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“TẾT ĐẾN UỐNG BIA VÀNG  - XUÂN SANG 
MANG LỘC TỚI”

Đây là chương trình giật nắp 
sản phẩm bia lon Hà Nội 
330ml trúng thưởng, diễn 

ra từ ngày 20/11/2016 đến hết 16h30 
ngày 19/03/2017, với cơ cấu giải 
thưởng gồm: Giải Nhất - xe Honda 
SH 125i; Giải Nhì - điện thoại Sam-
sung S7; Giải Ba - thùng bia lon Hà 
Nội nhãn đỏ, với tổng giá trị của giải 
thưởng lên tới 30,5 tỷ đồng.  Chương 
trình khuyến mại này được áp dụng 
cho thị trường các tỉnh, thành phố 
từ Quảng Nam trở ra phía Bắc. 

Chương trình khuyến mại bia 
lon nhân dịp Tết cổ truyền của dân 
tộc, đến nay, đã được Bia Hà Nội 
thực hiện liên tục 17 năm, đem lại 
nhiều niềm vui cho người tiêu dùng 
cũng như hệ thống phân phối. Để 
có được những thành quả đó, phần 
lớn là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của 
người tiêu dùng và sự hợp tác chặt 
chẽ từ các đại lý.

Phát biểu tại Lễ trao thưởng, 
ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng 
giám đốc HABECO cho biết: “Từ 
lâu, Bia Hà Nội đã trở thành sản 
phẩm tin yêu của đông đảo người 
tiêu dùng. Qua các chương trình 
khuyến mại, HABECO luôn mong 
muốn được phục vụ và đáp ứng 
nhu cầu của khách hàng, người tiêu 
dùng một cách tốt nhất. Chương 
trình khuyến mại bia lon Tết Đinh 
Dậu 2017 vừa qua có nhiều giải 
thưởng lớn, tổng giá trị giải thưởng 
tăng 130% so với chương trình 
khuyến mại Tết 2016...”.

Tại buổi lễ, có 25 khách hàng 
may mắn trúng giải Nhất và đại 
diện trong số 405 khách hàng trúng 
giải Nhì. Ngoài ra, thông qua các 
đại lý cấp 1 trên cả nước, HABECO 
còn trao gần 40 nghìn giải Ba.

HABECO luôn mong muốn 
100% số lượng giải thưởng đến được 
với người tiêu dùng, nhằm tỏ lòng 
tri ân những khách hàng tin tưởng, 
yêu mến thương hiệu Bia Hà Nội. 
Các chương trình khuyến mại bật 
nắp trúng thưởng của HABECO đã 
và đang nhận được ngày càng nhiều 
sự ủng hộ của người tiêu dùng trên 
cả nước, củng cố hơn mối quan hệ 
gắn bó giữa người tiêu dùng với 
thương hiệu Bia Hà Nội. 

Anh Tạ Văn Vượng ở Lục Nam, 
Bắc Giang - một trong số những 
khách hàng may mắn trúng giải 
Nhì, được nhận 1 chiếc điện thoại 

Samsung S7 chia sẻ: “Giải thưởng 
này là kỷ niệm đáng nhớ và ý nghĩa. 
Đối với chúng tôi, những người tiêu 
dùng, luôn sẵn lòng ủng hộ những 
thương hiệu Việt chất lượng, uy tín 
như HABECO. Mong rằng Bia Hà 
Nội ngày càng có nhiều chương 
trình phục vụ khách hàng lý thú và 
bổ ích để có nhiều người cũng có 
may mắn như tôi”. 

Chương trình khuyến mại bia 
lon Tết hàng năm do Bia Hà Nội tổ 
chức, là một trong những chương 
trình khuyến mại lớn về tổng giá trị 
giải thưởng, thời gian khuyến mại 
kéo dài và vùng thị trường khuyến 
mại mở rộng. Đây là một trong 
những yếu tố giúp cho người tiêu 
dùng dễ dàng nhận thấy, thương 
hiệu Bia Hà Nội là một trong 
những thương hiệu hàng đầu của 
ngành Đồ uống Việt Nam 
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Sáng 18/4/2017, tại Hà Nội, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà 
Nội (HABECO) tổ chức Lễ trao giải thưởng chương trình khuyến mại “Tết đến 
uống bia Vàng  – Xuân sang mang lộc tới”.

Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng giám đốc HABECO trao giải Nhất cho 
các khách hàng may mắn trúng thưởng tại buổi Lễ.

Bài và ảnh: THANH BA

HABECO trao giải thưởng chương trình 
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LÊ NINH

Ngày 28/04/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị 
quyết số 19/2016/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 
2016 – 2017 và định hướng tới năm 2020 với hàng loạt các chính sách, 
hành động quyết liệt của Chính phủ, nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp 
(DN) và các nhà đầu tư. Qua đó, môi trường đầu tư kinh doanh của Việt 
Nam đã có những bước tiến đáng kể và được ghi nhận là có sự cải thiện 
mạnh mẽ nhất trong vòng 10 năm trở lại đây.

Theo báo cáo của Ngân 
hàng Thế giới, Việt Nam 
có tốc độ tăng trưởng cao 
trong hơn 20 năm qua và 

là một trong số rất ít các quốc gia 
trên thế giới duy trì tăng trưởng 
kinh tế dương liên tục. Đặc biệt, sau 
khi nền kinh tế toàn cầu chịu tác 
động của khủng hoảng, Việt Nam 
vẫn là một trong 15 quốc gia được 
đánh giá cao về môi trường đầu tư 
ổn định. Những cải thiện về môi 
trường kinh doanh của Việt Nam 
trong những năm qua đã cho thấy 
một thông điệp đủ mạnh và định 
hướng rõ ràng từ phía Chính phủ. 
Trong đó, dự án “Cơ chế kết nối 
một cửa quốc gia” gồm 10 cơ quan 
Bộ kết nối với 31 thủ tục, số lượng 
trên 90.000 bộ hồ sơ và 60.000 DN 
tham gia đã thể hiện sự nỗ lực của 
Chính phủ, các bộ, ngành. Nhiều 
chuyên gia kinh tế cũng nhận định, 
Việt Nam đã có những bước đi 
vững vàng, đã nỗ lực thay đổi chính 
sách, tạo ra môi trường đầu tư lành 
mạnh và có những vùng kinh tế 
phát triển bền vững. 

Một trong những hành động 
thể hiện quyết tâm cải thiện môi 
trường kinh doanh của Việt Nam 
trong thời gian qua có thể kể đến 
là lần thứ 3, Chính phủ nâng cấp 
Nghị quyết số 19 về các giải pháp 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Nghị quyết đã đề ra 
nhiều mục tiêu đột phá như phấn 
đấu năm 2017 đạt mức trung bình 
của các nước ASEAN 4 trên một 
số chỉ tiêu về năng lực cạnh tranh 
thuộc nhóm nâng cao chỉ số hiệu 
quả, tiếp đó Chính phủ ban hành 
Nghị quyết số 35 về hỗ trợ và phát 
triển DN đến năm 2020. Với quyết 
tâm cao từ Chính phủ, sự nỗ lực 
vào cuộc của các bộ, ban, ngành, 
địa phương, hàng nghìn thủ tục 
hành chính, hàng nghìn điều kiện 
kinh doanh, giấy phép con tại 
các thông tư đã được bãi bỏ, tạo 
niềm tin cho các DN. Năm 2016, 
lần đầu tiên các DN thành lập mới 
tại nước ta đạt con số kỷ lục với 
hơn 110.000 DN. Đây là tín hiệu 
đáng mừng thể hiện chủ trương 

cải thiện môi trường đầu tư kinh 
doanh, khuyến khích khởi nghiệp, 
đổi mới sáng tạo, phát triển DN 
của Chính phủ. Phấn đấu đến năm 
2020, cả nước có trên 1 triệu DN, 
với yêu cầu là không chỉ tăng về số 
lượng mà chất lượng của các DN 
cũng phải được cải thiện mạnh mẽ. 

Để thực hiện các mục tiêu đó, 
Chính phủ yêu cầu người đứng đầu 
các bộ, ngành, địa phương trực tiếp 
chịu trách nhiệm trước Thủ tướng 
về kết quả thực hiện Nghị quyết 
19/NQ-CP. Đặc biệt, Nghị quyết 
nhấn mạnh đến việc đổi mới nhận 
thức của đội ngũ cán bộ, công chức 
về tinh thần phục vụ người dân 
và DN. Tinh thần phục vụ này 
được thể hiện rõ trong nội dung 
của Nghị quyết với hàng loạt giải 
pháp gỡ khó cho DN, người dân. 
Nổi bật trong số các địa phương 
luôn đồng hành cùng DN, thì Vĩnh 
Phúc là một tỉnh đã đi đầu trong 
việc cải thiện môi trường đầu tư 
kinh doanh và nâng cao năng lực 
cạnh tranh cho DN. Trong đó, tỉnh 
đã ban hành nhiều chính sách ưu 

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh 
và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp 

là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ
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đãi, thu hút đầu tư về lĩnh vực công 
nghiệp, như chính sách phát triển 
chính sách công nghiệp hỗ trợ, lựa 
chọn các nhà đầu tư đủ năng lực 
để đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, 
giúp các DN tiếp cận các nguồn 
tín dụng ưu đãi, giảm giá thuê đất 
và gia hạn nộp thuế đất, huy động 
nguồn kinh phí ứng trước từ DN 
để giải phóng mặt bằng nhanh, đẩy 
mạnh cải cách hành chính. Nhờ 
đó, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 
tỉnh PCI của Vĩnh Phúc có sự bứt 
phá ngoạn mục, từ vị trí xếp hạng 
43/63 tỉnh, thành năm 2012 và chỉ 
sau 3 năm, Vĩnh Phúc đã vươn lên 
vị trí thứ 4 trên 63 tỉnh thành của cả 
nước. Đến nay, Vĩnh Phúc đã thu 
hút được 919 dự án, gồm 238 dự án 
FDI với số vốn đăng ký 6,06 tỷ USD 
và 681 dự án DDI với số vốn đăng 
ký 170.720 tỷ đồng, tương đương 
7,59 tỷ USD. Trong đó, có 840 dự 
án đã đi vào hoạt động, SXKD. Bên 
cạnh đó, công tác vận động thu hút 
các dự án ODA cũng đạt được kết 
quả khả quan, đạt 177 triệu USD. 

Ông Nguyễn Văn Trì - Chủ 
tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho 
biết: “Trên tinh thần cam kết giữa 
UBND tỉnh Vĩnh Phúc với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam về việc tháo gỡ những khó 
khăn, giúp đỡ các DN trên cơ sở 
thực hiện Nghị quyết 35 của Chính 
Phủ để hỗ trợ phát triển DN, các 
buổi chiều thứ sáu hàng tuần, 
lãnh đạo UBND tỉnh cùng các Sở, 
ngành, huyện, thị có chương trình 
gặp gỡ với DN, Doanh nhân. Thông 
qua đó, các khó khăn, vướng mắc 
mà DN đang gặp phải sẽ được lãnh 
đạo địa phương kịp thời nắm bắt 
và có phương án tháo gỡ cho DN”.

Sau 20 năm tái lập tỉnh, số DN 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã có 
những bước phát triển vượt bậc cả 
về số lượng, quy mô, cơ cấu và chất 
lượng. Nếu như năm 1997, toàn tỉnh 
có 91 DN với số vốn đăng ý là 57 tỷ 
đồng, thì đến nay đã có gần 7.400 
DN với số vốn đăng ký đạt 55.900 tỷ 
đồng. Trao đổi với phóng viên, ông 
YOSHISA MARUTA - Nguyên 

Tổng giám đốc Công ty Toyota 
Việt Nam cho biết: “Toyota Việt 
Nam đánh giá rất cao những nỗ lực 
và đóng góp của tỉnh Vĩnh Phúc 
đối với DN. Mỗi khi DN gặp khó 
khăn, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời hỗ 
trợ tháo gỡ. Thời gian tới, Toyota 
Việt Nam hy vọng sẽ tiếp tục được 
hợp tác với Vĩnh Phúc để đóng góp 
nhiều hơn nữa cho sự phát triển 
của tỉnh, cũng như của ngành công 
nghiệp ô tô Việt Nam”.

Lộ trình phát triển kinh tế của 
Việt Nam trong nhiều năm qua đã 
khẳng định vị thế của Việt Nam 
trên thương trường quốc tế, mở ra 
nhiều cơ hội cũng như nhiều thử 
thách song hành. Với kế hoạch 
hành động cụ thể và những thông 
điệp mạnh mẽ từ Chính phủ, chắc 
chắn Việt Nam sẽ trở thành một 
điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu 
tư nước ngoài. Đồng thời, cũng sẽ 
tiếp tục là môi trường kinh doanh 
thuận lợi, thông thoáng đối với các 
nhà đầu tư nước nhà trong những 
năm tiếp theo 

Hội nghị xúc tiến đầu tư  tỉnh Vĩnh Phúc 2016



TUẤN MINH

Bắc Ninh:  

Lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp Yên Phong I mở rộng.

Kể từ sau khi tái lập tỉnh, tháng 3/1997, về cơ 
bản, Bắc Ninh là tỉnh thuần nông, với cơ cấu 
kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Tuy nhiên, 
lãnh đạo tỉnh đã sớm xác định, công nghiệp là 

động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT - XH. Năm 
2005, các KCN của Bắc Ninh mới có 74 doanh nghiệp 
đi vào hoạt động với giá trị sản xuất công nghiệp đạt 
1.800 tỷ đồng. Sau 07 năm thành lập và xây dựng các 
KCN, giai đoạn từ 2010 - 2015, thực sự là giai đoạn bùng 
nổ về đầu tư sản xuất của các KCN trong tỉnh, với việc 
các dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI tăng mạnh 
cả về số lượng cũng như quy mô đầu tư, trong đó có 
các tập đoàn lớn, đầu tư mới và mở rộng sản xuất như 

SAMSUNG, MICROSOFT, PEPSICO, CANON…, với 
tốc độ tăng trưởng về giá trị sản xuất công nghiệp hàng 
năm của các KCN ở mức rất cao, trong giai đoạn dài, đã 
giúp Bắc Ninh vượt kế hoạch đặt ra về tiêu chí tỷ trọng 
công nghiệp - xây dựng trong GDP, năm 2015 đạt 75,8%.

Đối với Bắc Ninh, ngoài lợi thế về vị trí địa lý thuận 
lợi thuộc tam giác tăng trưởng Hà Nội, Hải Phòng, 
Quảng Ninh và gần các khu, cụm công nghiệp trọng 
điểm Bắc bộ, thì việc quan tâm hỗ trợ từ chính quyền 
địa phương là một trong những tiêu chí quan trọng 
để DN quyết định đầu tư vào đây. Bà Vũ Thị Phương 
Thảo - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư Bắc Ninh 
chia sẻ: “Bắc Ninh coi doanh nghiệp là người bạn đồng 

THU HÚT ĐẦU TƯ 
NGUỒN VỐN FDIHiệu quả 

Bắc Ninh là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công 
nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài, với 16 KCN tập trung. Điều đáng nói 
là các KCN của tỉnh đã có những đóng góp quan trọng vào quá trình phát 
triển KT – XH, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng 
CNH – HĐH, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, phát triển hạ tầng kỹ thuật và 
nâng cao đời sống cho người dân. Với số lượng các KCN nhiều nhất so với 
các địa phương trong cả nước, có thể khẳng định, KCN chính là động lực 
phát triển kinh tế của tỉnh Bắc Ninh.

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG12
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hành, duy trì và phấn đấu chỉ số PCI luôn đứng trong 
Top 10 của cả nước, đảm bảo an ninh trật tự và môi 
trường kinh doanh an toàn cho các nhà đầu tư nước 
ngoài khi đầu tư kinh doanh tại địa phương. Cùng với 
đó là hoàn thiện các kết cấu hạ tầng đồng bộ, điển hình 
như Quốc lộ 18, 38, quốc lộ 1A và huy động các nguồn 
lực xã hội về phát triển kết cấu hạ tầng. Các chính sách 
thu hút đầu tư luôn thay đổi, phù hợp với từng thời kỳ 
theo đặc thù phát triển của tỉnh”.

Lấy cải cách hành chính là khâu đột phá trong thu 
hút đầu tư vào các KCN cũng là một trong những điểm 
nhấn được Bắc Ninh lựa chọn. Việc quy định cụ thể về 
trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong tiếp nhận, xử 
lý các vướng mắc, kiến nghị của DN là cơ chế kiểm soát 
của chính quyền đối với các cơ quan chức năng. Qua 
đó, phát hiện những thủ tục không còn phù hợp, xử lý 
kịp thời khó khăn, ách tắc, gây cản trở cho hoạt động 
đầu tư sản xuất kinh doanh của DN. Hoạt động hơn 
4 năm tại Bắc Ninh, Công ty TNHH THK luôn đánh 
giá cao những chính sách ưu đãi của tỉnh đối với DN. 
Ông TOSHIKI MATSUDA - Tổng Giám đốc Công 
ty TNHH THK cho biết: “Tỉnh Bắc Ninh luôn có các 
các chính sách hỗ trợ DN đóng trên địa bàn. Cụ thể là 
chính sách thuế được áp dụng một cách mềm dẻo đối 
với các DN. Thêm vào đó, thái độ nhiệt tình từ các cơ 
quan ban ngành khi có những thắc mắc của DN được 
giải thích hết sức cặn kẽ”.

Điểm sáng trong thu hút đầu tư của Bắc Ninh là 
KCN Yên Phong Viglacera nằm trên địa bàn huyện 
Yên Phong. KCN này có vị trí địa lý, giao thông thuận 
lợi cho đầu tư, sản xuất công nghiệp, cách sân bay Nội 
Bài 22 km, cách cảng nước sâu Cái Lân và cảng Hải 
Phòng 120 km, cách Hà Nội 45 km. Đồng thời, KCN 
Yên Phong Viglacera là một trong những KCN có hiệu 
quả sử dụng đất trên tổng vốn đầu tư cao nhất cả nước. 
Với tổng diện tích đất công nghiệp 246 ha, trung bình 
mỗi ha đất đã thu hút được 0,31 tỷ USD vốn đầu tư. 
Ngoài ra, KCN Yên Phong Viglacera còn đóng góp 
lớn vào giá trị xuất khẩu của tỉnh Bắc Ninh. Riêng năm 
2015, giá trị xuất khẩu của các DN tại đây đạt trên 10,3 
tỷ/25 tỷ USD xuất khẩu của toàn tỉnh. 

Chia sẻ với phóng viên về câu chuyện làm sao để 
nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư cho mỗi địa phương 

trong giai đoạn hội nhập, đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc 
Ninh - ông Nguyễn Tiến Nhường - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết: “Trong điều kiện khó 
khăn của nền kinh tế hiện nay, Bắc Ninh ngoài những 
điều kiện thuận lợi về vị trí địa lý, lãnh đạo Bắc Ninh 
thường xuyên quan tâm đến quá trình đầu tư cũng như 
hoạt động của doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn. 
Thông qua Tổ hỗ trợ DN do đồng chí Chủ tịch UBND 
tỉnh làm tổ trưởng và thành lập Tổ hỗ trợ Công nghệ 
thông tin do đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND 
làm Tổ trưởng. Hai tổ này đã thực sự trở thành cầu nối 
giữa DN với các ngành của tỉnh một cách thuận lợi và 
đáp ứng được yêu cầu khi các DN cần đến. Thời gian 
tới, để làm tốt hơn nữa chiến lược thu hút đầu tư của 
DN vào các KCN, Bắc Ninh sẽ tập trung cao vào công 
tác quy hoạch để thu hút nhiều các doanh nghiệp; tiếp 
tục xây dựng các cơ chế chính sách để thu hút đầu tư; 
tiếp tục công tác cải cách hành chính để các hoạt động 
của DN luôn được thuận tiện, coi thành công của DN 
cũng là thành công của chính mình”.

Để hoạt động thu hút FDI tiếp tục có hiệu quả đối 
với phát triển KT-XH, phương hướng thu hút FDI sắp 
tới của tỉnh Bắc Ninh là tăng chất lượng hiệu quả và 
đảm bảo môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp 
với định hướng phát triển bền vững của tỉnh; Có sự 
cam kết về chuyển giao công nghệ thích hợp với từng 
ngành, từng dự án. Cam kết về điều kiện tiền lương 
cho lao động, đóng góp tốt cho ngân sách địa phương, 
phát triển đội ngũ lao động có kỹ năng cao; ưu tiên 
thu hút đầu tư nước ngoài vào các ngành công nghiệp 
hiện đại công nghệ cao, công nghệ sạch ít gây ô nhiễm 
môi trường, tạo ra giá trị gia tăng lớn, sử dụng tiết kiệm 
và hiệu quả tài nguyên, hướng tới phát triển bền vững. 

Với vai trò đầu tàu tăng trưởng kinh tế, ngành 
công nghiệp đã góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của tỉnh theo đúng định hướng, tăng tỷ 
trọng công nghiệp xây dựng, sớm đưa Bắc Ninh trở 
thành trung tâm công nghiệp điện tử, viễn thông của 
miền Bắc và là một trong những tỉnh phát triển năng 
động nhất của cả nước. Những thành công trên đã trở 
thành tiền đề để Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp 
theo hướng hiện đại và là thành phố trực thuộc Trung 
ương vào năm 2020 
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HƯƠNG LAN

Sư đoàn 390:   

Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn được giao 
nhiệm vụ huấn luyện quân bổ sung cho 
chiến trường miền Nam. Từ năm 1965 
-1971 đã có hơn 153 nghìn cán bộ, chiến 

sỹ lần lượt vào các chiến trường tham gia chiến đấu. 
Năm 1971 cùng với chiến công vang dội trên chiến 
trường Đông Dương, quân và dân ta ở miền Nam, đặc 
biệt trên mặt trận Đường 9 - Nam Lào đã giành thắng 
lợi to lớn. Trước yêu cầu đó, Sư đoàn được cấp trên 
giao nhiệm vụ nhanh chóng chuyển thành Sư đoàn cơ 
động chiến đấu. Năm 1972, Sư đoàn trực tiếp tham gia 
chiến đấu tại mặt trận Quảng Trị. Nơi đây, sông Thạch 
Hãn, cùng các địa danh Cam Lộ, Triệu Hải, Vĩnh Định, 
Thành cổ Quảng Trị đã gắn liền với những chiến công 
và tên tuổi của các đơn vị trong Sư đoàn như một biểu 
tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà 
đỉnh cao là 81 ngày đêm khói lửa kiên cường chốt giữ 
thành cổ Quảng Trị - một thực tế khắc nghiệt tôi luyện 
những người chiến sỹ Sư đoàn trước khi bước vào trận 
quyết chiến, chiến lược cuối cùng.

Tháng 4/1975, trong đội hình Quân đoàn 1, Sư đoàn 
390 thực hiện thắng lợi cuộc hành quân lịch sử vượt 
qua chặng đường dài nhất, cơ động lực lượng, phương 
tiện, qua địa hình phức tạp nhất, trong khoảng thời gian 
ngắn nhất, để tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, 
quán triệt tư tưởng chỉ đạo: “Táo bạo, bất ngờ, chắc 
thắng”, cán bộ, chiến sỹ Sư đoàn đã vượt qua khó khăn, 

ác liệt, hy sinh chiến đấu dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, 
nhanh chóng đánh chiếm Chi khu quận lỵ Lái Thiêu, trại 
Huỳnh Văn Lương và trung tâm huấn luyện hạ sỹ quan 
Sư đoàn 5 Ngụy, đập tan cụm phòng ngự của địch ở cầu 
Vĩnh Bình, cầu Bình Triệu, dũng mãnh thọc sâu tiêu diệt 
lữ đoàn kỵ binh 3, tiến vào cắm lá cờ quyết chiến, quyết 
thắng lên nóc nhà Bộ tổng tham mưu Ngụy, hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ, góp phần đưa cuộc kháng chiến 
“Huyền thoại” của nhân dân ta chống Đế quốc Mỹ xâm 
lược đi vào lịch sử đấu tranh cách mạng của thế giới.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, cả 
nước bước vào giai đoạn cách mạng mới, thực hiện hai 
nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ 
quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa; trước yêu cầu nhiệm 
vụ xây dựng Quân đội “Cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại”, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 
luôn quán triệt sâu sắc mọi đường lối, chủ trương của 
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và đường 
lối, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng - an ninh của Đảng, 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

Khi hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới 
Tây Nam và biên giới phía Bắc diễn ra, Sư đoàn vừa 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện quân tăng 
cường cho các đơn vị chiến đấu ở  tuyến trước, cử cán 
bộ đi làm nhiệm vụ quốc tế, bảo vệ quần đảo Trường 
Sa, vừa trực tiếp tham gia chiến đấu phòng ngự thay 
phiên, giữ vững một vùng biên cương của Tổ quốc, góp 

VINH QUANG MỘT 
CHẶNG ĐƯỜNG PHẤN ĐẤU65 năm 

Sư đoàn 390 - Quân đoàn 1, tiền thân là Sư đoàn 320 được 
mang tên truyền thống “Đại đoàn đồng bằng”. Thành lập 
16/01/1951 tại đình Mống Lá, xã Yên Quang, huyện Nho 
Quan, tỉnh Ninh Bình. Ra đời trong bối cảnh cuộc kháng 
chiến chống Pháp của nhân dân ta bước sang giai đoạn 
mới. Từ khi ra đời, được sự nuôi dưỡng, che chở, giúp đỡ 
của nhân dân các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ. Đại đoàn đã 
nhanh chóng trưởng thành, lớn mạnh, liên tục chiến đấu 
tham gia 9 chiến dịch, đánh hơn 400 trận lớn nhỏ, diệt 
và bắt sống hơn 10 nghìn tên địch.Đại tá NGUYỄN BÁ NGỌC 

Sư đoàn trưởng Sư đoàn 390
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Lãnh đạo Sư đoàn 390 kiểm tra khí tài dụng cụ diễn tập

phần cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân làm thất 
bại âm mưu thâm độc của các thế lực phản động, bảo 
vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo 
môi trường ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ 
biên giới phía Bắc, năm 1988, Sư đoàn được giao 
nhiệm vụ huấn luyện dự bị động viên, trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hoá, một nhiệm vụ mới, ít kinh nghiệm 
và rất nhiều khó khăn, phức tạp. Được sự chỉ đạo 
của Bộ Quốc phòng mà trực tiếp là Đảng uỷ, Bộ Tư 
lệnh Quân đoàn 1, phát huy truyền thống Đại đoàn 
Đồng bằng anh hùng, cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn đã 
đoàn kết chung sức, chung lòng, nghiêm túc triển khai 
thực hiện thắng lợi nhiệm vụ. Đặc biệt trong những 
năm qua, Sư đoàn liên tục được Bộ và Quân đoàn giao 
nhiệm vụ làm điểm xây dựng khung thường trực vững 
mạnh toàn diện, rút kinh nghiệm trong việc quản lý, 
tiếp nhận, huấn luyện, diễn tập dự bị động viên, Sư 
đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Bộ 
chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hoá và 7 huyện, thị cung 
cấp nguồn dự bị động viên, làm tốt công tác phúc tra, 
nắm nguồn, báo động kiểm tra quân số biên chế, đưa 
một bộ phận về đơn vị tập huấn, huấn luyện, diễn tập, 
đạt kết quả cao, có đủ khả năng sẵn sàng khôi phục lực 
lượng đáp ứng nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, để đáp ứng 
với yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng Sư đoàn vững mạnh 
toàn diện, theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh 
nhuệ, từng bước hiện đại”. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 
luôn quán triệt sâu sắc tình hình nhiệm vụ, nhận thức 
rõ âm mưu chống phá cách mạng nước ta bằng chiến 
lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của chủ 
nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch, luôn nâng cao 
tinh thần cảnh giác cách mạng, xây dựng bản lĩnh 
chính trị vững vàng và ý chí quyết tâm chiến đấu cao, 
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. 

Các hoạt động quyên góp giúp đỡ người nghèo, 
những người bị nhiễm chất độc Điôxin và nhân dân 
vùng thiên tai lũ, lụt; các gia đình Thương binh, Liệt 
sỹ, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng, tặng nhà 
tình nghĩa được triển khai tích cực và có hiệu quả. 
Một lần nữa hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn thắm 
đượm  trong lòng nhân dân, đó là hình ảnh cao đẹp 
của “Bộ đội Cụ Hồ” đánh giặc giỏi, lao động giỏi, 
nặng tình, nặng nghĩa với nhân dân, hết lòng vì dân, 
vì nhân dân phục vụ. 

Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tự lực tự 
cường, các đơn vị trong Sư đoàn đã tích cực chủ động 
khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tăng gia sản xuất cải 
thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội. 
Các cuộc vận động lớn như: Cuộc vận động “Phát huy 
truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội 
Cụ Hồ”; phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân 
đội làm theo lời Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Quản 
lý khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, 
tiết kiệm và an toàn giao thông” và nhiều phong trào 
khác đã được Sư đoàn quán triệt và triển khai thực hiện 
nghiêm túc, đạt kết quả tốt, góp phần nâng cao chất 
lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn 
vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng 
thành, với những thành tích đặc biệt xuất sắc, trong 
hai cuộc kháng chiến chống Pháp xân lược và chống 
Mỹ cứu nước, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, Sư đoàn 390 vinh dự được Đảng, Nhà nước 
phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang 
Nhân dân”; được tặng thưởng 9 Huân chương Quân 
công; 170 Huân chương Chiến công cho tập thể; 3.428 
Huân chương cho cá nhân, cùng nhiều phần thưởng 
cao quý khác. Trong Sư đoàn có 11 tập thể và 18 cán 
bộ, chiến sĩ được Đảng, Nhà nước trao tặng danh hiệu 
“Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân” 
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Năm 2017, Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 6,7%, lạm phát ở mức 4%. 
Trong Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 11/2016, Thủ tướng Chính 
phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phải đề ra nhiệm vụ, giải pháp 
cụ thể để thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 
2017 ngay từ ngày đầu, tháng đầu. Vậy đâu là những yếu tố thuận lợi, hay 
khó khăn thách thức nào sẽ tác động đến tăng trưởng kinh tế của cả nước. 
Chuyên gia Kinh tế Bùi Ngọc Sơn - Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính trị 
thế giới sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.

Triển vọng 

PV: Thưa ông, qua nghiên cứu, 
theo dõi, ông nhận định như thế 
nào về diễn biến kinh tế thế giới 
trong năm 2017 và đâu là những 
yếu tố có thể tác động đến kinh tế 
Việt Nam?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Năm 
2017 có thể có nhiều biến động, 
theo chiều hướng tăng trưởng kinh 
tế thế giới tiếp tục yếu đi, có thể 
yếu hơn 2016 là do chấn động từ 
các vụ nước Anh rời khỏi châu Âu; 
bầu cử Tổng thống Mỹ với chủ 
nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa dân tộc 
chính thức nổi lên. Dự báo thương 
mại thế giới, đầu tư của thế giới 
có thể ảnh hưởng theo hướng suy 
giảm, kéo theo năng suất lao động 
không thể tăng được, mà năng suất 
lao động của thế giới hiện rất thấp. 
Các yếu tố đó tác động đến vấn đề 
thị trường xuất khẩu của Việt Nam, 
bởi nếu tăng trưởng kém thì cầu 
kém. Thứ hai là, Hiệp định Thương 
mại như TPP mà chúng ta kỳ vọng 
đem lại sinh khí thì về cơ bản cũng 
không còn nữa. Bên cạnh đó, đồng 
USD vào thời điểm này cũng tăng 
lãi suất, trong khi đó các đồng tiền 
khác mất giá rất nhiều...

PV: Thưa ông, rất nhiều chuyên 
gia đều cho rằng, kinh tế Việt Nam 
là nền kinh tế mở, do vậy ngày càng 

chịu nhiều tác động từ kinh tế thế 
giới. Vậy với những yếu tố mà ông 
vừa chỉ ra, thì hoạt động xuất khẩu 
của Việt Nam sẽ thuận lợi hay khó 
khăn hơn năm 2016, đặc biệt là khi 
mà tương lai của TPP chưa rõ ràng?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Về phía 
cầu xuất khẩu, không ảnh hưởng 
nhiều lắm, vì nếu như không có 
TPP thì Việt Nam vẫn đang xuất 
khẩu như bình thường, nếu có thì 
tốt lên, vì khi Việt Nam hưởng lợi 
ích từ TPP thì nước ngoài đầu tư 
nhiều, vì vậy dòng FDI vào Việt 
Nam thời điểm vừa rồi tăng và Việt 
Nam được hưởng lợi khi xuất khẩu. 
Còn nếu như không có TPP thì 
dòng vốn đầu tư vào làm hàng xuất 
khẩu của VN sẽ yếu đi. Chúng ta 

lại trở lại trạng thái như trước đây, 
vì hàng công nghệ cao mà chúng ta 
hy vọng được tiếp thu công nghệ, 
chuyển giao công nghệ từ các nhà 
đầu tư thì sẽ khó. Theo chúng tôi, 
điều lo ngại nhất lại không phải về 
vấn đề TPP mà là tỷ giá, tỷ giá làm 
cho hàng hóa chúng ta mất đi tính 
cạnh tranh. Trước đây, tăng trưởng 
chúng ta rất cao, thậm chí khi thế 
giới khó khăn vào 2008-2010, chúng 
ta tăng trưởng 20%. Trong thời 
gian này, kinh tế ổn định chúng ta 
chỉ tăng trưởng trên 7%, sức cạnh 
tranh bị mài mòn dần đi. Tại sao 
nước ta có được FDI vì 2/3 tổng 
kim ngạch xuất khẩu là do FDI 
đóng góp, còn DN chúng ta đang 
bị thu hẹp đi rất nhiều, nếu FDI 
giảm thì xuất khẩu sẽ khó khăn...

PV: Theo ông, những mặt tích 
cực nào của nền kinh tế trong năm 
qua có thể tiếp tục phát huy, thúc 
đẩy tăng trưởng trong năm nay?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Năm 
2016 có một số tín hiệu vui. Chính 
phủ, Ngân hàng Trung ương cũng 
đã tích cực giữ cho nền kinh tế đất 
nước cân bằng, có được tốc độ tăng 
trưởng rất đáng mừng. Những năm 
tiếp theo, chúng ta vẫn phải có 
chính sách duy trì, đối phó với khó 
khăn để giữ cho tiền tệ ổn định, lạm 

Chuyên gia Kinh tế
 BÙI NGỌC SƠN

tăng trưởng kinh tế năm 2017
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phát dưới 5%. Tôi nghĩ, quan trọng 
nhất thời điểm này là phải giữ được 
cân bằng, nỗ lực về cung ứng tín 
dụng, giữ ổn định tỷ giá….

PV: Trong năm qua, có hơn 
110.000 doanh nghiệp đăng ký 
thành lập mới, tăng hơn 16% so với 
năm 2015. Ngoài ra, còn có hơn 
26.600 doanh nghiệp quay trở lại 
hoạt động, tăng 24% so với năm 
trước. Đây có là động lực quan 
trọng góp phần đạt mục tiêu tăng 
trưởng GDP 6.7% trong năm 2017 
không, thưa ông?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Đây 
chắc chắn là động lực tốt, vì đem lại 
khối lượng đầu tư, công ăn việc làm 
cho nền kinh tế quốc gia. Trong năm 
2016 có nỗ lực lớn của Chính phủ từ 
việc khuyến khích star up; khuyến 
khích phong trào khởi nghiệp; có 
chương trình về bơm tín dụng cũng 
khá dễ dàng, tất cả sẽ tiếp tục tạo 
đà cho năm 2017. Nhưng cũng lưu ý 
là muốn duy trì được nó thì phải có 
rất nhiều chính sách kèm theo, để 
làm sao doanh nghiệp ra đời cảm 
thấy tồn tại được trong môi trường 
tốt. Thể chế liên quan đến sáng tạo, 
mà star up liên quan đến sáng tạo 
rất nhiều. Nếu không có thể chế tốt 
thì không thể sáng tạo được. Vẫn 
còn doanh nghiệp làm ăn được “hỏi 
thăm” nhiều lắm, nên phải có bước 
đi mạnh mẽ hơn để làm sao có luật 
chơi công bằng, doanh nghiệp thấy 
mình được Chính phủ bảo vệ. 

PV: Bên cạnh những thuận lợi, 
chuyển biến tích cực của nền kinh 
tế, thì theo ông, có còn những tồn 
tại, vướng mắc nào cần được giải 
quyết căn cơ, rốt ráo hơn trong 
năm nay?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Tôi 
nghĩ là còn nhiều việc phải làm 
với quyết tâm rất lớn. Thứ nhất là, 
phải giải tỏa được vấn đề nợ xấu, 
đến nay chúng ta cứ loay hoay rất 
nhiều mà chưa giải quyết được nợ 
xấu cho hệ thống ngân hàng khỏe 
lên. Anh nào không tồn tại được 
thì phải loại đi, chấp nhận phá sản, 

thanh lọc, sau đó tái cấp vốn trở 
lại để hoạt động theo quy chế mới, 
an toàn, lành mạnh hơn. Thứ hai 
là, cải cách khu vực doanh nghiệp 
nhà nước theo hướng thu nhỏ lại 
để tạo sân chơi cho các doanh 
nghiệp, doanh nghiệp tư nhân mới 
phát triển lên được. Năm 2016 đã 
có rất nhiều cải cách, trong đó có 
cải cách hành chính, rút ngắn thời 
gian đăng ký kinh doanh, thời gian 
hoàn thuế…, nhưng cần phải cải 
cách mạnh hơn nữa. 

PV: Thưa ông, vai trò của kinh 
tế tư nhân tuy đã được xác định 
là một trong những động lực quan 
trọng của nền kinh tế, nhưng cần 
có thêm những chính sách cụ thể 
như thế nào để phát huy mạnh mẽ 
hơn trong thời gian tới?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Đối với 
khu vực kinh tế tư nhân, quan trọng 
nhất là họ cần môi trường thể chế. 
Chúng ta cứ hình dung, làm sao khu 
vực tư nhân có thể làm việc được 
khi môi trường thể chế lại chỉ ưu 
tiên doanh nghiệp nhà nước, còn 
họ không được hưởng gì cả. Thứ 
hai, nếu như chúng ta không thay 
đổi chính sách vĩ mô và quan điểm 
về sử dụng tỷ giá thì sẽ tiếp tục lún 
sâu vào thua lỗ không thể phát triển 
được. Ngoài ra, Chính phủ phải có 
chương trình, hoặc đạo luật, làm 
sao để khẳng định Nhà nước có 

nguồn vốn cho các doanh nghiệp 
tư nhân vừa và nhỏ để doanh 
nghiệp tư nhân được tiếp cận, nhất 
là được tham gia các hội chợ công 
nghệ, hội thảo công nghệ, giao lưu 
thì họ mới nâng cao được trình độ, 
công nghệ, bởi không có quốc gia 
nào trở nên hùng mạnh mà không 
dựa trên khu vực tư nhân…

PV: Theo đánh giá của Chính 
phủ thì sức cạnh tranh của nền kinh 
tế, doanh nghiệp và sản phẩm vẫn 
còn yếu so với các nước, kể cả các 
nước trong khu vực. Theo ông cần có 
giải pháp căn bản nào để khắc phục?

ÔNG BÙI NGỌC SƠN: Quay 
trở lại vấn đề thể chế, nếu chúng 
ta không làm tốt thì biết bao việc 
chờ đợi về thủ tục, phiền hà về 
nhập hàng, xuất hàng đi nằm ở 
chi phí giá cả, cơ sở hạ tầng của 
chúng ta nếu không nâng cấp, thay 
đổi được thì chi phí cũng rất cao. 
Về giáo dục, nếu đào tạo học sinh 
ra trường không có kiến thức áp 
dụng vào cuộc sống thì cũng phải 
đào tạo lại. Chính sách về tỷ giá, 
trong bối cảnh 2017 rất nhiều đồng 
tiền mất giá, nên sức cạnh tranh 
nằm ở tỷ giá là rất lớn, vì vậy thể 
chế, giáo dục, cơ sở hạ tầng, bất 
động sản cần tiếp tục nâng cao 
mới có được sức cạnh tranh…

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông.

TÚ ANH (thực hiện)

Lãnh đạo tỉnh Bình Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty 
TNHH Kho lạnh CLK (Nhật Bản) năm 2015
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PV: Thưa ông! Vài năm trở lại 
đây nền kinh tế của chúng ta theo 
đuổi mục tiêu tái cơ cấu, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng từ bề rộng 
sang chiều sâu. Theo đánh giá của 
ông, chiều sâu đó đã đạt được ở 
mức độ nào?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Xét từ 
năm 2016 trở về trước, thì có thể 
nói chúng ta đã làm được không ít 
việc với việc tăng trưởng theo chiều 
sâu. Điển hình nhất là từ trước đến 
nay chúng ta tăng trưởng dựa vào 
tăng tổng vốn đầu tư toàn xã hội, 
giai đoạn 2007-2008 và trước 2010 
tổng vốn đầu tư toàn xã hội lên tới 
40% GDP, tuy nhiên tốc độ tăng 
trưởng kinh tế lại không cao tương 
ứng với quy mô đầu tư tăng đó. 
Để phát triển theo chiều sâu, trong 
những năm gần đây, chúng ta đã 
tăng hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, 
đồng thời tìm ra yếu tố mới thay 
việc tăng trưởng kinh tế nhờ vào 
vốn đầu tư. Đơn cử như tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội năm 2016 chỉ 

33% GDP trong khi chúng ta vẫn 
đạt được tốc độ tăng trưởng kinh 
tế trên 6%. Vấn đề thứ hai là việc 
chúng ta tăng năng suất lao động 
toàn xã hội. Quy mô GDP tăng 
cộng với việc chúng ta có sử dụng 
nhiều hơn các yếu tố về máy móc 
thiết bị, công nghệ và khoa học nên 
thu nhập bình quân đầu người của 
Việt Nam cũng tăng. Thông qua đó  
năng suất lao động toàn xã hội của 
mội người Việt Nam cũng tăng, 
mặc dù chúng ta so với các nước 
trong khu vực vẫn ở mức thấp. Yếu 
tố thứ ba là 3 trụ cột về tái cơ cấu 
nền kinh tế, liên quan đến tái cơ 
cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh 
nghiệp nhà nước và liên quan đến 
tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, các 
ngân hàng thương mại. Năm 2016, 
có Nghị quyết Trung ương V với 
việc là mô hình tăng trường kinh 
tế, thì chúng ta khẳng định những 
gì chúng ta đạt được và sẽ tiếp tục 
trong thời gian tới về mô hình tăng 
trưởng theo chiều sâu đó, dựa trên 
3 trụ cột là chất lượng tăng trưởng, 

năng suất lao động và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. 

PV: Những năm gần đây, trong 
khi chúng ta đã và đang nỗ lực để 
có bước chuyển về chất lượng tăng 
trưởng, thì có ý kiến cho rằng sức 
cạnh tranh của nền kinh tế đang bị 
bào mòn đi. Quan điểm của ông 
như thế nào? 

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Tôi cho 
rằng, năng lực cạnh tranh hay sức 
cạnh tranh của Việt Nam chúng ta 
đã tăng lên trong thời gian qua và 
chúng ta có khá nhiều điều kiện, 
tiền đề để có thể tiếp tục nâng cao 
sức cạnh tranh đó. Rõ ràng với các 
động thái về đổi mới về cải cách 
thủ tục hành chính, đặc biệt là bắt 
đầu từ năm 2016, chúng ta nhấn 
mạnh vai trò của Chính phủ kiến 
tạo, hành động, liêm chính, đó là 
những nội dung trụ cột chắc chắn 
để chúng ta nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Vấn đề thứ hai là 
gắn với năng lực cạnh tranh quốc 
gia thì có khá nhiều tiêu chí để đánh 

Cần nâng cao năng suất và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế

Ông VŨ ĐÌNH ÁNH
Chuyên gia kinh tế

Năm 2017, dự báo thương mại, đầu tư của thế giới có thể 
bị ảnh hưởng theo hướng suy giảm. Vương quốc Anh 
rời EU, Mỹ không tham gia TPP, Chủ nghĩa bảo hộ quay 
trở lại, đồng đô la Mỹ mạnh lên, trong khi đồng tiền của 
các nước khác yếu đi…. Những yếu tố đó sẽ tác động đến 
kinh tế Việt Nam, bởi chúng ta đã và đang hội nhập sâu 
rộng vào kinh tế thế giới. Trước thực tế này, phát huy 
nội lực, nâng cao năng suất và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế được coi là giải pháp then chốt để thúc đẩy tăng 
trưởng. Vấn đề đặt ra là cách thức thực hiện như thế 
nào? Phóng viên đã có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh 
tế, TS Vũ Đình Ánh, xung quanh vấn đề này.
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

giá, trong đó có các tiêu chí về cơ 
sở hạ tầng, các tiêu chí về mặt thể 
chế để giúp thúc đẩy sản xuất kinh 
doanh cũng như tăng trưởng kinh 
tế trong nước, kèm theo đó là các 
ổn định về chính trị, kinh tế vĩ mô 
cũng như về xã hội, đó là những ưu 
thế không thể phủ nhận của kinh tế 
Việt Nam. Nhờ những ổn định đó 
thì trong thời gian vừa qua chúng 
ta đã có yếu tố tốt để ổn định kinh 
tế vĩ mô, thông qua đó nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia của 
cả nền kinh tế. Vấn đề thứ hai 
liên quan đến năng lực cạnh tranh 
là năng lực cạnh tranh của các 
ngành, các nhóm sản phẩm. Với 
việc tăng tốc độ kim ngạch xuất 
khẩu khá tốt mặc dù thị trường thế 
giới không hẳn là thuận lợi trong 
thời gian qua và như năm 2016 khi 
tổng kim ngạch xuất khẩu chúng ta 
đạt lỷ lục là trên 176 tỷ đô la Mỹ 
đã chứng minh cho năng lực cạnh 
tranh của khá nhiều ngành nghề 
nhóm hàng chúng ta có sự phát 
triển tốt. Một trong những biểu 
hiện niềm tin của năng lực cạnh 
tranh năm 2016, chúng ta đã thấy 
kỷ lục về số doanh nghiệp đăng ký 
mới hoạt động đã lên tới 110.000 
doanh nghiệp, triển vọng năm 
2017 thì số lượng doanh nghiệp 
mới đăng ký sẽ tiếp tục thêm nữa.

PV: Làm sao để có sự chuyển 
động đồng đều từ trên xuống 
dưới, ở tất cả các ngành, lĩnh vực, 
thưa ông?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Khoảng 
10 năm gần đây chúng ta nói nhiều 
về cải cách hành chính, cải cách 
thể chế, tuy nhiên chúng ta chưa 
chạm đến hay có làm nhưng chưa 
làm được nhiều, đó là nâng cao 
hiệu quả hay năng lực cạnh tranh 
của bản thân bộ máy hành chính 
của chúng ta, tạo ra bộ máy nhất 
quán, đồng bộ có trình độ, có năng 
lực để mà vận hành, chuyển từ Nhà 

nước, xưa nay là Nhà nước quản lý, 
Nhà nước điều hành sang Nhà nước 
kiến tạo như chúng ta mong muốn. 
Nhà nước phải đóng vai trò là bà đỡ 
tạo ra mội trường kinh doanh, môi 
trường đầu tư thật sự bình đẳng. 
Phải nhất quán từ trung ương đến 
địa phương, từ Chính phủ cho đến 
các bộ ngành để có thể giúp bộ máy 
đó vận hành thật sự hiệu quả. Tôi 
cho rằng, ở đây có ít nhất hai yếu tố 
liên quan đến bộ máy hành chính, 
chúng ta phải cơ cấu lại để tránh bộ 
máy hành chính cồng kềnh, nhũng 
nhiễu, làm hạn chế việc tăng năng 
suất lao động xã hội nói chung cũng 
như việc chúng ta chuyển dịch sang 
mô hình tăng trưởng kinh tế mới. 
Vấn đề thứ hai là con người, chúng 
ta cần rà soát có những cơ chế 
tuyển dụng, loại bỏ những cán bộ 
không đủ năng lực, kém phẩm chất 
thì lúc đó chúng ta mới tinh gọn 
bộ máy hành chính, nhưng đồng 
thời vẫn nâng cao hiệu quả năng 
lực bộ máy đó. Đó là yếu tố then 
chốt giúp việc triển khai những chủ 
trương đường lối của chúng ta từ 
cấp trên xuống cấp dưới một cách 
thông suốt, hiệu quả cao nhất.

PV: Trước những khó khăn, 
bất định của năm 2017, theo ông, 
các nhà điều hành kinh tế, doanh 

nghiệp cần lưu tâm vấn đề gì để 
chúng ta thực sự phát huy được nội 
lực, trụ vững và phát triển?

TS. VŨ ĐÌNH ÁNH: Năm 2017 
được dự báo còn rất nhiều thách 
thức đối với nền kinh tế Việt Nam 
kể cả tầm kinh tế vĩ mô và vi mô 
của các doanh nghiệp, thách thức 
lớn nhất trong năm 2017 là tính bất 
định của các yếu tố trên thị trường 
quốc tế. Khi mà năm 2016 với sự 
kiện như Brexit hay bầu cử Tổng 
thống Mỹ, tình hình chính trị diễn 
ra tại rất nhiều nước trên thế giới 
trong năm 2016 sẽ gây ra tính bất 
định lớn về kinh tế tài chính năm 
2017, qua đó tác động đến kinh tế 
Việt Nam, kể cả toàn bộ nền kinh 
tế và đối với mỗi doanh nghiệp 
Việt Nam. Chúng ta phải chú tâm 
theo dõi sát yếu tố bất định, diễn 
biến trên tình hình kinh tế thế giới 
trong năm 2017, cần chuẩn bị sẵn 
sàng các kế hoạch, cũng như đối 
sách phù hợp để làm sao không 
bị bất ngờ trước biến động đó, 
đồng thời tranh thủ được điều kiện 
thuận lợi và vượt qua thách thức 
mà các yếu tố bất định có thể tác 
động đến Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

NHỮ ANH (thực hiện)
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Năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Kạn kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập (1997-2017), đây là sự kiện quan trọng, mang dấu 
ấn đậm nét trong chặng đường 20 năm xây dựng và trưởng 
thành của các thế hệ cán bộ, công nhân viên Công ty Điện 
lực Bắc Kạn, những người đã có nhiều cống hiến trong sản 
xuất kinh doanh, góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của Tỉnh qua các thời kỳ.

Được thành lập từ năm 
1997, trên cơ sở tách ra từ 
Điện lực Bắc Thái cũ (nay 
là Công ty Điện lực Thái 

Nguyên) và một phần của Điện lực 
Cao Bằng (nay là Công ty Điện lực 
Cao Bằng), Công ty Điện lực Bắc Kạn 
với số lượng cán bộ, công nhân viên 
không nhiều, cơ sở vật chất còn thiếu 
thốn, trong đó lưới điện trên địa bàn 
tỉnh chỉ duy nhất có 01 trạm biến 
áp 110 kV cấp điện cho thị xã Bắc 
Kạn qua đường dây 35 kV, nhưng 
hầu hết lưới điện đã xuống cấp, hư 
hỏng, độ an toàn và tính hiệu quả 
không cao. Cùng với nhân dân trong 
tỉnh, cán bộ, công nhân viên Công ty 
Điện lực Bắc Kạn đã hết sức nỗ lực, 
cố gắng, với một quyết tâm rất cao, 
từng bước phát triển lưới điện đáp 
ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ 
sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của 
nhân dân, trong đó chủ yếu là cấp 
điện cho thị xã Bắc Kạn và một vài 
địa phương lân cận.   

Thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ IX và Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
10 năm 2001-2010, Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc và Công ty Điện 
lực Bắc Kạn nói riêng đã dành một 

nguồn vốn không nhỏ để tập trung 
phát triển lưới điện nông thôn. Đặc 
biệt là ngoài việc hoàn thiện hệ 
thống lưới điện trên địa bàn thị xã - 
trung tâm tỉnh, Công ty còn đầu tư, 
xây dựng các tuyến đường dây và 
trạm biến áp, đưa điện lưới Quốc 
gia về 122/122 xã, phường và thị trấn 
trong toàn tỉnh (đạt 100%), đồng 
thời, tổ chức quản lý, vận hành và 
trực tiếp bán điện cho người dân 
khu vực nông thôn 07 huyện miền 
núi, gồm: Na Rì, Ngân Sơn, Bạch 
Thông, Chợ Mới, Ba Bể, Chợ Đồn, 
Pác Nặm. Công ty cũng đã chủ 
động phối hợp với các ngành chức 
năng tham mưu xây dựng quy 
hoạch phát triển điện lực tỉnh Bắc 
Kạn đáp ứng nhu cầu quản lý và 
vận hành và phát triển hệ thống 
lưới điện phù hợp với thực tiễn.

Từ năm 2010 đến nay, Công 
ty Điện lực Bắc Kạn đã đạt được 
những kết quả rất quan trọng trong 
phát triển mạng lưới điện, nhất là 
hệ thống lưới điện vùng sâu, vùng 
xa, vùng cao trong tỉnh, góp phần 
từng bước xóa đói, giảm nghèo, 
nâng cao dân trí, Công ty đã chủ 
động đầu tư, xây dựng mới nhiều 
trạm biến áp và đường dây tải điện. 

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 03 
tuyến đường dây 110 kV dài 134,8 
km (gồm Bắc Kạn - Phú Lương; 
Cao Bằng - Bắc Kạn, Bắc Kạn - Chợ 
Đồn) và 02 trạm biến áp 110 kV Bắc 
Kạn, Chợ Đồn; gần 3.800 km đường 
dây trung thế và hạ thế, hơn 900 
trạm biến áp các loại từ 10-35 kV 
(với tổng dung lượng là 130.104,5 
kVA), đáp ứng đủ nhu cầu của phụ 
tải, với mức tăng trưởng điện bình 
quân hàng năm từ 10-15%. Nhiều 
khu công nghiệp, nhà máy chế biến 
khoáng sản, lâm sản và lương thực, 
thực phẩm được xây dựng tại trung 
tâm thành phố và các huyện như 
Chợ Đồn, Chợ Mới…, đã đi vào 
hoạt động. Có điện, cũng đã tạo 
đà để tỉnh khai thác tiềm năng thế 
mạnh về du lịch, dịch vụ, bảo đảm 
điều kiện cho việc nâng cao chất 
lượng dịch vụ của các cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Với sự đóng góp của ngành 
Điện, sự nỗ lực của Đảng bộ và 
nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh 
tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn đã có 
nhiều khởi sắc và thu được nhiều 
thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 20 năm 
qua tăng trên 10%/năm. Thu ngân 

Ông LÝ THÁI HẢI
Phó Bí thư Tỉnh ủy

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn

Công ty Điện lực Bắc Kạn:

Góp phần đắc lực vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh trong thời kỳ CNH, HĐH
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sách tăng bình quân 19,8%/năm. 
Thu nhập bình quân đầu người năm 
2016 đạt 26,6 triệu đồng, tăng 21 lần 
so với năm 1997. Cơ cấu kinh tế của 
tỉnh chuyển dịch theo hướng tích 
cực. Sản xuất nông - lâm nghiệp 
phát triển khá toàn diện, tăng cả 
quy mô, năng suất và hiệu quả với 
tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 
7,3%/năm. Lương thực bình quân 
đầu người tăng hơn 2 lần. Năng lực 
sản xuất công nghiệp của tỉnh có 
nhiều tiến bộ, bắt đầu hình thành 
các phân ngành công nghiệp như 
chế biến khoáng sản, chế biến gỗ, 
nông sản. Giá trị sản xuất công 
nghiệp tăng bình quân 7,25%/năm. 
Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
bán lẻ và doanh thu dịch vụ tăng 
bình quân 16%/năm.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 
được quan tâm đầu tư, nâng cấp. 
Bên cạnh đó, hạ tầng đô thị, nông 
thôn được quan tâm đầu tư xây 
dựng, làm thay đổi đáng kể diện 
mạo đô thị và nông thôn, tạo ra 
năng lực mới phục vụ sản xuất, đời 
sống nhân dân. Các lĩnh vực văn 
hoá - xã hội được quan tâm đầu tư, 
mạng lưới giáo dục được mở rộng, 
chất lượng đào tạo được nâng cao. 
Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ 
nhân dân được cải thiện đáng kể… 

Công ty Điện lực Bắc Kạn cũng 
đã góp phần đắc lực vào việc thực 
hiện chiến lược phát triển kinh tế, 
đảm bảo an sinh xã hội của địa 
phương, trong đó nổi bật là chương 
trình điện khí hóa nông thôn. Đến 
thời điểm này, Bắc Kạn đã có hơn 
96% số hộ dân được sử dụng điện 
lưới Quốc gia. Công ty Điện lực 
Bắc Kạn đã hoàn thành 100% kế 
hoạch tiếp nhận lưới điện hạ áp 
nông thôn và bán điện trực tiếp 
tới từng hộ dân và đang tập trung 
đầu tư để thực hiện các Đề án đưa 
điện về thôn, bản đã đem lại hiệu 
quả thiết thực: Bà con các dân tộc 
trong tỉnh được sử dụng điện an 
toàn, ổn định, với chất lượng tốt; 
ngành Điện có điều kiện đầu tư, cải 
tạo, nâng cấp lưới điện, giảm được 

tỷ lệ tổn thất điện năng; người dân 
được hưởng giá bán điện theo quy 
định của Chính phủ; thực hiện tốt 
quy hoạch lưới điện tại các địa 
phương…, góp phần tích cực để 
đến năm 2016 có 03 xã trong tỉnh 
được công nhận đạt tiêu chí Nông 
thôn mới, phấn đấu trong giai đoạn 
2016-2020 sẽ có 26 xã Nông thôn 
mới. Bên cạnh đó, Công ty còn 
hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ nộp 
thuế cho ngân sách tỉnh, tham gia 
nhiều hoạt động có ý nghĩa như 
phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh 
hùng, ủng hộ các Quỹ xã hội từ 
thiện, đền ơn đáp nghĩa,… tại các 
địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. 

Thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của tỉnh trong giai 
đoạn 2015-2020 theo tinh thần Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XI, đẩy mạnh thực hiện 04 nhiệm 
vụ trọng tâm, trong đó: “Tập 
trung phát triển các sản phẩm công 
nghiệp có tiềm năng, thế mạnh, mà 
trọng tâm là công nghiệp chế biến 
nông, lâm sản và chế biến khoáng 
sản. Thực hiện Đề án tái cơ cấu 
ngành Công Thương phục vụ sự 
nghiệp CNH, HĐH và phát triển 
bền vững giai đoạn đến năm 2020, 
tầm nhìn đến năm 2030 trên địa 
bàn tỉnh Bắc Kạn”… do đó, nhu cầu 
sử dụng điện sẽ rất lớn. Ngành điện 
nói chung và Công ty Điện lực Bắc 
Kạn nói riêng sẽ phải cố gắng, nỗ 

lực để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. Tỉnh ủy, HĐND, Ủy 
ban nhân dân tỉnh luôn ghi nhận và 
biểu dương sự đóng góp to lớn của 
các thế hệ cán bộ, công nhân viên 
Công ty Điện lực Bắc Kạn đối với 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh nhà và mong rằng, Công 
ty tiếp tục phát huy thành tích của 
mình trong 20 năm qua, nỗ lực hơn 
nữa, thực hiện tốt phương châm 
“Điện đi trước một bước”, nhằm 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện 
phục vụ chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực 
hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XI nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày 
thành lập Công ty Điện lực Bắc 
Kạn, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, 
Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi xin gửi 
lời chúc mừng tới các thế hệ cán 
bộ, công nhân viên trong Công ty. 
Chúc Công ty Điện lực Bắc Kạn 
phát huy thành tích đã đạt được, 
đoàn kết, lao động sáng tạo, tăng 
cường đầu tư, đổi mới thiết bị và 
khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, 
phục vụ chiến lược phát triển sản 
xuất kinh doanh, nâng cao đời sống 
tinh thần cho người lao động, cung 
cấp đủ điện phục vụ phát triển kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh 
và góp phần thực hiện thắng lợi 
công cuộc CNH, HĐH đất nước 

Ban lãnh đạo Công ty Điện lực Bắc Kạn đón nhận Bằng khen của UBND 
tỉnh Bắc Kạn trao tặng.
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Từ nhiều năm qua, Công ty Điện lực Vĩnh Long (PC Vĩnh 
Long) đã liên tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, góp 
phần cung cấp đủ điện phục vụ phát triển KT-XH trên địa 
bàn tỉnh, trong đó, công tác tiết kiệm điện (TKĐ) trở thành 
một trong những điểm sáng với những biện pháp tuyên 
truyền sáng tạo và hiệu quả. Nhân hưởng ứng Chiến dịch 
Giờ Trái đất 2017, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có 
cuộc trao đổi với ông Nguyễn Phước Năng – Giám đốc PC 
Vĩnh Long xung quanh vấn đề này.

PV: Năm 2016, PC Vĩnh Long đã hoàn thành toàn 
diện, xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, trong đó 
công tác tiết kiệm điện năng tiếp tục đạt những tiến bộ 
mới. Xin ông cho biết, PC Vĩnh Long đã có những giải 
pháp gì để làm tốt công tác tuyên truyền TKĐ?

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC NĂNG: Quán triệt Chỉ thị 
171/CT-TTg, ngày 26/01/2011 của Thủ tướng Chính 
phủ, Chỉ thị của UBND tỉnh Vĩnh Long, của Bộ Công 
Thương và các văn bản chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam về công 
tác TKĐ, ngay từ đầu năm, Công ty đã phối hợp Sở 
Công Thương tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết 
định thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung cấp điện, 
TKĐ tỉnh Vĩnh Long. Bên cạnh đó, phối hợp với các 
tổ chức đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ 
biến những kiến thức về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả dưới nhiều hình thức khác nhau, như lồng ghép 
các cuộc họp khu dân cư với vận động thực hiện TKĐ 
trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình, tuyên truyền 
trên các tờ thông tin nội bộ và được đông đảo hội viên, 
đoàn viên đồng tình hưởng ứng. 

Năm 2016, Công ty đã tổ chức được 13.033 cuộc 
sinh hoạt với 365.514 lượt người tham gia và tổ chức 18 
lớp tập huấn kiến thức sử dụng điện tiết kiệm với 1.278 
người tham dự. Nổi bật là triển khai thực hiện được 
42 mô hình “Phụ nữ TKĐ” với 630 hộ tham dự... Bên 
cạnh đó, Công ty còn phát động chương trình “Ấp/
khóm văn hóa TKĐ năm 2016” rộng khắp trên địa bàn 
tỉnh Vĩnh Long, có 48 ấp/khóm văn hóa với 4.091 hộ 

gia đình đăng ký tham gia chương trình; Triển khai thực 
hiện quảng bá, giới thiệu thực hiện được 01 mô hình 
ESCO tại khách sạn Cửu Long trên địa bàn Thành phố 
Vĩnh Long; Lắp đặt 230 ghế đá in nội dung tuyên truyền 
về sử dụng điện tiết kiệm và an toàn tại các khu vực 
công cộng. Phối hợp với Tỉnh đoàn Vĩnh Long tham 
gia diễu hành hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất tại các 
tuyến đường với nội dung hưởng ứng sự kiện Giờ Trái 
đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Lắp đặt 230 ghế đá in 
nội dung tuyên truyền về sử dụng điện tiết kiệm và an 
toàn tại các khu vực công cộng; Lắp đặt hệ thống chiếu 
sáng công cộng (Sử dụng 129 đèn led) cho 21 hẻm trên 
địa bàn huyện, thành phố với tổng chiều dài là 3.381m; 
tặng đèn led TKĐ cho 160 phụ nữ nghèo...

PV: PC Vĩnh Long đã đạt được kết quả như thế nào 
trong phong trào vận động TKĐ, thưa ông?

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC NĂNG: Năm 2016, PC 
Vĩnh Long đã đảm bảo cung cấp điện cho các mục 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng nhu cầu 
điện cho sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
Tuy nhiên, theo dự báo trong một vài năm tới, khu 
vực miền Nam có thể sẽ còn gặp khó khăn trong việc 
bảo đảm cung cấp điện trong các tháng mùa khô, nhất 
là khi gặp hạn hán kéo dài, không đủ nước cho các 
nhà máy thủy điện phát điện và trong tình huống mất 
cân đối cung cầu trên hệ thống điện. Trong khi đó, 
việc thực hiện TKĐ trong sản xuất, kinh doanh và tiêu 
dùng chưa được triệt để, gây lãng phí tài nguyên của 
đất nước, ảnh hưởng xấu đến môi trường.

Ông NGUYỄN PHƯỚC NĂNG 
Giám đốc PC Vĩnh Long

PC Vĩnh Long: 

Tuyên truyền tiết kiệm điện 
nâng cao ý thức người dân
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Nhận thức được sự khó khăn chung đó, PC Vĩnh 
Long đã quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền 
phổ biến đến khách hàng, người dân việc sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả trong sinh hoạt, sản xuất, kinh 
doanh đã giúp cho công tác cung cấp điện vào các 
tháng mùa khô giảm bớt khó khăn và góp phần đảm 
bảo được an ninh năng lượng quốc gia. Bên cạnh đó, 
dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, EVNSPC cùng với sự 
hỗ trợ tích cực của Sở Công Thương, sự phối hợp chặt 
chẽ của các tổ chức đoàn thể, Công ty Điện lực Vĩnh 
Long đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cung cấp điện an 
toàn, liên tục, đáp ứng đủ nhu cầu SXKD và đời sống 
sinh hoạt của nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng 
trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua. Bằng 
nhiều biện pháp thiết thực, Công ty đã thực hiện tiết 
kiệm 24,5 triệu kWh (so với kế hoạch Tổng công ty giao 
là 17,3 triệu kWh), đạt 141,6% tương ứng số tiền tiết 
kiệm là 40,4 tỷ đồng.

PV: Hiện nay trên mạng xã hội có lan truyền, quảng 
cáo bán các thiết bị “Tiết kiệm điện” làm công tơ quay 
chậm, thậm chí quay ngược tại các hộ gia đình, ông có 
khuyến cáo gì đối với khách hàng của PC Vĩnh Long?

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC NĂNG: Các thiết bị “Tiết 
kiệm điện” để làm giảm lượng điện năng sử dụng trong 
gia đình hàng tháng hiện nay đang rao bán trên các 
trang mạng xã hội là loại thiết bị chưa được cơ quan 
kiểm định Nhà nước xác định chất lượng sản phẩm 
và tính hiệu quả TKĐ. Trên thực tế, không có thiết bị 
nào tạo ra TKĐ, để TKĐ phải áp dụng các giải pháp 
như: Sử dụng các thiết bị điện có hiệu suất cao (đèn 
compact, đèn led, tivi led, thiết bị điện có dán nhãn tiết 
kiệm năng lượng...); Thay đổi thói quen sử dụng điện: 
Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên thay 
cho đèn và máy điều hòa không khí; Tắt các thiết bị 
điện khi không sử dụng... Vì vậy, quí khách hàng không 
nên tin vào lời quảng cáo không có cơ sở, tránh mất 
tiền mua thiết bị này mà không mang lại hiệu quả.

PV: Để TKĐ trở thành ý thức và hành động tự giác 
của người dùng điện, PC Vĩnh Long đã đổi mới hình 
thức tuyên truyền vận động và áp dụng các giải pháp 
đồng bộ trong năm kế hoạch 2017 như thế nào?

ÔNG NGUYỄN PHƯỚC NĂNG: Nhằm nâng cao 
hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động sử dụng 
điện tiết kiệm trong năm 2017, PC Vĩnh Long tiếp tục 
phối hợp với Sở Công Thương tham mưu cho UBND 
tỉnh Vĩnh Long ban hành văn bản chỉ đạo việc thực hiện 
TKĐ trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các cơ quan báo 
chí, Đài Truyền hình Vĩnh Long phát sóng nội dung 
tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến 
mọi tầng lớp nhân dân. Tiếp tục phát cẩm nang, tài liệu 

hướng dẫn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Duy trì, 
thay mới bạt các bảng Pano tuyên truyền TKĐ hiện có. 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá các chương 
trình, sự kiện truyền thông về TKĐ năm 2017 như: Sự 
kiện “Giờ Trái đất”; Chương trình “Ấp/khóm văn hóa 
TKĐ”. Phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo Vĩnh Long 
tổ chức cuộc “Thi tìm hiểu về sử dụng điện tiết kiệm & 
hiệu quả”; phát hành bộ câu hỏi trắc nghiệm để học sinh 
tham gia chọn đáp án, tổng hợp kết quả từ thùng phiếu 
đặt tại trường để xét chọn và phát giải thưởng (kết hợp 
tuyên truyền phổ biến kiến thức TKĐ và phát cẩm nang 
sử dụng điện tiết kiệm) trong buổi sinh hoạt dưới cờ hàng 
tháng ở các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh.

 Đề xuất với Tổng công ty Điện lực miền Nam 
khảo sát mô hình ESCO tiết kiệm điện cho 3 doanh 
nghiệp đã đăng ký trong năm 2016. Vận động, tuyên 
truyền các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất sử dụng thiết 
bị TKĐ trong dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, trang 
bị hệ thống chiếu sáng bằng đèn TKĐ như đèn com-
pact, led; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra, tư 
vấn khách hàng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả; Kiểm toán năng lượng đối với doanh nghiệp trọng 
điểm; Tổ chức hội thảo sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả đối với doanh nghiệp trên địa bàn.

Phối hợp với 6 tổ chức, đoàn thể, hội thực hiện 
tuyên truyền và cấp phát tài liệu TKĐ đến các đơn vị 
cơ quan ban, ngành trong tỉnh để triển khai các nội 
dung hướng dẫn đến các tuyên truyền viên của các tổ 
chức đoàn thể thực hiện vận động sâu rộng đến các 
đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân tham gia 
tích cực trong việc sử dụng điện tiết kiệm, nhằm mang 
lại lợi ích cho toàn xã hội. Tuyên truyền quảng bá các 
thiết bị TKĐ dân dụng có dán nhãn năng lượng, hướng 
dẫn khách hàng cách nhận biết nhãn năng lượng.

PV: Xin cám ơn ông!

VŨ HUY BĂNG (thực hiện)

 Ra quân triển khai công tác tuyên truyền TKĐ



VŨ ĐĂNG NGHỊ 

Xây dựng thương hiệu, gìn giữ thương hiệu và định vị thương hiệu..., đó 
là tất cả những gì mà tập thể Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà 
Nội (HBT) đang cố gắng để xây dựng uy tín và niềm tin trong lòng người 
tiêu dùng, khẳng định thương hiệu Việt.

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VIỆT

NỖ LỰC XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

 Cho đến nay, đã gần một thập kỷ xây dựng và phát 
triển, trải qua nhiều thăng trầm, nhưng thời điểm mới 
thành lập là cái mốc đáng nhớ nhất, ghi dấu một giai 
đoạn doanh nghiệp này phải "gò lưng” vượt khó. Lãnh 
đạo Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà Nội nhớ 
lại, chập chững bước ra khỏi giảng đường đại học sau 
thời gian tìm hướng đi cho mình và quyết định thành lập 
doanh nghiệp chuyên sản xuất máy biến áp phân phối 
và tạo dựng thương hiệu riêng. Không như những doanh 
nghiệp nhà nước vốn hàng nghìn tỷ đang hoạt động 
hiệu quả, doanh nghiệp trẻ chỉ 10 cán bộ và chưa có nhà 
xưởng, với quyết tâm lỗ lực của Ban lãnh đạo, tháo gỡ 

từng khó khăn, bước đầu thuê lại xưởng máy móc thiết 
bị của Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, xây dựng 
niềm tin với nhà cung cấp nguyên liệu đầu vào. Công 
tác bán hàng lại càng trở ngại hơn khi phải đối mặt với 
cơ chế thị trường đặc thù của Việt Nam. Có thời gian 
dài sản phẩm làm ra không bán được do tiêu chuẩn kỹ 
thuật thay đổi liên tục và không đồng nhất trên lưới 
điện Việt Nam, dẫn đến đời sống người lao động gặp 
nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo Công 
ty quyết định phải đổi mới mọi mặt: Tập trung lực 
lượng lao động, cán bộ kỹ thuật hợp tác với các giảng 
viên hàng đầu về máy điện của Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội để nghiên cứu hoàn thiện dây chuyền sản 

Máy biến thế HBT:

Trụ sở Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội
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xuất, cho ra sản phẩm mới đáp ứng 
được các tiêu chuẩn trong nước và 
thế giới, đặc biệt là sản phẩm máy 
biến áp siêu tiết kiệm năng lượng 
dùng lõi từ Amorphous, đồng thời 
áp dụng Hệ thống quản lý sản xuất 
theo tiêu chuẩn ISO… Mặt khác, 
chú trọng khâu tiếp thị Marketing 
công nghiệp đặc thù, nghiên cứu 
phân loại đối tượng khách hàng để 
mở rộng thị trường hiệu quả. Sau 5 
năm xây dựng, máy biến áp mang 
nhãn hiệu HBT đã có mặt ở hầu hết 
lưới điện thuộc Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam, các địa phương và trên lưới 
điện của nhiều nước trong khu vực.

GÌN GIỮ THƯƠNG HIỆU

 Sau khi chất lượng mẫu mã sản 
phẩm đã dần có chỗ đứng trên thị 
trường, những năm tiếp theo, hoạt 
động sản xuất của Công ty liên tục 
tăng trưởng và phát triển ổn định, 
tốc độ tăng trưởng sản xuất năm 
sau cao hơn năm trước từ 20 đến 
40%/năm. Có thể nói, đây là giai 
đoạn có nhiều thay đổi nhất, là thời 
gian thử thách và cọ xát với nhiều 
đối thủ cạnh tranh, bắt nhịp chế thị 
trường và kinh nghiệm kinh doanh 
phù hợp với đặc thù của Việt Nam. 
Năm 2012, đánh dấu mốc son mới 
trong lịch sử hình thành và phát 
triển của HBT, đó là Công ty đã 
khánh thành nhà máy với công nghệ 
hiện đại và đồng bộ tại lô CN 03-08 
KCN Ninh hiệp, Gia Lâm, Hà Nội. 
Sự gọt dũa thương hiệu cũng được 
Ban lãnh đạo đưa ra trong giai đoạn 
này. Các giải pháp đồng bộ như xây 
dựng 5S trong sản xuất; Áp dụng 
ISO trong quản trị điều hành; Xây 
dựng và truyền thông bộ quy tắc 
văn hoá HBT đến toàn thể CBCNV 
và khách hàng. Chính những quyết 
định này đã đem đến cho Công ty 
những thay đổi đột biến. Đối với 
các doanh nghiệp, sản xuất máy 
biến áp vốn nhà nước thì doanh 
thu bán hàng trăm tỷ đồng là đơn 
giản, còn với doanh nghiệp trẻ như 

HBT, để xuất phát từ số vốn điều lệ 
3 tỷ lên doanh thu 200 tỷ đồng và là 
đối tác của các Tổng công ty Điện 
lực, các tập đoàn kinh doanh trong 
và ngoài nước quả là một kỳ công, 
là sự cố gắng gìn giữ thương hiệu 
vô cùng ý nghĩa. Trong thời gian 
này, Công ty cũng đón nhận nhiều 
phần thưởng danh giá: "Cúp Vàng 
- Giải thưởng thương hiệu trường 
tồn của thế kỷ 21"; Cúp "Thương 
hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam"; 
được các cơ quan chuyên ngành 
đánh giá cao về tính đột phá trong 
công nghệ chế tạo máy biến áp vô 
định hình siêu tiết kiệm tổn thất.

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU, 
HƯỚNG TỚI TƯƠNG LAI

Với phương châm luôn hướng 
tới khách hàng, không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm cũng như 
dịch vụ, giờ đây Công ty Cổ phần 
Chế tạo Máy biến thế Hà Nội đã 
thiết lập được hệ thống phân phối 
sản phẩm rộng khắp trên toàn 
quốc với 2 nhà máy với trên 20 đại 
lý phân phối và được đánh giá là 
một trong 5 doanh nghiệp sản xuất 
máy biến áp hàng đầu Việt Nam. 
Công ty đã cung cấp cho xã hội 
và cộng đồng những máy biến thế, 
thiết bị điện chất lượng cao, tin 
cậy, an toàn, tiết kiệm điện; góp 

phần thay đổi kiến trúc lưới điện 
và phát triển cộng đồng.

Xác định rõ vị thế và thương 
hiệu máy biến áp HBT, Công ty 
luôn chú trọng các hoạt động 
quảng bá, phát triển thương hiệu và 
định hướng vươn tới những đích cụ 
thể. Năm 2017: Giữ vững vị thế tốp 
5 trong lĩnh vực sản xuất máy biến 
áp tại Việt Nam; Xây dựng HBT 
đến năm 2020 trở thành một trong 
những nhà sản xuất máy biến thế 
phân phối hàng đầu Việt Nam và 
khu vực, thông qua chiến lược phát 
triển bền vững dựa trên 5 yếu tố 
cạnh tranh cốt lõi, đó là: Quy trình 
sản xuất kinh doanh khép kín; Hệ 
thống phân phối - bán lẻ đến tận 
tay người tiêu dùng; Thương hiệu 
hướng đến cộng đồng; Hệ thống 
quản trị và văn hoá doanh nghiệp 
đậm tính nhân văn; Tiên phong đầu 
tư đổi mới công nghệ để mang lại 
giá trị gia tăng cao nhất cho doanh 
nghiệp, người lao động và xã hội.

Với việc định vị thương hiệu 
trong tương lai, rõ ràng Ban lãnh 
đạo Công ty muốn gửi tới người 
tiêu dùng một thông điệp: Sản 
phẩm công nghiệp Việt nói chung, 
máy biến áp HBT nói riêng luôn 
vững tin song hành và phát triển 
cùng với sự tiến bộ của xã hội 

HBT xuất xưởng hàng loạt máy biến áp
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TỪ NHỮNG TOAN TÍNH KHOA HỌC ĐÓN 
ĐẦU THỜI TIẾT

Bước sang năm 2017, SBA đã sản xuất kinh doanh 
được 14 năm. Chức năng kinh doanh ban đầu là đầu 
tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện, SBA đã 
phát triển thêm về lĩnh vực tư vấn, khai thác khoáng 
sản, bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định an toàn đập,… SBA 
đang quản lý vận hành và kinh doanh điện năng tại 
2 nhà máy thủy điện: Thủy điện Khe Diên công suất 
9MW, Thủy điện Krông H'năng công suất 64MW, tổng 
sản lượng điện hai nhà máy cung cấp cho hệ thống điện 
Quốc gia trung bình hằng năm là 210 triệu kWh.

Hiệu quả không chỉ dừng lại ở việc bổ sung nguồn 
điện quý giá cho khu vực miền Trung, hoàn thành 
nghĩa vụ ngân sách với nhà nước hàng năm, Nhà máy 
thủy điện Krông H’năng của SBA đã góp phần điều tiết 
nước phục vụ dân sinh hiệu quả cho hạ du Krông Pa 
tỉnh Gia Lai bị khô hạn trong nhiều năm qua.

Năm 2016,  điều kiện thời tiết tiếp tục diễn biến 
không thuận lợi do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, 
trong 10 tháng đầu năm, các hồ chứa tích nước không 
đạt yêu cầu, ảnh hưởng lớn đến kế hoạch vận hành sản 

xuất điện. Với những nỗ lực  trong chỉ đạo, điều hành 
của HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty, truyền thống 
đoàn kết, lao động sáng tạo của CBCNV, Công ty đã 
đưa ra những sáng kiến hay như: dự báo sản lượng điện 
năm chính xác theo hiện tượng ENSO từ số liệu nhiệt 
độ thực đo trên Thái Bình Dương của Hải quân Hoa 
Kỳ; đưa mô hình HEC HMS vào tính toán từ số liệu đo 
mưa để dự báo lũ; chế tạo thành công thiết bị đo mực 
nước hồ độ chính xác 1mm để tính toán lưu lượng xả lũ 
hợp lý hồ thủy điện Krông H’năng... đã giúp SBA ứng 
phó phù hợp thời tiết, khí hậu để vận hành hồ ngày 
càng khoa học.

Kết quả cuối năm 2016, lũ đã về đầy hồ Krông 
H’năng trong tháng 11 và hồ Khe Diên trong tháng 12, 
SBA đã vận hành tối ưu nhà máy Krông H’năng, nhà 
máy Khe Diên mang lại hiệu quả kinh doanh tốt.  

ĐẾN NHỮNG THÀNH QUẢ 2016 MANG 
ĐẬM TINH THẦN LAO ĐỘNG SÁNG TẠO

Trong năm 2016, SBA đã triển khai tổng lực các 
công việc kinh doanh trên cả các phương diện sản xuất 
và dịch vụ một cách linh hoạt và hiệu quả, chuẩn bị 
các giải pháp về tài chính, kỹ thuật để vận hành sản 

TƯỚNG VĂN

Con nước mùa xuân đã về với SBA, thỏa lòng hồ khao khát của thủy điện Krông 
H’năng và Khe Diên những ngày cuối năm 2016, tạo cơ hội tốt nhất cho SBA hoàn 
thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch SXKD. Trong không khí chan hòa niềm vui 
chung đó, ngày 18/4/2017 tại TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA) đã tổ 
chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017.

Sức bật cho năm 2017,  
khẳng định niềm tin bền vững với cổ đông

Sức bật cho năm 2017,   
khẳng định niềm tin bền vững với cổ đông

Công ty CP Sông Ba:Công ty CP Sông Ba:
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xuất điện hài hòa ở 2 nhà máy. Trong đó phải kể đến 
việc đàm phán thành công giá bán điện cho nhà máy 
Krông H’năng. Đặc biệt mở rộng dịch vụ tư vấn với 
tổng giá trị các hợp đồng ký kết đạt 21,77 tỷ đồng, đây 
là hướng đi đúng, phát huy được tiềm năng và trí tuệ 
của CBCNV Công ty.

Trong quý 4/2016, Công ty đạt doanh thu hơn 105 
tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ nhưng lãi gộp đạt đến 
gần 73 tỷ đồng, tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế gần 47 
tỷ đồng quý 4, tăng 14% so với cùng kỳ, nâng lũy kế cả 
năm 2016 lên 64,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 24% 
so với năm 2015. EPS năm 2016 đạt 1.065 đồng.

So với kế hoạch 61,29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế 
mà đại hội đồng cổ đông giao phó, SBA đã vượt 5% 
kế hoạch.

TẠO ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
TRONG NIỀM TIN CỔ ĐÔNG  

Nhìn về 2017, SBA đã đề ra mục tiêu sản xuất kinh 
doanh với sản lượng điện thương phẩm đạt 209 triệu 
kWh, doanh thu từ sản xuất điện đạt 230 tỷ đồng, lãi cơ 
bản trên mỗi cổ phiếu 1.250 đồng.

Những nỗ lực vượt khó mà Lãnh đạo và CBCNV 
SBA đã đồng tâm hiệp lực thực hiện trong năm KH 
2016 trở thành đòn bẩy, tạo sung lực mới để SBA bứt 
phá đi lên, khẳng định sự phát triển bền vững trong 
niềm tin cổ đông. Kế hoạch và biện pháp luôn song 
hành. Tại Hội nghị tổng kết này, SBA đã đưa ra được 
những định hướng đúng đắn cho con đường phía trước.

Chìa khóa cho 2017 là Công ty tăng cường quản lý 
tốt nguồn vốn, phát huy hiệu quả bộ máy quản lý, đặc 
biệt quan tâm đến năng suất lao động, đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn và quản lý. 

Có chiến lược đào tạo, tạo nguồn lực thông qua điều 
chuyển, luân chuyển nhân sự; Tin học hóa toàn bộ 
công tác quản lý, điều hành, không ngại trang bị đầu tư 
để hội nhập không gian số; Nắm bắt xu thế phát triển 
năm 2017, nghiên cứu hợp tác quốc tế trong phát triển 
những sản phẩm mới.

SBA đi sâu phát triển mạnh công tác sáng kiến, 
sáng kiến phải thiết thực, bám sát thực tiễn, nhất là 
phục vụ tốt cho công tác dự báo và xả lũ, đảm bảo 
an toàn cho công trình và người dân hạ du, thương 
mại hóa sáng kiến đo mực nước hồ độ chính xác để 
cùng các đơn vị khác xả lũ an toàn và hiệu quả. Ngoài 
ra, SBA cũng đẩy mạnh công tác nghiên cứu khả thi 
đầu tư dự án mở rộng NM Khe Diên, nâng công suất 
nhà máy lên 15 MW; dự án điện mặt trời trên lòng hồ 
Krông H’năng 5 MW. Đây là một trong những yếu tố  
nâng cao giá trị cổ phiếu SBA, tạo niềm tin bền vững 
với cổ đông. 

SBA khiêm tốn cho rằng: SBA năm 2016 đã tạo ra 
điểm sáng, vươn lên khỏi mặt đất, tạo nền cho thực 
hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017 

Ký kết Hợp đồng mua bán điện Nhà máy Thủy điện Krông H'năng 
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Các sản phẩm của Tổng công ty May 10 (May 10) thuộc Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam không chỉ được người tiêu dùng trên thế giới ưa thích mà còn được 
đông đảo người tiêu dùng Việt Nam rất mến mộ.

Mở rộng hệ thống đại lý

Thực hiện Thông báo số 
264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 
của Bộ chính trị về việc 
tổ chức cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, May 10 đã mở rộng 
các đại lý, nhằm đưa sản phẩm đến 
đông đảo người tiêu dùng trong cả 
nước. Với hàng trăm cửa hàng, đại 
lý phân phối trên toàn quốc, thương 
hiệu thời trang May 10 đang ngày 
càng khẳng định được vị thế vững 
chắc của mình trong lòng người tiêu 
dùng trong và ngoài nước. Nằm 
trong chiến lược mở rộng, phát 
triển hệ thống phân phối sản phẩm 
thời trang. Ngày 16/03/2017, May 10 
đã khai trương đại lý M10 - Đại Hà 
Thịnh tại số 33, đường Kinh Dương 
Vương, thị trấn Hồ, Thuận Thành, 
Bắc Ninh. Đây là đại lý bán và giới 
thiệu sản phẩm May 10 đầu tiên 
tại huyện Thuận Thành, tọa lạc tại 
trung tâm huyện, vị trí thuận tiện 
cho việc đi lại mua sắm của khách 
hàng tại Bắc Ninh. Sản phẩm được 
trưng bày khoa học, với mẫu mã 
đa dạng, màu sắc phong phú, đội 
ngũ nhân viên bán hàng chuyên 
nghiệp, hướng đến mục tiêu làm 
hài lòng khách hàng khi đến mua 
sắm tại cửa hàng. Việc khai trương 
thêm đại lý mới tại một trong số các 
thành phố lớn của cả nước nhằm 
thực hiện chiến lược phát triển kênh 
phân phối nội địa, đưa sản phẩm 
của doanh nghiệp đến với người 
tiêu dùng cả nước. Ngoài việc áp 

HẢI YẾN

May 10 

Khai trương Đại lý May 10 - Đại Hà Thịnh

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc May 10, dự lễ Khai trương Đại lý 
May 10 - Đại Hà Thịnh
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dụng các tiêu chuẩn, thiết bị 
công nghệ hiện đại, May 10 
luôn chú trọng cải tiến mẫu 
mã, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đáp ứng nhu cầu của 
nhiều phân khúc thị trường.

Cầm trên tay 3 sản phẩm 
vừa chọn, trị giá trên 2 triệu 
đồng, khách hàng Vũ Văn 
Quân quê ở Thuận Thành, 
Bắc Ninh, bộc bạch: “Tôi đã 
dùng quần áo May 10 nhiều 
năm rồi. Tôi thực sự hài lòng 
vì sản phẩm M10 rất phù hợp 
với thẩm mỹ và kinh tế của 
dân văn phòng chúng tôi, nên 
mỗi lần lên Hà Nội, tôi lại ghé 
qua mua quần, áo. Đặc biệt, 
việc mở thêm Đại lý May 10 
tại Thuận Thành - Bắc Ninh 
càng khiến những khách hàng 
trung thành của May 10 như 
chúng tôi thêm thuận lợi hơn 
khi mua hàng. Hy vọng May 
10 sẽ mở rộng hơn nữa hệ 
thống cửa hàng và Đại lý trên 
toàn quốc”.

Ông Nguyễn Ngọc An 
- Chủ tịch Hội đồng thành 
viên kiêm Giám đốc Công 
ty May Xuất khẩu Đại Hà 
Thịnh - đại lý của May 10 tại 
thị trấn Hồ cho biết: “Sản 
phẩm May 10 là thương hiệu 
đạt chuẩn quốc gia và quốc 
tế, chiếm được niềm tin của 
khách hàng. Chúng tôi đã có 
kế hoạch sẽ tạo ra các chuỗi 
cửa hàng nhỏ của Tập đoàn 
Đại Hà Thịnh để phân phối 
các sản phẩm May 10”.

Hiện nay, May 10 đã thiết 
lập hệ thống tiêu thụ sản 
phẩm với hàng trăm cửa hàng, 
đại lý được phân bổ trên cả 
3 miền: Bắc, Trung, Nam tạo 
nên mạng lưới phân phối rộng 
lớn, chắp cánh cho sản phẩm 
và thương hiệu May 10 đến 
tận tay những người tiêu dùng 
trên mọi miền đất nước 

Khóa học sẽ 
diễn ra từ ngày 
13/3/2017 đến 
ngày 29/01/2018, 

các học viên sẽ được các 
giảng viên nhiều kinh 
nghiệm của Tổng công 
ty, Trường Cao đẳng 
Nghề Long Biên truyền 
đạt những kiến thức cơ 
bản về nghiệp vụ như: 
Kỹ năng thương thuyết 
đàm phán; Thay đổi tư 
duy và tinh thần làm việc nhóm; Công tác kế hoạch và điều độ sản xuất; Vật 
liệu may; Thiết kế công nghệ sản xuất và các kỹ năng cơ bản về thiết kế may 
sản phẩm. Trong quá trình học tập, Ban tổ chức sẽ có đánh giá quá trình học 
tập, đề xuất thay đổi và bổ sung chương trình học để giúp học viên có được 
kiến thức tốt nhất.

Phát biểu tại lễ khai giảng, ông Thân Đức Việt - Phó Tổng Giám đốc, Hiệu 
trưởng Nhà trường nhấn mạnh: “Khóa học là cơ hội để cán bộ mặt hàng được 
cập nhật, bổ sung những kiến thức về may mặc, thương phẩm, áp dụng kiến 
thức đó để hiểu hơn về công việc của mình, đàm phán, truyền tải thông tin đến 
với khách hàng một cách đầy đủ, đồng thời chuyển giao thông tin cho bộ phận 
liên quan tạo ra những sản phẩm có chất lượng tốt nhất”. Để khóa học đạt hiệu 
quả, ông Việt cũng chỉ đạo các giảng viên và học viên tham gia khóa học nêu 
cao tinh thần trách nhiệm, giảng dạy và học tập đạt hiệu quả cùng hướng đến 
sự phát triển bền vững của Tổng công ty May 10. 

Anh Đỗ Văn Hà - cán bộ mặt hàng, Phòng thị trường 2, đại diện học viên đã 
chia sẻ: “Khóa học là sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Tổng công ty 
giúp chúng tôi được học hỏi, nâng cao kiến thức và hiểu hơn về công việc của 
chính mình. Thay mặt cho các học viên của khóa học, tôi xin chân thành cảm 
ơn Ban lãnh đạo Tổng công ty đã luôn chỉ đạo, định hướng, tạo điều kiện để 
chúng tôi hoàn thiện mình. Chúng tôi sẽ quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm 
vụ, góp phần công sức nhỏ bé của mình vào sự phát triển chung của May 10”.

Với những kiến thức mà khóa học trang bị, cùng với tinh thần, sự nỗ lực 
phấn đấu trong học tập, nghiên cứu, tìm hiểu, học viên sẽ vận dụng được các 
kiến thức, kỹ năng đó để góp phần nâng cao chất lượng công việc hướng đến sự 
phát triển bền vững của doanh nghiệp 

LBC tổ chức Khai giảng khóa học “Đào tạo 
nghiệp vụ thương phẩm cho cán bộ mặt hàng”
Ngày 13/03/2017, Trường Cao đẳng Nghề Long Biên (LBC), thuộc 
Tổng công ty May 10 vừa tổ chức khai giảng: “Khóa học đào tạo 
nghiệp vụ thương phẩm” cho cán bộ mặt hàng. Khóa học có sự tham 
gia của 67 học viên là cán bộ, nhân viên Phòng Thị trường 1 và 2, 
Phòng Kế hoạch và một số phòng ban khác trong Tổng công ty. 

Ông Thân Đức Việt - Phó TGĐ phát biểu tại buổi khai giảng

THÚY NGUYỄN
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Mảnh đất Hưng Yên nghìn năm văn hiến, trải qua bao thăng trầm của thời cuộc, 
giờ đã “thay da, đổi thịt” như khoác trên mình màu áo mới. Nhiều khu công 
nghiệp ra đời như KCN Phố Nối, KCN Như Quỳnh…đã giúp Hưng Yên vươn lên 
nằm trong nhóm 15 tỉnh dẫn đầu cả nước về giá trị sản xuất công nghiệp. Đóng 
góp vào thành quả đó, Tổng công ty May Hưng Yên (Hugaco) -  một trong những 
đơn vị đang “tô điểm” cho bức tranh kinh tế nơi đây trở lên đầy màu sắc, hơn 
50 năm qua, May Hưng Yên là địa chỉ giúp cho nhiều lao động có công ăn việc 
làm, xứng đáng với danh hiệu “doanh nghiệp vì người lao động”.

Doanh nghiệp vì người lao động

Hơn 50 năm xây dựng và 
phát triển, Hugaco hiện 
đang là một trong những 
doanh nghiệp tốp đầu 

của ngành Dệt may Việt Nam với 
11 đơn vị thành viên. Tiền thân là 
Xí nghiệp May xuất khẩu Hưng 
Yên thành lập ngày 19/5/1966, sau 
đổi tên là Công ty May Hưng Yên. 
Đến năm 2011, chính thức nâng cấp 
thành Tổng công ty May Hưng Yên 

- CTCP (Hugaco). Trong quá trình 
xây dựng và phát triển, Tổng công 
ty May Hưng Yên luôn lấy người 
lao động làm trung tâm, kiên trì với 
mục tiêu tạo việc làm cho CBCNV, 
quyền lợi của người lao động luôn 
được đảm bảo theo đúng luật, việc 
làm đầy đủ, ổn định và thu nhập 
của người lao động năm sau cao 
hơn năm trước. Lợi nhuận tạo ra 
hàng năm, ngoài việc nâng cao mức 

sống, tay nghề người lao động và 
cải tiến thiết bị, thì Hugaco dành 
phần ưu tiên đầu tư thêm chuyền 
sản xuất mới, để có nhiều cơ hội 
việc làm hơn nữa cho người dân, 
bởi càng có nhiều việc làm, càng 
tạo ra sự ổn định xã hội, thay đổi 
cơ cấu kinh tế địa phương, nâng 
cao chất lượng cuộc sống và cải 
thiện trình độ văn hóa, xã hội cho 
người dân trong vùng.

NGUYỄN HOA

Tổng công ty May Hưng Yên:

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Đỗ Tiến Sỹ trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Hugaco 
nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập.
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Trong 20 năm qua, May Hưng 
Yên đã phát triển vượt bậc góp 
phần xóa đói, giảm nghèo bền 
vững, Tổng công ty đã góp vốn 
đầu tư và xây dựng thêm 12 doanh 
nghiệp mới, trong đó có 08 nhà 
máy tại 04 huyện trong địa bàn tỉnh 
Hưng Yên, 04 nhà máy ngoài tỉnh, 
giải quyết việc làm và thu nhập ổn 
định cho hơn 13 nghìn lao động. 
Tiêu biểu là công trình Công ty 
cổ phần May Sơn Động tại huyện 
Sơn Động, tỉnh Bắc Giang được 
xây dựng và đưa vào sản xuất từ 
năm 2009 theo tinh thần của Nghị 
quyết 30a của Chính phủ, với tổng 
vốn đầu tư trên 40 tỷ đồng, năng 
lực sản xuất có thể tạo việc làm 
cho 1.500 lao động là bà con các 
dân tộc thiểu số. 

Đặc biệt, từ năm 2005 sau khi 
cổ phần hóa, giai đoạn này, May 
Hưng Yên bước vào thời kỳ huy 
hoàng, tốc độ phát triển nhanh. 
Với phương châm “Đời sống và 
thu nhập của người lao động là 
thước đo năng lực và đạo đức của 
người quản lý - Năng suất, chất 
lượng sản phẩm là thước đo lòng 
yêu nước và yêu nghề của người 
thợ”. Sau 10 năm cổ phần hóa, giá 
trị tổng sản lượng tăng hơn 300%, 
tổng doanh thu tăng 330%, nộp 
ngân sách nhà nước tăng 780%, lợi 
nhuận tăng 3.147%; Thu nhập của 
người lao động tăng hơn 2,5 lần, 
năm 2016 đạt gần 8 triệu đồng/
người/tháng. Kế hoạch sản xuất 
năm 2017, Tổng công ty CP May 
Hưng Yên phấn đấu đạt kim ngạch 
xuất khẩu 17 triệu USD.

Là đơn vị nhiều năm liền đạt 
danh hiệu “doanh nghiệp vì người 
lao động”, những năm qua, Hugaco 
đặc biệt quan tâm tới việc chăm 
lo đời sống cho người lao động cả 
về vật chất và tinh thần, lo đủ việc 
làm, thực hiện đầy đủ mọi chế độ 
theo quy định. Xây dựng mối quan 
hệ lao động hài hoà, tiến bộ trong 

doanh nghiệp. Công ty còn xây 
dựng nhà chung cư, nhà tập thể cho 
người lao động, tạo chỗ ở cho hơn 
500 lao động. Trường Mầm non của 
Huagco với diện tích 2.200 m2, đạt 
tiêu chuẩn cao, chăm sóc cho 450 
cháu từ 2-5 tuổi. Hàng năm tổ chức 
cho 100% CBCNV đi tham quan, 
nghỉ mát; thường xuyên tổ chức 
các hoạt động văn hoá văn nghệ, 
TDTT tạo môi trường hoạt động 
lành mạnh trong doanh nghiệp…

Nhiều năm trở lại đây, bằng 
sự nỗ lực của mình, Hugaco đã tự 
bứt phá không ngừng mở rộng sản 
xuất và xây dựng thêm nhiều nhà 
máy; đầu tư hàng trăm tỉ đồng cho 
việc đổi mới thiết bị và cải tạo nhà 
xưởng; liên tục cải tiến phương thức 
quản lý, áp dụng khoa học kỹ thuật 
và công nghệ; chuyển đổi toàn bộ 
số công ty thành viên thành các 
công ty cổ phần; áp dụng hàng 
ngàn sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào 
quản lý sản xuất…

Bà Phạm Thị Phương Hoa - 
Tổng Giám đốc Hugaco chia sẻ 
“Nhờ vận dụng nhịp nhàng chính 
sách, phù hợp với thị trường trong 
mỗi giai đoạn phát triển mà Hu-
gaco đã chủ động khai thác tiếp 
cận thị trường khó tính như EU, 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Đơn 

vị cũng đang tập trung phát triển 
nguồn nhân lực, xây dựng lộ trình 
và phương án sản xuất theo hướng 
FOB, ODM, thực hiện mục tiêu 
tăng thêm từ 5 - 15 chuyền sản xuất 
mỗi năm, thu nhập bình quân tăng 
10%/năm, tạo việc làm cho hơn 15 
nghìn lao động vào năm 2020”.

Trải qua chặng đường nửa thế kỷ 
xây dựng và phát triển, Tổng công 
ty May Hưng Yên đã khẳng định 
mình, là một trong những “điểm 
sáng” của tỉnh Hưng Yên có những 
đóng góp tích cực cho sự phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương, điểm 
tựa cho người lao động có cơ hội 
được cống hiến và phát triển bản 
thân, nơi mà vừa bước chân vào 
đã cảm nhận thấy sự ấm áp, gần 
gũi. Chính điều đó lý giải vì sao ở 
Hugaco, có nhiều cặp vợ chồng 
đã và đang gắn bó cùng làm việc. 
Với những việc làm và cống hiến 
của mình cho sự phát triển chung 
của xã hội, May Hưng Yên vinh dự 
được tặng nhiều danh hiệu cao quý 
như Huân chương Độc lập hạng 
Nhì, Ba; Huân chương Lao động 
hạng Nhất, hạng Ba; 10 năm liền 
được nhận Cờ thi đua của Chính 
phủ; Cờ của Bộ Công Thương, Tập 
đoàn Dệt may Việt Nam và của 
UBND tỉnh Hưng Yên 

Dây chuyền sản xuất tại Tổng công ty May Hưng Yên



Coi “Chất liệu ánh sáng” 
là yếu tố quan trọng 
trong mỗi công trình, 
nên ngay từ khi được 

thành lập vào năm 2010, Công ty 
đã xác định phải tạo ra những dòng 
sản phẩm chiếu sáng có chất lượng 
cao, hiệu suất lớn, tiết kiệm điện 
năng và thân thiện với môi trường, 
từ đó, đem lại lợi ích về kinh tế, 
sức khỏe và sự tiện nghi, góp phần 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người tiêu dùng. 

Trong quá trình phát triển, 
Clisun Việt Nam đã thành lập 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển chiếu sáng, Phòng Kiểm tra 
chất lượng sản phẩm hợp chuẩn - 
nơi tập hợp nhiều kỹ sư dày dạn về 
kinh nghiệm, điều này giúp Clisun 
Việt Nam trở thành một trong 
số ít doanh nghiệp tại Việt Nam 
nghiên cứu và sản xuất đèn LED 
một cách bài bản. Trong đó, tiêu 
chí “Saving Energy”, thân thiện với 

môi trường luôn được Công ty đặt 
lên hàng đầu. Tất cả các sản phẩm 
xuất xưởng của Công ty đều tuân 
thủ hệ thống chỉ số chất lượng ISO 
9001: 2015, TCVN 7722-1:2009, IEC 
60598-1:2008 và được các nhà thiết 
kế, kiến trúc sư tin tưởng, lựa chọn 
cho các công trình xây dựng. Điển 

hình là các dự án như Vinhome 
Riverside Long Biên; tổ hợp VP 
CC 789 Hoàng Quốc Việt; Golden 
Palace Mễ Trì; Nhà máy Sản xuất 
Dược phẩm Gia Nguyễn; cùng 
nhiều công trình khách sạn, nhà 
khách tại các tỉnh: Lào Cai, Thái 
Nguyên, Hải Phòng… 

TUẤN ANH

Công ty CP Thiết bị điện Clisun Việt Nam (Clisun Việt Nam) được biết đến 
là một trong những doanh nghiệp đi tiên phong về ứng dụng khoa học và 
công nghệ tiên tiến trên thế giới vào hoạt động sản xuất bóng đèn chiếu 
sáng tại Việt Nam. Nhờ vậy, các sản phẩm chiếu sáng của Clisun Việt 
Nam có chất lượng cao, đa dạng về chủng loại, mẫu mã, đẹp về kiểu dáng, 
được người tiêu dùng ưa chuộng.

Clisun Việt Nam Clisun Việt Nam 

Thắp sáng tương laiThắp sáng tương lai

Lãnh đạo Công ty đang giới thiệu sản phẩm với đối tác
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Nhờ áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã 
giúp sản phẩm của Clisun có chất lượng cao, tiết kiệm 
điện năng lên đến 85% so với các loại đèn khác cùng 
phân khúc trên thị trường, tuổi thọ của bóng đèn lên tới 
30.000 giờ. Hiện nay, các sản phẩm chủ lực của Clisun 
đưa ra thị trường chủ yếu là Tube T8; Downlight; T5, 
Bulb; Floodlight; Sportlight, Panel; Máng đèn huỳnh 
quang; Tủ điện chìm và nổi… Các sản phẩm này đều rất 
an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Hoan - 
Giám đốc Nhà máy Clisun Việt Nam cho biết, các mặt 
hàng chiếu sáng của chúng tôi được thiết kế bởi chính 
đội ngũ kỹ sư, chuyên gia kỹ thuật chiếu sáng có chuyên 
môn cao tại Việt Nam. Vì vậy, các sản phẩm đều đạt 
độ tin cậy và chính xác cao. Cùng với đó, là tiết kiệm 
tối đa lượng điện tiêu thụ, đạt độ rọi sáng và độ sáng 
đồng đều cao, giúp mắt không bị nhức, mỏi do điều tiết 
liên tục trong quá trình làm việc; Hạn chế tối đa các 
hiện tượng chói, lóa gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt 
động thị giác. Đặc biệt, do sử dụng nguồn sáng chất 
lượng cao nên chất lượng ánh sáng trung thực, tự nhiên, 
tạo môi trường tiện nghi, tạo cảm xúc tích cực, hưng 
phấn trong làm việc, học tập cho mọi người.

Là một trong những doanh nghiệp sử dụng thiết bị 
chiếu sáng của Clisun Việt Nam, ông  Nguyễn Đăng 
Hựu - Giám đốc Công ty CP Dược phẩm Gia Nguyễn 
đánh giá: “Sau một thời gian tìm hiểu hệ thống dây 
chuyền, công nghệ và thiết bị chiếu sáng của Clisun, 
chúng tôi hoàn toàn tin tưởng và quyết định sử dụng 
100 % hệ thống chiếu sáng cho công ty của mình. 
Qua quá trình sử dụng sản phẩm, chúng tôi nhận thấy 
thiết bị chiếu sáng của Clisun cho ánh cao, tiết kiệm 
điện năng, góp phần giảm chi phí sản xuất sử dụng 
điện của nhà máy. Bên cạnh đó, chế độ hậu mãi của 

Clisun rất chu đáo. Mong rằng, các sản phẩm của 
Clisun ngày một nâng cao chất lượng và là người bạn 
hàng uy tín của tất cả các công trình, doanh nghiệp và 
người tiêu dùng trong nước”.

 Năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt 48 tỷ 
đồng; sản lượng sản xuất đạt hơn 2,6 triệu sản phẩm/
năm. Bước sang năm 2017 và các năm tiếp theo, để 
có thể phát triển từ 20 - 30%/năm và từng bước mở 
rộng thị trường, Clisun Việt Nam sẽ thực hiện nhiều 
giải pháp để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất 
kinh doanh như: Đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí 
trong quá trình sản xuất, trên cơ sở áp dụng nhiều 
biện pháp kinh tế kỹ thuật, nhằm kiểm soát và tối 
ưu hóa chi phí, đồng thời, phấn đấu hạ giá thành sản 
phẩm để nâng cao khả năng cạnh tranh và nâng cao 
thương hiệu. Bên cạnh đó, Công ty sẽ đẩy mạnh các 
hoạt động marketing; chú trọng tới công tác chăm 
sóc khách hàng và mở rộng thị trường...

Có thể nói, mỗi bước tiến là cả một quá trình phấn 
đấu không ngừng, Clisun Việt Nam hôm nay, đang cần 
mẫn, nỗ lực khẳng định thương hiệu của mình trong lòng 
người tiêu dùng, và mong muốn vươn xa hơn nữa 

Một số sản phẩm của Clisun Việt Nam

 Dây chuyền sản xuất của Công ty Clisun Việt Nam
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Là một doanh nghiệp nổi tiếng trong và ngoài nước về sản xuất các loại nệm phục 
vụ cho người tiêu dùng, bởi vậy, ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Nệm Vạn 
Thành luôn tâm niệm việc đổi mới công nghệ để tạo ra các sản phẩm mới có chất 
lượng cao với giá thành hợp lý sẽ làm lên thương hiệu và sự thành công cho Công 
ty. Hàng năm, Vạn Thành luôn dành một phần lợi nhuận để đầu tư dây chuyền sản 
xuất, thiết bị máy móc hiện đại nhằm phục vụ thị trường những sản phẩm tốt nhất.

Từ một cơ sở sản xuất nhỏ đến đến nay, Công 
ty TNHH Nệm Vạn Thành đã trải qua một 
chặng đường dài nỗ lực và phát triển, từ chỗ 
mạnh dạn đầu tư, áp dụng, đổi mới khoa học 

công nghệ, liên tục cải tiến trong quản lý và sản xuất 
kinh doanh đến các chiến lược xây dựng thương hiệu, 
để hôm nay, Nệm Vạn Thành đã tạo được nhiều sức 
bật phát triển lớn đối với thị trường trong nước, cũng 
như xuất khẩu ra thị trường thế giới. Nhiều sản phẩm 
của Vạn Thành đã có mặt tại các thị trường châu Á 
như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc 
và gián tiếp xuất sang các nước châu Âu, Mỹ với tiêu 
chuẩn chống cháy của EU và Mỹ.

Đến nay, Vạn Thành có hàng trăm chủng loại và 
mẫu mã như giường nệm, giường gỗ, giường sắt, nệm 
lò xo, nệm cao su, nệm mousse xốp, chăn, drap, gối… 
Tất cả sản phẩm được sản xuất và quản lý theo tiêu 
chuẩn quốc tế ISO 9001-2008 trên dây chuyền hiện đại 
của Mỹ, Đức, Ý, Đài Loan, Nhật Bản, được phân phối 
tại hơn 3.000 đại lý trên cả nước. Sản phẩm của Vạn 
Thành đã nhận được sự tín nhiệm của đông đảo người 
tiêu dùng khắp cả nước. Trung bình hàng năm, Công 
ty cung cấp ra thị trường hàng triệu sản phẩm các loại, 

chiếm gần 50% thị phần trong nước và được người tiêu 
dùng bình chọn là hàng Việt Nam chất lượng cao trong 
suốt 21 năm liên tục.

Tập trung mọi nguồn lực để phát triển SXKD, nhưng 
Vạn Thành cũng không quên trách nhiệm của mình đối 
với xã hội. Hàng năm, Công ty đã dành hàng tỷ đồng 
để ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ vì người nghèo, 
thiên tai bão lụt, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, 
xây cầu nông thôn, xây trường học, xây nhà tình nghĩa, 
tình thương; tặng nệm cho nhà dưỡng lão, bệnh viện ở 
các tỉnh khó khăn, khám chữa bệnh cho bà con nghèo 
ở vùng sâu vùng xa… Những hoạt động ý nghĩa này đã 
được chính quyền, nhân dân địa phương đánh giá cao.

Ghi nhận những nỗ lực, đóng góp của Nệm Vạn 
Thành cho sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 
trong suốt những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tặng 
thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Công ty 
vào dịp kỷ niệm 30 thành lập. Đặc biệt, ngày 11/03/2017 
vừa qua, đúng tròn 36 năm ngày thành lập Công ty, 
Nệm Vạn Thành tiếp tục vinh dự được Chủ tịch nước 
tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì, cùng 
với đó là nhiều bằng khen, giấy khen và cờ thi đua của 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng 

LÊ TUẤN MINH

Nệm Vạn Thành: 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương Lao động 
hạng Nhì lên lá cờ truyền thống của Công ty Nệm Vạn Thành

Ông Trương Ty - Tổng giám đốc Nệm Vạn Thành, thay mặt Công ty 
đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

luôn gắn với trách nhiệm xã hội
Thành công của doanh nghiệp  
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Queen Foam
NỆM MOUSSE - NỆM GẤP SALON

Queen Sheet
Drap trải giường - gối gòn

Queen Furniture
ĐỒ GỖ NỘI THẤT - SOFA

Queen Latex 
NỆM - GỐI CAO SU THIÊN NHIÊN

Queen Coil
NỆM - GIƯỜNG LÒ XO

Tel: (+84.8) 3790 9999/ 3961 8888 | www.nemvanthanh.vn

Thư giãn và cảm nhận
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HUY BĂNG

Khi nói đến chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong các 
ngành sản xuất, mọi người thường quan tâm các lĩnh vực phát triển thương 
hiệu, mở rộng thị trường, với những kế hoạch marketing tốn kém; nhưng 
ít ai đặt câu hỏi cái gì tạo ra thương hiệu, cái gì sẽ cung cấp cho thị trường 
đã mở rộng mà nếu không có chúng, mọi chi phí để tạo dựng thương hiệu, 
mở rộng thị trường trở nên lãng phí. Đó chính là những sản phẩm được sản 
xuất với một chi phí tốt và cạnh tranh nhất, chất lượng phù hợp với nhu cầu 
của khách hàng và đáp ứng được thời hạn giao hàng.

Với vai trò chủ lực là Nhà máy 
Cơ khí Hòa Hiệp

Công ty TNHH Kỹ thuật 
Hòa Hiệp đã nhìn nhận 
rõ về vai trò của bộ máy 
sản xuất trong hoạt động 

của doanh nghiệp, chính vì thế, 
công ty luôn trăn trở cùng những 
cán bộ quản lý sản xuất, làm thế 
nào để nâng cao năng suất, cải 
thiện chất lượng sản phẩm và giảm 
chi phí sản xuất, từ đó nâng cao 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
trên thị trường.

Tại lễ kỷ niệm 10 năm thành 
lập Công ty vừa qua, ông Nguyễn 
Văn Hùng - Tổng Giám đốc Công 
ty Hòa Hiệp cho biết: “Trong 
thành quả hôm nay, có sự đóng 
góp tích cực của toàn thể CBCNV, 
các đơn vị thành viên của Công ty 
cũng như sự đồng hành của nhà 
cung cấp, trong đó vai trò của Nhà 
máy Cơ khí Hòa Hiệp nổi lên như 
một đơn vị chủ lực”.                                 

Thật vậy, là một nhà máy cơ 
khí trực thuộc Công ty TNHH Kỹ 
thuật Hòa Hiệp, sau hơn 5 năm 
thành lập và đi vào sản xuất, Nhà 
máy đã thể hiện được vai trò quan 
trọng của mình, hội đủ các tiêu chí 
của một đơn vị tiên tiến cả về trang 

thiết bị hiện đại, nhân lực trình độ 
tay nghề cao, tạo được niềm tin 
bền vững trong công ty về chất 
lượng sản phẩm, luôn đúng tiến độ 
và bảo đảm an toàn lao động.

Được xây dựng từ năm 2012 
trên diện tích đất 02 héc ta tại Khu 
Công nghiệp Nhơn Trạch 2 - Nhơn 
Phú, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai, với nhiệm vụ chính là gia công, 
chế tạo kết cấu thép bồn bể, hệ 
thống đường ống áp lực và thiết bị 
với công suất 6.000 tấn sản phẩm/
năm. Trong bước đi “vạn sự khởi 
đầu nan” ấy, khi mới thành lập, 
Nhà máy chưa tới 100 CBCNV, 
những khó khăn về vốn, trang thiết 
bị, nguồn nhân lực chất xám với 
nhiệt tình tâm huyết và sáng tạo là 
những vấn đề đặt ra cho Ban Lãnh 
đạo Hòa Hiệp bài toán khó.

Song với nhận định đúng đắn 
về vai trò của cơ khí trong xây 
lắp, thi công và sự quyết tâm rất 
cao của tập thể Lãnh đạo, Công ty 
TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp đã dám 
nghĩ dám làm, quyết tâm thực hiện 
đầu tư có trọng điểm vào Nhà máy 
cơ khí, tạo “quả đấm” chủ lực cho 
toàn Công ty. Đây là chìa khóa mở 

cho Công ty chủ động nguồn vật 
tư chất lượng, những sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ cao, kết cấu 
kỹ thuật thép phức tạp phục vụ cho 
các công trình trọng điểm trên địa 
bàn cả nước, một đơn vị hậu cần 
đắc lực nhất quyết định tiến độ các 
công trình đã và đang thi công.

 Đến nay, sau hơn 5 năm đi vào 
hoạt động, Nhà máy đã chủ động 
trong kế hoạch sản xuất, gia công 
chế tạo kết cấu thép, bồn bể, hệ 
thống đường ống áp lực và thiết bị 
cho nhiều công trình tiêu biểu như: 
Nhà máy lốp xe Bridgestone, Nhà 
máy điện Phú mỹ 2.2, Nhà máy 
thép Formosa, Nhà máy Lọc hóa 
dầu Nghi Sơn, Nhà máy Tayca, 
Nhà máy sữa Nestle Bông Sen, Nhà 
máy đóng tàu Hyundai Vinashin, 
Nhà máy đóng tàu Triyards... thay 
vì trước đây khi thi công các công 
trình, Công ty Hòa Hiệp phải thuê 
mặt bằng của các công ty bên 
ngoài. Bên cạnh phục vụ cho các 
công trình Công ty thi công trong 
nước, Nhà máy còn gia công chế 
tạo các sản phẩm kết cấu thép 
hoàn chỉnh, bồn bể, thiết bị xuất  
đi các thị trường Anh, Indonesia, 

Công ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp: 
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Pháp, Nhật… với hàng trăm tấn 
sản phẩm, gây tiếng vang lớn cho 
ngành Cơ khí Việt Nam.

Ngoài yếu tố thiết bị hiện đại 
được trang bị kịp thời, nhân tố con 
người được đầu tư xứng tầm với 
nhiệm vụ. CBCNV Nhà máy Cơ 
khí Hòa Hiệp hiện nay chỉ có 220 
người, 01 Giám đốc xưởng, 20 kỹ sư 
và 199 công nhân trực tiếp sản xuất, 
song với tinh thần chủ động, linh 
hoạt sáng tạo của tập thể người lao 
động quyết tâm hoàn thành xuất 
sắc các mục tiêu công ty đề ra. 

Những năm qua, đội ngũ kỹ 
sư và công nhân Nhà máy đã ứng 
dụng công nghệ thông tin, hệ thống 
quản lý chất lượng ISO:9001-2008 
và Chương trình quản lý 5S, phát 
huy được hàng chục đề tài sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản 
xuất và gia công làm lợi cho Công 
ty hàng tỷ đồng. Nhà máy Cơ khí 
Hòa Hiệp đã không ngừng cải tiến, 
sáng tạo để cho ra đời những sản 
phẩm chất lượng, đáp ứng đúng 
những yêu cầu khắt khe theo tiêu 

chuẩn quốc tế với các công trình 
trong và ngoài nước.

Bên cạnh sản xuất tốt, công 
tác kỹ thuật an toàn và bảo hộ 
được Công ty và Nhà máy quan 
tâm đúng mức, trong các năm 
qua không xảy ra tai nạn lao động 
nào dù là nhỏ. Công tác vệ sinh 
môi trường được đảm bảo phong 
quang, sạch đẹp. Công tác phòng 
cháy chữa cháy được thực hiện 
đúng theo quy định, không để xảy 
ra cháy, nổ.

“Nước lên - thuyền lên”, Công 
ty phối hợp chặt chẽ với Lãnh đạo 
Nhà máy Cơ khí quan tâm đến 
đời sống tinh thần và vật chất của 
người lao động nói chung và Nhà 
máy nói riêng, luôn tạo điều kiện 
để CBCNV được học tập, tham 
quan, nâng cao trình độ chuyên 
môn và tay nghề. Tổ chức khám 
sức khỏe định kỳ cho người lao 
động. Chất lượng bữa ăn giữa ca 
được nâng lên, thu nhập, đời sống 
người lao động được ổn định và 
phát triển toàn diện.

Trong tương lai, Công ty sẽ đầu 
tư nhiều hơn vào việc nâng cao 
năng lực quản lý cho cán bộ quản 
lý sản xuất, cũng như cho các cán 
bộ nghiệp vụ liên quan. Trang bị và 
hỗ trợ cho cán bộ quản lý ứng dụng 
những phương pháp quản lý phù 
hợp với tình trạng, trình độ, năng 
lực của doanh nghiệp. Năng lực 
của cán bộ quản lý được nâng lên, 
doanh nghiệp sẽ sản xuất hiệu quả 
hơn, tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn.

Với mục tiêu trở thành thương 
hiệu mạnh trong ngành chế tạo cơ 
khí và xây lắp, Công ty TNHH Kỹ 
thuật Hòa Hiệp đã và đang khẳng 
định năng lực của mình qua từng 
công trình cùng chiến lược phát 
triển bền vững. Đồng hành trong 
tiến trình đó, Nhà máy Cơ khí Hòa 
Hiệp phát huy thành quả chặng 
đường 5 năm qua, tiếp tục vươn 
lên mạnh mẽ tạo đột phá mới 
trong năm 2017, xứng đáng với 
một niềm tin và giữ vững vai trò 
chủ lực đối với Công ty TNHH Kỹ 
thuật Hòa Hiệp 

Khu vực sản xuất của Nhà máy Cơ khí Hòa Hiệp



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG38

ĐỊA PHƯƠNG

Năm 2016 vừa qua, được sự quan tâm của Chính phủ, sự 
lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của Tỉnh uỷ, UBND 
tỉnh, cùng với sự nỗ lực của các ngành, các cấp và cộng 
đồng doanh nghiệp, KT-XH của Thanh Hoá đã đạt kết quả 
toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,05%, 
vượt 0,05% so với mục tiêu (9%) và là mức tăng cao trong 
điều kiện còn nhiều khó khăn. Trong thành tích chung đó, 
có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức 
và người lao động toàn ngành Công Thương. 

Trong những năm qua, ngành Công Thương 
Thanh Hoá đã xây dựng kế hoạch hành động 
của Ngành, xác định các giải pháp trọng tâm, 
xuyên suốt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng 

chương trình công tác năm 2016, với 166 nhiệm vụ cụ 
thể giao cho các phòng ban, đơn vị, phân công tới từng 
đồng chí lãnh đạo Sở chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát, các phòng, ban, đơn vị thực hiện.

Nhờ sự linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện 5 giải 
pháp trọng tâm toàn ngành đề ra từ đầu năm, năm 2016 
là năm đầu tiên Sở Công Thương đạt tỷ lệ xử lý đúng 
thời hạn 100% công việc do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Đạt được những thành quả đó là do ngay từ đầu 
năm 2016, Sở Công Thương đã khẩn trương thông 
báo chỉ tiêu kế hoạch SXCN và dịch vụ thương mại 
đến các huyện, thị xã, thành phố, chỉ đạo các phòng 
kinh tế, phòng kinh tế hạ tầng tham mưu cho UBND 
cấp huyện triển khai, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế 
hoạch. Tổ chức làm việc với các huyện, các doanh 
nghiệp lớn để nắm bắt, tham mưu cho UBND tỉnh 
nhiều công việc trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp triển 
khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh như: Kế hoạch 
chuyển đổi quản lý chợ, hướng dẫn thực hiện tiêu chí 
số 7 về chợ cho các xã xây dựng nông thôn mới, hoàn 
thiện các hồ sơ đề án khuyến công, trình UBND tỉnh 
danh sách ưu tiên cấp điện khi thiếu nguồn...

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công Thương và UBND 
tỉnh về: cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 

năng lực cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, 
nhiệm vụ trọng tâm của ngành, phấn đấu hoàn thành 
kế hoạch năm 2016, triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ 
doanh nghiệp, từng bước tháo gỡ khó khăn, tăng sản 
lượng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kết nối cung cầu, khơi 
thông và kiểm soát thị trường... Nhờ đó, kết thúc năm 
2016, cả 3 chỉ tiêu kế hoạch của ngành Công Thương 
đều có mức tăng trưởng cao và vượt mục tiêu đề ra. Đó 
là giá trị sản xuất công nghiệp tăng 9,9% cùng kỳ, vượt 
1,8% KH; giá trị xuất khẩu tăng 10,9% cùng kỳ, vượt 
6,1% KH và tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ tăng 
16,1% cùng kỳ, vượt 3,7% KH. Đây là kết quả đạt được 
cao nhất kể từ năm 2010 đến nay. 

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh Thanh 
Hoá tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, giữ vị trí 
đứng đầu các tỉnh Bắc Trung Bộ và xếp thứ 14/63 
tỉnh, thành phố trong cả nước (tăng 2 bậc so với năm 
2015). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2016 ước 
tăng 9,28% so với cùng kỳ, cao hơn bình quân chung 
cả nước (ước 7,5%), theo giá so sánh năm 2010, giá trị 
sản xuất công nghiệp đạt 101,8% KH, tăng 9,9% cùng 
kỳ (đạt 63.585 tỷ đồng). 

Cùng với các sản phẩm công nghiệp chủ yếu, 
TTCN cũng tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ước đạt 
14.443 tỷ đồng, tăng 6,8% cùng kỳ. Một số ngành nghề 
đang phát triển và duy trì ổn định như: tranh thêu, chế 
biến hải sản, chế biến thực phẩm, mộc dân dụng, đúc 
đồng, khâu nón lá, chế biến cói, mây tre đan...

Ông HOÀNG VĂN HÙNG
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 

Sở Công Thương Thanh Hóa

Ngành Công Thương Thanh Hoá: 

đơn vị thi đua xuất sắc toàn diện
Xứng đáng với phần thưởng 

MINH PHƯƠNG
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Trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu 
và khu vực thấp hơn dự báo, xuất khẩu cả nước rất khó 
khăn, không đạt mục tiêu tăng trưởng (ước đạt 8,6%/
mục tiêu 10%), xuất khẩu của Thanh Hoá vẫn tăng 
trưởng cao, do khai thác tốt tiềm năng của tỉnh và các 
cam kết FTAs. Xuất khẩu của tỉnh hiện xếp thứ 14/63 
tỉnh, thành phố cả nước (tăng 3 bậc so với năm 2015), 
giá trị xuất khẩu năm 2016 ước đạt 1719 triệu USD vượt 
KH 6,1% tăng 10,9% cùng kỳ. 

Quy mô thị trường bán lẻ tỉnh Thanh Hoá hiện xếp 
thứ 12/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Tổng mức 
lưu chuyển hàng hoá bán lẻ năm 2016 ước đạt 71.557 
tỷ đồng, bằng 103,7% KH, tăng 16,1% cùng kỳ (cả nước 
tăng 10,2%). Tổng mức lưu chuyển hàng hoá bán lẻ 
tăng 13,6% cùng kỳ (cả nước ước tăng 8,5%). 

Công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch, cơ chế 
chính sách được ngành đặc biệt quan tâm; Sở đã hoàn 
thành và được UBND tỉnh phê duyệt, điều chỉnh quy 
hoạch phát triển mạng lưới chợ đến năm 2020; Điều 
chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp và 
thương mại đến năm 2020. Thông qua Hội đồng thẩm 
định Bộ Công Thương hợp phần cao áp quy hoạch 
phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025; Tập trung chỉ 
đạo xây dựng quy hoạch phát triển cụm công nghiệp 
đến năm 2025; Điều chỉnh quy hoạch mạng lưới siêu 
thị, trung tâm thương mại đến năm 2020. 

Công tác quản lý thị trường được ngành quan tâm 
chỉ đạo có hiệu quả và kịp thời, duy trì chặt chẽ việc 
quản lý địa bàn, dự báo sát diễn biến thị trường, triển 
khai hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường 
có trọng tâm, trọng điểm như: rượu ngoại, vật tư nông 
nghiệp, thuốc tân dược, xăng dầu, thuốc lá ngoại, 
đường nhập lậu... kiểm tra VSATTP, dịch vụ tại lễ hội 
xuân, du lịch biển, kiểm soát lưu thông thuỷ sản sau sự 
kiện ô nhiễm biển Miền Trung, hoạt động kinh doanh 
tại hội chợ... Năm 2016, lực lượng QLTT kiểm tra 6162 

vụ (tăng 763 vụ so với cùng kỳ), xử lý 5222 vụ (tăng 592 
vụ so với cùng kỳ), thu nộp ngân sách 23 tỷ đồng (tăng 
4,4 tỷ đồng so với cùng kỳ), trị giá hàng tịch thu chờ xử 
lý 1,67 tỷ đồng (tăng 0,4 tỷ đồng so với cùng kỳ). 

Năm 2016 là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết 
Đại hội Đảng các cấp, ngành Công Thương Thanh Hoá 
đã đạt kết quả khá toàn diện trên các mặt công tác, 
được Bộ Công Thương tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc, 
sau 5 năm kể từ năm 2010, cả 3 chỉ tiêu kế hoạch nhà 
nước đều có mức tăng trưởng cao và hoàn thành vượt 
mức kế hoạch, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng 
cao và thành vượt mức kế hoạch, đóng góp quan trọng 
cho tăng trưởng GRDP toàn tỉnh, chính sách khuyến 
khích phát triển công nghiệp, TTCN và thương mại 
được ban hành, hiệu lực công tác quản lý Nhà nước 
tiếp tục được tăng cường, chất lượng công tác tham 
mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ngày càng rõ nét và tốt 
hơn, công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, 
kinh doanh ngày càng đi vào thực chất và có hiệu quả 
hơn, nội bộ cơ quan đoàn kết, hoạt động ngày càng 
chuyên nghiệp. Đây là những tiền đề thuận lợi để toàn 
ngành phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 
năm 2017 và các năm tiếp theo. 

Thành tựu về tăng trưởng kinh tế của Thanh Hoá 
trong năm qua có vai trò quan trọng của ngành Công 
Thương tỉnh, bằng những giải pháp đúng, những dự báo 
chính xác với sự điều hành chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả 
của lãnh đạo ngành Công Thương và sự nỗ lực to lớn 
của tập thể CBCNV trong ngành, đã đưa ngành Công 
Thương Thanh Hoá có bước tiến vượt bậc, xứng đáng 
với phần thưởng đơn vị thi đua xuất sắc mà Bộ Công 
Thương đã trao tặng. Nhưng xứng đáng nhất vẫn là niềm 
tin của người tiêu dùng và lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá đã 
khẳng định Công Thương Thanh Hoá là ngành kinh tế 
động lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KT-XH của 
tỉnh trong thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa
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Năm 2016, cùng với việc thực hiện Nghị quyết của Chính 
phủ và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh khoá XIX, về mục tiêu 
nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng, an ninh, đặc 
biệt là kế hoạch phát triển KT-XH năm 2016 tỉnh Thái 
Nguyên..., ngành Công Thương Thái Nguyên đã kịp thời 
tham mưu cho UBND tỉnh, xây dựng và triển khai có 
hiệu quả các cơ chế, chính sách và thực hiện các giải 
pháp để thúc đẩy các hoạt động của ngành phát triển. 

Sở đã xây dựng kế hoạch làm việc giữa lãnh đạo 
UBND tỉnh, các sở, ban ngành với UBND các 
huyện, thành phố, thị xã và các doanh nghiệp 
triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2016; các 

hội nghị giao lưu trực tuyến giữa cơ quan nhà nước 
và doanh nghiệp; hội nghị kết nối ngân hàng và doanh 
nghiệp... nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, 
bám sát cơ sở, kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng 
mắc để đề xuất, kiến nghị với Bộ Công Thương, UBND 
tỉnh và các ngành liên quan có phương án tháo gỡ, giải 
phóng các sản phẩm tồn kho lớn trong lĩnh vực công 
nghiệp như: Xi măng, sắt thép (đồng bộ với phương án 
kích cầu tiêu dùng là đẩy mạnh việc đầu tư các dự án 
công thương, đầu tư xây dựng nông thôn mới...). Tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng 
sản, phối hợp với các ngành liên quan xây dựng phương 
án xử lý nợ xấu và các giải pháp cụ thể, tháo gỡ khó 
khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công 
thương, tiêu dùng và phát triển thị trường. 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu trong năm qua đạt 
được rất khả quan. Tổng giá trị SXCN trên địa bàn ước 
đạt: 438.000 tỷ đồng (tăng 20% so với năm 2015). Trong 
đó, công nghiệp trung ương ước đạt 16.100 tỷ đồng 
(tăng 3,34%); Công nghiệp địa phương ước đạt 16.600 
tỷ đồng (tăng 14,3%); Công nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài ước đạt 405.300 tỷ đồng (tăng 21%). 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng xã hội cả năm 2016 đạt 22,137 nghìn tỷ đồng 

(tăng 10,7% so với năm 2015). Trong đó, khu vực doanh 
nghiệp nhà nước đạt 1.415,5 tỷ đồng (giảm 3%); khu 
vực doanh nghiệp ngoài nhà nước đạt 20.877,2 tỷ đồng 
(tăng 11,7%); khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 24 
tỷ đồng (tăng 12%). Chia tổng mức bán lẻ hàng hoá và 
dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2016 theo ngành kinh tế: 
Ngành thương nghiệp đạt 19.252,1 tỷ đồng (chiếm tỷ 
trọng 86,3% tổng số) tăng 11%; Ngành Dịch vụ lưu trú 
và ăn uống đạt 1.635 tỷ đồng, tăng 9%; Ngành Du lịch 
lữ hành đạt 20,5 tỷ đồng, tăng 9,8%; Nhóm ngành dịch 
vụ tiêu dùng còn lại đạt 1.409 tỷ đồng, tăng 8,3%. 

Do các công ty nước ngoài đã đi vào sản xuất ổn 
định, nên tốc độ tăng trưởng giá trị xuất khẩu không 
đột biến như năm 2015, nhưng năm 2016, giá trị xuất 
khẩu hàng hoá của tỉnh vẫn đạt 10,089 tỷ USD, tăng 
20% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài đạt 18,811 tỷ USD, tăng 20% và khu 
vực kinh tế trong nước đạt 278,3 triệu USD, giảm 0,2%. 

Tình hình thị trường và giá cả trên địa bàn tỉnh 
trong năm qua tương đối ổn định. Tuy nhiên hoạt động 
vận chuyển tàng trữ, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập 
lậu trên thị trường vẫn diễn biến phức tạp. Qua kiểm 
tra 1.699 vụ, lực lượng quản lý thị trường đã xử lý 1.469 
trường hợp vi phạm. Đặc biệt đã tịch thu tiêu huỷ 4 vụ 
vận chuyển lớn (1.642 kg) các sản phẩm nội tạng lợn 
không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền thu phạt hành chính, 
bán hàng tịch thu, giá trị hàng tiêu huỷ, chuyển giao 
cơ quan khác xử lý năm 2016 đạt trên 4,9 tỷ đồng, tăng 
25% so với năm 2015, bằng 170% kế hoạch năm. 

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT
Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên

Ngành Công Thương Thái Nguyên:

Nỗ lực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, 
tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp

XUÂN TRƯỜNG
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Song hành với các hoạt động khác, công tác xúc 
tiến thương mại cũng được ngành chú trọng quan 
tâm. Trong năm qua, ngành tiếp tục duy trì trang 
website, Bản tin kinh tế Công Thương, Sàn giao dịch 
TMĐT tỉnh Thái Nguyên.

Tổ chức thành công hội chợ xuân Thái Nguyên năm 
2016 với chủ đề “Mừng Đảng đón xuân - Giao thương 
mua sắm” từ ngày 15-21/01/2016; Hội chợ triển lãm “Mỗi 
xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên 2016” được tổ 
chức từ ngày 05-11/1/2016; Chương trình đưa hàng Việt 
về nông thôn, miền núi năm 2016 tại 3 xã, Thịnh Đức, 
thành phố Thái Nguyên (7-9/6); Quân Chu, huyện Đại 
Từ (11-13/6); Văn Hán, Đồng Hỷ (15-17/6); Xây dựng mô 
hình điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi “Tự hào hàng 
Việt Nam” tại gian trưng bày và bán sản phẩm hàng Việt 
Nam chất lượng cao do Trung tâm Xúc tiến thương mại 
quản lý; 6 chuyên mục phóng sự “Công Thương Thái 
Nguyên sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp”. 

Hoạt động khuyến công và tư vấn phát triển công 
nghiệp được đẩy mạnh. Trong năm 2016, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp đã 
phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai 
thực hiện và hoàn thành 25 đề án với tổng kinh phí 
thực hiện năm 2016 là 4.794.050.000 đồng. Trong đó: 
Khuyến công quốc gia 4 đề án, với kinh phí 800.000.000 
đồng; Khuyến công địa phương 21 đề án, với kinh phí 
3.994.050.000 đồng (14 đề án hỗ trợ phát triển sản xuất 
cho các cơ sở công nghiệp nông thôn; 01 đề án bình 
chọn cho 50 sản phẩm công nghiệp nông thôn trên địa 
bàn tỉnh); đề xuất công nhận cho 37 sản phẩm của 20 
đơn vị; 05 đề án tập huấn, tham gia Hội nghị, hội thảo 
tuyên truyền phổ biến các chính sách khuyến công và 
đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn của các cơ sở đi 
quảng bá, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm tại các tỉnh; 

01 đề án hỗ trợ kinh phí công nhận cho 34 làng nghề, 
làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh…

Năm 2016 cũng là năm thứ 3 liên tiếp các chỉ tiêu kế 
hoạch của ngành Công Thương tỉnh Thái Nguyên tăng 
ở mức cao, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng KT-
XH chung của tỉnh. Tạo được lòng tin của các doanh 
nghiệp, môi trường đầu tư của tỉnh được cải thiện theo 
hướng thông thoáng hơn, trong đó, đã cùng với Sam-
sung thu hút được hàng chục dự án công nghiệp hỗ trợ, 
ứng dụng công nghệ cao vào tỉnh và bước đầu hoàn 
thiện đi vào sản xuất. Nhiều dự án công trình quan 
trọng của ngành được đầu tư từ những năm trước đã 
đi vào hoạt động và có những đóng góp lớn vào phát 
triển chung của ngành như: Nhiệt điện An Khánh I; 
Khai thác và chế biến khoáng sản Núi Pháo; Khai thác, 
tuyển rửa quặng sắt mỏ Tiến Bộ; Nhà máy tinh luyện 
Vonfram Núi Pháo - H.C.Starck; Nhà máy sản xuất 
linh kiện, thiết bị điện tử Samsung… 

Bằng sự chỉ đạo sâu sát, điều hành sáng tạo của 
tập thể lãnh đạo Sở và sự nhiệt huyết của cán bộ công 
chức, viên chức, ngành Công Thương Thái Nguyên đã 
nỗ lực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực, khắc 
phục kịp thời những khó khăn, trở ngại trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh của cộng đồng các doanh nghiệp, luôn 
đồng hành, chia sẻ cùng doanh nghiệp, nên đã tạo 
ra động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng và phát 
triển KT-XH của tỉnh - Yếu tố cốt lõi làm nên những 
thành công của ngành Công Thương. Trong thời gian 
tới, với cách làm khoa học, hiệu quả, phù hợp với tình 
hình thực tiễn, chắc chắn ngành Công Thương Thái 
Nguyên sẽ gặt hái được nhiều thành công mới, xứng 
đáng là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh trong thời kỳ 
CNH-HĐH và hội nhập quốc tế 

Gian hàng của Chi cục Quản lý thị trường Thái Nguyên tại Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường một sản phẩm Thái Nguyên 2016”.
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Đúng 20 giờ ngày 31/3/1975, cờ giải phóng được tung bay tại thủ phủ ngụy 
quyền tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn và tỉnh Bình Định được hoàn 
toàn giải phóng. 42 năm qua - từ một thị xã nhỏ, Quy Nhơn đã phát triển lên 
thành phố, đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh với những thành tựu về KT-XH xứng 
tầm một thành phố trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung.

Phát huy lợi thế, tiềm năng 
tổng hợp về biển đảo, văn 
hóa, danh thắng, lịch sử…, 
thành phố Quý Nhơn đã 

tập trung phát triển dịch vụ, du 
lịch, góp phần thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ phát triển KT-XH theo 
Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 
của Đảng bộ thành phố. Phóng 
viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng có cuộc trao đổi với ông Ngô 
Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND Thành phố Quy 
Nhơn xung quanh vấn đề này.

PV: Thành phố Quy Nhơn 
đang coi du lịch, dịch vụ như một 
trong những mũi nhọn phát triển 
kinh tế - xã hội địa phương, xin ông 
cho biết những tiềm năng, lợi thế 
mà Quy Nhơn có được trong tiến 
trình này?

ÔNG NGÔ HOÀNG NAM: 
Thành phố Quy Nhơn được công 
nhận là thành phố đô thị loại 1 trực 
thuộc tỉnh Bình Định từ năm 2010. 
Thành phố nằm trên tuyến du lịch 
xuyên Việt, hành lang Đông - Tây 
trong không gian du lịch Hành 
lang Đông - Tây và là cửa ngõ Tây 
Nguyên, các tỉnh Nam Lào và đông 
bắc Campuchia. Vì vậy, Bình Định 
nói chung và Quy Nhơn nói riêng có 
vị trí du lịch quan trọng và thuận lợi 
để liên kết vùng phát triển du lịch.

Quy Nhơn lại có lợi thế với 
bờ biển dài, nhiều vũng vịnh, bãi 

tắm đẹp, nhiều di tích lịch sử, danh 
thắng, tháp Chăm,… phù hợp cho 
phát triển du lịch. Đồng thời Bình 
Định là vùng đất thượng võ có lịch 
sử và nền văn hóa lâu đời tạo ra sức 
hấp dẫn đặc biệt đối với du khách.

Thành phố Quy Nhơn còn 
hội đủ các đặc điểm địa hình du 
lịch khá đa dạng và phong phú với 
Gềnh ráng Tiên Sa, khu lưu niệm 
Hàn Mặc Tử, bãi biển Xuân Diệu, 
có rừng nguyên sinh đèo Cù Mông, 
hệ động vật đa loài tại đầm Thị Nại, 
có bán đảo Phương Mai và một xã 
đảo Cù Lao Xanh. Về sản phẩm du 
lịch, Quy Nhơn là thành phố thi ca 
với nền văn hóa nghệ thuật đa dạng, 
phong phú: bài chòi, tuồng cổ, làng 
nghề truyền thống với những sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo 
của cả tỉnh hội tụ về đây. Đặc biệt 
Quy Nhơn nổi tiếng với nhiều món 

đặc sản biển góp phần tạo điểm 
nhấn cho du lịch ẩm thực.

Bên cạnh đó, những năm gần 
đây, làn sóng các dự án du lịch lớn 
được đầu tư xây dựng như: Quần 
thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và 
giải trí  cao cấp FLC Nhơn Lý; Dự 
án Khu du lịch Vinpearl Hải Giang; 
Dự án Tổ hợp khách sạn FLC Quy 
Nhơn; đường hầm qua đường An 
Dương Vương ra biển và quán bar 
ngầm… Hệ thống khách sạn, nhà 
nghỉ đang được đầu tư xây dựng, 
mở rộng và nâng cấp đã tạo đà cho 
du lịch Quy Nhơn phát triển.

Với những tiềm năng và lợi thế 
so sánh đó, Quy Nhơn được đầu 
tư đúng mức đã và đang trở thành 
trung tâm du lịch của tỉnh Bình Định, 
trung tâm nghỉ mát, tham quan trong 
hệ thống du lịch Việt Nam.

PV: Trong những năm qua, 
thành phố Quy Nhơn đã gặt hái 
được những thành quả gì trong 
ngành công nghiệp không khói này 
và Quy Nhơn cần khắc phục những 
điểm yếu nào để du lịch phát triển 
hơn nữa, thưa ông?

ÔNG NGÔ HOÀNG NAM:  Nhờ 
những ưu điểm trên, hàng năm, 
thành phố Quy Nhơn nói riêng và 
tỉnh Bình Định nói chung đón lượng 
du khách đông đảo trong nước 
và quốc tế đến tham quan. Trong 
những năm gần đây, lượng khách du 
lịch đến Quy Nhơn tăng  hơn 20%/

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

thành phố Quy Nhơn

Thành phố Quy Nhơn:
Tăng cường đầu tư phát triển du lịch 

xứng tầm tiềm năng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 43

ĐỊA PHƯƠNG

năm, cao hơn mức tăng trưởng trung bình 17% của vùng 
Duyên hải Nam Trung bộ và 15% của cả nước.

Với sự gia tăng nhu cầu du lịch tới các vùng miền 
mới của du khách, trong những năm tới, ngành du lịch 
có thể trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn, góp 
phần tăng thu nhập, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phục 
hồi cảnh quan môi trường, thúc đẩy tiêu dùng và phát 
triển các loại hình dịch vụ, tạo việc làm, góp phần xóa 
đói giảm nghèo và cải thiện chất lượng cuộc sống cho 
người dân Quy Nhơn.

Tuy nhiên, để vào cuộc cạnh tranh với các địa điểm 
du lịch nổi tiếng tại miền Trung, đòi hỏi Quy Nhơn 
phải cung cấp các sản phẩm du lịch khác biệt và có 
tính cạnh tranh cao. Thời gian lưu trú trung bình của 
khách quốc tế tại Quy Nhơn là 2,1 ngày/người, thấp 
hơn nhiều  so với Đà Nẵng (4,5 ngày/người). Hiện tại 
nguồn thu từ du lịch chủ yếu từ lưu trú chiếm 32% 
tổng doanh thu; dịch vụ ăn uống chiếm 41% doanh 
thu; vận chuyển lữ hành chiếm 16% tổng doanh thu; 
các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm chỉ chiếm 11% 
tổng doanh thu.

Các hoạt động vui chơi giải trí, mua sắm ở Quy 
Nhơn còn nghèo nàn, chưa đáp ứng được nhu cầu của 
du khách. Khách ít tiêu tiền vào dịch vụ giải trí vì thiếu 
những sản phẩm du lịch mang tính giải trí, thiếu các 
tổ hợp giải trí lớn để vui chơi. Nguồn thu từ mua sắm 
cũng ít bởi nhiều du khách chỉ mua những hàng nhỏ, rẻ 
tiền như hàng thủ công mỹ nghệ, gốm sứ, tranh ảnh... 
Những sản phẩm là hàng hóa, quà lưu niệm tại Quy 
Nhơn dành cho khách du lịch còn ít, thiếu hấp dẫn, 
thiếu tính biểu tượng vùng miền, thiếu các sản phẩm, 
loại hàng đặc sản có giá trị đặc trưng.

 Để khắc phục những tồn tại đó, thành phố Quy 
Nhơn đã kêu gọi đầu tư, thực hiện các dự án lớn nhằm 
nâng cấp cơ sở hạ tầng du lịch, đặc biệt là quản lý 
các bãi biển và không gian công cộng, dọc theo vịnh 
Quy Nhơn, các tuyến đường Xuân Diệu và An Dương 
Vương. Các nhà đầu tư khách sạn và nghỉ dưỡng hàng 
đầu đã triển khai dự án tại Quy Nhơn và có thể thu 
hút nhiều du khách cũng như tạo ra một làn sóng mới 
về đầu tư du lịch tại Quy Nhơn. 

PV: Thực hiện Nghị quyết XIII của Đảng bộ thành 
phố, trong kế hoạch 2016-2020 tầm nhìn 2035, ngành 
Du lịch bằng những giải pháp nào để có thể là chiếc 
“chìa khóa vàng” mở hướng cho phát triển KT-XH của 
thành phố trong những năm tới, thưa ông?

ÔNG NGÔ HOÀNG NAM: Với tiềm năng và định 
hướng của mình, thành phố Quy Nhơn cũng đặt mục 
tiêu phấn đấu đến năm 2020 đón được 4,67 triệu lượt 
khách du lịch, trong đó có 720 ngàn lượt khách quốc 
tế và 3,95 triệu lượt khách nội địa; kéo dài thời gian 
lưu trú bình quân của khách quốc tế đạt 3 - 4 ngày/
khách, đưa Quy Nhơn thực sự thành trung tâm du 

lịch, trung tâm nghỉ dưỡng, mua sắm trong khu vực 
nói riêng và cả nước nói chung.

Để đạt được mục tiêu đó, trong đề án phát triển du 
lịch thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020,  Quy 
Nhơn đã xác định đầu tư các loại hình du lịch tiềm năng 
tạo khác biệt và sức cạnh tranh cao, cụ thể là: Du lịch 
biển, đảo, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái leo núi, ngắm 
cảnh và du lịch sinh thái cộng đồng homestay; du lịch 
văn hóa, lịch sử, thắng cảnh và thưởng thức các giá trị 
văn hóa phi vật thể của địa phương; du lịch ẩm thực địa 
phương, mua sắm tại các khu, điểm dịch vụ du lịch; du 
lịch hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp tham quan, nghỉ 
dưỡng chất lượng cao. Vận dụng các chủ trương, cơ chế, 
chính sách hiện hành để kêu gọi, tiếp tục thu hút đầu tư, 
đặc biệt cho phát triển du lịch; tạo mọi  điều kiện thuận 
lợi để các nhà đầu tư hoàn thiện, xây dựng các dự án du 
lịch như: Vinpearl Quy Nhơn (tại Hải Giang) xã Nhơn 
Hải; khu vui chơi, giải trí FLC tại xã Nhơn Lý; khu du 
lịch Kỳ Co, khu du lịch Hồ Phú Hòa, Trung tâm Quốc 
tế khoa học và giáo dục liên ngành, Tổ hợp không gian 
khoa học, cùng với các khu du lịch như: Ghềnh Ráng, 
Bãi Dài, Bãi Xép, Quy Hòa, Cù Lao Xanh, Đảo Yến, Hòn 
Khô, Hồ sinh thái Đống Đa… để tạo ra điểm nhấn cho 
phát triển du lịch của thành phố.

Ngoài ra, Thành phố tiếp tục tập trung triển khai quy 
hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch như mở rộng 
hệ thống giao thông trong thành phố, nối sân bay Phù 
Cát về Quy Nhơn, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, kêu 
gọi đầu tư, quảng bá, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng sản 
phẩm du lịch phục vụ nhu cầu ngày càng đa dạng của du 
khách. Một trong những yếu tố quan trọng là yếu tố con 
người, Thành phố Quy Nhơn tiếp tục đầu tư trong công 
tác đào tạo nguồn nhân lực, có đội ngũ chuyên nghiệp 
về phục vụ du lịch, ngoại ngữ, chế biến ẩm thực, nghiệp 
vụ nhà hàng, hướng dẫn viên du lịch. Đồng thời tiếp tục 
vận động toàn dân làm du lịch bằng tất cả những khả 
năng có được của địa phương như ý thức trong giao tiếp, 
giữ gìn vệ sinh văn minh và thái độ hiền hòa mến khách 
vốn có của người Quy Nhơn - Bình Định.

PV: Xin cám ơn ông!

VĂN THUẬN (thực hiện) 

Một góc Quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng của FLC Quy Nhơn
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Những năm gần đây, 
chính sách BHXH, 
BHYT được mở rộng 
và phát triển nhanh 

chóng trên phạm vi cả nước, thể 
hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà 
nước đối với người lao động và các 
đối tượng chính sách. Tuy nhiên, 
cũng phát sinh những bất cập trong 
quản lý dẫn đến nợ BHXH tăng, 
bội chi khám chữa bệnh BHYT do 
lạm dụng… Với sự cố gắng, nỗ lực 
của công chức, viên chức, BHXH 
tỉnh Bình Định đã áp dụng nhiều 
giải pháp thiết thực để hoàn thành 
tốt nhiệm vụ, tạo đà cho năm 2017 
phát triển. Tạp chí Công nghiệp 
&Tiêu dùng có cuộc trao đổi với 
ông Phạm Mai - Giám đốc Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Bình Định xung 
quanh vấn đề này.

PV: Xin ông cho biết, những 
kết quả đạt được BHXH tỉnh Bình 
Định trong năm 2016?

ÔNG PHẠM MAI: BHXH tỉnh 
Bình Định triển khai nhiệm vụ kế 
hoạch năm 2016 với 3 loại hình: 
Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo 
hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN). Trong đó, lao 
động tham gia BHXH bắt buộc: 
96.816 người, tăng 6,1% so với năm 
2015; lao động tham gia BHXH tự 
nguyện: 2.210 người, giảm 44,5%  so 
với năm 2015. Số giảm chủ yếu là 
cán bộ không chuyên trách cấp xã 
chuyển sang tham BHXH bắt buộc 
theo quy định của Luật BHXH năm 
2014; lao động tham gia BHTN: 
85.582 người, tăng 4,4%  so với 
năm 2015. Riêng loại hình tham 
gia BHYT có 1.300.374 người, tăng 
11,2% so với năm 2015. Như vậy, 
tỷ lệ bao phủ BHYT ở Bình Định 

đạt 85% dân số, cao hơn mức bình 
quân chung cả nước (81,8%), hoàn 
thành chỉ tiêu Thủ tướng Chính 
phủ và HĐND tỉnh giao. Tổng số 
thu BHXH, BHYT, BHTN năm 
2016 là 2.075,5 tỷ đồng. Nếu tính cả 
phần nợ của ngân sách nhà nước, 
số thu đạt 100% kế hoạch giao. 

Điểm nổi bật trong năm 2016 
là công tác quản lý cấp sổ BHXH, 
thẻ BHYT thực hiện đúng quy 
trình, kịp thời gian. Số lượng sổ 
BHXH cấp cho người lao động 
đang tham gia BHXH đạt 99,94%, 
trong đó có 10.726 sổ cấp mới. Số 
lượng thẻ BHYT còn giá trị sử dụng 
đến cuối năm 2016 là 1.281.894 thẻ, 
tăng 11,7% so với năm 2015; tỷ lệ 
cấp thẻ BHYT cho người tham gia 
đạt 100%. Giải quyết hưởng chế 
độ BHXH bắt buộc hàng tháng là 
25.970 người; hưởng trợ cấp một 
lần: 8.650 người; hưởng chế độ 
ngắn hạn: 34.250 lượt người; Giải 
quyết hưởng chế độ BHXH tự 
nguyện thường xuyên hàng tháng 
là 750 người; hưởng một lần: 160 
người; Hưởng trợ cấp thất nghiệp là 
13.296 lượt người; hỗ trợ học nghề: 
21 người. Khám chữa bệnh BHYT: 

2.528.994 lượt người, tăng 22% so 
với năm 2015, trong đó khám chữa 
bệnh (KCB) nội trú: 262.213 lượt; 
KCB ngoại trú: 2.266.781 lượt. 

Tổng số tiền chi trả: 2.404 tỷ 
đồng, trong đó chi BHXH: 1.484 tỷ 
đồng, chi KCB BHYT: 920 tỷ đồng. 
Số tiền chi trả tăng 23,2% so với 
năm 2015, trong đó chi BHXH 182 
tỷ đồng (tăng 14%), chi BHYT là 
270 tỷ đồng (tăng 41,5%). 

PV: Để đạt được kết quả đó, 
BHXH tỉnh Bình Định đã có những 
giải pháp gì, thưa ông?

ÔNG PHẠM MAI: Trong tình 
hình triển khai nhiều chính sách 
mở rộng, trong lúc nhân sự BHXH 
tỉnh có xu hướng tinh giảm theo 
yêu cầu chung, BHXH Bình Định 
đã không ngừng tìm mọi giải pháp, 
tăng năng suất lao động, nhằm giải 
quyết nhanh chóng, hiệu quả khối 
lượng công việc được giao đúng 
chính sách chế độ Nhà nước. Năm 
2016, BHXH đã tăng cường công 
tác kiểm tra nghiệp vụ, thanh tra 
các cơ sở liên quan, đồng thời phối 
hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh 
khởi kiện các đơn vị nợ BHXH.

Năm 2016, đã kiểm tra 77 đơn 
vị sử dụng lao động, 08 cơ sở KCB, 
10 đơn vị BHXH cấp huyện; đề nghị 
truy thu 36,5 triệu đồng tiền đóng 
BHXH, BHYT, 65,4 triệu đồng chi 
phí KCB BHYT thanh toán không 
đúng quy định. Phối hợp với Sở 
Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Sở Y tế tỉnh kiểm tra, xuất 
toán 366,4 triệu đồng chi phí KCB 
BHYT thanh toán không đúng quy 
định của 5 phòng khám tư nhân, 
02 bệnh viện.  Qua thanh tra, 59 
doanh nghiệp đã nộp và cam kết 

Ông PHẠM MAI 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

tỉnh Bình Định

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định:
Đẩy mạnh cải cách hành chính, 
tạo bước đột phá hoàn thành tốt nhiệm vụ 
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nộp trên 4 tỷ đồng tiền nợ BHXH, 
BHTN, BHYT, đồng thời tham gia 
mới cho 80 lao động.

Căn cứ quy định Luật BHXH 
năm 2014, BHXH tỉnh đã phối hợp 
với Liên đoàn Lao động tỉnh khởi 
kiện 5 doanh nghiệp có số nợ lớn, 
kéo dài, với tổng số tiền nợ trên 3 
tỷ đồng. Hai bên thống nhất thực 
hiện quy trình thủ tục khởi kiện, 
hoàn tất hồ sơ chuyển Tòa án để 
thụ lý, xét xử theo quy định. 

Một trong những giải pháp thiết 
thực đem lại hiệu quả cao trong 
công tác là BHXH Bình Định đã tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông 
tin, tiếp tục cải cách thủ tục hành 
chính, nâng cao hiệu suất công tác. 
BHXH tỉnh tăng cường thực hiện 
việc nhận và trả kết quả giải quyết 
thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 
chính đã rút ngắn thời gian giao 
dịch hồ sơ trong giải quyết các thủ 
tục hành chính (TTHC) về BHXH, 
BHYT. Đến nay, toàn tỉnh có 
2.312/3.093 (74,8%) đơn vị sử dụng 
lao động thực hiện giao dịch BHXH 
điện tử. Thực hiện công khai các 
thủ tục hành chính đúng quy định; 
kiểm soát các thủ tục hành chính về 
BHXH, BHYT, triển khai quy định 
mới về hồ sơ và quy trình giải quyết 
hưởng chế độ BHXH theo quy định 
của Luật BHXH kịp thời, thuận tiện 
cho tổ chức, cá nhân trong giải 
quyết chế độ, chính sách. 

BHXH Bình Định đã thường 
xuyên kiến nghị sửa đổi, bổ sung, 
thay thế hoặc bãi bỏ những quy 
định hành chính, hoặc TTHC không 
còn phù hợp, rút ngắn thời gian 
giải quyết các thủ tục, phục vụ tốt 
tổ chức, cá nhân tham gia BHXH, 
BHYT. Ngoài ra, duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng TCVN ISO 
9001:2008 áp dụng trong các lĩnh 
vực hoạt động của ngành; tiếp nhận 
ý kiến phản ánh của tổ chức, công 
dân qua đường dây nóng và thực 
hiện chuyên mục “Công dân hỏi - 
Giám đốc Sở trả lời” phát sóng trên 
sóng Truyền hình Bình Định.

Công tác CCHC năm 2016 của 
BHXH tỉnh được Đoàn thẩm định 
chỉ số CCHC của tỉnh chấm đạt 
96/100 điểm, xếp loại xuất sắc.

Tuy nhiên, BHXH tỉnh cần 
tăng cường phối hợp với các 
ngành liên quan, đẩy mạnh hoạt 
động kiểm tra, thanh tra và khởi 
kiện các đơn vị vi phạm pháp luật 
BHXH để khắc phục tình trạng nợ 
đọng BHXH hiện nay trên địa bàn. 
Tổng nợ BHXH, BHYT, BHTN 
hiện tại là 256 tỷ đồng, trong đó 
ngân sách nhà nước nợ tiền đóng 
BHYT trên 153 tỷ đồng, đã ảnh 
hưởng đến kết quả hoàn thành kế 
hoạch thu của BHXH tỉnh.    

Công tác phát triển đối tượng 
tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự 
nguyện chưa tương xứng với tiềm 
năng; vẫn còn một số đối tượng 
như: Hộ gia đình, hộ cận nghèo, 
học sinh sinh viên… chưa tham gia 
BHYT đầy đủ theo quy định.

PV: Thực hiện Nghị quyết của 
Hội nghị CCVC năm 2017, BHXH 
tỉnh Bình Định tăng cường những 
giải pháp chủ yếu nào để hoàn 
thành toàn diện chỉ tiêu kế hoạch 
được giao?

ÔNG PHẠM MAI: Triển khai 
nhiệm vụ kế hoạch 2017 theo Nghị 
quyết Hội nghị CCVC, BHXH 
tỉnh Bình Định tiếp tục tập trung 
thực hiện tốt chế độ, chính sách 
BHXH, BHYT cho người lao động 
và nhân dân; đẩy mạnh cải cách 

hành chính, nâng cao chất lượng 
hiệu quả trong hoạt động, phục vụ 
người tham gia, thụ hưởng chính 
sách BHXH, BHYT. 

Với biện pháp đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền thực hiện chính 
sách, pháp luật về BHXH, BHYT 
đến tất cả các nhóm đối tượng 
trên địa bàn; tiếp tục thực hiện các 
Nghị quyết, Quyết định của Đảng 
và Chính phủ về chính sách BHXH; 
tỉnh sẽ sớm khắc phục tình trạng 
nợ đọng, trốn đóng BHXH, BHYT, 
phấn đấu số người tham gia BHXH, 
BHTN tăng từ 5% trở lên so với 
năm 2016, nâng tổng số người tham 
gia BHYT đạt tỷ lệ 86% dân số của 
tỉnh; phối hợp với Sở Y tế thanh 
tra, kiểm tra phòng chống tối đa 
tình trạng lạm dụng, trục lợi gây 
thất thoát quỹ BHYT trong công 
tác khám chữa bệnh BHYT; Duy 
trì thường xuyên việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh; ngăn chặn, đẩy 
lùi suy thoái về chính trị, đạo đức, 
lối sống; phòng ngừa những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển 
hóa” trong nội bộ; xây dựng đội 
ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
trung thành, sáng tạo, tận tụy, 
gương mẫu; thực hiện nghiêm túc 
Quy chế dân chủ trong cơ quan 
theo Nghị định 04/NĐ-CP ngày 
09/01/2015 của Chính phủ.

PV: Xin cám ơn ông!

THUẬN VĂN (thực hiện) 

Lễ ký kết tuyên truyền chính sách BHXH
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ANH THƯ

Hội nhập, mở cửa, hàng hóa ngoại tràn ngập thị trường trong nước làm cho sản 
xuất gặp vô vàn khó khăn, thâm hụt thương mại ngày một tăng, nhất là trong 
bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu kéo dài nhiều năm qua. Tại sao vậy? 
Phải chăng, người Việt không mặn mà với hàng Việt vì chất lượng thấp, hay 
vì công tác truyền thông chưa đạt?

Tại sao người Việt 
chưa mấy mặn mà với hàng Việt?

Thực tế cho thấy, dường 
như không phải do những 
vấn đề nêu trên vì hàng 
hóa nước ngoài được tiêu 

thụ nhiều nhất tại Việt Nam vẫn 
là hàng Trung Quốc mà các loại 
hàng hóa thông thường của Trung 
Quốc đa phần bị mang tiếng là kém 
chất lượng. Vậy, vấn đề mấu chốt 
ở đây là giá cả. Hàng Trung Quốc 
giá quá “bèo” so với giá của hàng 
Việt Nam và đây cũng là một trong 
những yếu tố khiến cho người Việt 

chưa mặn mà với hàng hóa Việt. Ví 
dụ, một qủa trứng gà được nhập 
từ Trung Quốc về đến Việt Nam 
chỉ có khoảng 1.300 đồng, trong khi 
giá vốn của một quả trứng tương 
tự ở Việt Nam đã gần 1.800 đồng. 
Không riêng gì trứng gà mà hầu hết 
các loại hàng hóa thông thường 
khác của Trung Quốc thường rẻ 
hơn các loại hàng hóa cùng loại 
của Việt Nam từ 20-30%. Một 
mức chênh lệch rất đáng kể đối 
với người tiêu dùng, nhất là những 

người có gia cảnh khó khăn phải 
tính toán từng đồng chi tiêu. 

Tại sao điều này có thể xảy ra? 
Người Trung Quốc có “bí quyết” 
gì để có thể sản xuất ra hàng hóa có 
giá thành rẻ đến vậy, hay các nhà 
sản xuất Việt Nam kém hơn? Thực 
ra, khi nhìn vào các cơ sở sản xuất 
hàng hóa thông thường, cùng loại 
ở cả hai nước thì dường như không 
có sự khác biệt, thậm chí trong 
nhiều lĩnh vực các doanh nghiệp 

Thanh niên Tp. Hải Phòng đạp xe, diễu hành hưởng ứng chương trình “Nhận diện hàng Việt Nam - Tự hào hàng Việt Nam năm 2016”

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Việt Nam còn hiệu quả hơn. Như 
vậy, giá bán phải như nhau chứ 
sao lại chênh lệch nhiều đến vậy? 
Phải chăng, câu trả lời nằm ở chính 
sách tỷ giá hối đoái. Cả hai nước 
đều gần như cố định tỷ giá đồng 
tiền của mình với đồng đô la Mỹ 
(USD). Tuy nhiên, điều khác biệt là 
Trung Quốc đã và đang chủ ý giữ 
giá đồng tiền của họ dưới giá trị 
thực của nó mà theo các chuyên 
gia thì con số này có thể từ 30 - 
50%, trong khi ở Việt Nam thì điều 
ngược lại đang xảy ra.

Hiện, 01 USD đổi được 7,0 
nhân dân tệ (RMB) hay 22.625 
VND (Quy đổi 01 RMB được 3.200 
VND). Với tỷ giá này, tính bằng 
nhân dân tệ thì giá một quả trứng 
gà Trung Quốc và Việt Nam lần 
lượt sẽ là 0,43 RMB (1.400/3.200) 
và 0,56 RMB (1.800/3.200). Với 
mức giá này rõ ràng Trung Quốc 
sẽ thoải mái bán trứng gà sang thị 
trường Việt Nam, trong khi trứng 
gà Việt Nam khó lòng mà vào 
được thị trường Trung Quốc. Điều 
tương tự cũng xảy ra đối với nhiều 
loại hàng hóa khác.

Hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra 
nếu Trung Quốc để giá trị đồng 
RMB của họ đúng giá trị so với 
đồng USD? Giả sử, giá trị đồng 
RMB sẽ cao hơn 30% so với con 
số hiện tại, khi đó, 01 USD chỉ 
đổi được khoảng 5,35 RMB nhưng 
vẫn đổi được 22.625 VND. Tính ra 
01 RMB sẽ đổi được 4.228 VND 
(22.625/5,35). Giá thành một quả 
trứng gà Trung Quốc tính ra 
tiền Việt sẽ lên đến 1.800 VND 
(0,43x4.228), tương đương với giá 
thành sản xuất ở Việt Nam.  

Tuy vậy, các nhà sản xuất trong 
nước vẫn có lợi thế hơn vì hàng 
Trung Quốc vẫn bị mang tiếng là 
kém chất lượng (ví dụ, nếu tính tỷ 

giá sòng phẳng thì một chiếc xe gắn 
máy Trung Quốc có chất lượng 
khá, có giá bán bằng một chiếc 
xe gắn máy của Honda lắp ráp tại 
Việt Nam. Nếu giá bằng nhau thì 
hiển nhiên người tiêu dùng sẽ chọn 
“Honda Việt Nam” rồi. Tương 
tự, nếu tính bằng đồng RMB thì 
giá thành một quả trứng gà Trung 
Quốc vẫn là 0,43 RMB, trong khi 
giá thành trứng gà Việt Nam cũng 
xấp xỉ con số này. Lúc này trứng 
gà Việt Nam sẽ có cơ hội vào thị 
trường Trung Quốc.

Từ những phân tích trên cho 
thấy lý do tại sao hàng hóa Việt 
Nam khó vào thị trường Trung 
Quốc, trong khi hàng Trung Quốc 
cứ ào ào chảy sang Việt Nam bằng 
cả đường chính ngạch lẫn tiểu 
ngạch, làm cho thâm hụt thương 
mại của Việt Nam với Trung Quốc 
lên khoảng 14 -15 tỷ USD, gấp hơn 
hai lần tổng giá trị hàng hóa Việt 
Nam xuất sang Trung Quốc. Như 
vậy, nếu sự chênh lệch giá cả quá 
mức không được giải quyết thì rất 
khó có được thành công như mong 
đợi trong cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” cũng như mục tiêu giảm 

thâm hụt với Trung Quốc nói 
riêng, thâm hụt thương mại tổng 
thể nói chung. Cứ cho là có những 
giải pháp khác có thể cải thiện 
phần nào, nhưng xem ra cũng khó 
có doanh nghiệp sản xuất hàng hóa 
thông thường lại có thể cạnh tranh 
với đối thủ có mức giá thấp hơn 
đến vài ba chục phần trăm (khi mà 
giá cả vẫn là mối quan tâm hàng 
đầu của người tiêu dùng).

Bản chất của việc giữ đồng tiền 
có giá trị thấp giống như chính 
sách vừa trợ cấp cho hàng xuất 
khẩu, vừa đánh thuế hàng nhập 
khẩu nên tất cả các nhà sản xuất 
trong nước sẽ được hưởng lợi. 
Ngược lại, việc giữ giá đồng tiền 
cao giống như chính sách vừa đánh 
thuế hàng xuất khẩu, vừa hỗ trợ 
hàng nhập khẩu nên tất cả các nhà 
sản xuất trong nước sẽ gặp bất lợi. 
Đây chính là lý do tại sao rất nhiều 
nước liên tục chỉ trích Trung Quốc 
về chính sách này. Tuy nhiên, trong 
bối cảnh hiện nay khó mà mong đợi 
Trung Quốc thay đổi chính sách tỷ 
giá hối đoái, vì họ biết rất rõ lợi ích 
của mình là gì. Điều mà Việt Nam 
chỉ có thể làm, tựu lại vẫn là chính 
sách tỷ giá của mình 

18.000 quả trứng gà nhập lậu từ Trung Quốc bị Hải quan tỉnh Quảng Ninh thu giữ

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.



Từ ngày 05/7 - 09/7/2017 tại Nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, số 1 Lữ Gia, P.15 Q.11, Tp. Hỗ Chí Minh sẽ diễn ra Hội 
chợ Triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2017, đây là một trong các hoạt động kết nối doanh nghiệp trong chuỗi 
sự kiện hướng tới kỷ niệm “Ngày Doanh nhân Việt Nam”, đồng thời là hoạt động xúc tiến thương mại chào 

mừng APEC Việt Nam 2017. Chương trình do Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” TP. HCM và Sở Công Thương TP.HCM tổ chức.

Hội chợ Triển lãm có chủ đề: “Tự hào hàng Việt - Vững bước hội nhập” quy tụ trên 500 gian hàng của 200 doanh 
nghiệp và là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, hình ảnh sản phẩm… đến đông đảo khách hàng và 
người dân, giúp người tiêu dùng nhận diện hàng có chất lượng được sản xuất trong nước, nhất là có thêm sản phẩm 
công nghệ thông tin lần đầu tiên tham gia. 

Lễ khai mạc Hội chợ Triển lãm năm nay sẽ tôn vinh các doanh nghiệp đồng hành 5 năm liên tục và các “sản phẩm 
tiêu biểu” được bình chọn 3 năm qua, làm cơ sở cho việc phát triển bền vững thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ. 

MH

Theo đó, kế hoạch sẽ tập trung vào 4 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm là: Tiếp tục tăng cường công tác thông tin, 
tuyên truyền nhằm vận động các tầng lớp nhân dân ưu tiên sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước và trong 
tỉnh; Thực hiện các chính sách hỗ trợ SXKD nhằm phát triển hệ thống phân phối hàng hóa cố định và bền 

vững; Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp (DN), tổ chức, cá nhân SXKD trên địa bàn tỉnh; Kiểm 
tra, kiểm soát thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, Sở Công Thương sẽ chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương và DN hỗ trợ xây dựng mô hình thí 
điểm tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp (tối thiểu 2 mô hình/năm); Tiếp tục nhân rộng mô hình điểm 
bán với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam” (tối thiểu 1 điểm/năm); Đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu, xa… tổ chức 
khoảng 70-90 chuyến/năm (tối thiểu hỗ trợ 2 lần/năm); Hỗ trợ DN từ nguồn kinh phí khuyến công (xem xét hỗ trợ 
1 lần/năm); Hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh (ít nhất 5-10 sản phẩm/năm)...

PV

CHUẨN BỊ TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ 
MIỀN NÚI, BIÊN GIỚI ĐỢT 2 NĂM 2017

TP. HCM SẼ TỔ CHỨC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM 
“TÔN VINH HÀNG VIỆT” NĂM 2017

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG 
“NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2017 - 2020
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Với tinh thần cả nước đang hưởng ứng mạnh mẽ cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” do Bộ Chính trị phát động và với mục tiêu đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng tới 
mọi đối tượng để người tiêu dùng nhận thức đúng về chất lượng sản phẩm, hàng hóa Việt Nam; các doanh 

nghiệp (DN) Việt có thể đưa các sản phẩm uy tín của mình đến tay người tiêu dùng, góp phần đẩy mạnh tiêu thụ và 
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của DN Việt Nam… vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương 
mại tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Chương trình đưa hàng Việt về miền núi, biên giới đợt 2 năm 2017.

Cụ thể, trong thời gian từ ngày 19/5/2017 đến 05/11/2017 sẽ lần lượt diễn ra 5 phiên chợ đưa hàng Việt về miền núi, 
nông thôn tại các huyện Đăk Pơ, Kông Chro, Phú Thiện, Chư Prông và thành phố Ban Lung, tỉnh Rattanakiri (Campuchia). 
Các phiên chợ có quy mô 20 đơn vị với 40 gian hàng, trưng bày các mặt hàng như: Phân bón, lương thực, thực phẩm, may 
mặc, giày dép, hóa mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, các mặt hàng điện gia dụng… Tại các phiên chợ sẽ diễn ra các hoạt động 
chính như: Tuyên truyền, phổ biến cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Giới thiệu và bán 
các sản phẩm Việt Nam; cùng các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ khác. 

QA

Gia Lai:

Hà Tĩnh:

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Với mục tiêu trở thành thương hiệu mạnh, thời gian qua, trên thị trường cạnh tranh 
ngày càng khốc liệt, Công ty CP Bao bì HABECO (HABECO – P, đơn vị thành viên của 
Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội) đã luôn nỗ lực không ngừng, 
từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực SXKD sản phẩm in ấn, bao bì như nhãn 
bia, hộp carton, chụp bạc, két nhựa các loại cho ngành Bia – Rượu – Nước giải khát.

Thương hiệu sản xuất bao bì, in ấn hiện đại

Sau gần 10 năm thành lập và phát triển, đến nay, 
HABECO - P đã liên tục hoàn thành tốt kế 
hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, nâng cao 
đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.

Những năm đầu đi vào sản xuất, sản lượng bao 
bì giấy và nhựa còn khiêm tốn, Công ty chỉ đáp ứng 
khoảng 15% yêu cầu cho Tổng công ty, sau đó tăng 
dần lên 40%, 60%, 80% bao bì giấy và nhựa. Đến nay, 
năng lực của Công ty có thể đáp ứng được 100% bao bì 
giấy, nhựa, chụp bạc, nhãn bia cùng các sản phẩm khác 
phục vụ khách hàng. Đặc biệt, năm 2016, Công ty đã 
hoàn thành xong việc xây dựng cơ sở vật chất và đầu 
tư dây chuyền trang thiết bị mới. Việc chính thức đưa 
Nhà xưởng số 2 và Nhà điều hành sản xuất mới vào 
hoạt động cùng với việc nhập khẩu thêm dây chuyền 
in ống đồng - công nghệ in tiên tiến có ý nghĩa lớn đối 
với Công ty trong việc kiện toàn, gia tăng năng lực sản 
xuất, đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường với 
chất liệu mới như: màng plastic, phoi nhôm và giấy… 
Từ đó, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng 
các loại sản phẩm và mẫu mã, chủng loại bao bì, tem 
nhãn trong năm 2017 và thời gian tới...

Năm 2016, tổng doanh thu của Công ty đạt trên 
146 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 7,92 tỷ đồng; 
Thu nhập bình quân của người lao động đạt trên 7 
triệu đồng/người/tháng; Lợi nhuận sau thuế đạt trên 
6 tỷ đồng... Năm 2017, HABECO - P phấn đấu: Đạt 
tổng doanh thu đạt trên 176 tỷ đồng, nộp ngân sách 
nhà nước 4,3 tỷ đồng, thu nhập của người lao động bảo 
đảm bằng so với cùng kỳ năm 2016...

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu trên, HABECO - P đã 
và đang thực hiện nhiều giải pháp. Ông Lưu Thanh Bình, 
Giám đốc Công ty cho biết: “Nhằm tiếp tục nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, năm 2017, chúng tôi đã và 
đang đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí trong quá trình 
sản xuất; Thường xuyên rà soát hệ thống định mức kinh 
tế - kỹ thuật để điều chỉnh, bổ sung phù hợp với yêu 
cầu thực tế nhằm giảm chi phí, mang lại hiệu quả kinh 
tế cao nhất. Đồng thời, tích cực nghiên cứu các mẫu mã 

sản phẩm mới nhằm đa dạng hóa sản phẩm, tăng tính 
cạnh tranh trên thị trường; Tăng cường công tác tiếp thị 
bán hàng, mở rộng thị trường, phát huy hết năng lực của 
máy móc thiết bị được đầu tư; Kiện toàn hệ thống quản 
lý chất lượng ISO 9001-2008,...”.

Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tốt quy chế 
dân chủ cơ sở, các chế độ chính sách cho người lao động 
nhằm động viên cũng như tạo sự tin tưởng, gắn bó giữa 
CBCNV với Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập 
cho người lao động; Tổ chức tốt các phong trào thi đua 
trong toàn Công ty nhằm phát huy các sáng kiến cải tiến 
kỹ thật, nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành sản 
phẩm, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra.

Cùng với việc đảm bảo sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả, HABECO - P còn làm tốt công tác xã hội, 
công tác công đoàn, coi đây là những hoạt động quan 
trọng để thúc đẩy công tác chuyên môn, phát triển 
thương hiệu. 

Chị Lưu Thị Thu Linh, Chủ tịch Công đoàn HABECO - P 
cho biết: “Để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, 
Công đoàn Công ty luôn tổ chức các buổi tọa đàm, 
đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Công ty với người 
lao động; Tổ chức cho cán bộ đảng viên và công nhân 
viên đi tham quan về nguồn, nhằm giáo dục truyền 
thống yêu nước, uống nước nhớ nguồn cho CBCNV; 
Tổ chức và tham gia các phong trào văn hóa - thể dục 
thể thao, tham gia có hiệu quả các chương trình từ 
thiện - xã hội, với quyết tâm phát triển HABECO - P 
ngày một lớn mạnh...” 

THĂNG LONG

HABECO - P:

Khách hàng, đối tác tham quan Nhà xưởng sản xuất và dây 
chuyền công nghệ in hiện đại của Habeco - P

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Trong những năm qua, nhiều địa phương trong cả nước, trong đó có tỉnh Tuyên 
Quang đã phối hợp với các doanh nghiệp trực tiếp tổ chức Chương trình đưa hàng 
Việt về nông thôn, hoặc thông qua những hoạt động cụ thể để kết nối người tiêu 
dùng nông thôn với các DN Việt, chính vì thế hàng Việt tại đây chiếm ưu thế và thị 
phần, được đông đảo người dân địa phương đón nhận.

Hiệu quả từ các chương trình 
đưa hàng Việt về nông thôn

Tại  một số địa phương của Tuyên Quang, sản 
phẩm trong nước đến được với người dân 
khu vực nông thôn phải kể đến hiệu quả từ 
các hội chợ, phiên chợ hàng Việt về nông 

thôn và các điểm bán hàng “Tự hào hàng Việt Nam”. 
Chỉ tính riêng trong năm 2016, Sở Công Thương và 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh đã tổ chức Hội chợ 
đưa hàng Việt về nông thôn, vùng sâu vùng xa tại 
huyện Lâm Bình với trên 50 gian hang, thu hút trên 
10.000 lượt khách; tổ chức phiên chợ bán lẻ hàng Việt 
và Hội chợ Thương mại phục vụ tại các xã Ngọc Hội, 
Vinh Quang (Chiêm Hóa) thu hút hàng chục nghìn 
lượt người tham gia. Tại các xã, thị trấn của huyện 
Sơn Dương cũng đã có 8 hội chợ của các doanh 
nghiệp trong nước tham gia với gần 700 gian hàng. 

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh, 
người tiêu dùng đã ưu tiên và sử dụng hàng hóa sản 
xuất trong nước, đặc biệt là của địa phương tăng hơn 
những năm trước. Đặc biệt, các sản phẩm nông nghiệp 
được sản xuất trên địa bàn tỉnh đã trở thành mặt hàng 
thường xuyên được nhân dân tin tưởng sử dụng như 
gạo chất lượng cao Kim Phú; chè Bát tiên Mỹ Bằng; gà 
chất lượng cao Mỹ Bằng; bưởi Xuân Vân (Yên Sơn); vịt 
bầu Minh Hương; cam sành Hàm Yên; gạo đặc sản Tân 
Trào (Sơn Dương) và các loại cá lồng đặc sản nuôi trên 
sông Lô và hồ sinh thái Nà Hang… Những sản phẩm 
nông sản này không chỉ được người dân trên địa bàn 
tỉnh ưu tiên sử dụng mà đã được người dân và doanh 
nghiệp ưu tiên phân phối tại các thị trường lớn như 
thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh thông qua 
hệ thống các siêu thị, cửa hàng phân phối thực phẩm 
sạch, các chợ đầu mối và cửa hàng bán lẻ toàn quốc. 

Chiêm Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Tuyên 
Quang, tại đây, Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở 
thường xuyên phối hợp với chính quyền tuyên truyền 
các chủ trương của Đảng, Nhà nước và ý nghĩa, mục 

đích của cuộc vận động đến các tổ chức, cá nhân trên 
địa bàn, ưu tiên dùng các sản phẩm của địa phương, 
các loại hàng hóa do Việt Nam sản xuất gắn với 
thực hiện các cuộc vận động, các phong trào của địa 
phương. Nội dung tuyên truyền, vận động được lồng 
ghép trong các buổi họp thôn, tổ nhân dân, sinh hoạt 
chi đoàn, chi hội, qua hệ thống loa truyền thanh… 
Ngoài ra, tại mỗi cơ quan, đơn vị cũng thực hiện tuyên 
truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức 
hưởng ứng thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tiêu dùng cá nhân, 
coi đó như một hành động thiết thực để thể hiện lòng 
yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người 
Việt Nam. Tại mỗi xã, thị trấn, các cửa hàng, đại lý 
đều được tuyên truyền, buôn bán các loại hàng hóa sản 
xuất trong nước đảm bảo chất lượng.

Chương trình đưa hàng Việt về nông thôn tại Tuyên 
Quang đã thực sự đem lại hiệu quả cho người dân địa 
phương, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Trong năm 
2017, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Tuyên Quang dự 
kiến sẽ xây dựng kế hoạch tổ chức 2 phiên chợ đưa hàng 
Việt về miền núi tại huyện Chiêm Hóa và Nà Hang. Dự 
kiến các phiên chợ này sẽ được tổ chức vào quý III-2017 
với quy mô từ 20 đến 25 gian hàng/phiên chợ 

HỒNG TRƯỜNG

Tuyên Quang: 

Hội chợ Thương mại huyện Chiêm Hóa năm 2016

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Nước giải khát Tasty chanh leo là một trong những đồ uống hấp dẫn của Nhà máy 
Nước khoáng Thạch Bích (Công ty CP Đường Quảng Ngãi). Hiện sản phẩm đang 
đáp ứng đúng thị hiếu khách hàng nhờ luôn hướng tới sự thuần khiết và đảm 
bảo sức khỏe người tiêu dùng.

Tasty chanh leo ra mắt 
thị trường vào đầu tháng 
7/2016, là một trong 
những sản phẩm phù hợp 

với mọi lứa tuổi, đặc biệt là giới trẻ, 
bởi hương vị thơm ngon và  giải 
nhiệt cơn khát thật sảng khoái…

Theo anh Trần Thế Phương - 
Phụ trách Bộ phận Marketing Công 
ty CP Đường Quảng Ngãi cho biết, 
nước giải khát Tasty chanh leo có 
đặc tính nổi bật, khác biệt với các 
dòng sản phẩm nước giải khát hiện 
có trên thị trường. Nhờ vậy, từ khi 
ra mắt đến nay, sản phẩm luôn được 
đông đảo người tiêu dùng hưởng ứng 
và tiêu thụ tốt. Thời gian tới, Công 
ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, cho ra mắt 
một số sản phẩm mới, đặc biệt là 
những đồ uống giải khát với 100% 
nguyên liệu từ thiên nhiên, nhằm 
bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và 
đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Nước giải khát Tasty chanh leo 
được sản xuất từ nguồn khoáng 
nóng Thạch Bích với hàm lượng 
vi khoáng nhẹ, kết hợp với nước 
cốt chanh leo tự nhiên. Sản phẩm 
được sản xuất trên dây chuyền 
thiết bị hiện đại của châu Âu, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, 
bảo vệ môi trường, thân thiện với 
cộng đồng. Tasty chanh leo có hai 
loại: lon 320ml và chai PET 350ml, 
đóng thùng 24 lon/chai, tiện lợi cho 
người sử dụng. Sản phẩm có mẫu 
mã thiết kế sang trọng, ấn tượng, 

phù hợp với nhu cầu giải khát hàng 
ngày, liên hoan, picnic, trên bàn tiệc 
của mỗi gia đình; có thành phần 
dinh dưỡng phù hợp với thể trạng 
người tiêu dùng Việt Nam, bao 
gồm năng lượng, đường, khoáng 
chất, vi khoáng hữu ích như: Ca++ 
(có vai trò giảm béo, ngừa cao 
huyết áp, tăng cường chiều cao, 
ngừa ung thư, kéo dài tuổi thọ…); 
Na+ (giảm mệt mỏi, giúp cân bằng 
nước trong cơ thể); Mg+ (đóng vai 
trò quan trọng trong quá trình trao 
đổi chất, phòng bệnh tim mạch, 
tiểu đường...); K+ (tăng cường hoạt 
động hệ tiêu hóa, hô hấp, giảm 
bệnh hen phế quản, cải thiện biếng 
ăn),... Nước giải khát Tasty chanh 
leo bổ sung khoáng chất cho cơ 
thể, giúp giải khát, tăng cường sức 
khỏe cho mọi lứa tuổi.

Ông Hồ Văn Vân - Giám đốc 
Nhà máy Nước khoáng Thạch Bích 
chia sẻ: “Việc ra mắt sản phẩm 

Nước giải khát Tasty chanh leo 
càng khẳng định sự lớn mạnh và đa 
dạng của Thương hiệu Thạch Bích, 
nhằm phục vụ nhiều đối tượng 
khách hàng. Sản phẩm được sản 
xuất từ nguồn khoáng nóng Thạch 
Bích với hàm lượng vi khoáng nhẹ, 
hương liệu tự nhiên nhập khẩu từ 
châu Âu, giúp người tiêu dùng yên 
tâm khi sử dụng”.

Việc ra mắt nước giải khát Tasty 
chanh leo là một dấu ấn, nhằm 
chào mừng kỷ niệm 22 năm ngày 
thành lập Nhà máy Nước khoáng 
Thạch Bích. Từ năm 2003 đến nay, 
Thạch Bích liên tục được người tiêu 
dùng bình chọn là Hàng Việt Nam 
chất lượng cao. Đặc biệt năm 2014, 
2016, Thạch Bích được Chính phủ 
công nhận đạt giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia và là sản phẩm 
nước khoáng thiên nhiên của Việt 
Nam được Chính phủ công nhận là 
Thương hiệu Quốc gia 

THANH THẢO

Tasty chanh leo

sảng khoái cho mọi lứa tuổi
Tasty chanh leo 

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.



Ngày 07/4, Bộ Công Thương đã công bố Kế hoạch thực hiện công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu (SPCNNTTB) cấp quốc gia năm 2017.

Việc bình chọn được thực hiện nhằm tiếp tục lựa chọn ra các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các 
SPCNNTTB cấp khu vực năm 2016 để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Kết quả bình chọn làm cơ sở để tiếp 
tục hỗ trợ sản xuất phát triển, xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy phát triển CNNT.

Theo đó, các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn phải là SPCNNTTB có Giấy chứng nhận còn giá trị; không 
vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên quan đến tiêu chuẩn, quy 
chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, vệ an toàn vệ sinh thực phẩm và bảo vệ môi trường,… Sản phẩm được bình 
chọn là những sản phẩm thực sự đặc sắc, tiêu biểu, nổi trội, có chất lượng và giá trị sử dụng cao, có tiềm năng 
phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng.

Bộ Công Thương giao Cục Công nghiệp địa phương là đơn vị đầu mối, chủ trì phối hợp với Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khác tổ chức thực hiện hiện Kế hoạch./.

ĐỨC MINH

Sở Công Thương tỉnh Bến Tre được giao chủ trì xây dựng 2 đề án lớn là: Đề án Phát triển công nghiệp tỉnh Bến 
Tre giai đoạn 2016 - 2020; hướng tới năm 2030; Đề án Phát triển Thương mại, dịch vụ và du lịch tỉnh Bến Tre giai 
đoạn 2016 - 2020.

Các đề án đang được triển khai thực hiện và bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Năm 2016, giá 
trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 22.315 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2015. Quý I/2017, ước đạt 5.100 tỷ đồng, 
tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2016. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2016 ước 
đạt 31.577 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015. Quý I/2017 ước đạt 8.889 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 
2015. Đặc biệt, có 8 DN, 21 cơ sở đăng ký phát triển, với tổng vốn gần 300 tỷ đồng, giải quyết trên 1.200 lao động. 

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất của ngành Công Thương tỉnh trong thời gian qua là nguồn kinh phí Nhà nước phân 
bổ dành cho hoạt động CN còn quá ít nên khó đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành. Cụ thể, năm 2017, 
các DN và các huyện đã đề xuất 38 dự án xin hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, tổng kinh phí trên 32,6 tỷ 
đồng nhưng kết quả chỉ được cấp 2 tỷ đồng. Tiếp đến là từ nay đến năm 2020 sẽ hết quỹ đất sạch tại các khu công 
nghiệp, vì vậy, Sở đề nghị Tỉnh ủy xem xét chỉ đạo ưu tiên vốn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư Khu công nghiệp Phú 
Thuận để tạo quỹ đất sạch cho các DN sản xuất./.

QA

CẦN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẠT CHỈ TIÊU TĂNG TRƯỞNG 
CÔNG NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP QUỐC GIA NĂM 2017

UBND tỉnh Hậu Giang vừa phê duyệt các kế hoạch, đề án khuyến công địa phương năm 2017, đồng thời giao cho 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh làm đầu mối phối hợp với các ngành, đơn vị 
liên quan thực hiện các hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh, với tổng kinh phí thực hiện là 1,7 tỷ đồng.

Theo đó, TTKC sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh trong việc ứng dụng dây chuyền 
máy móc trong sản xuất và chế biến thực phẩm; Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp 
tỉnh năm 2017, từ đó lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia bình chọn cấp khu vực và quốc 
gia do Cục Công nghiệp địa phương tổ chức theo định kỳ. Bên cạnh đó, TTKC sẽ tăng cường công tác phổ biến, 
tuyên truyền các nội dung, chính sách mới của Chính phủ về Khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn.

NH

PHÊ DUYỆT 1,7 TỶ ĐỒNG CHO CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
Hậu Giang:  

Bến Tre: 
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KHUYẾN CÔNG

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



Vĩnh Long: 

Kon Tum: 

800 TRIỆU ĐỒNG CHO 02 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 2017

Theo đó, tỉnh Vĩnh Long được Bộ Công Thương phê duyệt hỗ trợ kinh phí thực hiện 02 đề án với tổng kinh phí 
là 800 triệu đồng, gồm: (1) Đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật ứng dụng dụng công nghệ Polyme 
khoáng tổng hợp vào sản xuất gạch không nung tại Công ty TNHH Kỹ thuật Thanh Mỹ (Tổ 12, ấp Thủy Thuận, 
xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long) với kinh phí hỗ trợ 500 triệu đồng; (2) Đề án hỗ trợ xây dựng mô 
hình trình diễn sản phẩm khoai lang sấy tại Chi nhánh Công ty TNHH Sơn Hải Vĩnh Long (ấp Hòa Phú, xã Song 
Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) với kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng.

Ngay sau khi có quyết định phê duyệt, Sở Công Thương đã chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp phối hợp với hai Công ty được hỗ trợ tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai các bước thực hiện đề 
án, đảm bảo tiến độ đã đề ra./.

MINH ĐỨC

Vừa qua, tại tỉnh Stung Treng, Vương quốc Campuchia đã khai mạc Hội chợ thuộc Lễ hội sông nước lần thứ 
3, phía Việt Nam có tỉnh Kon Tum tham gia Hội chợ với 02 gian hàng do Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến 
Thương mại và Tư vấn công nghiệp trưng bày với các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: Cà phê các loại, rượu 
sim, rượu sâm Ngọc Linh, rượu sâm dây, trà các loại, tiêu rừng, mật nhân, cốt toái bổ, chuối rừng, sâm dây, đồ 
gỗ mỹ nghệ, đồ thổ cẩm,…

Việc tham gia Hội chợ là cơ hội tốt cho việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm và giao lưu hợp tác kinh tế giữa hai 
tỉnh nhằm thắt chặc thêm mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa hai tỉnh, hai quốc gia.

Hội chợ lần này đã thu hút sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp Campuchia, Lào và Việt Nam, với khoảng 
700 gian hàng, trưng bày chủ yếu các hàng hóa tiêu dùng, các loại hàng tiểu thủ công nghiệp, thủ công truyền thống…

ĐIỆP VŨ

Ngày 07/4/2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk (TTKC) tổ chức Hội nghị 
triển khai kế hoạch khuyến công năm 2017.

Năm 2016, Trung tâm đã triển khai 01 đề án khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 1,056 tỷ đồng và 
15 đề án khuyến công địa phương với tổng kinh phí hỗ trợ là 2,837 tỷ đồng. Các đề án tập trung chủ yếu vào các 
nội dung như: Hỗ trợ các đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất; Tổ chức Hội 
chợ Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên, tỉnh Đắk Lắk năm 2016; Tập huấn và khảo sát học tập kinh 
nghiệp về công tác khuyến công; Tuyên truyền thông tin liên quan đến lĩnh vực Công Thương trên các phương 
tiện thông tin đại chúng… qua đó, góp phần không nhỏ vào việc phát triển sản xuất kinh doanh của các doanh 
nghiệp. Bên cạnh đó, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công nhằm đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao của công việc cũng được Trung tâm hết sức chú trọng.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đình Trưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương đánh giá cao kết quả mà TTKC đã 
đạt được trong thời gian qua, đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường phối hợp với 
các đơn vị liên quan để triển khai thực hiện tốt các đề án khuyến công; ưu tiên hỗ trợ cho các mô hình áp dụng 
sản xuất sạch hơn, mở rộng lĩnh vực tư vấn phát triển công nghiệp tạo nguồn thu cho đơn vị và đóng góp ngân 
sách nhà nước; tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền…

TRƯỜNG HOA

ĐẮK LẮK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH
KHUYẾN CÔNG NĂM 2017

THAM GIA HỘI CHỢ TẠI TỈNH STUNG TRENG, CAMPUCHIA
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Từ nhiều năm nay, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
(Khuyến công) tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển công nghiệp của Chính phủ tới các 
tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển công nghiệp – tiểu thủ công 
nghiệp nông thôn. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
lao động, phát triển đời sống văn hóa – xã hội cho người dân.

Thái Nguyên:  

đã hỗ trợ thiết thực cho các doanh nghiệp
Công tác khuyến công 

LÊ ANH

Năm 2016, Khuyến công 
Thái Nguyên đã phối 
hợp chặt chẽ với các 
đơn vị liên quan, tổ 

chức triển khai và hoàn thành 25 
đề án với tổng kinh phí thực hiện 
gần 4,8 tỷ đồng. Trong đó, tập 
trung vào các nội dung: Xây dựng 
mô hình, trình diễn kỹ thuật sản 
xuất sản phẩm mới; hỗ trợ các cơ 
sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tham gia hội chợ triển 
lãm hàng CNNT tiêu biểu; tổ chức 
đào tạo, tập huấn về khởi sự quản 
trị doanh nghiệp cho các cơ sở 
CNNT; tổ chức tham quan, khảo 
sát học tập kinh nghiệm về sản 

xuất kinh doanh, hoạt động khuyến 
công, phát triển làng nghề tại một 
số tỉnh bạn; bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu; du nhập nghề, 
phát triển làng nghề mới. Kinh phí  
khuyến công luôn được ưu tiên 
dành cho công tác đào tạo nghề, 
truyền nghề, dạy nghề và nâng cao 
tay nghề, tạo việc làm cho người 
lao động nông thôn.

Nhìn chung, hoạt động khuyến 
công thông qua các hình thức hỗ 
trợ đã giúp các cơ sở, DN tiếp cận 
và thụ hưởng các chính sách của 
Nhà nước, từ đó khắc phục khó 
khăn, duy trì và phát triển sản xuất. 
Nhiều đơn vị sau khi nhận được sự 

hỗ trợ từ các đề án khuyến công 
đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền 
sản xuất mới, áp dụng khoa học kỹ 
thuật hiện đại, từ đó năng lực sản 
xuất kinh doanh, sức cạnh tranh 
của sản phẩm được nâng lên rõ rệt, 
mở rộng thị trường và trên hết là 
giải quyết được việc làm cho lao 
động địa phương. 

Điển hình là Hợp tác xã (HTX) 
chè Tuyết Hương (xóm Na Long, 
xã Hóa Trung, huyện Đồng Hỷ), khi 
mới thành lập, HTX chưa có máy 
móc, trang thiết bị hiện đại nên 
tất cả việc chế biến chè vẫn được 
thực hiện tại mỗi gia đình thành 
viên với công nghệ thủ công, công 



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 55

KHUYẾN CÔNG

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

suất nhỏ, năng suất không cao, sản 
lượng chỉ đạt khoảng 20 tấn/năm. 
Năm 2013, thông qua Phòng Kinh 
tế hạ tầng huyện Đồng Hỷ, HTX 
được hỗ trợ 01 máy hút chân không 
trị giá 100 triệu đồng (trong đó 
kinh phí khuyến công hỗ trợ 50%). 
Tiếp đó, năm 2016, HTX tiếp tục 
được Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên hỗ trợ 01 máy sao chè bằng 
gas với kinh phí hỗ trợ 200 triệu 
đồng. Với hệ thống mới này, mỗi 
mẻ có thể sao được 12kg chè khô, 
nhiều gấp 4 lần so với máy thủ công 
bình thường, sản lượng chè thành 
phẩm đạt 40 tấn/năm. Bên cạnh đó, 
chất lượng chè cao hơn hẳn do điều 
chỉnh được nhiệt độ, chè không bị 
ám khói, bụi và giảm tỷ lệ chè bị 
gãy thành chè cám; nước chè trong 
hơn, thơm và đậm hơn. Với đầy đủ 
những thiết bị công nghệ hiện đại 
có thể đáp ứng được yêu cầu cho 
một quy trình sản xuất khép kín, 
bắt đầu từ năm 2017, HTX thực 
hiện chế biến tập trung từ khâu sơ 
chế đến khi ra thành phẩm, đảm 
bảo việc giám sát cũng như đồng 
đều về chất lượng của sản phẩm 
ngày càng được nâng cao.

Chia sẻ với phóng viên, bà 
Trần Thị Tuyết, Chủ nhiệm HTX 
chè Tuyết Hương cho biết: “Một 
HTX mới thành lập như chúng tôi, 
đầu tư được máy móc thiết bị hiện 
đại quả là rất khó khăn. Sự hỗ trợ 
của Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã giúp HTX có thêm 
động lực để đầu tư thiết bị. Đến 
nay, chúng tôi đã sắm sửa được 
những máy móc hiện đại để phục 
vụ công việc chế biến sản phẩm 
chè. Qua đó, sản phẩm chè của 
HTX đã đáp ứng tốt yêu cầu của 
thị trường”.

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao 
hiệu quả, năm 2017 và các năm tiếp 
theo, Khuyến công Thái Nguyên sẽ 
tập trung hỗ trợ cho các chương 
trình như: đào tạo nghề, truyền 

nghề và phát triển nghề; nâng cao 
năng lực quản lý; xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ khoa học 
kỹ thuật; phát triển sản phẩm nông 
thôn tiêu biểu; phát triển hoạt động 
tư vấn cung cấp thông tin; liên 
doanh, liên kết hợp tác kinh tế phát 
triển các cụm điểm công nghiệp; 
hỗ trợ các cơ sở CNNT tham quan 
khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, tìm 
kiếm đối tác phát triển sản xuất; 
tổ chức các lớp tập huấn tuyên 
truyền công tác khuyến công; đưa 
các sản phẩm của các cơ sở CNNT 
tiêu biểu trên địa bàn tham gia các 
hội chợ triển lãm các tỉnh.

Có thể khẳng định, qua các 
chương trình hoạt động có tính 
thực tiễn và đạt hiệu quả cao, 
cán bộ làm công tác khuyến công 
của Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã kịp thời nắm bắt tình 
tình hình thực tế, tháo gỡ khó 
khăn, hỗ trợ và thúc đẩy cho các 
doanh nghiệp ổn định sản xuất. 
Qua đó, góp phần không nhỏ vào 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp trong cơ cấu GDP của toàn 
tỉnh, từng bước đưa ngành công 
nghiệp Thái Nguyên tiến thêm 
một bước trên con đường hội 
nhập và phát triển 

Sản xuất chè xuất khẩu tại Hợp tác xã chè Tuyết Hương (xã Hóa Trung, huyện Đồng 
Hỷ, Thái Nguyên)
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có rất nhiều doanh nghiệp (DN) tại các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp có nhu cầu sử dụng các mặt hàng công nghiệp 
hỗ trợ về khuôn mẫu, nguyên phụ kiện, dịch vụ kỹ thuật để sản xuất ra các 
sản phẩm công nghiệp. Trong khi đó, nguồn cung trong nước còn hạn chế, đặc 
biệt, các khuôn mẫu ô tô, xe máy vẫn phải nhập khẩu với chi phí cao. Trên cơ 
sở nghiên cứu thị trường, Công ty TNHH Cơ khí chính xác, Dịch vụ và Thương 
mại Việt Nam (Yên Phong, Bắc Ninh) đã quyết định đầu tư dây chuyền sản xuất 
khuôn mẫu ô tô, xe máy để phục vụ thị trường trong nước. 

Hỗ trợ mô hình sản xuất khuôn mẫu 
ô tô, xe máy

Nhận thấy sản phẩm khuôn mẫu ô tô, xe 
máy của DN là những sản phẩm mới, chưa 
có đơn vị nào trên địa bàn huyện Yên 
Phong sản xuất được. Trung tâm Khuyến 

công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Khuyến công) 
Bắc Ninh đã quyết định phối hợp và hỗ trợ Công ty 
TNHH Cơ khí chính xác, Dịch vụ và Thương mại Việt 
Nam thực hiện mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 
khuôn mẫu ô tô, xe máy, với mục tiêu khuyến khích 
DN phát triển, giải quyết việc làm cho lao động, cũng 
như mở rộng ngành nghề công nghiệp mới tại địa 
phương. Qua đó, góp phần thực hiện mục tiêu công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn tỉnh nhà.

Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua 
sắm dây chuyền sản xuất của dự án là hơn 50,7 tỷ đồng. 
Trong đó, Khuyến công Bắc Ninh hỗ trợ 500 triệu đồng 
từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia năm 2016. Khi 
đi vào hoạt động, hàng năm, Công ty dự kiến sẽ cho ra 
đời hơn 105 tấn thành phẩm các loại (tương đương 500 
tấn sản phẩm nguyên liệu) với doanh thu đạt trên 40 tỷ 
đồng. Đồng thời, giải quyết được việc làm cho 259 lao 
động có thu nhập ổn định với mức lương bình quân từ 
3,5 - 5,5 triệu đồng/người/tháng, góp phần ổn định đời 
sống kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Trần 
Văn Hiện - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển Bắc Ninh cho biết: “Thông qua sự 
hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, Công ty 
TNHH Cơ khí chính xác, Dịch vụ và Thương mại Việt 
Nam đã hoàn thiện dây chuyền sản xuất. Việc nhà 
máy ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất 

đã làm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm. 
Qua đó, tạo điều kiện giảm giá thành, từng bước mở 
rộng thị trường và tăng thu nhập cho người lao động. 
Sau khi dây chuyền sản xuất đi vào hoạt động đã có 
nhiều DN trong và ngoài tỉnh đến học tập và áp dụng 
công nghệ này vào sản xuất”.

Thông qua tính hiệu quả của đề án, có thể khẳng 
định, với những DN mới đi vào hoạt động thì khó 
khăn là điều khó tránh khỏi. Nhưng được sự hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, đã trở thành 
“cú hích” để DN phát triển. Mỗi đề án khuyến công 
được triển khai đều thể hiện sự quan tâm của Đảng 
và Nhà nước trong việc hỗ trợ cơ sở công nghiệp khu 
vực nông thôn, khuyến khích các cơ sở đầu tư dây 
chuyền sản xuất hiện đại, từng bước nâng cao năng 
lực sản xuất, xây dựng được thương hiệu, khẳng định 
được vị thế của mình trên thị trường có sức cạnh 
tranh cao như hiện nay 

LÊ MINH

Khuyến công Bắc Ninh: 

Hệ thống máy dập khuôn mẫu ô tô, xe máy của Công ty 
TNHH Cơ khí chính xác, Dịch vụ và Thương mại VN.
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Là tỉnh biên giới Tây Nam, giáp ranh với nước bạn Campuchia, Tây Ninh không 
chỉ được biết đến với nhiều địa danh nổi tiếng như: núi Bà Đen, Tòa Thánh Cao 
Đài... mà đây còn là vùng đất của nhiều đặc sản nổi tiếng như: Bánh tráng phơi 
sương, bánh canh Trảng Bàng... và muối tôm.

Trong đời sống của người 
dân Tây Ninh, muối tôm 
đã trở thành một thức 
chấm quen thuộc cho 

các loại trái cây như: xoài, ổi... và 
là gia vị chính làm nên món bánh 
tráng trộn thơm ngon của tuổi học 
trò. Muối tôm Tây Ninh là đặc sản 
được nhiều du khách lựa chọn làm 
quà tặng cho người thân khi đến 
đây và đang là một thương hiệu 
được nhiều người ưa chuộng không 
chỉ ở thị trường trong nước mà còn 
cả ở thị trường nước ngoài, với chất 
lượng đạt tiêu chuẩn F.D.A  để có 
mặt tại thị trường khó tính là Mỹ.

Mặc dù đã vươn được ra “biển 
lớn”, thế nhưng từ khi đưa được sản 
phẩm ra thị trường nước ngoài, nhất 
là thị trường Mỹ thì số lượng các cơ 
sở sản xuất xuất khẩu vẫn không 
hề tăng trong suốt những năm qua. 
Điều này cho thấy các cơ sở xuất 
khẩu vẫn chưa tạo ra đột phá cho 
cả ngành chế biến muối tôm. Một 
trong những nguyên nhân dẫn đến 
tình trạng trên là do phần lớn các 
cơ sở đều sản xuất nhỏ lẻ, tự phát; 
đội ngũ cán bộ làm công tác quản 
lý qua đào tạo còn ít, dẫn đến trình 
độ năng lực quản lý chưa cao, am 
hiểu nhiều về pháp luật, đặc biệt là 
trong quan hệ sản xuất kinh doanh 
với các đối tác nước ngoài; Các cơ 
sở chưa xem trọng vấn đề vệ sinh 
và an toàn cơ bản cho công nhân, 

trong khi đó lao động làm việc tại 
các cơ sở chế biến thì đa số chưa 
đáp ứng được yêu cầu về cả số 
lượng lẫn chất lượng và tác phong 
công nghiệp... do đó gặp nhiều khó 
khăn trong việc áp dụng khoa học 
kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, dẫn 
đến năng suất không cao.

Nắm bắt được khó khăn của 
các DN, cơ sở sản xuất muối tôm, 
thời gian qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Tây Ninh đã triển khai đa 
dạng các chương trình hỗ trợ DN, 
đặc biệt là các DN vừa và nhỏ, các 
cơ sở sản xuất như: Tư vấn thành 
lập doanh nghiệp, đào tạo, nâng 
cao năng lực quản lý đến hỗ trợ 
máy móc thiết bị, quảng bá thương 
hiệu và xúc tiến thương mại… trong 
đó, ưu tiên khuyến khích các DN 
đầu tư đổi mới công nghệ, trang 

thiết bị tiên tiến hiện đại trong sản 
xuất, áp dụng sản xuất sạch hơn…, 
nhằm giúp doanh nghiệp sản xuất 
ra sản phẩm đạt yêu cầu về số 
lượng và chất lượng phục vụ cho 
hoạt động xuất khẩu.

Mặc dù nguồn kinh phí khuyến 
công đã phần nào hỗ trợ được các 
DN, các cơ sở sản xuất, tuy nhiên, để 
thu hút nhiều hơn nữa sự quan tâm 
của các cơ sở trong việc đầu tư phát 
triển cả về quy mô và chất lượng 
trong sản xuất kinh doanh, thì rất 
cần có sự hướng dẫn cụ thể, rõ ràng, 
phù hợp với từng đối tượng của các 
cán bộ làm công tác khuyến công, 
đặc biệt là cần sự quan tâm hơn nữa 
của chính quyền địa phương trong 
việc hỗ trợ, đồng hành cùng doanh 
nghiệp để góp phần đưa thương 
hiệu muối tôm Tây Ninh ngày càng 
“bay xa” hơn nữa 

QUỲNH ANH

Đặc sản muối Tôm Tây Ninh nổi tiếng gần xa

Để thương hiệu muối tôm Tây Ninh 

“bay xa”
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Những năm gần đây, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Hà Giang vẫn 
còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Số cơ sở đăng ký thụ hưởng từ chương trình 
khuyến công hàng năm còn chưa nhiều; Tiến độ triển khai chậm, hiệu quả đầu 
tư chưa cao; Một số đề án phải điều chỉnh nội dung, thậm chí còn phải điều 
chuyển, bổ sung... Mặc dù Hà Giang cũng có các đề án điểm nhằm tạo điểm 
nhấn về hiệu quả hoạt động khuyến công đối với một vùng, một ngành nhất 
định, nhưng cũng chưa xây dựng được đề án hỗ trợ theo chuỗi giá trị sản phẩm. 

Đổi mới phương thức hỗ trợ 
để tạo bước đột phá

Để khắc phục những tồn tại trên, đồng thời 
nâng cao chất lượng hoạt động khuyến 
công, Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến Công Thương Hà Giang (Trung tâm) 

đã tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng Đề án 
khuyến công trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Sau khi 
được UBND tỉnh phê duyệt, lãnh đạo Trung tâm đã 
bám sát vào mục tiêu, yêu cầu và nội dung của đề 
án để chỉ đạo các phòng chuyên môn đổi mới cách 
thức tiếp cận các cơ sở CNNT và phương thức quản 
lý công tác khuyến công như: Kéo dài thời gian đăng 
ký để các huyện, thành phố thông tin tuyên truyền 
đến các cơ sở CNNT; Thành lập đoàn đi kiểm tra 
năng lực thực hiện đề án khuyến công của các cơ 
sở CNNT trên 9 huyện và thành phố; bên cạnh việc 
thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin 
đại chúng thì cán bộ làm công tác khuyến công phải 
chủ động trao đổi thông tin với các doanh nghiệp, 
HTX, cơ sở sản xuất... Nhờ vậy, nhiều doanh nghiệp 
(DN), cơ sở CNNT đã chủ động liên hệ với Trung 
tâm để tìm hiểu và đăng ký được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công, số lượng các đề án khuyến 
công đăng ký năm 2017 tăng lên đáng kể. Các DN, cơ 
sở CNNT được hỗ trợ đều là những đơn vị đáp ứng 
được các điều kiện và có đầy đủ năng lực thực hiện 
đề án. Những đề án được lựa chọn để hỗ trợ kinh phí 
đều là các đề án có tính khả thi cao, đáp ứng được 
mục tiêu và tiêu chí của Chương trình. 

Trong những năm tới, để công tác khuyến công 
ghi dấu mạnh mẽ trong sự phát triển CNNT của tỉnh, 
Trung tâm sẽ tiếp tục bám sát nhu cầu thực tế tại các 
địa phương, thực hiện việc hỗ trợ theo hướng có trọng 
tâm, trọng điểm; đặc biệt là tập trung hỗ trợ đề án 
với nhiều nội dung để hình thành chuỗi giá trị sản 
phẩm, nhất là các sản phẩm mới, các sản phẩm tiêu 

biểu tại địa phương. Nâng mức hỗ trợ nhằm khuyến 
khích các cá nhân, tổ chức chuyển hướng đầu tư vào 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Bên cạnh 
đó, Trung tâm cũng sẽ củng cố bộ máy cán bộ làm 
công tác khuyến công từ cấp tỉnh tới huyện, xã. Bố trí 
cán bộ chuyên trách khuyến công cấp huyện, cấp xã, 
đồng thời tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng 
lực chuyên môn cho đội ngũ viên chức làm công tác 
khuyến công; Đề xuất với các huyện, thành phố hình 
thành vùng nguyên liệu tập trung để tạo điều kiện phát 
triển sản xuất bền vững …

Với việc triển khai quyết liệt các giải pháp, cộng với 
sự quan tâm ủng hộ của các Bộ, ngành và địa phương, 
đặc biệt là việc đổi mới tư duy, phương thức quản lý 
trong hoạt động, tin tưởng rằng công tác khuyến công 
của Hà Giang sẽ tạo được bước đột phá mới, phát huy 
tốt vai trò khuyến khích công nghiệp nông thôn phát 
triển, luôn đồng hành và đem lại nhiều lợi ích cho các 
DN, cơ sở CNNT, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 
địa phương ngày càng phát triển bền vững 

NHƯ QUỲNH

Khuyến công Hà Giang: 

Gian hàng giới thiệu sản phẩm CNNTTB của tỉnh Hà Giang
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An Giang nổi tiếng với nhiều làng nghề truyền 
thống, các cơ sở thủ công mỹ nghệ và đặc 
sản, như: Dệt thổ cẩm, tranh thêu tay, đường 
thốt nốt và các loại khô, mắm... Để được như 
vậy, nhiều năm qua, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang 
(TTKC) đã đóng vai trò quan trọng trong việc 
xây dựng thương hiệu, phát triển các sản 
phẩm làng nghề truyền thống, qua đó thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết 
việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho lao 
động nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn 
mới của nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng thương hiệu để các làng nghề 
truyền thống phát triển bền vững

Đa số các làng nghề truyền thống trên địa 
bàn tỉnh được hình thành và phát triển từ 
rất lâu đời, gắn với giá trị văn hóa trên từng 
sản phẩm. Thông qua bàn tay khéo léo, tỉ 

mỉ của các nghệ nhân, các làng nghề này đã và đang 
được kế thừa và khôi phục. Tuy nhiên hiện nay, bên 
cạnh những làng nghề có tiềm lực phát triển vẫn còn 
không ít làng nghề gặp khó khăn. Sản phẩm làm ra 
không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, mẫu mã 
sản phẩm không có nhiều cải tiến dẫn đến thị trường 
bị thu hẹp do phải cạnh tranh với các sản phẩm hiện 
đại… nên sức cạnh tranh không cao, hàng hóa tiêu thụ 
chậm, thu nhập của từng hộ sản xuất trong làng nghề 
cũng giảm theo. Để giữ gìn và phát huy những lợi ích 
mà các làng nghề có được đòi hỏi người sản xuất phải 
đổi mới tư duy và biết nắm bắt nhu cầu của thị trường. 
Bên cạnh đó, vấn đề đặt ra cho sự phát triển các làng 
nghề là phải có thương hiệu cho sản phẩm, giúp các 
làng nghề phát triển theo hướng bền vững.

Nắm bắt được những khó khăn đó, năm 2007, 
TTKC An Giang đã đề xuất xây dựng nhiều cơ chế, 
chính sách hỗ trợ cho các làng nghề như: Hỗ trợ đăng 
ký bảo hộ nhãn hiệu; hoàn thiện các quy hoạch, định 
hướng phát triển làng nghề; tăng cường công tác đào 
tạo nghề, bồi dưỡng kiến thức; xây dựng các làng nghề 
chiến lược phát triển thương hiệu sản phẩm… Nhờ đó, 

đã có những tác động tích cực trong phát triển nghề, 
làng nghề, thực hiện an sinh xã hội trên địa bàn. 

Làng nghề đan đát xã Long Giang, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang được hình thành cách đây hơn 80 năm, 
đã góp phần tạo cho Chợ Mới sự đa dạng về nét đẹp 
văn hóa truyền thống. Nhờ có cơ chế hỗ trợ kịp thời 
của TTKC mà làng nghề đan đát xã Long Giang đã xây 
dựng được thương hiệu cho riêng mình, các sản phẩm 
của làng nghề ngày càng được thị trường chấp nhận. 
Hiện nay, làng nghề có 133 hộ, với khoảng 417 lao 
động. Với thị trường tiêu thụ sản phẩm rất rộng lớn, từ 
khắp các tỉnh miền Tây và xuất khẩu sang Camphuchia. 
Trong số các sản phẩm làm ra có đến 80% sản phẩm 
sản xuất theo đơn đặt hàng của các thương lái nên đầu 
ra của các loại sản phẩm được đảm bảo. Giá sản phẩm 
ổn định ở mức từ 12.000 - 80.000 đồng/sản phẩm. Bình 
quân thu nhập của từng lao động trong làng nghề từ 
40.000 - 150.000 đồng/ngày.

Ông Đinh Hùng Cường - Tổ trưởng làng nghề, chia 
sẻ: “Hiện nay, làng nghề đan đát xã Long Giang đang 
trên đà phát triển ổn định. Thông qua địa chỉ website 
của làng nghề, nhiều khách hàng chủ động liên hệ với 
chúng tôi để đặt hàng nên sản phẩm làm ra đều được 
tiêu thụ hết, không có tình trạng tồn đọng. Thời gian 
tới, để nghề đan đát ở địa phương ngày càng phát triển 
bền vững, làng nghề sẽ gắn sản xuất với du lịch” 

BẢO KIÊN

An Giang:

Làng nghề đan đát Long Giang
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Phong vị
tháng Ba…

Tôi chưa bao giờ cố tìm kiếm một lý do nào 
đó cho tình yêu dành cho tháng Ba. Chỉ biết 
mỗi khi ngồi lại với những tia nắng nhẹ nhàng, 
lòng lại châng lâng niềm hạnh phúc. Tháng Ba 

trở về trong kí ức của tôi là vị ngọt của chén chè bưởi, 
là vị hanh nồng của lá bưởi trong nồi thuốc xông giải 
cảm của mẹ cho đứa con trai nghịch ngợm những trưa 
dang nắng ngoài đồng. 

Thoảng trong từng cánh gió, hương bưởi dịu dàng, 
len vào từng giấc ngủ. Dưới tàng cây bưởi xanh, từng 
bông hoa trắng muốt nấp mình sau đám lá. Tiếng chim 
hót vang rót vào phiến ngày những thanh âm diệu 
kỳ ấm lòng người nông dân chân lấm, tay bùn. Tôi 
hay ngồi lại với những ngày tháng Ba như rót mật, với 
hương bưởi thơm lừng, ngỡ như mọi thứ cứ dần bé lại, 
dưới góc vườn nhà. Bình yên và sâu lắng. 

Mẹ ngồi chải tóc bên hiên, hương bưởi phảng 
phất trong từng sợi tóc của mẹ. Tôi gối đầu vào lòng 
mẹ, mắt nhắm nghiền để tận hưởng niềm hạnh phúc 
ngọt ngào, du dương. Bàn tay mẹ vỗ về tôi như những 
ngày thơ dại. Câu hát à ơi của mẹ vẫn nồng nàn bên 
tai giữa màu nắng tháng Ba bình dị thân thương... Mẹ 
kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa bé tí, chuyện đặt 
tên cho từng đứa con, chuyện ruộng đồng, cây cỏ. 
Những câu chuyện của mẹ mang hương vị ngọt ngào 
sâu lắng, dắt tôi qua những tháng ngày trôi nổi ngược 
xuôi. Tháng Ba cứ trôi qua như thế từng ngày trong 
niềm tiếc nhớ khôn nguôi. 

Tháng Ba hiền từ và đầy nhớ. Là khi hương vị của 
tháng Ba vẫn thầm lặng bên tôi những ngày xa nhớ. Là 
khi tôi ngửi thấy mùi thuốc rê của cha, là mùi mồ hôi 
trên chiếc nón cũ nhàu nơi góc bếp mà cha vẫn đội ra 
đồng suốt bốn mùa khó nhọc bủa vây. Mùi hương ấy 
chẳng lẫn vào đâu. Mùi hương ấy làm cay xè mắt tôi mỗi 
lần chạm phải. Vị mặn từng giọt mồ hôi của cha hoà 
vào từng vạt đất trên cánh đồng, để ấp ôm những hạt 
lúa vàng ươm, cho những mầm non cựa mình lớn dậy. 

Tháng ba về, nhớ tận cùng lũ trẻ quê nghịch nắng, 
tắm sông trèo cây, hái trái. Nhớ vị chua của trái khế 
non mà đám trẻ hái trộm vườn nhà hàng xóm. Người 
chủ nhà không tiếc mấy trái vườn với đám trẻ, chỉ tiếc 
những trái còn non chưa kịp rộ mùa no bẫm. Tôi vẫn 
còn nhớ vị cay nồng của muối ớt lúc ăn kèm với trái 
khế non. Đám bạn khỉ khọt thách nhau đứa nào ăn 
được cay, đứa đó làm “vua”. Thế là những đứa trẻ thi 
nhau ăn ớt. Vua chúa, vương triều chẳng thấy, chỉ thấy 
đứa nào đứa nấy hít hà, môi sưng tấy cả lên. Vị cay ấy, 
cứ ấm lên theo năm tháng dần qua…

Tháng Ba gợi nhớ xa xăm với từng giọt nước mắt 
đứa con trai trọ học xa nhà. Ngày rời đi trên con 
đường làng quen thuộc, vị đắng của giọt nước mắt 
ấy, cứ mãi còn đọng lại trên khoé môi, dặt dìu bao 
nỗi nhớ. Ngồi lại cùng tháng Ba, hương vị của những 
ngày tháng Ba như chùng chình, rơi lặng. Nghe trong 
tia nắng tháng Ba có giọt nhớ trong veo miền cổ 
tích. Từng tháng Ba trôi đi, tôi lại góp nhặt cho mình 
những phong vị của tháng Ba, cho nên mỗi lần đi xa, 
tôi lại bồi hồi nhớ tháng Ba của quê nhà. Tháng Ba 
bình dị, hiền ngoan đến nao lòng 

NGUYỄN CHÍ NGOAN
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ĐỊA PHƯƠNG
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VĂN HÓA - XÃ HỘI
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VĂN HÓA - XÃ HỘI




