hàng hoá và đẩy mạnh tiêu thụ 
nông sản.

Trong đó, Bộ đã làm việc trực tiếp với các hệ thống phân 
phối lớn trong nước về việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản an toàn 
thực phẩm và an toàn dịch bệnh. Đẩy mạnh kết nối các doanh 

nghiệp phân phối lớn phối hợp với các địa phương (thông qua Sở Công Thương) để thúc đẩy tiêu thụ nông 
sản có sản lượng lớn, đã thu hoạch nhưng gặp khó khăn về thị trường. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông 
Trần Tuấn Anh

Trước tình trạng ách tắc lưu thông hàng hóa 
tại Hải Dương, Bộ Công Thương đã có chỉ 
đạo tháo gỡ khó khăn trong hoạt động lưu 
thông, tiêu thụ nông sản
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NGUYỄN HOA (tổng hợp)

KÊU GỌI DN HƯỞNG ỨNG NGÀY QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT NAM 2021

Với chủ đề “Kinh doanh trách nhiệm, tiêu dùng bền vững 
trong thời kỳ bình thường mới”, Bộ Công Thương đã kêu gọi 
cộng đồng doanh nghiệp hưởng ứng Ngày Quyền của người 
tiêu dùng Việt Nam năm 2021 (15/3).

Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2021 được 
tổ chức trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn phức tạp và 
khó lường, do đó, ngành Công Thương đã chỉ đạo các đơn 

vị thống nhất quan điểm điều hành trong tình hình mới. Đó là quyết tâm thực hiện “mục tiêu kép”, vừa 
quyết liệt phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vừa tập trung phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đời sống nhân dân.

TỔ CHỨC XÉT CHỌN “DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU UY TÍN” NĂM 2020

Đây là một trong những hoạt động xúc tiến thương mại của Bộ 
Công Thương, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho đối tác nước 
ngoài tìm hiểu và xúc tiến giao thương với doanh nghiệp Việt 
Nam. Mục tiêu của hoạt động này là ghi nhận đóng góp tích 
cực của các doanh nghiệp trong tăng trưởng xuất khẩu của Việt 
Nam, đồng thời góp phần giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp 
xuất khẩu có uy tín của Việt Nam với đối tác nước ngoài.

Theo đó, Bộ Công Thương đề nghị các Bộ, ngành, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội ngành hàng, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối 
hợp triển khai Chương trình xét chọn “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín năm 2020”. Đồng thời, hỗ trợ trong 
các hoạt động về xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, thương mại điện tử.

KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ HỢP TÁC KINH TẾ, THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LƯỢNG VỚI 
BANG WEST VIRGINIA (HOA KỲ)

Ngày 25/02/2021, Bộ Công Thương Việt Nam và Chính quyền 
bang West Virginia, Hoa Kỳ đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác 
trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và năng lượng.

Với việc ký kết Bản ghi nhớ này, Bộ Công Thương Việt Nam 
và bang West Virginia đặt ra mục tiêu xác lập một khung 
khổ hợp tác toàn diện để thuận lợi hóa các hoạt động trao 
đổi thương mại và đầu tư trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, 
thương mại, công nghiệp và năng lượng; tăng cường chia sẻ 
thông tin về các cơ hội kinh doanh tiềm năng, hỗ trợ các dự 

án cũng như hoạt động của các doanh nghiệp hai nước. Điều này cũng tạo cơ hội lớn cho cả hai bên, 
nhất là trong các lĩnh vực bang West Virginia có thế mạnh như năng lượng, nông nghiệp, hàng không.  
Đặc biệt, sản phẩm than và gỗ cứng của West Virginia với chất lượng vượt trội chắc chắn sẽ đáp ứng 
mọi tiêu chuẩn, nhu cầu phục vụ sản xuất, xuất khẩu của phía Việt Nam.

Hàng hóa Việt Nam chuẩn bị xuất khẩu

Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải thay mặt Bộ Công Thương 
ký kết Bản thỏa thuận với ông Jim Justice 
Thống đốc bang West Virginia
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NĂM 2021, NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM

CẦN CHÚ TRỌNG ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ 
VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ

Mặc dù giảm khá sâu so với trung bình 
xuất khẩu nhiều năm qua, nhưng mức 
giảm này vẫn thấp hơn so với nhiều 
quốc gia khác. Đặc biệt, trong bối cảnh 

tổng cầu dệt may trên thế giới giảm 25%, đáng chú ý, mặc 
dù kim ngạch xuất khẩu sang các thị trường đều giảm, tuy 
nhiên, thị phần dệt may Việt Nam cũng có nhiều thay đổi, 
Việt Nam là nước xuất khẩu dệt may đứng thứ hai sang 
Mỹ với 11,80% thị phần; đứng thứ sáu xuất khẩu sang châu 
Âu; thứ 2 xuất khẩu sang Nhật Bản, Hàn Quốc. Đặc biệt, 
Việt Nam cũng trở thành nước xuất khẩu lớn nhất sang 
Trung Quốc với thị phần 19,1%.

Theo các chuyên gia kinh tế, sở dĩ đạt được kết quả 
đó, ngành Dệt may đã chủ động từ đầu năm khi chuỗi 

cung ứng nguyên liệu bị gián đoạn bằng nhiều giải pháp 
tổng hợp, như dịch chuyển nguồn cung; tham gia ngay 
từ đầu tháng 2/2020 sản xuất các sản phẩm PPE phục 
vụ phòng dịch trong nước, đảm bảo nhu cầu, bình ổn 
giá và từ tháng 3 đến tháng 6 là mặt hàng xuất khẩu 
chủ yếu, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao 
động. Ngành đã xác định ngay từ đầu: Hai tài sản quan 
trọng nhất phải quyết tâm bảo vệ là lực lượng lao động 
lành nghề và vị trí chuỗi cung ứng toàn cầu, với mục 
tiêu phải đủ năng lực phục hồi ngay khi thị trường trở 
lại. Chính với quan điểm đó, nên ngành Dệt may và Da 
giầy đã cơ bản đảm bảo việc làm cho một lực lượng 
lao động rất lớn lên đến hơn 4 triệu người. Dù việc ít 
đi, thu nhập thấp đi nhưng vẫn trên mức tối thiểu và 

Năm 2020, Việt Nam là nước duy nhất trong top 5 nước xuất khẩu dệt may lớn nhất thế 
giới không bị cách ly và không bị dừng sản xuất. Xuất khẩu dệt may Việt Nam tăng trưởng 
âm 10,5%, tức đạt 35 tỷ USD, giảm so với năm 2019 (đạt 39 tỷ USD). Việc triển khai nhiều 
giải pháp chống dịch Covid-19 của Chính phủ và các cấp, ngành đã giúp cho xuất khẩu dệt 
may có mức suy giảm thấp nhất, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp dệt may giữ vững 
thị trường truyền thống và tạo ra những thị trường mới.

Việt Nam cần tiếp tục đổi mới quy trình sản xuất để tạo ra bước đột phá mới trên thị trường xuất khẩu

CÔNG CHUYỀN
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không làm mất việc của người lao động, góp phần đảm 
bảo an sinh xã hội…

Việc thực hiện hàng loạt các Hiệp định thương 
mại như: EVFTA, Hiệp định toàn diện khu vực RCEP 
được thực thi trong thời gian qua cũng đem đến cho 
Việt Nam nhiều cơ hội mới về dệt may xuất khẩu. Với 
RCEP, ngành Dệt may sẽ mở ra một thị trường mới 
mức độ cam kết ít khắt khe hơn, yêu cầu dễ chịu hơn 
so với EVFTA, hay CPTPP. 

Năm 2020, Việt Nam cũng đã ký các Hiệp định 
và đã có hiệu lực thực thi, gần đây nhất là Hiệp định 
RCEP, là đối tác toàn diện trong khu vực, đối với hiệp 
định này có nhiều mặt rất tích cực và mở rộng cho thị 
trường xuất khẩu rất tốt, nguồn nguyên liệu có phần 
chủ động hơn. Trước đây, chúng ta nhập nguyên liệu 
chủ yếu của Trung Quốc thì không xuất được sang 
Nhật Bản; với Hiệp định RCEP này, chúng ta xuất được 
sang các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc… Ngoài Hiệp 
định RCEP, thì các Hiệp định khác của Việt Nam với 
EU (khối 28 nước), các doanh nghiệp có thể chủ động 
mua nguyên liệu trong khối, để doanh nghiệp có những 
sản phẩm xuất sang thị trường này được hưởng những 
ưu đãi thuế quan, thuế xuất bằng không.

Theo ông Nguyễn Văn Thời - Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP Đầu tư và Thương mại TNJ, Thái Nguyên 
chia sẻ: Công ty CP Thương mại TNJ là một doanh 
nghiệp có nhiều thị trường nước ngoài như: Mỹ, Pháp, 
Bỉ… Năm 2020, mặc dù có khó khăn vướng mắc liên 
quan đến nguyên liệu nhập khẩu, nhưng doanh nghiệp 
đã có nhiều chính sách để cải tổ sản xuất, tăng cường 
nội địa hóa, quan tâm đến giá trị tạo nên thương hiệu 
của doanh nghiệp để giữ chân khách hàng và những 
thị trường là lợi thế của Công ty. Hiện nay, thị trường 
lớn nhất của Công ty là châu Âu (EU), đặc biệt, để 
làm được các đơn hàng cho các hãng thì họ đưa ra 
những tiêu chuẩn hết sức khắt khe, bước đầu họ đến 
đánh giá nhà máy, tiêu chí đầu tiên họ đánh giá là 
an sinh xã hội, không một người lao động của TNJ 
bị vi phạm chế độ và quyền lợi và nếu họ phát hiện 
vi phạm chế độ quyền lợi của người lao động thì lập 
tức họ cắt đơn hàng. Tiêu chí thứ hai là: công nghệ 
sản xuất… và nếu đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe 
về chất lượng sản phẩm sẽ góp phần tăng tỷ lệ nội 
địa hóa cho mặt hàng dệt may thực hiện Hiệp định 
CPTPP và hiệp định EVFTA.

Theo dự báo, năm 2021 cũng là năm còn gặp nhiều 
khó khăn, thách thức, tình hình dịch bệnh còn diễn 
biến phức tạp, nhưng với hiệu lực toàn diện của Hiệp 

định RCEP sẽ tạo ra động lực phát triển công nghệ 
may, giúp chuyển dịch cơ cấu dệt may trong khu vực 
vào thị trường Việt Nam. Qua đó, đối với dệt may Việt 
Nam vẫn có nhiều điểm sáng, các tập đoàn cũng như 
các doanh nghiệp dệt may cần tận dụng tối đa và bám 
chặt các thị trường truyền thống có nhiều tiềm năng 
như: Mỹ, EU, Nhật Bản… Cùng với việc đổi mới thiết bị 
công nghệ, đào tạo lại nguồn nhân lực để đáp ứng yêu 
cầu mới, kết hợp với việc chuyển dịch sản xuất từ khâu 
thiết kế, sản xuất chứ không chỉ gia công, tổ chức tốt 
liên kết chuỗi cung ứng thì chắc chắn chúng ta sẽ từng 
bước vượt qua khó khăn.

Các chuyên gia cũng cho rằng, việc chủ động vùng 
nguyên liệu, tìm nguyên liệu thay thế và nâng cao chất 
lượng hàng hóa theo quy chuẩn và yêu cầu của đối 
tác là những yếu tố rất quan trọng, không chỉ tiêu chí 
về nhà máy xanh, môi trường xanh, mà ở đó có nhiều 
tiêu chí khác bắt buộc các doanh nghiệp phải thực hiện 
như: Đảm bảo điều kiện làm việc cho người lao động, 
vệ sinh an toàn lao động, an sinh xã hội được coi là yếu 
tố có tính kiên quyết mà các đối tác nước ngoài luôn 
hướng tới khi nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam. 
Hy vọng, năm 2021 các doanh nghiệp dệt may của Việt 
Nam tiếp tực đổi mới quy trình sản xuất để giữ vững 
được các thị trường truyền thống cũng như tạo ra bước 
đột phá mới trên thị trường xuất khẩu

Biểu đồ - Mức tăng giảm trị giá xuất khẩu của một số 
nhóm hàng trong 11 tháng năm 2020 so với 11 tháng năm 2019

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2020
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Về chất lượng, Bộ Công Thương ưu tiên 
tập trung xây dựng hoàn thiện các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn giai đoạn 2021-2025 
để đào tạo, chứng nhận tiêu chuẩn cho 

khoảng 600 chuyên gia năng suất, chất lượng tại các Bộ, 
ngành, địa phương và doanh nghiệp. Giai đoạn 2026-
2030 sẽ đào tạo, chứng nhận đạt chuẩn cho khoảng 
1.000 chuyên gia năng suất, chất lượng, trong đó, có 
200 chuyên gia được chứng nhận đạt trình độ quốc tế.

Mặc dù công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
(VSATTP) những năm qua ở Việt Nam có tiến bộ, nhưng 
theo thống kê của Tổng cục Thống kê năm 2019, cả nước 
vẫn còn xảy ra 65 vụ ngộ độc thực phẩm, làm 1.765 người 
bị ngộ độc, trong đó, có 09 người tử vong. Mới đây cũng 
xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm Patê Minh Chay khiến 
nhiều người phải nhập viện trong cơn nguy kịch, càng 
cho thấy sự cấp thiết trong vấn đề quản lý VSATTP.

Thực phẩm là một nguồn cung cấp chất dinh dưỡng 
cho cơ thể, tạo ra năng lượng giúp con người làm việc 
một cách hiệu quả. Tuy nhiên, thực phẩm cũng là một 
mối rủi ro có thể mang tới cho cơ thể nguồn bệnh khác 
nhau, khi không đảm bảo VSATTP. Để quản lý VS-
ATTP, Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật, 
trong đó Luật ATTP năm 2010 đã quy đinh rõ những 
tiêu chuẩn, quy chuẩn; các tổ chức, cá nhân hoạt động 
trong lĩnh vực chế biến thực phẩm phải tuân thủ. Trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì các 
doanh nghiệp chế biến còn phải tuân thủ những quy 
định quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. 

Theo ông Đàm Văn Chiểu - Giám đốc Công TNHH 
Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á Châu cho 
biết, ISO 22000 là tiêu chuẩn được hình thành khá lâu, 
nhưng đến năm 2005 thì tổ chức ISO mới chính thức ban 
hành tiêu chuẩn ISO 22000 phiên bản thứ nhất và đến 

ISO 22000 VỀ VSATTP: CÔNG CỤ ĐẮC LỰC ISO 22000 VỀ VSATTP: CÔNG CỤ ĐẮC LỰC 
GIÚP DOANH NGHIỆP ĐẠT ĐƯỢC HIỆU QUẢ

TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt chương trình quốc gia, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa giai đoạn 2021 – 2030. Theo đó, số lượng doanh nghiệp 
được hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng suất, chất lượng sẽ tăng từ 10 – 15% hàng năm. Trong 
đó, có ít nhất 100 doanh nghiệp được hướng dẫn đồng bộ các giải pháp nâng cao năng suất, 
chất lượng, trở thành mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng trên toàn quốc.

THU HẰNG

Vệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầuVệ sinh an toàn thực phẩm phải được đặt lên hàng đầu
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tháng 10/2018, có phiên bản ISO 22000 thứ 2. Phiên bản 
hiện hành sẽ giúp cho doanh nghiệp kiểm soát tốt các 
mối hiểm liên quan đến thực phẩm. Mối nguy được hiểu 
là những vấn đề ảnh hưởng đến sức khỏe cho người dùng 
thực phẩm, nó liên quan đến ATTP được chia ra làm 03 
loại: Mối nguy vi sinh; mối nguy đến hóa học; mối nguy 
đến vật lý. Bộ tiêu chuẩn ISO 22000 hướng tới việc giúp 
các doanh nghiệp chế biến kiểm soát mối nguy đó và 
đảm bảo giảm thiểu rủi ro đến ATTP. Để thực thi áp 
dụng ISO, đòi hỏi sự cam kết rất cao của doanh nghiệp 
và khi áp dụng tiêu chuẩn này thì vấn đề cốt lõi phải 
có một hệ thống để kiểm soát chặt chẽ các vấn đề liên 
quan. Ví dụ, người chế biến thực phẩm phải mặc bảo hộ 
thường ngày; mặc bảo hộ như thế nào; phải duy trì thói 
quen vệ sinh ra sao; không được đeo trang sức, đeo găng 
tay, hoặc phải đeo khẩu trang khi chế biến thực phẩm. 
Thậm chí, việc bố trí cơ sở hạ tầng, trang thiết bị sử dụng 
ở trong cơ sở chế biến thực phẩm cũng phải đảm bảo 
không gây ảnh hưởng đến thực phẩm chế biến.

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm đã lựa chọn áp dụng tiêu chuẩn ISO 22000 để quản 
lý chặt chẽ hệ thống sản xuất và chất lượng VSATTP, 
giúp nâng cao chất lượng sản phẩm. Điển hình như sản 
phẩm ô mai là một món quà vặt của người Hà Nội từ 
nhiều loại quả tươi, từ nhiều công đoạn sản xuất, người 
thợ thủ công chế biến thành nhiều món như: Chua, cay, 
mặn, ngọt; Nhưng để ô mai trở thành một loại sản phẩm 
có chất lượng VSATTP thì Công ty CP Hồng Lam là một 
trong những đơn vị đi đầu áp dụng tiêu chuẩn ISO. Theo 
ông Nguyễn Hồng Lam - Tổng Giám đốc Công ty cho 
biết: Dựa trên các tiêu chí rất đơn giản là sản phẩm cổ 
truyền được sản xuất trên thiết bị công nghệ tiên tiến, 
đây là mấu chốt để làm cho các sản phẩm của Công ty 
được chuẩn hóa theo chất lượng ISO.

Đối với một doanh nghiệp chế biến thực phẩm, 
muốn xây dựng một hệ thống VSATTP theo tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 22000 thì cũng cần tuân thủ theo các bước 
đó là: Lập kế hoạch xây dựng hệ thống; Xây dựng hệ 
thống và thực hiện; Kiểm tra đánh giá; Khắc phục cải 
tiến để hệ thống của mình tốt hơn. Riêng đối với hệ 
thống quản lý VSATTP có điểm chú trọng hơn đó là: 
Doanh nghiệp phải phân tích xem lại cơ sở, hệ thống 
hiện tại của mình có những bất cập và cần cải tiến gì và 
phải có một lộ trình cải tiến, sau đó thiết lập các chương 
trình kiểm soát cụ thể từng công đoạn và xem công đoạn 
nào trọng yếu để thực thi. Đối với ISO 22000 là rất quan 
trọng trên hệ thống, bắt buộc phải có những quy trình, 
quy định, hướng dẫn cụ thể để kiểm soát điểm trọng yếu 
này, để người nhân viên biết theo dõi cái gì, bao giờ và 
phải ghi chép như thế nào… Trong trường hợp vượt quá 
giới hạn đó thì cần phải báo cáo hay xử lý như thế nào? 
Tất cả những việc đó phải thành quy định cụ thể để kiểm 
soát tốt những rủi ro liên quan trong công tác VSATTP.

Là một hệ thống quản lý ATTP, liên quan chặt 
chẽ đến sức khỏe con người, nên thực thi tiêu chuẩn 
ISO 22000 cần đặc biệt đến đào tạo nhân sự; người lao 
động, người quản lý phải ý thức, trách nhiệm công việc 
của mình không để xảy ra sơ ý, mất kiểm soát trong 
quá trình sản xuất, chế biến. Mỗi ca làm việc, mỗi lô 
sản phẩm cần có hồ sơ chứng minh và kiểm soát đầy 
đủ chặt chẽ. ISO 22000 đã làm giảm thiểu rất nhiều rủi 
ro liên quan, giảm các nguồn lực và trong trường hợp 
xấu xảy ra thì phải truy vấn lại, thu hồi lại sản phẩm.

 ISO 22000 là công cụ đắc lực có thể giúp đạt được 
hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, 
đồng thời tạo được lợi thế cạnh tranh cao cho các sản 
phẩm thực phẩm Việt Nam khi xuất khẩu sang thị 
trường khó tính trên thế giới

Các doanh nghiệp chế biến thực phẩm là đối tượng cần có 
giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Khách hàng thưởng thức món ăn tại triển lãm quốc tế về
thực phẩm - đồ uống



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

“Chương trình chất lượng Quốc gia” là một địa chỉ giới thiệu về những hoạt động đổi mới, 
nâng cao năng suất, chất lượng ở các doanh nghiệp (DN), đồng thời cung cấp thông tin chân 
thực về những sản phẩm chất lượng cao, hướng tới việc xây dựng niềm tin, gia tăng sự ủng 
hộ của người tiêu dùng vào các sản phẩm hàng hóa Việt Nam trong thời gian qua.

CÔNG DU

Theo đánh giá của các chuyên gia, chỉ cần 
tổ chức lại sản xuất thông qua cải tiến quy 
trình, nâng cao hiệu suất thiết bị, kiểm 
soát lãng phí, giảm sai lỗi thì Việt Nam có 

cơ hội tăng năng suất từ 15 - 30%, thậm chí hơn nữa, 
vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công Thương 
tiếp tục xây dựng dự án nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp giai đoạn 2021 
- 2030. Thực hiện Chỉ thị này, Bộ Công Thương đang 
trong quá trình xây dựng dự án giai đoạn 2, theo đó ưu 
tiên phát triển chiều rộng và chiều sâu bao gồm: tập 
trung đào tạo đội ngũ cán bộ, thực hành cải tiến tại DN 
và đội ngũ chuyên gia tư vấn, đồng thời, lựa chọn hỗ 
trợ đầu tư chiều sâu để tăng cường năng lực cho một 
số đơn vị nghiên cứu, tư vấn chuyên ngành.

Nền kinh tế lớn mạnh khi có nhiều DN phát triển, 
mà DN phát triển khi có một sức khỏe tốt, một định 
hướng chiến lược phù hợp, vì vậy, một bộ công cụ 
phần mềm đã được các chuyên gia của Viện Kinh tế và 

Thương mại Quốc tế (Trường Đại học Ngoại thương) 
phát triển với mục tiêu hỗ trợ, nâng cao năng lực quản 
trị DN, đặc biệt, là các DN vừa và nhỏ Việt Nam. Theo 
ông Nguyễn Hồ Ân - Giám đốc Công ty CP ARTEX 
Nam An, có trụ sở tại số 6, BT1A, KĐT Mỹ Đình 2, 
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, cho biết: Công ty thành 
lập cách đây 07 năm, là một DN sản xuất kinh doanh 
mặt hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu với mong muốn 
đưa các sản phẩm thân thiện môi trường của Việt Nam 
ra thế giới. Các sản phẩm này được sản xuất tại Công 
ty và các làng nghề đem lại giá trị nhân văn sâu sắc, 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng và phục vụ xuất khẩu. 
Những năm đầu thành lập, với tinh thần khởi nghiệp 
luôn hướng về phía trước, cùng sự ăn ý của các thành 
viên sáng lập, đã giúp DN quy mô nhỏ ARTEX Nam 
An vận hành và phát triển, cho đến khi bắt đầu xuất 
hiện các vấn đề trong quản trị DN. Thời gian đầu, Công 
ty chỉ có 05 anh em và rất hiểu nhau, hàng ngày trao 
đổi công việc rất thoải mái và tự nhiên, nhưng qua một 

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ
PHẦN MỀM BỘ CÔNG CỤ

Office - Giải pháp quản trị công việc hiệu quả
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giai đoạn hoạt động phát triển, nhân sự bắt đầu tăng, 
khách hàng tăng, đối tác cũng tăng lên, thì việc quản trị 
đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc dự báo thị trường, 
bộ máy quản trị nhân sự, tổ chức các chương trình hoạt 
động… Năm 2018, đúng lúc ARTEX Nam An gặp khó 
khăn nhất trong hoạt động, họ có cơ hội cùng làm việc 
với các chuyên gia tư vấn và tiếp cận một bộ công cụ 
hỗ trợ quản trị DN. Bộ công cụ này nó giúp cho việc 
Công ty rà soát lại tất cả các vấn đề về lợi thế, khó 
khăn… giúp cho DN tìm hiểu và tiếp nhận những cơ hội 
mới, từ đó đưa ra chiến lược phát triển phù hợp.

Theo PGS. TSKH Nguyễn Văn Minh - Viện trưởng 
Viện Kinh tế và Thương mại Quốc tế cho biết, đây 
là bộ công cụ đi sâu vào các lĩnh vực chuyên môn, ví 
dụ, DN sử dụng bộ công cụ thứ 1: Như trong lĩnh vực 
khám sức khỏe thì DN nắm được tình hình sức khỏe 
của mình dưới nhiều góc nhìn khác nhau, sau khi khám 
sức khỏe, DN sử dụng bộ công cụ thứ 2 là bộ công cụ 
xây dựng chiến lược, giúp DN tổ chức thông tin, phân 
tích và đề xuất một số chiến lược cơ bản, hình thành 
được bộ mục tiêu. Thông thường hiện nay, DN nhắm 
đến mục tiêu trung hạn (02 năm) và mục tiêu ngắn hạn 
là 01 năm. Sau khi có bộ mục tiêu, DN có nhu cầu triển 
khai mục tiêu đó vào thực tiễn thì sử dụng bộ công cụ 
thứ 3 là bộ công cụ triển khai KPI để đưa các mục tiêu 
xuống các bộ phận, xuống các vị trí làm việc và có thể 
kiểm soát, đánh giá hiệu quả. DN muốn thúc đẩy động 
lực làm việc của nhân viên thì phải đưa vào hệ thống 
lương, lúc đấy DN sẽ có nhu cầu sử dụng bộ công cụ 
thứ 04 là giúp cho DN có thể thiết kế lương dưới góc 
nhìn mới về hệ thống lương trả theo giá trị.

Năng lực quản trị của DN được đánh giá là yếu tố 
hàng đầu, quyết định một DN thịnh hay suy, tuy nhiên, 
theo đánh giá thì năng lực quản trị của DN Việt Nam 
chỉ đạt 41,3 điểm thấp hơn nhiều mức điểm trung bình 
là 71 điểm của khu vực ASEAN và bộ công cụ này 
hướng tới hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị cho các 
DN nhỏ và vừa Việt Nam.

Các nghiệp vụ mà bộ công cụ này phục vụ cho DN 
thực hiện những việc thường xuyên như: Việc khám sức 
khỏe, bộ công cụ giúp cho DN lập được hồ sơ sức khỏe 
và theo dõi hàng năm, hàng kỳ để đánh giá các mặt mạnh, 
yếu. Từ đó, đưa ra các dự báo và có hoạt động cải thiện và 
DN phải tự làm. Khi có bộ công cụ giúp cho DN làm theo 
chuẩn và lưu giữ để không phải làm lại, nó sẽ giúp cho 
DN nâng cao được hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

Nhờ được sự hỗ trợ của các chuyên gia kinh tế, 
được tiếp cận với bộ công cụ khám sức khỏe, tự xây 
dựng chiến lược phát triển, DN có được sự điều chỉnh 
trong sản xuất, kinh doanh của mình. Anh Tạ Văn Tiến 

- Giám đốc Nhà máy sản xuất, Công ty CP ARTEX 
Nam An cho biết: Bộ công cụ hỗ trợ hướng tới hỗ 
trợ nâng cao năng lực quản trị cho các DN, từ tháng 
1/2020, Công ty áp dụng mô hình trả lương iPay có 
bảng mô tả vị trí công việc đến lúc đánh giá công việc 
hàng tháng, thậm chí có công việc đánh giá hàng tuần, 
ý thức tránh nhiệm của mọi người được nâng lên rõ rệt, 
từ đó, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hiệu 
quả kinh doanh cũng đi lên.

Phần mềm chẩn đoán sức khỏe, xây dựng chiến 
lược mục tiêu và trả lương qua hiệu quả và đóng góp 
của người lao động, hiện đang được hỗ trợ, ứng dụng 
tại hơn 50 DN vừa và nhỏ, góp phần cải thiện năng 
lực quản trị của cộng đồng DN Việt Nam. Kết quả 
này, một lần nữa cho thấy những hoạt động của dự án 
“Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm hàng hóa 
ngành công nghiệp” do Bộ Công Thương triển khai 
đang ngày càng đi vào chiều sâu, hỗ trợ cho các DN 
Việt Nam trước những thách thức của hội nhập, của 
nền kinh tế số

Phần mềm chẩn đoán sức khỏe, công cụ cải thiện năng lực 
quản trị doanh nghiệp

Ứng dụng quản lý doanh nghiệp thời chuyển đổi số
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Lễ khai Xuân là hoạt động thường niên vào 
đầu năm mới của TCT May 10 với những lời 
chúc Tết, mừng tuổi và động viên tinh thần 
CBCNV, đồng thời quay xổ số may mắn đầu 

xuân và phát động phong trào vui xuân làm việc thiện.

Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên 
TCT không tổ chức gặp mặt đầu xuân, chúc tết người 
lao động tập trung tại sân truyền thống. Ban điều 
hành Tổng Công ty gửi lời chúc Tết toàn thể CBCNV 
bằng hình thức online, thông qua hệ thống truyền 
thanh của TCT. 

Tổng Giám đốc tổ chức gặp mặt đầu xuân chỉ với 
đội ngũ cán bộ chủ chốt. Phụ trách các đơn vị nhận 
quà mừng tuổi từ lãnh đạo TCT để trao tới từng người 
lao động. Buổi họp mặt đầu năm diễn ra với không khí 
ấm áp, thân mật, nhanh gọn. Tổng Giám đốc đã gửi 
những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ công 

nhân viên. Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục 
có diễn biến phức tạp, Bí thư Đảng ủy - Tổng Giám 
đốc Thân Đức Việt đề nghị các đơn vị tập trung thực 
hiện nghiêm túc 2 nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, thực 
hiện triệt để, nghiêm túc công tác phòng chống dịch 
Covid-19 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, 
địa phương, đồng thời đảm bảo hoạt động SXKD đạt 
hiệu quả cao nhất. Thứ hai, các đơn vị chủ động xây 
dựng các phương án điều hành sản xuất phù hợp với 
điều kiện thực tế và tập trung những giải pháp để đảm 
bảo thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 đặt ra.

Tại buổi khai Xuân, đại diện cho Hội Chữ thập 
đỏ Tổng Công ty, ông Thân Đức Việt - Chủ tịch Hội 
đã công bố kết quả chương trình “Vui Xuân làm việc 
thiện”, chương trình truyền thống được duy trì trong 
nhiều năm qua của May 10. Ngay sau khi phát động, 
343 cán bộ May 10 đã tự nguyện đóng góp hơn 278 

Sáng ngày 17/02/2021 (tức mồng 6 Tết Tân Sửu), Tổng công ty May 10 ra quân đầu năm 
mới trong không khí hân hoan, khẩn trương, thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch Covid-19.

MAY 10
KHAI XUÂN TÂN SỬU THEO CÁCH

“BÌNH THƯỜNG MỚI”

NGUYỄN THÚY

Đại diện các đơn vị nhận quà mừng tuổi đầu xuân để 
trao tới từng người lao động

Lãnh đạo TCT May 10 chúc Tết người lao động Xí nghiệp Sơ mi
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triệu đồng. Cùng với số tiền đóng góp của toàn thể 
người lao động tại các đơn vị, Hội Chữ Thập đỏ Tổng 
Công ty sẽ sử dụng vào đúng mục đích, giúp đỡ những 
hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội...

Tiếp theo đó, cơ quan điều hành đã đến thăm đại 
diện các đơn vị sản xuất là Xí nghiệp Sơ mi và Xí nghiệp 
Veston Hà Nội để chúc Tết, khích lệ, động viên tinh 
thần và trao quà may mắn đầu năm cho người lao động.

Nhân dịp đầu xuân năm mới, ông Lê Tiến Trường 
-  Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt May Việt Nam cũng 
đã đến chúc Tết, động viên tinh thần toàn thể CBCNV 
May 10. Lãnh đạo Tập đoàn biểu dương những cố gắng 
nỗ lực vượt bậc để May 10 có thể gặt hái nhiều thành 
tích đáng ghi nhận trong năm 2020. Đồng thời, chia sẻ 
về mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ cần hoàn thành 
trong năm 2021 của ngành Dệt May nói chung, cũng 
như TCT May 10 nói riêng.

11h cùng ngày, May 10 tổ chức quay xổ số may 
mắn đầu xuân cho CBCNV, với tổng giá trị giải thưởng 
hơn 100 triệu đồng. Chương trình quay xổ số là nét 
đẹp văn hóa truyền thống của May 10. Để đảm bảo 
an toàn phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu, năm 
nay, các đơn vị cử 02 đại diện tham dự, thực hiện đúng 
nguyên tắc 5K, không tập trung đông người. Kết quả 
giải thưởng được thông báo tới toàn thể người lao động 
bằng hệ thống loa truyền thanh.

- 01 giải Nhất: Tivi Sam sung 43 inch thuộc về anh 
Hoàng Tiến Sỹ - Phòng Kỹ thuật.

- 01 giải Nhì: Máy giặt Toshiba 9 kg thuộc về chị 
Nguyễn Thị Hà - P. Thiết kế thời trang.

- 01 giải Ba: Lò vi song Panasonic 24L thuộc về chị 
Lê Thị Hiên - Phòng Kỹ thuật.

- 210 giải Khuyến khích với các phần quà là đồ gia 
dụng như: Ấm đun nước, nồi lẩu điện, máy xay sinh 
tố, bộ lau nhà… đã thuộc về 210 người may mắn của 
các đơn vị.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn 
biến phức tạp, May 10 vẫn làm việc bình thường cả 
ngày trong đầu năm mới (thay vì làm việc nửa ngày như 
những năm trước đây), tổ chức khai xuân gọn nhẹ, bảo 
đảm công tác phòng dịch. 

Ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết 
Nguyên đán, các Phòng ban, Xí nghiệp của TCT May 
10 đã trở lại hoạt động bình thường, nhịp nhàng, 
nghiêm túc, trách nhiệm và rất chủ động trong việc 
phòng, chống dịch Covid-19. Tại các XN sản xuất, 
nhịp độ sản xuất những ngày này diễn ra hối hả khẩn 
trương, mỗi người lao động đều nắm rõ thông tin và 
có ý thức về thời gian cũng như tiến độ đơn hàng ngay 
sau Tết. Không khí làm việc và tác phong của người 
lao động không có gì khác biệt so với trước kỳ nghỉ lễ, 
có khác chăng chỉ là những sắc hoa xuân và bảng chúc 
mừng năm mới. Ngày đầu tiên của năm mới, May 10 
xuất khẩu đơn hàng đầu tiên gồm 15.000 sản phẩm sơ 
mi vào thị trường Mỹ.

Với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 
dịch cũng như tinh thần làm việc nghiêm túc, kỷ luật 
cùng không khí thi đua phấn khởi, sôi nổi ngay từ 
những ngày đầu năm, tin tưởng rằng 2021 sẽ tiếp tục là 
một năm vượt khó thành công của TCT May 10

Trao giải xổ số Nhất, Nhì, Ba cho người lao động May 10 xuất khẩu đơn hàng sơ mi đầu tiên vào thị trường Mỹ
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Trước xu thế và tầm quan trọng của công 
cuộc “số hóa”, ngày 03/06/2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt “Chương 
trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030”. Theo đó, thực hiện 
tốt Chương trình này, EVN không chỉ góp phần cùng 
cả nước thích ứng, hoà nhịp với sự phát triển nhanh của 
các quốc gia tiên tiến trên thế giới mà còn đưa ngành 
Điện phát triển nhanh, hiện đại, hoạt động hiệu quả. 

Tại Hội nghị tổng kết công tác SXKD năm 2020 và 
phương hướng phát triển năm 2021 vừa qua, Đại diện 
EVN khẳng định, khi Việt Nam thực thi các chính sách 
giãn cách xã hội do đại dịch Covid-19 bùng phát từ đầu 
năm 2020 và có thể còn kéo dài thì nhu cầu sử dụng các 
dịch vụ trên nền tảng số càng trở nên thiết yếu. Nhờ 
có hạ tầng công nghệ thông tin - viễn thông hiện đại, 
thông tin quản lý điều hành thông suốt, các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh, đầu tư của EVN không những 

không bị đình trệ mà còn duy trì sự phát triển tốt. Đây 
là yếu tố lợi thế, cần tiếp tục phát huy.

Trên cơ sơ đó, EVN đã lựa chọn chủ đề SXKD năm 
2021 là “Chuyển đổi số”, với mục tiêu tiếp tục đẩy 
mạnh lộ trình ứng dụng khoa học công nghệ; tích hợp 
công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp 
với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh, nhằm gia tăng hiệu quả hoạt 
động, đổi mới sáng tạo, tối ưu hóa chi phí, nâng cao trải 
nghiệm và mức độ hài lòng khách hàng; phấn đấu đến 
hết năm 2022, EVN cơ bản chuyển đổi thành doanh 
nghiệp hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số. 

Theo EVN và các chuyên gia số hóa, để chuyển đổi 
số hoàn toàn hiệu quả, EVN sẽ trải qua 3 giai đoạn. 
Trong đó, giai đoạn 1, về cơ bản EVN đã trải qua giai 
đoạn này với việc tạo ra rất nhiều hệ thống CNTT riêng 
biệt phục vụ các phòng ban chức năng khác nhau như: 
ERP, CMIS, EVNHES, HRMS, Digital Office, IMIS, 

Hiện nay, vấn đề “chuyển đổi số” đang là một trong những yêu cầu cấp bách, tất yếu đối 
với nhiều lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó, năng lượng điện là một trong những 
lĩnh vực được xác định ưu tiên hàng đầu. Trước yêu cầu đó, thời gian qua, Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) đã đẩy mạnh công tác số hóa. Đặc biệt, năm 2021, EVN coi “Chuyển đổi 
số” là một trong những chủ đề, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, nhằm phát triển Tập đoàn 
ngày càng vững mạnh.

EVN

HÀ ĐĂNG

CHÚ TRỌNG “CHUYỂN ĐỔI SỐ” NĂM 2021

EVN chú trọng chuyển đổi số năm 2021 và thời gian tới
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PMIS, OMS,… Tại các đơn vị thành viên, EVN cũng đã 
sử dụng từ vài chục đến cả trăm hệ thống thông tin phục 
vụ các nhu cầu khác nhau của mình. Hiện EVN đang 
thực hiện công tác số hóa ở giai đoạn 2, với nhiệm vụ 
tích hợp các hệ thống thông tin nhằm cải thiện hiệu quả 
hoạt động của doanh nghiệp. Việc hình thành các trung 
tâm giám sát điều khiển, việc thu thập và tích hợp các 
dữ liệu để phục vụ các báo cáo quản trị là những ví dụ 
điển hình về giai đoạn này. Qua đó, mặc dù thông tin đã 
thông suốt giữa các phòng ban, hiệu quả hoạt động đã 
ngày một cải thiện nhưng chưa tạo được đột phá hoàn 
toàn về mô hình quản lý, sản xuất, kinh doanh. Điều này 
cũng chính là lý do để EVN sẽ sớm bước vào giai đoạn 
3 trong thời gian tới. Ở giai đoạn này, Tập đoàn sẽ chủ 
động tận dụng sức mạnh của dữ liệu và các công nghệ số 
mới để số hóa và khai thác toàn diện các hoạt động quản 
lý, sản xuất, kinh doanh, nhằm tiết kiệm chi phí, tăng tốc 
độ xử lý công việc, nâng cao năng suất lao động, tăng 
độ tin cậy, an toàn trong sản xuất và vận hành hệ thống 
điện; cung cấp dịch vụ thuận tiện, minh bạch cho khách 
hàng trên nền tảng số; đồng thời vừa góp phần vừa tạo 
động lực cho sự phát triển kinh kế, xã hội của Quốc gia. 
Xong giai đoạn 3, EVN cũng sẽ tận dụng được lượng dữ 
liệu vô cùng lớn của mình, ứng dụng các công nghệ số 
mới như AI, Bigdata, Cloud, Blockchain… Từ đó, thay 
đổi các mô hình vận hành cũ, không còn phù hợp để 
hình thành các mô hình mới như: Mô hình dự báo năng 
lượng tái tạo phân tán, giải pháp bảo trì tiên đoán, mô 
hình trung tâm chăm sóc khách hàng có nhiều đột phá...

Nhờ từng bước thực hiện tốt công tác số hóa doanh 
nghiệp thời gian qua nên kết quả hoạt động SXKD của 
EVN luôn đảm bảo và cải thiện rõ nét. Đây cũng là cơ 
sở để EVN tin rằng sẽ hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu 
kế hoạch chủ yếu năm 2021 như: Điện thương phẩm 

đạt 228,156 tỷ kWh, tăng 5,16% so với năm 2020; chỉ 
tiêu độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ số SAIDI thấp hơn 
349 phút; tỷ lệ tổn thất điện năng toàn Tập đoàn dưới 
6,35%; chỉ số tiếp cận điện năng duy trì vị trí trong 
ASEAN 4; đầu tư xây dựng với tổng giá trị 97.124 tỷ 
đồng; bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận.

Thụ hưởng bước đầu của công cuộc chuyển đổi 
số, thời gian qua, người tiêu dùng điện năng cả nước 
đều ghi nhận những đổi mới hiệu quả, phục vụ tiện ích 
nhanh chóng, hiện đại của ngành Điện. 

Anh Nguyễn Hà - nguyên Giám đốc Công ty 
TNHH Sản phẩm tự động hóa APS tại Hà Nội chia sẻ: 
“Thời gian gần đây, giao dịch với ngành Điện, chúng 
tôi cảm thấy rất hài lòng, dễ chịu và cảm nhận rõ được 
những chuyển biến ngày một hiệu quả của EVN khi áp 
dụng các công nghệ số. Từ việc thanh toán tiền điện, 
tra cứu hay theo dõi tiêu dùng điện năng, hóa đơn điện 
tử hàng tháng đến các dịch vụ sửa chữa, cấp điện, thay 
mới công tơ, giải đáp thắc mắc của khách hàng,… chúng 
tôi đều có thể được ngành Điện giải quyết nhanh chóng 
dù tôi có thể đi công tác xa hay bất cứ khi nào. Đơn 
cử như việc thanh toán tiền điện, tôi có thể thanh toán 
ngay trong đêm chỉ sau vài thao tác trên điện thoại 
thông minh… Điều này thật vô cùng thuận lợi và là sự 
tiến xa vượt bậc so với thời gian những năm xưa kia…”.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh, hiệu quả 
của việc áp dụng công nghệ số, năm 2021 cũng như thời 
gian tới, EVN đã và đang đẩy mạnh công cuộc chuyển 
đổi số trong gian đoạn hiện nay. Đặc biệt, Tập đoàn 
đang tích cực thực hiện các bước đi chiến lược để sớm 
vượt qua chuyển đổi số giai đoạn 2 và bước vào giai 
đoạn 3 trên hành trình số hóa với tương lai tươi đẹp 
đang đón chờ phía trước

Trạm biến áp không người trực là hướng đi tất yếu trong quá trình chuyển đổi số của EVN
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TUẤN ANH

Trong những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có nhiều nỗ 
lực trong công tác xây dựng và nâng cao hệ thống lưới điện truyền tải nên đã đáp ứng đầy 
đủ nhu cầu về điện cho phát triển KT-XH đất nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế 
được dự báo sẽ tiếp đà tăng trưởng nhanh thì nguy cơ quá tải cục bộ tại một số đường dây 
(ĐZ) và trạm biến áp (TBA) là hiện hữu.

Để vận hành hệ thống lưới điện truyền tải 
quốc gia an toàn, liên tục và ổn định, 
năm 2021, EVNNPT cần tập trung đẩy 
mạnh đầu tư, đảm bảo tiến độ các dự 

án trọng điểm. Theo đó, Tổng công ty đã và đang tập 
trung mọi nguồn lực để khởi công 44 dự án, trong đó 
có 07 dự án 500 kV và 37 dự án 220 kV nhằm nâng cao 
năng lực truyền tải ĐZ 500 kV mạch 3, cũng như giải 
tỏa công suất các nhà máy điện BOT và dự án năng 
lượng tái tạo. Cùng với đó, EVNNPT cũng sẽ nỗ lực 
hoàn thành, đưa vào vận hành 63 dự án (gồm 19 dự án 
500 kV và 44 dự án 220 kV) với tổng giá trị đầu tư đạt 
17.550 tỷ đồng.  

Cụ thể, EVNNPT sẽ đảm bảo tiến độ hoàn thành các 
công trình quan trọng và mang tính cấp bách như: Dự án 
giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, gồm TBA 500 kV 
Vân Phong; ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Các dự 
án phục vụ giải tỏa các nguồn năng lượng tái tạo như ĐZ 
220 kV Ninh Phước - Thuận Nam; Nâng công suất các 
TBA 500 kV Pleiku 2, Đắk Nông; Giải tỏa công suất các 
nhà máy thủy điện và mua điện từ Lào, gồm: TBA 220 
kV Nghĩa Lộ và ĐZ 220 kV Nghĩa Lộ - Việt Trì; ĐZ 220 
kV Huội Quảng - Nghĩa Lộ; TBA 220 kV Phong Thổ; ĐZ 
220 kV Phong Thổ - Than Uyên; TBA 220 kV Bát Xát; 
ĐZ 220 kV Bát Xát - Bảo Thắng/TBA 500 kV Lào Cai; 
Nâng công suất TBA 220 kV Sơn Hà; ĐZ 220 kV Nậm 
Sum - Nông Cống; TBA 220 kV Tương Dương. Ngoài ra, 
đối với các dự án đảm bảo cấp điện cho phụ tải, Tổng 
công ty cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ các TBA 500 kV Củ 
Chi, Thốt Nốt; ĐZ 500 kV Ô Môn - Thốt Nốt; TBA 220 
kV nối cấp trong TBA 500 kV Phố Nối; Lắp máy biến 
áp thứ 3 tại tại các TBA 220 kV Long Biên và Nhà Bè…

Bên cạnh đó, EVNNPT đang tập trung chỉ đạo đẩy 
nhanh tiến độ dự án ĐZ 500 kV mạch 3 Vũng Áng - 

Pleiku 2; Nâng công suất các TBA 500 kV Pleiku 2, Đắk 
Nông, cũng như  ĐZ 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, 
Đông Hà - Lao Bảo. Mặt khác, để đảm bảo cấp điện 
cho khu vực TP.Hà Nội, miền Nam và nhiều khu vực 
kinh tế trọng điểm, Tổng công ty đang nỗ lực hoàn 
thành sớm nhất các dự án phục vụ ĐZ đấu nối tại các 
Nhà máy Nhiệt điện Hải Dương, Nghi Sơn, Sông Hậu; 
Hoàn thành dự án 500/220 kV Nho Quan - Phủ Lý - 
Thường Tín; ĐZ 500 kV Mỹ Tho - Đức Hòa; Lắp máy 
biến áp thứ 2 tại các TBA 500 kV Việt Trì, Đức Hòa; 
Nâng công suất các TBA 500 kV Nhà Bè, Ô Môn và 
các TBA 220 kV Bến Lức, Krông Ana…

Để thực hiện thành công khối lượng đầu tư xây 
dựng đó, Tổng công ty đang đẩy nhanh tiến độ phê 
duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế kỹ thuật 
đối với các dự án. Đồng thời, tiếp tục nâng cao chất 
lượng công tác tư vấn, cũng như yêu cầu các công ty 
tư vấn thiết kế phải đảm bảo chất lượng, tiến độ của 

ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ
CÁC CÔNG TRÌNH LƯỚI ĐIỆN TRỌNG ĐIỂMEVNNPT:

EVNNPT phấn đấu không để xảy ra tình trạng quá tải cục bộ 
lưới điện
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các dự án xây dựng do EVNNPT làm chủ đầu tư. Cùng 
với việc xây dựng hướng dẫn về quy trình thỏa thuận 
hướng tuyến đường dây, vị trí TBA để giảm thiểu ảnh 
hưởng đến tiến độ dự án, Tổng công ty còn nâng cao 
chất lượng lập dự toán để đảm bảo tính chuẩn xác 
nhằm tránh trường hợp một số gói thầu phải tổ chức 
lập lại dự toán, đấu thầu lại nhiều lần mới lựa chọn 
được nhà thầu.

EVNNPT cũng đang triển khai rộng rãi công nghệ 
khảo sát và thiết kế 3D; Tập trung hoàn thành các tiêu 
chuẩn kỹ thuật, thiết kế và hợp đồng mẫu để đảm bảo 
tính thống nhất, đồng bộ nhằm giảm thiểu thời gian 
tác nghiệp trong quá trình kiểm tra, thẩm định dự án; 
Tăng cường quản lý hợp đồng và quản lý chất lượng 
các nhà thầu xây lắp, cung cấp vật tư, thiết bị để kiên 
quyết loại bỏ các nhà thầu không đủ năng lực làm ảnh 
hưởng tới chất lượng và tiến độ của dự án; Quyết liệt 
chỉ đạo, điều hành các đơn vị, nhà thầu triển khai dự án 
đúng theo mốc tiến độ đề ra. Bên cạnh đó, Tổng công 
ty cũng đang thực hiện các giải pháp tăng cường tính 
cạnh tranh trong công tác đấu thầu như: Phân chia các 
gói thầu lớn thành nhiều lô, hoặc gói thầu trung bình 
nhằm tăng số lượng các nhà thầu đáp ứng được năng 
lực, kinh nghiệm. Đặc biệt, Lãnh đạo Tổng công ty và 
các đơn vị cũng thường xuyên có mặt trên công trường, 
đặc biệt là các công trình trọng điểm để chỉ đạo phối 
hợp với các đơn vị liên quan giải quyết những vướng 

mắc trong quá trình thực hiện. Qua đó, kịp thời xử lý 
các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công, tổ 
chức nghiệm thu, đóng điện đưa các công trình vào vận 
hành theo đúng tiến độ đề ra.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT cho 
biết: “Tổng công ty đang đề nghị Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam (EVN) kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ 
đạo chính quyền các địa phương tập trung xử lý dứt 
điểm những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi 
thường, giải phóng mặt bằng đối với các dự án lưới điện 
trọng điểm của EVNNPT và chịu trách nhiệm trước 
Thủ tướng Chính phủ về việc chậm tiến độ bàn giao 
mặt bằng của các dự án lưới điện truyền tải trong Quy 
hoạch điện đã được phê duyệt. Đặc biệt là các dự án 
lưới điện truyền tải quan trọng như ĐZ 500 kV mạch 
3; ĐZ 500 kV Vân Phong - Vĩnh Tân; Sông Hậu - Đức 
Hòa và nhiều dự án giải tỏa công suất các nguồn năng 
lượng tái tạo. Đồng thời, EVNNPT cũng đề nghị EVN 
kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ sớm ban hành 
hoặc trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định, 
Thông tư hướng dẫn thực hiện Luật Xây dựng sửa đổi 
số 62/2020/QH14 của Quốc hội. Trong đó, hướng dẫn 
cụ thể về nội dung thẩm định của cơ quan quản lý nhà 
nước, phân định rõ nội dung thẩm định của cơ quan 
quản lý nhà nước và chủ đầu tư…., tạo điều kiện để 
Tổng công ty hoàn thành đúng tiến độ đầu tư các công 
trình lưới điện đã đề ra”

EVNNPT sẽ khởi công 44 dự án công trình lưới điện 220 kV - 500 kV trong năm 2021
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Thông tin từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch 
Covid-19 EVNNPC cho biết: Ngay sau khi 
dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát, Tổng 
công ty đã quyết liệt chỉ đạo, đôn đốc 

các đơn vị thành viên và cơ quan EVNNPC thực hiện 
nghiêm các nhiệm vụ phòng chống dịch theo hướng dẫn 
của Bộ Y tế về xử lý các tình huống theo diễn biến của 
dịch. Trong đó, tất cả các đơn vị phải nghiêm chỉnh 
chấp hành việc đo thân nhiệt người lao động trước khi 
đến làm việc và bắt buộc đeo khẩu trang khi làm việc; 
Hạn chế hội họp đông người; Khách hàng đến làm việc 
đều phải được đo thân nhiệt, đeo khẩu trang và phải rửa 
tay bằng dung dịch sát khuẩn… Cùng với đó, EVNNPC 
cũng đã yêu cầu 27 Công ty Điện lực trực thuộc cần 
phải tăng cường sử dụng nguồn lực sẵn có để chuẩn bị 
đầy đủ cơ sở vật chất cho việc cách ly như các chất khử 
trùng, khẩu trang y tế, trang bị bộ đồ phòng hộ y tế cho 
người lao động. Đồng thời, đảm bảo đủ kinh phí, nhân 

lực cho công tác phòng, chống dịch theo phương châm 
04 tại chỗ, gồm: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; Cơ 
sở vật chất, trang thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ 
theo yêu cầu tại chỗ; Kinh phí tại chỗ; Nhân lực tại chỗ. 

Đặc biệt, do có tới 9 tỉnh, thành phố khu vực 
phía Bắc gồm: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, 
Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Hòa Bình, Hà Giang, 
Điện Biên, vẫn có những ca nhiễm Covid-19  mới hoặc 
đang được điều trị tại bệnh viện nên EVNNPC đã chủ 
động yêu cầu hạn chế tiếp xúc đối với toàn bộ CBCNV 
làm công tác điều độ lưới điện tại các địa phương trên 
nhằm đảm bảo sức khỏe của lực lượng điều độ, vận 
hành hệ thống điện. Theo đó, kể từ ngày dịch tái bùng 
phát cho đến khi dịch kết thúc, những CBCNV trong 
diện này sẽ được đơn vị bố trí nơi ở tập trung và không 
được về nhà, không được tiếp xúc với những CBCNV-
NLĐ khác của đơn vị (ngoại trừ cán bộ y tế và bộ phận 
cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày).

TUẤN ANH

Thời điểm cuối tháng 01/2021, dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát mà tâm dịch là một số tỉnh, 
thành khu vực phía Bắc như: Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên… Do vậy, 
để đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe cho người lao động, cũng như ổn định SXKD, hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) đã chủ động xây dựng, bổ sung và hoàn thiện các kịch bản phòng chống 
dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới.

CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI
DỊCH BỆNH COVID-19 TRONG TÌNH HÌNH MỚI

EVNNPC

PC Quảng Ninh áp dụng chế độ trực vận hành cách ly tại TBA 110 kV Vân Đồn
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Ngoài ra, tại các điểm giao dịch trực tiếp với khách 
hàng, Tổng công ty yêu cầu các đơn vị bố trí tấm chắn 
để ngăn cách CBCNV với khách hàng. Mặt khác, trong 
công tác thu nộp tiền điện, các đơn vị cần phải đẩy mạnh 
việc vận động và hướng dẫn khách hàng thanh toán tiền 
điện qua các kênh thanh toán không sử dụng tiền mặt 
như: Trích nợ tự động qua Ngân hàng; Thanh toán qua 
smartbanking, internetbanking, UNT/UNC; Tự động 
thanh toán qua ví điện tử… để tránh lây nhiễm dịch bệnh. 

Là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc 
đang triển khai tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19, thời gian qua, Công ty Điện lực Quảng Ninh 
(PC Quảng Ninh) đã nghiêm chỉnh chấp hành các nội 
dung, yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 EVNNPC trong việc 
ứng phó với dịch bênh. Theo đó, Công ty đã cấp phát 
khẩu trang kháng khuẩn, dung dịch rửa tay sát khuẩn, 
cồn 70 độ, nước súc miệng… cho các đơn vị trong toàn 
Công ty. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc ra, vào 
nhà điều hành, cũng như khách hàng tới trụ sở cơ quan 
đều phải bắt buộc đo thân nhiệt tại cổng bảo vệ trước 
khi vào phòng giao dịch. Cùng với đó, tất cả CBCNV-
NLĐ đều phải thực hiện 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn 
- Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế. 

Ông Nguyễn Sông Thao - Phó Giám đốc PC Quảng 
Ninh chia sẻ: “Trước những diễn biến phực tạp của 
tình hình dịch bệnh, để phòng tránh nguy cơ lây nhiễm 
Covid-19, Công ty đã tạm dừng các cuộc họp, tập 
huấn, diễn tập,… có tập trung đông người. Đồng thời, 
tăng cường trao đổi công việc qua điện thoại, Zalo, 
Internet thay vì gặp trực tiếp. Ngoài ra, Công ty cũng 
yêu cầu tất cả CBCNV thực hiện nghiêm túc việc đeo 
khẩu trang tại nơi làm việc, chỗ đông người và khi tiếp 
xúc, giao dịch với khách hàng phải bảo đảm giữ khoảng 
cách tối thiểu 2m. Đặc biệt, từ ngày 28/01/2021, PC 
Quảng Ninh đã tổ chức làm việc cách ly tại chỗ toàn 
bộ lực lượng điều độ viên, kỹ sư SCADA thuộc Trung 
tâm Điều khiển xa Quảng Ninh; Tổ Trực vận hành 
của 06 Điện lực địa phương, gồm: Đông Triều, Uông 
Bí, Quảng Yên, Hạ Long, Cẩm Phả, Vân Đồn và 18 
trạm biến áp 110 kV trên địa bàn tỉnh với tổng số 120 
người. Theo đó, mọi công tác điều hành chỉ đạo công 
việc được triển khai qua điện thoại, mạng nội bộ để 
đảm bảo tuyệt đối không xảy ra lây nhiễm chéo cho 
lực lượng này. Cùng với đó, Công ty cũng bố trí nơi ăn 
nghỉ, cũng như đảm bảo các điều kiện sinh hoạt tại chỗ 
cho CBCNV-NLĐ trong khu làm việc cách ly của Công 
ty và các đơn vị cho đến khi công bố hết dịch”. 

Ông Lê Quang Thái - Phó Tổng giám đốc, kiêm 
Phó Trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống 
dịch bệnh Covid-19 EVNNPC cho biết: "Xác định yếu 
tố con người và sức khỏe của CBCNV-NLĐ là quan 
trọng nhất, thời gian qua, Tổng công ty đã yêu cầu 
các Công ty Điện lực thành viên thực hiện nghiêm việc 
đảm bảo cung cấp đầy đủ trang thiết bị bảo hộ theo 
quy định của Bộ Y tế cho cán bộ khi thực hiện nhiệm 
vụ trong việc phòng chống Covid-19. Đồng thời, tính 
toán, bố trí CBCNV tối thiểu tại các phòng Giao dịch 
khách hàng để thực hiện việc tiếp nhận yêu cầu xử lý 
sự cố về điện và thanh toán tiền điện. Trong quá trình 
làm việc, tất cả CBCNV và khách hàng đều phải đeo 
khẩu trang, giữ khoảng cách để tránh lây nhiễm dịch 
bệnh. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa công tác dịch vụ 
khách hàng trong tình hình dịch bệnh có nhiều diễn 
biến phức tạp, EVNNPC đã và đang thông báo đầy đủ, 
kịp thời tình hình sử dụng điện cho khách hàng qua các 
kênh Email/Zalo/SMS/Web…, cũng như tuyên truyền 
tới người dân tích cực sử dụng các dịch vụ điện trực 
tuyến nhằm góp phần phòng ngừa hiệu quả dịch bệnh 
lây lan trong cộng đồng"

EVNNPC áp dụng nghiêm việc thực hiện 5K theo khuyến cáo 
của Bộ Y tế đối với toàn bộ CBCNV-NLĐ



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG20 21

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TUẤN ANH

Tự hào sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, giờ đây, kinh tế Vĩnh Phúc đã không chỉ thoát khỏi là một 
tỉnh thuần nông, mà còn vươn lên trong top các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất cả nước. 
Đóng góp vào những thành tựu chung ấy có công sức rất lớn của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 
(PC Vĩnh Phúc) – Đơn vị đã và đang phát huy tốt vai trò là người đồng hành tin cậy của doanh 
nghiệp trong việc đảm bảo cung cấp điện năng với chất lượng tốt nhất. 

NƠI DÒNG ĐIỆN TẠO ĐÀ
CHO KINH TẾ PHÁT TRIỂN

VĨNH PHÚC:

Lưới điện tỉnh Vĩnh Phúc hiện đang được cấp 
từ TBA 220 kV Vĩnh Yên, TBA 220 kV Vĩnh 
Tường, các đường dây liên kết với khu vực 
Hà Nội và tỉnh Phú Thọ. Cùng với đó là 15 

đường dây 110 kV có tổng chiều dài 122,14 km; 93 đường 
dây trung áp dài trên 1.755 km và gần 2.440 km đường 
dây hạ áp… đáp ứng cho hơn 220.200 khách hàng. Nhờ 
hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường 
xuyên được nâng cấp nên PC Vĩnh Phúc 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, Vĩnh Phúc vẫn 
đang trên đà phát triển nhanh về công nghiệp, do vậy, 
nhiều phụ tải tại các khu công nghiệp, liền kề khu công 
nghiệp, trung tâm các huyện, thị, thành phố… sẽ ngày 
một gia tăng, nhất là đối với các doanh nghiệp nước 
ngoài đòi hỏi cao về chất lượng nguồn điện. 

Ông Nguyễn Quốc Hưng - Giám đốc PC Vĩnh 
Phúc cho biết: “Hiện nay, tỷ trọng công nghiệp - xây 
dựng của tỉnh rất lớn, đồng thời, tốc độ đô thị hóa diễn 
ra nhanh chóng. Do vậy, lượng điện năng tiêu thụ trên 
địa bàn hàng năm là rất cao. Trong năm 2020, tổng sản 
lượng điện thương phẩm của toàn PC Vĩnh Phúc đã đạt 
trên 3,25 tỷ kWh, qua đó, đưa PC Vĩnh Phúc tiếp tục 
trở thành một trong những đơn vị có sản lượng điện lớn 
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, 
thời gian qua, PC Vĩnh Phúc 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 

PC Vĩnh Phúc áp dụng nhiều chương trình phần mềm kỹ thuật quản lý lưới điện
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đem lại hiệu quả trong SXKD. Đặc biệt, 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, từ năm 2016 
đến nay, Công ty đã triển khai thi công và hoàn thành 
đóng điện 08 dự án điện 110 kV với tổng mức đầu tư 
trên 342 tỷ đồng; Đầu tư xây dựng 223 công trình lưới 
điện trung áp, hạ áp với tổng nguồn vốn đạt trên 1.368 
tỷ đồng; 05 dự án lưới điện truyền tải. Ngoài ra, PC Vĩnh 
Phúc cũng đang tiếp tục triển khai thi công 03 dự án lưới 
điện 110 kV với tổng giá trị đầu tư gần 320 tỷ đồng…

Bên cạnh đó, Công ty còn thường xuyên kiểm tra hệ 
thống lưới điện 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, nổi bật là mặc 
dù phải chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19 nhưng 
tổng sản lượng điện thương phẩm năm 2020 của PC Vĩnh 
Phúc vẫn tăng 6,02% so với năm 2019; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng giữ ở mức 2,71%, thấp hơn cùng kỳ 0,03%...

Bên cạnh việc đảm bảo đủ điện cho phát triển KT-
XH, để tạo sự hài lòng hơn nữa đối với khách hàng, PC 
Vĩnh Phúc 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 Vĩnh phúc 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 Vietinbank, Vietcombank, Agribank, 
BIDV, Techcombank… thực hiện công tác thu hộ tiền 
điện. Qua đó, đã góp phần nâng cao mức độ hài lòng 
của khách hàng đối với ngành Điện Vĩnh Phúc.

Ông Nguyễn Hữu Thể - Tổng giám đốc Công ty CP 
Ống thép Việt Đức cho biết: “Công ty chúng tôi sản 
xuất trên 12 triệu tấn sản phẩm thép mỗi năm. Do toàn 
bộ hệ thống dây chuyền đều phải sử dụng bằng điện 

nên lượng điện tiêu thụ của toàn Công ty là rất lớn, với 
gần 25 tỷ tiền điện mỗi tháng. Tuy sử dụng nhiều điện 
năng, nhưng trong suốt thời gian qua, PC Vĩnh Phúc đã 
luôn đảm bảo cung cấp điện năng ổn định, an toàn với 
chất lượng tốt nhất. Đặc biệt, thời gian mất điện là rất ít, 
do vậy, Công ty đã không bị gián đoạn trong sản xuất. 
Chúng tôi đánh giá rất cao chất lượng điện năng mà PC 
Vĩnh Phúc đang cung cấp cho Ống thép Việt Đức".

Năm 2021, mục tiêu của PC Vĩnh Phúc là sẽ tập 
trung mọi nguồn lực để phấn đấu sản lượng điện 
thương phẩm đạt trên 3,7 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn thất điện 
năng giảm xuống dưới 2,71%; Giá bán điện bình quân 
đạt 1.773,03 đồng/kWh; Chỉ số tiếp cận điện năng dưới 
05 ngày làm việc; Tỷ lệ thu tiền điện qua ngân hàng và 
các tổ chức trung gian đạt trên 80%; Điểm đánh giá 
mức độ hài lòng của khách hàng trên 8,3 điểm…

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 rằng, với việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, 
vận hành tối ưu, nâng cao hiệu quả SXKD, PC Vĩnh 
Phúc sẽ tiếp tục hoàn thành vượt các chỉ tiêu được giao 
trong năm 2021 và những năm tiếp theo, xứng đáng với 
sự tin cậy của nhân dân trong tỉnh

PC Vĩnh Phúc kiểm tra và khắc phục những khiếm khuyết 
của đường dây
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PV: Xin ông khái quát vài nét về kết quả nổi bật 
của HBT Việt Nam sau 13 năm kể từ ngày thành lập 
đến nay?

TGĐ NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Sau 13 năm xây 
dựng và phát triển, HBT Việt Nam đã đạt được một 
số thành tựu nhất định. Trong đó, về nhân sự, lúc mới 
thành lập chỉ có vỏn vẹn 10 người, đến nay Công ty 
hiện đang tạo việc làm cho 120 người. 

Đối với thị trường, khi mới thành lập, thị trường của 
HBT còn khá eo hẹp, mới chỉ cung cấp MBA cho 5 tỉnh 
miền Bắc và 3 tỉnh ở Tây Nguyên, đến năm 2020, thị 
trường của HBT đã phủ đều rộng khắp 60 tỉnh, thành 
phố cả nước ở cả 3 miền. Đồng thời, Công ty còn phát 
triển thêm thị trường nước ngoài như Lào, Campuchia, 
Philippines... Điều này đã giúp doanh thu giai đoạn 2008 
- 2020 của HBT tăng từ 7,9 tỷ đồng lên 360 tỷ đồng. 

Ngoài ra, từ năm 2014 đến nay, HBT còn là nhà 
cung cấp MBA cho 5 Tổng công ty Điện lực trực thuộc 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Các sản phẩm này đều 
được khách hàng hài lòng, tin tưởng và đánh giá cao

PV: Năm 2020 là năm các doanh nghiệp gặp nhiều 
khó khăn do dịch Covid-19 kéo dài, nhưng HBT Việt 
Nam vẫn có bước tăng trưởng khá, vậy Công ty có giải 
pháp gì để hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra, 
thưa ông?

TGĐ NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Năm 2020 là một 
năm rất khó khăn không chỉ với DN ở Việt Nam mà 
cả các DN trên thế giới vì dịch Covid-19. Tuy nhiên, 
doanh thu của Công ty vẫn tăng 50% so với năm 2019. 
Để đạt được kết quả này trước hết là nhờ việc xây dựng 
chiến lược và kế hoạch kinh doanh bài bản ngay từ năm 
2019 thông qua căn cứ là các thông tin về thị trường 
được Trưởng các bộ phận trong Công ty báo cáo.

Bên cạnh đó, khách hàng chính của HBT là các 
khách hàng ngành Điện, ít bị chịu tác động của dịch 
bệnh, với mức tăng trưởng bình quân là 10%, trong khi 
đó các dự án của HBT đối với các Tổng công ty Điện 

Trải qua 13 năm xây dựng và phát triển (2008 – 2021), với phương châm “Giữ vững niềm 
tin chất lượng”, Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam đã và đang khẳng định được 
vị thế và thương hiệu của mình trong lĩnh vực sản xuất và cung ứng máy biến thế, thiết bị 
điện. Nhằm có cái nhìn rõ nét nhất về những kết quả đạt được và định hướng của HBT Việt 
Nam trong những năm tới, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông 
Nguyễn Đăng Quân – Tổng giám đốc Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam nhân 
kỷ niệm 13 năm thành lập.

MỤC TIÊU LÀ SẼ TRỞ THÀNH NHÀ SẢN XUẤT 
MÁY BIẾN THẾ PHÂN PHỐI SỐ 1 VIỆT NAM

HBT VIỆT NAM:

Ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng giám đốc HBT Việt Nam
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lực đều đã được ký kết từ cuối năm 2019, chính điều 
này đã giúp doanh thu năm 2020 của HBT tăng cao mà 
không bị ảnh hưởng.

Ngoài ra, năm 2020, các chính sách về điện năng 
lượng mặt trời được ban hành, trong đó mảng kinh 
doanh điện năng lượng mặt trời của HBT cũng đóng 
góp vào tăng trưởng chung doanh thu toàn Công ty. 

Cũng trong năm 2020, HBT đã đẩy mạnh triển khai 
thêm mảng kinh doanh thiết bị điện, với mức doanh 
thu đạt gần 30 tỷ đồng, đạt mục tiêu đề ra, góp phần 
không nhỏ vào tăng trưởng chung của Công ty, nhờ đó 
đã có thêm những khách hàng mới liên quan đến thiết 
bị điện và máy biến thế.

Song song với đó, việc đầu tư dây chuyền công 
nghệ mới, hiện đại, cũng như xây dựng hệ thống sản 
xuất với sản lượng tăng khoảng 50 - 70% so với năm 
2019 cũng tạo nền tảng tăng trưởng doanh thu của năm 
2020 đạt nhiều kết quả.

PV: Được biết, những năm gần đây, thương hiệu 
HBT đã chiếm được lòng tin của ngành Điện trong 
nước và nước ngoài, vậy ông có thể cho biết, HBT có 
thế mạnh ở những lĩnh vực nào?  

TGĐ NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Thế mạnh của 
HBT đó là tạo ra những sản phẩm có độ an toàn cao, 
tỷ lệ sự cố trên lưới điện thấp dưới 1%. Nhờ việc không 
ngừng cải tiến cả hệ thống và nhà máy sản xuất, cũng 
như đầu tư hệ thống máy móc thiết bị hiện đại từ các 
nước có công nghệ phát triển như Đức, Nhật Bản, 

Trung Quốc, Ấn Độ… mà các sản phẩm của HBT đều 
được khách hàng trong nước và nước ngoài đánh giá 
cao về chất lượng.

Bên cạnh đó, HBT còn có hệ thống nhân sự bài bản, 
chuyên nghiệp, làm việc trách nhiệm, trung thực và giữ 
chữ tín đã giúp củng cố sự hài lòng của khách hàng và 
tin tưởng khi sử dụng sản phẩm.

PV: Với tầm nhìn đưa HBT trở thành nhà sản xuất 
máy biến thế phân phối số 1 Việt Nam trong 5 năm tới, 
vậy Công ty đã và đang làm gì để hiện thực hóa mục 
tiêu đó, thưa ông?

TGĐ NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Với mục tiêu 
đưa HBT trở thành nhà sản xuất máy biến thế phân 
phối số 1 Việt Nam trong 5 năm tới thì từ mục tiêu 
chiến lược đến kế hoạch thực hiện chi tiết, tỉ mỉ đều 
đã được Công ty xác lập bài bản. Đồng thời, ban lãnh 
đạo Công ty cũng đã có cam kết cao nhất để thực 
hiện các mục tiêu ngắn hạn, trung hạn một cách tốt 
nhất, hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, trước mắt, năm 2021, Công ty sẽ phấn 
đấu tăng doanh thu từ máy biến áp vượt 50 - 70%; riêng 
mảng thiết bị điện dự kiến vượt 50%; tăng thị phần với 
các dự án của EVN lên mức 10 - 30%;  thu nhập của 
người lao động tăng từ 10-20%, cùng với các chế độ 
quyền lợi của người lao động được đảm bảo và duy trì 
ổn định.

PV: Xin cảm ơn ông!
NGUYỄN HOA (thực hiện)

Vận chuyển lô hàng 22 MBA 500 - 1000 kVA sang thị trường Philipines trong tháng 02/2021
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HÀ ĐĂNG

Tính đến hết tháng 3/2021, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (HABECO) 
đã tổ chức, công bố nhiều đợt trao thưởng chương trình “Vị Bia làm nên sắc Tết” và chính thức 
khép lại đợt khuyến mại Tết năm nay. Đây là một trong những chương trình khuyến mại Bia 
Hà Nội luôn thu hút đông đảo khách hàng mong chờ, đón đợi và mang lại niềm vui cho người 
tiêu dùng mỗi khi Tết đến, Xuân về.

“VỊ BIA LÀM NÊN SẮC TẾT”
HABECO TRAO GIẢI CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI

Chương trình “Vị Bia làm nên sắc Tết” 
diễn ra từ ngày 01/11/2020 đến hết ngày 
28/02/2021 và có thời gian đổi thưởng 
được tính đến hết ngày 31/3/2021. Trong 

khuôn khổ chương trình vừa qua, rất nhiều người tiêu 
dùng giật nắp sản phẩm bia lon Hà Nội 330ml nhãn vàng 
đã có cơ hội trúng những phần thưởng giá trị, theo đúng 
cơ cấu giải thưởng gồm: 03 giải Nhất, mỗi giải là một 
chiếc xe Toyota Camry 2.0G; 30 giải Nhì, mỗi giải là 01 
cây vàng SJC 9999; cùng hàng trăm nghìn giải Ba, Tư là 
những mã nạp điện thoại với mệnh giá đa dạng. Trong 
đó, nhiều giải thưởng lớn, giá trị cao đã tìm được chủ 
nhân và được HABECO công bố trên website: habeco.
com.vn qua 3 lần công khai quay số trúng thưởng.

Chương trình khuyến mại bia lon nhân dịp Tết cổ 
truyền của dân tộc, đến nay, đã được Bia Hà Nội thực 
hiện liên tục trong hơn 20 năm, đem lại nhiều niềm vui 
cho người tiêu dùng cũng như hệ thống phân phối. Để 
có được những thành quả đó, phần lớn là nhờ sự ủng 
hộ nhiệt tình của người tiêu dùng và sự hợp tác chặt 
chẽ từ các quý đại lý qua quá trình phân phối, thu đổi 
giải thưởng.

Theo HABECO, từ lâu, Bia Hà Nội đã trở thành 
sản phẩm tin yêu của đông đảo người tiêu dùng. Qua 
các chương trình khuyến mại, HABECO luôn mong 
muốn phục vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
người tiêu dùng một cách tốt nhất. Chương trình 
khuyến mại bia lon Tết Tân Sửu vừa qua có nhiều giải 
thưởng lớn và phù hợp nhu cầu tiêu dùng hiện nay, 
với tổng giá trị giải thưởng lên đến hàng chục tỷ đồng. 
Đặc biệt, ngay từ khi chương trình khuyến mại khởi 
động và đang trong thời gian áp dụng, Tổng công ty 
đã vui mừng tìm được những khách hàng may mắn 
trúng ô tô, trúng cây vàng SJC. Ngoài ra, thông qua 
các đơn vị thành viên, đại lý cấp 1 trên cả nước, Bia 
Hà Nội cũng đã trao hàng ngàn giải Ba, Tư cho nhiều 
người tiêu dùng may mắn.

Đại diện HABECO nhấn mạnh, Tổng công ty luôn 
mong muốn 100% số lượng giải thưởng đến được với 
người tiêu dùng nhằm tỏ lòng tri ân những khách hàng 
tin tưởng, yêu mến thương hiệu Bia Hà Nội. Với mong 
muốn ấy, các chương trình khuyến mại bật nắp trúng 
thưởng của HABECO đã và đang nhận được ngày càng 
nhiều sự ủng hộ của người tiêu dùng trên cả nước. Sức 
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ảnh hưởng lan tỏa của chương trình đã củng cố hơn 
nữa mối quan hệ gắn bó giữa người mến mộ với thương 
hiệu Bia Hà Nội. 

Khách hàng may mắn Hà Thị Hồng Ánh - chủ 
nhân của chiếc ô tô Toyota Camry 2.0G với mã số 
trúng thưởng là SPFXVNPX trong lượt quay thưởng 
đợt 2 của Chương trình vừa qua chia sẻ: “Đây là giải 
thưởng để lại kỷ niệm thật đáng nhớ và ý nghĩa đối 
với chúng tôi - những người tiêu dùng, luôn sẵn lòng 
ủng hộ những thương hiệu Việt chất lượng, uy tín như 
HABECO. Mong rằng, thời gian tới, Bia Hà Nội ngày 

càng có nhiều chương trình phục vụ khách hàng tiện 
ích, lý thú hơn nữa, để ngày càng có nhiều may mắn 
như tôi”. 

Có thể nói, chương trình khuyến mại bia lon Tết 
hàng năm do Bia Hà Nội tổ chức, là một trong những 
chương trình khuyến mại lớn về tổng giá trị giải thưởng, 
thời gian khuyến mại kéo dài và vùng thị trường khuyến 
mại mở rộng. Đây là một trong những yếu tố giúp cho 
người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy, thương hiệu Bia 
Hà Nội là một trong những thương hiệu hàng đầu của 
ngành Đồ uống Việt Nam

Chị Hà Thị Hồng Ánh - một trong những chủ nhân của chiếc 
ô tô Toyota Camry 2.0G với mã số trúng thưởng là SPFXVN

Một số khách hàng may mắn của Chương trình

Ông Trần Thuận An - Phó TGĐ HABECO trao thưởng đợt 01 cho những khách hàng may mắn trúng giải Nhì của Chương trình
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Thời điểm Đoàn chúng tôi về nguồn, thực 
hiện Lễ dâng hương tưởng nhớ Bác và trồng 
cây thật đáng nhớ, đúng ngày 27/2/2021, 
khi tiết trời lất phất mưa xuân như muốn 

cây trồng thêm tốt tươi, giúp vạn sự vạn vật “đâm chồi 
nảy lộc”. Đặc biệt, Đoàn được Ban Quản lý Khu Di tích 
Kim Liên quê Bác đón tiếp chu đáo, thân tình với sự 
hiện diện của người đứng đầu là Giám đốc Nguyễn Bảo 
Tuấn. Về phía Đoàn đại biểu chúng tôi có sự hiện diện 
của Trung tướng, Nhà văn Hữu Ước; Nhạc sỹ, Nhà 
thơ Đoàn Bổng; Viện trưởng ISAF Trần Thị Hiếu; Chủ 
nhiệm CLB VHNT Tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm Nguyễn 
Văn Khánh, cùng nhiều thành viên là doanh nhân, trí 
thức và đại diện một số cơ quan báo chí, truyền thông.

Có thể nói, hoạt động trồng cây đầu năm của ISAF 
và CLB VHNT Tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm là hoạt 
động khai xuân không chỉ có ý nghĩa tâm linh, tỏ lòng 
thành kính với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu của dân 
tộc, nêu cao đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” mà còn 
mang giá trị thiết thực, hưởng ứng lời Bạc dạy năm xưa 
về truyền thống trồng cây, trồng người, hưởng ứng sáng 
kiến trồng 1 tỷ cây xanh vừa qua của Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc phát động tại Chỉ thị số 45/CT-
TTg ngày 31/12/2020 về tổ chức phong trào “Tết trồng 
cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng…

Với ý nghĩa ấy, tại buổi đón tiếp, ông Nguyễn Bảo 
Tuấn - Giám đốc Ban Quản lý Khu Di tích Kim Liên nhấn 
mạnh: “Chúng tôi chân thành cảm ơn và ghi nhận sự 
dâng hiến của Viện Nghiên cứu Cây Đàn hương và Thực 
vật quý hiếm khi cung tiến 2 cây Đàn hương vào trồng tại 

Khu Di tích Làng Sen quê Bác. Được biết, đây là loại thực 
vật quý hiếm, thường được trồng ở nơi tôn quý, tâm linh 
khiến chúng tôi vô cùng cảm kích và bố trí vị trí trồng đối 
xứng ngay phía cổng vào Khu Di tích nơi đây. Điều này 
không những  khẳng định thêm phần linh thiêng Khu Di 
tích Làng Sen quê Bác, mà còn góp phần xây dựng cảnh 
quan môi trường ngày càng xanh, sạch, đẹp, quyết tâm 
phát triển đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh như 
sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn…”. 

Đáp lời của Ban Quản lý Khu Di tích, Viện trưởng 
ISAF Trần Thị Hiếu bày tỏ: “Thay mặt Đoàn đại biểu 
về dâng hương, trồng cây tại quê Bác, chúng tôi chân 
thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Khu Di tích Kim 
Liên và xin được kính tặng bộ tài liệu hướng dẫn nuôi 
trồng, chăm sóc cây Đàn hương. Đây không những là 

“…Trên đường về thăm quê Bác, mà có biết bao xúc động trong lòng…”. Lời ca ấy như cứ ngân 
mãi trong lòng chúng tôi – những người con đất Việt thuộc Viện Nghiên cứu cây Đàn hương 
và Thực vật quý hiếm (ISAF) cùng Câu lạc bộ Văn hóa nghệ thuật Tài năng trẻ Đoàn Thị 
Điểm (CLB) trên suốt cuộc hành trình về dâng hương và trồng cây tâm linh Đàn hương tại 
Khu Di tích Kim Liên quê Bác. Đây là hoạt động vô cùng ý nghĩa đầu Xuân mới 2021 bởi 
ISAF cùng CLB đều hướng về nguồn cội, hưởng ứng lời Bác Hồ dạy năm xưa: “Mùa Xuân 
là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”.

ĐĂNG HƯNG

TẠI KHU DI TÍCH LÀNG SEN QUÊ BÁC

SÁNG MÃI HÀNH TRÌNH VỀ
DÂNG HƯƠNG, TRỒNG CÂY ĐÀN HƯƠNG

Đoàn ISAF và CLB Tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm làm lễ 
dâng hương tưởng niệm lãnh tụ Hồ Chí Minh
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một loài thực vật quý hiếm, biểu thị ý nghĩa tâm linh 
mà còn là loài cây mang lại giá trị kinh tế cao. Cây được 
phát triển rộng khắp ở Ấn Độ và được tôn vinh là quốc 
mộc của đất nước khởi nguồn Đạo Phật. Nhận thấy 
giá trị quý hiếm và khả năng phù hợp với khí hậu, thổ 
nhưỡng Việt Nam, nhiều năm qua chúng tôi đã lập Dự 
án nghiên cứu và có được kết quả khả quan khi nhân 
giống thuần chủng thành công loài cây này mang về 
nước. Hiện Viện chúng tôi đã và đang phát triển ngày 
một rộng khắp loài cây được ví như là “Vàng xanh của 
tự nhiên”, “Vàng ròng cho cuộc sống” tại Việt Nam 
để lấy rễ, thân, lá cây làm ra nhiều sản phẩm tiêu dùng 
thượng hạng, hữu ích như: Tinh dầu, gỗ mỹ nghệ, bột 
gỗ, nhang, xà phòng, trà Đàn hương,...”.

Sau khi hội ngộ, trao những tặng phẩm tại Hội 
trường quê Bác, Đoàn đại biểu Viện ISAF và CLB được 
Ban Quản lý Khu Di tích hướng dẫn trình tự dâng 
hương tưởng niệm lãnh tụ Hồ Chí Minh và tiến hành 
trồng cây trong không khí khai xuân vui tươi, tràn đầy 
năng lượng.

Anh Nguyễn Văn Khánh - Chủ nhiệm CLB VHNT 
Tài năng trẻ Đoàn Thị Điểm cho biết: “Là một tổ chức 
xã hội tự nguyện, thời gian qua, chúng tôi đã đồng hành, 
hợp tác với Viện Nghiên cứu cây Đàn hương và Thực vật 
quý hiếm nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa. Trong 
đó, Chương trình dâng hương và trồng cây quê Bác hôm 
nay là một dấu ấn đáng nhớ, tỏa sáng trong tâm mỗi 
thành viên của Đoàn, của hai Đơn vị. Cũng qua Chương 
trình này, chúng tôi muốn truyền đi một thông điệp với 
thế hệ trẻ. Đó là hãy luôn khắc ghi đạo lý: Uống nước 
nhớ nguồn, Ăn quả nhớ người trồng cây. Có như thế, 

mỗi chúng ta mới luôn cầu thị, ham học hỏi để khơi dậy 
nội lực, ham hiểu văn hóa để hiến dâng, làm được nhiều 
điều mà Bác Hồ hằng mong muốn…”.

Khi Chương trình dâng hương và trồng cây Đàn 
hương khép lại, cũng là lúc Ban Quản lý Di tích Kim 
Liên đưa Đoàn chúng tôi tham quan quê Bác. Những 
nếp nhà lá đơn sơ, những kỷ vật ẩn chứa màu thời gian, 
những câu chuyện giản dị về Người khiến chúng ta luôn 
xúc động mà tự răn mình. Trong đó, sử sách còn ghi lại, 
dù giữa bộn bề thách thức của công cuộc kháng chiến, 
kiến quốc nhưng Bác Hồ của chúng ta là người đầu 
tiên trực tiếp phát động Tết trồng cây ngày 28/11/1959. 
Cũng từ đây, hôm nay, Thủ tướng Chính phủ muốn 
thắp sáng tinh thần ấy với thông điệp: “Vì một Việt 
Nam xanh tươi hơn, sạch đẹp hơn” hay “Vì một Việt 
Nam xanh”. Đó cũng chính là mục tiêu, ý nghĩa của 
Chương trình 1 tỷ cây xanh trong thời gian tới

Viện trưởng ISAF trao tài liệu hướng dẫn nuôi trồng cây 
Đàn hương cho Ban quản lý Di tích Kim Liên

Các đại biểu thực hiện việc trồng cây Đàn hương tại Khu Di tích Làng Sen quê Bác
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Khi những ngày cuối năm Canh Tý sắp trôi qua, hàng triệu người, doanh nghiệp dường như 
đều hối hả lo toan cho một cái Tết cổ truyền mới đang đến gần sao cho thật bình an, ấm cúng và 
cầu mong cho đại dịch Covid-19 qua mau. Đúng thời điểm đó, anh bạn doanh nhân hợp duyên 
điện cho tôi: “Cậu có biết địa chỉ cung cấp lịch tin cậy nào không, giới thiệu cho mình với?”.

HƯNG HÀ

LIÊN VIỆT
THƯƠNG HIỆU VĂN HÓA PHẨM 

CHẤT LƯỢNG, UY TÍN

Trong tích tắc, tôi giới thiệu ngay Công ty CP 
Văn hóa và Truyền thông Liên Việt - một 
đơn vị đã có khá nhiều khách hàng lớn nhỏ 
rộng khắp nhiều năm qua. Cũng từ đây, 

những giao dịch mẫu mã, báo giá và dịch vụ đã thuyết 
phục anh bạn doanh nghiệp đặt hàng “ngay tắp lự”. Tôi 
gọi điện chúc mừng khai xuân, anh bạn tôi cũng không 
quên nhắc lại “thương vụ” ưng ý: “À này, anh em công 
nhân của mình năm nay nhận bloc lịch mới phấn khởi 
lắm. Họ truyền tai nhau rằng, lịch con Trâu của Liên Việt 
năm 2021 thật dày dặn, màu sắc tươi tắn, mặt ngọc chữ 
Lộc nổi trông rất sang trọng! Nội dung lịch vừa đầy đủ 
vừa có cách thể hiện phong phú, đa dạng và sáng tạo. Sao 
cậu không “thưởng” cho họ một bài viết PR nhỉ?

Kết nối thành công ấy khiến tôi thật vui và cũng 
không quên nhã ý của anh. Vâng, khi đặt lịch Tết cũng 
như các chủng loại lịch và văn hóa phẩm sách báo, in 
ấn nào đó…, hàng năm, bạn có thể tham khảo những 
thông tin sau về Liên Việt để có thêm một địa chỉ văn 
hóa phẩm tin cậy nhé! 

Công ty CP Văn hóa và Truyền thông Liên Việt 
được thành lập vào ngày 08/02/2010. Ra đời với mục 
tiêu, sứ mệnh là phục vụ khách hàng bằng dịch vụ tốt 
nhất. Từ đó, Liên Việt  đã lựa chọn cho mình giá trị cốt 
lõi là lấy chất lượng và uy tín đặt lên hàng đầu.

Trải qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, đến 
nay, Liên Việt luôn đứng vững và tự tin trên thương 
trường với các mặt hàng kinh doanh, in ấn, xuất bản, 
phát hành chủ đạo về sách văn hóa phẩm và các loại 
sản phẩm trên chất liệu giấy như: Lịch (bloc, lịch lò 
xo, lịch tờ, để bàn, sổ lịch….), sách, tài liệu kinh doanh 
- quảng bá thương hiệu, catalogue, bao bì… Tất cả đều 

được chăm chút bởi các chuyên gia hàng đầu thiết kế, 
sản xuất trên hệ thống máy móc, công nghệ in ấn hiện 
đại, quy trình làm việc chuyên nghiệp, khép kín. Đặc 
biệt, nhân sự Liên Việt luôn được trau dồi, tu dưỡng 
và ý thức được sứ mệnh phục vụ khách hàng của mình. 
Nhờ đó, giờ đây, Liên Việt luôn tự tin là một đối tác tin 
cậy, là đơn vị có thể góp phần vào sự phát triển vững 
mạnh của quý khách hàng và doanh nghiệp.
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Để có được điều đó, nhiều năm qua, Liên Việt luôn 
trân trọng giá trị nền tảng của sự phát triển, trân trọng 
mọi cơ hội được hợp tác với quý khách hàng. Họ tự tin 
rằng, không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản dịch 
vụ chân chính lấy chất lượng, uy tín đặt lên hàng đầu. 
Cũng bởi thế, thời gian qua, họ đã thiết lập được hệ thống 
khách hàng lớn nhỏ thân thiết và ngày một mở rộng như: 
FAHASA; VinMart; TIKI.VN; HAIHA-KOTOBUKI; 
Báo Nhân dân; Việt Nam News; Thông tấn xã Việt Nam; 
Mobiphone; VINACONEX Lazada; Nhà sách Đông Tây; 
PETROVIETNAM; HADO Group; TRANSERCO,…

Chia sẻ về phương châm hoạt động của Liên Việt, 
chị Vũ Thị Phương Liên nhấn mạnh: “Đối với Công ty 
Cổ phần Văn hóa và Truyền thông Liên Việt, sự hài 
lòng của khách hàng là điều quan trọng nhất. Nó mang 
lại hiệu quả cho khách hàng theo phương châm đặt ra 
là: Chất lượng hàng đầu, giá cả cạnh tranh, cung ứng 
tận tụy. Nhờ đó, những năm qua, lợi nhuận của chúng 
tôi giữ được mức tăng trưởng ổn định, bình quân 30% 
năm và ngày một mở rộng ngành nghề kinh doanh, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp…”

Với phương châm nói trên, đến nay, Liên Việt luôn 
tuân thủ những nguyên tắc chuẩn mực trong phục vụ 
khách hàng như: Đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả mọi 

yêu cầu của khách hàng; Đảm bảo sự hoạt động liên tục 
đối với các dịch vụ mà Công ty cung cấp; Đội ngũ CBC-
NV nhiệt tình, chu đáo với thái độ nhanh nhẹn, hòa nhã. 

Bạn Thùy Trang - một cán bộ trẻ của Công ty cho 
biết: “Trong những năm làm việc cho Doanh nghiệp 
vừa qua, em hiểu biết thêm rất nhiều từ công việc nơi 
đây. Trong đó, em hiểu được tại sao Liên Việt luôn 
đông khách. Đó là Công ty luôn coi lợi ích của khách 
hàng là sự sống còn của Liên Việt. Đáng chú ý, để có 
được sự phát triển vững chắc, Liên Việt đã biết kích 
hoạt yếu tố hạt nhân là đội ngũ tri thức trẻ có trình độ 
chuyên môn cao, năng động, chuyên nghiệp, sáng tạo. 
Từ đó, chúng em luôn mang tâm thức, tinh thần của 
những doanh nhân thời đại mới, dám chấp nhận thử 
thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm…”.

Trong thời gian sắp tới, Việt Nam tiếp tục tham 
gia và hội nhập mạnh mẽ với thế giới trên mọi phương 
diện. Rất nhiều cơ hội, thách thức đang chờ đón doanh 
nhân, doanh nghiệp ở phía trước. Nhưng với tinh thần 
không ngừng học hỏi, sáng tạo, luôn phấn đấu nâng cao 
chất lượng phục vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, cải 
tiến quy trình quản lý,… chúng tôi tin tưởng rằng, Liên 
Việt sẽ còn gặt hái được nhiều thành công và ngày càng 
tiến xa hơn nữa

Một số mẫu mã văn hóa phẩm luôn được chăm chút theo yêu cầu khách hàng của Liên Việt
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Khi dịch Covid-19 diễn biến chưa có hồi kết đã khiến không ít người mong chờ mua nhà giá 
hạ khi sức mua của người dân yếu hơn, tuy nhiên, trái với kỳ vọng đó, theo báo cáo từ các 
công ty nghiên cứu bất động sản đều chỉ ra rằng, giá nhà tiếp tục tăng, cơ hội mua nhà trên 
dưới 1 tỷ đồng của người tiêu dùng đang không còn nữa.

CÔNG ĐĂNG

ĐẦU XUÂN BÀN CHUYỆN
MUA NHÀ CHO NGƯỜI ÍT TIỀN

Tại Hà Nội, chỉ có lác đác vài dự án có giá 
trên dưới 20 triệu đồng/m2, tức là 01 căn 
hộ khoảng 60m2 có giá hơn 1 tỷ đồng, các 
căn hộ đều là dự án nhà ở xã hội, hoặc là 

dự án thương mại xa trung tâm. Theo chị Đào Thị Hiền 
(Hà Nội) cho biết, để sở hữu một căn hộ khoảng 1,1 tỷ 
đến 1,3 tỷ đồng hiện nay cũng rất là khó, còn với một 
căn hộ tầm trên 2 tỷ ở tầng lớp có thu nhập thấp như 
chị là  không thể.

Ngay cả các dự án cho người có thu nhập thấp, 
hoặc trung bình cũng có sự tăng giá, bình quân trước 
đây giá là khoảng 14 triệu đồng/m2, thì nay đã có giá 
khoảng 16,5 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, để kiếm dự án 
có mức giá như thế này tại Hà Nội cũng rất khó tìm. 
Các dự án có giá trên dưới 1 tỷ đồng đều xin đất thực 
hiện từ cách đây nhiều năm đến nay mới triển khai xây 
dựng, bán hàng.

Trái với cảnh giao dịch vắng vẻ tại nhiều dự án 
cao cấp, nhà giá rẻ bán đến đâu hết đến đó. Theo 
ông Nguyễn Trung Thành - Phó Tổng Giám đốc Tập 
đoàn Capital House cho biết: Hiện nay dòng sản phẩm 
thương mại đã bán hết vì đã đáp ứng được đa số đối 
tượng thu nhập thấp, chính vì thế, mà ngay từ khi nhận 
hồ sơ, số người đăng ký đã vượt quá số lượng căn hộ 
của dự án. Còn ông Trần Tiến Mạnh - Phụ trách Dự 
án, Công ty CP Phát triển nhà Hà Nội chia sẻ: Công 
ty cũng vừa mở bán dự án căn hộ được gần một tháng 
và bán được khoảng 500 căn trên tổng dự án là 900 căn 
(trên 50%), đối tượng mua nhà là những người có nhu 
cầu để ở và giá của căn hộ cũng hợp lý.

Trong một báo cáo gần đây, lãnh đạo Bộ Xây dựng 
thừa nhận giá nhà ở Việt Nam chưa ổn định không 
phản ánh đúng giá trị thực, cũng như không phù hợp 
với khả năng chi trả của người dân, tình trạng lệch pha 

Khu nhà ở xã hội giai đoạn 2 tại Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội
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Dự án thí điểm nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, Tp. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

cung cầu ngày càng diễn ra rõ rệt, giá nhà ở các khu 
cao cấp đang dư thừa trong khi giá nhà ở xã hội, nhà ở 
thương mại giá thấp dưới 25 triệu đồng/m2 lại rất thiếu, 
chiếm tới 70% - 80% nhu cầu của thị trường.

Hiện nay, các dự án nhà ở bình dân giá trên dưới 1 
tỷ đồng gần như là biến mất trên thị trường Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh, mặc dù thực tế tại nhiều dự án cho 
thấy, hầu hết các căn hộ phân khúc này xong đến đâu 
thì bán hết đến đó, vậy tại sao các doanh nghiệp kém 
mặn mà với dòng sản phẩm này? Theo ghi nhận từ các 
sàn giao dịch bất động sản, hầu hết các dự án mở bán 
trên sàn trong 9 tháng đầu năm nay tại Hà Nội đều có 
giá trên 30 triệu đồng/m2, các dự án nội đô còn có giá 
từ 45 triệu đến hàng trăm triệu đồng/m2.

Theo ông Triệu Văn Chiến (Quận Bắc Từ Liêm, Hà 
Nội), với giá tiền hai, ba tỷ đồng cho một căn hộ thì gia 
đình ông không thể mua được nhà. Còn anh Nguyễn Văn 
Hưng cũng ở quận này có đồng quan điểm, với mức thu 
nhập thấp như gia đình anh cũng không mua được nhà, 
mà kiếm được một căn hộ với giá dưới 1 tỷ là hơi khó.

Các doanh nghiệp cũng thừa nhận nhà ở giá rẻ 
thường có giao dịch tốt, đảm bảo thu hồi vốn nhanh, 
tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là họ không có 
quỹ đất để xây. Đại diện một doanh nghiệp chuyên xây 
dựng nhà ở cho biết, họ phải đi các tỉnh để tìm dự án 
mới. Theo ông Nguyễn Trung Thành - Phó Tổng Giám 
đốc Tập đoàn Capital House chia sẻ: Do không còn 
quỹ đất, doanh nghiệp đã phải đầu tư, tìm kiếm các dự 

án ở các tỉnh như Bình Định, Thừa Thiên Huế… đối với 
loại nhà ở xã hội này thì phải tìm kiếm quỹ đất xa trung 
tâm hơn bởi tại các trung tâm đô thị quỹ đất đã hết. 

Ngoài ra, chi phí xây dựng dự án như: Giá đất, vật 
liệu xây dựng, chi phí nhân công đều tăng đã gây ảnh 
hưởng không nhỏ cho doanh nghiệp. Theo ông Trần Tiến 
Mạnh - Phụ trách dự án, Công ty CP Phát triển nhà Hà 
Nội cho biết, xây dựng các nhà ở bình dân thì lãi không 
bằng được các nhà ở cao cấp, cộng với tình hình dịch 
bệnh vừa qua thì chủ đầu tư lo ngại không bán được nên 
họ không đầu tư xây dựng vì ảnh hưởng đến dòng tiền.

Vừa qua, Bộ Xây dựng đã đưa ra dự thảo Nghị 
quyết xây dựng nhà ở thương mại giá thấp, theo đó, sẽ 
có hàng loạt chính sách ưu đãi cho các dự án xây căn 
hộ có diện tích dưới 70m2, giá bán dưới 20 triệu đồng/
m2, như giảm thuế, giải phóng mặt bằng. Trong khi chờ 
chính sách mới được thông qua, giá nhà trên thị trường 
vẫn tăng cao khiến cơ hội mua nhà ngày càng xa tầm 
tay của nhiều người có thu nhập trung bình và thấp.

Mua nhà giá rẻ hầu hết ai cũng mong muốn có thể 
sở hữu, nhất là những gia đình có thu nhập trung bình, 
thấp, để an cư lập nghiệp, thế nhưng, khi giá thành rẻ, 
đi kèm những bất cập khi mua nhà cần cân nhắc như: 
Kiểm tra kỹ chất lượng xây dựng, tìm hiểu chủ đầu 
tư có uy tín không; các chính sách vay tiền của ngân 
hàng để mua nhà; nhà giá rẻ thường xa trung tâm, 
nếu khoảng cách quá xa có thể tăng chi phí đi lại, ảnh 
hưởng đến sinh hoạt, giao thông đi lại
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Sự kiện đã thu hút sự quan tâm, đón đợi cũng 
như mang lại niềm vui cho đông đảo khách 
hàng, người tiêu dùng cả nước. Bởi đây là sản 
phẩm thiết yếu chăm sóc làn da cơ thể mà 

những người yêu mến Thương hiệu mỹ phẩm Lily Lala 
mong muốn được chính Baek Jo nghiên cứu, cung cấp và 
phân phối cho thị trường rộng khắp. Có được sự tin yêu 
và mến mộ ấy cũng là nhờ các chủng loại mỹ phẩm Lily 
Lala, thời gian qua, đã thực sự chinh phục người tiêu dùng 
từ chất lượng, giá cả đến dịch vụ thuận tiện, nhanh chóng.

Trong niềm vui hân hoan ra mắt sản phẩm mới, đáp 
ứng kịp thời nhu cầu, mong mỏi của người tiêu dùng, 
CEO Đặng Thị Bắc - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc 
tế Baek Jo Việt Nam nhấn mạnh: “Chúng tôi hoàn toàn 
tự tin khi cho ra mắt dòng sản phẩm Lily Lala Premium 
Red Pine Whitening Body Wash - Sữa tắm trắng tinh dầu 
thông đỏ thiên nhiên thế hệ mới ngày hôm nay. Bởi sản 
phẩm đã có quá trình được nghiên cứu, thử nghiệm kỹ 
lưỡng và được thừa hưởng những thành tựu, nền tảng 

nghiên cứu khoa học của các dòng sản phẩm mỹ phẩm 
chất lượng thành công trước đó. Hơn nữa, đây cũng là 
sản phẩm mà chúng tôi dành nhiều tâm huyết, thiết lập 
thời gian kiểm nghiệm đủ dài cho nhiều người tham gia 
trải nghiệm trực tiếp trước khi ra mắt và 100% hài lòng 
về chất lượng. Đặc biệt, sản phẩm đã được cơ quan chức 
năng của Bộ Y tế công nhận không có thành phần làm 
hại cho da, không có chất cấm và thực sự an toàn. Đây 
còn là dòng sản phẩm có sức cạnh tranh mạnh mẽ so 
với các dòng sản phẩm chất lượng cao cùng loại trên thị 
trường hiện nay nhờ có những thành phần nguyên liệu 
sản xuất hữu dụng, vượt trội giúp chăm sóc, cải thiện và 
tôn thêm vẻ đẹp cho làn da cơ thể con người…”.

Chia sẻ về các thành phần chính, cơ bản tạo nên chất 
lượng vượt trội và chỗ đứng vững chắc cho sản phẩm, các 
chuyên gia mỹ phẩm và đại diện Thương hiệu Lily Lala 
cho biết: Một trong những thành phần tạo nên sự khác 
biệt, độc đáo đầu tiên cho sản phẩm Lily Lala Premium 
Red Pine Whitening Body Wash không thể không nói đến 

Nhân dịp chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021, Công ty CP Quốc tế Baek Jo Việt 
Nam – Chủ sở hữu thương hiệu mỹ phẩm Lily Lala với các sản phẩm có xuất xứ Hàn Quốc 
được đông đảo người tiêu dùng yêu thích, đã chính thức cho ra mắt dòng sản phẩm sữa tắm 
trắng tinh dầu thông đỏ thiên nhiên thế hệ mới tại Việt Nam.

ĐĂNG HƯNG

DÒNG SỮA TẮM TRẮNG TINH DẦU 
THÔNG ĐỎ THIÊN NHIÊN THẾ HỆ MỚI

LILY LALA RA MẮT
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là tinh dầu Thông đỏ có nguồn gốc thiên nhiên. Bởi sau 
quá trình sử dụng, Thông đỏ giúp dưỡng trắng da nhanh 
chóng nhờ tác động ngăn ngừa hình thành sắc tố mela-
nin; Làm trắng nhanh mà không gây ra tác dụng phụ, 
không làm mỏng da. Đặc biệt, Thông đỏ có tính kháng 
viêm, ngăn ngừa các tác nhân gây viêm trên da. Do đó, 
Thông đỏ có khả năng điều trị mụn, khắc phục các tổn 
hại về da do mụn để lại như các vết thâm. Trong Thông 
đỏ có chứa Pycnogenol - chất chống oxy hóa rất mạnh, 
gấp 50-100 lần vitamin E, trung hòa các gốc tự do, tái tạo 
và kéo dài độ bền của vitamin C và E. Từ đó sẽ tác động, 
làm chậm lại tốc độ lão hóa, điều trị các triệu chứng lão 
hóa da như nhăn da, chảy xệ, sạm da…

Hai là, thành phần Nha đam (Aloe vera extract). 
Đây là thành phần có màu trong suốt, có khả năng 
thấm ướt tạo độ ẩm, giúp se khít lỗ chân lông giảm 
mụn và lão hóa da. Theo y học, nhờ chất glycoprotein, 
Nha đam có tác dụng chống viêm và giải dị ứng, chữa 
lành vết thương và tăng cường giải độc. Nha đam chứa 
nhiều nước, các loại vitamin như A, C, E và các khoáng 
chất như kẽm, canxi, natri,… chứa trong nhiều loại mỹ 
phẩm làm đẹp và chăm sóc da. Vì thế, Nha đam được 
ví như thần dược làm đẹp của làn da, đặc biệt là làm 
sáng da, giúp tái tạo da, bảo vệ làn da dưới tác động 
của tia cực tím trong ánh nắng mặt trời…

Ba là, Glycerin - Một thành phần không thể thiếu 
trong quá trình chăm sóc da cho phái nữ, bởi nó có 
hợp chất chứa nhiều tác dụng làm đẹp như: Dưỡng ẩm 
và làm mềm da; Ngăn ngừa quá trình lão hóa; Điều trị 
mụn trứng cá; Làm sạch da; Ngăn sự bức xạ của các tia 
UVA - UVB,…

Bốn là, chất Nhũ vàng giúp làm sạch da, hỗ trợ tẩy 
da chết, những hạt nhũ lấp lánh làm sản phẩm trở nên 
sang trọng và hoàn toàn an toàn với da.

Năm là, chiết xuất Trà xanh của sản phẩm không 
chỉ tốt cho cơ thể mà khoáng chất trong lá chè còn 
có công dụng làm đẹp vô cùng hiệu quả. Tính kháng 
khuẩn trong lá chè xanh sẽ giúp bạn loại bỏ những bụi 
bẩn và ngăn ngừa mụn… 

Sáu là, thành phần Collagen. Đây là loại protein 
có cấu trúc phong phú nhất trong cơ thể người, thành 
phần chính của mô liên kết. Trong thực tế, 70% da của 
chúng ta làm từ collagen. Trong da, collagen là thành 
phần chính của lớp hạ bì. Do vậy, Collagen có vai trò 
rất quan trọng đối với việc chống lão hóa và đem lại 
nhiều lợi ích cho da…

Có thể nói, với những thành phần nổi trội nói trên, 
sản phẩm sữa tắm trắng tinh dầu thông đỏ thiên nhiên 
thế hệ mới của Baek Jo đã giúp người tiêu dùng dễ 

dàng cảm nhận được sự ưu việt của sản phẩm sau khi sử 
dụng. Đó là: Làm sạch nhẹ nhàng, loại bỏ tế bào chết, 
vừa kháng khuẩn vừa ngừa mụn; Dưỡng trắng da toàn 
thân vượt trội, làm chậm quá trình lão hóa da, tăng đàn 
hồi giúp da căng mịn; Đồng thời, dưỡng ẩm tự nhiên, 
nuôi dưỡng da mềm mịn, trắng hồng. Đáng chú ý, sản 
phẩm có hương thơm nước hoa Pháp nhẹ nhàng, giúp 
người dùng thêm ấn tượng và thư giãn

CEO Đặng Thị Bắc và Á hậu Trang Viên tự hào về sản phẩm

Ra mắt sản phẩm Sữa tắm trắng tinh dầu thông đỏ

Sau một thời gian ngắn có mặt tại các tỉnh, thành phố ở Việt 
Nam, đến nay, Thương hiệu Lily Lala đã thực hiện sứ mệnh 
giúp người Việt tỏa sáng với vẻ đẹp tự nhiên và khẳng định 
bằng những sản phẩm chất lượng cao, lan tỏa những giá trị tốt 
đẹp đến với cộng đồng. Các sản phẩm mang thương hiệu Lily 
Lala đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại 
tại Hàn Quốc. Đặc biệt, mỹ phẩm Lily Lala có các thành phần 
chiết xuất từ 100% thiên nhiên, sử dụng công nghệ theo quy 
trình sản xuất đạt tiêu chuẩn CGMP, tiêu chuẩn ISO 22716 kết 
hợp với hệ thống xưởng sản xuất tiêu chuẩn, đảm bảo đầy đủ 
các nguyên tắc, quy định đặt ra, nên sản phẩm đều đạt chất 
lượng cao, an toàn và vệ sinh.
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Những năm qua, hoạt động khuyến công cả nước nhìn chung đã đạt được những kết quả 
quan trọng, động viên và huy động được các nguồn lực tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức cá 
nhân đầu tư sản xuất CN – TTCN, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH-
HĐH xây dựng nông thôn mới. Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác khuyến công, Bộ 
Công Thương mới đây đã ban hành Chỉ thị số 04/CT-BCT, ngày 19/02/2021 về việc đẩy 
mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn 
giai đoạn 2021 – 2025. PV

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG,
TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO PHÁT TRIỂN CNNT

GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 
2021 - 2025 VỚI NHIỀU MỤC TIÊU

Mục tiêu chung của Chương trình khuyến công 
quốc gia giai đoạn 2021-2025 là huy động và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy 
phát triển sản xuất CN - TTCN, góp phần xây dựng 
nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chương trình cũng phấn đấu xây dựng được 340 
mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ. 
Ứng dụng được 1.600 máy móc thiết bị và 300 dây 
chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất CN - TTCN. 

Đánh giá sản xuất sạch hơn cho 300 cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT); xây dựng mô hình thí điểm về sản 
xuất sạch hơn cho 100 cơ sở CNNT. Hỗ trợ sửa chữa, 
nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 50 
cơ sở CNNT.

Hỗ trợ 350 cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký nhãn 
hiệu sản phẩm; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 50 
CCN. Hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô 
nhiễm môi trường cho khoảng 60 CCN. Hình thành 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản 
xuất, chế biến; đào tạo nghề nghiệp cho 10.000 lao 
động theo nhu cầu của các cơ sở CNNT gắn với yêu 
cầu của thị trường…

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng thăm gian trưng bày sản phẩm công nghiệp nông thôn
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TẬN DỤNG TỐI ĐA HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH 
KHUYẾN CÔNG

Nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác khuyến 
công thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 về 
việc phê duyệt Chương trình khuyến công quốc gia 
giai đoạn 2021-2025; đây là căn cứ quan trọng đối với 
công tác khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở 
CNNT tham gia đầu tư phát triển sản xuất tại khu vực 
nông thôn. 

Để đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hoạt 
động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển 
CNNT giai đoạn tới theo đúng tinh thần, nội dung, quy 
định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP, Quyết định số 
1881/QĐ-TTg, Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ thị, nêu 
rõ nhiệm vụ của các đơn vị chức năng liên quan cấp Bộ 
và các địa phương trong xây dựng, thực hiện và triển 
khai các chính sách nhằm đẩy mạnh cũng như tận dụng 
tối đa hiệu quả chính sách khuyến công.

Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương tiếp tục nâng cao nhận thức, tăng cường 
trách nhiệm của các cấp, các ngành trong chỉ đạo, phối 
hợp, triển khai các hoạt động khuyến công trên địa 
bàn. Đồng thời chỉ đạo Sở Công Thương xây dựng, 
sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về khuyến công của địa phương phù 
hợp quy định của pháp luật liên quan; ban hành và chỉ 
đạo triển khai hiệu quả Chương trình khuyến công địa 
phương giai đoạn 2021-2025 phù hợp với điều kiện của 
địa phương và bối cảnh tình hình mới.

Tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương để 
tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công tại địa phương 
theo Chương trình khuyến công quốc gia và Chương 
trình khuyến công địa phương; lồng ghép, phối hợp các 
chương trình mục tiêu trên địa bàn để tăng hiệu quả cho 
hoạt động khuyến công. Huy động các nguồn lực trong 
và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp ở khu vực nông thôn.

Chỉ đạo công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng và liên tục về chủ trương, chính sách khuyến 
khích phát triển CN - TTCN, chính sách khuyến công.

Xác định rõ vai trò Sở Công Thương là cơ quan giúp 
UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước 
về hoạt động khuyến công tại địa phương. Phân công các 
Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân cấp huyện phối 
hợp, hỗ trợ Sở Công Thương trong việc thực hiện hiệu 
quả các hoạt động khuyến công tại địa phương.

Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp tổ chức khuyến công trên 
địa bàn theo định hướng, chủ trương của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước, gắn với với yêu cầu nhiệm 
vụ của ngành Công Thương; tổ chức bộ máy theo hướng 
nâng cao hiệu quả hoạt động; đầu tư nâng cấp trụ sở, 
trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các Trung tâm 
khuyến công theo hướng chuyên nghiệp; bố trí đủ biên 
chế; có chính sách bồi dưỡng, đào tạo nâng cao trình độ 
cho cán bộ làm công tác khuyến công; xây dựng đội ngũ 
cán bộ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, đáp ứng 
các yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Còn đối với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công 
Thương, Cục Công Thương địa phương sẽ chịu trách 
nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương các địa 
phương, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nội 
dung hoạt động khuyến công theo Quyết định số 1881/
QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 
đồng thời theo dõi, đôn đốc kiểm tra tình hình triển 
khai Chỉ thị này.

Bênh cạnh đó, chủ trì, phối hợp với các địa phương, 
đơn vị liên quan rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền 
sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật về khuyến công cho phù hợp với bối 
cảnh tình hình mới.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông thường 
xuyên, rộng rãi để nhân dân, doanh nghiệp, cơ sở 
CNNT nắm bắt và tham gia tích cực các nội dung hoạt 
động khuyến công. Đồng thời, xây dựng và tổ chức 
thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát các đề án khuyến 
công quốc gia hàng năm

Thời gian qua, khuyến công đã mang lại luồng sinh khí mới 
cho phát triển công nghiệp nông thôn
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Theo đó, Thành phố đặt mục 
tiêu năm 2021 có 900 doanh nghiệp 
(DN) hoạt động trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Hà Nội; 
giá trị sản xuất công nghiệp (CN) 
của CNHT chiếm khoảng 16% giá 
trị sản xuất CN ngành chế biến, chế 
tạo; chỉ số phát triển CN lĩnh vực 
CNHT hằng năm tăng trên 11%.

Kế hoạch cũng nêu rõ mục tiêu 
chung là khuyến khích phát triển 
CNHT, nâng cao năng lực các DN 
CNHT của Hà Nội. Tập trung phát 
triển các lĩnh vực CNHT chủ chốt 
gồm: Sản xuất linh kiện phụ tùng; 
CNHT phục vụ các ngành CN công 

nghệ cao và CNHT cho ngành dệt 
may, da giày. Cùng với đó, đẩy 
mạnh sản xuất CN theo chuỗi giá 
trị toàn cầu, thu hút đầu tư từ mọi 
thành phần kinh tế vào lĩnh vực 
CNHT nhằm gia tăng số lượng và 
chất lượng DN CNHT. 

Để đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ 
triển khai các nhóm nhiệm vụ gồm: 
Kết nối, hỗ trợ DN CNHT trở thành 
nhà cung ứng sản phẩm cho khách 
hàng trong và ngoài nước, đồng thời 
xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài 
vào lĩnh vực CNHT; hỗ trợ DN áp 
dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu 
cầu của các chuỗi sản xuất toàn 

cầu trong quản trị DN, quản trị sản 
xuất; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, 
ứng dụng chuyển giao, đổi mới công 
nghệ trong sản xuất thử nghiệm 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu, vật 
liệu; xây dựng, công bố thông tin về 
CNHT hằng năm

QUỲNH ANH

Ngày 26/02/2021, Chủ tịch 
UBND tỉnh Bắc Ninh đã phê duyệt 
Chương trình công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) của tỉnh năm 2021 với tổng 
kinh phí là 500 triệu đồng.

Cụ thể, Chương trình CNHT của 
tỉnh Bắc Ninh năm 2021 gồm các nội 
dung: Hội nghị xúc tiến thu hút đầu 

tư trong và ngoài nước vào lĩnh vực 
CNHT; Hỗ trợ tuyên truyền quảng 
bá về hoạt động CNHT (3 chuyên 
đề); Khảo sát, xây dựng và cập nhật 
cơ sở dữ liệu doanh nghiệp sản xuất 
sản phẩm CNHT; Hỗ trợ đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
đáp ứng các yêu cầu của ngành sản 
xuất CNHT.

Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc 
Ninh là đơn vị được giao tổ chức 
thực hiện theo đúng kế hoạch đã 
được phê duyệt, đảm bảo hiệu quả 
và thanh, quyết toán kinh phí đúng 
quy định

CÔNG DU

Theo đó, năm 2021, Samsung 
có kế hoạch hỗ trợ tư vấn cho 
khoảng 12 doanh nghiệp (DN) 
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT), chia làm 2 đợt, mỗi 
đợt tư vấn cho 6 DN (3 DN phía 
Bắc, 3 DN phía Nam) hoạt động 
trong lĩnh vực như điện/điện tử, 
ép nhựa, cơ khí chính xác, bao 
bì, sản xuất pallet gỗ/nhựa/giấy… 
Dự kiến đợt 1 sẽ triển khai trong 

3 tháng liên tục, từ tháng 3 - 
6/2021. 

Các DN đăng ký tham gia sẽ 
được khảo sát, đánh giá thực tế và 
Samsung sẽ chọn ra các DN phù 
hợp với chương trình và triển khai 
hoạt động tư vấn.

“Chương trình tư vấn cải tiến 
sản xuất và chất lượng cho doanh 
nghiệp” đã được Samsung triển 

khai từ năm 2015 dưới sự hướng 
dẫn của các chuyên gia đến từ 
Hàn Quốc. Với mục tiêu nâng 
cao năng lực cạnh tranh, góp 
phần thúc đẩy cơ hội cho doanh 
nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi 
cung ứng toàn cầu, Chương trình 
đã nhận được sự quan tâm, hưởng 
ứng tích cực từ phía các DN trong 
suốt thời gian qua

VŨ ANH

HÀ NỘI BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CNHT NĂM 2021

BẮC NINH PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH CNHT NĂM 2021

SAMSUNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ TƯ VẤN CẢI TIẾN SẢN XUẤT VÀ
CHẤT LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP CNHT

CNHT cho ngành dệt may sẽ được 
Hà Nội tập trung phát triển
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Theo Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp TP.Hồ Chí 
Minh (HEPZA), nguồn vốn đầu tư 
này sẽ tập trung ở 4 ngành công 
nghiệp trọng yếu và công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT).

Năm 2021, HEPZA đặt trọng 
tâm đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu 
đầu tư trong khu chế xuất, khu công 
nghiệp thu hút đầu tư vào những 
ngành, lĩnh vực, những công đoạn 
có hàm lượng khoa học - công nghệ, 

giá trị gia tăng cao dựa trên nền tảng 
công nghiệp công nghệ cao và kinh 
tế số. Nhất là ngành cơ khí theo 
hướng tự động hóa, ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo ngành công nghệ thông tin 
như thiết bị điện tử, thông tin, phần 
mềm, vi mạch, robot...

Đồng thời, phát triển công 
nghiệp thời trang ngành dệt may, 
da giày, công nghiệp thiết kế; 
khuyến khích phát triển các dịch 
vụ hỗ trợ công nghiệp. Đặc biệt, 

HEPZA sẽ tăng cường phối hợp với 
các sở ban ngành chức năng hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 
giảm thâm dụng lao động; chuyển 
từ hoạt động gia công lắp ráp sang 
hoạt động thiết kế, sản xuất, xuất 
khẩu; từng bước tham gia vào chuỗi 
cung ứng trong và ngoài nước… 
thông qua chương trình kích cầu 
đầu tư, hỗ trợ lãi vay đối với doanh 
nghiệp ngành CNHT

LÊ MINH

Đây là chỉ đạo của Thủ tướng 
về việc “Điều chỉnh quy hoạch phát 
triển các khu công nghiệp trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng”.

Cụ thể, điều chỉnh giảm diện 
tích khu công nghiệp (KCN) Hòa 
Nhơn tại xã Hòa Nhơn, huyện Hòa 
Vang; bổ sung Khu công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) Khu công nghệ cao 
(CNC) Đà Nẵng với quy mô diện 
tích là 58,531 ha vào quy hoạch 
phát triển các KCN.

Định hướng phát triển kinh tế 
Đà Nẵng trong năm 2021 và những 
năm tiếp theo sẽ tập trung vào phát 
triển công nghiệp CNC, công nghệ 

thông tin và CNHT. Như vậy, với 
quyết định này của Thủ tướng, 
TP. Đà Nẵng đã chính thức có 
khu CNHT, tạo ra không gian cho 
CNHT phát triển tập trung và là 
cơ sở, tiền đề quan trọng cho việc 
hình thành doanh nghiệp vệ tinh 
cung cấp linh kiện hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp Khu CNC Đà Nẵng; 
thúc đẩy CNHT Đà Nẵng đi lên sau 
nhiều năm chậm phát triển

PV

Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 
về Phương tiện giao thông, vận tải 
và Công nghiệp hỗ trợ (Vietnam 
AutoExpo 2021) theo kế hoạch 
diễn ra từ ngày 06-09/05/2021. 
Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 
diễn biến phức tạp, chương trình 
dự kiến sẽ lùi thời gian tổ chức tới 
ngày 19-22/08/2021 tại Trung tâm 
Hội nghị Quốc gia - NCC, Hà Nội.

Vietnam AutoExpo được coi 
là môi trường lí tưởng cho các 
doanh nghiệp (DN) sản xuất, lắp 

ráp, kinh doanh ô tô, xe máy, xe 
điện và CNHT có cơ hội tiếp cận 
khách hàng tiềm năng, quảng bá 
sản phẩm, trao đổi kinh nghiệm, 
chuyển giao công nghệ… đồng thời 
thể hiện tiềm lực và cam kết gắn bó 
lâu dài, đầu tư mạnh mẽ hơn nữa 
vào thị trường Việt Nam. 

Để thích nghi với tình hình "bình 
thường mới", Triển lãm lần này sẽ 
bao gồm cả hình thức truyền thống 
offline và triển lãm online để giúp 
các DN trong nước và quốc tế có 

thể kết nối được bình thường. Nhiều 
hoạt hoạt động được tổ chức đồng 
thời như: Diễn đàn xúc tiến thương 
mại; Trình diễn khoa học công nghệ 
và giới thiệu sản phẩm; Hoạt động 
kết nối giao thương trực tiếp và on-
line… Theo các chuyên gia đánh giá, 
đây sẽ là thời điểm thuận lợi để các 
DN trong lĩnh vực ô tô, xe máy và 
CNHT quay trở lại thị trường, ra 
mắt giới thiệu các sản phẩm mới 
tới khách hàng sau thời gian dài ảnh 
hưởng do đại dịch Covid-19

MINH VŨ

NĂM 2021, TP. HỒ CHÍ MINH ĐẶT MỤC TIÊU HÚT 550 TRIỆU USD 
ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CHẾ XUẤT VÀ CÔNG NGHIỆP

ĐÀ NẴNG: BỔ SUNG KHU CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ KHU CÔNG NGHỆ CAO 
VÀO QUY HOẠCH

VIETNAM AUTOEXPO 2021 LÙI THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẾN THÁNG 8

Phối cảnh nhà xưởng công nghệ cao 
tại  Khu CNHT Khu CNC Đà Nẵng
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Năm 2021, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đang đứng trước cơ hội lớn khi 
Việt Nam tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA). Dòng vốn trực tiếp nước 
ngoài (FDI) dịch chuyển vào Việt Nam sẽ tạo động lực cho các doanh nghiệp CNHT bứt phá, 
mở rộng sản xuất. Nhưng làm thế nào để nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 
CNHT vẫn là một câu hỏi lớn chờ lời giải… MINH PHƯƠNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH
CHO DOANH NGHIỆP CNHT VIỆT NAM?

LÀM THẾ NÀO

XU HƯỚNG CHUYỂN DỊCH CHUỖI CUNG ỨNG 
SANG VIỆT NAM

Trong bối cảnh ảm đạm của kinh tế toàn cầu, dù 
cũng chịu ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19 nhưng 
các chỉ số kinh tế vĩ mô vẫn cho thấy, Việt Nam có 
nhiều dư địa để làm tốt hơn nữa. Với việc 13 Hiệp định 
thương mại tự do (FTA) song phương và đa phương đã 
có hiệu lực, Việt Nam là một trong những nền kinh tế 
mở nhất thế giới, tạo ra cơ hội lớn để phát triển chuỗi 
cung ứng mới. 

Trong thu hút đầu tư, chỉ tính 6 tháng đầu năm 
2020, vốn FDI vào Việt Nam đạt gần 16 tỷ USD, giảm 
15% so với cùng kỳ 2019 nhưng vẫn tốt hơn so với mức 
giảm trung bình 30% - 40% trên toàn cầu năm 2020. Đây 
là kết quả ban đầu khá tốt so với phần còn lại của thế 
giới, là đòn bẩy để Việt Nam lội ngược dòng ảnh hưởng 
tiêu cực của Covid-19. 

Ông Nguyễn Hoàng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp ngành CNHT TP Hà Nội (HANSIBA), cho biết, 
trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp CNHT đã 
cung ứng được cho những tập đoàn đa quốc gia lớn, 
cùng các doanh nghiệp (DN) FDI đã có mặt tại Việt 
Nam như Canon, Samsung, Toyota, Honda… Theo đó, 
các DN CNHT cũng đã xuất khẩu sản phẩm trực tiếp 
cho các đối tác trên thế giới, đem lại doanh thu rất lớn, 
lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Vì thế, Hiệp hội 
đã tiến hành đẩy mạnh việc hợp tác, ký kết thỏa thuận, 
xúc tiến cung cầu cho các DN CNHT trong nước với 
nhiều DN, tập đoàn FDI đã, đang có mặt tại Việt Nam. 

Đơn cử, ngay trong ngày ra quân đầu năm Tân Sửu 
(ngày 17/2/2021), Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải 

(THACO) đã xuất khẩu hơn 200 ô tô và linh kiện phụ 
tùng sang các thị trường Thái Lan, Myanmar, Nhật Bản 
và Hàn Quốc. Đây là lô hàng có số lượng lớn nhất từ 
trước đến nay, gồm xe du lịch KIA, xe bus và sơmi 
rơmoóc được sản xuất tại các nhà máy thuộc Khu công 
nghiệp THACO Chu Lai. Theo kế hoạch năm 2021, 
THACO sẽ xuất khẩu 1.480 xe sang Thái Lan, Myanmar 
và mở rộng sang các thị trường khác, từng bước thực 
hiện mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất, xuất khẩu 
ô tô và linh kiện phụ tùng của KIA MOTORS tại khu 
vực ASEAN.

Làn sóng chuyển dịch chuỗi cung ứng đã tạo ra 
những cơ hội phát triển lớn cho các DN CNHT Việt 
Nam ngay trong lúc đại dịch vẫn còn hoành hành và 
khiến nhiều nền kinh tế trên thế giới thương tổn. Gió 
đã nổi lên nhưng thuyền có đủ lớn, buồm có đủ căng 
để bứt phá hay không lại là một câu chuyện khác… 

Công nghiệp hỗ trợ cơ khí là bước đệm để sản xuất
sản phẩm công nghệ cao
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Trên thực tế, số lượng DN nói chung, đặc biệt 
là các DN CNHT nội địa tham gia vào mạng lưới 
sản xuất vẫn còn thấp. Hơn nữa, các DN nước ngoài 
thường yêu cầu tiêu chuẩn rất cao, trong khi các DN 
CNHT chủ yếu là nhỏ và vừa, còn rất thiếu về vốn và 
kinh nghiệm. 

GIẢI PHÁP MỚI CHO PHÁT TRIỂN CNHT 
VIỆT NAM

Năm 2020, ngành CNHT Việt Nam có thêm một 
cú hích mới, đó là việc Chính phủ ban hành Nghị quyết 
số 115/NQ-CP ngày 6/8/2020 về các giải pháp thúc 
đẩy phát triển CNHT. Theo đó, đến năm 2030, Chính 
phủ đặt ra mục tiêu, sản phẩm CNHT sẽ đáp ứng 70% 
nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm 
khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 
2.000 DN đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN 
lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam... 

Đây là một mục tiêu lớn, đòi hỏi các DN CNHT Việt 
Nam phải có bước chuyển mình thực sự để theo kịp với 
tình hình mới. Nghị quyết 115 đã đưa ra các giải pháp 
cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển CNHT như: Xây dựng, 
hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển CNHT và các ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển. Tiếp tục thực 
hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với DN CNHT và 
công nghiệp chế biến, chế tạo, ưu tiên phát triển khi vay 
vốn ngắn hạn tại tổ chức tín dụng. Tạo cơ hội hình thành 
và phát triển chuỗi giá trị trong nước thông qua thu hút 
đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, liên kết 
giữa các DN Việt Nam với các DN đa quốc gia, các công 
ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước ngoài. Thúc đẩy 
phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước để 
tạo điều kiện phát triển CNHT và ưu tiên phát triển các 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Xây dựng và vận 
hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển 
công nghiệp vùng và địa phương từ vốn đầu tư trung hạn 
của Trung ương và địa phương. Xây dựng và hoàn thiện 
hệ thống thống kê, cơ sở dữ liệu CNHT và các ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm 
thúc đẩy kết nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập 
đoàn đa quốc gia. 

Theo bà Trần Thị Thu Trang, Chủ tịch kiêm Tổng 
giám đốc Công ty điện tử Hanel PT, Chủ tịch CLB DN 
phát triển bền vững Keieijuku: Việc lãi suất thay đổi 
nhiều đang tạo ra khá nhiều rủi ro cho các kế hoạch 
dài hạn của DN. Khi DN vận hành, vấn đề đau đầu 
nhất là không hiểu lãi suất đồng tiền biến động như 
thế nào. Chúng tôi hy vọng Nghị định 115 giúp các DN 

CNHT tiếp cận được vốn dễ dàng hơn. Bởi trên thực 
tế, có những DN tăng trưởng 200 - 300%, có cơ hội 
xuất khẩu cho những tập đoàn hàng đầu thế giới trong 
cơ hội vàng này. Nhưng khi đi vay vốn, họ gặp nhiều 
khó khăn, phải rải ra vay của 3, 4 ngân hàng vì lo sợ lúc 
nào đó đột nhiên ngân hàng ngừng giải ngân, bao nhiêu 
kế hoạch sản xuất sẽ phá sản. DN rất cần được đầu tư 
nguồn vốn và ưu đãi lãi suất để có thể cạnh tranh sòng 
phẳng với các DN nước ngoài, vốn được chính phủ 
các nước hỗ trợ rất nhiều về vốn, công nghệ và ưu đãi 
cho vay. 

Ngoài ra, các DN CNHT cũng kiến nghị Chính 
phủ cần tiếp tục nghiên cứu và sớm trình Quốc hội 
ban hành Luật CNHT. Chính phủ và DN cùng song 
hành với Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để hỗ trợ 
cho ngành CNHT. Thậm chí, các DN còn mong muốn 
Chính phủ ban hành chỉ thị cụ thể, yêu cầu các tập 
đoàn nước ngoài đang có mặt tại Việt Nam phải nội 
địa hoá và đặt hàng của các DN Việt Nam, nhưng theo 
hướng sẽ hỗ trợ các tập đoàn FDI này về thuế và chính 
sách khác theo tỷ lệ đặt hàng nội địa hoá. 

Đại dịch Covid-19 hoành hành khắp thế giới trong 
năm 2020 đến nay chưa có dấu hiệu giảm nhiệt, một 
lần nữa cho thấy tầm quan trọng của việc làm chủ công 
nghệ, làm chủ chuỗi sản xuất. Dù còn nhiều khó khăn, 
thách thức nhưng ngành CNHT Việt Nam đang dần 
tiến từng bước, chủ động tìm kiếm cơ hội, tận dụng thế 
mạnh của mình để nắm bắt cơ hội phát triển lớn hơn 
trong năm 2021 và những năm tiếp theo

Doanh nghiệp CNHT Việt Nam cần sẵn sàng đón làn sóng 
dịch chuyển chuỗi cung ứng
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Kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, tham gia nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA), 
Việt Nam đang sẵn sàng đón làn sóng dịch chuyển sản xuất của các công ty đa quốc gia từ 
Trung Quốc sang các nước thứ ba. Đây cũng được coi là cơ hội phát triển không thể tốt hơn 
cho các doanh nghiệp ( DN) cơ khí và ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cơ khí Việt Nam 
trong năm 2021.

LÊ PHƯƠNG

TÌM HƯỚNG ĐI MỚI
GIỮA MUÔN VÀN GIAN KHÓ

NGÀNH CNHT CƠ KHÍ:

CƠ HỘI TRONG THÁCH THỨC

Tác động của dịch COVID-19 khiến nhiều DN 
CNHT cơ khí sụt giảm doanh thu, gặp khó cả ở đầu 
vào và đầu ra. Tuy nhiên, trong thách thức vẫn có cơ 
hội, một số DN đã áp dụng các biện pháp linh hoạt, 
từng bước vượt qua thời điểm gian nan, khó khăn để 
có được những đơn hàng. Ông Đào Phan Long, Chủ 
tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho biết: 
“Đến nay, chúng tôi chưa nhận được thông tin nào từ 
các đơn vị thành viên liên quan đến phá sản DN do 
dịch bệnh gây ra, có chăng chỉ là giảm doanh thu, dừng 
sản xuất trong một thời điểm nhất định do thiếu nguồn 
nguyên liệu, dừng các đơn hàng xuất khẩu”. 

Trong năm 2021, các chuyên gia đánh giá chuỗi 
cung ứng toàn cầu sẽ chưa thể khôi phục hoàn toàn do 
tình hình dịch bệnh còn phức tạp, nhưng DN sản xuất 

về cơ khí của Việt Nam vẫn có nhiều cơ hội khi Trung 
Quốc sẽ gặp khó trong việc xuất khẩu đơn hàng hơn. 
Như vậy, các nước thứ ba (trong đó có Việt Nam) sẽ 
được hưởng lợi từ điều này. Dù vậy muốn đón được cơ 
hội đó, các DN phải chuẩn hóa về sản phẩm, từ nguyên 
liệu đến các khâu sản xuất đến giá thành cạnh tranh. 

Việt Nam là một trong những nước kiểm soát dịch 
COVID-19 tốt nhất thế giới, cũng là một trong số ít 
các nền kinh tế tăng trưởng dương. Đó là cơ sở để Việt 
Nam thu hút đầu tư nước ngoài, tạo nhiều cơ hội hơn 
cho các DN, công ty trong nước phát triển. Nếu có thể 
nắm bắt được cơ hội vàng này, các DN CNHT cơ khí 
hoàn toàn có thể nhanh chóng tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu. 

Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam cho hay, các DN cơ khí, 

Trong năm 2021, DN sản xuất về cơ khí sẽ là những DN có nhiều cơ hội 
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CNHT đang đứng trước cơ hội lớn khi Việt Nam tham 
gia nhiều Hiệp định thương mại tự do. Các Hiệp định 
này có hiệu lực sẽ giúp DN trong nước có ưu thế hơn 
khi xuất khẩu tới các thị trường, đồng thời thu hút đầu 
tư nước ngoài vào Việt Nam. 

LÀM THẾ NÀO VỰC DẬY NGÀNH CNHT CƠ KHÍ?

Để vực dậy ngành CNHT cơ khí trong bối cảnh dịch 
bệnh chưa có dấu hiệu giảm nhiệt trên toàn cầu vẫn 
cần phải có sự hỗ trợ thị trường nội địa thông qua các 
chính sách kích cầu tiêu dùng của Nhà nước. Đa số các 
DN đều cho rằng, Chính phủ cần có các chương trình 
đặc biệt, hỗ trợ đầu ra bằng cách kết nối với người mua 
tiềm năng của mỗi ngành. Song song với đó, Chính phủ 
cũng cần có kế hoạch chi tiết hình thành các tổ hợp/
liên danh CNHT gồm các DN nhỏ, các cụm liên kết sản 
xuất, hoặc có biện pháp cụ thể ưu đãi cho các công ty 
CNHT cỡ vừa hiện nay đầu tư mở rộng sản xuất đáp ứng 
yêu cầu mới... 

Trong thời gian tới, để hỗ trợ DN CNHT cơ khí, Bộ 
Công Thương sẽ tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu 
quả hoạt động của 2 Trung tâm Kỹ thuật hỗ trợ phát 
triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam. Các Trung 
tâm đang tích cực hợp tác với các tập đoàn đa quốc gia 
có mặt tại Việt Nam như Toyota, Mitsubishi, Canon… 
nhằm tìm kiếm các nhà cung cấp phù hợp tham gia vào 
chuỗi giá trị của các tập đoàn này. 

Ngoài ra, Bộ Công Thương sẽ phát triển mạnh công 
nghiệp hạ nguồn, trong đó có một số ngành như công 
nghiệp năng lượng, các ngành công nghiệp về cơ khí 
chính xác cũng như một số ngành cơ khí chế tạo để 

đảm bảo cho CNHT có điều kiện phát triển. 

Theo Hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam (VAMI), tình 
trạng chung của các DN cơ khí hiện nay là máy móc đã 
đầu tư và sử dụng qua hàng chục năm, có tới trên 50% 
máy sử dụng từ 30 - 50 năm, đã hết khấu hao. Trong đó, 
thiết bị nhập khẩu xuất xứ chủ yếu từ Liên Xô cũ, Đông 
Âu... Các DN thường chọn đầu tư bổ sung một số thiết 
bị cho các khâu quyết định chất lượng sản phẩm hoặc 
trùng tu, cải tiến máy móc cũ để tiếp tục sử dụng. Do 
đó, nhìn chung, ngành Cơ khí trong nước vẫn chưa có 
cơ sở vật chất kỹ thuật để có thể chế tạo được máy 
móc, thiết bị đạt tiêu chuẩn, hàm lượng công nghệ cao 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

Trước vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thụ - Chủ 
tịch Hiệp hội DN cơ khí Việt Nam cho rằng, để nhanh 
chóng phát triển CNHT ngành cơ khí, cần mở rộng các 
hình thức vay trung hạn và dài hạn với lãi suất hợp lý 
và thời gian hoàn trả vốn phù hợp với khả năng thực tế 
thu hồi vốn của từng dự án cụ thể, từng sản phẩm cụ 
thể và trong giai đoạn nhất định. Tạo điều kiện thuận 
lợi cho các DN có thể dễ dàng tiếp cận được với nguồn 
vốn vay dài hạn cho đầu tư phát triển. Vai trò của Quỹ 
Đổi mới công nghệ quốc gia cũng rất quan trọng trong 
việc hỗ trợ cho DN có nhu cầu đổi mới công nghệ

Theo Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt Nam đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2035 được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, mục tiêu đến năm 2035, ngành Cơ khí Việt Nam được 
phát triển với đa số các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, 
chất lượng sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn 
nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Lắp đặt thiết bị tại Nhà máy Hóa dầu Long Sơn, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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Tính đến hết năm 2020, Quảng Ninh có 841 doanh nghiệp chế biến chế tạo, chiếm 80% số 
DN toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Đây là một trong những ngành kinh tế quan trọng, 
do đó, tỉnh đã xác định đẩy mạnh công nghiệp chế biến, chế tạo (CBCT) trở thành một trong 
ba trụ cột chính của ngành công nghiệp, động lực cho phát triển kinh tế.

HỒNG TRƯỜNG

XÁC ĐỊNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
LÀ ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG

QUẢNG NINH

CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHIỆP CBCT ĐƯỢC 
TRIỂN KHAI HIỆU QUẢ

Giai đoạn 2010-2020, tổng vốn đầu tư ngành công 
nghiệp CBCT đạt gần 69 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 13% 
tổng vốn đầu tư toàn tỉnh, chiếm gần 29% tổng vốn 
toàn ngành công nghiệp và giải quyết việc làm cho hơn 
54 nghìn lao động mỗi năm. Trong đó cơ khí, dệt may, 
chế biến thực phẩm… là những lĩnh vực đang chiếm 
nhiều lợi thế trong công nghiệp CBCT.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh cũng chú trọng 
cho việc triển khai các dự án CBCT trong các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp. Trong đó có thể kể đến dự 
án tổ hợp công nghiệp phụ trợ ô - tô Thành Công Việt 
Hưng do Tập đoàn Thành Công làm chủ đầu tư được 
khởi công từ tháng 9/2020. Tập đoàn Thành Công với 
vai trò đầu tàu trong chuỗi giá trị đã chủ động phát 
triển lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đồng thời 
mở ra cơ hội cho các DN khác cùng tham gia chuỗi 
giá trị.

Việc triển khai Tổ hợp này có ý nghĩa quan trọng 
trong việc thực hiện chủ trương thu hút các dự án công 
nghiệp CBCT sử dụng công nghệ hiện đại, thông minh, 
thân thiện môi trường; tạo sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao và là dự án thể hiện tầm nhìn, cách làm bài bản 
vào lĩnh vực ô-tô nói chung, trong đó, có công nghiệp 
phụ trợ ô-tô.

Bên cạnh đó, KCN Đông Mai (TX Quảng Yên) hiện 
đang là KCN đồng bộ nhất về hạ tầng, tỷ lệ lấp đầy cao 
nhất của tỉnh; thu hút được nhiều dự án công nghiệp 
sạch, công nghệ cao; tham gia chế tạo, sản xuất các 
thương hiệu hàng đầu thế giới.

Điển hình là một số dự án thuộc lĩnh vực công 
nghiệp chế biến, chế tạo đã hoàn thành đầu tư, đi vào 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, có sản phẩm xuất khẩu 
tạo năng lực mới cho tăng trưởng của tỉnh như: Dự án S 
- Việt Nam của Tập đoàn Foxconn; Nhà máy Sản xuất 
hệ thống dây dẫn và các cụm thiết bị điện ô tô  Yazaki; 
Nhà máy Sản xuất loa và tai nghe Tonly Technology 
Limited; Nhà máy sản xuất sản phẩm cơ học của Công 
ty TNHH Công nghiệp chính xác ESON Việt Nam…

QUYẾT TÂM ĐƯA CÔNG NGHIỆP CBCT THÀNH 
NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỤ CỘT 

Quảng Ninh có nhiều lợi thế để phát triển mạnh 
mẽ, vượt trội ngành công nghiệp CBCT khi có hệ thống 
cảng biển, dịch vụ logistics, các KCN, đường cao tốc, 
nhất là hệ thống các cặp cửa khẩu song phương với 
Trung Quốc, tạo thành chuỗi dây chuyền, liên kết khép 
kín. Vốn đầu tư ngành công nghiệp CBCT giai đoạn 

Foxconn đã đầu tư nhà máy lắp ráp linh kiện màn hình tivi tại 
Quảng Ninh với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 26 triệu USD
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2010 - 2020 tăng bình quân gần 6.900 tỷ đồng/năm. Giai 
đoạn hiện nay, ngành công nghiệp CBCT của tỉnh được 
xem là điểm sáng trong bối cảnh suy giảm kinh tế toàn 
cầu do dịch Covid-19 gây ra. 

Thời gian qua, Quảng Ninh đã đẩy mạnh các cơ 
chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư các ngành công 
nghiệp nói chung và công nghiệp CBCT nói riêng, đồng 
thời xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển cụm 
liên kết ngành, chuỗi giá trị CNHT, khuyến khích DN 
đầu tư đổi mới thiết bị theo hướng tiên tiến, hiện đại, 
công nghệ cao, phát triển xanh.

Năm 2021, Quảng Ninh sẽ tập trung phát triển các 
KCN, KKT theo định hướng, phù hợp với quy hoạch, 
khai thác các thế mạnh. Trong đó, KCN Việt Hưng (TP 
Hạ Long) trở thành KCN hỗ trợ, ưu tiên thu hút các 
dự án sản xuất, lắp ráp ô-tô, sản xuất máy móc, thiết 
bị phụ trợ. KCN Cái Lân sẽ được quy hoạch, cơ cấu 
lại, chuyển đổi ngành nghề trở thành KCN thông minh, 
công nghệ cao…

Chia sẻ với phóng viên, ông Hoàng Trung Kiên - 
Phó Trưởng ban Quản lý KKT Quảng Ninh cho biết: 
Trước mắt, với nền tảng hạ tầng các KCN hiện có và 
đang được hoàn thiện, dự kiến trong năm 2021, các 
KCN, KKT thuộc địa bàn quản lý của Ban sẽ thu hút 
thêm từ 400 triệu đến 500 triệu USD. Trong đó, thu 
hút mới từ 10 đến 12 dự án, với tổng vốn đạt 350 đến 
450 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho năm đến sáu 
lượt dự án FDI với tổng vốn đầu tư tăng thêm khoảng 
50 triệu USD.

Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ trọng 
ngành công nghiệp CBCT trong GRDP của tỉnh đạt 
15%; đến năm 2030 đạt 20%. Bên cạnh đó, với việc xác 
định tầm nhìn đến năm 2030, Quảng Ninh quyết tâm 
đưa công nghiệp CBCT trở thành một trong ba trụ cột 
chính trong ngành công nghiệp của địa phương. Tỉnh 
đã đề ra ba đột phá trong công nghiệp CBCT. Đó là 
đột phá về thu hút tổng vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia 
tăng ngành công nghiệp CBCT; đột phá về tỷ trọng 
đóng góp của công nghiệp CBCT trong GRDP và thu 
ngân sách địa phương; đột phá về thu hút lao động 
chất lượng cao gắn với tăng quy mô, chất lượng dân số 
thông qua phát triển công nghiệp CBCT. 

Các giải pháp được tập trung bàn thảo, trong đó 
chú ý bốn giải pháp cốt lõi: Quy hoạch mặt bằng sản 
xuất; hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ; nguồn 
nhân lực sẵn có, dễ tiếp cận; cải cách hành chính, cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh; môi trường sống 
an ninh, an toàn, văn minh, thân thiện.

Với mục tiêu thu hút vốn đầu tư ngành công 
nghiệp CBCT trong giai đoạn 2020-2025 đạt trên 45.000 
tỷ đồng (bình quân trên 9.000 tỷ đồng/năm); giai đoạn 
2025-2030 đạt trên 30.000 tỷ đồng (bình quân trên 6.000 
tỷ đồng/năm). Tốc độ tăng năng suất lao động ngành 
công nghiệp CBCT giai đoạn 2020-2025 đạt 15-17%/
năm; giai đoạn 2025-2030 đạt 17-20%/năm. Tin tưởng 
rằng đây sẽ là động lực để Quảng Ninh trở thành tỉnh 
dịch vụ, công nghiệp hiện đại, kinh tế xanh, góp phần 
xây dựng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương vào năm 2030

Trong xưởng sản xuất của Công ty Tonly Technology Limited, Khu công nghiệp Đông Mai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh
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Đến với vùng đất cảng Hải Phòng, tìm hiểu về các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
nơi đây, không thể không nhắc tới Công ty CP Bao bì Bia – Rượu – Nước giải khát (BAL-
PAC). Tuy là doanh nghiệp nhỏ, nhưng BALPAC luôn tự hào là một trong những đơn vị 
hàng đầu chuyên cung cấp nút khoén – một sản phẩm phụ trợ thiết yếu cho ngành Bia – 
Rượu – Nước giải khát Việt Nam

ĐĂNG HÀ

THƯƠNG HIỆU PHỤ TRỢ
UY TÍN NGÀNH ĐỒ UỐNG

BALPAC

Trong những năm qua, các đơn vị CNHT 
luôn được Nhà nước quan tâm, khuyến 
khích và tạo điều kiện phát triển nhằm 
đáp ứng tốt về nguyên nhiên phụ liệu 

cho các ngành sản xuất trong nước. Từ đó, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội địa, 
góp phần đưa thương hiệu Việt Nam lớn mạnh trên 
trường quốc tế. Với sứ mệnh ấy, những năm qua 
BALPAC đang làm tốt vai trò của “Người giữ gìn 
hương vị đồ uống Việt”. Trong đó, hầu hết các sản 
phẩm bia chai phía Bắc đều sử dụng nắp khoén của 
BALPAC.

Sau hơn 15 năm chuyển đổi mô hình thành 
công ty cổ phần, BALPAC đang từng bước khẳng 

định thương hiệu trên thị trường. Để cùng với các 
nhà sản xuất giữ gìn thương hiệu và chất lượng sản 
phẩm của mình, BALPAC đã và đang cung cấp, sản 
xuất nút khoén bằng dây chuyền thiết bị đồng bộ, 
hiện đại nhất từ hãng SACMI (Italia). Đây là dây 
chuyền theo tiêu chuẩn châu Âu, được ứng dụng 
các nghiên cứu khoa học, công nghệ tiến tiến của 
thời đại. Bởi thế, BALPAC luôn tự hào rằng, nút 
khoén của Công ty sản xuất, luôn đảm bảo các tiêu 
chuẩn kỹ thuật quốc tế khắt khe nhất. Nút khoén 
BALPAC loại siêu ngắn được làm từ chất liệu tôn 
thép Tin Free Stell/Timplate (TFS/T), dày 0,25mm, 
độ cứng T3&T4, cùng các góc lượn hợp lý và đường 
răng viền nút tiêu chuẩn đảm bảo ôm kín miệng 

Nút khoén BALPAC, sản phẩm công nghiệp phụ trợ thiết yếu cho ngành Đồ uống
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chai thủy tinh. Hơn nữa, lớp lót tiêu chuẩn quốc 
tế giúp chai có độ kín tuyệt đối, giữ nguyên hương 
vị của đồ uống bên trong khi vừa xuất xưởng. Với 
chủng loại tôn cao cấp, sơn phủ 3 lớp vécni trên 
nút nên thương hiệu của nhà sản xuất luôn đảm bảo 
được in chính xác và sắc nét, không bị trầy xước khi 
qua máy dập cũng như các cọ xát trong quá trình 
lưu thông, phân phối.

Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám đốc BALPAC cho 
biết: “Từ khi cổ phần hoá đến nay, Công ty luôn thực 
hiện tốt nhất kế hoạch hàng năm, mở rộng thị trường, 
phát triển thương hiệu. Có được thành quả đó, chính 
là nhờ công nghệ sản xuất nút khoén tiên tiến, cùng 
với sự quyết tâm, nỗ lực hết mình của tập thể Ban 
lãnh đạo, CBCNV Công ty. Hiện nay, sản phẩm của 
BALPAC đã có mặt ở hầu hết các tỉnh thành phía Bắc. 
Đặc biệt, sản phẩm nắp chai đã phục vụ cả các doanh 
nghiệp phía Nam...”.

Những năm vừa qua, nền kinh tế nước ta phải 
đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như đại 
dịch Covid-19, lạm phát, thị trường tiền tệ diễn biến 
phức tạp, chứa đựng nhiều yếu tố không ổn định, 
giá nguyên nhiên liệu đầu vào các ngành đều tăng,... 
Những khó khăn đó tác động mạnh đến hoạt động 
sản xuất kinh doanh của Công ty nói riêng và các 
doanh nghiệp CNHT nói chung. Tuy nhiên, với 

quan tâm, tạo điều kiện của HABECO, sự chỉ đạo 
sát sao của HĐQT, sự nỗ lực của Ban điều hành 
và toàn thể người lao động, Công ty đã từng bước 
vượt qua khó khăn, khai thác mọi thuận lợi trong 
chính sách về CNHT của Chính phủ, góp phần tạo 
môi trường sản xuất, kinh doanh cạnh tranh lành 
mạnh...”.

Năm 2020, do ảnh hưởng lớn của đại dịch Covid-19 
và các chính sách chống lạm dụng rượu bia,… nên các 
chỉ tiêu sản xuất kinh doanh mới đạt và  giảm nhẹ so 
với kế hoạch. Cụ thể, tổng doanh thu thuần đạt hơn 45 
tỷ đồng, bằng khoảng 82% so với kế hoạch; Nộp ngân 
sách nhà nước đạt hơn 3 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 
đạt trên 487 triệu đồng,...

 Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang 
năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 
Đại hội đồng cổ đông thường niên nhằm bảo toàn vốn, 
chỉ tiêu lợi nhuận, giữ vững và mở rộng thị trường, cải 
thiện về thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần cho 
người lao động... Đặc biệt, Công ty sẽ đẩy mạnh, phát 
huy thế mạnh của doanh nghiệp phụ trợ theo Nghị 
quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển 
CNHT đặt ra mục tiêu đến năm 2030, sản phẩm CNHT 
đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội 
địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản xuất công nghiệp trên 
lãnh thổ Việt Nam

Hệ thống dây chuyền sản xuất nút khoén hiện đại của BALPAC
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Đầu tư nâng cấp công nghệ, thiết bị có hiệu suất sử dụng năng lượng cao, cải tiến sản xuất theo 
hướng tích cực, tiết kiệm năng lượng (TKNL) chính là cách để doanh nghiệp dệt may Việt Nam 
chủ động ứng phó với những rào cản kỹ thuật ngày càng nghiêm ngặt của thị trường quốc tế và 
nâng cao vị thế cạnh tranh các sản phẩm dệt may của Việt Nam.

THU HẰNG

TRONG CÁC DOANH NGHIỆP DỆT MAY VIỆT NAM
NHIỀU HOẠT ĐỘNG THÚC ĐẨY XANH HÓA

Ngành Dệt may hiện nay đã đóng góp 
15% tổng giá trị xuất khẩu và là một 
trong những ngành hàng trọng điểm, 
một lĩnh vực quan trọng của nền kinh 

tế Việt Nam. Tuy nhiên, đây cũng là ngành sản xuất sử 
dụng nhiều năng lượng và gây ra tác động xấu tới môi 
trường. Do vậy, cải tiến công nghệ sản xuất theo hướng 
xanh, sạch, giảm thiểu năng lượng, giảm phát thải ra 
môi trường là giải pháp cần thiết để cải thiện sức cạnh 
tranh cho các sản phẩm dệt may Việt Nam.

Qua khảo sát tại các doanh nghiệp may mặc, chúng 
ta dễ nhận thấy một hình ảnh khác biệt, đó là những 
phân xưởng hiện đại được bố trí với những vách tấm kính 
lớn, trong suốt, việc lắp đặt các tấm kính lớn thay cho 
tường xây đã giúp cho phân xưởng này tận dụng được tối 
đa ánh sáng tự nhiên, qua đó, giảm năng lượng cho chiếu 
sáng mà người công nhân vẫn đủ ánh sáng để làm việc. 
Tùy thuộc vào tình hình thời tiết, việc tăng giảm cường 
độ ánh sáng tự nhiên được điều tiết bằng lớp lưới bố trí 
bên ngoài phân xưởng, để tăng cường sự thông thoáng 
thì hệ thống vách kính được thiết kế đóng mở linh hoạt. 
Theo bà Tạ Mỹ Xuân - Giám đốc Công ty TNHH May 
Việt Thuận chia sẻ: Công ty đã thiết kế theo tiêu chuẩn 
LED về TKNL, xung quanh nhà xưởng được trồng nhiều 
cây xanh, có hồ điều hòa. Công ty sản xuất các sản phẩm 
thân thiện với môi trường theo tiêu chuẩn hữu cơ.

Với kim ngạch xuất khẩu lên gần 40 tỷ USD, tính 
đến năm 2019 trung bình mỗi năm ngành Dệt may 
Việt Nam phải tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD cho chi phí 
năng lượng sản xuất, trong đó, năng lượng điện chiếm 
tới 70%; năng lượng hóa thạch chiếm 29%. Chi phí 
năng lượng đã làm đội giá thành lên cao và cùng với 
hàng rào kỹ thuật như: Chứng chỉ cacbon; hiệu suất 
tiêu hao năng lượng trên sản phẩm… đang trở thành 
những điểm yếu của sản phẩm dệt may Việt Nam. 
Tổ chức công đoàn - cơ quan đại diện cho người lao 
động Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của các đối tác 
quốc tế lâu năm đã và đang tích cực triển khai nhiều 

hoạt động thúc đẩy sản xuất xanh, tăng trưởng xanh 
tại các doanh nghiệp.

Trao đổi với chúng tôi, bà Hồ Thị Kim Ngân - Phó 
trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam cho biết: Trong chiến lược “Tăng 
trưởng xanh” quốc gia hiện nay, có hai mục tiêu chiến 
lược quan trọng. Thứ nhất, sản xuất xanh, tức là, rà soát 
lại các ngành để làm sao điều chỉnh, thực hiện TKNL 
một cách hiệu quả nhất. Thứ hai, thực hiện lối sống 
xanh, cần tuyên truyền, vận động cho công nhân, viên 
chức, người lao động… có được thói quen sử dụng được 
các nguồn nguyên, nhiên liệu tiết kiệm, kể cả trong sản 
xuất và trong sinh hoạt gia đình.

Nhiều hoạt động “xanh hóa sản xuất” được Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động đã được triển 
khai hiệu quả tại nhiều doanh nghiệp dệt may, với rất 
nhiều sáng kiến được ứng dụng để giúp giảm tiêu thụ 
năng lượng như: Tại Xí nghiệp may Sa Đéc thuộc Công 
ty Cổ phần Sao Mai, việc cải tiến hệ thống đèn chiếu 
sáng tại nhà máy, trước đây toàn bộ hệ thống điện là 
một cầu dao, sau khi áp dụng chương trình tăng trưởng 

Nhiều hoạt động quảng bá TKNL và xanh hóa được ngành 
Điện hưởng ứng tích cực
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xanh thì mỗi bóng đèn là một công tắc, hiệu quả là tiền 
điện giảm khoảng 10 - 15 triệu đồng/tháng. 

Để người lao động có ý thức, trước giờ về Công 
ty dùng hệ thống loa của phân xưởng nhắc nhở tới 
công nhân nhằm tạo thành thói quen khi sử dụng điện, 
những chiếc công tắc nhỏ này đã góp phần nâng cao ý 
thức sử dụng điện, giảm tiêu hao năng lượng trong các 
khu vực không có hoạt động sản xuất. Bên cạnh đó, với 
đặc thù sử dụng nhiều lao động như ở doanh nghiệp 
may có 5.000 lao động này được bố trí 5 phân xưởng 
may, mỗi phân xưởng rộng lên tới 15.000 m2, doanh 
nghiệp đã đầu tư điện mái nhà. Đây là nguồn năng 
lượng tái tạo đã được doanh nghiệp khai thác hiệu quả. 

Theo ông Trần Ngô Quốc Trung - Quản lý sản xuất 
Công ty TNHH Quảng Việt chia sẻ: Muốn “Tăng trưởng 
Xanh” và sử dụng nguồn năng lượng sạch không riêng gì 
Tổng Liên đoàn Lao động triển khai mà những nhãn hàng 
đặt hàng ở nhà máy cũng yêu cầu và doanh nghiệp cũng 
đã cam kết thực hiện. Đối với điện được sử dụng nhiều 
nhất hiện nay đã được gắn hệ thống đèn LED nhằm tiết 
kiệm điện; nhà máy đã gắn hệ thống điện năng lượng mặt 
trời, sau khi hoàn thiện, một ngày có thể tạo ra trên 20.000 
kW điện năng, đáp ứng khoảng 70% nhu cầu sử dụng điện 
của nhà máy, được Bộ Công Thương cấp chứng chỉ năng 
lượng xanh căn cứ vào phát thải CO2 giảm thiểu.

Không chỉ giảm thiểu năng lượng cho chiếu sáng, 
các doanh nghiệp may mặc vốn phải sử dụng nhiều 
năng lượng nhiệt do nhiều công đoạn sản xuất khác 
như giặt, là. Nếu không kiểm soát tốt hệ thống sẽ làm 
tiêu hao nhiều năng lượng để đun nước nóng cũng như 
làm thất thoát nước, trong khâu giặt, sấy, là… Qua trao 
đổi về vấn đề này, anh Nguyễn Đức Dự - Cán bộ phụ 
trách cơ điện, Công ty TNHH May ISS cho biết: Khi 
chưa áp dụng hệ thống TKNL và tăng trưởng xanh, đơn 

vị thất thoát khoảng 30 - 40 khối nước mỗi ngày, sau 
khi lắp đặt hệ thống chống chèn, thu hồi nước ngưng, 
Công ty đã tiết kiệm không bị lãng phí nguyên liệu.

Đối với những doanh nghiệp dệt may có quy mô lớn 
đã chú trọng đầu tư những thiết bị hiện đại hơn như: Khu 
vực lò hơi cung cấp nhiệt cho sản xuất đã được thay thế 
từ nhiên liệu dầu sang nhiên liệu Promat thân thiện với 
môi trường, nhận diện và loại bỏ lãng phí giúp doanh 
nghiệp tăng thêm lợi nhuận nhằm giảm chi phí, tạo cho 
doanh nghiệp tính linh hoạt hơn trong thị trường. Bên 
cạnh đó, thì nước cho sinh hoạt của hàng ngàn công nhân 
và nước trong sản xuất cũng là nhóm chi phí cần quản lý 
và sử dụng hiệu quả. Theo ông Trần Ngô Quốc Trung - 
Quản lý sản xuất Công ty TNHH Quảng Việt cho biết: 
Tiết kiệm nước trong doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp 
may cần được sắp xếp gọn gàng và lắp đặt hệ thống vòi 
hạn dòng kiểm soát áp lực nước phù hợp được nhiều 
doanh nghiệp lựa chọn, nhằm chống lãng phí nước sinh 
hoạt, hạn chế nước tẩy rửa. Nước thải sinh hoạt và sản 
xuất được thu gom xử lý vi sinh và đưa ra hồ điều hòa, 
một phần được tái sử dụng cho vệ sinh công nghiệp, phần 
đưa ra hệ thống chung đảm bảo tiêu chuẩn.

Hiện nay nhiều doanh nghiệp dệt may đã tiếp nhận 
yêu cầu gắn nhãn hiệu cacbon trên sản phẩm từ nhà nhập 
khẩu. Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu lớn trên thế giới 
cũng bắt đầu ưu tiên, lựa chọn những đối tác là các doanh 
nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Bằng cách này, hoạt động môi trường 
và xã hội của các ngành công nghiệp hiện tại có thể được 
cải thiện; Ngoài ra, việc đầu tư, ứng dụng công nghệ mới 
thân thiện với môi trường có thể tạo ra nhiều ngành công 
nghiệp mới và việc làm mới cho cộng đồng, điều này có 
tác động tích cực rất lớn đến môi trường sống tới người 
dân và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động

Doanh nghiệp tận dụng ánh sáng ngoài trời



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Khi xã hội phát triển, đời sống kinh tế của người dân ngày càng khấm khá hơn. Nắm bắt 
thông tin trên mạng xã hội đã trở thành nhu cầu không chỉ riêng lớp trẻ, mà người già cũng 
bước chân vào mạng xã hội như một món ăn tinh thần, thậm chí còn sâu hơn do người già có 
nhiều thời gian rảnh rỗi.

NHÃ KHANH

Chuyện về người già
chơi mạng xã hội

Thấy cảnh bố mẹ bạn mình về hưu dùng 
điện thoại thông minh, hàng ngày cập 
nhật kiến thức, anh Lê Việt Hòa (quận 
Hà Đông, Hà Nội) cũng trích khoản lương 

của mình mua cho bố chiếc điện thoại Samsung có 
nhiều chức năng. Khỏi nói niềm vui tưng bừng của bố 
vì từ trước tới nay, ông chỉ dùng loại điện thoại bấm số, 
không vào được internet, cũng chẳng kết nối được với 
ai. Có điện thoại thông minh, ngày đêm ông mày mò 
vào các trang facebook, bấm kết bạn, từ những người 
trong cơ quan cũ, đến mấy ông bạn cựu chiến binh, rồi 
cả những người học thời cấp 1 với ông thuở còn ở quê. 
Cứ nhớ đến ai là ông tìm và kết bạn với người ấy. Say 
điện thoại đến nỗi, vợ ông nhờ trông niêu cá kho để dỗ 
cháu mà ông quên để cháy khét nẹt.

Mạng xã hội quả thật cũng khiến người già nghiện. 
Nhớ hồi khi facebook mới nở rộ thành trào lưu, một 
bác sắp nghỉ hưu thấy bọn trẻ tấp nập post ảnh lên 
mạng, ông tỏ ra khó chịu, than thở là trò vớ vẩn và rất 
ghét đứa nào suốt ngày phây ba với chả phây búc. Đến 
khi đám thanh niên trong một lần ngồi vui, hùa vào, 

bảo ông không biết facebook là lạc hậu. Tức mình, ông 
cũng mua ngay chiếc smartphone hơn 4 triệu đồng rồi 
ông nhờ mấy cháu hướng dẫn vào face, kết bạn, chia 
sẻ. Chả hiểu cố ý hay vô tình mà ông vào cả những 
trang có hình ảnh mấy cô gái sexy, rồi chia sẻ loạn xạ. 
Đến khi mọi người nhắn tin nhắc thì ông lại chẳng biết 
xóa ở đâu nữa.     

Điện thoại thông minh nhiều tiện lợi, nhưng không 
sành thì lắm khi cũng rắc rối. Có trường hợp, người em 
thứ ba trong sáu người anh em nhắn tin bằng facebook 
thông báo cho các bác, các em từ quê lên thành phố ăn 
mừng nhà mới. Chả hiểu bấm nháy thế nào mà danh 
sách chỉ có các em trai, em gái, còn hai anh chị lớn 
không nhận được. Đến sát ngày vui, bác cả, bác hai mới 
bắn tin là chú có con làm to, quyền cao, chức trọng, 
nhà cao cửa rộng, khinh anh chị nghèo, giờ cần gì nhớ 
đến anh chị quê mùa này nữa. Vậy là ngày vui lên nhà 
mới của chú em cũng kém phần vui vẻ. 

Lại còn có trường hợp, một cụ ông tuổi tác cũng 
vào loại thất thập, dùng điện thoại không chỉ xem tin 
tức thôi đâu, mà còn tí toáy thử hết chức năng xem 
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livestream nó thế nào. Vậy là buổi tối, cụ đưa cả hình 
ảnh cụ đang quần đùi, áo lót nằm trên giường lên mạng, 
rồi cười khùng khục, cứ như là chuyện của riêng mình...

Lại nữa, một bác nông dân ở Hoài Đức trích một 
phần tiền từ bán đàn lợn nái để mua chiếc điện thoại 
nhiều chức năng. Được các con hướng dẫn vào face, 
cách chia sẻ thông tin, thế nhưng tuổi già nói trước 
quên sau, có phải đâu được như lớp trẻ, bác thấy trang 
mạng thông tin gì là chia sẻ ngay. Từ việc cả thành phố 
chạy sô đi vét hàng đợt Covid, đến phong tỏa quận 
này, phố kia, rồi cả những trang thông tin sai sự thật 
về ông này, vị nọ sắp bị kỷ luật, mất chức trước kỳ đại 
hội Đảng, tạo dư luận xấu nên đã bị chính quyền địa 
phương gặp gỡ, nhắc nhở. Khi con cháu góp ý thì ông 
bảo, đọc thấy mạng đăng, tưởng báo chí công khai rồi 
nên cứ chia sẻ thôi, có biết đâu tin đó là bịa đặt. 

Các bà già vào mạng xã hội giờ cũng không hiếm. 
Có bà thấy quảng cáo trên mạng đủ thứ, mà tuyền 
những mặt hàng bắt mắt, chất lượng, lại rẻ nữa. Thấy 
mạng rao bán loại thực phẩm chức năng hỗ trợ chữa 
tiền đình, đau vai gáy, chỉ dùng hai tuần là bệnh tình 
thuyên giảm một nửa. Bà vội đăng ký mua giá hơn 6 
triệu đồng một lọ, hý hửng uống chưa được ba ngày 
thì bà thấy bụng đau âm ỉ, người nóng ran và sang ngày 
thứ tư thì nổi ban khắp người. Con cháu hỏi, bà bảo 
tự nhiên nó vậy, chỉ đến khi các con đưa bà đến bệnh 
viện cấp cứu thì bà mới khai thật với bác sĩ là có dùng 
thực phẩm chức năng mua của người ta bán trên mạng. 

Bà Bẩy ở Quảng Nam nghiện đá phong thủy. Bà 
thường xuyên khoe ảnh đá lên trang facebook của mình, 
cùng với các comment trao đổi giữa bạn bè với nhau. 
Biết sở thích này, đối tượng nhắn tin làm quen với bà 
Bẩy, giới thiệu là thầy phong thủy. Biết “con mồi” cắn 
câu, "Thầy" gửi hình ảnh các loại đá phong thủy vô cùng 
hấp dẫn, đủ chủng loại, màu sắc khiến bà Bẩy mê mẩn và 
tin sái cổ thầy phong thủy. Không lâu sau, thông qua fa-
ceboook, "Thầy" hỏi thăm rồi “phóng khoáng” gửi tặng 
bà Bẩy tấm ảnh viên đá phong thủy đúng với sở thích 
của bà với lời nhắn: Viên đá này chỉ dành tặng cho bà, 
không có tiền bạc nào có thể mua được.

Rồi bà Bẩy nhận được món hàng của "Thầy" với sự 
hàm ơn không sao tả xiết, nhưng niềm vui chưa trọn vì 
bà được nhân viên síp hàng "xin" 1,2 triệu tiền phí vận 
chuyển. Bà Bẩy lúc này vẫn u mê, nghĩ được tặng cả cục 
đá vô giá như thế mà có 1,2 triệu tiền công thì nhằm 
nhò gì. Bà hào phóng rút ra 1,5 triệu cho luôn anh 
giao hàng. Mở hộp quà ra, bà Bẩy giật mình khi phát 
hiện thấy cục đá xám ngắt, không hề mượt mà lung 
linh, lóng lánh có vầng hào quang như tấm ảnh "Thầy" 
phong thủy gửi cho. Bà Bẩy điên tiết nhắn tin, gọi điện 
cho "Thầy" phong thủy nhưng lần này nick chat và điện 
thoại của "Thầy" đã không liên lạc được...        

Chuyện người già dùng mạng xã hội còn nhiều thú 
vị, nhưng trong dịp đầu Xuân mới và thời lượng có hạn, 
chỉ xin ghi lại vài mẩu để góp thêm một tiếng cười vui 
cùng bạn đọc








