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Ảnh bìa 1: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị 
thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường
xuất khẩu năm 2023
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TIN TỨC SỰ KIỆN
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: "Phát huy kết quả đạt được,…"

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
EVNNPC: Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án nhằm đảm bảo…

EVNNPT: Tập trung mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các dự án lưới điện...

Công tác truyền thông đã thực sự trở thành cầu nối giữa PC Lạng Sơn...

PC Quảng Ninh nỗ lực lan tỏa văn hóa sử dụng điện tiết kiệm tới cộng đồng

PC Sơn La: Chuyển đổi số mọi mặt hoạt động SXKD nhằm nâng cao…

Công ty Tư vấn điện miền Bắc: Nỗ lực vượt qua thách thức để hướng tới…

Người tổ trưởng cơ điện gương mẫu

ĐỊA PHƯƠNG
Hoạt động đầu tư ở Bình Định khởi sắc từ đầu năm 2023

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất....

Hà Nội: Sản phẩm OCOP chạm đến cảm xúc của người tiêu dùng

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
Trang tin Công nghiệp hỗ trợ

Hà Nội phát triển 950 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ

Đà Nẵng: Vươn mình trở thành trung tâm công nghiệp hỗ trợ mới

Bình Dương kỳ vọng đón sóng FDI vào công nghiệp hỗ trợ

PMTT Group khởi động tích cực, góp phần đẩy mạnh phát triển CNHT Hà Nội...

KHUYẾN CÔNG
Trang tin Khuyến công

Hà Giang: Tập trung hỗ trợ máy móc, thiết bị hiện đại cho các cơ sở...

Bà Rịa Vũng Tàu: Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các đề án khuyến công

Bến Tre: Định hướng phát triển các thế mạnh mang tính cạnh tranh quốc tế...

Trang tin Khuyến công

Gia Lai: "Vốn mồi" khuyến công tạo đà cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm

Khuyến công Tuyên Quang: Tập trung hỗ trợ các ngành sản xuất thế mạnh
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…Năm 2023, năm bản lề thực hiện 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng và Kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 

- 2025, trong bối cảnh khó khăn, thách thức nhiều hơn cơ 
hội và thuận lợi, công việc thường xuyên ngày càng nặng 
nề, trong khi phải xử lý nhiều vấn đề phát sinh và bất cập, 
tồn đọng tích tụ kéo dài. Điều này đòi hỏi sự nỗ lực, cố 
gắng, quyết tâm hơn nữa, đoàn kết, chung sức, đồng lòng, 
phát huy kết quả đạt được, tranh thủ cơ hội và thuận lợi, 
vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi các 
mục tiêu đã đề ra.

Bộ Công Thương có vai trò rất quan trọng là quản 
lý đa ngành, đa lĩnh vực. Đây cũng là trách nhiệm 
nặng nề của Bộ với sự phát triển của đất nước. Trong 
bối cảnh phát triển mới của đất nước, đặc biệt trong 
năm 2023 là vừa có thuận lợi, vừa có nhiều thách thức. 
Ngành Công Thương trên tinh thần vì lợi ích quốc gia, 
dân tộc, tập trung cho 3 đột phá chiến lược (thể chế, hạ 
tầng, nhân lực) và 3 động lực tăng trưởng là đầu tư, xuất 
khẩu và tiêu dùng; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển 
đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, ứng phó biến đổi khí hậu; 
xây dựng nền kinh tế tự cường, tự chủ trong lĩnh vực 
công nghiệp. Trong đó, điều cần tập trung là thực hiện 
có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu dùng, đầu 
tư và xuất nhập khẩu, cùng đó là bảo đảm các cân đối 
lớn. Ngành Công Thương phải “biến nguy thành cơ”; 
càng chịu áp lực thì lại càng nỗ lực; góp phần xây dựng 
nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực 

hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Trong 
quá trình đó, phải bám sát, thực hiện phương châm 
chỉ đạo, điều hành “Đoàn kết, kỷ cương; Bản lĩnh, linh 
hoạt; Đổi mới, sáng tạo; Kịp thời, hiệu quả".

Nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương trước 
hết là tập trung cho 4 quy hoạch Ngành được giao chủ 
trì gồm: Quy hoạch Điện lực quốc gia; Quy hoạch Tổng 
thể về Năng lượng quốc gia; Quy hoạch Hạ tầng dự trữ, 
cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia; Quy hoạch Thăm 
dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản. 
Quy hoạch vừa phải bảo đảm tiến độ, vừa phải bảo đảm 
chất lượng, góp phần phát triển đúng hướng, thúc đẩy 
phát triển, góp phần hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất 
và hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và đất nước.

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:

 “PHÁT HUY KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, VƯỢT QUA 
KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC ĐỂ THỰC HIỆN 
THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU ĐÃ ĐỀ RA”

Ngày 03/02/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì và phát 
biểu tại Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu 
năm 2023. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đại diện lãnh đạo Văn 
phòng Chính phủ; các Bộ: Ngoại giao; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị thuộc 
Bộ Công Thương, các cơ quan quản lý, Tập đoàn, Tổng Công ty, các Hiệp hội ngành hàng và 
doanh nghiệp... Tạp chí Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng xin trích đăng bài phát biểu của 
Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới dự và có bài 
phát biểu quan trọng tại Hội nghị
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PV (tổng hợp)

Bộ Công Thương cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để phục hồi và phát triển sản xuất với trọng tâm là tháo 
gỡ khó khăn, thúc đẩy cung - cầu, đẩy mạnh chuyển đổi 
số, phát triển kinh tế số, xã hội số, tạo động lực đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Chú trọng phát triển công nghiệp nền tảng, ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo gắn với các chính sách, giải 
pháp hỗ trợ thiết thực, hiệu quả để thúc đẩy chuyển đổi 
số, phát triển kinh tế số, xã hội số, phát triển kinh tế xanh, 
kinh tế tuần hoàn, thích ứng với biến đổi khí hậu… nhằm 
tham gia sâu và có hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cùng với đó, phải tập trung thực hiện chuyển dịch 
cơ cấu năng lượng, giảm thiểu phát thải carbon gắn với 
phát triển năng lượng sạch, tái tạo. Bảo đảm an ninh 
năng lượng về cung cấp điện và xăng dầu. Tiếp tục 
đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại, các hợp tác song 
phương, đa phương để duy trì, mở rộng và tìm kiếm 
thị trường, khai thác tối đa dư địa xuất khẩu của các 
ngành, lĩnh vực có lợi thế và thế giới có nhu cầu. 

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương cần tận dụng 
hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà 
Việt Nam đã ký kết. Thúc đẩy đa dạng hóa thị trường 
để bù đắp khó khăn tại các thị trường truyền thống; mở 
rộng thị trường sang khu vực Đông Âu, Trung Đông, 
Nam Mỹ, Nam Á, châu Phi, đồng thời tăng cường đa 
dạng hóa các chuỗi cung ứng. Khẩn trương đàm phán, 
ký kết FTA với Israel. Tận dụng tốt cơ hội Trung Quốc 
mở cửa sau khi kiểm soát được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh sức mua trong nước, thực 
hiện các chương trình xúc tiến thương mại thị trường 
trong nước, đẩy mạnh phân phối hàng hóa qua nền 
tảng số, thương mại điện tử để mở rộng tiêu dùng nội 
địa, phát triển thương hiệu hàng Việt Nam; chú trọng 
đầu tư hiện đại hóa hệ thống phân phối ở vùng nông 
thôn, miền núi để đẩy mạnh đưa hàng Việt về nông 
thôn; kết hợp chặt chẽ giữa thương mại truyền thống 
với hiện đại, khai thác hiệu quả thị trường 100 triệu dân 
trong nước còn nhiều tiềm năng.

Tăng cường hơn nữa chất lượng và hiệu quả công 
tác quản lý thị trường; đẩy mạnh công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ... Làm tốt hơn 
nữa công tác thị trường, bao gồm cả dự báo, cân đối 
cung cầu, giá cả thị trường các mặt hàng thiết yếu, 
theo dõi sát diễn biến để điều hành phù hợp, hiệu quả, 
không để đứt gãy, bảo đảm nguồn cung. Tạo thuận lợi 
hóa thương mại, phối hợp với các Bộ, Ngành giảm chi 
phí dịch vụ logistics để nâng cao năng lực cạnh tranh 

thương mại. Đặc biệt, phải coi doanh nghiệp là trung 
tâm đổi mới sáng tạo, là trọng tâm của sự phát triển 
ngành Công Thương, tiếp tục nâng cao sức cạnh tranh 
bằng việc tạo ra môi trường thuận lợi cho người dân và 
doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, rà soát các quy định pháp luật của Ngành; 
tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các 
tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn 
phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động sản 
xuất, kinh doanh để kịp thời sửa đổi, hoặc kiến nghị cơ 
quan có thẩm quyền sửa đổi nhằm tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp, người dân.

Cần có giải pháp cụ thể để huy động và phát huy tối 
đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa với các 
hình thức đầu tư phù hợp cho mục tiêu phát triển; tập 
trung phát triển hạ tầng công nghiệp và thương mại, hạ 
tầng năng lượng, thương mại điện tử. Xác định nguồn 
lực bên trong là quyết định, chiến lược, cơ bản lâu dài; 
nguồn lực bên ngoài là quan trọng, đột phá, bảo đảm sự 
lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sức 
mạnh của toàn xã hội. Cùng với đó, phát huy nguồn lực 
con người, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng 
lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ; phối hợp đồng bộ, chặt 
chẽ, hiệu quả với các bộ, ngành liên quan.

Bộ Công Thương cần có các văn bản cụ thể về những 
kiến nghị của Ngành gửi các cấp có thẩm quyền xem xét, 
xử lý trên tinh thần vì lợi ích quốc gia dân tộc, vì mục 
tiêu phát triển ngành Công Thương và mục tiêu chung 
của đất nước. Các Bộ, ngành liên quan cần phối hợp 
với Bộ Công Thương để thúc đẩy giải quyết theo thẩm 
quyền; những vấn đề vượt thẩm quyền thì trình Chính 
phủ và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết

Hội nghị thúc đẩy sản xuất, tiêu dùng trong nước và mở rộng 
thị trường xuất khẩu năm 2023
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Chính sách phát triển kinh tế, tìm kiếm thị trường luôn là vấn đề quan trọng của các tổ chức, 
doanh nghiệp (DN) nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng năng suất và tiêu thụ sản 
phẩm, giúp tăng trưởng và đảm bảo tính bền vững của các doanh nghiệp và nền kinh tế.

QUANG VINH

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP
ĐA DẠNG HÓA THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ,
SẢN PHẨM VIỆT CHINH PHỤC THỊ TRƯỜNG KHÓ TÍNH

Năm 2023 được dự báo nền kinh tế thế 
giới còn gặp nhiều khó khăn do xung 
đột vũ trang, dịch bệnh… Tuy nhiên, 
nền kinh tế Việt Nam được dự báo 

tăng trưởng mạnh, do vậy, các DN cần chuẩn bị kỹ 
nguồn lực, đảm bảo nguồn nguyên liệu đầu vào cho 
hàng hoá và xuất khẩu.

Tại Hội nghị Thúc đẩy sản xuất tiêu dùng trong 
nước và mở rộng thị trường xuất khẩu 2023, ông Phan 
Văn Chinh - Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công 
Thương cho biết: Trong bối cảnh năm 2023 được dự 
báo còn nhiều khó khăn, thách thức, để tiếp tục đẩy 
mạnh xuất nhập khẩu và phát triển thị trường nước 
ngoài, Bộ Công Thương sẽ tập trung triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp được đề ra tại Nghị quyết 
số 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2023.

Theo báo cáo, hai tháng đầu năm 2023, kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa ước đạt 49,44 tỷ USD, giảm 10,4% 
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế 
trong nước đạt 11,52 tỷ USD, giảm 21,1%, chiếm 23,3% 
tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài (kể cả dầu thô) đạt 37,92 tỷ USD, giảm 6,6%, 
chiếm 76,7%. 

Có 8 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ 
USD, chiếm 69,9% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đáng nói, 
có 3 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 45,9%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 2/2023 ước 
đạt 25,88 tỷ USD, tăng 9,8% so với tháng trước. Kim 

ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 23,58 tỷ USD, tăng 
2,3% so với tháng trước.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa hai tháng 
đầu năm 2023, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất 
của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 13,1 tỷ USD. 
Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt 
Nam với kim ngạch ước đạt 14,6 tỷ USD. 

Các chuyên gia đánh giá, sau nhiều năm đổi mới 
đến nay, Việt Nam đã đạt được những thành tựu đáng 
ghi nhận trong phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình đổi 
mới mô hình tăng trưởng đã đạt được những kết quả 
bước đầu quan trọng theo hướng cải thiện chất lượng 
tăng trưởng, giảm dần sự phụ thuộc vào khai thác tài 
nguyên thiên nhiên, xuất khẩu thô, lao động nhân công 
giá rẻ và mở rộng tín dụng, từng bước chuyển sang 

Giá sầu riêng đã tăng gấp 3 lần so với trước khi có Nghị định 
thư, tạo ra thu nhập tốt hơn cho người dân
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dựa vào ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo. Việt Nam cũng xác định các trụ cột 
chính để hiện thực hóa khát vọng vươn cao, trong đó, 
nhấn mạnh duy trì tăng trưởng cao dựa trên thúc đẩy 
năng suất lao động, đổi mới sáng tạo là yếu tố quan 
trọng đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong dài 
hạn và là điều kiện tiên quyết để giúp Việt Nam thu 
hẹp trình độ phát triển với các nước trong khu vực, 
hướng tới mục tiêu là nước phát triển với thu nhập cao 
vào năm 2045.

Ông Fred McMahon đại diện Viện Fraser (Canada) 
cho rằng: Việt Nam hiện có động lực tăng trưởng kinh 
tế rất mạnh, bao gồm lực lượng lao động có trình độ, 
kỷ luật tốt, có tiềm lực kinh tế và chính sách kinh tế 
mạnh mẽ. Ngoài ra, Việt Nam là quốc gia đang phát 
triển nên các chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh vẫn ở mức rất hấp dẫn.

Các chính sách cơ bản của Việt Nam, đặc biệt, 
là các chính sách kinh tế rõ ràng, có cam kết về tự 
do thương mại. Việt Nam có ngân sách quốc gia lành 
mạnh, tỷ lệ nợ trên GDP tương đối tốt khi giữ ở mức 
43,7%. Môi trường kinh doanh thân thiện với các nhà 
đầu tư. Trong quá trình phát triển, có hai quốc gia trên 
thế giới có tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong vòng 
20 - 30 năm qua là Ba Lan và Việt Nam. Đây là những 
dấu hiệu rất tích cực trong quá trình phát triển, có một 
tương lai rất tươi sáng cho Việt Nam.

Một sự kiện lớn đối với các DN Việt năm 2022, sau 
quá trình đàm phán, kiểm tra và thẩm định, quả bưởi 
tươi của Việt Nam chính thức được tiêu thụ tại thị 
trường Hoa Kỳ, một thị trường khó tính. 

Hiện nay, Việt Nam có 105.400 ha trồng bưởi 
với các giống bưởi đa dạng, đặc trưng cho từng vùng 
miền, sản lượng gần 905.000 tấn. Cụ thể, đồng bằng 
sông Hồng có hơn 13.000 ha với sản lượng trên 175.000 
tấn; trung du miền núi phía Bắc có hơn 30.000 ha với 
sản lượng 253.000 tấn, riêng đồng bằng sông Cửu Long 
có khoảng 32.000 ha với sản lượng khoảng 369.000 tấn. 
Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu bưởi tươi đạt 3.250 tấn 
với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hà Lan, Đức, Trung 
Quốc, Canada... và quả bưởi tươi là loại trái cây thứ 7 
của Việt Nam được phép nhập khẩu vào Mỹ, sau xoài, 
nhãn, vải, thanh long, vú sữa và chôm chôm. Một số 
loại trái cây khác như dừa, sầu riêng được xuất khẩu 
đến Mỹ nhưng dưới dạng đông lạnh.

Bà Trần Thị Kim Giang - Phó Tổng Giám đốc Công 
ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng, huyện Vũ Thư, tỉnh 

Thái Bình chia sẻ: Hiện nay, các sản phẩm của Bảo 
Hưng gồm: Bánh cracker, bánh mềm phủ chocolate, 
các loại kẹo chocolate và các loại thạch mang nhãn 
hiệu Omeli, Olala đã xuất khẩu đi 25 quốc gia và vùng 
lãnh thổ, kim ngạch xuất khẩu liên tục tăng hàng năm. 
Hàn Quốc là một trong những thị trường chính của Bảo 
Hưng với 2 đối tác lớn phân phối tiêu thụ. Tham gia 
Triển lãm thực phẩm Quốc tế Seoul Food 2022, ngoài 
tiếp tục khẳng định chất lượng sản phẩm, thương hiệu 
Bảo Hưng, trong thời gian tới, Công ty mong muốn đẩy 
mạnh doanh số xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc và 
tìm kiếm cơ hội hợp tác xuất khẩu vào thị trường các 
nước khu vực châu Á.

Để hỗ trợ các DN đẩy mạnh xuất khẩu và mở rộng 
thị trường, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 
2615/QĐ-BCT phê duyệt danh sách “Doanh nghiệp 
xuất khẩu uy tín”, qua đó khuyến cáo DN cần tận 
dụng tối đa mọi cơ hội để phát triển thị trường mới, 
mặt hàng mới như các thị trường Tây Á, Nam Á, 
châu Phi, Mỹ La tinh để hàng Việt Nam vươn xa hơn, 
đáp ứng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng thế giới. Thời 
gian tới, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực đa dạng hóa thị 
trường xuất nhập khẩu, tranh thủ cơ hội của từng thị 
trường, mặt hàng để đẩy mạnh xuất khẩu. Trong đó, 
tập trung hướng dẫn DN tận dụng các FTA đã ký 
kết, đa dạng hóa thị trường, không phụ thuộc vào thị 
trường truyền thống

Sản phẩm bánh, kẹo của Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng tại 
triển lãm Seoul Food 2022, chinh phục người tiêu dùng Hàn Quốc



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023)8 9

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có nhiều nỗ lực 
trong công tác đầu tư xây dựng và nâng cấp hệ thống lưới điện nên đã đáp ứng đầy đủ nhu 
cầu về điện phục vụ tăng trưởng KT–XH của 27 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, 
trong bối cảnh nền kinh tế đang tiếp đà tăng trưởng mạnh mẽ, nguy cơ quá tải cục bộ tại một 
số đường dây (ĐZ) và trạm biến áp (TBA) là hiện hữu. Do vậy, để vận hành hệ thống lưới 
điện an toàn, liên tục và ổn định, năm 2023 này, Tổng công ty đang tiếp tục đẩy nhanh tiến 
trình đầu tư, đảm bảo các dự án về đích theo đúng tiến độ.

EVNNPC: ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC DỰ ÁN

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên EVNNPC cho biết: “Năm 2023, EVNNPC 
dự báo công suất cực đại (Pmax) của toàn khu 
vực sẽ tăng trưởng từ 05 - 10% so với năm 2022 

(đạt ngưỡng 16.200 - 17.000 MW). Hệ thống điện miền Bắc 
về cơ bản đáp ứng được nhu cầu phụ tải, tuy nhiên, tại một 
số khung giờ cao điểm của những ngày nắng nóng cực đoan, 
phụ tải tăng cao đột biến có thể sẽ xảy ra tình trạng thiếu 

hụt công suất đỉnh và phải tiến hành thực hiện điều tiết 
phụ tải. Do vậy, để chủ động việc cấp điện vào cao điểm 
mùa nắng nóng 2023, Tổng công ty đã và đang triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, nổi bật là phải tập 
trung đẩy nhanh các dự án đầu tư xây dựng nhằm tăng 
cường nguồn cấp điện”.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, EVNNPC đã và đang 
tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án 110 kV trọng 

NHẰM ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN PHỤC VỤ
PHÁT TRIỂN KT-XH KHU VỰC PHÍA BẮC

TUẤN ANH

EVNNPC thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan để giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện các dự án
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điểm nhằm đáp ứng nhu cầu cho các phụ tải quan trọng, 
cũng như đảm bảo hiện đại hóa lưới điện và tiếp tục triển 
khai các dự án chuyển đổi số… với tổng kinh phí đầu 
tư đạt 18.756 tỷ đồng. Cụ thể, đối với lưới điện 110 kV, 
Tổng công ty sẽ khởi công 70 công trình và đóng điện 
100 công trình (tăng 66,7% số lượng dự án so với năm 
2022). Đồng thời, EVNNPC cũng sẽ thực hiện các dự 
án đầu tư xây dựng các xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 
kV đồng bộ với dự án của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia; Các dự án lưới điện 110 kV đồng bộ với dự án 
TBA 110 kV chuyên dùng của khách hàng.

Ngoài ra, đối với lưới điện trung hạ thế, EVNNPC 
đang tập trung đầu tư, phát triển, cũng như nâng cấp, 
cải tạo lưới điện từ 10 kV lên 22/35 kV để đảm bảo 
cung cấp điện cho các phụ tải tăng trưởng tự nhiên 
trên địa bàn khu vực miền Bắc. Mặt khác, Tổng công ty 
còn đẩy mạnh triển khai các dự án công trình lưới điện 
nhằm giảm tổn thất điện năng, bán điện trong khu công 
nghiệp, cùng các chương trình nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện và tự động hóa; Đầu tư các xuất tuyến đóng 
điện đồng bộ với trạm 110 kV. 

Để hoàn thành khối lượng công việc rất lớn này, 
Tổng công ty đã và đang tiếp tục tập trung chỉ đạo, đôn 
đốc nhà thầu cùng các đơn vị liên quan triển khai thi 
công tại hiện trường. Đồng thời, EVNNPC cũng sẽ khẩn 
trương và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh 
trong quá trình thi công; Thực hiện nhanh, có hiệu quả 
công tác đền bù giải phóng mặt bằng; Nâng cao hiệu quả 
công tác quản lý chất lượng công trình; Tổ chức theo 
dõi, giám sát chặt chẽ quá trình thi công, cũng như đối 
chiếu chất lượng, tiến độ thực hiện của các nhà thầu sao 
cho đảm bảo theo điều khoản của hợp đồng đã ký kết; 
Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Cùng với đó, EVNNPC còn tập trung nâng cao chất 
lượng công tác lập phương án đầu tư và chấp thuận chủ 

trương đầu tư các dự án, phương án tuyến và vị trí TBA 
với các địa phương. Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ tiến 
hành gắn trách nhiệm người đứng đầu khi phải điều chỉnh 
quy mô của dự án; Tổ chức rà soát lại tiêu chí đánh giá 
nhà thầu để kiên quyết loại bỏ những nhà thầu không đảm 
bảo năng lực, hoặc những nhà thầu thi công chậm tiến độ.

Đặc biệt, để các dự án về đích theo đúng tiến độ đã 
đề ra, EVNNPC kiến nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
có ý kiến với UBND các tỉnh tiếp tục hỗ trợ Tổng công 
ty trong công tác chấp thuận chủ trương đầu tư, thỏa 
thuận hướng tuyến, bồi thường giải phóng mặt bằng, 
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng đối với các dự án 
đang thực hiện trên địa bàn các địa phương. Đồng thời, 
tiến hành giao A sớm các xuất tuyến trung áp cho đơn 
vị để đảm bảo đồng bộ với các dự án lưới điện 110 kV…

Mặt khác, bám sát Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/
NĐ-CP quy định về việc chào bán, giao dịch trái phiếu 
doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào 
bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, 
EVNNPC coi đây là một trong những kênh huy động 
vốn để có thêm nguồn lực phục vụ cho công tác đầu 
tư xây dựng. Do vậy, Tổng công ty đang quan tâm, 
xem xét hình thức này để đa dạng nguồn vốn huy động 
trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn như 
hiện nay.

Kinh tế đất nước nói chung và khu vực miền Bắc nói 
riêng đang tiếp tục phát triển nhanh, do vậy nhu cầu sử 
dụng điện phục vụ tăng trưởng KT-XH ngày một lớn 
hơn. Chắc chắn rằng, thông qua những nỗ lực, cố gắng 
của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong việc đưa ra 
nhiều giải pháp quản lý, điều hành, tối ưu hóa chi phí, 
EVNNPC sẽ đảm bảo tiến độ đầu tư xây dựng các công 
trình trọng điểm và đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch 
đã đề ra trong năm 2023, cũng như các năm tiếp theo

EVNNPC dự kiến khởi công 70 dự án và đóng điện 100 dự án lưới điện 110 kV trong năm 2023
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Sau chuỗi thời gian dài chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, giờ đây kinh 
tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện toàn quốc 
không ngừng tăng cao. Do vậy, để vận hành hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia an 
toàn, liên tục và ổn định, đồng thời phòng tránh nguy cơ quá tải cục bộ tại một số đường 
dây (ĐZ) và trạm biến áp (TBA), trong năm 2023 này, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đang tập trung tối đa mọi nguồn lực để đầu tư, đảm bảo tiến độ xây 
dựng các dự án lưới điện truyền tải trọng điểm.

EVNNPT:

Theo đó, Tổng công ty đã và đang nỗ lực 
khởi công 35 dự án; hoàn thành và đưa 
vào vận hành 44 dự án lưới điện truyền 
tải quan trọng với tổng giá trị đầu tư xây 

dựng đạt khoảng 19.238 tỷ đồng. Ngoài ra, EVNNPT 
cũng tập trung vận hành an toàn, tin cậy các ĐZ và 
TBA, trong đó đặc biệt là hệ thống ĐZ 500 kV Bắc - 
Nam trong bối cảnh được dự báo là sẽ tiếp tục phải 
truyền tải cao để cung cấp điện phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội đất nước trong thời gian tới. 

Cụ thể, Tổng công ty sẽ đảm bảo tiến độ hoàn 
thành các công trình quan trọng nhằm nâng cao năng 
lực truyền tải của hệ thống lưới điện và đảm cung cấp 
điện cho các phụ tải quan trọng như: ĐZ 500 kV Nho 
Quan - Phủ Lý - Thường Tín; Các ĐZ đấu nối sau các 
TBA 500 kV Đức Hòa, Chơn Thành, Long Thành; ĐZ 
220 kV Chơn Thành - Bến Cát; Các TBA 220 kV Văn 
Điển, Khu kinh tế Nghi Sơn, Vũng Áng, Phố Cao; Lắp 
đặt tụ bù ngang trên hệ thống lưới điện truyền tải khu 
vực miền Bắc. Cùng với đó, EVNNPT cũng sẽ đảm bảo 
tiến độ các công trình đấu nối, giải tỏa công suất các 
nguồn điện như: ĐZ 220 kV Hải Dương - Phố Nối; ĐZ 
500 kV Sông Hậu - Đức Hòa và các ĐZ đấu nối giải tỏa 
công suất Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4…

Mặt khác, Tổng công ty cũng đang tập trung chỉ 
đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình phục vụ 
giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo như: 
Nâng công suất các TBA 500 kV Pleiku 2, Đăk Nông; 
Các TBA 220 kV Vĩnh Châu, Duyên Hải, Năm Căn; ĐZ 
220 kV Nha Trang - Tháp Chàm, Quảng Ngãi - Quy 
Nhơn...; Những công trình giải tỏa công suất các nguồn 

thủy điện khu vực Tây Bắc và mua điện Lào; Lắp đặt 
tụ/kháng bù để bảo đảm điện áp khu vực miền Bắc…

Để đảm bảo hoàn thành khối lượng đầu tư xây 
dựng rất lớn đó, EVNNPT đang tập trung triển khai 
sớm công tác chuẩn bị đầu tư và thỏa thuận tuyến, mặt 
bằng đối với các dự án đầu tư xây dựng; Tổ chức quản 
lý chặt chẽ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập và trình 
chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu kỹ thuật, thiết 
kế kỹ thuật; Triển khai áp dụng hợp đồng tư vấn mẫu, 
trong đó quy định cụ thể yêu cầu về chất lượng, tiến 
độ, chế độ thưởng, phạt; 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 các dự án 
xây dựng do Tổng công ty làm chủ đầu tư.

Cùng với đó, EVNNPT cũng sẽ tiếp tục triển khai 
rộng rãi công nghệ khảo sát và thiết kế 3D; Tập trung 

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC ĐỂ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI TRỌNG ĐIỂM

ANH TUẤN

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT (thứ 3 từ phải sang) 
kiểm tra thực địa vị trí xây dựng TBA 220 kV Bát Xát (tỉnh Lào Cai)
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EVNNPT sẽ khởi công 35 dự án và nỗ lực đưa vào vận hành 44 dự án lưới điện truyền tải trong năm 2023

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 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; Tiếp tục thực hiện 
chuẩn hóa và nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, tiêu 
chuẩn xét thầu… 

Đặc biệt, Tổng công ty cũng đã và đang tăng cường 
công tác bám sát các Bộ, ban ngành và chính quyền 
các địa phương, nhằm tranh thủ sự ủng hộ, giải quyết 
vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện 
thuận lợi để nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ. Đồng 
thời, Lãnh đạo EVNNPT và các đơn vị còn 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, nhằm 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. Mặt khác, Tổng công ty còn đề nghị các đơn 
vị tư vấn giám sát phải thường xuyên giám sát thi công 
tại hiện trường, cũng như tăng cường cử cán bộ kỹ 
thuật có mặt tại công trường để phối hợp với các nhà 

thầu, đơn vị tư vấn thiết kế, kịp thời xử lý các vướng 
mắc phát sinh.

Đại diện lãnh đạo EVNNPT cho biết: “Khối lượng 
đầu tư, xây dựng các công trình lưới điện truyền tải 
trong năm 2023 là rất lớn, do vậy, Tổng công ty đang 
tập trung chỉ đạo các Ban Quản lý dự án các công trình 
điện yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật 
lực để đảm bảo mặt bằng được bàn giao đến đâu, triển 
khai thi công ngay đến đó. Bên cạnh đó, EVNNPT 
cũng kiến nghị các Bộ, ban ngành, cùng chính quyền 
các địa phương tiếp tục đồng hành, chung tay tháo 
gỡ những khó khăn để xử lý dứt điểm các vướng mắc 
trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với 
các dự án lưới điện trọng điểm của Tổng công ty. Qua 
đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho EVNNPT hoàn thành 
đúng tiến độ đầu tư các công trình lưới điện đã đề ra”.

Đất nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, EVNNPT 
với vai trò là "xương sống" của Hệ thống điện Việt 
Nam - Doanh nghiệp giữ vững dòng điện của Tổ quốc 
được thông suốt đã có những đóng góp không nhỏ vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội. Tin rằng, với sự nỗ 
lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong 
việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, điều hành, tối ưu 
hóa chi phí, Tổng công ty sẽ đảm bảo hoàn thành tiến 
độ đầu tư và đưa vào sử dụng của các dự án trọng điểm 
trong năm 2023 và các năm tiếp theo
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Năm 2023 là cột mốc quan trọng, đánh dấu 15 năm thành lập Công ty CP Sản xuất Biến thế 
HBT Việt Nam. Một chặng đường tuy không dài, nhưng cũng là khoảng thời gian đủ thử thách 
để HBT Việt Nam khẳng định được vị thế của mình, chứng tỏ bản lĩnh vững vàng dù trong gian 
khó. Đây không chỉ là thời khắc quan trọng, đánh dấu bước trưởng thành của Công ty, mà còn 
là mốc son mở ra chặng đường phát triển mới, vững bước tương lai.

HBT VIỆT NAM:HBT VIỆT NAM:
TẠO DỰNG VỊ THẾ,

VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI
TẠO DỰNG VỊ THẾ,

VỮNG BƯỚC TƯƠNG LAI

NGUYỄN HOA

TỪ NHỮNG NGÀY ĐẦU GIAN KHÓ

Tiền thân là Công ty CP Chế tạo máy biến thế Hà 
Nội, được thành lập năm 2008 với chức năng nhiệm vụ 
chính là sản xuất máy biến áp; Thí nghiệm và hiệu chỉnh 
thiết bị điện; Chế tạo các trạm kiốt đến 35 kV, tủ điện 
cao thế, hạ thế; Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến 
áp đến 35 kV đối với công trình điện năng; Sản xuất, sửa 
chữa, lắp đặt, bảo trì các thiết bị điện, điện tử, bưu chính 
viễn thông có cấp điện áp đến 110 kV…

Giai đoạn từ năm 2008 - 2011 khi mới thành lập, 
HBT gặp muôn vàn khó khăn, phần vì nguồn tài chính 
eo hẹp, cùng với việc thiếu nguồn lao động chất lượng 
cao. Đặc biệt là do mới bước vào sản xuất nên thị 
trường tiêu thụ sản phẩm còn nhỏ lẻ, chưa tạo được 
niềm tin trong cộng đồng khách hàng ngành Điện.

Nhờ những quyết tâm, nỗ lực trong sản xuất và 
năng động, linh hoạt trong chính sách sách bán hành, 
CSKH của Ban Lãnh đạo, HBT đã từng bước chinh 
phục được thị trường và chiếm được tín nhiệm của các 
Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền 
Trung. Cùng với việc thiết lập được thị trường truyền 

thống, Lãnh đạo Công ty đã đẩy mạnh tiếp cận thị 
trường, vừa cung cấp máy biến áp cho ngành Điện các 
tỉnh thành phố phía Bắc và khu vực miền Nam, vừa mở 
rộng cơ sở sản xuất, xây dựng định hướng hoạt động 
của HBT trong giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài, 
mở ra một chặng đường mới để Công ty phát triển 
theo hướng bền vững.   

Giai đoạn từ năm 2012- 2014, vượt qua khó khăn 
ban đầu, Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quân cùng tập 
thể CBCNV đã tập trung mọi nguồn lực để đầu tư phát 
triển sản xuất kinh doanh. Với triết lý: Chất lượng sản 
phẩm dịch vụ tạo nên giá trị thương hiệu, đồng thời, 
hài hòa các lợi ích của khách hàng, cổ đông, doanh 
nghiệp, người lao động và trách nhiệm xã hội, HBT đã 
huy động được hàng chục tỷ đồng đầu tư vào sản xuất 
có trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn này, Công ty đẩy 
mạnh, hoàn thiện quy trình toàn diện ở mọi khâu, từ 
khâu tuyển dụng, đến đào tạo đội ngũ, nhất là cán bộ 
nghiệp vụ và lực lượng lao động có tay nghề cao để 
sản phẩm làm ra đạt chất lượng, đáp ứng yêu cầu của 
các doanh nghiệp ngành Điện. Ngoài việc cung cấp sản 
phẩm cho khách hàng truyền thống, HBT đã mở rộng 
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thị trường, tăng thị phần tại các tỉnh miền Bắc và nhiều 
tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cũng nhờ vậy mà 
doanh thu sản xuất năm 2014 đã tăng gấp hai lần so với 
những năm đầu mới thành lập.

Giai đoạn 2015 - 2018, nổi bật trong giai đoạn này, 
chính là những quyết định về nhân sự và củng cố đội 
ngũ cán bộ làm công tác kinh doanh, thị trường.  Đặc 
biệt, Ban Lãnh đạo Công ty đã quan tâm chú trọng 
công tác xây dựng thương hiệu, hình ảnh và quảng bá 
sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ 
trong ba năm (2015-2017), nhiều Công ty Điện lực thuộc 
các Tổng công ty Điện lực miền Trung; Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền Nam; 
Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Tổng công ty Điện 
lực TP Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp tư nhân đã ký 
hợp đồng mua sản phẩm máy biến áp của HBT, tạo 
điều kiện cho doanh thu năm 2017 tăng gấp hơn 2 lần 
so với năm 2014 (đạt 203,368 tỷ đồng doanh thu).

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

Xuyên suốt quá trình trưởng thành, Công ty cũng 
đã từng bước khẳng định được uy tín, chất lượng sản 
phẩm của mình. Nổi bật là HBT được chọn là nhà cung 
cấp máy biến áp phục vụ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ 
- Triều tại Hà Nội; là sự phối hợp với các nhà khoa 
học tiến hành nghiên cứu, thử nghiệm đầu phát Plasma 
công suất lớn - công nghệ lõi của dự án nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ Plasma trong xử lý rác thải… 

ĐẾN NHỮNG THÀNH QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Vượt qua mọi gian khó, đến nay HBT Việt Nam 
đã khẳng định được thương hiệu của mình với các đối 
tác trong và ngoài nước. 15 năm - một chặng đường 
phát triển của HBT Việt Nam được thể hiện bằng sự tín 
nhiệm, tin yêu, ủng hộ của khách hàng, đối tác qua đó 
xây dựng vị trí top đầu của doanh nghiệp trong lĩnh vữc 
ngành sản xuất máy biến thế, đồng thời không ngừng 
nâng cao doanh thu, thị phần, tăng tính cạnh tranh của 
sản phẩm từ Công ty. Với những định hướng đúng đắn 
của Ban Lãnh đạo cũng sự nỗ lực của CBCNV, HBT Việt 
Nam được biết đến là doanh nghiệp chuyên sản xuất và 
cung ứng máy biến thế, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam. 
Đến nay, HBT Việt Nam đã thiết lập được hệ thống 
phân phối sản phẩm rộng khắp toàn quốc với 02 nhà 
máy, trên 20 đại lý phân phối và giữ vững vị thế trong 
top 03 nhà sản xuất máy biến thế hàng đầu Việt Nam.

Giai đoạn 2020 - 2022, doanh thu của Công ty đã có 
mức tăng trưởng đáng kể, thường ở mức 340 - 400 tỷ 
đồng. Mục tiêu đặt ra trong năm 2023, doanh thu của 
HBT sẽ đạt mức hơn 700 tỷ đồng.

 Với chiến lược mở rộng, nâng cấp và tiến ra thị 
trường thế giới, HBT Việt Nam đã bắt đầu chuyển đổi 
theo mô hình Tập đoàn, ngày 27/3/2022, Công ty Cổ 
phần tập đoàn SOTEK - SOTEK GROUP đã chính thức 
được thành lập với Chiến lược kinh doanh đa ngành, 
trong đó ngoài việc sẽ tập trung vào các lĩnh vực cốt lõi 
có thể mạnh như: Sản xuất máy biến áp, thiết bị điện; 
SOTEK Group còn mở rộng sang một số lĩnh vực sẽ bổ 
trợ và hoàn thiện hệ sinh thái của Tập đoàn như: Bất 
động sản; Xây dựng; Công nghệ & Logistics. Điều này 
đã mở ra kỳ vọng mới cho tương lai.

Giai đoạn 2022 - 2025 được xác định là giai đoạn 
kiến tạo vị thế, hướng tới tương lai cho thị trường thế 
giới. Theo đó, HBT Việt Nam sẽ tập trung phát triển 
sản xuất kinh doanh, giữ vững vị trí top 03 trong lĩnh 
vực sản xuất MBA của Việt Nam, đồng thời chiếm lĩnh 
thị trường xuất khẩu tại các nước khu vực Đông Nam 
Á như: Lào, Campuchia, Philippin…; từng bước thâm 
nhập và ký đối tác phân phối máy biến áp với đối tác 
tại thị trường Tây Á. Công ty tiếp tục đầu tư máy móc 
thiết bị, tối ưu hóa sản xuất, cập nhật ứng dụng công 
nghệ trong quản trị, cải tiến kỹ thuật, đầu tư vào việc 
nghiên cứu các sản phẩm mới chất lượng cao, đáp ứng 
được nhu cầu của thị trường, hướng tới mục tiêu phát 
triển bền vững. Về mảng sản xuất MBA cao và trung 
thế, Công ty tập trung vào hợp tác với quỹ tư vấn và 
đầu tư nước ngoài danh tiếng để tận dụng được thế 
mạnh về việc phát triển dự án, thiết kế, quản trị của 
đối tác, nhằm nhanh chóng xây dựng và triển khai dự 
án một cách hiệu quả và nhanh chóng…

Bên cạnh sự phát triển về kinh tế, Công ty cũng 
gắn kết hoạt động của mình với sự phát triển của xã 
hội, thường xuyên tổ chức nhiều chương trình thiện 
nguyện như chương trình hiến máu nhân đạo, ủng hộ 
Quỹ Vaccine phòng chống Covid-19…

Nhìn lại những thành quả đạt được trong 15 năm 
qua, có thể thấy nổi bật chính là sự đoàn kết, tinh thần, 
nghị lực vượt qua khó khăn, thách thức của CBCNV-
LĐ trong Công ty và càng tự tin khẳng định trong 
chặng đường tiếp theo, bằng năng lực của mình, HBT 
sẵn sàng, đủ khả năng đảm trách những dự án điện 
quan trọng, với tiến độ bàn giao nhanh, chất lượng cao 
nhất, nhằm phát triển thương hiệu HBT lên những tầm 
cao mới
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Là một doanh nghiệp nhà nước đang đảm nhận nhiệm vụ kinh doanh và phân phối điện 
năng trên địa bàn tỉnh, nên mọi hoạt động của Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) 
luôn được người dân quan tâm và các phương tiện thông tin đại chúng theo dõi sâu sát. 
Đặc biệt, khi việc đảm bảo đầy đủ điện năng phục vụ sự phát triển nhanh của KT-XH địa 
phương trong nhiều năm liền đặt ra nhiều thách thức...

CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
ĐÃ THỰC SỰ TRỞ THÀNH CẦU NỐI GIỮA

PC LẠNG SƠN VỚI CÔNG CHÚNG

ĐÌNH TƯ – PC Lạng Sơn

RỘNG MỞ CÁNH CỬA TRUYỀN THÔNG

Có thể nói, PC Lạng Sơn với giới báo chí có mối 
quan hệ hai chiều, gắn bó mật thiết và hữu cơ với nhau. 
Các hoạt động chính của Công ty là mảng đề tài phong 
phú cho nhiều cơ quan báo chí khai thác để truyền tải 
thông tin tới bạn đọc. Đồng thời, từ nhiều năm qua, 
báo chí cũng đã có sự đồng hành, tích cực, giúp PC 
Lạng Sơn mở rộng cánh cửa đến với khách hàng sử 
dụng điện trên địa bàn tỉnh nói chung và bạn đọc cả 
nước nói riêng. Qua đó, góp phần xóa dần khoảng cách 
giữa ngành Điện với đông đảo công chúng.

Tại PC Lạng Sơn, Ban Giám đốc Công ty luôn quan 
tâm, chủ động cung cấp thông tin và tạo điều kiện tối 
đa để các phóng viên, nhà báo tác nghiệp thực tế để 
phản ánh kịp thời mọi mặt hoạt động của Đơn vị. Đặc 
biệt, nhiều nhà báo, phóng viên chuyên trách của Báo 
Lạng Sơn, Đài Phát thanh & Truyền hình Lạng Sơn luôn 
đồng hành cùng PC Lạng Sơn, cũng như của nhiều cơ 
quan thông tấn, báo chí trung ương đã không quản 
ngại khó khăn, vất vả, cùng những người thợ điện áo 
cam “xứ Lạng” ở mọi nơi, trên tất cả các lĩnh vực hoạt 
động. Do vậy, ngoài sự trung thực, khách quan, các 
tin, bài phản ánh về PC Lạng Sơn trên các phương tiện 
truyền thông, báo chí còn luôn mang tính thời sự, đầy 
ắp sự kiện và hơi thở của cuộc sống điện lực.

Không chỉ đánh giá đúng về những nỗ lực, đóng góp 
của ngành Điện Lạng Sơn trong việc đảm bảo cung ứng đầy 
đủ điện năng phục vụ phát triển KT-XH địa phương, phục 
vụ khách hàng; đồng thời thể hiện sự chia sẻ, cảm thông với 
những khó khăn, vất vả của những người “làm điện”, báo 
chí còn phát hiện và chỉ ra một số hạn chế của Đơn vị trong 
một số hoạt động, qua đó giúp lãnh đạo Công ty điều chỉnh 
kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành. 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, PC Lạng 
Sơn đã luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ to lớn của 
nhiều cơ quan thông tấn, báo chí. Công ty mong muốn 
báo chí sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành thủy chung 
trên chặng đường hướng tới tương lai đầy vinh quang, 
nhưng cũng nhiều thách thức. Với phương châm nhất 
quán là chân thành, cởi mở với báo giới, không tạo ra 
vùng cấm thông tin, PC Lạng Sơn đã, đang và sẽ tiếp 
tục hợp tác sâu rộng, chặt chẽ, tạo điều kiện để các nhà 
báo theo dõi ngành tiếp cận, cũng như tác nghiệp trên 
tất cả các lĩnh vực hoạt động của mình. Qua đó, góp 
phần quảng bá và xây dựng hình ảnh người thợ điện 
Lạng Sơn thân thiện, chuyên nghiệp, vì khách hàng.

CHỦ ĐỘNG XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TRUYỀN THÔNG 
CHUYÊN NGHIỆP, NĂNG ĐỘNG

Xác định vai trò và tầm quan trọng của hoạt động 
truyền thông, trong những năm qua, PC Lạng Sơn đã luôn 
bám sát các kế hoạch, các chỉ đạo của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc trong công tác truyền thông để xây dựng, 

Ông Phạm Ngọc Minh - Giám đốc Công ty họp chỉ đạo 
công tác truyền thông
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ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện truyền 
thông theo đúng định hướng, chủ đề. Đồng thời, Công ty 
còn chủ động lựa chọn các kênh truyền thông đa dạng, 
phù hợp để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ tuyên truyền.

Theo đó, đối với công tác truyền thông nội bộ, PC 
Lạng Sơn đã thành lập Ban biên tập và tại mỗi đơn vị trực 
thuộc có 01 nhóm hạt nhân với ít nhất 03 người là lãnh 
đạo quản lý và nhân viên để lan tỏa các thông tin nổi bật 
trong công tác SXKD. Để làm tốt công tác truyền thông 
nội bộ, Công ty đã giao nhiệm vụ và thực hiện chấm 
điểm hoàn thành nhiệm vụ hàng tháng đối với các phòng, 
ban, đơn vị trực thuộc. Trong đó yêu cầu mỗi tháng, các 
phòng, ban, đơn vị trực thuộc viết 01 tin, bài gửi đăng 
tải trên Website pclangson.npc.com.vn về các hoạt động 
nổi bật tại đơn vị. Các bài viết đều được soát xét bởi các 
thành viên trong Ban biên tập và trình duyệt Trưởng/Phó 
Ban biên tập duyệt, đăng tải đúng theo quy định, quy 
trình vận hành của trang thông tin điện tử Công ty. Hiện 
nay, PC Lạng Sơn đang thực hiện nhiều hình thức truyền 
thông như: Trang thông tin điện tử của Công ty; Fanpage 
Công ty; Qua công cụ mạng xã hội facebook, zalo… 

Kết quả trong năm 2022, toàn Công ty đã thực 
hiện đăng tải 498 tin/bài trên Website pclangson.npc.
com.vn; Đăng 103 tin, bài/60 tin, bài theo kế hoạch 
trên Cổng thông tin điện tử npc.com.vn, vượt 72% kế 
hoạch; Đăng trên nhóm Đồng nghiệp 142 tin, bài. Đặc 
biệt, số lượng CBCNV tham gia và thực hiện tương tác 
trên các trang mạng xã hội của EVNNPC và EVN là 
593/613 CBCNV, đạt 97%.

Đối với hoạt động cung cấp thông tin cho báo chí, 
hàng năm, PC Lạng Sơn đã chủ động tổ chức gặp gỡ trực 
tiếp với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trước các kỳ họp; 
Làm việc với Sở Công Thương, UBND các huyện, Thành 
phố để báo cáo về tình hình SXKD của ngành, của Công 
ty; Tổ chức gặp gỡ trực tiếp, thăm hỏi, chúc mừng, trao 
đổi, cung cấp thông tin với các cơ quan báo chí và cơ 
quan quản lý báo chí tại địa phương, cũng như văn phòng 
đại diện cơ quan báo chí trung ương tại địa phương nhân 
dịp kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) và 
Tết Nguyên Đán nhằm thắt chặt mối quan hệ giữa ngành 
Điện với các cơ quan báo chí, đơn vị truyền thông.  

Bên cạnh đó, PC Lạng Sơn còn hợp tác với Báo Lạng 
Sơn và Đài phát thanh & Truyền hình Lạng Sơn thực 
hiện chuyên mục "Công ty Điện lực Lạng Sơn - Thắp 
sáng niềm tin"  với nội dung tuyên truyền về: Các chỉ 
đạo, hướng dẫn của các cấp, ngành về hoạt động điện 
lực; Các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vận 
hành lưới điện, đầu tư xây dựng của ngành Điện trên địa 
bàn. Ngoài ra, Công ty cũng phối hợp với các Sở, ban, 
ngành của tỉnh thực hiện tuyên truyền các nội dung, 

chương trình liên quan đến hoạt động Điện lực và các 
hoạt động khác trên địa bàn với nhiều hình thức phù 
hợp. Nhờ vậy, chỉ tính riêng trong năm 2022 vừa qua, 
đã có 66 tin, bài về ngành Điện Lạng Sơn được đăng tải 
trên Báo Lạng Sơn; 96 tin, bài trên chuyên mục truyền 
hình và 41 tin, bài phát thanh đăng trên Đài Phát thanh & 
Truyền hình Lạng Sơn; 22 tin, bài được đăng tải trên các 
báo và tạp chí Trung ương… Đặc biệt, chính từ những nỗ 
lực không biết mệt mỏi trên lĩnh vực truyền thông, PC 
Lạng Sơn đã được Tổng công ty Điện lực miền Bắc đánh 
giá cao, đồng thời trao giải Nhất vì có nhiều thành tích 
xuất sắc trong công tác truyền thông năm 2022.

 Việc thông qua các tin, bài đăng tải trên các phương 
tiện truyền thông và báo chí, PC Lạng Sơn đã không chỉ 
đưa ra các thông tin hoạt động điện lực một cách đầy 
đủ, chính xác nhằm tạo sự thấu hiểu, cảm thông, ủng 
hộ của dư luận xã hội, mà còn kịp thời truyền tải các 
thông tin chỉ dẫn thiết thực, phong phú về các dịch vụ 
tiện ích của ngành Điện cho mọi đối tượng khách hàng. 
Điều này đã phục vụ lợi ích thiết thực người dân, nhưng 
cũng đồng thời là góp phần quảng bá, lan tỏa rộng rãi 
hình ảnh người thợ điện “xứ Lạng” thân thiện, chuyên 
nghiệp, tất cả vì khách hàng thân yêu

Công ty Điện lực Lạng Sơn tặng hoa chúc mừng một số cơ quan 
báo chí nhân Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6)

Công nhân PC Lạng Sơn kiểm tra hệ thống điện phục vụ nhân dân
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Lan tỏa văn hóa sử dụng điện theo hướng tiết kiệm và hiệu quả đang là một trong những 
giải pháp quan trọng góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Chính bởi vậy, những 
năm qua, Việt Nam đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, kèm theo đó là những chiến dịch tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng 
về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả để hướng tới sự phát triển bền vững.

PC QUẢNG NINH
NỖ LỰC LAN TỎA VĂN HÓA

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM TỚI CỘNG ĐỒNG

NGỌC LAN

Việt Nam hiện là một trong những quốc 
gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
nhất khu vực, cũng như trên thế giới. 
Trong đó, giai đoạn 2011 - 2020, tốc 

độ tăng trưởng phụ tải điện của toàn quốc phục cho 
nhiệm vụ phát triển kinh tế luôn đạt trên 10%/năm và 
được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong những 
năm tới. Điều này đã và đang tạo ra áp lực rất lớn 
đối với ngành Điện, bởi các phương thức sản xuất điện 
truyền thống đã đạt tới ngưỡng giới hạn.

Tại tỉnh Quảng Ninh, theo số liệu thống kê của 
Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) cho 
thấy, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn đã có sự tăng 
trưởng mạnh, do vậy, việc đảm bảo đầy đủ điện năng 
phục vụ sự phát triển nhanh của KT-XH địa phương 
trong nhiều năm liền đã đặt ra nhiều thách thức. Đơn 
cử như năm 2022 vừa qua, sản lượng điện tiêu thụ của 
toàn tỉnh đã đạt ngưỡng 5,44 tỷ kWh, tăng 9,13% so với 
năm liền kề trước đó. Cá biệt, công suất cực đại (Pmax) 
của toàn tỉnh tại một số thời điểm đã lên tới 959 MW, 
tăng tới 11,3% so với năm 2021. Qua đó, đã đưa sản 
lượng điện tiêu thụ trong ngày cao nhất (A max) của 
toàn tỉnh đạt hơn 19,81 triệu kWh, cao hơn 11,5 triệu 
kWh so với ngày thấp điểm (A min).

Kinh tế Quảng Ninh được dự báo là sẽ tiếp đà tăng 
trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới, bởi những làn sóng 
đầu tư đang không ngừng đổ bộ vào địa phương. Điều 
này kéo theo nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn sẽ rất 
“nóng bỏng”. Do vậy, đứng trước những thách thức 
đang gặp phải, từ nhiều năm qua, ngoài việc triển khai 
đồng bộ những giải pháp kỹ thuật, PC Quảng Ninh đã 
xác định việc sử dụng điện tiết kiệm phải được nâng lên 

tầm văn hóa đối với mỗi khách hàng sử dụng điện trên 
địa bàn tỉnh. Thông qua các hoạt động tuyên truyền 
tiết kiệm điện, ngành Điện Quảng Ninh mong muốn sẽ 
hình thành nên thói quen sử dụng điện tiết kiệm đối với 
mỗi người dân, doanh nghiệp.

Theo đó, Công ty đã huy động mọi nguồn lực, 
không ngừng ra sức, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm 
điện cho từng nhóm khách hàng. Nổi bật phải kể tới 
đó là việc PC Quảng Ninh đã tuyên truyền Chỉ thị số 
20/CT-TTg, ngày 7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về tăng cường tiết kiệm điện. Đồng thời, chủ động phối 
hợp với các sở, ngành hữu quan và chính quyền các 
địa phương triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khách 
hàng, cơ quan, doanh nghiệp và người dân tham gia 
các chương trình "Giờ Trái đất"; Chương trình "Trường 
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học tiết kiệm điện", “Thi đua gia đình tiết kiệm điện”… 
Thông qua các hoạt động này, ngành Điện Quảng Ninh 
đã truyền tải kịp thời nhiều biện pháp như sử dụng điện 
"đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu", nhất 
là "tắt các thiết bị điện khi không sử dụng”... đến với 
khách hàng sử dụng điện.

Cùng với đó, PC Quảng Ninh còn phối hợp với Sở 
Công Thương tỉnh Quảng Ninh vận động các cơ quan, 
công sở, các tổ chức trên địa bàn thành phố xây dựng 
kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm và nâng cao hiệu quả 
sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại nơi làm việc; Vận 
động các cơ sở kinh doanh, thương mại dịch vụ như 
nhà hàng, khách sạn... chú ý sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm và hiệu quả; Vận động các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp trong và ngoài các khu công nghiệp tham gia 
chương trình điều chỉnh phụ tải nhằm góp phần làm 
giảm công suất cực đại vào một số khung giờ cao điểm, 
cũng như khuyến khích khách hàng bố trí thời gian sản 
xuất hợp lý, tránh sử dụng điện trong giờ cao điểm; 
Khuyến khích người dân thay thế những thiết bị tiêu 
tốn điện năng bằng những thiết bị tiết kiệm điện… Điều 
này sẽ vừa góp phần hạn chế tình trạng lưới điện bị 
quá tải, vừa nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng năng 
lượng tiết kiệm tại các cơ sở sản xuất và doanh nghiệp.

Mặt khác, bên cạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân, cùng các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng 
điện tiết kiệm và an toàn, PC Quảng Ninh cũng đã vận 
động, khuyến khích khách hàng tham gia giám sát chỉ 
số công tơ, tra cứu chỉ số điện năng tiêu thụ điện để 
điều chỉnh thói quen, hành vi sử dụng điện, tránh thất 
thoát, lãng phí điện năng. Qua đó, đã góp phần không 
chỉ nâng cao nhận thức sử dụng điện cho khách hàng, 
mà còn đưa các thông điệp tiết kiệm điện được lan tỏa 
rộng khắp trong cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (thôn 01, xã Dân Chủ, Tp 
Hạ Long) phấn khởi cho biết: “Lâu nay, tôi cùng nhiều 
bà con tại địa phương vẫn sử dụng và áp dụng phương 
pháp tiết kiệm điện theo cách riêng của mình. Do những 
kiến thức về tiết kiệm điện còn hạn hẹp nên trong quá 
trình sử dụng các thiết bị điện, lượng điện năng tiết 
kiệm được là không đáng kể. Tuy nhiên, từ ngày được 
các cán bộ của ngành Điện Quảng Ninh tuyên truyền, 
hướng dẫn những phương pháp, cũng như thay đổi một 
số thói quen như: Chú ý tắt các thiết bị điện và tắt hẳn 
các nguồn điện khi không sử dụng; Lưu ý mở các cửa 
ra vào để lấy gió và ánh sáng tự nhiên vào ban ngày… 
nên tiền điện phải đóng của gia đình tôi đã giảm hơn 
10% so với trước đó. Đặc biệt, đến nay, các thành viên 

trong gia đình tôi đã hình thành thói quen sử dụng điện 
tiết kiệm”.

Ông Hoàng Anh Đức - Tổng Giám đốc Nhà máy 
Xi măng Hạ Long chia sẻ: “Là một trong những doanh 
nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh sử dụng một lượng lớn 
điện năng, thời gian qua, Công ty đã luôn được PC 
Quảng Ninh quan tâm, đồng hành, cũng như tuyên 
truyền, hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm trong 
sản xuất. Do vậy, ngoài việc xây dựng kế hoạch hằng 
năm về điều chỉnh công suất phụ tải, đảm bảo phù hợp 
với nhu cầu sản xuất của đơn vị, Công ty chúng tôi còn 
yêu cầu các cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra hệ 
thống công tắc, cầu dao, máy móc, thiết bị…; Vận động 
cán bộ, công nhân viên thực hành tốt các biện pháp tiết 
kiệm điện tại nơi làm việc. Bên cạnh đó, Công ty cũng 
tập trung tăng cường ứng dụng các công nghệ, máy 
móc, thiết bị hiện đại vào quy trình sản xuất… để vừa 
gia tăng hiệu quả sản xuất, vừa nâng cao hiệu quả sử 
dụng tiết kiệm điện”.

Có thể khẳng định, cùng với sự nỗ lực không biết 
mệt mỏi của PC Quảng Ninh và các cấp, ngành địa 
phương trong suốt những năm qua đã tạo ra bước đột 
phá, đồng thời tạo sự chuyển biến từ nhận thức sang 
hành động cụ thể trong việc sử dụng điện tiết kiệm đối 
với người dân. Thông qua những chương trình cụ thể, 
thiết thực, thông điệp tiết kiệm đã và đang có sự lan 
tỏa sâu rộng hơn tới cộng đồng. Đặc biệt, mỗi hành 
động tiết kiệm điện của từng người dân, hộ gia đình, sẽ 
góp phần giảm mức tiêu thụ điện năng, giảm khí thải 
ô nhiễm ra môi trường, tiết kiệm một phần lớn chi phí 
cho gia đình và quốc gia…

PC Quảng Ninh tuyên truyền tiết kiệm điện tại Trường học
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Trong những năm qua, bên cạnh việc luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 
(SXKD) mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao, giai đoạn từ năm 2021 đến nay, Công 
ty Điện lực Sơn La (PC Sơn La) còn tập trung hướng tới mục tiêu chuyển đổi số để nâng 
cao chất lượng điện năng, đảm bảo cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế địa 
phương, cũng như nỗ lực đem đến sự hài lòng cho khách hàng thông qua chất lượng dịch 
vụ hoàn hảo.

NHẰM NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY
CÔNG TÁC VẬN HÀNH, CUNG CẤP ĐIỆN

PC SƠN LA: CHUYỂN ĐỔI SỐ MỌI MẶT HOẠT ĐỘNG SXKD

TUẤN ANH

Hiện nay, PC Sơn La đang thực hiện nhiệm 
vụ cung ứng điện năng cho 11 huyện và 01 
thành phố với hơn 337.000 khách hàng sử 
dụng điện. Thực hiện chỉ đạo chung của 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc trong việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, 
toàn Công ty đã và đang không ngừng tích cực áp dụng 
công nghệ, đồng thời số hóa mọi mặt hoạt động SXKD 
nhằm nâng cao chất lượng quản lý, cũng như đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy cao.

Theo đó, từ năm 2021 đến nay là khoảng thời gian 
trọng tâm PC Sơn La thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. 
Giờ đây, Công ty đã hoàn thiện cơ sở dữ liệu lưới điện 
110 kV, cũng như lưới điện trung và hạ thế với 100% 
thiết bị trên lưới được số hóa qua phần mềm hệ thống 
quản lý kỹ thuật. Cụ thể, PC Sơn La đã chuyển đổi vận 
hành cho 06 TBA 110 kV từ mô hình có người trực sang 
mô hình trạm không người trực. Do vậy, mọi thao tác 
trong quá trình vận hành đều được điều khiển từ xa và 
giám sát online 24/24h đối với tất cả các thiết bị. Ngoài 
ra, Công ty còn tiến hành xây dựng mạch vòng tự động 
hóa lưới điện trung áp. Tính đến thời điểm hiện tại, lưới 
điện 22 kV trên địa bàn Thành phố Sơn La đã được xây 
dựng mô hình vận hành trên phần mềm SP5. Việc vận 
hành tự động hóa đã giúp PC Sơn La nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện, đồng thời giảm thiểu chi phí vận 
hành, giúp tự động khoanh vùng chính xác khu vực có 
sự cố một cách nhanh chóng nhất.

Hiện nay, công tác sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống 
lưới điện tại PC Sơn La đã không chỉ dựa trên các điều 
kiện thực tế mà còn được khai thác tiện lợi dữ liệu qua 

các ứng dụng, phần mềm để sớm phát hiện các nguy cơ 
có thể gây ra sự cố. Thời gian qua, Công ty đã tổ chức 
huấn luyện, hướng dẫn cho công nhân viên trong đơn 
vị sử dụng máy đo phóng điện cục bộ PD; Ứng dụng 
camera nhiệt, Flycam và cập nhật lên phần mềm số 
hóa… Đáng chú ý, PC Sơn La còn đẩy mạnh ứng dụng 
thiết bị bay không người lái được gắn camera vào công 
tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa, giám sát vận hành: 
TBA không người trực, đường dây, định vị sự cố tại 
những khu vực con người khó tiếp cận. Cùng với đó, 
Đơn vị cũng tập trung ứng dụng công nghệ sửa chữa, 
bảo dưỡng lưới điện hotline; Quản lý thông tin bản 
đồ GIS, giám sát cảnh báo sét… để nâng cao khả năng 
truyền tải, độ tin cậy và độ ổn định của hệ thống điện.

Đối với hệ thống đo đếm, PC Sơn La cũng đã triển 
khai lắp đặt công tơ điện tử đo xa tại 3.280/3.423 TBA 

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân (thứ nhất bên phải) tới 
thăm và làm việc với PC Sơn La
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phân phối và chuyên dùng, đạt tỷ lệ 96%. Ngoài ra, 
Công ty còn lắp đặt hệ thống thu thập dữ liệu đo xa 
đối với 204.000 công tơ điện tử, đạt tỷ lệ 98,77%. Công 
nghệ này đã phục vụ đắc lực cho công tác kinh doanh 
và quản lý kỹ thuật đối với ngành điện Sơn La như: Tự 
động ghi chỉ số tiêu thụ; Tự động tính toán hóa đơn tiền 
điện; Thực hiện giám sát, quản lý vận hành lưới điện từ 
xa và đặc biệt là giúp phát hiện nhanh các hiện tượng 
mất điện hoặc thấp/quá áp, non/quá tải, thiếu/quá bù 
công suất phản kháng để kịp thời xử lý. Mặt khác, khách 
hàng cũng có thể chủ động theo dõi và kiểm soát số 
lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình thông qua ứng 
dụng EVNNPC.CSKH trên điện thoại thông minh.

Riêng trong lĩnh vực đầu tư và đấu thầu, PC Sơn 
La cũng đã tích cực chuyển đổi số theo hướng áp dụng 
nhật ký thi công điện tử, biên bản nghiệm thu điện tử 
và áp dụng chữ ký số trong công tác quản lý dự án trên 
phần mềm quản lý đầu tư xây dựng IMIS. Hiện nay, 
100% số lượng các gói thầu đều được Công ty thực hiện 
theo hình thức đấu thầu qua mạng. Bên cạnh đó, PC 
Sơn La còn tích cực tham gia vào quá trình vận hành 
các hệ thống phần mềm khác như: Phần mềm quản 
trị hệ thống nhân sự HRMS; Vận hành phân hệ chi 
trả tiền lương của người lao động Paypoll thuộc phần 
mềm ERP; Áp dụng triệt để hệ thống văn phòng điện 
tử Digital-Ofice (D-Office); Phần mềm chấm điểm hoàn 
thành nhiệm vụ KPIs. Đặc biệt, Công ty đang triển khai 
dự án quản lý lưới điện trên bản đồ hành chính GIS; 
Quản lý nguồn và lưới điện (PMIS); Áp dụng chức năng 
giám sát dữ liệu mất điện thu thập từ hệ thống công tơ 
đo xa và trên phần mềm OMS; Triển khai phần mềm 
quản lý máy biến áp; Quản lý thông tin khách hàng…

Ông Trần Duy Trinh - Giám đốc PC Sơn La cho biết: 
Từ nay đến năm 2025, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công 
tác chuyển đổi số. PC Sơn La xác định lấy con người làm 
trung tâm và tập trung xây dựng nguồn nhân lực chuyển 
đổi số thông qua công tác đào tạo, huấn luyện về kỹ 
năng ứng dụng công nghệ thông tin cho người lao động, 
cũng như kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin cho cán bộ 
công nghệ thông tin. Đồng thời, Đơn vị cũng sẽ tiếp tục 
nâng cấp các phần mềm, phát triển thêm một số phần 
mềm mới, thiết bị hiện đại để đáp ứng nhu cầu phát triển 
của lưới điện thông minh, cũng như phục vụ khách hàng. 
Trong đó, trọng tâm là nâng cao năng lực quản lý và khai 
thác vận hành hiệu quả thiết bị đối với lưới điện 110 kV 
và phân phối; Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 
trong lĩnh vực kinh doanh điện năng...

Thông qua những bước đi bài bản, kết hợp với sự 
chỉ đạo quyết liệt từ Ban Lãnh đạo, sự nỗ lực, quyết 
tâm của mỗi CBCNV-NLĐ trong toàn Công ty, tin 

rằng, quá trình chuyển đổi số tại PC Sơn La sẽ tiếp 
tục có những bước tiến mạnh mẽ, hiệu quả và toàn 
diện trong mọi mặt hoạt động. Qua đó, góp phần hoàn 
thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ được Tổng 
công ty giao, cũng như quảng bá và xây dựng hình ảnh 
người thợ điện Sơn La thân thiện, chuyên nghiệp, vì 
khách hàng

Nhờ đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nên PC Sơn La đã hoàn 
thành toàn toàn diện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật được giao. 
Kết thúc năm 2022, điện sản xuất của toàn Công ty đạt 18,29 
triệu kWh, vượt hơn 14% kế hoạch; Tổng sản lượng điện thương 
phẩm đạt gần 723 triệu kWh; Tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện 
đạt 4,3%, giảm 0,45% so với kế hoạch giao và giảm 0,65% so với 
năm 2021; Giá bán điện bình quân đạt 1.914,68 đồng/kWh, tăng 
14,18 đồng/kWh so với cùng kỳ; Độ tin cậy cung cấp điện không 
ngừng được cải thiện…

PC Sơn La ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline 
nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ khách hàng

PC Sơn La số hóa mọi mặt hoạt động sản xuất kinh doanh 
nhằm nâng cao chất lượng quản lý hệ thống điện
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Có được những kết quả đó cũng là nhờ 
NPCPEC đã luôn bám sát, đồng thời chủ 
động triển khai chủ đề năm 2022 được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra là 

“thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả” để sản xuất 
an toàn. Đặc biệt, Đơn vị còn được Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc quan tâm khi đã giao thêm một số hợp 
đồng kinh tế để bổ sung khối lượng công việc cho 
Công ty. Hàng loạt các công trình trọng điểm với tính 
chất kỹ thuật phức tạo cao đã được NPCPEC hoàn 
thành và bàn giao sản phẩm cho chủ đầu tư, gồm 
các dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV: Ngọc 
Long, Nhân Hòa, Sơn La 2, Tràng Định, Đa Phúc; 
Hoàn thành việc lắp đặt máy T2 tại các trạm biến áp 
110 kV: Đại Từ, Quế Võ 3, Tĩnh Gia 2… Cùng với đó, 

nhiều công trình trọng điểm, mang tính cấp bách như: 
Các dự án xuất tuyến, chống quá tải trên địa bàn các 
tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, 
Bắc Kạn cũng đã được NPCPEC hoàn thành vượt tiến 
độ, bàn giao cho chủ đầu tư. Ngoài ra, các dự án về 
công nghệ thông tin, viễn thông và tự động hóa lưới 
điện; Thực hiện một số các công trình Trung tâm 
Điều khiển xa của các tỉnh và cải tạo các trạm biến áp 
110 kV cho hoạt động đáp ứng tiêu chí điều khiển xa… 
cũng đã được Công ty hoàn thành và được chủ đầu tư 
đánh giá cao về chất lượng.

Mặt khác, song hành với những hiệu quả trong công 
tác hoạt động sản xuất kinh doanh, NPCPEC còn thực 
hiện tốt công tác huấn luyện an toàn lao động định kỳ; 

Năm 2022 đi qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh 
đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Lãnh đạo, kết hợp với tinh thần đoàn kết, cố gắng, nỗ lực quyết 
tâm của toàn thể CBCNV-NLĐ nên Công ty Tư vấn điện miền Bắc (NPCPEC) đã hoàn 
thành toàn diện mọi mặt nhiệm vụ được giao và đạt chỉ tiêu lợi nhuận.

CÔNG TY TƯ VẤN ĐIỆN MIỀN BẮC:
NỖ LỰC VƯỢT QUA THÁCH THỨC ĐỂ HƯỚNG TỚI 

NHỮNG THÀNH TỰU MỚI TRONG NĂM 2023

VÂN ANH - NPCPEC

Tập thể CBCNV NPCPEC đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được Tổng công ty giao trong năm 2022
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Tổ chức tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyên môn cho 
CBCNV-NLĐ trong công tác khảo sát, tư vấn giám sát, 
khảo sát địa hình; Tham gia lớp đào tạo kỹ năng viết tin/
bài, chụp ảnh, truyền thông nội bộ và truyền thông đa 
phương tiện do Tổng công ty tổ chức… Đặc biệt, đối với 
công tác tiền lương, chăm sóc đời sống cho người lao 
động, Công ty đã áp dụng quy chế trả lương mới nhằm 
tạo động lực phấn đấu, nâng cao năng suất lao động cho 
người lao động; Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cá nhân 
và các trang bị an toàn dùng chung (áo phao phản quang, 
ủng cao su…); Củng cố và phát triển nguồn nhân lực theo 
định hướng “Đủ về số lượng - Mạnh về chất lượng”; Bố 
trí lực lượng lao động hợp lý trong các phòng, đơn vị để 
triển khai tốt công tác sản xuất kinh doanh.

Năm 2023 này được dự báo sẽ tiếp tục là một năm 
thực sự khó khăn đối với ngành Điện nói chung và 
NPCPEC nói riêng. Do vậy, để tiếp tục hoàn thành tốt 
các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, toàn Công ty đang 
bám sát chủ đề “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” 
mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đề ra. Đồng thời, 
NPCPEC cũng chủ động đề ra nhiều nhóm giải pháp 
mang tính đột phá và xác định tính đồng bộ, liên kết 
giữa các nhóm giải pháp. Cụ thể, đối với công tác quản 
trị, Công ty đang củng cố và phát triển nguồn nhân 
lực theo hướng đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, 
đồng thời tiếp tục sắp xếp lực lượng lao động hợp lý 
tại các phòng, đơn vị để triển khai tốt công tác sản 
xuất kinh doanh; Sắp xếp nhân lực phù hợp để triển 
khai tìm kiếm thêm công việc ngoài Tổng công giao; 
Xây dựng môi trường làm việc với tác phong chuyên 
nghiệp, nghiêm túc thực hiên các quy định, quy chế, 
quy trình đã ban hành.

Cùng với đó, NPCPEC cũng sẽ chủ động trong 
công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng của sản phẩm 
tư vấn theo kế hoạch Tổng công ty giao, cũng như tạo 
nhiều việc làm cho người lao động trong Công ty; Tập 
trung công tác tư vấn giám sát, tư vấn thẩm tra; Nâng 
cao trách nhiệm của lãnh đạo các phòng/đơn vị trong 
công tác phát hành, quản lý hồ sơ. Đặc biệt, toàn Công 
ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 4.0 vào các 
khâu khảo sát, thiết kế để nâng cao năng suất lao động 
và chất lượng sản phẩm tư vấn.

Riêng trong công tác nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, NPCPEC mong muốn các CBCNV-NLĐ 
trong Công ty tiếp tục được tham gia các lớp đào tạo 
nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực về công nghệ 
thông tin do Tổng công ty tổ chức. Qua đó, sẽ góp 
phần hình thành nên những đội ngũ CBCNV có tinh 
thần trách nhiệm cao trong công việc, đồng thời có kỹ 
năng chuyên môn tốt để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động 
tư vấn của NPCPEC trong thời kỳ chuyển đổi số. Mặt 
khác, trong quá trình triển khai các dự án, Công ty sẽ 
kiểm soát chặt chẽ toàn bộ hồ sơ phát hành nhằm tránh 
sai sót; Đẩy mạnh công tác tài chính kế toán trong công 
việc tự thực hiện (thực thanh thực chi, đúng quy định, 
định mức của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc và pháp luật hiện hành).

Tin tưởng rằng, thông qua những thành quả đã đạt 
được, kết hợp với truyền thống đoàn kết, sự cố gắng, 
nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong việc 
đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành, tối ưu hóa chi 
phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, NPCPEC 
sẽ tiếp tục hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2023, 
cũng như các năm tiếp theo

NPCPEC tích cực chuyển đổi số và ứng dụng KHCN trong hoạt động tư vấn và khảo sát thiết kế công trình
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Đó là anh Phạm Văn Tuyên – Tổ trưởng Cơ điện, Đảng viên, cán bộ Công đoàn Xí nghiệp 
(XN) đã gắn bó và cống hiến tại XN May Bỉm Sơn (Tổng công ty May 10) trong hơn 17 
năm qua. Đã từ lâu, CBCNV, NLĐ XN May Bỉm Sơn nhớ đến anh như một tấm gương 
không chỉ trong công việc chuyên môn mà còn ở sự nhiệt tình, hết mình trong các phong trào 
đoàn thể của xí nghiệp.

NGƯỜI TỔ TRƯỞNG CƠ ĐIỆN 
GƯƠNG MẪU

THÚY NGUYỄN

Xí nghiệp May Bỉm Sơn đã có 33 năm 
hình thành và phát triển, cho đến khi 
nhận được sự đầu tư đúng mức, kịp 
thời của Tổng công ty May 10 đã chứng 

kiến những thành quả và sự bứt tốc mạnh mẽ, đặc 
biệt trong khoảng chục năm trở lại đây. Trong hơn 30 
năm ấy, đã có nhiều sự đổi thay cả về cơ sở vật chất 
và nguồn nhân lực, nhưng vẫn luôn còn đó những 
không ít con người đã gắn bó cả tuổi thanh xuân, 
cống hiến đam mê, nhiệt huyết cho công việc, làm 
nên thành tích chung của tập thể, đơn cử như tấm 
gương anh Phạm Văn Tuyên - người tổ trưởng mẫn 
cán, giàu trách nhiệm và sự tận tâm với nghề, trở 
thành tấm gương cho nhiều CBCNV May Bỉm Sơn 
học tập. Với những cống hiến của mình trong năm 
2022, anh được tập thể CBCNV, NLĐ May Bỉm Sơn 
bầu chọn là “Nhân viên tiêu biểu xuất sắc nhất năm” 
của toàn Xí nghiệp. 

Năm 2022, Tổng công ty May 10 tiếp tục hoàn 
thiện dự án mở rộng năng lực sản xuất Xí nghiệp May 
Bỉm Sơn, với tổng diện tích 36.023 m2, tổng giá trị đầu 
tư 462 tỷ đồng, dự kiến tạo việc làm cho 3.500 lao động, 
gấp 4,5 lần số lượng lao động hiện nay. Đặc biệt, dự án 
được đầu tư hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà 
với công suất 800 kW thân thiện với môi trường, tiết 
kiệm năng lượng. 

Nhớ về những năm tháng trước đó, anh Phạm Văn 
Tuyên cho biết: Trong những năm đầu tiên (khoảng từ 
năm 2005 - 2010) thực sự rất khó khăn, môi trường làm 
việc chưa ổn định. Từ năm 2010 trở đi, được sự quan 
tâm của Tổng công ty May 10 đầu tư mở rộng xưởng, 
môi trường làm việc cải thiện hơn rất nhiều, cùng với 
sự điều hành của anh Dương - Giám đốc Xí nghiệp, có 

thêm nhiều chế độ mới tiến bộ hơn, quan tâm đến đời 
sống, thu nhập của người lao động”. 

Trong bối cảnh mở rộng sản xuất năm 2022, Xí 
nghiệp May Bỉm Sơn phải tổ chức phương án sản xuất 
ở hai nơi. Vừa phải đảm bảo cho xưởng cũ hoạt động 
bình thường và mở rộng sản xuất tạm thời tại nhà ăn 
mới của xí nghiệp. Anh Tuyên đã lên kế hoạch sắp xếp 
phương án lắp đặt, di chuyển máy móc đảm bảo sản 
xuất hai nơi. Khi di chuyển xưởng, với phương châm: 
Không để công nhân phải nghỉ việc chuyển xưởng ảnh 
hưởng đến năng suất, chất lượng, thu nhập của người 
lao động, anh đã cùng với các anh em trong bộ phận 
làm ngoài giờ, bám sát kế hoạch sản xuất để di chuyển 
những bộ phận thiết yếu trước, bộ phận không thiết 
yếu sau, đảm bảo xưởng vẫn hoạt động bình thường. 
Nhờ làm việc khoa học và tinh thần trách nhiệm cao, 
anh đã hoàn thành nhiệm vụ đúng yêu cầu của lãnh 
đạo, không làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng, 
ước tính tiết kiệm hàng trăm triệu đồng.

Anh Phạm Văn Tuyên trong giờ làm việc
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Trong vai trò Tổ trưởng cơ điện, anh đã có nhiều 
phương pháp, cách làm hay trong công việc để tiết 
kiệm vật tư như: Kết hợp với bộ phận gá cữ làm cữ 
trần bông. Cách làm cũ sẽ tốn vật tư làm dưỡng, lãng 
phí thao tác. Anh nghĩ ra cách làm mới: Không sử 
dụng nắp đậy, giảm 50% vật tư làm dưỡng, giảm thao 
tác cho người lao động. Dù đã ở cương vị cán bộ quản 
lý, anh vẫn luôn cố gắng trau dồi, nghiên cứu các 
phương pháp bảo trì, bảo dưỡng để thiết bị hoạt động 
tốt, sử dụng hết công năng của máy để tăng năng 
suất, tìm ra các thiết bị phù hợp nhất để sản xuất từng 
mã hàng khác nhau. Ngoài ra, anh cùng với các đồng 
nghiệp còn tích cực tham gia sửa chữa nhiều tủ bàn 
chuyền tận dụng cho xưởng mới. Anh tuyên truyền 
vận động mọi người cùng triển khai công tác tiết kiệm 
điện, nước, vật tư… Với nhiệm vụ giám sát bàn giao 
các hạng mục công trình xây dựng, anh đã phát hiện 
ra nhiều vấn đề không phù hợp yêu cầu nhà thầu sửa 
chữa, thay đổi.

Là người đảng viên gương mẫu trong công việc 
và cuộc sống, nhưng khi ai đó nhắc đến những thành 
tích của mình, anh luôn khiêm nhường nói rằng, nhờ 
có chủ trương đúng đắn của lãnh đạo, nhờ sự chung 
tay giúp sức của cả tập thể, chứ không phải của cá 
nhân anh và trong thâm tâm, anh luôn kỳ vọng, tin 
tưởng vào sự phát triển bền vững của Xí nghiệp cũng 
như Tổng công ty May 10: “Qua đây, cho phép tôi 
được gửi tới lãnh đạo Xí nghiệp May Bỉm Sơn, lãnh 
đạo Tổng công ty May 10 lời cảm ơn chân thành, vì 
sự quan tâm sâu sắc đến người lao động trong suốt 
những năm qua. Tôi luôn mong muốn rằng Tổng công 
ty May 10 của chúng ta sẽ phát triển mãi mãi”, anh 
Tuyên chia sẻ thêm.

Với những đổi thay nhiều mặt tại XN May Bỉm 
Sơn, mong rằng từ nơi đây sẽ có nhiều con người tạo 
lập được nghề nghiệp cho mình, nhiều gia đình ổn định, 
vững vàng hơn về kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, 
hạnh phúc trên ngay trên chính quê hương mình

Phạm Văn Tuyên là một cán bộ mẫn cán, giàu trách nhiệm và tận tâm với nghề
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ĐỊA PHƯƠNG

Kết thúc năm 2022, tỉnh Bình Định đã đạt được kết quả tích cực về kinh tế - xã hội; đạt 
và vượt kế hoạch 19/19 chỉ tiêu chủ yếu. GRDP  tăng 8,57%, cao nhất từ trước tới nay. Thu 
ngân sách trên 15,6 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%. An sinh xã hội được quan tâm, Quốc phòng, 
an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Một trong những nhân tố góp phần cho thành 
tựu đó là công tác xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh bằng nhiều giải pháp sáng tạo, linh hoạt 
và mang lại hiệu quả cao.

VĂN THUẬN

BÀI HỌC TỪ GIẢI PHÁP TỔNG LỰC ĐẦU TƯ NĂM 2022

Tổng kết công tác đầu tư cuối năm 2022, Bình Định đã 
thu hút 79 dự án mới với tổng vốn đầu tư 19.394,6 tỷ đồng. 
Trong đó, có 53 dự án được đầu tư trong Khu Kinh tế 
(KKT), các Cụm Công nghiệp (CCN) và Khu Công nghiệp 
(KCN) với tổng vốn đầu tư hơn 5.271 tỷ đồng.

Ngoài ra, có 26 dự án ngoài KKT, KCN, CCN với 
tổng vốn đầu tư 14.123,5 tỷ đồng. Trong đó, có 06 dự 
án lĩnh vực công nghiệp, 08 dự án lĩnh vực bất động 
sản, xây dựng, hạ tầng; 08 dự án lĩnh vực thương mại, 
dịch vụ, du lịch; 02 dự án lĩnh vực nông nghiệp; 01 dự 
án lĩnh vực Công nghệ thông tin và 01 dự án thuộc lĩnh 
vực giáo dục. Ngoài các dự án đầu tư mới còn có 17 dự 
án thực hiện tăng vốn đầu tư với tổng vốn tăng thêm 
19.475,5 tỷ đồng. 

Về đầu tư nước ngoài, trong năm 2022, Bình Định 
thu hút được 02 dự án đầu tư mới là dự án Nhà máy 
Sản xuất đồ nội ngoại thất từ gỗ và sợi nhựa đan của 
Công ty Greenwind Pte. Ltd (Singapore) với vốn đầu tư 
4 triệu USD; Nhà máy chế biến dăm gỗ của Công ty 
TNHH Sản xuất Dăm gỗ Bình Định, vốn đầu tư Nhật 
Bản chuyển địa điểm vào KCN Nhơn Hòa.

Như vậy, đến cuối năm 2022, Bình Định hiện có 87 
dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,11 tỷ USD.

Có thêm nhiều dự án hoạt động lấp đầy trong KKT, 
KCN và CCN không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa 
phương, mà còn thu hút lượng lớn chuyên gia, quản lý 
trong và ngoài nước. Các dự án đã tạo công việc cho 
hàng vạn công nhân từ các địa phương khác đến làm 
việc, tạo ra sức cầu lớn về nhà ở và các dịch vụ kèm theo.

Hiệu quả từ công tác xúc tiến đầu tư đã cho thấy 
nhiều bài học năng động, sáng tạo của Bình Định như lời 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhận xét: Bình 
Định đã không ngừng phát huy tính tự lực,  tự cường với 
hào khí Tây Sơn, không trông chờ, mà biết cách vượt lên. 

Bài học còn xuất phát từ công tác chỉ đạo, điều 
hành một cách kiên quyết, sâu sát và cụ thể. Bình Định 
liên tục cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ 
số PCI của tỉnh một cách bền vững; tạo sự chuyển biến 
trong nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về ý 
nghĩa và tầm quan trọng của chỉ số PCI.

Huy động sự vào cuộc đồng bộ và nâng cao vai trò, 
trách nhiệm của các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, 
cấp xã trên địa bàn trong việc cải thiện kết quả và thứ 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ Ở BÌNH ĐỊNH 
KHỞI SẮC TỪ ĐẦU NĂM 2023
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bậc xếp hạng chỉ số PCI của tỉnh đã góp phần tạo môi 
trường kinh doanh thực sự thông thoáng, minh bạch, 
năng động và thuận lợi, nhằm thu hút đầu tư, phát triển 
doanh nghiệp, đảm bảo cho Bình Định phát triển kinh 
tế - xã hội bền vững.

ĐỘT PHÁ ĐẦU TƯ TỪ ĐẦU NĂM - HỨA HẸN MÙA 
BỘI THU NĂM 2023

Bước vào tháng đầu năm 2023, Bình Định đã thu 
hút thêm 8 dự án mới với tổng vốn đăng ký 5.801,87 
tỷ đồng. Đồng thời, có một dự án thực hiện tăng vốn 
thêm 13,75 tỷ đồng. 

Trong các dự án nói trên, có 4 dự án trong KKT 
và KCN với tổng vốn đầu tư 290 tỷ đồng. Ngoài ra, có 
4 dự án ngoài KKT, KCN, CCN với tổng vốn đầu tư 
5.501,47 tỷ đồng.

Đặc biệt dự án Khu Đô thị và Du lịch An Quang, 
huyện Phù Cát có tổng vốn đầu tư hơn 5.228 tỷ đồng. 
Dự án do Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Thương 
mại Tuấn Dung, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông 
Đô - BQP, Công ty TNHH Thương mại và Phát triển 
công nghệ Hoàng Thành làm chủ đầu tư.

Tại Hội nghị xúc tiến hợp tác Ấn Độ và các tỉnh 
Nam Trung Bộ diễn ra ngày 01/3, ở TP. Nha Trang, 
tỉnh Khánh Hòa, tỉnh Bình Định đã mời gọi doanh 
nghiệp, nhà đầu tư Ấn Độ hợp tác đầu tư, kinh doanh 
vào các lĩnh vực mà Ấn Độ có thế mạnh như lĩnh vực 
công nghệ cao, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, 
ngoài ra còn có các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, chế 
biến nông lâm thủy sản...

Những năm qua, mối quan hệ hợp tác thương mại, 
đầu tư giữa tỉnh Bình Định và cộng đồng doanh nghiệp 
của Ấn Độ ngày càng mở rộng, sâu sắc. Cụ thể, tỉnh 
Bình Định hiện đã có 3 dự án FDI từ Ấn Độ đang hoạt 
động tại KCN Phú Tài. Các dự án này đều của Tập 
đoàn Olam bao gồm: 02 dự án Nhà máy thu mua, sản 
xuất, chế biến hạt điều với tổng vốn đầu tư 920.000 
USD, 01 dự án Nhà máy chế biến hạt dẻ và hạt óc 
chó với vốn đăng ký 1,63 triệu USD. Ngoài ra, còn có 
một số doanh nghiệp lớn khác đang đầu tư tại tỉnh như 
TMA, FPT, Kabi, Delta Galil.

 Bình Định hấp dẫn các nhà đầu tư Ấn Độ và các 
nhà đầu tư khác với  hệ thống giao thông cơ bản hoàn 
thiện, đồng bộ, kết nối thuận lợi giữa các vùng, với đầy 
đủ các phương thức vận tải. Bình Định cũng đang đầu 
tư, nâng cấp và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã 
hội để sẵn sàng đón các nhà đầu tư, nhất là hạ tầng 
KKT, KCN với tổng diện tích 14.300 ha và hạ tầng CCN 
với tổng diện tích 2.960 ha

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư 
Bình Định phát biểu kêu gọi nhà đầu tư Ấn Độ vào Bình Định

KCN - Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định rộng 1.000 ha 
sẵn sàng đón nhà đầu tư

Bình Định thu hút các nhà đầu tư từ đầu năm 2023
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Góp phần làm nên diện mạo hôm nay 
của Tuy Phước phải kể đến Ban Quản 
lý dự án (BQLDA) Đầu tư xây dựng và 
Phát triển quỹ đất Huyện nhà. Chỉ với 

25 CBCNV, Đơn vị đã tạo nên kỳ tích cho địa phương 
nhiều năm qua.

 MỞ HÀNG ĐẦU NĂM VỚI 02 CÔNG TRÌNH MỚI 
ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

 Ngày 20/2/2023, UBND huyện Tuy Phước tổ chức 
nghiệm thu và đưa vào sử dụng 02 công trình đê thượng 
lưu đập Thanh Quang (xã Phước Thắng) và đê sông Gò 
Chàm (xã Phước Hưng). Tổng vốn đầu tư cho 02 công 
trình này là 14,1 tỷ đồng. 

 Dự án công trình đê thượng lưu đập Thanh Quang 
gồm 03 đoạn, dài tổng cộng gần 1.250 m, bề rộng mặt đê 
từ 2,5 - 3m và được thi công theo quy mô công trình đê, kè 
cấp IV. Còn công trình đê sông Gò Chàm dài tổng cộng 
hơn 1.185 m, được thi công theo quy mô công trình đê, 
kè cấp IV, có tổng vốn đầu tư thực hiện hơn 7 tỷ đồng.

 TUY PHƯỚC ĐỔI THAY TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH 
XUYÊN ĐẠI DỊCH COVID-19

 Trong năm 2022, Tuy Phước cùng toàn tỉnh Bình 
Định bước vào thời kỳ hậu Covid-19 với nhiều công 
trình dở dang chuyển tiếp từ năm 2021. Tổng nguồn 
vốn đầu tư xây dựng năm 2022 do BQLDA Đầu tư xây 
dựng và Phát triển quỹ đất quản lý thực hiện là 230.042 
triệu đồng (trong đó: nguồn vốn tỉnh hỗ trợ là 30.938 
triệu đồng, nguồn vốn ngân sách huyện là 199.104 triệu 
đồng) với 74 danh mục công trình. Trong đó, có 21 
công trình chuyển tiếp; 46 công trình xây dựng mới và 
07 công trình chuẩn bị đầu tư.

Đối với các công trình chuyển tiếp, Ban đã tập 
trung phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND các 
xã, thị trấn để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng 
mắc phát sinh nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công đối với 
một số dự án lớn như: Xây dựng cơ sở hạ tầng (CSHT) 
khu Tây Nam thị trấn Tuy Phước; Mở rộng cầu Luật 
Lễ - Diêu Trì; Đường từ ĐT.640 vào tháp Bình Lâm; Hệ 
thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc - Phước Hiệp 
và vùng phụ cận; Cầu Sông Tranh trên tuyến đường 
ĐH.42… và các công trình thuộc lĩnh vực giao thông, 
thủy lợi, dân dụng khác. Ban đã tham mưu cho UBND 
huyện tăng cường công tác kiểm tra về mặt chất lượng 
công trình theo đúng các quy định tại Nghị định số 
06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, 
thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng. Đồng 
thời, Đơn vị cũng thường xuyên đôn đốc các đơn vị thi 
công thực hiện theo đúng tiến độ đã ký kết. Bởi vậy, 
cuối năm 2022, Ban đã hoàn thành bàn giao đưa vào 

Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định từ lâu nổi tiếng với 02 sản phẩm chính gồm: Lúa và tôm. 
Địa hình toàn huyện chia cắt bởi nhiều nhánh của sông Kôn, sông Hà Thanh đổ ra đầm Thị 
Nại với nhiều đầm, phá, cồn cát hoang sơ… Ngày nay, Tuy Phước vươn lên khởi sắc trong 
phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều công trình dân sinh, cơ sở hạ tầng khang 
trang, bề thế. Biệt danh “Khu Đông chín áo – một quần” đã lùi xa vào quá khứ.

TƯỚNG VĂN

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN TUY PHƯỚC:

VƯỢT KHÓ HOÀN THÀNH NHIỀU CÔNG TRÌNH,
TẠO ĐÀ VƯỢT TIẾN ĐỘ NĂM 2023

Phối cảnh dự án khu hỗn hợp thị trấn Tuy Phước
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sử dụng 17/21 công trình, 04/21 công trình còn lại sẽ 
chuyển tiếp sang năm sau.

 Đối với các công trình xây dựng mới, Ban đã tham 
mưu cho UBND trong việc trình duyệt kế hoạch lựa 
chọn nhà thầu và tổ chức thực hiện công tác lựa chọn 
nhà thầu thi công theo đúng các quy định hiện hành; 
Phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các 
xã, thị trấn thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái 
định cư để tổ chức triển khai thực hiện dự án. 

 Riêng công tác đầu tư hạ tầng kỹ thuật và GPMB 
các khu dân cư, Ban đã bàn giao mặt bằng cho đơn vị 
thi công để xây dựng CSHT khu dân cư xã Phước Sơn, 
Phước Lộc, Phước Hưng, Phước Thành, Phước Hiệp, thị 
trấn Tuy Phước để nâng cao giá trị quỹ đất trong việc 
đấu giá quyền sử dụng đất. Hiện nay, các xã cơ bản thi 
công hoàn thành và tổ chức đấu giá.

 Để nâng cao hiệu quả và đảm bảo tiến độ các 
công trình, Ban đã phối hợp với Phòng Tài nguyên & 
Môi trường và UBND các xã, thị trấn thông báo thu 
hồi đất thuộc kế hoạch sử dụng đất năm 2022 để làm 
cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ do GPMB xây 
dựng khu dân cư. Đến nay, đã được UBND huyện phê 
duyệt phương án GPMB khu dân cư xã Phước Nghĩa, 
Phước Thành, Phước Quang, Phước An và phân khu 3 
Phước Lộc .

 NĂM 2023 - NHIỀU THÁCH THỨC PHẢI VƯỢT QUA 
VỀ CHẤT LƯỢNG VÀ TIẾN ĐỘ

 Triển khai thực hiện các công trình chuyển tiếp, 
trong đó tập trung công tác quản lý đối với một số dự 
án lớn như: Xây dựng CSHT Phân khu 3 - Phước Lộc; 
Xây dựng CSHT khu dân cư chợ Quán Mối - Phước 
Lộc; CSHT khu dân cư Công Chánh, thị trấn Tuy 
Phước; Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc - 
Phước Hiệp và vùng phụ cận; Cầu Hóc Công - Phước 
Thành; Cầu Bạn Xoài - Phước Nghĩa; Phòng khám đa 
khoa khu vực Phước Hòa,... và các công trình thuộc 
lĩnh vực giao thông, thủy lợi, dân dụng khác.

 Ngay từ đầu năm, Ban đã chuẩn bị hoàn chỉnh thủ 
tục hồ sơ hoàn thành công trình và xử lý các tồn tại 
để tham mưu cho UBND huyện tổ chức bàn giao đưa 
vào sử dụng đối với các công trình hoàn thành thuộc 
kế hoạch các năm trước; Đồng thời, tham mưu cho 
UBND huyện trong công tác lựa chọn nhà thầu đối 
với các công trình xây dựng mới năm 2023 ngay sau 
khi được bố trí kế hoạch vốn và tổ chức triển khai thực 
hiện dự án theo đúng các quy định về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng.

 Từ quý đầu năm 2023, Ban đã đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện công tác GPMB quy hoạch khu dân cư các 
xã, thị trấn, nhất là các địa phương có quỹ đất thu 
hồi lớn như: Thị trấn Tuy Phước, Phước Hòa và Phước 
Thuận; Đặc biệt, tập trung GPMB dự án khu dân cư 
Công Chánh và Trung Tín 2, thị trấn Tuy Phước.

 Để đảm bảo hoàn thành tiến độ và khối lượng 
công trình năm 2023 trọn vẹn, Ban đã phối hợp với các 
ngành liên quan và địa phương đẩy nhanh tiến độ giải 
phóng mặt bằng 04 công trình trọng điểm của Trung 
ương và tỉnh để bàn giao mặt bằng thi công như dự án: 
Mở rộng phạm vi nút giao thông cầu Gành - Phước 
Lộc; Tuyến đường kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn 
đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại; Mở rộng 
tuyến đường ĐT636 (Gò Bồi - Bình Định), đặc biệt là dự 
án: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 
2021- 2025 đoạn qua xã Phước An và Phước Thành.

Với sự tập trung tổng lực và quyết tâm cao độ, 
BQLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện 
Tuy Phước đang triển khai các mặt công tác năm 2023 
toàn diện, vào cuộc một cách khẩn trương và nghiêm 
túc để bảo đảm tiến độ và chất lượng các công trình

Huyện Tuy Phước hoàn thành xây dựng nông thôn mới 
vươn lên đô thị

Tuy Phước nghiệm thu và đưa vào sử dụng cầu Đại Hàn 
(Tháng 10/2022)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023)28 29

ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Năm 2022, Hà Nội dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Đây là niềm tự hào của 
ngành Nông nghiệp nói riêng và của thành phố Hà Nội nói chung. Sản phẩm OCOP của 
Hà Nội đa dạng, giàu bản sắc, có chất lượng cao và chạm đến cảm xúc của người tiêu dùng.

MINH NGỌC

SẢN PHẨM OCOP CHẠM ĐẾN
CẢM XÚC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

HÀ NỘI:

PHÁT HUY THẾ MẠNH...

Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng (GRDP) nông, 
lâm nghiệp và thủy sản năm 2022 trên địa bàn thành 
phố Hà Nội ước tăng 2,58% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất 
nông, lâm nghiệp và thủy sản ước năm 2022 đạt trên 
40.600 tỷ đồng, tăng 2,6% so với năm 2021. Trong đó, giá 
trị sản xuất trồng trọt đạt hơn 16.200 tỷ đồng, tăng hơn 
2,7%; giá trị sản xuất chăn nuôi đạt trên 19.900 tỷ đồng, 
tăng gần 2,5%; giá trị sản xuất dịch vụ nông nghiệp đạt 
875,8 tỷ đồng, tăng 1,9%. Cơ cấu ngành chuyển dịch 
tích cực, trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp chiếm 
91,26%, lâm nghiệp 0,23%, thủy sản 8,51%.

Đáng chú ý, nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao 
vào sản xuất nông nghiệp, đến nay toàn Thành phố có 
285 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Trong đó, 185 mô hình thuộc lĩnh vực trồng trọt, 
45 mô hình thuộc lĩnh vực chăn nuôi, 54 mô hình thuộc 
lĩnh vực thủy sản và 01 mô hình kết hợp trồng trọt và 
chăn nuôi. Những mô hình công nghệ cao tập trung 
nhiều ở các huyện như: Thạch Thất, Mê Linh, Gia Lâm, 
Thường Tín, Đông Anh, Thanh Oai, Đan Phượng…

Hà Nội có 383 xã, 175 phường và 21 thị trấn. Tính đến 
hết năm 2021, Hà Nội có 318 làng nghề, làng nghề truyền 
thống tiêu biểu được công nhận thuộc 23 quận, huyện 
và thị xã, trong đó có 48 làng được công nhận danh hiệu 
Làng nghề truyền thống, 270 làng được công nhận danh 
hiệu Làng nghề (làng nghề sơn mài, khảm trai; làng nghề 
nón, mũ lá; làng nghề mây tre, giang; làng nghề gốm,…).

Thành phố Hà Nội bắt đầu triển khai Chương trình mỗi 
xã một sản phẩm (OCOP) từ năm 2018, bao gồm 6 nhóm 
ngành: Thực phẩm, đồ uống, dược liệu và sản phẩm từ 
dược liệu, thủ công mỹ nghệ, sinh vật cảnh, dịch vụ du lịch 
cộng đồng. Đến nay, Hà Nội đã có 1.649 sản phẩm, trong 

đó, có 4 sản phẩm 5 sao, 13 sản phẩm tiềm năng 5 sao; 1.098 
sản phẩm 4 sao và 534 sản phẩm 3 sao. Năm 2022, Hà Nội 
có thêm 488 sản phẩm đăng ký sản phẩm OCOP; trong đó 
có hàng trăm sản phẩm đã được Hội đồng OCOP Thành 
phố thẩm định đang chờ Thành phố công nhận.

ĐƯA SẢN PHẨM OCOP CHẠM ĐẾN CẢM XÚC CỦA 
NGƯỜI TIÊU DÙNG

Chương trình OCOP của thành phố Hà Nội đã tạo 
ra những thay đổi lớn trong hoạt động sản xuất của các 
chủ thể như: Tư suy sản xuất, đầu tư, chất lượng nguồn 
nguyên liệu, chất lượng sản phẩm, truy suất nguồn gốc, 
mẫu mã, tiếp thị, quy trình sản xuất, ứng dụng công 
nghệ, xây dựng và bảo vệ thương hiệu,… nhằm chạm đến 
cảm xúc của người tiêu dùng, tạo đầu ra cho sản phẩm.

Cơ bản khi được chứng nhận sản phẩm OCOP, các 
sản phẩm có được “giấy thông hành” vào thị trường, 
đến niềm tin của người tiêu dùng. Vì khi đánh giá các 
tiêu chí sản phẩm, Hội đồng đánh giá, phân hạng thành 
phố Hà Nội luôn sát sao, công khai, minh bạch, kiểm 

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền trao tặng 
Cờ thi đua xuất sắc Thành phố cho 03 tập thể
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tra nghiêm ngặt từ nguồn nguyên liệu, quá trình sản 
xuất đến thành phẩm; nhất là các sản phẩm thuộc 
nhóm thực phẩm, đồ uống, dược liệu đều đặc biệt chú 
ý đến khâu an toàn thực phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Chí -  Phó Chánh Văn phòng 
Thường trực Văn phòng Điều phối Chương trình xây 
dựng nông thôn mới cho biết, qua đánh giá phân loại 
và kiểm tra thực tế cơ sở sản xuất cho thấy, các chủ thể 
tham gia Chương trình OCOP đều chú trọng đưa ra thị 
trường những sản phẩm uy tín, bảo đảm chất lượng. Các 
địa phương, đơn vị cũng chủ động hướng dẫn, hỗ trợ các 
tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được cấp 
giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực 
phẩm và tổ chức ký cam kết sản xuất an toàn. 

Bên cạnh đó, đối với các sản phẩm thuộc nhóm 
ngành thủ công mỹ nghệ, nhiều chủ thể đã thành lập 
Trung tâm thiết kế để cải tiến mẫu mã, chất lượng sản 
phẩm thường xuyên, liên tục, không những đáp ứng 
nhu cầu người mua mà còn định hướng tiêu dùng.

Bà Hà Thị Vinh - Giám đốc Công ty Gốm sứ Quang 
Vinh, chủ thể 3 sản phẩm OCOP 5 sao chia sẻ: Chương 
trình OCOP vừa là “bà đỡ” vừa là “tay vịn” để các chủ 
thể phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, các chủ 
thể OCOP luôn phải chủ động nắm bắt chính sách, 
nắm bắt thời cơ, chủ động đổi mới, sáng tạo để phát 
triển. Có sáng tạo, có đổi mới, để không chỉ bắt kịp mà 
còn đi trước nhu cầu thị trường. Sản phẩm phải chạm 
đến cảm xúc của người tiêu dùng thì mới có chỗ đứng 
vững chắc, mới phát triển lâu bền được.

Được biết, đầu năm 2023, UBND thành phố Hà 
Nội vừa ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND về Phát 
triển Trung tâm Thiết kế sáng tạo, giới thiệu, quảng 
bá và bán sản phẩm OCOP, làng nghề gắn với du lịch 
tại các huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. 
Mục tiêu, đến cuối năm 2023, Hà Nội sẽ phát triển 
5 - 9 mô hình trung tâm thiết kế sáng tạo, giới thiệu, 
quảng bá và bán sản phẩm OCOP, sản phẩm làng 
nghề gắn với du lịch. 

Như vậy có thể thấy, với chương trình OCOP, Hà 
Nội đã tiếp sức cho các chủ thể OCOP  phát triển nhiều 
mặt. Các chủ thể cần nắm bắt cơ hội để “bay lên” tỏa 
sáng, xứng tầm với tiềm năng, thế mạnh của thủ đô

Sản phẩm OCOP 4 sao - Miến dong Minh Dương được sản xuất với công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn thực phẩm. 
Sản phẩm không chỉ được tiêu thụ trong nước mà còn xuất khẩu sang các nước như: Nga, Pháp, Hàn Quốc,…

Sản phẩm của Công ty Gốm Quang Vinh đạt OCOP 5 sao 



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023)30 31

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, 
mở rộng sản xuất, Công ty TNHH 
Sản xuất ốc vít THT Việt Nam 
đã ký hợp đồng thuê đất tại KCN 
HANSSIP để triển khai dự án mới. 
Theo đó, nhà máy của THT Việt 
Nam giai đoạn 1 được xây dựng 
trên diện tích khoảng 20.000 m2, dự 
kiến đi vào hoạt động trong quý 
4/2023 để sản xuất các sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao 
phục vụ nhu cầu trong nước cũng 
như xuất khẩu, đặc biệt là hướng 

tới kết nối sản xuất với các doanh 
nghiệp vùng Kobe của Nhật Bản.

THT Việt Nam hiện có nhà 
máy sản xuất tại xã Xuân Lâm, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 
với sản phẩm chính là bu lông, ốc 
vít, đai ốc, các sản phẩm linh kiện 
khác phục vụ cho các ngành công 
nghiệp như ô tô, xe máy, xe đạp, 
đồ gia dụng, thiết bị điện, điện tử. 

Bên cạnh việc mở rộng sản xuất, 
THT Việt Nam cũng liên tục đầu tư 

công nghệ, ký hợp tác với các đối 
tác nước ngoài để được tư vấn nâng 
cao năng lực sản xuất, tiếp cận công 
nghệ quản lý chất lượng sản phẩm 
theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhằm 
hướng tới sản xuất các sản phẩm cơ 
khí đặc thù, đủ tiêu chuẩn chứng 
chỉ sản xuất Nhật Bản và toàn cầu, 
ứng dụng trong nghành hàng không 
- vũ trụ - ô tô - robot… từ đó tham 
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
của các doanh nghiệp Nhật Bản

QUỲNH ANH

Vừa qua, Sở Công Thương 
TP.HCM cùng Sở Công Thương 
các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương và Tây 
Ninh đã ký biên bản ghi nhớ cùng 
hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, 
hướng đến việc Việt Nam xây dựng 
nền công nghiệp tự chủ.

Cụ thể, các Sở Công Thương 
tham gia ký kết sẽ phối hợp chặt 
chẽ với nhau trong công tác tổ 
chức Hội nghị liên kết vùng trong 

định hướng phát triển công nghiệp 
theo lợi thế của từng địa phương; 
nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ 
chế, chính sách cho phát triển công 
nghiệp và công nghiệp hỗ trợ… Các 
bên cũng sẽ phối hợp tổ chức hội 
nghị, hội thảo, hỗ trợ cho doanh 
nghiệp vừa và nhỏ tham gia vào 
được chuỗi cung ứng toàn cầu; phối 
hợp nghiên cứu, góp ý, đề xuất xây 
dựng Luật công nghiệp; phối hợp, 
liên kết hình thành vùng nguyên 
liệu cho sản xuất công nghiệp.

Theo dự kiến, trong tháng 
4/2023, TP.HCM sẽ tổ chức Hội 
thảo để cùng các chuyên gia, 
doanh nghiệp trả lời cho câu hỏi 
“Định vị ngành công nghiệp của 
TP.HCM thời gian tới là gì?”. Qua 
đó, phác thảo rõ hơn về quy hoạch 
của Thành phố về quy mô đất đai, 
nguồn lực chuẩn bị cũng như mô 
hình của thành phố trong mối liên 
kết với cụm kinh tế phía Nam…

MINH VŨ

QUÝ 4/2023, DỰ ÁN SẢN XUẤT SẢN PHẨM CNHT VÀ CÔNG NGHỆ CAO 
CỦA CÔNG TY THT VIỆT NAM DỰ KIẾN ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

HỢP TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VÀO CHUỖI CUNG ỨNG

UBND huyện Quế Võ vừa 
phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 
dựng tỷ lệ 1/500 cụm công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) Cách Bi với diện 
tích hơn 70 ha. Đây là cụm CNHT, 
định hướng thu hút đầu tư đa 
ngành, trong đó trọng tâm vào các 
ngành CNHT kỹ thuật cao, công 
nghiệp nhẹ; ưu tiên phát triển các 
loại hình công nghiệp sạch, ít sử 
dụng lao động, công nghiệp điện, 
điện tử, cơ khí không gây ô nhiễm 
môi trường.

Cùng với quy hoạch sử dụng đất, 
quy hoạch không gian kiến trúc cảnh 
quan, địa phương định hướng thiết 
kế chức năng gồm: Công trình điểm 
nhấn mở hướng ra QL18, công trình 
dịch vụ và nhà điều hành. Trong đó, 
các công trình dịch vụ phục vụ sản 
xuất dọc QL18 được xây cao tối đa 
8 tầng; phía Đông Nam 11 tầng; các 
công trình nhà xưởng, kho bãi… còn 
lại xây dựng tối đa 5 tầng; các công 
trình hạ tầng kỹ thuật khác được xây 
cao tối đa 1 tầng. Hệ thống hạ tầng 

kỹ thuật toàn khu được quy hoạch 
đồng bộ, hiện đại; trong đó, các 
tuyến đường được quy hoạch có 
mặt cắt từ 22 đến 32m bảo đảm việc 
lưu thông thuận tiện…

Để cụm công nghiệp sớm đi vào 
hoạt động, Chủ đầu tư - Công ty Cổ 
phần Tập đoàn CĐ Việt Nam cần 
ưu tiên xây dựng hoàn thiện hạ tầng 
kỹ thuật dự án; nhà điều hành, khu 
vực cây xanh, bãi đỗ xe…

PV

CỤM CÔNG NGHIỆP CÁCH BI (HUYỆN QUẾ VÕ, TỈNH BẮC NINH) 
PHÁT TRIỂN THEO HƯỚNG THU HÚT CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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Với chủ đề “Chuyển mình bứt 
phá”, Triển lãm Quốc tế lần thứ 19 về 
ngành công nghiệp ô tô, xe máy, xe 
điện và công nghiệp hỗ trợ (Autotech 
& Accessories 2023) sẽ diễn ra từ ngày 
18 - 21/5/2023 tại TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm dự kiến có quy mô 
trưng bày gần 300 gian hàng với sự 
tham gia của gần 200 doanh nghiệp 
(DN) trong và ngoài nước. Các DN 
dự kiến mang đến triển lãm các sản 
phẩm chất lượng cao và những giải 

pháp, sáng kiến đột phá về pin, năng 
lượng, điện hóa ngành công nghiệp 
ô tô - xe máy, những sản phẩm phụ 
tùng, linh kiện, bảo dưỡng, công 
nghệ ứng dụng trên xe...

Autotech & Accessories 2023 
còn là dịp để DN quảng bá sản phẩm, 
nắm bắt nhu cầu của thị trường, từ 
đó xây dựng, chuyển đổi chiến lược 
sản xuất kinh doanh phù hợp. Đồng 
thời, tạo tiền đề cho các DN trong 
nước và nước ngoài gặp gỡ, học hỏi 

kinh nghiệm, kết nối nhà cung cấp, 
đối tác, khách hàng và thiết kế lại 
chuỗi cung ứng để tối ưu hoá khả 
năng phục hồi, phát triển.

Cũng trong khuôn khổ triển 
lãm là các hoạt động như: Kết nối 
giao thương, hội thảo chuyên ngành, 
chăm sóc xe và các sự kiện khác 
dành cho những người quan tâm đến 
lĩnh vực công nghiệp ô tô, xe máy, 
xe điện và công nghiệp hỗ trợ

MINH HIẾU

Từ ngày 23 - 25/6/2023, Triển 
lãm Automechanika 2023 sẽ diễn 
ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển 
lãm Sài Gòn, quận 7, TP Hồ Chí 
Minh, triển lãm dự kiến thu hút hơn 
400 gian hàng của hơn 400 doanh 
nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Ban Tổ chức, bên cạnh các 
gian hàng của doanh nghiệp trong 
nước, triển lãm có các gian hàng 
quốc tế của các quốc gia, vùng lãnh 
thổ như: Đài Loan, Đức, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Thái 
Lan, Trung Quốc... Triển lãm đóng 
vai trò tạo cầu nối hợp tác giữa các 

nhà sản xuất ô tô, đại lý, nhà phân 
phối, nhà xuất nhập khẩu, nhà sản 
xuất phụ tùng OEM, nhà bán lẻ 
trong và ngoài nước. 

Điểm mới tại triển lãm năm nay 
sẽ tập trung vào công tác số hoá 
và điện khí hoá nhằm thúc đẩy sự 
phát triển ngành sản xuất ô tô trong 
nước cũng như thị trường xe điện.

Triển lãm sẽ trưng bày, giới thiệu 
các lĩnh vực sản xuất ô tô và tự động 
hoá, dịch vụ ô tô, bảo trì, thiết bị 
& phụ tùng, phụ kiện và tuỳ chỉnh, 
xe điện và công nghệ kết nối; khám 

phá nhiều cơ hội từ việc hình thành 
chuỗi cung ứng xe điện trong nước.

Bên cạnh đó, triển lãm cũng thu 
hút nhiều diễn giả trong và ngoài 
nước tại các hội nghị, hội thảo như 
trao đổi và kết nối Automechanika, 
nhà máy thông minh và cách mạng 
công nghiệp 4.0, điện khí hoá và 
số hoá… Ngoài ra, các hoạt động 
kết nối giao thương giữa các doanh 
nghiệp Việt Nam và nước ngoài sẽ 
được sắp xếp trong suốt thời gian 
diễn ra triển lãm

NHUẬN CHÍ

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 19 VỀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ, XE MÁY, 
XE ĐIỆN VÀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 5/2023

TRIỂN LÃM CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHIỆP PHỤ TÙNG VÀ DỊCH VỤ 
Ô TÔ (AUTOMECHANIKA 2023) SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 6/2023

Theo số liệu từ BQL Khu kinh 
tế Đông Nam, từ năm 2021 đến nay, 
Nghệ An đã thu hút được 4 dự án 
FDI trong lĩnh vực sản xuất linh kiện 
điện tử, với tổng số vốn 1,23 tỷ USD.

Cụ thể gồm: (1) Dự án sản xuất 
linh kiện điện tử của Luxshare ICT 
có công suất thiết kế 74 triệu sản 
phẩm, tương đương giá trị sản xuất 
3.440 tỷ đồng, đã khởi công và sẽ đi 
vào hoạt động từ tháng 3/2024; (2) 
Dự án Goertek Vina chuyên chế tạo 
các sản phẩm điện tử, phương tiện 

thiết bị mạng và các sản phẩm âm 
thanh đa phương tiện với vốn đầu 
tư giai đoạn 1 là 100 triệu USD, sau 
đó tăng thêm 400 triệu USD; (3) Dự 
án sản xuất xuất linh kiện điện tử và 
phụ tùng ô tô của Tập đoàn JuTeng 
có mức đầu tư gần 200 triệu USD; (4) 
Dự án Everwin của Công ty TNHH 
Công nghệ Everwin Precision Việt 
Nam chuyên sản xuất linh kiện điện 
tử, thiết bị truyền thông và các sản 
phẩm điện tử dân dụng có tổng vốn 
đầu tư khoảng 400 triệu. 

Mới đây, một tập đoàn (là đối 
tác của Goertek Vina) chuyên sản 
xuất linh kiện điện tử quan trọng 
cho công nghệ thông minh hàng 
đầu Trung Quốc đã khảo sát, tìm 
hiểu môi trường đầu tư tại Nghệ 
An. Nếu thành công, ngay trong 
năm 2023, Nghệ An sẽ thu hút 
thêm một dự án lớn với tổng vốn 
đầu tư khoảng 500 triệu USD

ANH TUẤN

NGHỆ AN ƯU TIÊN THU HÚT CÁC DỰ ÁN LĨNH VỰC ĐIỆN TỬ, 
CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023)32 33

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

MINH PHƯƠNG 

Thời gian qua, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Hà Nội đã có sự phát triển 
mạnh mẽ, liên tục gia tăng cả về số lượng, chất lượng, hay lĩnh vực ngành nghề như: Sản 
xuất linh kiện, phụ tùng, xe máy, ô tô… Năm 2023, Hà Nội phấn đấu có khoảng 950 doanh 
nghiệp (DN) hoạt động trong các lĩnh vực CNHT. Trong đó, khoảng 300 - 350 DN có hệ 
thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung ứng tham gia vào 
mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.

HÀ NỘI PHÁT TRIỂN 950 DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Theo con số thống kê từ Sở Công Thương 
Hà Nội, tính đến năm 2022, toàn thành 
phố có khoảng 900 DN tham gia vào lĩnh 
vực CNHT. Trong đó, có gần 300 DN đã 

có những sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn quốc 
tế, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu kinh tế cũng như 
tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tuy nhiên, sản phẩm CNHT của Hà Nội nói riêng 
và trong nước nói chung vẫn còn đơn giản, hàm lượng 
công nghệ trung bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ 
cấu giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, theo Hiệp hội DN 
ngành CNHT Hà Nội (HANSIBA), việc đầu tư, xây 
dựng, phát triển CNHT trên địa bàn thành phố Hà Nội 
lại càng khó khăn do chi phí thuê mặt bằng sản xuất, 
nhân công và một số dịch vụ khác tăng cao. 

Dù đã có hệ thống chính sách ưu đãi tương đối 
hoàn thiện nhưng dường như các DN còn chưa tiếp 
cận được do nhiều vướng mắc trong khâu thực hiện. 
Một số quy định ưu đãi còn chung chung khiến các 
địa phương lúng túng trong triển khai đến các DN. Cơ 
chế chính sách hỗ trợ phát triển CNHT tại địa phương 
chưa được hoàn thiện, nhất là các chính sách tín dụng. 
Quy mô các DN còn nhỏ, công nghệ chưa tiên tiến, 
khả năng nghiên cứu thiết kế phát triển sản phẩm còn 
hạn chế…

Ông Nguyễn Vân, Phó Chủ tịch HANSIBA cho 
rằng, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đều 
đã ban hành nhiều hướng dẫn nhằm hỗ trợ phát triển 
ngành CNHT, tạo điều kiện để các DN đẩy mạnh sản 
xuất, xuất khẩu, tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu. 
Đáng chú ý, Bộ Công Thương đã ban hành quy định 

về trình tự, thủ tục xác nhận ưu đãi và hậu kiểm ưu 
đãi đối với các dự án sản xuất sản phẩm CNHT thuộc 
danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển. Nhưng 
theo ông Nguyễn Vân, sau hơn 6 năm chính sách được 
ban hành, nhiều DN vẫn chưa biết đến và chưa tiếp cận 
được cơ chế chính sách. 

Ông Nguyễn Vân cho biết thêm: Việc áp dụng hệ 
thống quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất 
toàn cầu trong quản lý DN, quản trị sản xuất cho DN 
CNHT là nội dung quan trọng mà hầu hết các DN 
CNHT tại Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung 
còn đang lúng túng để đáp ứng chuỗi sản xuất toàn cầu 
cũng như tiếp cận những gói ưu đãi. Do đó, việc trang 
bị kiến thức, kinh nghiệm cho lãnh đạo và cán bộ quản 
lý các DN là rất cần thiết.  

Lãnh đạo thành phố và Sở Công Thương tham quan các 
gian hàng Hội chợ CNHT
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Trước những thực trạng trên, để thúc đẩy phát triển 
ngành CNHT Hà Nội, UBND TP. Hà Nội đã ban hành 
Chương trình phát triển CNHT Hà Nội, phấn đấu năm 
2023, Hà Nội có khoảng 950 DN hoạt động trong các 
lĩnh vực CNHT. Trong đó, có khoảng 300 - 350 DN có hệ 
thống sản xuất và sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ 
năng lực cung ứng tham gia vào mạng lưới sản xuất toàn 
cầu của các tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam.  

Đặc biệt, giá trị sản xuất công nghiệp của CNHT 
chiếm khoảng 16 - 17% giá trị sản xuất công nghiệp ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo Hà Nội. Chỉ số phát triển 
công nghiệp lĩnh vực CNHT tăng trên 11 - 12% (tăng 
khoảng 1% so với năm 2022). Chương trình nhấn mạnh, 
các DN CNHT Hà Nội cần nỗ lực trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong và ngoài nước, 
qua đó thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT. 

Để đạt mục tiêu này trong năm 2023, Hà Nội sẽ thuê 
chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho DN CNHT thuộc 
các ngành nghề, lĩnh vực, mặt hàng sản xuất thuộc danh 
mục sản phẩm ưu tiên phát triển. 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. 

Thành phố cũng sẽ tổ chức hội chợ chuyên ngành 
về CNHT năm 2023 với quy mô khoảng 200 - 300 gian 
hàng, nhằm thu hút các DN CNHT quốc tế đến từ 
Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông - Trung Quốc, Thái 
Lan... tham gia, giúp các DN nâng cao năng lực cung 

ứng cho các DN trong nước và chuỗi sản xuất, cung 
ứng toàn cầu trong công nghiệp chế tạo. 

Những nỗ lực thúc đẩy công tác phát triển CNHT 
trên địa bàn thành phố Hà Nội đã thể hiện rõ ràng qua 
các con số: Các DN CNHT liên tục tăng lên cả về số 
lượng, quy mô, chất lượng, lĩnh vực ngành nghề tập 
trung chủ yếu vào 3 nhóm. Đầu tiên là sản xuất linh 
kiện, phụ tùng. Đây là nhóm DN chủ chốt, cung cấp 
sản phẩm CNHT cho hầu hết các ngành công nghiệp 
chế tạo chủ lực như sản xuất ô tô, xe máy, cơ khí chế 
tạo, điện - điện tử. Tiếp theo là nhóm sản phẩm phục 
vụ ngành dệt may - da giày và thứ ba là nhóm sản phẩm 
cho công nghiệp công nghệ cao, tập trung vào các lĩnh 
vực công nghiệp chế tạo sử dụng các loại linh kiện trên. 

Bên cạnh đó, thành phố cũng hỗ trợ DN CNHT 
trên địa bàn tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm (bao 
gồm cả chuyển đổi số); nghiên cứu phát triển, ứng 
dụng chuyển giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất 
thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu… 

Bà Trần Thị Phương Lan, Quyền Giám đốc Sở 
Công Thương Hà Nội chia sẻ: “Để CNHT của Thủ 
đô có thể cất cánh trong thời gian tới, chúng tôi rất kỳ 
vọng Chính phủ sẽ trình Quốc hội sớm ban hành Luật 
Phát triển công nghiệp và trong đó, có những chính 
sách cụ thể cho ngành CNHT để từ đó thúc đẩy các 
DN Việt Nam phát triển”

Thời gian tới, Hà Nội sẽ tập trung phát triển các doanh nghiệp CNHT
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Hiện Đà Nẵng có khoảng 110 doanh 
nghiệp (DN) tham gia hoạt động CNHT. 
Tuy nhiên, đa số DN có quy mô nhỏ. 
Sản phẩm CNHT chủ yếu do DN FDI 

sản xuất để xuất khẩu, sản phẩm trong nước chưa đáp 
ứng nhu cầu các ngành sản xuất, lắp ráp. 

Theo Sở Công Thương Đà Nẵng, các ngành công 
nghiệp và CNHT của thành phố này còn nhiều hạn chế, 
thu hút công nghiệp công nghệ cao vốn là ưu tiên phát 
triển cũng chưa đạt kỳ vọng. Tình hình sản xuất công 
nghiệp phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu, vật liệu, 
máy móc thiết bị nhập khẩu nên giá trị gia tăng thấp. 

Đà Nẵng cũng chưa hình thành các DN đầu ngành 
có ảnh hưởng lớn, mang tác động lan tỏa thúc đẩy 
ngành công nghiệp phát triển. Việc liên kết, hợp tác 
giữa các DN còn nhỏ lẻ, rời rạc, chưa có các cụm liên 
kết ngành quy mô lớn. 

Để giải quyết vấn đề này, trong giai đoạn 2021 - 
2030, Đà Nẵng định hướng phát triển cụm liên kết 
ngành kinh tế biển ở Trung Trung Bộ thuộc các tỉnh 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi với trọng điểm phát triển là Đà Nẵng, 
Thừa Thiên Huế, gắn với xây dựng trung tâm kinh tế 
biển mạnh có tầm quốc tế. 

PHƯƠNG LÊ 

Trong thời gian qua, với vị trí địa lý thuận lợi của mình, Đà Nẵng đã thu hút được nhiều 
dự án quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT), nhưng do phụ thuộc lớn vào 
nguồn nguyên liệu, vật liệu, máy móc thiết bị nhập khẩu nên giá trị gia tăng của các ngành 
CNHT vẫn còn thấp, có sản lượng không cao.  

ĐÀ NẴNG:
VƯƠN MÌNH TRỞ THÀNH

TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ MỚI

Sản xuất công nghiệp tại nhà máy lốp xe tải của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng - DRC
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Cụm liên kết này tập trung phát triển những ngành, 
lĩnh vực ưu tiên như: Cảng biển container trung chuyển 
trong nước, quốc tế và cảng biển du lịch; vận tải biển 
và các dịch vụ gắn với cảng biển tại khu cảng biển Liên 
Chiểu - Tiên Sa - Chân Mây; công nghiệp đóng, sửa tàu 
biển, cơ khí chính xác, chế tạo máy, thiết bị tự động 
hóa với trung tâm ở Đà Nẵng; công nghiệp điện tử, 
công nghệ thông tin, hóa dược, hóa phẩm tập trung ở 
Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế. 

Đà Nẵng cũng đặt mục tiêu tập trung phát triển các 
sản phẩm CNHT, thu hút một số công ty, tập đoàn lớn 
đầu tư vào để dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, sử dụng sản 
phẩm trung gian tạo tác động lan tỏa phát triển CNHT, 
tập trung xây dựng và đưa vào hoạt động khu CNHT Khu 
công nghệ cao Đà Nẵng và thu hút đầu tư lĩnh vực này. 

Ông Nguyễn Anh Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần 
Trung Nam Electronics Manufacturing Services, cho 
rằng: “Để phát triển được lĩnh vực công nghiệp cần phải 
đưa một số DN “đầu đàn” về khu vực như Samsung, 
LG, hoặc các DN công nghệ lớn. Khi những DN lớn này 
thâm nhập vào địa bàn thì lập tức các DN phụ trợ cũng 
sẽ đi theo. Dù vậy, hạ tầng CNHT tại chỗ lại đóng vai 
trò then chốt trong việc thu hút các DN lớn. Hiện chuỗi 
cung ứng vẫn tập trung chủ yếu tại phía Bắc, hoặc phía 
Nam xung quanh hai trung tâm là Hà Nội và TP.HCM”. 

Các chuyên gia cho rằng, để kích thích chuỗi cung 
ứng tại chỗ, Đà Nẵng và miền Trung nói chung phải xây 
dựng khu phi thuế quan cho các đối tác nhập hàng từ bên 
ngoài vào sản xuất phục vụ xuất khẩu. Đại diện Công ty 
Cổ phần Trung Nam Electronics Manufacturing Services 
chia sẻ: “Khi xây dựng được khu phi thuế quan sẽ có 
nhiều DN về đặt nhà máy sản xuất. Điều đó tạo động 

lực hình thành CNHT cho khu phi thuế quan. Rất nhiều 
đối tác của chúng tôi hỏi về điều đó trước khi quyết định 
đầu tư, nhưng rất tiếc là hiện miền Trung chưa có khu 
phi thuế quan nào”. 

Để tạo điều kiện phát triển tối đa và thu hút DN 
tham gia lĩnh vực CNHT, Đà Nẵng đã ban hành nhiều 
chính sách hỗ trợ về nguồn vốn, lãi suất, kết nối cung cầu, 
hỗ trợ tiền đầu tư đổi mới công nghệ máy móc hiện đại. 

Công ty TNHH Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ 
Huỳnh Đức (gọi tắt là Công ty Huỳnh Đức) ở Khu Công 
nghiệp Hòa Khánh mở rộng, quận Liên Chiểu, TP Đà 
Nẵng hiện là một trong những nhà cung cấp sản phẩm 
CNHT lớn. Ông Nguyễn Hữu Đức, Chủ tịch HĐQT 
Công ty Huỳnh Đức cho biết, nhờ nhận được 2 tỷ đồng 
hỗ trợ của TP Đà Nẵng, DN đã mạnh dạn đầu tư thêm 
máy CNC hiện đại, trị giá 8 tỷ đồng để sản xuất những 
sản phẩm hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực công nghệ ở các 
nước tiên tiến.  

Điều này tạo cho DN có cơ hội tiếp tục mở rộng, 
nâng cao ngành nghề sản xuất các sản phẩm cơ khí 
chính xác như khuôn mẫu, bu lông, ốc vít, ổ bi, bạc lót, 
bánh răng, van, khớp các loại, vỏ máy... với quy mô 
công suất 400 tấn sản phẩm/năm phục vụ các ngành 
CNHT tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Ông Nguyễn Hữu Đức chia sẻ: “Đa số các DN trong 
ngành CNHT là DN nhỏ và vừa, nhận được những gói 
hỗ dù nhỏ, nhưng lại là động lực rất lớn cho DN. Bản 
thân DN Huỳnh Đức cũng đã nhận được gói hỗ trợ của 
TP Đà Nẵng. Những điều đó là một phần tác động, tạo 
thêm động lực cho những DN nhỏ và vừa có thể hướng 
tới những mục tiêu lớn hơn, làm cho ngành CNHT của 
Việt Nam phát triển mạnh hơn”

Sản xuất CNHT ngành phụ tùng ô tô tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 
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Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh 
có gần 2.300 DN sản xuất, kinh doanh 
trong lĩnh vực có liên quan đến ngành 
CNHT, gồm 442 DN dệt may, 172 DN 

da giày, 593 DN chế biến gỗ và 710 DN cơ khí... Bình 
Dương hiện có 28 khu công nghiệp với tổng diện tích 
quy hoạch là trên 9.000 ha và 8 cụm công nghiệp với 
diện tích trên 578 ha được phân bố hầu hết trên địa bàn 
các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Việc thành lập 

các khu, cụm công nghiệp đã giúp cho tình hình kinh tế 
- xã hội tỉnh Bình Dương phát triển nhanh trong những 
năm qua, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, 
đưa Bình Dương trở thành một trong những tỉnh có tốc 
độ phát triển công nghiệp cao so với cả nước.

Bên cạnh đó, ngành CNHT được tỉnh Bình Dương 
quan tâm đẩy mạnh phát triển những năm gần đây, 
nhằm đáp ứng cho sự phát triển nhanh chóng trong sản 

TRƯỜNG AN

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và trong vùng tứ giác công nghiệp TP Hồ 
Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai – Bà Rịa Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương đang sở hữu 
nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT). Sự phát triển CNHT đã từng bước hình thành sự liên kết sản xuất giữa các DN 
trong nước và các DN đầu tư nước ngoài (FDI) tại Bình Dương.

BÌNH DƯƠNG KỲ VỌNG ĐÓN SÓNG FDI
VÀO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (hàng đầu, bên phải) trao biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư xây dựng 
khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ 
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xuất công nghiệp, phục vụ nhu cầu về nguyên liệu sản 
xuất. CNHT ngành Dệt may, Da - giày, Cơ khí, Điện - 
điện tử, Chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Bỉnh Dương phát 
triển mạnh về số lượng doanh nghiệp, lao động, giá trị 
sản xuất, doanh thu… và có những đóng góp quan trọng 
vào phát triển ngành công nghiệp chế biến của tỉnh 
Bình Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam nói chung, nhờ vậy mối liên kết giữa các nhà sản 
xuất sản phẩm CNHT và các nhà sản xuất thành phẩm 
dần được thiết lập.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Trung Tín -  Trưởng 
ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, 
hiện một số doanh nghiệp trong các khu công nghiệp 
đã hình thành liên kết ngành và chuỗi giá trị như: Sản 
xuất sợi, dệt nhuộm vải, hoàn thiện sản phẩm vải để sản 
xuất sản phẩm may mặc; sản xuất phụ tùng, linh kiện 
xe đạp để lắp ráp hoàn chỉnh… song, phần lớn doanh 
nghiệp sản xuất trong lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh 
vẫn có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng nhu cầu.

Để khắc phục tình trạng này, cuối tháng 11/2022, 
UBND tỉnh Bình Dương đã ký biên bản ghi nhớ với 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (Thaco) để 
xây dựng khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ trên địa 
bàn. Dự kiến, quy mô đầu tư khoảng 26.000 tỷ đồng 
(tương đương hơn 1 tỷ USD). Theo đó, năm 2023, 
Thaco tập trung các nguồn lực nghiên cứu dự án và 
UBND tỉnh Bình Dương sẽ tạo điều kiện thuận lợi, 
hỗ trợ các thủ tục đầu tư xây dựng dự án theo quy 
định của pháp luật.

Ông Đỗ Minh Tâm - Tổng Giám đốc Tổng công 
ty Cơ khí và CNHT Thaco Industries cho biết, Bình 
Dương nói riêng và vùng kinh tế trọng điểm phía 
Nam nói chung có rất nhiều thế mạnh để xây dựng 
khu CNHT như quá trình phát triển sản xuất dài với 
cộng đồng doanh nghiệp lớn; có các lợi thế về hạ 
tầng, quỹ đất cũng như sự đồng hành, hỗ trợ của 
chính quyền.

Khu công nghiệp cơ khí hỗ trợ tại Bình Dương 
không chỉ gói gọn trong lĩnh vực công nghiệp ô tô - lĩnh 
vực chính của THACO, mà còn "mở rộng cửa" cho các 
đối tác, đặc biệt các doanh nghiệp vừa và nhỏ để đẩy 
mạnh hợp tác hỗ trợ lẫn nhau, tạo sự lan tỏa, cùng phát 
triển cho cộng đồng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, để ưu tiên phát triển và nâng tầm 
ngành CNHT, Bình Dương đã hình thành KCN tại 
huyện Bàu Bàng với quy mô trên 1.000 ha, ưu tiên thu 
hút vốn đầu tư vào CNHT, nhất là các dự án đầu tư 

nước ngoài. Đến nay, đã có nhiều dự án về CNHT từ 
các tập đoàn lớn trên thế giới được triển khai tại KCN 
này. Điển hình như: Dự án nhà máy sản xuất bố lốp, túi 
khí ô tô với vốn đầu tư lên tới 01 tỷ đô la Mỹ, trên diện 
tích 42 ha của Tập đoàn Kolon (Hàn Quốc), cung cấp 
nguyên liệu cho ngành sản xuất ô tô; Dự án sản xuất 
sợi tổng hợp của Công ty TNHH Polytex Far Eastern 
(Việt Nam) với vốn đầu tư đăng ký 1,370 tỷ đô la Mỹ… 
Ngoài ra, dự án nhà máy chuyên sản xuất bao bì đóng 
gói vô trùng từ giấy, nhựa và nhôm để đóng gói thực 
phẩm của Công ty Cổ phần Tetra Park Bình Dương 
(Singapore), có vốn đầu tư đăng ký 124 triệu đô la Mỹ 
tại KCN VSIP II-A.

Thời gian tới, để ngành CNHT địa phương phát 
triển theo hướng nhanh và bền vững, Bình Dương sẽ 
tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công 
nghiệp trên cơ sở ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, cải tiến 
công nghệ; ưu tiên mời gọi, thu hút hoặc mở rộng 
đầu tư những ngành nghề đang có tiềm năng lớn, có 
hàm lượng khoa học công nghệ cao; nâng cao trình 
độ sản xuất, tăng dần tỷ lệ nội địa hóa và tham gia 
sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá trị toàn 
cầu. Cùng với đó, đồng bộ các giải pháp nhằm thúc 
đẩy sự phát triển của ngành CNHT để phục vụ sản 
xuất, tăng sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc 
tế, hình thành chuỗi cung ứng đa dạng, chặt chẽ, góp 
phần đưa nền công nghiệp Bình Dương phát triển 
bền vững

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam 
(KCN Mỹ Phước 3)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 3/2023)38 39

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Công ty CP Cơ khí chính xác và Chuyển giao 
công nghệ (PMTT GROUP) được thành 
lập từ năm 2006 và có mặt bằng sản xuất, 
gia công các sản phẩm phụ trợ cơ khí tại 

KCN Phú Nghĩa, Chương Mỹ, Hà Nội. Qua 17 năm xây 
dựng, phát triển, đến nay, Thương hiệu PMTT GROUP 
ngày một khẳng định vị thế trên thị trường về sản phẩm 
phụ trợ công nghiệp, chuyên thiết kế chế tạo máy, gia 
công cơ khí, cơ khí chính xác, tự động hóa dây chuyền 
sản xuất và các phần mềm hỗ trợ quản lý sản xuất. 

Để có được uy tín đó, hàng năm, Công ty đã không 
ngừng nỗ lực, tích cực thúc đẩy mọi hoạt động SXKD. 
Đặc biệt, năm 2023, nhằm khắc phục những khó khăn, 
bất ổn của tình hình kinh tế trong và ngoài nước thời 
gian vừa qua mang lại, sau Tết cổ truyền dân tộc, ngay 
từ những ngày đầu, tháng đầu năm Quý Mão, như 
thường niên, mọi bộ phận phòng ban, nhà máy sản 

xuất của Công ty đã khẩn trương bắt tay ngay vào triển 
khai kế hoạch quý I/2023.

Cụ thể, những tháng đầu năm 2023, khi số lượng và 
quy mô đơn hàng giảm, cùng với đó là dự báo kinh tế 
vẫn còn khó khăn, Ban lãnh đạo Tập đoàn và các Nhà 
máy công nghiệp phụ trợ của PMTT GROUP đã nỗ lực 
tích cực sản xuất với quyết tâm hoàn thành kế hoạch đã 
đề ra. Nhiều giải pháp để vượt qua giai đoạn khó khăn 
đã được các doanh nghiệp xây dựng với lộ trình cụ thể 
nhằm mang lại giá trị cho phát triển.

Ông Đinh Hồng Lương - Phó Tổng Giám đốc Công 
ty Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ (PMTT 
Group) cho hay, hiện Công ty đã và đang triển khai 
nhiều giải pháp về công nghệ, nhằm khắc phục những 
sự cố đứt gãy về nguyên liệu và đơn hàng. Đây là một 
trong những yếu tố quan trọng nhằm giữ được ổn định 
sản xuất trong chuỗi sản phẩm CNHT. Với góc nhìn 

HÀ ĐĂNG

Nhằm đẩy mạnh các hoạt động phát triển Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Thủ đô, ngay từ 
những ngày đầu quý 1/2023,, đặc biệt là sau Tết Quý Mão, các doanh nghiệp CNHT Hà 
Nội đã nhanh chóng trở lại guồng sản xuất kinh doanh qua việc khởi động, ra quân tích 
cực với 100% công suất. Công ty CP Cơ khí chính xác và Chuyển giao công nghệ (PMTT 
GROUP) là một trong những Đơn vị phụ trợ tích cực như thế.

PMTT GROUP
KHỞI ĐỘNG TÍCH CỰC, GÓP PHẦN ĐẨY MẠNH

PHÁT TRIỂN CNHT HÀ NỘI 2023

PMTT GROUP - một trong những DN Công nghiệp hỗ trợ uy tín của Thủ đô
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lạc quan, tích cực, năm 2023, Công ty tiếp tục đặt mục 
tiêu tăng trưởng cả về doanh thu và các chỉ tiêu khác…

Theo đó, hiện tại, PMTT GROUP đã và đang đẩy 
mạnh vận hành 4 công ty thành viên là: PMTT, PMTT 
Automa-tion, PMTT Trading, PMTT MA, với hơn 200 
nhân viên đang làm việc tại 3 Nhà máy. 

Có thể nói, những năm qua, với phương châm luôn 
thỏa mãn tốt nhất nhu cầu của khách hàng, nên trong 
suốt quá trình hoạt động, PMTT GROUP đã từng bước 
tự hoàn thiện và khẳng định mình và nhận được sự tín 
nhiệm của nhiều khách hàng tại các khu công nghiệp 
rộng khắp, đặc biệt là các doanh nghiệp nước ngoài. 
Điều này đã góp phần đưa Công ty trở thành một trong 
những đơn vị hàng đầu chuyên sản xuất, gia công các 
sản phẩm phụ trợ ngành Cơ khí, thiết kế chế tạo máy, 
tự động hóa công nghiệp và có đóng góp tích cực vào 
công cuộc phát triển ngành CNHT Thủ đô.

Tổng Giám đốc PMTT GROUP Nguyễn Quang 
Trung cho biết, các chính sách của Chính phủ, TP Hà 
Nội, đang tạo điều kiện thuận lợi cũng như tạo hành lang 
thông thoáng đối với lĩnh vực CNHT, nhất là Nghị quyết 
số 115/NQ-CP, ngày 06/8/2020 của Chính phủ về các giải 
pháp thúc đẩy phát triển CNHT; Quyết định số 2316/
QĐ-UBND TP HN, ngày 05/6/2020 về phê duyệt chương 
trình phát triển CNHT TP Hà Nội giai đoạn 2020 - 2025 
và Kế hoạch số 02/KH-UBND TP HN về Chương trình 
phát triển CNHT thành phố Hà Nội năm 2023;… 

Đặc biệt, năm 2023, Hà Nội phấn đấu giá trị sản 
xuất công nghiệp của CNHT chiếm khoảng 16-17% giá 
trị sản xuất công nghiệp ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo Hà Nội. Chỉ số phát triển công nghiệp lĩnh vực 
CNHT tăng trên 11-12% (tăng khoảng 1% so với năm 

2022). Như vậy, để đạt được mục tiêu này, Thành phố 
rất cần đến những doanh nghiệp đang có tiềm năng 
phát triển tốt như PMTT GROUP.

Theo Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội 
Trần Thị Phương Lan, trong năm 2023, thành phố Hà 
Nội sẽ thuê chuyên gia tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho 
doanh nghiệp công nghiệp thuộc các ngành nghề, 
lĩnh vực, mặt hàng sản xuất ưu tiên phát triển; Hỗ trợ 
doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu 
cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị 
doanh nghiệp, quản trị sản xuất…

Đây là cơ hội lớn đối với PMTT GROUP nói riêng 
và các DN ngành CNHT nói chung khi mà hành lang 
chính sách trở thành đòn bẩy, giúp các DN có thể phát 
huy hết các thế mạnh, tiềm lực của mình. Từ đó, góp 
phần không nhỏ hoàn thành mục tiêu phát triển CNHT 
giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030 của 
Hà Nội, đưa Thủ đô trở thành thành phố có nền công 
nghiệp hiện đại, công nghệ cao, công nghiệp xanh…

Tổng Giám đốc PMTT GROUP Nguyễn Quang 
Trung cho biết thêm, nắm bắt cơ hội đó, đến nay, PMTT 
GROUP đã và đang nhanh chóng đưa ra các chiến lược, 
kế hoạch hoạt động thích ứng với từng thời kỳ, giai đoạn 
cũng như linh hoạt với tình hình mới. Trong đó, bên 
cạnh việc đẩy mạnh sản xuất, PMTT GROUP vẫn tiếp 
tục tìm kiếm, mở rộng thị trường. Đặc biệt là, Công ty 
cũng luôn duy trì ổn định nhân sự, tăng cường sản xuất, 
tách ca kíp để bù lại đơn hàng có thể gặp khó khăn.

Như vậy, với thế mạnh nội lực và cơ hội phát triển 
lĩnh vực CNHT còn rất tiềm năng, tin tưởng rằng, 
thương hiệu PMTT GROUP sẽ còn tiến xa trong thời 
gian tới…

PMTT GROUP tích cực sản xuất ngay từ đầu năm, góp phần thúc đẩy phát triển CNHT Thủ đô
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Theo đó, mục tiêu chung triển 
khai nhiệm vụ khuyến công trên 
địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2023 là 
tiếp tục thực hiện hiệu quả các mục 
tiêu, nhiệm vụ của Chương trình 
khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai giai đoạn 2021 - 2025.

Nhiệm vụ khuyến công năm 2023 
tập trung vào các nội dung như: Hỗ 
trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn 
tìm kiếm đối tác trong nước, kết nối 
cung cầu, phát triển sản xuất; Hỗ trợ 
09 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc 

thiết bị tiên tiến vào sản xuất CN-
TTCN nhằm tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm chi phí sản 
xuất; Tham gia 03 hội chợ triển lãm 
và hỗ trợ kinh phí 08 gian hàng tham 
gia hội chợ triển lãm trong nước với 
khoảng 240 sản phẩm được quảng 
bá, giới thiệu; đồng thời hỗ trợ Bình 
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh và tham gia bình chọn cấp quốc 
gia (dự kiến có 20 sản phẩm được 
công nhận và khen thưởng SPCNNT 
tiêu biểu cấp tỉnh; 02 sản phẩm được 

công nhận và khen thưởng SPCNNT 
tiêu biểu cấp quốc gia); Xét tặng 
danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi (dự 
kiến có 55 cá nhân được phong tặng 
danh hiệu Thợ giỏi)…

Sở Công Thương Đồng Nai 
được giao là đơn vị chủ trì, phối 
hợp với các sở, ngành, địa phương 
triển khai kế hoạch khuyến công 
năm 2023, đảm bảo đúng mục đích, 
yêu cầu, nội dung kế hoạch

AN NHI

Ấn phẩm được xây dựng để giới 
thiệu nhằm quảng bá các sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(SPCNNTTB) của tỉnh qua các năm 
2017, 2019, 2021; qua đó góp phần hỗ 
trợ doanh nghiệp, các cơ sở CNNT 
tiếp cận được khách hàng và lan tỏa 
thương hiệu, đẩy mạnh hoạt động 
kết nối giao thương, phát triển mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Qua các kỳ bình chọn SPCNNTTB 
từ năm 2017 - 2021, tỉnh Đắk Lắk đã 
có 29 sản phẩm và bộ sản phẩm đạt 
chứng nhận cấp tỉnh; 07 sản phẩm 
và bộ sản phẩm được chứng nhận 
cấp khu vực; 05 sản phẩm và bộ sản 

phẩm được chứng nhận cấp Quốc 
gia. Đây là những sản phẩm được 
chế biến bằng những quy trình công 
nghệ hiện đại kết hợp với tiềm năng 
sản phẩm sẵn có của tỉnh để có được 
những sản phẩm có chất lượng, giá 
trị sử dụng cao, có tiềm năng phát 
triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị 
trường, những sản phẩm đạt được 
một số tiêu chí cơ bản về kinh tế, 
kỹ thuật, xã hội; về sử dụng nguồn 
nguyên liệu; giải pháp việc làm cho 
người lao động và thỏa mãn các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường.

Thông qua việc phát hành ấn 
phẩm sẽ giúp khách hàng nhận biết, 

ghi nhớ và tin tưởng thương hiệu 
các mặt hàng chủ lực của tỉnh Đắk 
Lắk để lựa chọn và ưu tiên lựa chọn 
sản phẩm

DUY TIÊN

Theo đó, cụm công nghiệp 
(CCN) Quảng Yên sẽ có diện tích 
69,42ha có địa chỉ tại xã Quảng Yên 
và xã Quảng An (huyện Thanh Ba, 
Phú Thọ). Tiến độ thực hiện dự án 
trong thời gian từ năm 2023 - 2025, 
do Công ty Cổ phần Nam Hoàng 
Việt làm chủ đầu tư xây dựng hạ 
tầng kỹ thuật CCN.

Ngành nghề hoạt động của 
CCN bao gồm: Ưu tiên thu hút 

các dự án đầu tư sản xuất, kinh 
doanh vào CCN có công nghệ 
tiên tiến, công nghiệp hỗ trợ, công 
nghiệp công nghệ cao, thân thiện 
với môi trường, sử dụng tiết kiệm 
năng lượng, cụ thể một số ngành 
như sau: Chế biến lâm sản; Chế 
biến nông sản, thực phẩm; Sản xuất 
hàng tiêu dùng; Sản xuất vật liệu 
xây dựng; Cơ khí, lắp ráp; Sản xuất 
linh kiện điện tử…

UBND tỉnh giao Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp với các 
sở, ngành, UBND huyện Thanh Ba, 
chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, 
triển khai thống nhất với Nhà đầu 
tư xây dựng kế hoạch chi tiết thời 
gian thực hiện từng thủ tục, hồ sơ 
liên quan đến CCN

HỒNG TRƯỜNG

ĐỒNG NAI TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG NĂM 2023

ĐẮK LẮK XUẤT BẢN “ẤN PHẨM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
TIÊU BIỂU TỈNH ĐẮK LẮK”

PHÚ THỌ THÀNH LẬP CCN QUẢNG YÊN

Ấn phẩm sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk
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Cụ thể, với nguồn kinh phí 
10,7 tỷ đồng, tỉnh sẽ hỗ trợ 16 cơ 
sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị 
chuyển giao công nghệ và sản xuất; 
tổ chức 3 lớp truyền nghề cho lao 
động nông thôn, gia công sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ, đan đát; mở 2 
lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp, 
nâng cao năng lực quản lý điều 
hành doanh nghiệp cho các doanh 
nghiệp và hộ kinh doanh.

Tỉnh cũng hỗ trợ các cơ sở CNNT 
xây dựng và đăng ký nhãn hiệu; thuê 
tư vấn để trợ giúp các cơ sở CNNT 

thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; tổ 
chức bình chọn SPCNNTTB... Thực 
hiện các hoạt động xúc tiến thương 
mại, địa phương sẽ tổ chức các hội 
chợ trong tỉnh, tổ chức hội nghị kết 
nối cung cầu tìm kiếm thị trường.

Đồng thời, hỗ trợ các cơ sở sản 
xuất, doanh nghiệp tham gia các 
hội chợ ngoài tỉnh, tham gia xúc 
tiến thương mại trên môi trường 
trực tuyến; hỗ trợ các cơ sở, doanh 
nghiệp có các sản phẩm chủ lực đạt 
OCOP 4 hoặc 5 sao tham gia sàn 
giao dịch nước ngoài. Bên cạnh đó, 
tỉnh cũng tổ chức các phiên chợ đưa 

hàng Việt về nông thôn; xây dựng 
chuỗi cửa hàng giới thiệu và bán các 
sản phẩm đặc trưng, OCOP, CNNT 
tiêu biểu, thủ công mỹ nghệ

YÊN BẮC

Theo nội dung kế hoạch 315/
KH-UBND do UBND TP Hà Nội 
ban hành, năm 2023 Hà Nội phấn 
đấu đưa kim ngạch xuất khẩu nhóm 
hàng thủ công mỹ nghệ hồi phục 
và tăng trưởng 6-8%/năm; Tạo ra 
600-750 mẫu thiết kế mới phục vụ 
thị trường trong và ngoài nước; hỗ 
trợ 550-600 lượt doanh nghiệp tham 
gia các hội chợ trong nước và quốc 
tế; hỗ trợ 20 cơ sở đầu tư thiết bị 
mới tiên tiến hiện đại vào sản xuất; 
khoảng 2.000-2.300 học viên là lãnh 

đạo, quản lý của cơ sở CNNT được 
nâng cao năng lực quản lý.

Kế hoạch khuyến công năm 2023 
cũng tập trung vào một số lĩnh vực: 
Nâng cao năng lực quản lý cho các 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT; Hỗ 
trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu 
biểu; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ và ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất 
CN-TTCN; đồng thời phát triển 
sản phẩm mới và nâng cao năng lực 

quản lý, tổ chức hoạt động khuyến 
công trên địa bàn Thành phố.

Sở Công Thương được giao chủ 
trì, phối hợp các đơn vị liên quan huy 
động nguồn lực từ các tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước cùng với 
nguồn kinh phí khuyến công Thành 
phố đầu tư, hỗ trợ phát triển công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 
bàn nông thôn TP Hà Nội; quản lý, 
sử dụng, quyết toán kinh phí theo 
đúng quy định

H.N

Đó là hai cụm công nghiệp 
(CCN) Dũng Tiến - Giang Biên 
(huyện Vĩnh Bảo) và CCN Quang 
Phục (huyện Tiên Lãng) với  tổng 
diện tích gần 100 ha và tổng vốn 
đầu tư khoảng 987 tỷ đồng…

Trong đó, CCN Dũng Tiến - Giang 
Biên có diện tích khoảng 49,97 ha, tổng 
vốn đầu tư gần 487 tỷ đồng với ngành 
nghề hoạt động chủ yếu gồm: công 
nghiệp điện tử, điện lạnh, viễn thông, 
công nghệ thông tin và công nghệ cao; 

ngành công nghiệp sản xuất sản phẩm 
hỗ trợ công nghiệp công nghệ cao... 
Tiến độ thực hiện từ quý 4/2023 đến 
quý 1/2025.

 CCN Quang Phục có diện tích 
khoảng 50 ha, có tổng mức đầu tư 
gần 500 tỷ đồng. Ngành nghề hoạt 
động chủ yếu gồm: công nghiệp cơ 
khí, đóng tàu; công nghiệp phụ trợ 
cho lĩnh vực cơ khí, đóng tàu; sản 
xuất đồ gỗ phục vụ lĩnh vực cơ khí, 
đóng tàu, sửa chữa tàu… Tiến độ 

thực hiện dự án, từ quý 3/2024 đến 
quý 4/2025.

Việc đầu tư xây dựng các CCN 
nhằm cụ thể hóa quy hoạch, kế 
hoạch xây dựng, phát triển các khu 
công nghiệp, CCN của thành phố 
để từ đó dần hình thành những 
chuỗi liên kết, chuỗi sản xuất, tạo 
việc làm, thu nhập ổn định cho 
người lao động tại địa phương và 
khu vực lân cận

HUYỀN MY

TRÀ VINH DÀNH GẦN 11 TỶ ĐỒNG CHO KHUYẾN CÔNG NĂM 2023

KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG TP HÀ NỘI NĂM 2023

HẢI PHÒNG THÀNH LẬP MỚI 2 CỤM CÔNG NGHIỆP

Cửa hàng giới thiệu sản phẩm OCOP 
do Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại hỗ trợ xây dựng ở Khu di tích 
Ao Bà Om
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NHƯ TRANG

Năm 2022 là năm mà kinh tế Việt Nam nói chung và ngành công nghiệp nói riêng phục hồi 
mạnh mẽ sau đại dịch. Mặc dù, còn nhiều khó khăn, thách thức, song Trung tâm Khuyến công - 
Xúc tiến Công Thương Hà Giang (TTKH – XTCT) không những hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, 
mà còn thực hiện tốt vai trò cầu nối hỗ trợ nguồn vốn cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản 
xuất có thêm điều kiện mua sắm trang thiết bị hiện đại từ đề án khuyến công.

HÀ GIANG:
TẬP TRUNG HỖ TRỢ MÁY MÓC, THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI 

CHO CÁC CƠ SỞ ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Cụ thể, với tổng kinh phí hỗ trợ gần 2 tỷ 
đồng, TTKC - XTCT đã phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố 
khảo sát nghiệm thu nhiều đề án khuyến 

công để hỗ trợ nguồn vốn mua sắm các trang thiết bị 
như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất, chế biến chè Shan tuyết chất lượng cao; sản xuất 
các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch; sản xuất hàng 
thủ công mỹ nghệ và hàng lưu niệm phục vụ du lịch; 
sản xuất, chế biến chè giải độc gan; sản xuất sản phẩm 
công nghiệp phục vụ tiêu dùng; sản xuất và chế biến trà 
matcha; sản xuất và chế biến chè Phổ Nhĩ; ứng dụng máy 
móc tiên tiến trong chế biến nông sản; ứng dụng máy 
móc tiên tiến chế biến các sản phẩm từ gỗ rừng… 

Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư trang thiết bị hiện đại, 
công nghệ mới vào sản xuất giúp nhiều cơ sở sản xuất, 
doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy mạnh hiện đại hóa thiết bị 
theo hướng hiện đại, giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Điển hình, với nguồn kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng từ 
TTKC - XTCT, Công ty TNHH MTV An Phát công nghệ 
Xanh, xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã mạnh dạn đầu tư 
máy sấy mùn cưa Lam Anh TECH JSC Model MS08 (công 
suất 2 tấn/giờ, xuất sứ tại Việt Nam, máy mới 100%) để sấy 
sản xuất viên gỗ nén với tổng chi phí 1,1 tỷ đồng. Theo anh 
Cao Văn Sáng - Giám đốc Công ty cho biết: Từ khi đầu tư 
máy sấy với công suất lớn đã làm tăng giá trị nguyên liệu 
qua sản xuất, đáp ứng được nhu cầu thị yếu của thị trường. 
Bình quân mỗi tháng, Công ty sản xuất được khoảng 700 
tấn gỗ viên nén xuất khẩu sang hai nước Hàn Quốc và 
Nhật Bản; tạo công ăn việc làm cho trên 20 lao động địa 
phương với thu nhập trung bình từ 7 - 9 triệu đồng/người.

Các đề án khuyến công được triển khai thực hiện đã 
phát huy lợi thế của từng vùng, phù hợp với chiến lược 
phát triển của từng địa phương; các cơ sở được hỗ trợ 

có những chuyển biến tích cực trong việc ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất, hình thành 
chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; kết nối 
cung - cầu giữa các cơ sở, tối ưu hóa quá trình đầu tư. 

Bước sang năm 2023, để tiếp tục phát huy hiệu quả 
các đề án khuyến công, TTKC - XTCT tăng cường 
thông tin hoạt động khuyến công tới các cấp; phối 
hợp với các đơn vị liên quan khảo sát thực tế tại cơ sở 
sản xuất, nắm bắt thông tin, nhu cầu của các cơ sở để 
lựa chọn xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng nội dung 
khuyến công; bố trí lồng ghép các chương trình mục 
tiêu quốc gia, chương trình phát triển KT - XH của 
tỉnh và nguồn vốn xã hội hóa tham gia vào hoạt động 
khuyến công; tư vấn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tìm hiểu 
mua máy móc, thiết bị công nghệ phù hợp nhằm nâng 
cao năng lực sản xuất, phát huy tối đa hiệu quả việc 
sản xuất, kinh doanh; khuyến khích các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất cũng như tiến hành các hoạt động 
giới thiệu, quảng bá sản phẩm, củng cố thị trường trong 
nước, mở rộng thị trường nước ngoài…

Máy sấy mùn cưa Công ty TNHH MTV An Phát công nghệ Xanh 
đầu tư cho sản xuất có một phần từ kinh phí khuyến công
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AN NHI

Năm 2023, tỉnh Vũng Tàu sẽ thực hiện chương trình khuyến công địa phương trên nguyên tắc 
nâng cao chất lượng, ưu tiên các đề án điểm, đề án nhóm và ưu tiên cho các nội dung liên quan 
đến đổi mới công nghệ sản xuất.

BÀ RỊA VŨNG TÀU:
HỖ TRỢ CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG

Trong những năm qua, ngành Công Thương 
tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung hỗ trợ 
các DN vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất ứng dụng 
công nghệ máy móc thiết bị hiện đại vào 

sản xuất. Nhờ đó, các DN, cơ sở sản xuất ngày càng gia 
tăng số lượng, quy mô sản xuất, chất lượng sản phẩm, góp 
phần giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn.

Là một trong những DN nhận được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công, năm 2022, cơ sở mộc Hai Lâm (xã 
Long Mỹ, huyện Đất Đỏ) đầu tư máy chà nhám thùng với 
chi phí 329 triệu đồng, trong đó 150 triệu đồng từ chương 
trình hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong 
sản xuất chế biến gỗ gia dụng của Trung tâm Khuyến 
công và Phát triển công nghiệp (Sở Công Thương).

Ông Phạm Văn Lâm - chủ cơ sở cho biết, việc đầu 
tư thiết bị máy móc đã giúp sản lượng của cơ sở tăng 
lên 50% so với trước đây, độ chính xác về kỹ thuật cũng 
cao hơn so với làm thủ công. Ngoài ra, việc đưa thiết bị 
mới vào sản xuất sẽ giúp cơ sở giảm khoảng 60% công 
lao động. Theo tính toán của ông Lâm, lợi nhuận dự 
kiến khi đưa máy móc thiết bị mới vào sản xuất đạt 175 
triệu đồng/năm, thời gian hoàn vốn sau 24 tháng. Cơ sở 
cũng tạo việc làm ổn định cho 5 lao động địa phương 
với thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng/người.

Trong năm 2022, Trung tâm Khuyến công tỉnh thực 
hiện đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất chế biến đã tập trung ưu tiên hỗ trợ cho 
các cơ sở có sản phẩm CNNT tiêu biểu các cấp. Việc 
làm này đã kịp thời  giúp cơ sở tăng năng suất chất 
lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
làm tăng giá trị sản phẩm, tạo thêm việc làm tăng thu 
nhập cho lao động địa phương, gia tăng giá trị sản xuất 
công nghiệp, phát triển kinh tế địa phương.

Để chương trình khuyến công địa phương tiếp tục 
triển khai hiệu quả, UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng đã 
ban hành Kế hoạch khuyến công địa phương năm 2023.

Theo đó, năm 2023 tỉnh sẽ triển khai thực hiện 11 
chương trình khuyến công địa phương với tổng kinh phí 
gần 9 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách tỉnh gần 5,7 
tỷ đồng và vốn đối ứng của DN 3,3 tỷ đồng. Nội dung kế 
hoạch khuyến công địa phương năm 2023 gồm 5 nhóm 
chính: Hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật 
phổ biến công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; ưu tiên 
xây dựng các mô hình về chế biến nông lâm thủy sản, 
mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất công 
nghiệp, mức hỗ trợ 30% chi phí nhưng không quá 1 tỷ 
đồng/cơ sở; hỗ trợ chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết 
bị, công nghệ tiên tiến, tự động hóa vào sản xuất, mức hỗ 
trợ 50% chi phí nhưng không quá 300 triệu đồng/cơ sở.

Ông Huỳnh Trung Hải, Phó Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Phát triển công nghiệp tỉnh cho biết, 
năm 2023 hoạt động khuyến công tiếp tục theo hướng 
nâng cao chất lượng, huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ 
có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên nội dung liên quan đến 
đổi mới công nghệ sản xuất các tổ chức, cá nhân đầu tư 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, bảo đảm có 
tác động lan tỏa, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm 
năng, lợi thế cạnh tranh của vùng, địa phương

Công ty TNHH Thực phẩm Long Phước được hỗ trợ kinh phí 
đầu tư máy móc để phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu 
của địa phương
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THU HẰNG

Năm 2023, UBND tỉnh Bến Tre đề ra 
21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
trong đó phấn đấu, nỗ lực tăng trưởng 
GRDP đạt 9,3%. Để thực hiện đạt mục 

tiêu kế hoạch này, công nghiệp (CN) tiếp tục được xác 
định là một trong những mũi nhọn đột phá. 

Theo báo cáo, Sở Công Thương đặt mục tiêu phấn 
đấu năm 2023 thực hiện giá trị sản xuất CN - tiểu thủ 
CN đạt 39.600 tỷ đồng, tăng khoảng 8,5%. Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 62 
ngàn tỷ đồng, tăng khoảng 10,5%. Kim ngạch xuất khẩu 
đạt 1,7 tỷ USD, tăng 12,6%. Kim ngạch nhập khẩu đạt 
650 triệu USD, tăng 14%. Phấn đấu có ít nhất 377 MW 
điện gió đưa vào khai thác thương mại.

Trao đổi với phóng viên, Ông Nguyễn Văn Bé Sáu 
- Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bến Tre cho biết: Sở 
tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình số 08 và Kế 
hoạch số 3707 của UBND tỉnh về phát triển CN chủ 
lực, lực lượng DN giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến 
năm 2030; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN nhỏ và vừa phát triển... 

Để hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh, Sở 
Công Thương tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hỗ 
trợ tỉnh đẩy mạnh tiêu thụ dừa và các sản phẩm dừa, 
thông qua việc: Hỗ trợ xúc tiến thương mại, kết nối với 
các thị trường xuất khẩu như: Hoa Kỳ, Trung Quốc, 
Trung Đông, châu Phi, EU... tạo thuận lợi cho các DN 
Bến Tre đưa sản phẩm dừa tham gia vào các sàn giao 
dịch thương mại điện tử, các nền tảng thương mại điện 
tử xuyên biên giới, để mở rộng thị trường xuất khẩu; 
đưa các sản phẩm chủ lực của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Đông Phương - Quyền Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
tỉnh Bến Tre cho biết: Hiện nay, Bến Tre có diện tích 
trồng dừa lớn nhất nước, với trên 78 ngàn ha, chiếm 40% 
diện tích dừa của cả nước, sản lượng 680 triệu trái/năm. 

Ngành nông nghiệp trồng dừa và ngành công nghiệp sản 
xuất, chế biến các sản phẩm từ dừa đang được các cấp 
lãnh đạo địa phương quan tâm và ủng hộ phát triển.

Kế hoạch phát triển của ngành dừa sẽ được tập 
trung hướng tới các mục tiêu như: Mở rộng sản xuất và 
kinh doanh các sản phẩm dừa có giá trị gia tăng cao; 
phát triển và duy trì sự cạnh tranh lành mạnh giữa các 
nhà sản xuất và giữa người tiêu thụ dừa; thu hút sự 
quan tâm của nông dân trồng dừa để đảm bảo nguồn 
cung cấp nguyên liệu. Bên cạnh là không ngừng nâng 
cao giá trị cây dừa, hỗ trợ đầu ra cho nông dân trồng 
dừa, đảm bảo ổn định và phát triển cho ngành dừa.

Nhằm phát huy chuỗi giá trị từ dừa, nâng cao giá trị 
sản xuất và thương mại, UBND tỉnh khuyến khích, kêu 
gọi các DN chế biến dừa trong và ngoài nước đầu tư 
phát triển chế biến dừa theo hướng đầu tư công nghệ 
cao nhằm tạo ra các sản phẩm mang lại giá trị gia tăng 
cao như cơm dừa sấy khô, sữa dừa, bột sữa dừa, kem 
dừa, dầu dừa tinh khiết, nước dừa giải khát và các sản 
phẩm từ dừa mang lại giá trị cao... Sở Công Thương đã 
chỉ đạo, triển khai xây dựng đề án khuyến công quốc 
gia điểm về “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn 
trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất sản phẩm từ dừa 
giai đoạn 2023 - 2025”. Dự toán kinh phí thực hiện trên 
76 tỷ đồng. Trong đó, khuyến công quốc gia hỗ trợ 10,5 
tỷ đồng, khuyến công tỉnh hỗ trợ trên 6,9 tỷ đồng và 
đối ứng của đơn vị thụ hưởng...

Khuyến công Bến Tre tiếp tục xây dựng đề án “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) trên địa bàn tỉnh phát triển sản xuất sản phẩm từ dừa giai đoạn 2023 - 2025”. 
Dự toán kinh phí thực hiện trên 76 tỷ đồng. 

BẾN TRE: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
CÁC THẾ MẠNH MANG TÍNH CẠNH TRANH QUỐC TẾ

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Một cơ sở chế biến sản phẩm từ dừa
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Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh 
Long đã phê duyệt trên 4,7 tỷ đồng 
kinh phí khuyến công năm 2023, 
nhằm hỗ trợ cho các cơ sở công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn ứng dụng máy móc, thiết bị 
hiện đại, dây chuyền công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất. 

Từ sự hỗ trợ này, các cơ sở công 
nghiệp nông thôn sẽ được tiếp cận 
nguồn kinh phí của nhà nước để 
đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến, 
ứng dụng khoa học công nghệ trong 
sản xuất, kinh doanh; Tổ chức bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu; Tham gia hội chợ, 

triển lãm trong nước; Tư vấn, hỗ 
trợ các cơ sở công nghiệp nông 
thôn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng 
gói… nhằm tạo ra những sản phẩm 
có chất lượng cao, khai thác hiệu 
quả nguồn tài nguyên thiên nhiên 
tại địa phương, bảo vệ sinh môi 
trường, đáp ứng nhu cầu thị hiếu 
người tiêu dùng.

Đặc biệt, với nguồn kinh phí 
trên, các đơn vị, doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn trên địa 
bàn của tỉnh sẽ có cơ hội phát triển 
và mở rộng sản xuất, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người lao 
động. Tạo sự chuyển dịch cơ cấu 

lao động nông thôn và phát triển 
kinh tế theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước

CÔNG ĐĂNG

Nhằm khuyến khích, thúc đẩy 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
phát triển, UBND tỉnh Quảng Ninh 
đã ban hành Kế hoạch Tổ chức bình 
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh năm 2023.

Thông qua công tác tổ chức 
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu, Quảng Ninh hướng tới mục 
tiêu phát hiện và tôn vinh các sản 
phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng 
cao, có tiềm năng phát triển sản 

xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng 
thị hiếu người tiêu dùng trong và 
ngoài nước; sản phẩm CNNT gắn 
với chương trình OCOP, chương 
trình khởi nghiệp sáng tạo, sản 
phẩm tiềm năng của địa phương.

Theo kế hoạch, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố gửi danh 
sách và hồ sơ sản phẩm tham gia 
bình chọn cấp tỉnh năm 2023 trước 
ngày 31/03/2023. Sở Công Thương 
tổng hợp hồ sơ, tổ chức bình 

chọn, xét duyệt từ ngày 01/4/2023 
đến ngày 15/4/2023. Tổ chức tôn 
vinh và trao chứng nhận, kỷ niệm 
chương, tiền thưởng cho sản phẩm 
CNNT tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh, 
hoàn thành trước ngày 30/4/2023.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Sở 
Công Thương là cơ quan tham mưu 
giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai Kế 
hoạch bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu tỉnh Quảng Ninh năm 2023

MINH HIẾU

Vừa qua, UBND tỉnh Lâm Đồng 
đã ký Quyết định số 268/QĐ-UBND 
về việc phân bổ kinh phí thực hiện kế 
hoạch khuyến công năm 2023. Tổng 
kinh phí khuyến công được phân bổ 
là 54 đề án, kinh phí là 9,62 tỷ đồng, 
trong đó: Hỗ trợ không thu hồi 42 
đề án với kinh phí 2,63 tỷ đồng; Hỗ 
trợ có thu hồi 12 đề án với kinh phí 
6,99 tỷ đồng.

Theo đó, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp (Trung tâm) đã gửi văn 
bản thông báo, đồng thời hướng 
dẫn và đôn đốc cho các đơn vị 
có đề án được phê duyệt kinh 
phí trong kế hoạch khuyến công 
địa phương năm 2023 hoàn chỉnh 
các hồ sơ có liên quan. Đến nay, 
Trung tâm đã tổng hợp toàn bộ 

đề án gửi Sở Công Thương xin 
thẩm định.

Dự kiến sau khi các đề án được 
thẩm định thông qua, Trung tâm 
sẽ triển khai và hướng dẫn doanh 
nghiệp thực hiện đề án, nghiệm thu, 
giải ngân cho đơn vị khi hoàn thành 
đề án

NHƯ TRANG

NĂM 2023, VĨNH LONG DÀNH TRÊN 4,7 TỶ ĐỒNG CHO HOẠT ĐỘNG 
KHUYẾN CÔNG

QUẢNG NINH: LẦN ĐẦU TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

LÂM ĐỒNG: KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 
KHUYẾN CÔNG NĂM 2023

Trung tâm Khuyến công Vĩnh Long 
nghiệm thu đề án khuyến công
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Gia Lai là địa phương có nhiều thế mạnh 
phát triển các sản phẩm nông nghiệp và 
xuất khẩu nông sản. Nhiều cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) trong tỉnh 

thời gian qua đã được nguồn vốn khuyến công hỗ trợ 
mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất. Nhờ sự hỗ trợ 
ban đầu này, nhiều DN, HTX đã xây dựng được thương 
hiệu, vươn ra thị trường trong và ngoài nước.  

Năm 2022, được thụ hưởng từ nguồn khuyến công 
địa phương, HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Bình 
(xã Tân Bình, huyện Đăk Đoa) đã đầu tư hệ thống máy 
móc thiết bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm, với 
công suất 5 - 7 tấn/năm. Ông Nguyễn Trình, Giám 
đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Tân Bình cho biết: 

“HTX có 30 ha trồng khoai lang Lệ Cần. Để đáp ứng 
nhu cầu của thị trường, chúng tôi đã cho ra nhiều loại 
sản phẩm về khoai lang như: miến khoai lang, tinh bột 
khoai lang… Tuy nhiên, trước đây các sản phẩm chủ 
yếu làm bằng thủ công và máy móc công nghệ cũ, 
không đảm bảo chất lượng theo mong muốn”. Nhờ sự 
hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại (TTKC) - Sở Công Thương, đơn vị đã mua sắm 
hệ thống máy sấy lạnh đưa vào sản xuất, chế biến có 
tổng kinh phí 400 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương hỗ trợ 200 triệu, nguồn vốn 
đối ứng của HTX là 200 triệu đồng. Nhờ vậy, tất cả các 
sản phẩm HTX làm ra đều đạt chất lượng, mẫu mã tốt, 
sản lượng sản xuất tăng cao đáp ứng nhu cầu phát triển 

LÊ PHƯƠNG

Trong thời gian qua, hoạt động khuyến công của tỉnh Gia Lai đã phát huy hiệu quả, kịp thời 
giúp các doanh nghiệp (DN) cải tiến công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và đa dạng 
hóa sản phẩm... Ngoài ra, địa phương cũng xây dựng chương trình hỗ trợ phù hợp, qua đó 
khuyến khích các cơ sở, DN, hợp tác xã (HTX) đầu tư mở rộng phát triển sản xuất, quảng 
bá sản phẩm có thế mạnh tại địa phương.

GIA LAI:
 “VỐN MỒI” KHUYẾN CÔNG TẠO ĐÀ CHO 
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM

Các HTX và DN được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công đã có nhiều sản phẩm chất lượng, mẫu mã tốt
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của HTX và thị hiếu của khách hàng cũng như đòi hỏi 
ngày một khắt khe hơn của thị trường. 

Một ví dụ khác về hoạt động hỗ trợ của TTKC 
Gia Lai đối với các DN là trường hợp của Công ty 
TNHH một thành viên Thương mại - dịch vụ Thái 
Sơn Tây Nguyên (Cụm Công nghiệp Diên Phú, TP. 
Pleiku). Năm 2022, thụ hưởng nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia, Công ty đã triển khai Đề án “Xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật trong chế biến nông sản 
sấy khô” với công suất 5.000 tấn sản phẩm/năm. Ông 
Phạm Việt Hùng, đại diện Công ty, cho biết: “Đề án 
có tổng kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng, trong đó, 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 800 triệu 
đồng, nguồn vốn đối ứng của DN hơn 10,2 tỷ đồng”. 
Theo ông Hùng, DN được hỗ trợ đầu tư máy móc, 
thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất đã góp phần hạ giá 
thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh so với các sản 
phẩm cùng loại, tăng doanh thu thêm 10% mỗi năm. 
Mô hình đi vào hoạt động sẽ cung cấp ra thị trường 
nhiều loại sản phẩm, trong đó chủ lực là hạt dưa rang, 
hạt hướng dương. 

Hiện nay, chương trình khuyến công tỉnh Gia Lai 
đang tập trung hỗ trợ các cơ sở, DN, HTX theo hướng 
có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình phát 
triển của địa phương. Năm 2022, Gia Lai đã thực hiện 
2 đề án khuyến công quốc gia cho 4 đơn vị thụ hưởng 
với tổng kinh phí hơn 13,4 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí 
khuyến công quốc gia hỗ trợ 1,6 tỷ đồng; triển khai 12 
đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hơn 
4,2 tỷ đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ hơn 
2 tỷ đồng. 

Ông Ngô Quốc Thịnh - Phó Giám đốc TTKC Gia 
Lai cho biết: “Từ việc được hỗ trợ kinh phí khuyến 
công, thời gian qua, nhiều DN, cơ sở CNNT đã mở 
rộng quy mô sản xuất, xây dựng được thương hiệu. 
Một số DN, cơ sở có sản phẩm đạt chứng nhận CNNT 
tiêu biểu cấp tỉnh và cấp khu vực, thị trường tiêu thụ 
sản phẩm được mở rộng, nhiều sản phẩm có triển vọng 
xuất khẩu”. 

Điển hình là Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây 
Nguyên (Gia Lai) đang phát triển vùng nguyên liệu lên 
đến trên 3.000 ha tại 5 huyện ở Gia Lai và 2 huyện ở 
Kon Tum. Mỗi tháng, Công ty còn xuất khẩu khoảng 
20 tấn cà phê chất lượng cao. Ông Nguyễn Hải Phong 
- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây 
Nguyên, cho hay, là doanh nghiệp sản xuất, giá trị cốt 
lõi của chúng tôi là công nghệ sản xuất (máy móc, thiết 
bị). Khi được hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, các 

DN và HTX sẽ có điều kiện đầu tư, mua sắm thiết bị 
máy móc hiện đại hơn. Khi ấy, các sản phẩm được tạo 
ra sẽ tốt hơn.

Công ty TNHH Cà phê Tropico Tây Nguyên đã 
được phía Sở Công Thương Gia Lai hỗ trợ nguồn vốn 
mua sắm hệ thống thiết bị máy rang cà phê có công 
suất 120 kg/mẻ, 240-360 kg/giờ, với tổng kinh phí trên 
500 triệu đồng. Trong đó, nguồn vốn khuyến công địa 
phương hỗ trợ gần 200 triệu đồng, còn lại là vốn đối 
ứng của Công ty. Theo đại diện Công ty, nhờ sự hỗ trợ 
đó, Công ty có thể giảm được chi phí đầu tư, tăng thêm 
lợi nhuận khoảng 200 - 300 triệu đồng/năm, đồng thời, 
tiết kiệm nhân công, rút ngắn thời gian sản xuất, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nâng cao tính cạnh 
tranh so với sản phẩm cùng loại. 

Có thể nói, nguồn hỗ trợ kinh phí khuyến công đã 
phát huy tốt vai trò “vốn mồi”, khuyến khích các cơ sở 
CNNT định hướng đầu tư đúng đắn, mở rộng sản xuất 
kinh doanh, phát triển bền vững, giải quyết việc làm ổn 
định cho lao động nông thôn. Trong năm 2023, tỉnh Gia 
Lai sẽ tiếp tục triển khai hỗ trợ cho các DN, HTX đầu 
tư phát triển cơ sở cùng hệ thống máy móc, từ nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia khoảng 2 tỷ đồng. 

Chương trình khuyến công tỉnh Gia Lai cũng sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh hỗ trợ cho các DN vừa và nhỏ thuộc 
lĩnh vực ngành công nghiệp, tiểu công nghiệp như: Chế 
biến, phát triển các sản phẩm mới có chất lượng, giá 
trị cao, sử dụng nguồn nguyên liệu, lao động của địa 
phương, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, chế biến 
nông sản để góp phần giảm chi phí sản xuất, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các sản phẩm

Công ty TNHH MTV Thương mại - Dịch vụ Thái Sơn Tây Nguyên 
được hỗ trợ 800 triệu đồng từ kinh phí khuyến công quốc gia
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Đề án nhằm khai thác tiềm năng và lợi thế 
sẵn có để phát huy hiệu quả cao vai trò 
khuyến công trong lĩnh vực CBLS. Theo 
đó, đề án sẽ tạo ra hiệu ứng tích cực, 

giúp các cơ sở công ngiệp nông thôn (CNNT) liên kết 
đầu tư, quy hoạch nguồn nguyên liệu, hoàn thiện công 
nghệ, quy trình sản xuất để tạo ra sản phẩm đạt chất 
lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng được 
những tiêu chuẩn khắt khe của thị trường xuất khẩu, 
góp phần nâng cao giá trị gia tăng nguồn nguyên liệu 
gỗ tạp tự nhiên và gỗ rừng trồng tại địa phương. 

Hướng tới mục tiêu triển khai hỗ trợ cho các cơ sở 
CNNT đến năm 2025, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản 
ngoài gỗ toàn tỉnh Thanh Hoá đạt khoảng 100 triệu USD. 
Đến năm 2025, trên 80% cơ sở chế biến gỗ trên địa bàn 
tỉnh đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên 
tiến. 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong 
nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, 
gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC).

Hiện nay, trên toàn tỉnh Thanh Hóa có khoảng hơn 
400 doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực CBLS. 
Trong đó, năng lực xuất khẩu trực tiếp là 1/4 số DN 
với thị trường chủ yếu là: Hàn Quốc, Trung Quốc, 
Đài Loan, Thái Lan, Đức, Mỹ và EU với nhu cầu cao 
về giấy, đồ gỗ nội thất, gỗ công nghiệp và gỗ kỹ thuật 
dùng trong xây dựng. 

Thanh Hóa là vùng đất có nguồn tài nguyên thiên 
nhiên phong phú, đa dạng, đặc biệt là vùng lâm sản tự 
nhiên và vùng gỗ rừng trồng. Hiện nay, Thanh Hóa có 
160.000 ha đất rừng được quản lý theo hướng bền vững, 
trồng rừng trên 10.000 ha và 6,2 triệu cây phân tán; 
nâng diện tích rừng gỗ lớn 56.000 ha, luồng thâm canh 

30.000 ha. Đây chính là nguồn nguyên liệu phong phú, 
dồi dào, bền vững cho phát triển ngành lâm sản phục 
vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Thanh Hóa cũng đã triển khai “Hỗ trợ các cơ sở 
CNNT trên địa bàn phát triển sản xuất CBLS, giai đoạn 
2018 - 2020”. Năm 2018, TTKC triển khai hỗ trợ các 
cơ sở CNNT với tổng kinh phí 1,3 tỷ đồng, gồm các 
nội dung: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất sản phẩm gỗ ván ép xuất khẩu cho 4 đơn 
vị. Năm 2019, Trung tâm triển khai Đề án điểm tại các 
huyện Thạch Thành, Như Xuân và Như Thanh với tổng 
kinh phí 2,3 tỷ đồng.

Năm 2020 là năm cuối triển khai thực hiện Đề án, 
Trung tâm tiếp tục triển khai 2 nội dung khuyến công: 
Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong CBLS cho 
3 đơn vị tại huyện Ngọc Lặc, Như Thanh và Triệu Sơn; 
Xây dựng mô hình trình diễn cho 2 cơ sở CNNT tại 
huyện Nông Cống và thị xã Nghi Sơn…

LÊ PHƯƠNG

Trong thời gian qua, công tác khuyến công của tỉnh Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả 
đáng ghi nhận. Mới đây, Sở Công Thương Thanh Hóa đã tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Khuyến 
công và Tiết kiệm Năng lượng Thanh Hóa (TTKC) khảo sát, nghiên cứu xây dựng Đề án 
giai đoạn 2022 – 2025 trong lĩnh vực chế biến lâm sản (CBLS). 

THANH HOÁ:

KHUYẾN CÔNG TẠO ĐÀ PHÁT TRIỂN
CHẾ BIẾN LÂM SẢN

Sản xuất ván ép tại Công ty CP Công nghiệp gỗ Trường Sơn, 
xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân, Thanh Hoá)
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Huyện Như Xuân (Thanh Hoá) có 20.036 ha rừng 
trồng, chủ yếu là cao su và keo; trong đó, diện tích 
cho khai thác hàng năm khoảng 2.000 ha và được xem 
là ưu thế nổi bật để phát triển nghề CBLS. Huyện đã 
đầu tư xây dựng hạ tầng cho các cụm công nghiệp, tạo 
điều kiện thu hút DN đầu tư CBLS, nhất là chế biến 
sản phẩm có giá trị kinh tế cao như: Gỗ ván ép công 
nghiệp, ván ghép thanh, hàng mộc cao cấp... Đồng thời, 
Như Xuân cũng tích cực hỗ trợ các DN trong việc tìm 
kiếm lao động, nhất là lao động có tay nghề thông qua 
các lớp bồi dưỡng, nâng cao tay nghề. Ngoài ra, huyện 
còn tích cực tuyên truyền đến người dân trên địa bàn 
các xã thay đổi tập quán trồng rừng sản xuất nhằm 
xây dựng vùng nguyên liệu bền vững cho công nghiệp 
CBLS, trong đó tăng cường trồng rừng gỗ lớn. 

Được huyện khuyến khích, tạo điều kiện, nhiều DN, 
cơ sở CBLS đã đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. 
Đơn cử như Công ty Cổ phần Công nghiệp gỗ Trường 
Sơn, thôn Ngòi, xã Xuân Hòa. Là đơn vị chuyên sản 
xuất sản phẩm ván ép xuất khẩu, với công suất khoảng 
20.000m3 sản phẩm/năm, mỗi năm đơn vị thu mua 
khoảng 35.000 - 36.000 tấn nguyên liệu. Trong quá trình 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, DN luôn nhận được sự 
quan tâm của chính quyền địa phương. Nhờ đó, hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của công ty luôn ổn định, 9 

tháng năm 2022, Công ty sản xuất được hơn 16.000m3 

sản phẩm ván ép. Đa phần sản phẩm đang được xuất 
khẩu sang thị trường Mỹ. Lao động làm việc trong công 
ty luôn duy trì từ 150 đến 200 người. 

Việc tổ chức “Hội thảo nâng cao năng suất chất 
lượng, phát triển CBLS” cũng góp phần giúp các DN 
trên địa tỉnh Thanh Hoá bàn trao đổi kinh nghiệm, tổ 
chức và vận hành sản xuất khoa học, áp dụng công 
nghệ tiên tiến vào sản xuất. Bước đầu, các DN đã biết 
liên kết tạo thành chuỗi giá trị, từ khâu quy hoạch phát 
triển nguồn nguyên liệu đến khâu chế biến và tiêu thụ, 
từ đó có hướng phát triển triển bền vững. Đây được 
cho là cách làm mới, đang đi đúng và trúng, kịp thời 
giúp các cơ sở mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến tạo nhiều sản phẩm mới, đặc biệt là 
chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt trong lĩnh 
vực CBLS. 

Sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 58-
NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và 
phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045, nền kinh tế của tỉnh Thanh Hóa tăng trưởng 
với tốc độ cao, đứng trong nhóm dẫn đầu khu vực Bắc 
Trung Bộ và cả nước. Những năm vừa qua, có thể nói, 
sự phát triển ấn tượng của nền công nghiệp tỉnh có phần 
đóng góp không nhỏ của công tác khuyến công

Hỗ trợ DN xây dựng mô hình sản xuất gỗ dân dụng và xuất khẩu theo công nghệ ván ghép thanh ngang
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Giai đoạn 2017 - 2022, với tổng kinh phí 
7,4 tỷ đồng từ nguồn vốn khuyến công 
quốc gia, Trung tâm Khuyến công đã hỗ 
trợ đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị 

hiện đại trong sản xuất cho nhiều nhóm CNNT như: 
Nhóm sản xuất, chế biến gỗ; chè; may mặc; gia công 
cơ khí... Cho đến nay, các thiết bị máy móc được hỗ trợ 
đã và đang hoạt động tốt, giúp cơ sở ổn định sản xuất, 
gia tăng năng suất sản phẩm.

Theo đánh giá của Trung tâm Khuyến công tỉnh, 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia những năm qua đã 
tác động lớn tới sự phát triển của ngành CNNT. Các cơ 
sở, đặc biệt là cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp chế biến các đặc sản của tỉnh đã ứng dụng máy 
móc, thiết bị vào sản xuất, từ đó nâng cao chất lượng sản 
phẩm và tăng hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Nhiều cơ 
sở đã mở rộng thị trường tiêu thụ nội địa và một số cơ 
sở đã từng bước tiếp cận được thị trường xuất khẩu. Nhờ 
đó mà trình độ, năng lực quản lý sản xuất, kinh doanh 
của các cơ sở CNNT được cải thiện cũng như thương 
hiệu sản phẩm ngày càng được chú trọng, quan tâm hơn.  

Điển hình như HTX Dịch vụ Sản xuất nông nghiệp Sử 
Anh, năm 2021 được hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công để đầu tư máy sao chè bằng gas và máy 
hút chân không. Nhờ có mó máy móc hiện đại mà chất 
lượng của sản phẩm chè được nâng cao. Cuối năm 2021, 
sản phẩm chè xanh Ngọc Thúy được xếp hạng 4 sao; sản 
phẩm chè xanh Phú Lâm được xếp hạng 3 sao. Doanh thu 
hằng năm từ sản xuất chè búp tươi, chế biến chè của HTX 
Dịch vụ sản xuất nông nghiệp Sử Anh đạt trên 5 tỷ đồng, 
bên cạnh đó tạo việc làm cho 50 lao động địa phương.

Năm 2022, nhờ một phần hỗ trợ từ kinh phí khuyến 
công quốc gia, Công ty Cổ phần Cơ khí Tuyên Quang đã 
đầu tư dây chuyền sản xuất ván sàn công nghiệp xuất khẩu 

trị giá trên 15 tỷ đồng. Do có máy móc, thiết bị hiện đại mà 
sản phẩm ván sàn công nghiệp của đơn vị xuất khẩu sang 
Trung Quốc, Đài Loan, Malaysia… doanh thu đạt trên 98 
tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 100 lao động địa 
phương. Anh Phạm Xuân Hưởng, Chủ tịch HĐQT, Giám 
đốc Công ty cho biết: Nguồn hỗ trợ khuyến công thực sự 
rất cần thiết đối với doanh nghiệp, không chỉ giúp doanh 
nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư mà còn là sự quan tâm 
của các ngành đối với các cơ sở sản xuất, đây chính là động 
lực để doanh nghiệp nỗ lực hơn nữa. 

Trong năm 2023, Sở Công Thương tỉnh Tuyên Quang 
sẽ chú trọng hỗ trợ “kép”, vừa mở rộng sản xuất, vừa 
phát triển thị trường cho các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp nông thôn. Bên cạnh đó, tiếp tục lựa chọn 
đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị vào sản xuất, nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Ưu tiên các cơ sở chế biến sâu, hoạt động trong 
lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Mặt khác, hỗ trợ các cơ sở 
CNNT có sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn 
OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc trưng tham gia xúc tiến 
mở rộng thị trường tiêu thụ

THANH TRÀ

Những năm qua, nhờ có sự đồng hành và hỗ trợ từ chính sách khuyến công của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Tuyên Quang mà nhiều mô hình công 
nghiệp nông thôn (CNNT) ở các địa phương được hình thành và đang hoạt động có hiệu quả. 
Thông qua nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, Trung tâm Khuyến công đã hỗ trợ nhiều cơ sở 
CNNT đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, đặc biệt là những cơ 
sở sản xuất sản phẩm có thế mạnh của tỉnh như chế biến chè, gỗ.

KHUYẾN CÔNG TUYÊN QUANG:
TẬP TRUNG HỖ TRỢ 

CÁC NGÀNH SẢN XUẤT THẾ MẠNH CỦA TỈNH

Sản xuất chè là một trong nhiều ngành thế mạnh của tỉnh
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