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"CHÍNH PHỦ ĐÃ VÀ ĐANG NỖ LỰC MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CHO
HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM"
“Để xuất khẩu nông sản bền vững, ổn định, hiệu
quả và tránh phụ thuộc vào một thị trường nhất định,
Chính phủ đã và đang nỗ lực, kiên trì để mở rộng thị
trường cho hàng hóa của Việt Nam…” - đây là phát
biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
tại Hội nghị đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với
nông dân sáng 09/4, tại Hải Dương.
Tại phiên đối thoại, trả lời câu hỏi về câu chuyện
thị trường cho nông sản Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Trần Tuấn Anh cho rằng, việc một số sản
phẩm của chúng ta bị ùn ứ là do chủ yếu tiêu thụ
qua kênh không chính thống, đặc biệt là đường tiểu
ngạch, đây là kênh mà cả Việt Nam và Trung Quốc
đều không kiểm soát được chất lượng sản phẩm, không
ký kết hợp tác giao thương nên khi nước bạn xiết chặt
chúng ta lập tức gặp khó khăn. Vì vậy, “để không bị
lệ thuộc vào thị trường Trung Quốc, cách duy nhất là
chúng ta phải tích cực tìm kiếm, khai thác nhiều thị
trường mới”, Bộ trưởng khẳng định.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cũng lưu ý, cho dù là
thị trường Mỹ, Trung Quốc hay châu Âu thì chúng ta
đều phải quan tâm đến vấn đề chất lượng sản phẩm,
năng lực cạnh tranh, thương hiệu. Tất cả các yếu tố này

Chính phủ đã và đang nỗ lực, kiên trì để mở rộng thị trường
cho hàng hóa của VN

liên quan đến tổ chức lại sản xuất. Chỉ khi nào có năng
lực cạnh tranh cả về giá cả, chất lượng, thương hiệu…
đáp ứng được các yêu cầu của thị trường xuất khẩu thì
chúng ta sẽ không bị phụ thuộc vào bất kỳ thị trường
nào. Bà con nông dân cần chủ động nâng cao nhận
thức, nắm bắt thông tin, liên kết với doanh nghiệp, sản
xuất nông sản theo tiêu chuẩn, quy định của thị trường
nhập khẩu, đảm bảo uy tín chất lượng và sự bền vững
cho hàng nông sản xuất khẩu Việt Nam.

QUỲNH ANH (t/h)

“THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ AN TOÀN THỰC PHẨM” NĂM 2018
năm 2018 còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt
cao điểm, phát động một chiến dịch truyền thông
tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực
phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực
phẩm; chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm,
hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các
vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền
qua thực phẩm do sử dụng sản phẩm thực phẩm
không an toàn.

Từ 15/4 đến 15/5/2018, “Tháng hành động vì an toàn
thực phẩm” do Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các Bộ,
Ngành, địa phương tổ chức sẽ được tích cực triển khai
trên phạm vi toàn quốc, với chủ đề: “Tăng cường trách
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.

Thông qua “Tháng hành động”, UBND các cấp
cũng được gắn trách nhiệm để tập trung sự chỉ
đạo và bố trí nguồn lực cho công tác an toàn thực
phẩm; nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính
quyền ở địa phương và các đoàn thể chính trị xã
hội trong đảm bảo an toàn thực phẩm; phát huy
ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ
chức SXKD, người tiêu dùng đối với công tác an
toàn thực phẩm.

Ngoài các hoạt động thường xuyên bảo đảm
chất lượng, an toàn thực phẩm, “Tháng hành động”

HƯƠNG VIỆT

Chung tay đảm bảo an toàn thực phẩm là hạnh phúc cho
mọi nhà
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TIẾP TỤC TẠO THUẬN LỢI
CHO DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
“Tăng trưởng GDP Quý I/2018 tốt nhất trong 10 năm qua ở mức tăng trưởng trên 7%” Đó là thông tin được ông Lê Quang Mạnh - Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đưa ra tại
cuộc họp của Tổ điều hành kinh tế vĩ mô đánh giá tình hình thực hiện các giải pháp tại Nghị
quyết số 01 của Chính phủ và dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2018 do Phó Thủ tướng Vương
Đình Huệ chủ trì vào ngày 27/3 vừa qua. Tuy nhiên, để duy trì mức tăng trưởng cao của nền
kinh tế trong thời gian tới rất cần sự vào cuộc của các cấp, các ngành, nhất là trong việc tháo
gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp.
XUÂN LAN

KINH TẾ QUÍ I/2018 QUA LĂNG KÍNH
CỦA CÁC CHUYÊN GIA
Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng như
nhận định của các chuyên gia kinh tế, tình hình kinh tế
trong nước quý I vẫn giữ xu thế tích cực. Từ cuối năm
2017 trở lại đây khi kinh tế vĩ mô ổn định, giá cả và lạm
phát trong tầm kiểm soát, chỉ số tài chính tiền tệ đều
tích cực, thị trường tiền tệ - ngoại hối, mặt bằng lãi suất
ổn định, thanh khoản tốt, thu chi ngân sách cơ bản đạt
tiến độ, thị trường chứng khoán tăng trưởng ổn định,
thu hút vốn đầu tư đạt khá, nhất là giải ngân vốn FDI,
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, xuất nhập
khẩu có diễn biến khả quan. Trong 3 tháng đầu năm, cả
nước có 26.800 doanh nghiệp thành lập mới - mức cao
nhất trong vòng 7 năm qua. Theo Bộ Tài chính, tổng
hợp số liệu 3 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 2,82%
so với cùng kỳ năm 2017.
Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Nguyễn Thị Hồng cho biết, lạm phát cơ bản hiện nay
là 1,36% vẫn thấp hơn mục tiêu trong năm nay là từ
1,6- 1,8%. Ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ nhiệm Ủy
ban Kinh tế của Quốc hội nhận định, kinh tế quí I năm
nay tương đối thuận lợi, vẫn theo đà của quí IV năm
2017, tránh được tình trạng của các năm trước quí I tốc
độ giảm. Muốn giữ được ổn định kinh tế vĩ mô thì việc
điều hành nền kinh tế ở những ngành hàng, lĩnh vực
mà Nhà nước còn đang nắm giữ phải đảm bảo lộ trình
điều chỉnh để đảm bảo cân đối thu chi, nhưng phải hài
hòa để không tác động đột ngột đến ổn định vĩ mô.
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Xuất khẩu gạo là thế mạnh của Việt Nam.

NHIỀU NGÀNH HÀNG CHỦ LỰC TĂNG
TRƯỞNG MẠNH TRONG QUÝ I/2018
Hết quý I/2018, nhiều ngành hàng xuất khẩu chủ
lực của cả nước tiếp tục đạt tốc độ tăng trưởng cao.
Trong quý I, các mặt hàng gạo, trái cây, dệt may…
đều có tốc độ xuất khẩu ấn tượng. Giá gạo xuất khẩu
bình quân những tháng đầu năm 2018 đạt mức 475
USD/tấn, điều này cho thấy mức cải thiện đáng kể
về giá xuất khẩu, tạo động lực mạnh mẽ cho các
doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương
thực Việt Nam khẳng định, với Hiệp định CPTPP vừa
được ký kết có nhiều điều khoản sẽ giúp Việt Nam

Hoa quả của Việt Nam đang được thị trường các nước ưa chuộng

thuận lợi hơn trong việc đưa gạo xuất khẩu vào thị
trường các nước thành viên. Một mặt hàng chủ lực nữa
là trái cây, rau củ, trong quý I vừa qua đã đạt kim ngạch
xuất khẩu 1 tỷ USD. Nhiều sản phẩm trái cây như xoài,
nhãn… xuất khẩu có giá cao hơn từ 15-30% so với bán
tại thị trường trong nước và tăng lượng xuất sang các
thị trường khó tính như Mỹ, Australia… Theo dự báo
của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), bên cạnh
các mặt hàng nông sản tiềm năng, năm 2018 vẫn là một
năm tích cực với nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực như
điện thoại, linh kiện, sản phẩm điện tử, dệt may, giày
dép, nông - thủy sản… Trong đó, 2 ngành hàng chủ lực
của Việt Nam là dệt may, giày dép có thể mang về
54-55 tỷ USD.
Ông Nguyễn Đức Thuấn - Chủ tịch Hiệp hội Da Giày - Túi xách Việt Nam cho biết, CPTPP vừa được
ký kết, dù thiếu Mỹ, thị trường xuất khẩu lớn nhất của
giày dép, túi xách, nhưng vẫn tạo xung lực xuất khẩu
tốt cho ngành da giày để đầu tư mở rộng sản xuất, đón
cơ hội xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu cả giày dép, túi
xách năm 2018 có thể chạm mốc 20 tỷ USD.

TIẾP TỤC TẠO THUẬN LỢI CHO CỘNG
ĐỒNG DOANH NGHIỆP PHÁT HUY
THẾ MẠNH
Tại phiên họp Quý I/2018 của Ban chỉ đạo điều
hành giá, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn
mạnh: "9 tháng còn lại của năm nay sẽ có một số
yếu tố gây sức ép lên mặt bằng giá cả nhưng Chính
phủ sẽ đủ khả năng để điều hành chỉ số giá tiêu dùng
tăng 4% theo đúng yêu cầu của Quốc hội". Phó Thủ
tướng Vương Đình Huệ yêu cầu, các Bộ, ngành bám
sát kịch bản tăng CPI năm 2018 ở mức 3,55% để triển
khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, Ngân
hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến của lạm phát

cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
17%, tập trung tín dụng cho hoạt động sản xuất kinh
doanh, giúp cân đối tiền - hàng, hỗ trợ cho tăng
trưởng và kiểm soát lạm phát, tiếp tục biện pháp
trung hoà ngoại hối thu được từ nước ngoài, cổ phần
hoá bán vốn nhà nước.
PGS. TS. Tô Trung Thành - Trường Đại học Kinh
tế Quốc dân cho rằng: “Việt Nam đang phải đối mặt
với rất nhiều khó khăn. Kết quả nghiên cứu của Đại học
Kinh tế Quốc dân cho thấy vẫn có sự phân biệt đối xử
giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp
lớn, giữa các loại hình doanh nghiệp sở hữu tư nhân và
sở hữu Nhà nước trong quá trình xử lý các hồ sơ xin
vay từ các tổ chức tín dụng. Lãi suất cao và chi phí lót
tay, quà tặng cũng là những rào cản lớn hạn chế khả
năng tiếp cận vốn vay và làm gia tăng chi phí sản xuất
của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp tư
nhân. Đó là chưa kể nhiều loại chi phí phi chính thức
gây ra bởi thủ tục hành chính. Đây là những rào cản cần
phải được nhìn nhận và tháo gỡ”.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ yêu
cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần bám
sát nhu cầu các mặt hàng nông sản, đặc biệt là thịt
lợn, muối, đường,... để tổ chức sản xuất phù hợp, ổn
định thị trường, đẩy mạnh mở rộng thị trường xuất
khẩu nông sản. Đồng thời phối hợp với các bộ, ngành
xây dựng giá dịch vụ thuỷ lợi ngoài công ích. Bộ Công
Thương phối hợp với Bộ Tài chính tiếp tục điều hành
hiệu quả Quỹ bình ổn xăng dầu, ổn định thị trường
xăng dầu trong nước, công bố giá cơ sở của xăng A95
trong tháng 4/2018, xây dựng chính sách thuế tiêu thụ
đặc biệt đối với xăng E5 để khuyến khích tiêu dùng;
Điều hành ổn định giá điện trong năm 2018 và tăng
cường truyền thông trong sử dụng và tiết kiệm điện,
tránh tạo ra “lạm phát kỳ vọng” 
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CPTPP

CHẶNG ĐƯỜNG MỚI

VỚI NHIỀU CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC MỚI

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương – CPTPP (TPP 11) đã chính
thức được ký kết vào ngày 08/3/2018 tại thủ đô Santiago, Chile. Sự bắt tay giữa 11 nước
thành viên, trong đó, Việt Nam giữ vị trí là một nước sáng lập, đã khẳng định quyết tâm
mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế vì lợi ích khu vực, tạo công ăn việc làm, tạo điều kiện
đời sống tốt hơn cho người dân.
ĐỨC MINH

Các nước thành viên CPTPP tại lễ ký kết hiệp định ngày 8/3 tại Santiago, Chile.

CHẶNG ĐƯỜNG ĐẦY KHÓ KHĂN
Bắt đầu đàm phán từ năm 2010, đây là một thỏa
thuận về thị trường tự do giữa 12 nước thành viên gồm
Mỹ, Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia,
Mexco, New zealand, Peru, Singapore và Việt Nam
(TPP 12) và cũng là hiệp định tự do thương mại thế hệ
mới với tư duy mở cửa chưa từng có, đem lại cơ hội
tiếp cận thị trường, hỗ trợ sản xuất trong toàn khu vực
và xác lập tiêu chuẩn thương mại mới cho toàn cầu.
Với Hiệp định này, các nước đang phát triển trong khu
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vực sẽ chấp nhận các điều kiện khắt khe về sở hữu trí
tuệ, về bảo hộ đầu tư có lợi cho các nước phát triển,
đổi lại, hàng hóa của họ có cơ hội lớn để tiếp cận với
những thị trường lớn, quan trọng, trong đó lớn nhất là
thị trường Mỹ. Thế nhưng, ngày 23/01/2017, Mỹ tuyên
bố rút khỏi Hiệp định TPP, tiến trình đàm phán rơi vào
bế tắc tưởng như không thể tiếp tục được.
Tuy nhiên, với sự nỗ lực của 11 nền kinh tế thành
viên còn lại, tiến trình đàm phán vẫn được thúc đẩy.
Tại Hội nghị Đà Nẵng, cuối cùng các Bộ trưởng cũng đi

đên một thỏa thuận chung về một hiệp định thương mại
tự do với tên gọi mới là CPTPP. Đến ngày 08/3/2018, tại
Santiago, Chile, 11 nền kinh tế thành viên đã chính thức
ký hiệp định CPTPP. Về cơ bản, CPTPP giữ nguyên các
nội dung cốt lõi của TPP, tuy nhiên, trong đó có 20 điều
khoản bị tạm hoãn hoặc sửa đổi so với TPP trước đây.

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI
VIỆT NAM
Với thị trường khoảng 500 triệu dân, quy mô kinh
tế chiếm khoảng 13,5% GDP và 15% kim ngạch thương
mại toàn cầu, Hiệp định CPTPP được kỳ vọng là sẽ góp
phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của Việt
Nam sang thị trường lớn, cũng như thu hút đầu tư nước
ngoài vào các ngành lĩnh vực mà Việt Nam đang có
nhu cầu phát triển.
Theo các chuyên gia kinh tế, mặc dù Mỹ đã rút
khỏi CPTPP khiến các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu
mất đi thị trường quan trọng và lớn nhất, nhưng với sự
tham gia của các nền kinh tế lớn cũng đã mở ra cho
nền kinh tế, cho các DN Việt Nam cơ hội kinh doanh
mới ở những thị trường mới. Việc tham gia CPTPP sẽ
góp phần vào việc thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa của
Việt Nam, nhất là các mặt hàng mà Việt Nam có thế
mạnh như nông sản, dệt may, thực phẩm… sang các thị
trường lớn như Nhật Bản, Australia, Canada, Mexico...
Ước tính, Việt Nam có thể tăng tổng kim ngạch xuất
khẩu khoảng 4% (tương đương 4,09 tỷ USD).
Mặt khác, với việc tham gia sâu hơn vào các chuỗi
giá trị thông qua hợp tác, liên kết với các DN trong
khối CPTPP, giúp Việt Nam trở thành một trong những
địa chỉ hấp dẫn về đầu tư, có thể thu hút được dòng
FDI với giá trị lớn hơn và công nghệ cao hơn vào các
ngành, lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhu cầu phát
triển. Đồng thời, các thương hiệu Viêt Nam cũng có cơ
hội nâng tầm và vươn xa.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và Bộ trưởng Tái
thiết kinh tế Nhật Bản Motegi trong buối họp báo công bố đổi
tên hiệp định TPP thành CPTPP tại Đà Nẵng năm 2017.

Bên cạnh những cơ hội thì CPTPP cũng tạo ra
những sức ép nhất định, trước hết là sức ép phải tái cấu
trúc nền sản xuất để có thế tối đa hóa lợi ích kinh tế
mà hiệp định mang lại. Tiếp đến, nó cũng đặt ra cho
các DN là phải tìm hiểu luật chơi, nâng cao năng lực
quản trị kinh doanh để có thể tồn tại, phát triển trước
sự cạnh tranh của bên ngoài.

DOANH NGHIỆP CẦN LÀM GÌ ĐỂ ĐÓN
ĐẦU CƠ HỘI

Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đây là cơ hội
để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện chất lượng
hàng hóa dịch vụ và phát triển khả năng sản xuất của nền
kinh tế để bắt kịp xu hướng phát triển của thế giới, từ
đó tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Để tận dụng tốt nhất các lợi ích và khắc phục
những khó khăn, các DN Việt Nam cần chủ động tìm
hiểu thông tin về CPTPP để nắm được những cam kết
của Việt Nam, đặc biệt là những thông tin liên quan
trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của DN
mình; Tìm hiểu về thị trường 10 nước thành viên; đồng
thời, thay đổi cơ bản về tư duy quản trị doanh nghiệp
trong bối cảnh mới, lấy sức ép về cạnh tranh làm động
lực để đổi mới và phát triển. Bên cạnh đó, khối DN
trong nước cần phải xây dựng chiến lược dài hạn, liên
kết mới có thể giúp nhau tham gia vào chuỗi giá trị,
trong đó doanh nghiệp lớn dẫn dắt các doanh nghiệp
nhỏ vào chuỗi giá trị của mình.

Đặc biệt quan trọng hơn cả là việc giúp Việt Nam
đẩy nhanh cải cách thể chế trong nước để vận hành
nền kinh tế thị trường một cách toàn diện và triệt để,
tạo môi trường đầu tư - kinh doanh thông thoáng, minh
bạch, bởi khi tham gia, Việt Nam sẽ phải đưa ra những
cam kết rõ ràng hơn trong việc cải thiện môi trường
đầu tư và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Có thể nói, CPTPP đánh dấu một bước tiến quan
trọng trên con đường hội nhập của Việt Nam. Theo
các chuyên gia, nó mở ra một chặng đường mới với
nhiều cơ hội nhưng cùng với đó là những thách thức
mới, sức ép mới mà chỉ có chủ động vượt qua thì nền
kinh tế VN cũng như cộng đồng DN mới đạt được kết
quả như kỳ vọng 
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CÁNH CỬA NÀO CHO HOA QUẢ VIỆT NAM VÀO
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI?
Một thông tin đáng mừng đầu năm 2018 là, trung bình tháng 1, mỗi ngày Việt Nam xuất
khẩu rau quả thu về khoảng 13 triệu USD và chi gần 6 triệu USD/ngày để nhập khẩu rau
quả. Đây là số liệu cập nhật của Tổng cục Hải quan cho thấy, tháng 1/2018, Việt Nam
tăng mạnh xuất khẩu so với nhập khẩu rau quả. Chúng ta cần làm gì để xuất khẩu hoa
quả một cách bền vững?
HOÀNG XUÂN

HOA QUẢ VIỆT NAM TỰ TIN TIẾP CẬN
THỊ TRƯỜNG KHÓ TÍNH
Năm 2016, Việt Nam đã dỡ bỏ được hàng rào kỹ thuật
cho 5 mặt hàng đi 4 thị trường gồm: Xoài đi Australia,
thanh long đi Đài Loan (Trung Quốc), nhãn và vải đi Thái
Lan, hạt điều đi Peru. Rau quả Việt Nam đã mở rộng thị
trường xuất khẩu tới trên 60 quốc gia và vùng lãnh thổ,
trong đó riêng trái cây chiếm 40%. Ngành Rau quả Việt
Nam, trong đó trái cây chiếm tỉ lệ lớn đã có một năm cực
kỳ thành công với kim ngạch xuất khẩu cả năm 2017 đạt
hơn 3,5 tỉ USD, tăng trưởng hơn 40%.
Tháng 1 năm nay, giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt
hàng rau quả đạt gần 384 triệu USD, tăng 63% so với
cùng kỳ năm trước.Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ và Hàn
Quốc vẫn là 4 thị trường nhập khẩu rau quả hàng đầu
của Việt Nam. Riêng thị trường Trung Quốc đã tiêu
thụ rau quả Việt giá trị kim ngạch 269 triệu USD; Mỹ
11 triệu USD; Nhật Bản 10 triệu USD; Hàn Quốc 6,9
triệu USD...và rau, quả tiếp tục là một trong những
mặt hàng xuất khẩu có tăng trưởng cao nhất trong
nhóm hàng nông sản từ đầu năm 2018. Tháng 2/2018
mặc dù là thời gian nghỉ Tết, nhưng kim ngạch xuất
khẩu rau quả của cả nước vẫn đạt 220 triệu USD. Điều
đáng nói là cùng với các thị trường truyền thống, rau,
quả Việt Nam đang được nhiều thị trường khó tính
quan tâm. Sau lô vú sữa đầu tiên được xuất khẩu vào
Hoa Kỳ tháng 12 năm ngoái, hết tháng 2 vừa qua, đã
có 134 lô vú sữa với khối lượng khoảng 230 tấn được có
mặttại thị trường Hoa Kỳ, chinh phục tiếp những khách
hàng khó tính. Những lô hàng trái xoài Việt Nam đầu
tiên dự kiến trong tháng 4 được xuất khẩu sang thị
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Quả thanh long phục vụ xuất khẩu

trường Hoa Kỳ, còn nhãn tươi có khả năng sẽ được cấp
phép nhập khẩu vào Australia ngay từ đầu năm 2019.

ĐÂU LÀ CHÌA KHÓA ĐỂ XUẤT KHẨU RAU
QUẢ BỀN VỮNG ?
Có thể thấy, việc rau quả Việt Nam ngày càng
được chấp nhận tại nhiều thị trường các nước chứng
tỏ chất lượng sản phẩm ngày càng được nâng lên.
Điều này cũng thể hiện nhận thức của người dân trong
việc tổ chức sản xuất với các quy trình sản xuất nông
nghiệp theo tiêu chuẩn như VietGAP, GlobalGAP…
ngày càng cao. Cây bưởi da xanh xuất khẩu đã khiến
nhiều hộ gia đình ở xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ
Cày Bắc, tỉnh Bến Tre đổi đời nhờ trồng theo phương
pháp tiên tiến. Không chỉ chú trọng đến vấn đề vệ

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
sinh an toàn thực phẩm, sản xuất theo các quy trình
thực hành nông nghiệp tốt như VietGap, GlobalGap,
những nông dân năng động tại Bến Tre còn đang hình
thành vùng sản xuất quy mô lớn, đáp ứng đủ nguồn
hàng chất lượng cho thị trường khó tính như Nhật
Bản, Mỹ… Ông Nguyễn Văn Bảy - Giám đốc HTX
Bưởi da xanh Giồng Trôm, huyện Giồng Trôm, tỉnh
Bến Tre năm 2017 có doanh thu 5 tỷ đồng từ việc tiêu
thụ bưởi da xanh. Ông Bảy cho biết, từ đầu năm 2017,
HTX đã chuyển đổi hình thức hoạt động và ký hợp
đồng tiêu thụ với Công ty VinEco thuộc Tập đoàn
VinGroup, với chất lượng bưởi ngon và an toàn, HTX
đã xuất khẩu bưởi sang Dubai, Hà Lan. Vấn đề là hiện
nay các đối tác nhập khẩu đang yêu cầu mỗi lần xuất
khẩu phải đạt 1 container 40 tấn, do vậy các hộ cần
liên kết lại thành liên minh HTX để xuất khẩu.
Ngoài thị tường truyền thống, việc thâm nhập được
vào các thị trường khó tính đòi hỏi chất lượng cao như
Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand...
là tin vui cho hoa quả Việt Nam, từng bước mở rộng
thị phần xuất khẩu, khẳng định chất lượng và tính đa
dạng của sản phẩm trái cây Việt. Xuất khẩu rau quả tăng
trưởng khả quan và trở thành động lực quan trọng để thu
hút thêm các doanh nghiệp tham gia đầu tư vào nông
nghiệp, đồng thời giúp nông dân tăng thêm thu nhập.
Theo nhiều chuyên gia nông nghiệp, với các thị
trường khó tính, cần tập trung cho chất lượng và uy
tín sản phẩm thay vì quan tâm đến số lượng. Phải tìm
hiểu kỹ tập quán và thị hiếu của thị trường, tập trung
xây dựng thương hiệu sản phẩm. Giải pháp ưu việt

nhất là cung cấp các sản phẩm có giá trị gia tăng cao,
xuất xứ tốt. Các thị trường có yêu cầu về kiểm dịch
thực vật khắt khe nhất thế giới (Mỹ, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Úc và Newzealand) đều đã mở cửa cho quả
tươi của Việt Nam. Tuy nhiên, ngành Rau quả dù có
thành tích xuất khẩu cao vẫn cần nhận ra điểm yếu để
khắc phục trước khi quá trễ.
Theo Cục Bảo vệ thực vật và Hiệp hội Rau quả
Việt Nam, hiện rất cần có sự liên kết chặt chẽ hơn giữa
cơ quan nhà nước - doanh nghiệp và người sản xuất.
Cụ thể, doanh nghiệp sẽ có giải pháp kinh doanh hiệu
quả hơn, chủ động liên kết hơn với nông dân để tạo
ra những vùng trồng. Ở đó, doanh nghiệp sẽ đầu tư
nhiều hơn nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm để
tạo thương hiệu riêng của mình và hoa quả Việt Nam.
Đồng thời, cũng vẫn phải tiếp tục đẩy mạnh đàm phán
tháo gỡ rào cản kỹ thuật kiểm dịch thực vật, mở cửa thị
trường cho xuất khẩu quả tươi Việt Nam, trong đó tập
trung vào các thị trường Hoa Kỳ, Australia, Nhật Bản,
Hàn Quốc. Cùng với đó là tạo điều kiện thông thoáng
cho hàng xuất khẩu.
New Zealand đã cho phép nhập khẩu mặt hàng
xoài quả tươi từ Việt Nam. Sau xoài, thanh long, có thể
sẽ cho phép nhập khẩu chôm chôm của Việt Nam sau
khi hoàn thành các thủ tục kiểm dịch trong thời gian
tới. Đây là một trong những thị trường đầy tiềm năng
cho hoạt động xuất khẩu hoa quả của Việt Nam, vấn
đề là chúng ta sẽ có những lộ trình ra sao để chinh phục
những thị trường mới này 

Bưởi xanh Bến Tre
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THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG

“CÚ HÍCH”

CHO SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA NỀN KINH TẾ

“Nếu Chính phủ muốn mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 6,7% trong năm nay cán đích, thì
một trong những giải pháp quan trọng đó là: Hãy làm người Việt bỏ tiền mua sắm hàng hóa
nhiều hơn”. Đây là ý kiến của TS. Cấn Văn Lực - chuyên gia kinh tế, tại Buổi công bố Báo
cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017 của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR).
QUỲNH ANH

C

ũng theo TS. Cấn Văn Lực, chỉ 1% tiêu
dùng nội địa tăng thêm cũng đã có hiệu
quả gấp tới 4 lần khai thác thêm 1 triệu
tấn dầu. Đây rõ ràng là một cú hích rất
lớn, đóng góp vào sự phát triển của nền kinh tế. Tuy
nhiên, để đảm bảo quốc gia có một nền tảng tăng
trưởng dài hạn thì cần phải có một hành lang phát
triển, tăng trưởng tiêu dùng hợp lý để đảm bảo tiết
kiệm cho nền kinh tế.

Thúc đẩy tiêu dùng để phát triển kinh tế.
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VAI TRÒ CỦA TIÊU DÙNG
Tiêu dùng là sử dụng những của cải vật chất (hàng
hóa, dịch vụ) được sáng tạo, sản xuất ra để thoả mãn
các nhu cầu xã hội. Tiêu dùng là giai đoạn quan trọng
của tái sản xuất, là động lực của quá trình sản xuất, kích
thích sản xuất phát triển. Tiêu dùng phát triển sẽ giúp
cho thị trường khởi sắc, người dân được đáp ứng nhu
cầu, kích thích sản xuất, tạo điều kiện cho xã hội ngày
càng phát triển hơn.

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
Nếu trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn, việc kích
cầu tiêu dùng sẽ làm cho nền kinh tế khởi sắc hơn, cộng
thêm sự hỗ trợ từ tín dụng tiêu dùng, sẽ làm sức mua
tăng lên, ảnh hưởng tích cực đến sản xuất kinh doanh.
Theo Tổng cục Thống kê, hết Quý I năm 2018, tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
ước tính đạt 1.048 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng
kỳ năm trước. Với mức đóng góp như vậy thì việc thúc
đẩy tiêu dùng chính là giải pháp quan trọng để tăng
trưởng kinh tế trong năm nay.

CÁC GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY TIÊU DÙNG
Trong nhiều năm qua, một trong những giải pháp
kích cầu chúng ta đã thực hiện đó là Cuộc vận động
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Theo bà Đinh Thị Mỹ Loan - Chủ tịch Hiệp hội các
Nhà bán lẻ Việt Nam, Cuộc vận động đã có tác động rất
lớn đến thị trường cũng như tâm lý tiêu dùng của người
Việt Nam. Trong một chừng mực nào đó thì đây chính
là nguồn động lực vô cùng lớn cho các DN Việt, sản
phẩm Việt. Cuộc vận động cũng đã làm người tiêu dùng
Việt dần bỏ được tâm lý sính ngoại, trân trọng sản phẩm
của quê hương đất nước mình hơn, đồng thời tự hào với
những hàng hóa Việt đã có vị thế trên thế giới như sản
phẩm về may mặc, da giày, điện tử, TCMN…

Ngoài ra, ông Lực cũng cho rằng cần đẩy mạnh
sức tăng trưởng từ khu vực tư nhân hơn nữa, bởi từ đó
việc làm sẽ được tạo ra, tiêu dùng sẽ được kích thích
và nhiều lợi ích khác cho nền kinh tế cũng sẽ đến. Để
làm được điều này thì Chính phủ cần quyết liệt hơn
trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều
kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển sản
xuất kinh doanh.
Có thể thấy, tiêu dùng đóng một vai trò rất quan
trọng và ảnh hưởng lớn đến sự tăng trưởng, phát triển
của nền kinh tế Việt Nam. Bởi vậy, thúc đẩy tiêu dùng
chính là giải pháp quan trọng giúp tăng trưởng kinh tế.
Tuy nhiên thúc đẩy như thế nào, kích cầu ra sao để tiêu
dùng phát triển theo hướng bền vững, đảm bảo cân đối
với tiết kiệm cho nền kinh tế, là bài toán đặt ra cho các
nhà quản lý và các doanh nghiệp 

Có thể nói, đây là một trong những nỗ lực của Nhà
nước trong việc kích cầu tiêu dùng. Tuy nhiên ngược
lại, bản thân hàng hóa Việt, bao gồm các sản phẩm,
dịch vụ phải chủ động để chiếm được lòng tin của
người tiêu dùng, phải sánh ngang tầm với các sản phẩm
ngoại nhập, nhất là trong bối cảnh thị trường đang mở
cửa hội nhập mạnh mẽ như hiện nay.
Bên cạnh giải pháp kêu gọi người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng hóa trong nước, tạo điều kiện đẩy mạnh cho
vay tiêu dùng, thì các chuyên gia cũng đưa ra một số
giải pháp khác như tập trung phát triển lĩnh vực dịch
vụ, đặc biệt là du lịch để thúc đẩy tiêu dùng trong
nước; tạo điều kiện phát triển cho khối doanh nghiệp
tư nhân; tạo ra những sản phẩm có tính cá biệt cho
từng phân khúc khách hàng…
Theo chuyên gia kinh tế TS. Cấn Văn Lực, Chính
phủ đang rất chú trọng đẩy mạnh ngành du lịch, coi nó
như một ngành kinh tế mũi nhọn. Với thành tích năm
2017 đón gần 13 triệu lượt khách quốc tế, đạt mức tăng
trưởng gần 30%; phục vụ khoảng 73 triệu lượt khách
nội địa, tổng thu từ du lịch đạt khoảng 510.000 tỷ đồng.
Thực sự, du lịch cũng đang có đóng góp quan trọng
trong nền kinh tế.

Cuộc vận động Người VN ưu tiên dùng hàng VN đã có tác
động rất lớn đến thị trường cũng như tâm lý tiêu dùng của
người Việt.
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Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ứng dụng công nghệ Flycam để kiểm tra đường dây.

EVNNPT:

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ
TRONG VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI
Trong những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã luôn tích cực
trong việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) vào công tác sản xuất, quản
lý vận hành, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo lưới điện truyền tải được
ổn định, an toàn và liên tục. Hướng tới trở thành một trong bốn đơn vị truyền tải điện hàng
đầu khu vực Đông Nam Á vào năm 2020, EVNNPT đã tăng cường các giải pháp đồng bộ,
đẩy mạnh ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công nghệ mới để nâng cao hiệu quả
sản xuất, năng suất lao động.

X

ác định KHCN là một trong những yếu tố
quan trọng hàng đầu góp phần vào việc xây
dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng
bộ, hiện đại, EVNNPT đã luôn chú trọng đầu
tư cho KHCN, coi đây là hướng đầu tư và phát triển bền
vững. Ngày 26/4/2016, Đảng ủy EVNNPT đã ban hành
Nghị quyết số 20-NQ/DU về đẩy mạnh nghiên cứu, ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ
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TUẤN ANH
thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Đồng thời, chỉ đạo các
đơn vị thành viên ứng dụng KHCN vào quản lý, SXKD,
cũng như đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật. Do vậy, các phong trào sáng kiến cải tiến
kỹ thuật, ứng dụng KHCN, hợp lý hóa sản xuất đã đi sâu
vào cán bộ công nhân viên. Riêng năm 2017, toàn Tổng
công ty có 272 sáng kiến được phê duyệt, với giá trị làm
lợi hàng chục tỷ đồng.

Phát huy thành quả đó, EVNNPT và các đơn vị thành
viên đã tập trung triển khai ứng dụng KHCN mới, công
nghệ thông tin trên mọi lĩnh vực. Nhiều đề tài nghiên
cứu khoa học sau khi nghiệm thu được đánh giá cao và
áp dụng có hiệu quả vào vận hành hệ thống truyền tải
điện, cụ thể như: Vệ sinh cách điện lưới điện truyền tải/
phân phối đang mang điện bằng nước áp lực cao; Ứng
dụng công nghệ chống sét van cho các đường dây; Sử
dụng thiết bị định vị sự cố cho các đường dây 500 kV, 220
kV; Ứng dụng thiết bị giám sát dầu online cho máy biến
áp và kháng điện 500 kV; Hoàn thành chương trình ERP
tại Tổng công ty và các đơn vị thành viên; Triển khai thử
nghiệm công nghệ GIS tại các đơn vị để phục vụ kiểm tra
đường dây truyền tải điện; Ứng dụng rộng rãi công nghệ
GIS 3D và chụp ảnh hàng không trong khảo sát và thiết
kế các dự án đầu tư xây dựng…
Đặc biệt, hiện nay, EVNNPT đang triển khai đồng
bộ một số chương trình ứng dụng tiến bộ KHCN trong
sản xuất kinh doanh như: Hệ thống điều khiển thông
minh bảo vệ trạm biến áp (TBA) đang được áp dụng
tại 79% trên tổng số 135 TBA. Theo kế hoạch đến năm
2020, Tổng công ty sẽ chuyển 60% trong tổng số 162 TBA
220 kV thành TBA không người trực. Qua đó, dự kiến
số lao động tiết kiệm được là 1.102 người. Bên cạnh đó,
EVNNPT còn triển khai, phát triển lưới điện thông minh
nhằm giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền tải, đồng
thời nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận hành.
Theo tính toán, nếu thành công, năng suất lao động trong
toàn Tổng công ty sẽ tăng trưởng mạnh đến năm 2020.
Trong đó, số lao động/km đường dây là ≤ 0,19 người/
km (so với 9 tháng đầu năm 2017 là 0,295 người/km); Sản
lượng điện truyền tải/lao động ≥ 30,5 triệu kWh/người
(so với 9 tháng đầu năm 2017 là 17,83 triệu kWh/người).
Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng, suất sự cố và thời gian
xử lý sự cố sẽ giảm mạnh so với hiện nay. Hơn nữa, xác
định chất lượng nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất
để đẩy mạnh ứng dụng, đổi mới công nghệ và quyết định
đến sự thành công của doanh nghiệp, EVNNPT đã luôn
quan tâm tới công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao. Hiện Tổng công ty đã xây dựng được
đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật các cấp có trình độ cao,
đáp ứng được yêu cầu công việc.
Thời gian tới, nhằm tăng cường ứng dụng KHCN
trong các đơn vị, góp phần thực hiện hiện thắng lợi mục
tiêu:“Đến năm 2020 EVNNPT trở thành một trong bốn
đơn vị truyền tải hàng đầu Đông Nam Á. Năm 2025 thuộc
10 nước hàng đầu châu Á và đến năm 2030 đạt trình độ
tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện”,
EVNNPT đã đề ra một loạt các nhóm giải pháp, trong

đó tập trung vào các giải pháp tổ chức, quản lý như:
Thành lập Công ty Dịch vụ kỹ thuật để tiếp nhận các
công nghệ về sửa chữa, bảo dưỡng, tự động hóa LĐTT;
Tiêu chuẩn hóa các thiết bị nhất thứ, nhị thứ trên LĐTT.
Về nhóm giải pháp ứng dụng công nghệ mới, Tổng công
ty đang tích cực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ sửa
chữa, bảo dưỡng thiết bị mang điện (hotline). Đồng thời,
bổ sung các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm
hiện đại cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành;
Triển khai các giải pháp nâng cao độ ổn định, tin cậy
cho hệ thống điện; Tiếp tục ứng dụng trạm điều khiển
từ, trạm không người trực; Thực hiện các giải pháp điều
chỉnh hệ thống điện (kháng, tụ…); Trang bị các hệ thống
giám sát tình trạng vận hành thiết bị, ứng dụng các công
nghệ hao tổn thấp (MBA, dây dẫn…); Tiếp tục hợp tác
với các trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài
nước để nghiên cứu, thử nghiệm, đào tạo, ứng dụng tiến
bộ KHCN mới vào quản lý vận hành và đầu tư phát triển
lưới điện truyền tải. Đối với nhóm giải pháp ứng dụng và
phát triển công nghệ thông tin, EVNNPT sẽ đẩy nhanh
hoàn thành việc triển khai mạng WAN toàn Tổng công
ty; Triển khai dự án trang thiết bị bảo đảm an toàn, ổn
định cho hệ thống mạng thông tin; Hoàn thành xây dựng
hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm…
Cùng với các biện pháp trên, Tổng công ty cũng hết
sức quan tâm thành lập các tổ hỗ trợ sáng kiến, nhằm
giúp các tác giả hoàn thiện sáng kiến, ứng dụng vào sản
xuất, vận hành. Từ đó, động viên, khen thưởng kịp thời
các tác giả có sáng kiến áp dụng hiệu quả… 

Công ty Truyền tải điện 3 thực hiện vệ sinh Hotline thiết bị TBA
500 kV Pleiku.
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EVNNPC:

HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG
LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG
Sau nhiều năm thực hiện chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về triển khai các biện
pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đến nay, mức độ hài lòng của khách hàng về
các tiện ích dịch vụ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã không ngừng tăng
lên. Năm 2017, điểm bình quân đánh giá mức độ hài lòng khách hàng của Tổng công ty đạt
7,86 điểm. Trong thời gian tới, để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, EVNNPC sẽ tiếp tục
đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đổi mới văn hóa doanh nghiệp.
TUẤN ANH

TỪ QUYẾT TÂM ĐỔI MỚI ĐỂ PHỤC VỤ
KHÁCH HÀNG…
Trong những năm qua, EVNNPC đã tích cực nâng
cao chất lượng dịch vụ khách hàng cả về chiều rộng lẫn
chiều sâu. Cụ thể, ngoài hệ thống các phòng giao dịch
tại 27 Công ty Điện lực thành viên đạt chuẩn, sẵn sàng
giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng xung quanh các
vấn đề sử dụng điện thì Tổng công ty còn xây dựng đội
ngũ nhân viên giao dịch và tổ chức vận hành các đầu
mối tiếp nhận các thông tin phản ánh về chất lượng
dịch vụ… Điều đó thể hiện sự chuyên nghiệp, đúng với
phương châm “Khách hàng là sự tồn tại của chúng tôi”
và được khách hàng ghi nhận.
Ông Nguyễn Văn Mạnh sống tại xã Hoàn Sơn,
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi và người
dân nơi đang sinh sống được Công ty Điện lực Bắc Ninh
phổ biến số điện thoại đường dây nóng để giải đáp mọi
thắc mắc về mất điện, sự cố, hóa đơn tiền điện… qua đầu
số 19006769. Do đó, mỗi khi mất điện tôi đã gọi đến số
máy này và lúc gọi đến đều có người trực, nghe máy với
giọng nói, thái độ hòa nhã, lịch sự. Sau khi hỏi thông tin
cặn kẽ về tình hình mất điện, sẽ có người ở Trung tâm
chăm sóc khách hàng gọi điện thoại lại và thông báo kết
quả kiểm tra, thời gian xử lý sự cố để cấp điện trở lại”.
Ông Thiều Kim Quỳnh - Tổng giám đốc EVNNPC
cho biết, để nâng cao hơn nữa công tác phục vụ khách
hàng thì từ nay đến 30/4/2018, EVNNPC yêu cầu tất cả
các Công ty Điện lực thành viên phải tiếp nhận, cung
cấp dịch vụ điện trực tiếp tại Trung tâm hành chính
công hoặc gián tiếp qua cổng thông tin điện tử của
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Đội ngũ giao dịch viên của Trung tâm Chăm sóc khách hàng

tỉnh/thành phố, đảm bảo các số liệu về chỉ tiêu dịch vụ
khách hàng chính xác, trung thực. Đồng thời, đề nghị
các đơn vị thành viên phải nâng cấp phần mềm CRM
tích hợp; Khai thác tự động thông tin về tình hình cung
cấp điện từ các trung tâm điều khiển xa, dữ liệu đo đếm
từ xa của các công tơ điện tử đầu nguồn các trạm biến
áp chuyên dùng và công cộng để Trung tâm chăm sóc
khách hàng có nguồn thông tin.
Trên cơ sở đó, trong năm 2018, Tổng công ty đã và
đang bám sát quy hoạch lưới điện và nhu cầu sử dụng
điện của khách hàng nhằm cung cấp điện kịp thời; Tổ
chức các đợt kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên sâu
việc giảm tổn thất điện năng và đặc biệt là đánh giá
chất lượng lập phương án, hiệu quả giảm tổn thất điện
năng đối với các công trình nâng cấp, cải tạo, xây dựng
mới; Rà soát và đề xuất nâng cấp, trang bị hạ tầng công

nghệ thông tin, tổ chức triển khai hệ thống CMIS 3.0
tập trung dữ liệu tại Tổng công ty theo đúng chỉ đạo
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
Đặc biệt, thời gian tới, EVNNPC sẽ áp dụng giải pháp
quét, lưu trữ điện tử hợp đồng mua bán điện đã ký kết
với khách hàng để tạo điều kiện quản lý dễ dàng, thuận
tiện trong tìm kiếm, tra cứu thông tin khách hàng. Dự
kiến việc này thực hiện xong trước 30/9/2018. Bên cạnh
đó, Tổng công ty cũng xây dựng hệ thống quản lý và điều
hành kinh doanh theo mô hình tập trung dữ liệu tại Tổng
công ty; Xây dựng kho quản lý dữ liệu nợ online tập
trung nhằm nâng cao hiệu quả trong thu nộp tiền điện.

ĐẾN TẬP TRUNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN
LỰC GIAO TIẾP KHÁCH HÀNG
Để tiếp tục tạo ra nhiều chuyển biến hơn nữa về
thói quen giao tiếp thân thiện, văn minh với khách
hàng, EVNNPC sẽ tập trung đào tạo nâng cao đối với
lực lượng lao động trực tiếp tại các Công ty Điện lực
thành viên, coi trọng việc đào tạo để thay đổi nhận
thức và kỹ năng giao tiếp cho cấp Điện lực. Theo đó,
Tổng công ty sẽ hoàn thiện nội dung đã thực hiện thí
điểm tại 4 đơn vị, tiếp tục sửa đổi bổ sung để triển khai
chương trình “Khách hàng là trung tâm mọi hoạt động
của ngành Điện” tại 8 tỉnh trong năm 2018 và cho các
tỉnh còn lại vào năm 2019; Hoàn thành các khóa đào
tạo để nâng cao nghiệp vụ cho các đơn vị.
Theo EVNNPC, trước 31/10/2018, tất cả các đơn
vị trong Tổng công ty sẽ hoàn thành việc triển khai các

chương trình giáo dục đào tạo và truyền thông về văn hóa
doanh nghiệp, ưu tiên đào tạo giáo dục về phát triển năng
lực và xây dựng phong cách lãnh đạo. Qua đó, kết hợp
chặt chẽ với các chương trình đào tạo để nâng cao năng
lực, đổi mới kinh doanh, lấy khách hàng là trung tâm.
Hiện nay, EVNNPC cũng đang đẩy nhanh triển khai
chương trình nhận diện thương hiệu theo phong cách Tổng
công ty năm 2018 đến các đơn vị nhằm tạo sự thống nhất,
đồng bộ cho hình ảnh Tổng công ty trên chặng đường đổi
mới vì khách hàng và sự phát triển của đất nước.
Cùng với đó, EVNNPC đã đưa khẩu hiệu “Vì niềm
tin của bạn” vào hoạt động văn hóa doanh nghiệp để
giáo dục và nâng cao nhận thức, hành động cho toàn
thể CBCNV. Từ đó, đảm bảo hướng tới việc phục vụ
khách hàng một cách tốt nhất... 

Dịch vụ khách hàng ngành Điện đang đổi mới từng ngày

Cán bộ ngành Điện đến với đồng bào các dân tộc vùng cao
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Công ty Điện lực Hà Nam:

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC ỨNG PHÓ TAI NẠN ĐIỆN,

ĐẶC BIỆT TRONG MÙA MƯA BÃO...

Để ứng phó sự cố lưới điện dẫn đến cháy nổ, tai nạn điện về người và thiệt hại tài sản, Công
ty Điện lực Hà Nam (PC Hà Nam) đã ra thông báo đề nghị khách hàng sử dụng điện một
cách an toàn hàng ngày, đặc biệt trong mùa mưa, bão.

C

NGUYỄN LONG TRỌNG

ụ thể, trong thời gian gần đây, thời tiết
có hiện tượng mưa to, gió lớn, rất dễ gây
ra các sự cố bất ngờ như: Cháy, nổ ở
đường dây điện, trạm điện; Dây điện đứt,
cột điện đổ, sứ bị vỡ, rò điện hoặc bị cây, cành
cây rơi vào dây điện, trạm điện,... Do đó, khi phát
hiện sự việc trên, người dân cần báo tin ngay cho
đội quản lý điện khu vực, hoặc liên lạc qua số điện
thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng thuộc
Tổng công ty Điện lực miền Bắc: 19006769. Đồng
thời, cảnh báo những người xung quanh không
được đến gần hiện trường xảy ra sự cố, để phòng
tránh tai nạn điện.
Ngoài ra, căn cứ theo Nghị định của Chính phủ số
14/2014/NĐ-CP, ngày 26/02/2014 quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực về
bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp, khách hàng
sử dụng điện và các tổ chức, cá nhân, cơ quan liên quan
cần chú ý đến các điểm sau:
Một là, chiều rộng hành lang bảo vệ an toàn đường
dây dẫn điện trên không được giới hạn bởi hai mặt
thẳng đứng về hai phía của đường dây, song song với
đường dây, có khoảng cách từ dây ngoài cùng về mỗi
phía khi dây ở trạng thái tĩnh là 2 mét (m) đối với điện
áp 22 kV; 3m - 35 kV; 4m - 110 kV; 6m - 220 kV và 7m
đối với điện áp 500 kV.
Hai là, hành lang bảo vệ an toàn trạm điện là
khoảng không gian bao quanh trạm điện cần được giới
hạn như sau: Đối với các trạm điện không có tường, rào
bao quanh, khoảng cách đến các bộ phận mạng điện
gần nhất theo quy định là 2m đối với điện áp 22 kV; 3m
đối với điện áp 35 kV.
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Phần thi Quản lý vận hành đường dây và trạm biến áp

Ba là, nhà và công trình xây dựng gần hàng lang bảo
vệ an toàn của trạm điện phải đảm bảo không làm hư
hỏng bất kỳ bộ phận nào của trạm điện; Không xâm
phạm đường ra vào trạm điện, đường thoát nước của
trạm điện, hành lang bảo vệ an toàn đường cáp điện
ngầm và đường dây dẫn điện trên không; Không để
cho nước thải xâm nhập làm hư hỏng công trình điện.
Bốn là, nghiêm cấm các cá nhân, tổ chức vi phạm
hành vi sau: Vào trạm điện, tháo gỡ hoặc trèo lên
các bộ phận của công trình lưới điện khi không có
nhiệm vụ; Trộm cắp, ném, bắn, gây hư hỏng các bộ

PC Hà Nam đã luôn chú trọng công tác đảm bảo an toàn

phận của công trình lưới điện; Sử dụng công trình
lưới điện vào những mục đích khác khi chưa có sự
thỏa thuận với đơn vị quản lý công trình lưới điện;
Lắp đặt các thiết bị như ăng ten, dây phơi, giàn giáo,
biển, hộp quảng cáo và các vật dụng khác tại các vị
trí mà khi rơi, đổ có thể dẫn đến va quyệt vào công
trình lưới điện;
Trồng cây hoặc để cành cây, dây leo vi phạm
khoảng cách an toàn đối với đường dây điện trên
không, trạm điện; Bắn chim đậu trên dây điện, trạm
điện hoặc quăng, ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện,
trạm điện; Tháo gỡ các dây néo, dây tiếp địa và các
phụ kiện khác của cột điện; Đào đất gây lún sụt công
trình lưới điện cao áp; Sử dụng cột điện, trạm điện để
làm nhà, lều, quán, buộc trâu bò hoặc gia súc khác; Nổ
mìn, mở mỏ, xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất
hóa học gây ăn mòn các bộ phận của công trình lưới
điện. Theo đó, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định
của pháp luật hiện hành.
Năm là, đối với những thiết bị sinh hoạt gia đình
và văn phòng, các cá nhân, tổ chức cần chú ý một số
đặc điểm sau: Khi lắp đặt hệ thống điện trong nhà,
văn phòng phải sử dụng dây dẫn điện có 02 lớp vỏ

bọc cách điện chất lượng tốt, có tiết diện phù hợp với
dòng điện của các thiết bị sử dụng điện; Đặt Áptômát
hoặc Áptômát chống giật cho đường dây điện chính
trong nhà, văn phòng, cho đường dây cấp điện theo
từng khu vực, từng gian phòng và từng thiết bị điện
có công suất lớn. Khi nối dây phải nối so le và quấn
băng keo cách điện; Những thiết bị điện, đồ dùng
điện trong nhà… (đặc biệt là các thiết bị quá cũ) cần
phải được kiểm tra thường xuyên để có kế hoạch sửa
chữa hoặc thay thế.
Tuy nhiên, khách hàng sử dụng điện cần phải
thường xuyên kiểm tra toàn bộ hệ thống điện trong
nhà như: Các ổ cắm, hộp đấu dây, mối nối, công tắc…,
nếu có hiện tượng phát nhiệt, đánh lửa phải kịp thời sửa
chữa ngay. Đặc biệt, trước khi ra khỏi nhà phải tắt tất
cả các thiết bị tiêu thụ điện, đồ dùng điện. Trước khi
đi ngủ phải kiểm tra và ngắt điện các thiết bị, đồ dùng
điện không cần thiết.
Qua đó có thể thấy, PC Hà Nam đã luôn chú
trọng công tác đảm bảo an toàn cho khách hàng,
người dân trong quá trình sử dụng điện. Đặc biệt,
chủ động công tác ứng phó tai nạn điện trong mọi
tình huống 
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Công ty Điện lực Bình Định:

Sự kiện “GO MORE GREEN”

thúc đẩy phong trào tiết kiệm điện năm 2018
Cùng với các đơn vị trong toàn Tổng công ty Điện lực miền
Trung, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) phối hợp
với Sở Công Thương tổ chức sự kiện Giờ Trái Đất tại địa phương
với nhiều hoạt động thiết thực lan tỏa rộng rãi ý thức tiết kiệm
điện đến người tiêu dùng. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có
cuộc trao đổi với ông Huỳnh Ngọc Việt – Giám đốc PC Bình
Định xung quanh vấn đề này.
Ông HUỲNH NGỌC VIỆT
Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định
PV: Phát huy hiệu quả tích cực của việc tổ chức sự
kiện “Giờ Trái Đất” các năm qua và nhất là năm 2017,
PC Bình Định sẽ nhân rộng những hoạt động nào theo
tinh thần chủ đề Giờ Trái Đất 2018: “Go more green”?
Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Năm 2018, PC Bình
Định tiếp tục đồng hành cùng chiến dịch Giờ Trái Đất
với kỳ vọng sẽ cổ động, lan tỏa thông điệp “Hôm nay
tôi sống xanh hơn” đến đông đảo cộng đồng dân chúng,
cùng chung tay vào việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu
quả, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.
Hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2018, diễn ra từ
20h30’ đến 21h30’ ngày thứ Bảy cuối cùng của tháng
Ba (24/03/2018), PC Bình Định thực hiện một số hoạt
động sau: Tổ chức tuyên truyền tiết kiệm điện và vận
động cộng đồng hưởng ứng tham gia sự kiện Giờ Trái
Đất 2018 trên địa bàn bằng nhiều hình thức sinh động
và thiết thực; Thực hiện Tuần Lễ tuyên truyền TKĐ
đầu tiên từ ngày 26 đến ngày 31/03/2018; Tổ chức Đêm
Gala Giờ Trái Đất 2018 tại trụ sở Công ty Điện lực
Bình Định với chủ đề “Hôm nay tôi sống xanh hơn Go more green”, sau các hoạt động là phát lệnh tắt
điện ủng hộ Giờ Trái Đất lúc 20h30’; Đề xuất Sở Công
Thương thông báo đến các đơn vị liên quan tham gia
đêm Chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2018 tại trụ sở Công
ty Điện lực Bình Định. Đề xuất Công ty TNHH Cây
xanh Chiếu sáng thành phố Quy Nhơn cùng phối hợp
để tắt bớt đèn từ 20h30’ đến 21h30’.
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Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục phối hợp với Báo
Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định
và các phương tiện thông tin đại chúng khác viết bài,
đưa tin và xây dựng các phóng sự tuyên truyền các nội
dung của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu
quả, Chỉ thị TKĐ số 34 của Thủ tướng Chính phủ; Đề
xuất Sở Công Thương Bình Định tham mưu UBND tỉnh
chỉ đạo các sở ban ngành/chính quyền địa phương các
cấp, các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện tiết kiệm
và sử dụng điện có hiệu quả. Cụ thể, đối với khách hàng
sản xuất/ kinh doanh: Sử dụng đúng công suất và biểu
đồ phụ tải đã đăng ký, bố trí kế hoạch sản xuất hợp
lý nhằm nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất/
kinh doanh. Đối với khách hàng chiếu sáng công cộng:
Áp dụng công nghệ mới có tính năng TKĐ trong chiếu
sáng, sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tự động
hóa thời gian chiếu sáng. Đối với khách hàng sinh hoạt
tiêu dùng: Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xã hội tuyên
truyền TKĐ đến hộ dân trong các buổi sinh hoạt họp
thôn/xóm, họp chi bộ,... Tư vấn giới thiệu khách hàng
sử dụng năng lượng Mặt Trời áp mái.
Ngoài ra, Công ty Điện lực Bình Định tiếp tục vận
động khách hàng theo từng nhóm đối tượng nêu trên
thực hiện TKĐ qua các hình thức như: gửi email, tờ rơi,
thư ngỏ, kết hợp tuyên truyền trực tiếp khi khách hàng
đến liên hệ công tác... Đồng thời, triển khai các Chương

trình: “Tuần Lễ tuyên truyền TKĐ tại các địa phương
trong toàn tỉnh”, tại các trường học, các doanh nghiệp
sản xuất và trong CBCNV ngành Điện…
PV: PC Bình Định là đơn vị nhiều năm qua liên tục
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong
toàn EVNCPC, trong đó duy trì tốt phong trào thi đua
tiết kiệm và giảm tổn thất điện năng. Năm 2018 này PC
Bình Định có những giải pháp nào tối ưu và thiết thực
để giữ vững và phát triển phong trào đó?
Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Trong các năm qua, với
nhiều giải pháp đồng bộ, PC Bình Định là đơn vị luôn
hoàn thành tốt chương trình tiết kiệm điện và giảm tổn
thất điện năng. Cụ thể, sản lượng điện tiết kiệm được
trong năm 2016 đạt 31,233 triệu kWh, chiếm 2,07% và
năm 2017 đạt 35,500 triệu kWh, chiếm 2,14% tổng sản
lượng điện thương phẩm toàn tỉnh Bình Định. Đặc biệt
về tổn thất điện năng, năm 2017 thực hiện là 4,69%,
giảm 0,48% so với năm 2016 và giảm 0,31% so với kế
hoạch lộ trình năm 2017 là 5,0%.
Năm 2018, PC Bình Định sẽ tiếp tục phấn đấu để
hoàn thành tốt hơn nữa chương trình tiết kiệm điện và
giảm tổn thất điện năng. Bên cạnh giải pháp về tuyên
truyền, Công ty tập trung vào giải pháp kỹ thuật, quản
lý vận hành và kinh doanh. Trong đó, chú trọng đầu
tư, cải tạo nâng cao chất lượng, quy mô lưới điện trên
địa bàn tỉnh Bình Định nhằm nâng cao chất lượng điện
cung cấp và giảm tổn thất điện năng do truyền tải điện.
Tổng vốn đầu tư, cải tạo, sửa chữa lưới điện hàng năm
của PC Bình Định khoảng 200 tỷ đồng, chưa kể vốn các
dự án do các Ban quản lý thuộc Tổng công ty Điện
lực miền Trung đầu tư vào khu vực tỉnh Bình Định.
Về công tác kết lưới vận hành và bù tối ưu trên lưới
điện, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến
trong công tác vận hành hệ thống điện để theo dõi, xử
lý nhanh nhất các sự cố xảy ra. Từng bước hoàn thiện
hệ thống thu thập dữ liệu đo đếm điện năng tự động
RF-Spider, trong đó đã hoàn thành 100% tại thành phố
Quy Nhơn và thị xã An Nhơn, qua đó góp phần nâng
cao chất lượng công tác quản lý hệ thống công tơ đo
đếm và xử lý nhanh các hiện tượng bất thường, góp
phần giảm tổn thất điện năng.
PV: Chủ đề của EVN trong năm 2018 là “Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực”, PC Bình Định đã triển khai
chủ đề này trong thực hiện kế hoạch SXKD điện năng
năm 2018 mà EVNCPC đã giao như thế nào, thưa ông?
Ông HUỲNH NGỌC VIỆT: Năm 2018, PC Bình
Định đã tích cực, chủ động triển khai một số nội dung
điển hình như sau: Phổ biến, quán triệt đến toàn thể
CBCNV về chủ đề của EVN trong năm 2018 để nắm

Đoàn Thanh niên PC Bình Định ra quân tuyên truyền Tiết
kiệm điện

bắt và cùng thực hiện. Trong công tác cán bộ, PC Bình
Định triển khai rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn
2018-2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn
2020-2025, xây dựng tổng thể về công tác điều động
và luân chuyển cán bộ, triển khai công tác bổ nhiệm
và đánh giá cán bộ hàng năm. Công ty xác định lực
lượng cán bộ là đội ngũ tiên phong cho sự phát triển
của doanh nghiệp. Áp dụng và đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin, các sáng kiến kỹ thuật và hợp
lý hóa sản xuất vào hoạt động SXKD được Lãnh đạo
Công ty quan tâm chỉ đạo thực hiện. Triển khai việc
đánh giá hiệu quả công việc của CBCNV theo KPIs
và trả lương theo 3P đúng tiến độ mà EVNCPC đề ra.
Công ty lấy hiệu quả và chất lượng công việc là thước
đo để chi trả tiền lương, tiền thưởng cho CBCNV,
tạo động lực cho sự phát triển của nguồn nhân lực
toàn Công ty. Từng bước hoàn thiện hiện trường tại
Xí nghiệp Cơ điện, tạo điều kiện cho lực lượng công
nhân trực tiếp có điều kiện rèn luyện nâng cao kỹ
năng nghề. Tổ chức cho CBCNV từ cấp quản lý đến
lực lượng công nhân trực tiếp tham gia các khóa đào
tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính
trị để không ngừng nâng cao kiến thức và trình độ tay
nghề, đáp ứng cho nhiệm vụ SXKD của Công ty ngày
càng hiệu quả hơn.
PV: Xin cảm ơn ông và chúc PC Bình Định đạt
nhiều thắng lợi trong hoàn thành toàn diện, xuất sắc
KH năm 2018 trong đó có chỉ tiêu tiết kiệm điện năng.

VĂN THUẬN (thực hiện)
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Công ty Điện lực Kon Tum:

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC
GẮN VỚI KẾ HOẠCH SXKD ĐIỆN NĂNG

Ông NGUYỄN KIM CHIẾN
Giám đốc Công ty Điện lực Kon Tum

Năm 2017, thực hiện nhiệm vụ của Tổng công ty Điện lực
miền Trung giao, Công ty Điện lực Kon Tum (PC Kon Tum)
đã đạt sản lượng điện thương phẩm gần 400 triệu kWh, đưa
điện về 100% các xã toàn tỉnh, trong đó ưu tiên đưa điện về
vùng đồng bào dân tộc, phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo
an sinh xã hội và giữ vững an ninh, quốc phòng. Nhân dịp
này, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với
ông Nguyễn Kim Chiến – Giám đốc PC Kon Tum về một số
giải pháp thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

PV: Chủ đề của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
trong năm 2018 là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân
lực”, PC Kon Tum đã thực hiện như thế nào để đáp ứng
với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ SXKD, thưa ông?
Ông NGUYỄN KIM CHIẾN: Thực hiện chủ đề của
EVN và chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Trung
(EVNCPC), ngay trong đầu năm 2018, PC Kon Tum đã xây
dựng kế hoạch triển khai thực hiện, nhằm đáp ứng yêu cầu
phát triển theo hướng hiện đại mà EVN và EVNCPC đề ra
từ nay cho đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Trong đó, đã triển khai xây dựng Đề án quản trị
nguồn nhân lực trong PC Kon Tum giai đoạn từ nay
đến năm 2025, chú trọng nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, bằng các giải pháp trọng tâm như: Tập trung
vào công tác quy hoạch cán bộ, chú trọng kế hoạch
đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ CBCNV, đảm bảo đủ
nhân lực chất lượng và có khả năng chuyên môn cao để
có thể đáp ứng được yêu cầu trong quản lý vận hành,
kinh doanh bán điện và một số lĩnh vực khác, tiến tới
làm chủ được các công nghệ tiên tiến, bảo đảm đủ lực
lượng công nhân kỹ thuật, cơ cấu ngành nghề phù hợp
với yêu cầu phát triển bền vững của Công ty, cụ thể:
- Rà soát lại quy hoạch cán bộ giai đoạn 2018 - 2021
để có sự điều chỉnh phù hợp và xây dựng quy hoạch
cán bộ cho giai đoạn 2020-2025 trên cơ sở trình độ
chuyên môn nghiệp vụ, năng lực, kinh nghiệm và bản
lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức.
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- Nghiên cứu sắp xếp sáp nhập, tinh gọn bộ máy
cho phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó tập trung
vào công tác tổ chức tại các đơn vị điện lực thành phố,
huyện, sắp xếp các Điện lực có quy mô nhỏ thành các
Điện lực có quy mô lớn, sắp xếp lại các phòng thuộc
Điện lực.
- Chú trọng công tác tuyển dụng kỹ sư, công nhân
có trình độ phù hợp với dây chuyền sản xuất, tổ chức
thi tuyển, kiểm tra tay nghề, trình độ chuyên môn một
cách công khai, minh bạch.
- Đối với CBCNV lớn tuổi, sức khỏe yếu,... Công
ty tuyên truyền và vận động nghỉ trước tuổi theo chủ
trương và Quy chế đãi ngộ của EVNCPC nhằm trẻ hóa
đội ngũ CBCNV, nâng cao năng suất lao động trong
đơn vị.
- Triển khai xây dựng hệ thống đo lường, đánh giá
hiệu quả công việc (KPI) và trả lương theo năng suất
lao động (3P).
- Thực hiện đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán bộ
đang làm việc theo hướng nâng cao chất lượng thực
hành, kỹ năng làm việc thực tế. Sử dụng cán bộ có
nhiều kinh nghiệm để đào tạo và bồi dưỡng, huấn luyện
cho những công nhân trẻ, chưa có kinh nghiệm. Xây
dựng hiện trường thực hành, ngân hàng câu hỏi,... để
cho người lao động có điều kiện thực hành, ôn tập
nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Tiếp
tục triển khai mạnh mẽ việc áp dụng CNTT và ứng
dụng công nghệ mới trong năm 2018.

PV: PC Kon Tum là đơn vị nhiều năm qua liên tục
hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trong toàn
EVNCPC, trong đó duy trì tốt phong trào thi đua tiết kiệm
điện và giảm tổn thất điện năng. Vậy Công ty đã triển khai
những nội dung gì để hoạt động này đem lại hiệu quả?
Ông NGUYỄN KIM CHIẾN: Kết quả đạt được
trong công tác tiết kiệm điện phụ thuộc nhiều vào ý
thức và hành vi sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu
quả của khách hàng dùng điện. Năm 2018, PC Kon Tum
sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp để thúc đẩy phong
trào thi đua tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh, đó là:
Tiếp tục tuyên truyền, vận động để nâng cao hơn nữa
ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả của cộng đồng,
của tất cả các đối tượng khách hàng dùng điện, đặc biệt
là các khách hàng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có
sản lượng tiêu thụ điện lớn, mục tiêu hướng đến là làm
chuyển biến ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả
thành thói quen trong sinh hoạt và sản xuất kinh doanh.
Áp dụng các hình thức tuyên truyền vận động một
cách sáng tạo trên các phương tiện thông tin đại chúng
và trang thông tin điện tử của Công ty để các khách
hàng dùng điện, các cơ quan, đơn vị và người dân thực
hiện theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và
UBND tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tư vấn,
quảng bá, phổ biến các công nghệ và thiết bị điện có
tính năng tiết kiệm năng lượng theo từng nhóm đối
tượng khách hàng sản xuất/kinh doanh dịch vụ, chiếu
sáng công cộng, cơ quan hành chính sự nghiệp và tiêu
dùng sinh hoạt của nhân dân.
Đối với nội bộ PC Kon Tum, Công ty cũng đã có
những quy định cụ thể về việc sử dụng điện tiết kiệm
và hiệu quả tại nơi làm việc và nghiêm cấm các hành vi
sử dụng điện lãng phí. Bản thân CBCNV PC Kon Tum
luôn gương mẫu và đi đầu trong việc sử dụng điện an
toàn, tiết kiệm và hiều quả từ trong gia đình mình, cũng
như tại nơi làm việc.
PV: Những giải pháp nào được Công ty áp dụng
trong năm 2018 để hạn chế tỷ lệ tổn thất điện năng, góp
phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, thưc ông?
Ông NGUYỄN KIM CHIẾN: PC Kon Tum tiếp tục
thực hiện những giải pháp để giảm tổn thất điện năng trong
năm 2018, có thể khái quát bằng 02 nhóm giải pháp như sau:
Thứ nhất, nhóm giải pháp về quản lý vận hành, đây
là nhóm giải pháp ít tốn chi phí nhất:
- Quản lý chặt tổn thất điện năng (TTĐN) đến từng
cấp điện áp, từng xuất tuyến và trạm biến áp (TBA) để
giao chỉ tiêu thực hiện cho từng đơn vị/cá nhân và đặt
ra mục tiêu phấn đấu là đến cuối năm 2018 không còn
TBA công cộng có TTĐN trên 6%.

PC Kon Tum duy trì công tác đào tạo và tự đào tạo nhằm
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

- Thông qua hệ thống SCADA, hệ thống đo xa
MDMS, hệ thống tự động thu thập chỉ số công tơ từ xa
RF-Spider để theo dõi phát hiện từ xa các thông số vận
hành bất thường như lệch pha, non tải, quá áp, quá bù,
thiếu bù... từ đó kịp thời đưa ra các điều chỉnh hợp lý
để hệ thống điện vận hành tối ưu nhất.
- Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện
các hành vi vi phạm sử dụng điện, trộm cắp điện, đặc
biệt là thông qua các phần mềm quản lý, các hệ thống
đo xa để có thể phát hiện các hành vi vi phạm sử dụng
điện, trộm cắp điện từ xa, nhằm giảm TTĐN thương mại.
Thứ hai, nhóm đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện,
đây là nhóm giải pháp phải tốn chi phí nhưng cũng phải
bắt buộc thực hiện.
- Cải tạo nâng tiết diện trục chính các tuyến đường
dây trung thế để nâng cao khả năng truyền tải, đảm
bảo điện áp cuối nguồn.
- Cấy các TBA công cộng sâu vào trung tâm phụ
tải, giảm bán kính cấp điện.
- Khép vòng lưới trung thế, lưới hạ thế, lắp đặt bổ
sung thiết bị đóng cắt để nâng cao độ tiên câỵ cung
cấp điện đồng thời tối ưu hóa bán kính cấp điện để
giảm TTĐN.
Để thực hiện tốt các nhóm giải pháp trên, PC Kon
Tum đã đề ra các phong trào thi đua giữa các đơn vị,
gắn chỉ tiêu TTĐN với tiền lương/thu nhập và có các
hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể/cá
nhân làm tốt công tác này.
PV: Xin cảm ơn ông!

HOÀNG UYÊN (thực hiện)
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Công ty Điện lực Phú Yên:
TRIỂN KHAI DỰ ÁN JICA VỚI MỤC TIÊU ĐÁP ỨNG NHU CẦU
SỬ DỤNG ĐIỆN TĂNG TRƯỞNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
Năm 2018, ngoài việc phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức
kế hoạch SXKD điện năng với sản lượng điện thương phẩm vượt
780 triệu kWh, ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực Phú Yên (PC
Phú Yên) đã tập trung mọi nỗ lực để thực hiện mục tiêu đưa Dự án
JICA - Cải tạo và phát triển hệ thống lưới điện phân phối trên địa
bàn tỉnh do Tổ chức quan hệ quốc tế của Nhật Bản tài trợ về đích
trước 1-2 tháng. Ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Phú Yên đã
trao đổi với các phóng viên báo chí xung quanh sự kiện này
Ông THÁI MINH CHÂU
Giám đốc PC Phú Yên
PV: Xin ông cho biết, vài nét thực trạng lưới điện
nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên?
Ông THÁI MINH CHÂU: Hiện nay hệ thống lưới
điện trên toàn tỉnh, nhiều khu vực đã xuống cấp, đặc
biệt là lưới điện tiếp nhận nông thôn đã quá cũ kỹ,
nhiều khu vực nông thôn lưới điện tạm bợ, trụ tre gỗ,
dây dẫn tiết diện nhỏ không đảm bảo vận hành lâu dài,
mặt dù ngành Điện hàng năm đầu tư rất lớn, cải tạo,
sửa chữa, nhưng không thể đồng bộ do thiếu vốn, nhu
cầu phụ tải ngày càng tăng, các nhà đầu tư ngày càng
nhiều, nên việc đầu tư hoàn thiện hệ thống lưới điện,
đáp ứng nhu cầu sử dụng điện cho hiện tại và trong thời
gian tới là rất cần thiết và cấp bách.
Dự án được đầu tư sẽ hoàn thiện hệ thống lưới điện
của tỉnh nhà: Xây dựng mới và nâng cấp cải tạo thay dây
mới, trồng cột mới, đảm bảo an toàn cho nhân dân và
người sử dụng điện. Nguồn điện cung cấp cho nhân dân sử
dụng được ổn định, đồng thời đáp ứng nhu cầu phát triển
của phụ tải cấp điện cho các nhà đầu tư trong thời gian tới.
PV: Vậy quy mô dự án JICA 2018 - Cải tạo và phát
triển hệ thống lưới điện phân phối trên địa bàn tỉnh do
EVNCPC làm chủ đầu tư và PC Phú Yên đang triển
khai có gì mới, thưa ông?
Ông THÁI MINH CHÂU: Phát huy vai trò sử dụng
nguồn vốn vay của cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản
(JICA), là cơ sở đánh giá hiệu quả đầu tư, thu hút vốn đầu
tư ODA và các nguồn vốn nước ngoài khác đầu tư tỉnh
Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung. Với nguồn vốn
vay của cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) là rất
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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phú Yên Nguyễn Chí
Hiến chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện dự án cải tạo và
phát triển lưới điện phân phối tỉnh Phú Yên (JICA)

lớn (236 tỷ đồng), bằng gấp 04 lần đầu tư hàng năm của
Công ty Điện lực Phú Yên (50 tỷ đồng/năm), được đầu tư
trên 65 phường, xã, thị trấn, với quy mô: Đường dây trung
áp là 206,9 km; Đường dây hạ áp 194,5 km; có 40 TBA,
tổng dung lượng là 10.063 kVA; Máy cắt Recloser 22 bộ;
Tủ máy cắt hợp là 6 tủ. Dự án được đầu tư trên địa bàn 65
xã, phường thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã và thành phố.
PV: Để Dự án JICA - Phú Yên 2018 mang lại hiệu
quả mong muốn và hoàn thành vượt tiến độ như phát
động thi đua đầu năm của PC Phú Yên, xin ông cho
biết kế hoạch triển khai với những giải pháp đồng bộ,
căn cơ nào sẽ được áp dụng?
Ông THÁI MINH CHÂU: Dự án được xây dựng
trên cơ sở kế hoạch triển khai với những giải pháp

đồng bộ, cụ thể như sau: Về phía EVNCPC, trực tiếp
chỉ đạo ráo riết, các đơn vị có liên quan (CPC, CREB,
tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công), hoàn tất các thủ
tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu thi công, giao nhiệm
vụ cho các đơn vị thành viên, tổ chức triển khai thi
công, GPMB, làm việc với các địa phương có dự án,
để thông tin dự án đến địa phương và nhân dân vùng
dự án. PC Phú Yên sẽ làm việc với UBND tỉnh và các
sở ban ngành tỉnh, Lãnh đạo các UBND huyện, các
phòng ban, Trung tâm quỹ đất các huyện thị, thành
phố về chủ trương triển khai dự án và kế hoạch triển
khai thi công, giải phóng mặt bằng.
Bên cạnh đó, Công ty trực tiếp làm việc với các
cơ quan liên quan để ký kết hợp đồng lập phương án
đền bù, tiến hành đo vẽ thu hồi đất, song song với việc
triển khai thi công của dự án. Đồng thời, thành lập Ban
chỉ đạo thực hiện dự án và phân công cụ thể các thành
viên trong ban chỉ đạo để thực hiện các nhiệm vụ được
phân công (gồm 20 người là: Lãnh đạo, Ban giám đốc,
trưởng các phòng Công ty và các Giám đốc Điện lực);
Thành lập các Ban giải phóng mặt bằng, Tổ giám sát
thi công xây dựng công trình cho 9 khu vực huyện, thị
xã và thành phố; Tổ chức buổi lễ ra quân triển khai
thi công dự án đồng bộ và được lãnh đạo địa phương
có dự án ủng hộ cao; Làm tốt công tác truyền thông,
thông tin của dự án, đến từng địa phương và nhân dân
để tranh thủ nhận sự ủng hộ của địa phương và nhân
dân trong quá trình giải phóng mặt bằng.
Tỉnh, thành phố, thị xã, huyện và phường, xã, thị
trấn đều ủng hộ cho ngành Điện sớm triển khai dự án,
để hưởng lợi từ dự án, hoàn thiện lưới điện được an
toàn, nguồn điện sử dụng được ổn định, đáp ứng sử
dụng điện ngày càng cao của nhân dân địa phương, góp
phần phát triển xây dựng kinh tế toàn tỉnh.
Dự án được triển khai đồng bộ và đáp ứng được
tiến độ đề ra là nhờ sự hỗ trợ của nhân dân địa
phương vùng có dự án và sự chỉ đạo của các cấp
chính quyền địa phương, chỉ đạo của lãnh đạo
EVNCPC và quyết tâm hoàn thành dự án của tập

Giám đốc PC Phú Yên Thái Minh Châu báo cáo kế hoạch
triển khai dự án JICA

thể, lãnh đạo PC Phú Yên, mong mỏi hoàn thiện hệ
thống lưới điện của tỉnh nhà.
PV: Năm 2018, ngành Điện lấy chủ đề “Nâng cao
chất lượng nguồn nhân lực” gắn với việc hoàn thành toàn
diện vượt mức kế hoạch SXKD điện năng, vậy PC Phú
Yên đã thực hiện nội dung trên như thế nào, thưa ông?
Ông THÁI MINH CHÂU: PC Phú Yên sẽ tập
trung triển khai thực hiện nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực qua các giải pháp trọng tâm như công tác rà
soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ, thực hiện
điều động, luân chuyển cán bộ năm 2018 và xây dựng
kế hoạch 2018-2020, chú trọng công tác đào tạo, bồi
dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đội
ngũ cán bộ, trong đó tập trung thực hiện tốt kế hoạch
đào tạo năm 2018 đã được EVNCPC phê duyệt nhằm
đảm bảo nhân lực đáp ứng được yêu cầu trong lĩnh
vực quản lý vận hành, kinh doanh bán điện và một
số lĩnh vực khác, phù hợp với yêu cầu phát triển bền
vững của Công ty. Đồng thời, thực hiện đào tạo, bồi
dưỡng cán bộ quản lý của các đơn vị thuộc Công ty
về quản trị doanh nghiệp, lý luận chính trị… Thực hiện
tuyển dụng lao động mới chất lượng theo yêu cầu sản
xuất, kinh doanh khi được EVNCPC phân bổ chỉ tiêu.
Cùng với việc thực hiện các giải pháp trên, để tạo
động lực cho người lao động, Công ty sẽ không ngừng
nâng cao thu nhập, đời sống vật chất, tinh thần cho
người lao động. Đổi mới phương pháp trả lương bảo
đảm phân phối tiền lương công bằng, tương xứng với
những đóng góp của người lao động. Nâng cao ý thức
kỷ luật và tinh thần trách nhiệm của người lao động,
chấp hành nghiêm Nội quy lao động, tận tâm với công
việc, hướng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù
hợp với môi trường sản xuất kinh doanh để quản lý vận
hành lưới điện an toàn, liên tục, ổn định góp phần hoàn
thành toàn diện vượt mức kế hoạch SXKD điện năng
của PC Phú Yên trong năm 2018.
PV: Xin cảm ơn ông!

VŨ HUY BĂNG (thực hiện)

Công nhân PC Phú Yên khôi phục lưới điện sau bão 2017
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MÁY BIẾN ÁP HBT
SẢN PHẨM ĐƯỢC NHIỀU DOANH NGHIỆP NGÀNH ĐIỆN TIN DÙNG
Thành lập năm 2008, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) với định hướng
là phát triển của HBT không ngừng đổi mới, từ quy trình nội bộ, công nghệ sản xuất, có
chiến lược phát triển kịp thời để bắt nhịp với nền kinh tế hội nhập và đặc thù của ngành
Điện, đồng thời vận dụng uyển chuyển hiệu quả đòn bẩy tài chính, mở rộng quy mô sản
xuất, phát triển thị trường…
MAI HƯƠNG

VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, TÌM GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN
Khi mới bước vào hoạt động, HBT đã phải trải qua
nhiều khó khăn, thách thức do tiềm lực tài chính yếu
bởi nguồn vốn đầu tư của các cổ đông còn hạn chế;
Nhân sự thì thiếu, nhất là lao động có chuyên môn,
nghiệp vụ cao; Thị trường chưa được mở rộng nên quy
mô sản xuất còn nhỏ hẹp; Các quy trình, quy chế nội
bộ thì chưa hoàn thiện; Các đối tác, bạn hàng cung cấp
vật tư, thiết bị chưa đa dạng do HBT chưa tạo được
niềm tin để họ có thể cấp hạn mức về công nợ…
Đứng trước thực tế đó, Ban lãnh đạo Công ty, đứng
đầu là Tổng giám đốc Nguyễn Đăng Quân đã xác
định, để tồn tại và phát triển bền vững thì mỗi doanh
nghiệp phải có chiến lược riêng, nhưng để Công ty
tồn tại và phát triển bền vững thì phát huy được mọi
nguồn lực về tài chính; nhân sự chất lượng cao; đối tác
khách hàng; hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy
định; đẩy mạnh đầu tư dây chuyền công nghệ, cơ sở
vật chất máy móc thiết bị theo hướng hiện đại… Đặc
biệt là lĩnh vực sản xuất máy biến áp nếu muốn chiếm
lĩnh thị trường trong nước và vươn ra nước ngoài thì
doanh nghiệp phải dám nghĩ, dám làm, đi trước một
bước để tiếp cận thị trường, chấp nhận cạnh tranh từ
khâu sản xuất, tới tiêu thụ sản phẩm. Điều quan trọng
là phải biết cầu thị, giữ uy tín đối với hình ảnh, thương
hiệu doanh nghiệp, trong đó cam kết bảo đảm chất
lượng sản phẩm sau bán hàng.

ĐẦU TƯ SẢN XUẤT NHỮNG SẢN PHẨM
MÀ KHÁCH HÀNG CẦN
Với định hướng đó, năm 2011, HBT đã mạnh dạn
đầu tư phát triển sản xuất, từ thuê địa điểm sản xuất,
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Máy biến áp của HBT được lắp đặt tại Nhà máy Bê tông Nhựa

Công ty đã mở rộng mặt bằng hàng ngàn mét vuông
tại khu Công nghiệp Ninh Hiệp, xây dựng nhà máy và
lắp đặt đồng bộ dây chuyền thiết bị, với công nghệ
chủ yếu của các có nền công nghiệp phát triển như
Nhật Bản, Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc…, như: Dây
chuyền xẻ tôn Silic và cắt tôn tự động; Dây chuyền
quấn đồng lá tự động; dây chuyền cuốn dây cao thế
tự động, lò sấy chân không, máy nạp dầu chân không;
Lắp đặt một phòng thí nghiệm đồng bộ, hiện đại, điện
áp cao đến 100kV, tần số 100Hz, nhằm đảm bảo thử
nghiệm máy biến áp theo đúng tiêu chuẩn TCVN. IEC
60076 và các tiêu chuẩn tương đương để tập trung sản
xuất các loại máy biến áp 1 pha, 3 pha ngâm dầu và
khô, máy biến áp làm mát tự nhiên tuần hoàn bằng
dầu; Máy biến áp kiểu kín tự giãn nở không bầu dầu
và máy biến thế kiểu hở có bầu dầu, công suất máy tới

Lắp đặt MBA 4000 kVA tại tỉnh Nam Định

20.000 kVA, điện áp tới 35 kV - loại máy biến thế có
thể đặt trong nhà hoặc ngoài trời. Đây là những loại
sản phẩm đang được khách hàng ngành Điện trong
nước sử dụng cho các mục tiêu chống quá tải ở địa
bàn đông dân cư; phát triển mới lưới điện khu vực
vùng sâu vùng xa; những địa phương đã và đang thực
hiện xây dựng nông thôn mới.
Nét nổi bật là các sản phẩm do Công ty sản xuất
khi xuất xưởng đều được cấp giấy Chứng nhận sản
phẩm máy biến áp phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN
6306-1:2006/IEC 60076-1:2000 của Tổng cục Tiêu
chuẩn đo lường chất lượng Việt Nam; Tiêu chuẩn
ISO 9001:2015. Sản phẩm khi cung cấp cho khách
hàng được lắp đặt, vận hành an toàn trong mọi địa
hình, đáp ứng được mọi thời tiết khí hậu khắc nghiệt
tại các địa phương. Mười năm hoạt động, HBT đã
cung cấp hàng chục ngàn máy biến áp cho các địa
phương tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, các
Công ty Điện lực khu vực phía Nam và nhiều Công
ty Điện lực các tỉnh miền Bắc, được khách hàng ghi
nhận, đánh giá cao. Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng
giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung cho biết:
Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) là
doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại máy biến áp.

Lắp đặt MBA tại Công ty CP may Sông Hồng

Sản phẩm chính của Công ty là máy biến thế 1 pha,
3 pha ngâm dầu và khô, làm mát tự nhiên tuần hoàn
bằng dầu; Máy biến thế kiểu kín tự dãn nở không
bầu dầu và máy biến thế kiểu hở có bầu dầu, công
suất máy tới 20.000 kVA, điện áp tới 35 kV; Thiết
kế và lắp đặt các trạm biến thế trọn bộ có công suất
đến 2.500 kVA, điện áp tới 35 kV… Từ năm 2010 đến
nay, Tổng công ty Điện lực miền Trung và các đơn vị
thành viên đã mua sắm và đưa vào sử dụng các chủng
loại máy biến áp phân phối do Công ty CP Chế tạo
Máy biến thế Hà Nội chế tạo và sản xuất. Các loại
máy biến áp trên đang được sử dụng và vận hành ổn
định, an toàn, tin cậy trên lưới điện. Thông qua các
hợp đồng đã thực hiện và thời gian hai bên hợp tác,
chúng tôi nhận thấy rằng HBT là một trong những
Công ty đáng tin cậy.
Từ con số không, vượt qua nhiều gian khó, Công ty
CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội đã không ngừng vươn
lên, củng cố vững chắc thương hiệu trong suy nghĩ của
khách hàng ngành Điện bằng những sản phẩm máy biến
áp chất lượng cao. Trong cơ chế cạnh tranh thị trường
hiện nay, để có được doanh nghiệp sản xuất kinh doanh
làm ăn chân chính, biết vì lợi ích khách hàng, vì sự phát
triển của thương hiệu như HBT, thật đáng trân trọng 
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MAY 10 ĐOẠT NHIỀU GIẢI CAO

TẠI NGÀY HỘI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO
CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
Công đoàn Dệt May Việt Nam vừa tổ chức Ngày hội lao động sáng tạo trong công nhân viên
chức lao động. Đến dự Ngày hội có đại diện lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Vụ trưởng, Vụ
Thi đua khen thưởng, Ban thi đua khen thưởng Trung ương; Tập đoàn Dệt May Việt Nam;
Hiệp hội Dệt May Việt Nam; Công đoàn Dệt May Việt Nam, các đại biểu, đại diện cho các
cơ quan ban ngành Trung ương và địa phương cùng các doanh nghiệp trong ngành Dệt May.
HẢI LÊ

May 10 đạt giải nhất đề tài ngành May

N

gày hội thu hút 28 cá nhân được tặng
Bằng lao động sáng tạo, các thí sinh là
tác giả, đại diện nhóm tác giả của các đề
tài giải pháp cùng đông đảo CBCNV các
đơn vị đến tham dự Ngày hội. Tham dự Ngày hội còn
có 19 đơn vị, 12 gian hàng của các đơn vị tham gia
trưng bày sản phẩm, ý tưởng.
Ngày hội Lao động sáng tạo là dịp để các đơn vị,
cá nhân tham gia giao lưu, học hỏi, thể hiện tài năng,
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sáng tạo của mình. Mọi người đến với Ngày hội rất vui
vì được tiếp thêm thêm tinh thần thi đua sáng tạo, tăng
năng suất lao động, tăng sự cạnh tranh, từ đó đảm bảo
việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ.
Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt
May Việt Nam đã điểm lại kết quả phong trào lao
động sáng tạo trong năm 2017 và mong muốn người
lao động trong ngành sẽ lao động tích cực có nhiều
cách làm mới sáng tạo để hoạt động của doanh

nghiệp đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc cách
mạnh Công nghiệp 4.0.
Tại Ngày hội, Công đoàn ngành Dệt May Việt Nam
đã khen thưởng và trao Bằng Lao động sáng tạo năm
2017 của Tổng Liên đoàn cho 28 cá nhân có thành tích
xuất sắc. Trong đó, Tổng công ty May 10 có 04 cá
nhân gồm: Nguyễn Văn Cường và Lương Văn Tin - XN
Hưng Hà; Trần Viết Trung- Phòng Cơ điện; Phạm Thị
Thu Hằng - Trường CĐ nghề Long Biên.
Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho gian hàng
“Không gian sáng tạo” của Công đoàn Tổng công
ty May 10, giải “Ươm mầm sáng tạo”thuộc về gian
hàng của Trường Cao đẳng nghề Long Biên và Trường
Mầm non, giải khuyến khích thuộc về gian hàng của
Siêu thị M10 Mart.
Về đề tài, giải pháp trong 20/42 đề tài lọt vào vòng
chung khảo, May 10 có 4 đề tài thuộc lĩnh vực may đạt
giải cao: Đề tài nghiên cứu nâng cấp, cải tạo các máy ép
phom tại các đơn vị sản xuất Veston của anh Trần Viết
Trung và các đồng nghiệp đến từ phòng Cơ điện đã đạt
giải nhất, đề tài ứng dụng Marketing trên các thiết bị đi
động của chị Lê Thu Phương - TTKDTM và đồng nghiệp
với đạt giải ba; Đề tài chế tạo cữ đính 2 cúc trên cùng
một vị trí của anh Đỗ Hồng Sao - Xí nghiệp May Bỉm
Sơn và đề tài quay cổ sơ mi trên máy lập trình khổ to
của anh Đặng Văn Thành - Thiên Nam đạt giải khuyến
khích.6 cá nhân đạt giải phong trào gồm các anh chị:
Trần Lam Giang - Khách sạn Garco Dragon; Nguyễn
Đức Long - TTKDTM; Nguyễn Thị Dung - LBC; Trần
Thị Thùy Dung - Trường Mầm non; Dương Văn Tuân
- phòng Cơ điện; Nguyễn Thúy Hà - Phòng NCTCSX...
Với 130 đề tài giải pháp trong năm 2017, Tổng công
ty May 10 đã được Công đoàn Dệt May Việt Nam trao
giải Nhì tập thể Lao động sáng tạo tiêu biểu năm 2017.
Cũng tại Ngày hội, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã
cho ra mắt Cổng thông tin điện tử “www.congdoandetmay.vn”. Cổng thông tin điện tử sẽ là cầu nối, trao đổi
thông tin, nâng cao hiệu quả công tác của Công đoàn Dệt
May và các công đoàn cơ sở trong toàn hệ thống.
Ồng Mai Đức Chính - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ
Việt Nam đã biểu dương những hoạt động của Công
đoàn Dệt May Việt Nam, những cá nhân đạt Bằng lao
động sáng tạo và mong muốn Công đoàn Dệt May tiếp
tục có những hoạt động thiết thực góp phần xây dựng
tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam - ông
Lê Tiến Trường chia sẻ: “Trước những thách thức của
cuộc cách mạng công nghệ 4.0 và sự cạnh tranh khốc

Công đoàn Dệt May nhấn nút ra mắt trang thương mại
điện tử congdoandetmay.vn

Gian hàng giải nhất

liệt của thị trường quốc tế, thì sự lao động sáng tạo
của CBCNV Dệt May Việt Nam không chỉ dừng lại ở
những cải tiến “cữ, gá, lắp”, cải tiến tổ chức, sắp xếp
phổ biến từ xưa tới nay mà cần giàu chất xám hơn nữa.
Lao động sáng tạo không chỉ là một phong trào trong
công nhân lao động của Ngành DMVN, mà còn của
cấp lãnh đạo. Lao động sáng tạo phải như hơi thở hàng
ngày, mới có thể giúp chúng ta phát triển bền vững...”.
Tổng Giám đốc đặc biệt lưu ý các doanh nghiệp
khi đầu tư nhà máy mới cần có thiết bị, công nghệ
đáp ứng với yều cầu hiện đại, đổi mới công nghệ tận
dụng tốt các thiết bị thay thế lao động không tạo ra
giá trị sản phẩm.
Ngày hội lao động sáng tạo khép lại, nhưng dư
âm đọng lại vẫn là thông điệp “không chỉ sáng tạo
từng ngày mà cần sáng tạo từng phút, từng giây để
tạo ra năng suất cao, chất lượng tốt” như lời của Phó
Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 Thân Đức Việt
đã từng nhấn mạnh tại Lễ chào cờ đầu năm 2018 của
Tổng công ty May 10 
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Ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình phát biểu tại buổi làm việc

THÁI BÌNH TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ MAY 10

ĐẦU TƯ NHANH CHÓNG VÀ HIỆU QUẢ
THANH HẢI

Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND Tỉnh Thái Bình trong buổi làm việc ngày 19/3/2018
tại Tổng công ty May 10 (May 10). Đoàn công tác có Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch
UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên cùng Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh
Phạm Văn Ca; Chủ tịch UBND Thành phố Thái Bình, Chủ tịch UBND các huyện Hưng
Hà, Đông Hưng, Vũ Thư, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên &
Môi trường cùng Chánh, Phó Văn phòng UBND Tỉnh.

P

hát biểu tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị
Thanh Huyền, Tổng Giám đốc May 10 đã điểm
lại quá trình đầu tư mở rộng sản xuất của May
10 tại tỉnh Thái Bình. Bà khẳng định: May 10
luôn “coi người lao động là cha mẹ để kính trọng và
như con cái để chăm sóc”. Các nhà xưởng, công trình
của May 10 đều hướng đến sự phát triển bền vững,
trong đó người lao động, địa phương có của May 10
và Tổng công ty đều phát triển đồng hành. Tổng giám
đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền cũng mong muốn các
sở, ban, ngành, các huyện, xã ở Thái Bình tạo điều kiện
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tốt nhất trong khả năng, giảm thiểu những vướng mắc
trong đầu tư để các dự án và nhà máy của May 10
nhanh chóng đi vào hoạt động, ổn định an sinh xã hội,
đóng góp và sự phát triển của cả tỉnh và doanh nghiệp.
Ông Nguyễn Hồng Diên - Chủ tịch UBND tỉnh Thái
Bình đánh giá cao những kết quả mà Tổng công ty May
10 đã đạt được trong quá trình phát triển. Ông khẳng
định May 10 đã góp phần tạo công ăn việc làm, ổn định
an sinh xã hội cho địa phương. Tổng công ty May 10 là
hình mẫu để các đơn vị khác đầu tư vào Thái Bình học
tập. Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình mong muốn May 10

Đoàn công tác đến thăm Trung tâm Thời trang May10 Centurion Group

tiếp tục đầu tư vào địa bàn tỉnh và chỉ đạo các huyện, sở, ban,
ngành phải tạo điều kiện tốt nhất để May 10 đầu tư nhanh
chóng và hiệu quả tại Thái Bình.
Đoàn công tác đã đến thăm Trung tâm Thời trang May10
Centurition Group, Trường mầm non May 10, Trung tâm Y tế
và XN May 2. Đặc biệt đoàn đã thăm lớp học của May 10 đào
tạo các bạn công nhân, nhân viên Công ty HNP - một đơn vị
của May 10 trên địa bàn huyện Vũ Thư, Thái Bình. Các thành
viên trong đoàn đánh giá rất cao về mô hình quản lý và các
hoạt động của Tổng công ty May 10. Đoàn đặc biệt ấn tượng
với môi trường làm việc khang trang, sạch đẹp, thoáng mát
của May 10 và càng ấn tượng hơn với một doanh nghiệp sản
xuất ra hạnh phúc 

Đoàn công tác thăm Xí nghiệp May 2

“Tổng công ty May 10 là một trong những doanh nghiệp hàng
đầu của ngành Dệt May Việt Nam, có tốc độ tăng trưởng bền
vững hàng năm và thu hút hàng chục nghìn lao động ở nhiều
địa phương có việc làm và thu nhập ổn định.
Thực hiện chủ trương công nghiệp hoá hiện đại hóa nông
nghiệp nông thôn, trong thời gian qua, May 10 đã đầu tư
hàng chục nhà máy về các tỉnh như Quảng Bình, Thanh
Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Thái Bình... tạo việc làm cho
hàng chục nghìn lao động có thu nhập ổn định, góp phần
xóa đói giảm nghèo và an sinh xã hội ở các địa phương.
Thái Bình là một trong những tỉnh được May 10 tập trung đầu
tư nhiều dự án đã và đang phát huy có hiệu quả, được lãnh
đạo địa phương đánh giá rất cao”.
Đoàn công tác thăm Trường mầm non May 10
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Cắt băng khánh thành Công trình Dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm của HABECO

HABECO

Đưa “DỰ ÁN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN
SẢN PHẨM” vào hoạt động
Đầu tháng 4 vừa qua, Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tổ chức
Lễ khánh thành công trình “Dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm” và Gắn biển công trình chào
mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam tại Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát
(thuộc HABECO) nằm trong khuôn viên Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh. Đây là công trình tiêu
biểu chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018 – 2023).
THANH BA
“Dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm” do
Viện Kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát của Bia Hà
Nội đảm nhiệm, có tổng mức đầu tư gần 164 tỷ đồng
và thời gian hoàn thành trong 4 năm. Đây là công trình
có quy mô hiện đại đầu tiên nhằm sản xuất bia thử
nghiệm tại Việt Nam được HABECO quyết định đầu
tư. Việc đưa vào vận hành Dự án sẽ cung cấp cơ sở vật
chất cho công tác nghiên cứu, phát triển kỹ thuật, công
nghệ, phân tích kiểm nghiệm lĩnh vực bia, rượu, nước
giải khát; nghiên cứu phát triển sản phẩm mới; nghiên
cứu thử nghiệm và ứng dụng kỹ thuật, quy trình công
nghệ, tiến bộ mới trước khi đưa ra sản xuất hàng loạt
nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá
thành và đa dạng hóa sản phẩm của HABECO.
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Ông Ngô Quế Lâm - Phó Tổng giám đốc Tổng công
ty khẳng định: “Toàn bộ thiết bị Dự án được trang bị
hiện đại, đồng bộ, được thiết kế theo tiêu chuẩn châu
Âu, mức độ tự động hóa đảm bảo sản phẩm thí nghiệm
có chất lượng không sai khác so với sản phẩm cùng loại
sản xuất trên quy mô công nghiệp. Công trình cũng là
niềm vinh dự và tự hào của HABECO khi nhận được
sự tin tưởng, động viên, khích lệ của Công đoàn Công
Thương Việt Nam...”.
Ông Phạm Anh Tuấn - Viện trưởng Viện Kỹ thuật
Bia - Rượu - Nước giải khát cho biết: “Là đơn vị đảm
nhận công tác nghiên cứu, ứng dụng các kỹ thuật tiên
tiến thuộc lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát cũng như

Lãnh đạo Công đoàn Công Thương VN và lãnh đạo HABECO, Hiệp hội Bia Rượu NGK VN thực hiện nghi thức gắn biển công trình

nghiên cứu, cải tiến, phát triển sản phẩm, chuyển giao
công nghệ sản xuất các sản phẩm của HABECO, Viện
Kỹ thuật Bia - Rượu - Nước giải khát là cánh tay chủ lực
của Tổng công ty trong công tác phát triển sản phẩm,
định hướng người tiêu dùng. Việc đầu tư, đưa vào vận
hành “Dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm” thể
hiện quyết tâm của HABECO luôn chú trọng tới ứng
dụng công nghệ, nhằm nâng cao chất lượng các sản
phẩm, không ngừng cho ra đời những sản phẩm mới,
chất lượng cao, nhằm nâng cao vị thế cạnh tranh, chắp
cánh cho thương hiệu Bia Hà Nội - Thương hiệu Quốc
gia ngày một vươn xa trên trường quốc tế”.
Ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công
Thương Việt Nam nhấn mạnh: “Công trình ngoài ý
nghĩa về mặt kinh tế còn bao hàm ý nghĩa về mặt xã
hội, đóng góp vào sự phát triển khoa học kỹ thuật,
nâng cao vị thế của ngành Đồ uống Việt Nam. Với
những lý do đó, Công đoàn Công Thương Việt Nam
đã công nhận, quyết định lựa chọn Công trình “Dự án
nghiên cứu và phát triển sản phẩm” tại Nhà máy Bia
Hà Nội - Mê Linh là Dự án tiêu biểu và gắn biển Công
trình chào mừng Đại hội Công đoàn Công Thương Việt
Nam lần thứ III (nhiệm kỳ 2018- 2023”).
Lãnh đạo Công đoàn Công Thương Việt Nam
cũng mong muốn tập thể Viện nghiên cứu Bia - Rượu
- Nước giải khát và đoàn viên công đoàn HABECO
thực hiện tốt công tác quản lý vận hành, phát huy
hiệu quả công trình, xây dựng hệ thống sản xuất bia
thử nghiệm kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn.

Các đại biểu tham quan khu nghiên cứu của Dự án

“Hiện nay, ngành Đồ uống Việt Nam đã bắt nhịp
với xu hướng phát triển chung của khu vực và thế
giới. Cho nên, các doanh nghiệp Đồ uống nói chung
và HABECO nói riêng đã được quan tâm đầu tư rất
nghiêm túc. Dự án lần này có thể nói là một trong
những điểm mấu chốt để Bia Hà Nội có được những
sản phẩm đặc trưng cũng như góp phần tôn thêm vị
thế của Tổng công ty. HABECO là một trong những
doanh nghiệp tiên phong của ngành Đồ uống có
Viện nghiên cứu được đầu tư rất lớn. Đây là điều cần
thiết cho doanh nghiệp, góp phần xây dựng thương
hiệu Việt ngày càng phát triển vững chắc...” - ông
Nguyễn Văn Việt - Chủ tịch Hiệp hội Bia - Rượu Nước giải khát Việt Nam đã phát biểu 
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GẶP NHỮNG VỊ KHÁCH "RUỘT"

CỦA BIA HƠI HÀ NỘI
NGUYỄN HOÀNG

NHỮNG NGƯỜI UỐNG BIA HƠI HÀ NỘI Tân cạnh Nhà hát lớn, quán "chuồng cọp" đầu phố
Nguyễn Đình Chiểu hay 41 Hàng Bài xếp hàng dài chờ
XUYÊN THẾ KỶ
Hôm nay, bác Thanh cùng hai bạn đồng niên U70
ở Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội sau thể thao bách bộ, ghé lại
quán bia hơi Hà Nội quen thuộc làm vài vại bia cho mát
ruột. Bác Thanh bảo: “uống bia hơi Hà Nội ở quán cóc
này mới khoái vì nó không cầu kỳ, chỉ cần 2 chiếc ghế
nhựa (một chiếc ngồi, một chiếc để cốc bia và đĩa lạc
hay vài chiếc nem chua Thanh Hóa...) là đủ rồi. Vừa
ngồi nhâm nhi mấy hạt lạc với vại bia, vừa ngắm nhìn
chiều buông dần giữa nhịp sống tấp nập với dòng người
ngược xuôi của một thành phố đang chuyển mình từng
ngày, lòng mình cảm thấy xốn xang khó tả.
“Bây giờ được uống bia hơi Hà Nội thoải mái, chứ
thời bao cấp có tiền cũng khó mua được mà uống.
Nghĩ lại cái thời bao cấp thấy cũng buồn thật. Hồi
ấy, cứ mỗi buổi chiều, sau giờ tan tầm, chúng tôi lại
rủ nhau đến trước cửa hàng mậu dịch như quán Cổ
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mua một vại bia hơi Hà Nội nửa lít, giá 3 hào. Có hôm
xếp hàng mãi đến lượt mình thì cô mậu dịch viên bảo
hết bia. Thế là công cốc, nhưng phải nói bia hơi Hà
Nội thời đó ngon thật. Không biết có phải bia ngon
thật hơn hay do chỉ được uống ít mà mình có cảm
giác ngon thế? Mỗi khi nhìn mậu dịch viên rót bia
vào chiếc cốc vại bằng thủy tinh màu xanh, những bọt
bong bóng li ti nổi lên từ đáy cốc chạm lớp bọt trắng
ở bề mặt rồi biến mất làm chúng tôi không thể dừng
được. Bác Thanh tâm sự.

UỐNG BIA HƠI HÀ NỘI THỜI CÔNG
NGHỆ 4.0
Tốp bạn cùng học với nhau thời sinh viên, ra trường
mỗi người đi một ngả. Thắng vào TP. Hồ Chí Minh
công tác vài năm lại được điều vào Vũng Tàu. Lợi thì về
xây dựng quê hương ở Phú Thọ, còn Phát và Đạt công

tác tại Hà Nội. Thấm thoát đã hơn 10 năm, tốp 4 mới
có dịp gặp lai nhau tại Hà Nội, nhân dịp Thắng về quê
Nam Định dự lễ cưới của cô em họ. Trước khi lên máy
bay, Thắng alo cho các bạn sẽ gặp nhau tại một quán
bia hơi Hà Nội. Địa điểm do Phát và Đạt chọn. Bia hơi
Hà Nội Hải Xồm 86 Lê Trọng Tấn được các bạn lựa
chọn vì vừa thoáng mát, lại muốn khoe con đường Lê
Trọng Tấn đẹp nhất Hà Nội với Thắng.
Đúng 5 giờ chiều, cả nhóm hội ngộ. Thắng phấn
khích nhất vì xa Hà Nội đã 10 năm, cậu ấy bảo nhớ
nhất là buổi tối chia tay nhau ở quán bia hơi Hà Nội
phố Tạ Hiện. Lúc đó, Thắng còn nhút nhát lắm nhưng
với bia hơi Hà Nội thì đã sành điệu. Hôm chia tay,
Thắng được các bạn chúc nhiều nhất, vì ngày mai
Thắng phải lên đường vào TP. HCM công tác, biết lúc
nào gặp lại được nhau đông đủ để thưởng thức bia hơi
Hà Nội. Hàn huyên với nhau, nhâm nhi với lạc luộc,
vài con mực nướng thơm lừng cả góc phố, cảm giác thư
thái và luyến tiếc biết bao. Những kỷ niệm đó vẫn theo
Thắng suốt hơn 10 năm nay. Lúc nào cậu ta cũng đau
đáu nhớ về Hà Nội và nhớ nhất là bia hơi Hà Nội - một
loại nước giải khát bổ dưỡng mà Thắng vô cùng thích
thú. Thắng kể, mấy năm gần đây ở Vũng Tàu cũng
có cửa hàng bán bia hơi Hà Nội, Thắng cùng bạn bè
thường xuyên lui tới uống bia, nhưng cảm giác không
thích thú như uống bia hơi Hà Nội tại Thủ đô.
Đạt vỗ tay nhẹ lên vai Thắng: “Cậu nói rất đúng, vì
uống bia ngon còn phụ thuộc vào uống lúc nào và uống

với ai. Uống với bạn tri kỷ như chúng ta thì trên tuyệt
vời. Hoài niệm như thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta đang
bước vào thời kỳ công nghệ 4.0, phải nâng cốc chúc
nhau nhiều thành công...”. Phát hô: Một! Hai! Ba! Zô!
Thế là cả nhóm hô theo. Cứ thế, hết đợt bia này đến
đợt bia kia. Trong khuôn mặt những chàng trai trẻ này
ai cũng rạng ngời trong niềm vui và thích thú.
Sau hơn 10 năm, gặp lại nhau biết bao thăng trầm
nhưng tình bạn gắn bó thuở nào và cùng chung sở thích
với bia hơi Hà Nội thì vẫn vẹn nguyên của tốp 4 đến
bây giờ. Lại một cuộc chia tay mới, họ hẹn nhau ngày
hội ngộ gần nhất tại quán bia hơi Hà Nội... 

Thực khách thưởng thức bia hơi Hà Nội
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Bên cốc bia hơi Hà Nội, những cuộc hội ngộ trở nên vui hơn

Chuyện bên những cốc

BIA HƠI HÀ NỘI

M

HÀ LINH
ột buổi chiều cuối tháng 3/2018, sau giờ
tan tầm, thời tiết hơi nóng, anh Đỗ Ngọc
Bảo, cán bộ thuộc tổ chức UNESCO Việt
Nam alo cho tôi:

Bảo tàng Lịch sử quốc gia - chỗ mà anh ưa thích để
uống bia và ngắm phố phường Hà Nội. Vừa ngồi
xuống, anh gọi 2 vại bia hơi Hà Nội, một đĩa đậu chiên
ròn và lạc rang…

- Em ơi, hôm nay, mình “làm tý” bia hơi ở Nhà
hàng Bia hơi Hà Nội Lan Chín - gần dốc Bát Cổ nhé. Vì
lâu rồi không gặp nhau, vả lại thèm bia hơi Hà Nội quá!

- Nào! Mình cùng chúc mừng ngày Giải phóng
miền Nam 30/4 đang đến gần?

Ok anh! Tôi hưởng ứng thật nhanh, bởi gặp anh
Bảo lần nào cũng vui. Ở anh, một cán bộ làm công tác
văn hóa cho UNESCO, rất nhiều chuyện lý thú. Mỗi
lần, có “dăm” cốc bia hơi Hà Nội, dường như anh có
rất nhiều điều muốn nói. Mà cũng phải, là người từng
trải, đi khắp bốn phương, nên những câu chuyện anh
hàn huyên với tôi thường ẩn chứa nhiều ý nghĩa.
Hôm nay, chúng tôi vẫn chọn chỗ ngồi nơi cũ,
chiếc bàn sát mép rào sắt của Quán, nơi nhìn ra phía
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Rồi chúng tôi cùng cụng ly và cạn hết. Cốc đầu
ngồi với anh bao giờ cũng thế. Bia hơi Hà Nội được ví
như một cô gái đẹp mà ai cũng thích. Không hết, chẳng
khác nào đã yêu cô gái khác rồi sao!
Chép miệng, khà một tiếng thật đã, gọi lượt bia tiếp
theo, rồi anh kể một câu chuyện về phong cách phục
vụ của Nhật Bản khiến tôi nhớ mãi.
Anh bảo, chất lượng ẩm thực và phong cách
phục vụ của nhiều nhà hàng, ở nước ta còn phải

Bia hơi Hà Nội luôn được du khách trong và ngoài nước yêu thích

học hỏi thêm người Nhật nhiều lắm! Anh vừa sang
Nhật công tác, không chỉ được chứng kiến tận mắt
mà anh còn được ông chủ một nhà hàng bán mỳ nổi
tiếng đông khách có tên là Bắc Hải Đình chia sẻ rằng,
Quán mỳ Bắc Hải Đình sở dĩ luôn hút khách và trụ
vững được bao năm nay cũng là bởi luôn thực hiện
tốt một trong những tiêu chí không thể coi nhẹ: Đó
là luôn đảm bảo chất lượng thực phẩm và tôn trọng
mọi thực khách đến với nhà hàng. Điều này xem có
vẻ giản đơn, nhưng không phải nhà hàng, quán nào
cũng làm tốt.
Ở Việt Nam ta, bây giờ đã tiến bộ nhiều rồi nhưng
phải tiếp tục đổi mới phong cách phục vụ, nhất là
phải trang bị thêm kiến thức cho đội ngũ nhân viên
biết cách đón khách và tiễn khách nữa mới phát triển
mạnh được.
Vừa nhâm nhi vừa uống những cốc bia tiếp sau, anh
kể: Gần đây, anh mới đón một đoàn thanh niên Nhật
Bản sang công tác và tham quan tại Hà Nội. Trong
một buổi chiều thứ Sáu, hết một tuần làm việc, Đoàn
công tác muốn anh dẫn đi thưởng thức sản phẩm bia
hơi Hà Nội - đồ uống được nhiều bạn bè quốc tế yêu
thích truyền tai nhau khi đến Việt Nam và anh đã dẫn
họ tới quán mà hai anh em đang ngồi hôm nay. Sau
tuần bia đầu tiên, các thanh niên Nhật Bản này đã thật
sự phấn khích bởi bia hơi Hà Nội thật ngon và họ đã
uống rất nhiều sau đó. Họ chia sẻ, nếu như đi nhậu ở
Nhật Bản, bạn cần phải lưu ý nhiều điều về nét văn

hóa địa phương thì ở Việt Nam không bị ràng buộc
quá đỗi, miễn là tôn trọng nhau và uống hết mình là
vui rồi. “Bia hơi Hà Nội rất dễ uống, hầu như ai cũng
thích mà giá cả không đắt đỏ tý nào. Lúc nào thích, đi
tìm nơi uống bia hơi Hà Nội cũng khá dễ dàng, người
Hà Nội thật mến khách, thật đáng yêu...”. Đó là nhận
xét của nhóm bạn trẻ Nhật Bản sau khi thưởng thức
bia hơi Hà Nội.
Chia tay Đoàn công tác Nhật Bản hôm đó, các bạn
thanh niên đã ôm chặt anh và nói: Việt Nam có một
thương hiệu đồ uống thật tuyệt, nếu kết hợp với phong
cách phục vụ giống như Nhật Bản, chắc chắn thương
hiệu Bia hơi Hà Nội của Việt Nam sẽ ngày càng thu hút
được nhiều khách hàng lắm 
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Heineken Việt Nam khánh thành và bàn giao công trình nước sạch tại Kon Tum

HEINEKEN VIỆT NAM

TIẾP TỤC HÀNH TRÌNH BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC VÀ
MANG NƯỚC SẠCH CHO CỘNG ĐỒNG
NGUYỄN MINH

Những chiếc nắp cũ kỹ trên các tuyến đường trung tâm TP.HCM vừa được khoác lên mình
“chiếc áo mới” với các họa tiết sinh động và ý nghĩa với thông điệp kêu gọi cộng đồng nâng
cao ý thức bảo vệ nguồn nước và môi trường.
TÂM HUYẾT CỦA HEINEKEN VIỆT NAM cống là để thoát nước - không phải nơi vứt rác… được
thể hiện một cách sinh động, bắt mắt trên các nắp vốn
VÀ SỰ SÁNG TẠO CỦA CÁC BẠN TRẺ
Trong tháng 3 vừa qua, tại Q.1, TP.HCM, đã diễn
ra lễ bàn giao 100 nắp cống trên các tuyến đường như
Phạm Ngọc Thạch, Alexandra de Rhodes - khu vực hồ
Con Rùa, đường Lê Lợi và Phạm Ngũ Lão - khu vực Công
viên 23-9... Các nắp cống này được trang trí bằng các
họa tiết sinh động, đẹp mắt và ý nghĩa, với sự tham gia
của đông đảo bạn trẻ là sinh viên tình nguyện đến từ các
trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM. Những
bức tranh vẽ trên các nắp cống là 10 tác phẩm đoạt giải
trong cuộc thi vẽ tranh trang trí nắp hầm ga trên fanpage “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” của HEINEKEN
Việt Nam được phát động từ cuối năm 2017. Được biết
chương trình nhận được sự hưởng ứng tích cực của các
bạn trẻ có chung hoài bão bảo vệ môi trường, bảo vệ
nguồn nước từ khi tham gia thi vẽ tranh đến tham gia
vẽ trực tiếp trên các nắp hầm ga trên các tuyến đường.
Những bức tranh sáng tạo đầy ý nghĩa như chuyển
hóa, Save Water - Save The World, giọt nước, stop,
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cũ kỹ dọc trên các tuyến đường trung tâm thành phố
là một thông điệp mạnh mẽ “nắp cống không phải là
nơi xả rác”. Qua những nắp cống với chiếc “áo mới”,
HEINEKEN Việt Nam cùng đối tác là Công ty Thoát
nước đô thị Thành phố và hàng trăm các bạn trẻ
muốn kêu gọi cộng đồng có ý thức hơn trong việc xả
rác, không vứt rác bừa bãi, nhất là ở các miệng cống
tránh ô nhiễm môi trường và ô nhiễm nguồn nước.

HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VÌ MỘT VIỆT
NAM TỐT ĐẸP HƠN
Trong khuôn khổ chương trình nước sạch cho
cộng đồng “1 phút tiết kiệm triệu niềm vui” do
HEINEKEN Việt Nam tổ chức từ năm 2011 đến nay,
cuộc thi vẽ tranh trang trí nắp cống và triển khai vẽ
trên các nắp cống tại các tuyến đường trung tâm
TP.HCM là một trong những sáng kiến thiết thực
của HEINEKEN Việt Nam, nhằm lan tỏa và nâng
cao ý thức bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng “Vì

Ông Matt Wilson - Giám đốc ngoại vụ cấp cao của HEINEKEN
Việt Nam cùng tham gia vẽ tranh với các tình nguyện viên

một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Cũng trong khuôn khổ
chương trình này, HEINEKEN Việt Nam còn hỗ trợ
kết nối nước sạch cho các địa phương vùng sâu, vùng
xa còn gặp nhiều khó khăn và khan hiếm nguồn nước
sạch. Vừa qua, với 1.000.000 hành động đẹp vì môi
trường & nước sạch được các bạn trẻ đóng góp về
website của chương trình, HEINEKEN Việt Nam tiếp
tục bàn giao hai công trình nước sạch cho gần 900
hộ dân tại huyện Vĩnh Thạnh, Cần Thơ và xã Đăk
Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum, nâng tổng
giá trị tài trợ từ chương trình thiết thực và nhân văn
này lên 22 công trình nước sạch với tổng chi phí tài trợ
lên đến hơn 13 tỷ đồng.
Ông Matt Wilson - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao
HEINEKEN Việt Nam cho biết: “Bảo vệ nguồn nước
và hỗ trợ cộng đồng là hai lĩnh vực trọng tâm trong
chiến lược phát triển bền vững “Vì một Việt Nam
tốt đẹp hơn” mà HEINEKEN Việt Nam tâm huyết
thực hiện. Chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm
vui”, đã lan tỏa sâu rộng thông điệp về nhận thức
tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước, cũng như cung cấp
nước sạch cho những khu vực khan hiếm. Qua đây,
chúng tôi rất vui mừng khi nhận được sự ủng hộ tích
cực của các ban ngành, đối tác và cộng đồng dành
cho các hoạt động của HEINEKEN Việt Nam. Đó là
các tình nguyện viên và các đối tác cùng thực hiện
chương trình vẽ 100 nắp cống để tuyên truyền không
xả rác bừa bãi, tránh ô nhiễm môi trường, ô nhiễm
nguồn nước tại TP. HCM. Đặc biệt hơn là sự phối hợp
của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và sự chung
tay của cộng đồng đóng góp cho hành trình lan tỏa
1.000.000 hành động đẹp đề mang nước sạch cho cộng
đồng trong những năm vừa qua. Với sự ủng hộ này,

chúng tôi tin rằng hành trình bảo vệ nguồn nước trong
chiến lược “Vì một Việt Nam tốt tốt đẹp hơn” của
HEINEKEN Việt Nam sẽ nhanh chóng tạo ra nhiều
tác động tích cực và hiệu quả”.
Người vui nhất không ai khác chính là tập thể cư dân
sống tại 2 khu vực được hỗ trợ xây dựng công trình nước
sạch. “Nhờ có chương trình, ước mơ được sử dụng nước
sạch trong ăn, uống và sinh hoạt hằng ngày an toàn hơn
đã trở thành hiện thực thay vì dùng nước từ các khe suối,
tôi rất vui”, bà Y Má, thôn Bê Rê, xã Đăk Choong, huyện
Đăk Glei, tỉnh Kon Tum vui mừng cho biết.
Vẫn còn rất nhiều nơi cần nước sạch, hãy cùng
HEINEKEN Việt Nam hành động ngay hôm nay để
bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường vì tương lai của
con em chúng ta. Bắt đầu từ những điều thật nhỏ như
tái sử dụng nước phù hợp như xả quần áo, chén bát
cuối để lau sàn hay dội bồn cầu, tắt nước trong khi
đánh răng, cạo râu… và đừng quên truy cập vào website:
www.1phuttietkiemtrieuniemvui.com.vn hoặc fanpage
www.facebook.com/1phuttietkiemtrieuniemvui để cùng
lan tỏa giá trị tốt đẹp của chương trình 

“Năm 2017, HEINEKEN Việt Nam đóng góp to lớn
về mặt kinh tế cho Việt Nam, gần 0,9% GDP của cả
nước. Doanh nghiệp chú trọng sử dụng nguồn sản
phẩm nội địa nếu có thể và đã tạo ra gần 160.000
việc làm tại Việt Nam. Năm 2017, HEINEKEN Việt
Nam vinh dự được vinh danh là Doanh nghiệp phát
triển bền vững nhất trong lĩnh vực sản xuất tại Việt
Nam do VCCI bình chọn”
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SUNCO:

THƯƠNG HIỆU DÂY VÀ CÁP ĐIỆN
CHẤT LƯỢNG CAO
Thành lập từ năm 1995, đến nay, Công ty CP Đầu tư Sản xuất Tổng hợp Thái Dương
(SUNCO) là một trong những thương hiệu Việt vững mạnh trong lĩnh vực sản xuất,
cung cấp các sản phẩm dây và cáp điện lực ruột đồng, nhôm bọc PVC, ELPE…; Sản phẩm
ngành Viễn thông như: Dây thuê bao, dây điện thoại, cáp điện thoại/truyền hình, các loại
dây cho thiết bị di động, máy tính…; Sản phẩm dây đồng kéo tính đến 0,01mm2, dây kíp
mìn, dây ô tô/xe máy;… Với tôn chỉ mục đích là đảm bảo tối đa quyền lợi khách hàng bằng
việc cung cấp các sản phẩm kỹ thuật cao, giá bán cạnh tranh, phục vụ nhanh chóng, tận
tình, chu đáo, quý khách và người tiêu dùng có thể yên tâm về SUNCO – một thương hiệu
lấy uy tín, chất lượng làm nền tảng.
HƯƠNG VIỆT

Sản phẩm dây và cáp điện chất lượng cao của SUNCO

Đ

ể có chất lượng cao, giữ vững uy tín trong
lòng khách hàng, đáp ứng yêu cầu xuất
khẩu, các sản phẩm của SUNCO đều đạt
tiêu chuẩn châu Âu (IEC 227), TCVN 6610
- 1994, được sản xuất trên dây chuyền thiết bị tự động
hóa của CHLB Đức, Nhật Bản. Sản phẩm đã được cấp
giấy chứng nhận hợp chuẩn và nhãn hiệu độc quyền
chống hàng giả, được kiểm định chặt chẽ trong từng
quy trình sản xuất, theo hệ thống quản lý chất lượng
quốc tế ISO 9001:2015.
Nhờ đó, hiện nay, Nhà máy sản xuất hiện đại của
SUNCO (Lô 1 CN5 Khu Công nghiệp Từ Liêm, Hà
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Nội) đã đưa sản phẩm phục vụ thị trường rộng khắp,
với mạng lưới đại lý phân phối lớn mạnh có mặt tại các
tỉnh, thành phố trên cả nước. Đặc biệt, các sản phẩm
của Công ty hiện nay đang cung cấp ổn định cho các
dự án đầu tư XDCB, các Điện lực, thị trường xuất khẩu
tiềm năng châu Âu,…
Chính sách khách hàng của SUNCO là thỏa mãn
mọi yêu cầu về chất lượng sản phẩm để phục vụ
khách hàng một cách tốt nhất, khách hàng hài lòng
về dịch vụ. Đó chính là một trong những yếu tố quyết
định sự phát triển và lớn mạnh của SUNCO. Do đó,
nhằm thực hiện tốt chính sách này, ngoài cung cấp

các sản phẩm dây và cáp điện đạt chất lượng tốt nhất,
SUNCO còn đảm bảo đầy đủ về số lượng, đa dạng
về chủng loại, cung cấp sản phẩm kịp thời, đáp ứng
tiến độ. Hiện hệ thống quản lý chất lượng của Công
ty luôn được áp dụng trong mọi quy trình công nghệ
sản xuất.
Với mục tiêu phát triển bền vững, SUNCO đã
không ngừng đầu tư, đổi mới công nghệ, trang thiết
bị hiện đại, tăng năng xuất, ổn định chất lượng và thực
hiện tốt các mục tiêu cải tiến kỹ thuật. Bên cạnh đó,
SUNCO còn đào tạo và tạo mọi điều kiện cho CBCNV
được thường xuyên học tập, tiếp cận với công nghệ tiên
tiến của thế giới. Từ đó, có đủ năng lực sản xuất những
sản phẩm đạt chất lượng quốc tế.
Chia sẻ về tầm nhìn, sứ mệnh cũng như giá trị
cốt lõi và triết lý kinh doanh của SUNCO, Ông
Dương Anh Tuấn - Giám đốc Công ty nhấn mạnh:
“Sứ mệnh của doanh nghiệp là không ngừng phấn
đấu để trở thành nhà cung cấp những sản phẩm
dây cáp điện hàng đầu Việt Nam, đóng góp cho sự
phát triển bền vững của ngành Điện và xã hội. Đồng
thời, đưa sản phẩm thiết bị điện của Việt Nam xuất
khẩu ra nước ngoài, góp phần xây dựng thương hiệu
thiết bị điện Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á
cũng như thị trường thế giới. Để làm được điều đó,
SUNCO đã và đang dựa trên những giá trị cốt lõi
là: Chất lượng - An toàn - Tin cậy. Trong đó, Công
ty chú trọng phát huy các yếu tố cơ bản như: Quy
trình nội bộ; Dây chuyền công nghệ hiện đại, tối
ưu hiệu quả; Dịch vụ chuyên nghiệp; Chuyên môn
hóa; Sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính; Đa dạng
kênh bán hàng và đặc biệt là phát huy giá trị văn
hóa doanh nghiệp… Từ đó, góp phần nhỏ bé của
Doanh nghiệp vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước” 

Sản phẩm SUNCO phục vụ các công trình Điện lực quốc gia

SUNCO - tự hào thương hiệu Việt
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HUNG THINH CORP:

ĐỨA CON BÌNH ĐỊNH

TRƯỞNG THÀNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Ông NGUYỄN ĐÌNH TRUNG
Chủ tịch, Tổng giám đốc Hung Thinh Corp

Tháng 12/2017, tại Hà Nội, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ
tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Kinh
doanh địa ốc Hưng Thịnh (Hung Thinh Corp) được vinh
danh tại Lễ trao giải Top 10 Sao Đỏ năm 2017. Với Top
10 Doanh nhân trẻ Sao Đỏ, doanh nghiệp của họ đã tạo
ra doanh thu 235.437 tỷ đồng năm 2016, nộp ngân sách
35.523 tỷ đồng, giải quyết việc làm cho 46.600 lao động.

Đ

ây không chỉ là niềm tự hào của người con
Bình Định lập nghiệp và trưởng thành tại
thành phố Hồ Chí Minh mà là sự kiện đánh
dấu bước phát triển vượt bậc của HungThinh
Corp sau 15 năm vượt khó ngoạn mục, hoạt động hiệu
quả trong thị trường bất động sản.
Nguyễn Đình Trung sinh ra và lớn lên tại quê
hương xứ dừa Bình Định - một vùng đất được mệnh
danh là “Trời văn - Đất võ”, lại thoát ra từ chiến tranh
ác liệt nhất của miền Trung nên được phong là đất anh
hùng với niềm tự hào giàu truyền thống cách mạng. Khi
chuyển sang cơ chế thị trường, Bình Định vẫn là vùng
lõm điện, lõm hạ tầng cả kinh tế, y tế và giáo dục… Cái
đói, cái nghèo cứ đeo đẳng nhiều vùng quê như một
món nợ day dứt cho thế hệ trẻ lúc bấy giờ.
Trăn trở với suy nghĩ phải làm gì để góp phần xây dựng
quê hương thôi thúc Nguyễn Đình Trung đi đến quyết định
phải ly hương lập nghiệp. Anh khởi đầu với chuyên ngành
kế toán và đến với TP.HCM vào những năm 1990.
Cuộc sống và học tập tại thành phố nhộn nhịp và năng
động này đã mở ra cho anh con đường lớn đầy triển vọng,
với sức hút phát triển đô thị quá nóng đã tạo động lực cho
anh đến với ngành kinh doanh địa ốc. Ý chí và niềm tin
mãnh liệt đã cho Nguyễn Đình Trung cơ hội thực hiện đam
mê của mình. Anh nhanh nhạy tìm hiểu và mở rộng mối
quan hệ trong ngành với những bạn nghề xây dựng. Con
đường anh chọn ngày càng sáng ra với ngành địa ốc đang
rất nhiều tiềm năng phát triển không chỉ tại thành phố này
mà cả thị trường rộng lớn trong nước. Ý chí và đam mê của
chàng thanh niên “Đất võ - Trời văn” như được tiếp sức.
Năm 2002, với số tiền ít ỏi tích lũy được từ việc đi
làm thuê, Nguyễn Đình Trung quyết định mở công ty
nhỏ. Lúc đó, Công ty chủ yếu hoạt động về giấy tờ, thủ
tục nhà đất, môi giới bất động sản.
Thời cơ đến, thị trường Thành phố Hồ Chí Minh
thời điểm này xuất hiện cơn sốt đất, chỉ trong vòng một
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TƯỚNG THUẬN
tháng, giá đất có khi tăng vài triệu đồng/m2. Từ số vốn 6
tỷ đồng, đội ngũ gần 40 nhân viên tâm huyết, với những
bước đi ban đầu hết sức khó khăn, thận trọng, trải qua
biết bao thăng trầm của thị trường, Hung Thinh Corp
đã nên dạng nên hình và phát triển theo thế bền vững.
Nhớ lại cái thuở “vạn sự khởi đầu nan” ấy, Nguyễn
Đình Trung tâm sự: “Từ năm 2007, chúng tôi bắt đầu phát
triển những dự án bất động sản theo hướng từ dễ tới khó.
Trước một dự án mới, việc đầu tiên là phân tích cho được
thị trường như chuẩn bị vào trận, lường trước được những
thách thức, thời cơ, sự biến động có thể xảy ra và cách đối
phó. Chính vì vậy, các dự án của Hưng Thịnh triển khai
luôn thành công trong việc mở bán, cũng như giao sản
phẩm chất lượng, đúng tiến độ cho khách hàng.”

HUNG THINH CORP CỦA HÀNH TRÌNH 15
NĂM PHÁT TRIỂN
May mắn được tháp tùng đoàn lãnh đạo UBND
tỉnh Bình Định do Chủ tịch Hồ Quốc Dũng dẫn đầu
vào họp mặt đồng hương Bình Định tại thành phố Hồ
Chí Minh đầu năm 2018. Chúng tôi có dịp đến thăm
Hung Thinh Corp với sự tiếp đón nồng nhiệt của Chủ
tịch kiêm Tổng giám đốc Nguyễn Đình Trung. Tại đây,
những cột mốc trong cuộc hành trình 15 năm của Hung
Thinh Corp được tái hiện với niềm tự hào về thành
công và sự trưởng thành của đứa con Bình Định trên
miền đất hứa.
Hiện nay, Hung Thinh Corp đã phát triển mạnh
mẽ với 18 công ty thành viên, 3 văn phòng đại diện, hệ
thống 8 sàn giao dịch liên kết với các địa phương trên
toàn quốc, với đội ngũ hơn 2.000 CBCNV hoạt động
chuyên nghiệp, hiệu quả ở các lĩnh vực đầu tư, thiết
kế, xây dựng, nội thất và phân phối sản phẩm. Với tốc
độ phát triển nhanh và bền vững như hiện nay, Hưng
Thịnh đang được đánh giá là một trong 5 doanh nghiệp
bất động sản lớn nhất thị trường TP.HCM, có tầm vươn
bao quát thị trường bất động sản.

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
Hung Thinh Corp vinh dự đón nhận giải thưởng Doanh nhân
trẻ Sao đỏ 2017

Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tặng hoa chúc mừng
Công ty CP kinh doanh địa ốc Hưng Thịnh

Những bước đi của Hung Thinh Corp được tái hiện
như những mốc son của cuộc hành trình 15 năm đầy gian
khổ và tự hào. Khởi đầu từ năm 2002, thành lập Công ty
Cổ phần Dịch vụ - Thương mại Đồng Tiến. 5 năm sau
thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Địa ốc
Hưng Thịnh và Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng
Hưng Thịnh. Năm 2009, thành lập Công ty Cổ phần
Kinh doanh nhà Nam Hưng Thịnh và chỉ 1 năm sau đó
thành lập Công ty Cổ phần Kiến trúc Prowind cùng với
Công ty Cổ phần Nội thất Hưng Thịnh, cũng trong năm
2010 này ghi nhận sự ra đời của các công ty chuyên đầu
tư - kinh doanh bất động sản tại những thành phố lớn
trong cả nước như: Hưng Thịnh Đà Lạt, Hưng Thịnh
Quy Nhơn.

TẦM NHÌN MỚI CHO NHỮNG DỰ ÁN
TƯƠNG LAI

Tiếp đến, năm 2014, thành lập Công ty TNHH
MTV Hưng Thịnh Cam Ranh, Công ty Cổ phần Đầu tư
Kinh doanh Hưng Lộc và sở hữu Công ty Cổ phần Đầu
tư và Dịch vụ Thương mại Lâm Viên, Công ty Cổ phần
Cơ khí và Xây dựng Bình Triệu.
Không dừng lại ở đó, năm 2015, thành lập hàng loạt
đơn vị mới như: Sàn giao dịch Bất động sản Hưng Thịnh Chi nhánh Vũng Tàu, Chi nhánh Tân Hưng. Sở hữu Công
ty Cổ phần Khải Huy Quân, Công ty TNHH Đầu tư Việt
Tâm, Công ty Cổ phần Máy và Thiết bị Hoá chất.
Năm 2016, 2017, tiếp tục mở rộng thêm các Công
ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đồi dừa Hoàn Mỹ,
Công ty Cổ phần Đầu tư Ngôi sao Gia Định. Công ty
Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Hưng Thịnh chính
thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land,
Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng Hưng Thịnh
chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Hưng Thịnh
Incons. Đồng thời thành lập Công ty Cổ phần Cam
Ranh Mystery, Công ty TNHH Xây dựng Thương mại
Thuận Thành Phát. Mở hướng hoạt động ra thị trường
miền Bắc với việc thành lập Văn phòng đại diện tại Hà
Nội và Sàn giao dịch Hưng Thịnh tại Hà Nội.

Nói về hướng đi tiếp theo cho Hung Thinh Corp
từ mốc son hôm nay, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đình
Trung chia sẻ: “Hung Thinh Corp luôn bảo vệ khách
hàng của mình và muốn thị trường bất bộng sản phát
triển bền vững. Vì vậy, sản phẩm của Hưng Thịnh đưa
ra phải phù hợp và được thị trường chấp nhận. Bảo vệ
khách hàng chính là để bảo vệ doanh nghiệp. Đối với
Hưng Thịnh, bất động sản là ngành nghề phát triển lâu
dài, cho nên, chúng tôi luôn luôn tìm tòi quỹ đất để
phát triển các dự án tốt”.
Trong tầm nhìn mới, Hưng Thịnh liên kết mật thiết
với các địa phương trên toàn quốc tìm các dự án tốt để
làm BT hoặc xin dự án tại khu vực được ưu tiên phát
triển. Hướng đi này giúp Hưng Thịnh xoay vòng phát
triển dự án nhanh hơn. Hàng loạt dự án ở khắp các
tỉnh, thành phố, đặc biệt, 2 tỉnh Bình Định và Khánh
Hòa cũng đang được triển khai với quy mô lớn.
Đặc biệt tại Bình Định, Hung Thinh Corp đã và đang
triển khai đầu tư một số dự án, bao gồm: Dự án Khu
dân cư Hưng Thịnh ở chân núi Vũng Chua có tổng diện
tích hơn 105 ngàn m2; Dự án khu nhà ở kết hợp với dịch
vụ tại phường Nhơn Phú TP. Quy Nhơn có quy mô 70,2
ha; Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại, khách
sạn, nhà hàng kết hợp dịch vụ, giải trí thể thao trên khu
đất có diện tích hơn 9.000 m2 tại xã ven biển Tam Quan
Bắc huyện Hoài Nhơn, với tổng vốn đầu tư 50 tỉ đồng.
Hành trình đến tương lai đã rõ, Hung Thinh Corp
với hành trang là triết lý kinh doanh mang tính nhân
văn sâu sắc và phát triển bền vững, luôn mang đến sản
phẩm thực, giá trị thực, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho
khách hàng. Trên hành trình ấy, quê hương Bình Định
luôn là niềm tự hào, là động lực mạnh mẽ để Hung
Thinh Corp tiến lên, xứng đáng là đứa con của “Trời
văn - Đất võ” 
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Bệnh viện Mắt tỉnh Bình Định:

HÀNH TRÌNH 10 NĂM
CHĂM SÓC SỨC KHỎE VỀ MẮT CHO NHÂN DÂN
Tôi đến Bệnh viện Mắt Bình Định vào một ngày cuối tháng 3/ 2018. Thật bất ngờ chứng
kiến lượng bệnh nhân đông đúc đến như vậy. Toàn bộ khu vực sân dành cho bãi giữ xe đã
chật cứng, bên trong phòng chờ đã hết chỗ ngồi, tiếng loa phát thanh mời bệnh nhân đến
từng phòng khám số thứ tự lúc 9h20’ đã lên đến 306... Gặp gỡ những người trong cuộc
mới thấm thía rằng nhu cầu chữa trị, chăm sóc sức khỏe về mắt cho cộng đồng cũng bức
thiết không kém các bệnh hiểm nghèo khác. Điều đó đặt trên vai đội ngũ y, bác sĩ chuyên
ngành Mắt ở đây trách nhiệm thật nặng nề và đáng trân trọng.
THUẬN VĂN

NHỮNG NGÀY ĐẦU TIÊN GIẢI QUYẾT
TÌNH THẾ VỀ NHU CẦU CHỮA TRỊ BỆNH MẮT
Thực ra, ngành Mắt tỉnh Bình Định đã có hành trình
trên 40 năm, bởi sau ngày thống nhất đất nước, tình
hình mù loà và bệnh mắt hột lúc đó là một vấn đề ảnh
hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ cộng đồng. Ngày
08/8/1977, UBND tỉnh Nghĩa Bình đã quyết định thành
lập Trạm mắt hột Nghĩa Bình tại Tp.Quy Nhơn với
nhiệm vụ thực hiện công tác phòng chống các bệnh về
mắt, phòng chống bệnh khô mắt do thiếu Vitamin A,
khám và trị bệnh về mắt phổ biến lúc bấy giờ là bệnh
mắt hột đang lan truyền ở các địa phương…
Sau khi tách tỉnh Nghĩa Bình thành hai tỉnh Bình
Định và Quảng Ngãi, ngày 18/02/1997 Trung tâm Mắt
Bình Định được thành lập trên cơ sở Trạm mắt hột và
phát triển hoàn chỉnh dần trở thành Bệnh viện Mắt
Bình Định vào ngày 15/9/2008 tại số 78 đường Trần
Hưng Đạo, thành phố Quy Nhơn.
Như vậy, Bệnh viện Mắt Bình Định đã có hành trình
chính thức 10 năm, không chỉ hoạt động phòng chống
mù lòa, khám chữa bệnh về mắt trên địa bàn tỉnh Bình
Định mà còn nâng tầm nghiệp vụ để giải quyết nhu cầu
chữa trị bệnh mắt cho khu vực miền Trung và vùng
Tây Nguyên.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viên Mắt ký kết Dự
án “"Phát triển dịch vụ chăm sóc mắt trẻ em tại Bình Định" do
tổ chức Orbis tài trợ.

động khám chữa bệnh với quy mô 100 giường bệnh với
nhiều chuyên khoa sâu. Bệnh viện Mắt Bình Định không
chỉ phục vụ cho bệnh nhân trong tỉnh mà còn phục vụ
bệnh nhân của các tỉnh lân cận. Hằng năm trên 60.000
số lượt bệnh nhân đến khám và hơn 7.000 ca được phẫu
thuật tại Bệnh viện Mắt, trong đó có 15% bệnh nhân
ngoài tỉnh. Điều đó nói lên sự tin tưởng của bệnh nhân
vào chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện.

Ngoài ra, Bệnh viện còn tăng cường hợp tác với
NỖ LỰC LIÊN KẾT, ỨNG DỤNG KHKT
nhiều tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ như:
TIÊN TIẾN ĐỂ NÂNG TẦM CHUYÊN MÔN CBM, FHF, HKI,... để nâng cao năng lực chuyên môn
Hiện nay, với đội ngũ bác sĩ chuyên khoa 17 người
vừa gửi đi đào tạo chuyên sâu vừa tự đào tạo nghiên
cứu tại chỗ, được trang bị đồng bộ các thiết bị tiến tiến,
hiện đại, Bệnh viện Mắt Bình Định đã tiến hành hoạt
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như: Đào tạo cán bộ chuyên sâu, hỗ trợ kinh phí tài trợ
phẫu thuật cho bệnh nhân nghèo và thực hiện phẫu
thuật nhân đạo miễn phí cho hơn 1000 bệnh nhân bị
mù do đục thuỷ tinh thể mỗi năm.

Tiếp nhận các chuyên gia từ Bệnh viện Bay của Mỹ đến đào tạo, chuyển giao kỹ thuật tại tỉnh Bình Định tháng 5/2017

Sau hơn 10 năm xây dựng, củng cố, khắc phục
nhiều khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng, cán bộ y, bác sĩ
Bệnh viện Mắt tự hào đã xây dựng được một địa chỉ
bền vững để người bệnh mắt đặt niềm tin và tạo được
cơ ngơi ngày càng phát triển.

Định luôn nghiên cứu tiếp cận và đầu tư có chọn lọc
về những thiết bị tiên tiến của các nước để ứng dụng
và đáp ứng ngày càng hiệu quả cho công tác phòng và
chữa bệnh về mắt 

Hành trình đó, ngành Mắt Bình Định đã đóng góp
nhiều thành quả cho công tác phòng chống mù loà của
cả nước và đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân
chương Lao động hạng Ba năm 1997, hạng Nhì năm
2001, cùng nhiều bằng khen của Chính phủ và Bộ Y tế.

NHỮNG TRĂN TRỞ TRONG TẦM NHÌN MỚI
Được hỏi về những dự định tương lai để phát
triển của Bệnh viện Mắt Bình Định, Bác sĩ - Giám đốc
Nguyễn Thanh Triết chân tình chia sẻ: “Nhu cầu khám
chữa bệnh cho nhân dân về mắt tại địa phương và
khu vực hiện nay rất cao, chúng tôi cố gắng nâng cao
nghiệp vụ, đáp ứng tối đa và hoàn thành tốt nhiệm vụ
của mình. Tuy nhiên, để hướng tầm nhìn về sự phát
triển tương lai của một bệnh viện mắt khu vực thì còn
nhiều việc phải làm… Những việc phải làm đó cũng là
tâm tư, nguyện vọng và chiến lược phát triển của ngành
theo nhu cầu thực tế hiện nay.

Một là: Nâng cấp cơ sở vật chất hạ tầng như mở
rộng các khoa, phòng, đủ chỗ cho bệnh nhân lưu trú
chữa bệnh, mở rộng mặt bằng toàn bệnh viện.

Khám và phát hiện bệnh lý võng mạc trẻ đẻ non

Hai là: Yếu tố con người - phải có chiến lược về nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua công tác đào
tạo, đào tạo lại và tự đào tạo tại chỗ kể cả việc chiêu mộ
các bác sĩ giỏi từ các nơi về đồng thời liên kết với các tổ
chức quốc tế để huy động sự hợp tác. So với thực tế số
lượng bệnh nhân đến khám và điều trị là 400 người/ngày
và ngày càng tăng cao như hiện nay thì đội ngũ y, bác sĩ
cần thiết phải tăng gấp đôi trong tương lai gần.
Ba là: Trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 hiện
nay, các phương tiện kỹ thuật hiện đại về mắt cũng
xuất hiện ngày càng nhiều. Do đó Bệnh viện Mắt Bình

Bác sỹ Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viện Mắt đang đào
tạo phẫu thuật Phaco cùng với các chuyên gia nước ngoài.

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 45

CÔNG TY CP FUJIWARA - NHẬT BẢN:

KHỞI CÔNG XÂY DỰNG DỰ ÁN
ĐIỆN MẶT TRỜI VÀ ĐIỆN GIÓ TẠI BÌNH ĐỊNH
Ngày 03/4/2018, tại Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, Công ty CP Fujiwara đã tổ chức Lễ
khởi công xây dựng dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara Bình Định. Dự lễ
khởi công có đại biểu Lãnh đạo tỉnh Bình Định, các ngành chức năng liên quan, Lãnh đạo
thành phố Quy Nhơn, về phía Trung ương có đại diện Cục Ngoại vụ Bộ Ngoại giao. Sự kiện
đã thu hút đông đảo nhân dân khu vực vùng Dự án về tham dự.

C

ông ty CP Tập đoàn Fujiwara - Nhật Bản
chuyên hoạt động trên lĩnh vực xây dựng và
chuyển giao công nghệ điện mặt trời, đang
sở hữu nhiều nhà máy điện mặt trời tại nhiều
quốc gia trên thế giới.
Qua khảo sát tại KKT Nhơn Hội tỉnh Bình Định,
Tập đoàn nhận thấy Khu Kinh tế Nhơn Hội hiện có
diện tích đất có thể tận dụng phát triển điện năng
lượng tái tạo gồm mặt trời và điện gió khoảng 1.000
ha. Bờ biển dài 130 km rất có tiềm năng để phát triển
nguồn năng lượng bổ sung cho khu vực miền Trung.

HOÀNG UYÊN
Dự án Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara
Bình Định có quy mô công suất 100 MW được xây dựng
tại khu vực quy hoạch phát triển năng lượng tái tạo ở
KKT Nhơn Hội. Vị trí đặt nhà máy tại khu vực sườn
núi phía Tây núi Phương Mai với diện tích 60 ha, công
suất 100 MW, thời gian hoạt động là 50 năm kể từ ngày
được cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư.
Sản phẩm của Dự án là sản xuất điện từ năng lượng
mặt trời và năng lượng gió. Đây là lĩnh vực được Chính
phủ Việt Nam đặc biệt khuyến khích đầu tư. Khi đi vào
hoạt động, Dự án sẽ tạo cơ hội việc làm ổn định lâu dài

Lãnh đạo tỉnh và nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời và điện gió Fujiwara
Bình Định.
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cho hơn 100 lao động, góp phần ổn định an sinh xã hội,
đóng góp vào ngân sách địa phương… Bên cạnh đó, Dự
án sẽ góp phần xây dựng cảnh quan, tạo động lực thu
hút khách du lịch đến với Bình Định.
Phát biểu tại buổi lễ Ông Osamu Kimura - Tổng
Giám đốc Công ty CP Fujiwara cho biết: “Dự án có
tổng vốn đầu tư hơn 63 triệu USD; giai đoạn 1 đầu tư
Nhà máy điện mặt trời công suất 50 MW, dự kiến đi
vào hoạt động năm 2019, giai đoạn 2 đầu tư Nhà máy
điện gió công suất 50 MW sẽ hoàn thành năm 2020.
Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Bình Định, Phó Chủ tịch
Thường trực UBND tỉnh Phan Cao Thắng khẳng định,
dự án năng lượng tái tạo đầu tiên được khởi công trên
địa bàn tỉnh này có ý nghĩa quan trọng trong sự phát
triển nguồn năng lượng sạch tại Bình Định. Dự án đi vào
hoạt động sẽ thúc đẩy chương trình phát triển nguồn
năng lượng sạch của Việt Nam, góp phần tăng thêm
nguồn điện cho lưới điện quốc gia, trực tiếp phục vụ
KKT Nhơn Hội; tạo điểm nhấn trong phát triển du
lịch; giải quyết việc làm cho người lao động và đóng
góp ngân sách địa phương.
Lãnh đạo tỉnh đề nghị nhà đầu tư phối hợp chặt
chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh để hoàn tất các
thủ tục theo quy định, thi công đúng tiến độ, sớm đưa
toàn bộ dự án đi vào hoạt động như cam kết. Phó Chủ
tịch Thường trực UBND tỉnh cũng chỉ đạo Ban Quản lý
KKT tỉnh phối hợp các sở, ngành liên quan và UBND
TP Quy Nhơn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu

Ông Phan Cao Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
Bình Định trao Giấy chứng nhận đầu tư cho ông Osamu
Kimura, Chủ tịch Công ty Fujiwara Nhật Bản (Bên phải).

tư; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để nhà đầu
tư sớm hoàn chỉnh các thủ tục cần thiết, triển khai xây
dựng theo đúng quy định và tiến độ.
Được biết, hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định đã có 8
nhà đầu tư đến từ các quốc gia như: Đức, Hà Lan, Hàn
Quốc, Thái Lan… đăng ký đầu tư xây dựng nhà máy
điện năng lượng mặt trời, điện gió. Công ty CP Tập
đoàn FUJIWARA Nhật Bản là một trong những đơn
vị đầu tiên khởi công, đưa dự án trở thành hiện thực 

Ảnh minh họa
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ĐỊA PHƯƠNG

NÂNG TẦM LÊN THỊ XÃ
CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TẤT YẾU CỦA HUYỆN HOÀI NHƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH
Hoài Nhơn là huyện cực Bắc của tỉnh Bình Định, diện tích: 412,95 km2, có đủ 3 địa
hình: đồi núi, đồng bằng và ven biển, mạng lưới giao thông thuận tiện: Đường sắt,
đường bộ và đường thủy, dân số hiện nay gần 250.000 người.

T

hực hiện Nghị
quyết Đảng bộ
huyện lần thứ
XIX, nhiệm kỳ
(2016-2020), được sự quan
tâm của Trung ương và
tỉnh Bình Định, Đảng bộ,
quân và dân huyện Hoài
Nhơn đã không ngừng
phấn đấu, phát huy nội
lực, xây dựng Huyện ngày
càng phát triển. Tốc độ
Ông CAO THANH THƯƠNG
đô thị hóa diễn ra nhanh
Chủ tịch UBND huyện
chóng và mạnh mẽ với hệ
Hoài Nhơn
thống hạ tầng đô thị đồng
bộ, ngày càng hiện đại,
môi trường, cảnh quan được cải thiện góp phần quan
trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội tăng trưởng nhanh, bền
vững và nâng cao chất lượng sống của người dân.
Hiện nay, huyện Hoài Nhơn đã hội đủ, đáp ứng được
tiêu chuẩn của Chính phủ về thành lập thị xã. Việc thành
lập thị xã Hoài Nhơn và các phường thuộc thị xã là nhu
cầu cấp bách, vừa để quản lý theo kịp sự phát triển chung
của đất nước đổi mới, vừa tạo điều kiện thuận lợi để thúc
đẩy kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi
với ông Cao Thanh Thương - Chủ tịch UBND huyện
Hoài Nhơn xung quanh vấn đề này.
PV: Nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng huyện
Hoài Nhơn (28/3/1975 - 28/3/2018), vấn đề huyện nhà
được nâng cấp lên Thị xã như lại được “nóng lên” theo
nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Xin ông cho
biết, hiện nay những điều kiện tiên quyết nào Hoài
Nhơn đã hoàn tất, sẵn sàng đáp ứng để thị xã Hoài
Nhơn được hình thành?
Ông CAO THANH THƯƠNG: Trong những năm
qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy,
UBND tỉnh, các sở ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện Hoài
Nhơn từng bước đầu tư chỉnh trang đô thị, xây dựng các
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khu ở mới với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh và đồng bộ.
Hiện nay Hoài Nhơn cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô
thị loại IV quy định tại Nghị Quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
khóa 13 về việc phân loại đô thị. Đây là một trong những
điều kiện tiên quyết để xây dựng đề án thành lập thị xã
Hoài Nhơn trước năm 2020. Trong đó, phải kể đến những
kết quả, thành tích hết sức nổi bật như:
Huyện Hoài Nhơn hiện đang được cấp điện từ
nguồn điện Quốc gia thông qua 2 TBA 110 kV: Hoài
Nhơn và TBA 110 kV Tam Quan. Năm 2017, giá trị sản
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 5.474,6 tỷ
đồng, tăng 19,4% so với năm 2016.
Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ, đúng hướng.
Năm 2017: Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ
chiếm 74,05%, nông - lâm - ngư nghiệp 25,95%. Tổng
sản lượng lương thực 92.615 tấn (trong đó, lúa 82.887
tấn), đạt 100,6% so với kế hoạch năm 2017. Thực hiện
97 cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng tiên tiến, tổng diện
tích 2.962 ha, có 23.683 hộ nông dân tham gia.
Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển, hình thành
nhiều kênh phân phối, hàng hóa đa dạng đáp ứng tốt nhu
cầu tiêu dùng. Doanh thu năm 2017 đạt 11.850 tỷ đồng,
tăng 18,5% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy
sản ước đạt 4.813 tỷ đồng, đạt 100,18% kế hoạch, tăng
6,9% so với năm 2016. Tổng thu ngân sách phát sinh trên
địa bàn 306,25 tỷ đồng, bằng 119% dự toán năm.
Về tiềm năng phát triển kinh tế biển và phát triển
du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của Hoài Nhơn, phát
triển du lịch gắn với các điểm và tour của tỉnh, của vùng
để phát triển theo hướng tiếp cận chủ yếu bằng quốc lộ
1A và tỉnh lộ 639, gồm các hình thái: Du lịch sinh thái
biển; Du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng; Du lịch văn hóa
lịch sử; Du lịch tham quan làng nghề ẩm thực.
Năm 2017, UBND tỉnh có quyết định công nhận 5 xã
của Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số
toàn huyện đến nay có 10/15 xã được công nhận đạt chuẩn
nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2019, huyện Hoài Nhơn
được công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới.
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PV: Năm 2018, trong khi chờ thẩm định, đề nghị
của tỉnh Bình Định và quyết định của Trung ương, xin
ông cho biết những nội dung, thủ tục và lộ trình các
bước triển khai chuẩn bị để thị xã Hoài Nhơn hoạt
động theo cấp quản lý mới?
Ông CAO THANH THƯƠNG: Trong thời gian tới,
UBND huyện tiếp tục lập Đề án nâng cấp đô thị Hoài Nhơn
đạt chuẩn đô thị loại IV, đồng thời triển khai xây dựng
Đề án thành lập thị xã Hoài Nhơn trình cấp thẩm quyền
phê duyệt. Cùng với đó, huyện đang khẩn trương đào tạo
nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng chuẩn hóa đội
ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện để đáp
ứng nhu cầu quản lý theo hướng chính quyền đô thị, nhất
là đối với đội ngũ cán bộ, công chức tại 11 phường nội thị.
Hoài Nhơn sẽ tiếp tục đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội
theo hướng đô thị hóa một cách bền vững theo tinh thần
Nghị quyết XIX huyện Đảng bộ trên cơ sở tập trung thực
hiện các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết, Chương trình hành động của Tỉnh ủy. Trong đó,
trọng tâm là các Chương trình hành động, Kế hoạch của
Huyện ủy về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,
làng nghề, về xây dựng huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông
thôn mới, đô thị văn minh, về cải cách hành chính, trọng
tâm là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giai
đoạn 2016 - 2020...
Từ nay đến cuối năm 2019, UBND huyện Hoài Nhơn
tập trung phấn đấu đẩy nhanh tiến độ lập đề án nâng cấp
đô thị Hoài Nhơn đạt chuẩn đô thị loại IV và Đề án thành
thị xã Hoài Nhơn trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Hoài
Nhơn phấn đấu được công nhận là thị xã trước tháng 7
năm 2020, xem đây là công trình thiết thực chào mừng
Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
PV: Phát huy truyền thống văn hóa - lịch sử, ưu thế
và tiềm năng kinh tế, thị xã Hoài Nhơn ưu tiên phát
triển kinh tế - xã hội theo những định hướng chủ đạo

Một góc Thị trấn Bồng Sơn

nào để tiếp tục khởi sắc, xứng đáng là trung tâm phát
triển phía Bắc của tỉnh Bình Định?
Ông CAO THANH THƯƠNG: Những định hướng
chủ đạo để phát triển Hoài Nhơn xứng đáng là cực
phát triển phía Bắc của tỉnh Bình Định trong thời gian
tới, bao gồm:
Xây dựng và phát triển đô thị Hoài Nhơn trở thành
đô thị hạt nhân phía Bắc tỉnh Bình Định trong hệ thống
đô thị toàn tỉnh, quy hoạch xây dựng phát triển huyện
Hoài Nhơn trước năm 2020 trở thành thị xã (đô thị loại
IV), trước năm 2035 trở thành đô thị loại III, phát triển
theo hướng đô thị biển, bền vững; Là đô thị trung tâm
tiểu vùng bao gồm các huyện Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An
Lão, Hoài Ân; phát triển kinh tế nông nghiệp, chế biến
công nghiệp cao tại phía Bắc tỉnh Bình Định.
Thị xã Hoài Nhơn là trung tâm thương mại, dịch
vụ, phát triển kinh tế biển, chế biến nông lâm sản; dịch
vụ du lịch lịch sử cho khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định.
Hoài Nhơn trở thành trung tâm giáo dục, đào tạo,
cung cấp nguồn lao động qua đào tạo và nhân lực chất
lượng cao. Đồng bộ với trung tâm y tế, chăm sóc, bảo
vệ sức khỏe cộng đồng cho khu vực phía Bắc tỉnh.
Xây dựng Đô thị Hoài Nhơn có vị trí chiến lược
quan trọng về an ninh, quốc phòng khu vực phía Bắc
tỉnh Bình Định.
Đô thị Hoài Nhơn sẽ khai thác, phát huy mạnh mẽ
tiềm năng, lợi thế kinh tế biển, trở thành trung tâm kinh
tế biển khu vực phía Bắc tỉnh Bình Định nói riêng và
của cả nước nói chung.
PV: Xin cám ơn ông và chúc Huyện nhà tiếp tục
giành thắng lợi trong phát triển kinh tế - xã hội xứng
tầm là đô thị mới của Bình Định.

VĂN THUẬN (thực hiện)

Đóng mới tàu thuyền ở Thi trấn Tam Quan
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Trại giam Thanh Phong:

40 NĂM

NHỮNG CHẶNG ĐƯỜNG
VƯỢT KHÓ

Cách đây 40 năm, tháng 6/1978, thực hiện Quyết định số 1053
NV/QĐ ngày 22/6/1978 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an), Trại
giam Thanh Phong chính thức được thành lập đóng trên 3 xã Thanh
Phong, Thanh Lâm, Hóa Quỳ huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa,
với diện tích 4.000 ha.
Thượng tá PHẠM VĂN NGHỊ
Bí thư Đảng uỷ,
Giám thị Trại giam Thanh Phong

Q

ua nhiều lần thay đổi về cơ cấu tổ chức,
ngày nay Trại giam Thanh Phong đã được
xây dựng, đầu tư phù hợp với tiến trình đổi
mới đất nước theo chủ trương của Đảng.
Các khu sản xuất của trại được mở rộng rồi thành lập
các phân trại giam, mở mang diện tích, tạo được nhiều
ngành nghề, việc làm cho phạm nhân. Hiện nay, trại đã
có 01 trung tâm chỉ huy và 05 phân trại khang trang,
sạch đẹp, khu giam giữ phạm nhân được xây dựng kiên
cố và trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, đáp
ứng với nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Với nhiệm vụ chính trị quản lý, giam giữ, giáo dục,
cải tạo trên 3.500 phạm nhân, phần lớn đối tượng quản
lý giam giữ đều có mức án dài, nhiều tiền án, tiền
sự, cầm đầu các băng ổ nhóm, nhiễm các bệnh HIV/
AIDS, lao phổi… thường xuyên chống phá. Trong đó,
mức án chung thân 122 phạm nhân, chiếm 3,8%; mức
án trên 15 năm đến 30 năm 442 phạm nhân, chiếm
12,2%; 1.983 phạm nhân phạm các tội về ma túy chiếm
54,8%; phạm nhân có 01 tiền án trở lên chiếm trên
2/3 tổng số phạm nhân toàn trại. Những năm qua,
tình hình phạm nhân đưa vào trại ngày càng tăng cao,
đối tượng quản lý diễn biến phức tạp, tính chất mức
độ phạm tội ngày càng manh động, liều lĩnh, nguy
hiểm, nhất là thời gian gần đây các vụ án lớn, đặc biệt
nghiêm trọng được triệt phá. Vì vậy, công tác quản lý,
giáo dục phạm nhân gặp không ít khó khăn, gây ảnh
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hưởng rất lớn đến công tác thi hành án hình sự hiện
nay của đơn vị. Trước những khó khăn trên, Đảng ủy,
lãnh đạo đơn vị đã đề ra nhiều chủ trương, biện pháp
đúng đắn, phù hợp và động viên cán bộ, chiến sỹ đoàn
kết, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành
tốt nhiệm vụ chính trị được giao, đảm bảo trại giam
tuyệt đối an toàn trong mọi tình hình, xây dựng đơn vị
không ngừng phát triển.
Trong những năm qua, trại đã xây dựng và sử dụng
có hiệu quả 596 cơ sở bí mật, 37 đặc tình trại giam. Qua
công tác trinh sát đã phát hiện, ngăn chặn và xử lý 2.753
vụ, 2.918 lượt phạm nhân vi phạm nội quy trại giam.
Mở 137 lớp đấu tranh khai thác và phát động phong
trào phạm nhân tố giác phạm nhân, qua đó đã thu
được 1.870 tin có giá trị, trong đó có 1.379 tin phục vụ
công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, 491 tin phục vụ
cho việc đấu tranh phòng chống tội phạm ngoài xã hội.
Đẩy mạnh công tác xác minh, truy bắt và thanh loại
đối tượng truy nã theo kế hoạch 327 của Bộ Công an, từ
năm 2011 đến nay, trại đã phối hợp với Công an các địa
phương xác minh truy bắt lại 05 đối tượng trốn trại từ
những năm 1990, các đối tượng truy nã có thời gian trốn
quá lâu, không về gia đình và địa phương. Do đó công
tác xác định các mối quan hệ bạn bè, gia đình rất khó
khăn. Hiện 05 đối tượng trên trong hồ sơ truy nã ảnh đã
mờ, không có thông tin về việc đối tượng truy nã trốn
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ra nước ngoài. Cả 05 đối tượng truy nã không thuộc
diện lập hồ sơ chuyên án truy xét. Đặc biệt từ năm 1995
đến nay, trại không để phát sinh đầu mối truy nã.
Bên cạnh đó, trại đã thường xuyên tổ chức cho
phạm nhân học tập văn hóa, xóa mù chữ, giáo dục
chính sách pháp luật, tăng cường công tác giáo dục
riêng, giáo dục cá biệt, tổ chức các hoạt động vui chơi
giải trí, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và phát
động các phong trào thi đua chấp hành án phạt tù.
Đến nay 100% các buồng giam đều có ti vi cho phạm
nhân xem, có tủ sách thư viện, có quạt thông gió trong
buồng giam và hệ thống loa truyền thanh nội bộ để làm
tốt công tác tuyên truyền, tạo môi trường lành mạnh
để phạm nhân yên tâm thi đua chấp hành án phạt tù.
Đặc biệt, tình hình phạm nhân vi phạm nội quy
trại giam giảm rõ rệt so với năm trước. Số phạm nhân
vi phạm kỷ luật cải tạo kém, được gặp gỡ giáo dục
có sự chuyển biến tiến bộ, đa số đã không tái phạm.
Tỷ lệ phạm nhân xếp loại cải tạo kém luôn giảm dần
theo hàng năm, tính đến tháng 10 đầu năm 2017 phạm
nhân xếp loại cải tạo kém chỉ còn dưới 3,8%. Ngoài chế
độ ăn của phạm nhân theo quy định, trại còn thường
xuyên quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của
phạm nhân, đặc biệt là số phạm nhân ốm đau, bệnh
tật, phạm nhân không có gia đình thăm nuôi, con phạm
nhân, những phạm nhân làm việc nặng nhọc và vượt
chỉ tiêu định mức giao đều có chế độ bồi dưỡng tương
ứng với công sức của phạm nhân. Từ năm 2012 đến
nay, trại đã chi thêm tiền ăn cho phạm nhân với tổng
số tiền: 692.448.000đ.
Cùng với đó, trại đã tổ chức 09 lớp học giáo dục
công dân cho phạm nhân đang chấp hành án phạt tù
cho 790 lượt phạm nhân đang chấp hành án phạt tù,
phối hợp với Phòng Giáo dục huyện Nông Cống mở
được 7 lớp học xóa mù chữ và cấp chứng chỉ cho 202
phạm nhân, giáo dục chung 597 lần cho 330.000 lượt
phạm nhân, giáo dục riêng và giáo dục cá biệt được
53.258 lượt phạm nhân, tổ chức giáo dục riêng 51.444
lượt phạm nhân, trong đó số chuyển biến là 5.215 phạm
nhân, trong đó 1.443 phạm nhân đã cải tạo tiến bộ.
Thường xuyên tổ chức khám, cấp phát thuốc và
điều trị bệnh cho 46.195 lượt phạm nhân, điều trị tại
bệnh xá 1.345 lượt, đưa đi khám tại các bệnh viện 793
lượt phạm nhân, chuyển lên tuyến trên điều trị cho 710
lượt phạm nhân, không để phạm nhân suy kiệt, tử vong
không bình thường trong trại. Duy trì mở các lớp giáo
dục công dân, pháp luật, tìm hiểu cách phòng, chống
và cai nghiện ma túy, HIV/AIDS.

Lãnh đạo Trại giam Thanh Phong tham gia trồng cây tại Tết
trồng cây

Công bố quyết định giảm án cho phạm nhân Trại giam
Thanh Phong

Đạt được thành quả trong 40 năm qua là do sự đổi
mới mạnh mẽ trong tư duy, dám nghĩ dám làm, dám hy
sinh, sự năng động, sáng tạo, chỉ đạo kịp thời, có hiệu
quả bằng các chương trình, kế hoạch đúng đắn của tập
thể cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là của đồng chí Bí thư
Đảng ủy, Thủ trưởng đơn vị nên đã giành được nhiều
thắng lợi trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, giáo dục và
cải tạo phạm nhân. Những chặng đường vượt khó vươn
lên của Trại giam Thanh Phong đã được khắc sâu trong
tâm trí của nhiều thế hệ nối tiếp nhau, cùng nhau đoàn
kết, vun đắp dựng xây bằng biết bao mồ hôi, trí tuệ và
công sức để hiện nay Trại giam Thanh Phong thật sự
trở thành nơi giáo dục, cảm hóa những tâm hồn lạc lối
trở thành công dân có ích cho xã hội 
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KHUYẾN CÔNG

THỪA THIÊN HUẾ: BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO THIẾT KẾ SẢN PHẨM
THỦ CÔNG MỸ NGHỆ, QUÀ TẶNG, LƯU NIỆM
Vừa qua, tại khách sạn Park View, thành phố Huế,
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp Thừa Thiên Huế phối hợp với Khoa Mỹ thuật
ứng dụng - Trường Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức bế
giảng lớp đào tạo thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ,
quà tặng, hàng lưu niệm.
Lớp đào tạo lần này có 50 học viên của hơn 30 cơ
sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia. Mặc dù
thời gian đào tạo chỉ kéo dài 05 ngày, tuy nhiên, các học
viên đã được các báo cáo viên của Khoa Mỹ thuật ứng
dụng - Trường Đại học Nghệ thuật Huế truyền đạt cho

những kiến thức cơ bản, sát với thực tế sản xuất hiện
nay của các cơ sở. Trong quá trình đào tạo, các học viên
đã chấp hành tốt nội quy lớp học, tham dự đầy đủ các
nội dung, chương trình đào tạo. Đây là một trong những
hoạt động hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp đem lại hiệu
quả thiết thực, giúp các cơ sở nắm bắt được kiến thức
nhằm tạo ra những sản phẩm chất lượng tốt nhất để
phục vụ khách hàng trong và ngoài nước.
Kết thúc khóa học, các học viên được cấp giấy
chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo 

NQ

KHÁNH HÒA:
PHÊ DUYỆT HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO 6 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
Vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành
quyết định hỗ trợ kinh phí thực hiện đề án khuyến
công năm 2018 cho 6 đơn vị, với tổng số tiền hỗ trợ là
756,8 triệu đồng.
Các đề án khuyến công này đều là các đề án ứng
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Cụ thể,
có 5 đơn vị thuộc địa bàn huyện Diên Khánh, gồm:
Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại H.T.H (Cụm
công nghiệp Diên Phú) với mức hỗ trợ 150 triệu đồng;

Công ty Cổ phần VTB Trường Thịnh (xã Diên Thạnh)
150 triệu đồng; Công ty TNHH Việt Hải Nha Trang (xã
Diên Hòa) 150 triệu đồng; hộ kinh doanh Mộc Nguyễn
(xã Suối Hiệp) 100 triệu đồng; Công ty TNHH Khanhfood (xã Diên Thạnh) 100 triệu đồng. Đơn vị còn lại là
Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ xuất khẩu Vĩnh Phước
(phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa) với mức hỗ trợ
106,8 triệu đồng 

MINH ANH

HẢI DƯƠNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT 500 TRIỆU ĐỒNG KINH PHÍ
KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA
Vừa qua, Bộ Công Thương đã phê duyệt cho tỉnh
Hải Dương 500 triệu đồng để thực hiện các đề án
khuyến công quốc gia đợt 1 năm 2018.
Với số kinh phí này, tỉnh dự kiến sẽ thực hiện
2 đề án khuyến công quốc gia gồm: Xây dựng mô
hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản ở Công
ty TNHH Chế biến nông sản xuất nhập khẩu Vạn
Phúc (Ninh Giang) và hỗ trợ máy móc, thiết bị dây
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chuyền đóng tàu thủy tại một doanh nghiệp của
huyện Kim Thành.
Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp tỉnh, kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018
chủ yếu tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư máy
móc, trang thiết bị mới, hiện đại nhằm nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
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HẬU GIANG:
GẦN 1,4 TỶ ĐỒNG DÀNH CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG 2018
Trong tổng kinh phí khuyến công được duyệt là
1.373,760 triệu đồng, kinh phí khuyến công quốc gia là
600 triệu đồng , kinh phí khuyến công địa phương là
773,760 triệu đồng.
Cụ thể, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 03 đề
án về Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất
cho 03 DN, trong đó, 2 DN sản xuất các mặt hàng vật
liệu xây dựng và 01 DN chế biến lương thực.
Kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 01 kế
hoạch về tham gia 01 kỳ Hội chợ bình chọn sản phẩm

công nghiệp nông thôn tiêu biểu và 02 kỳ Hội chợ Công
nghiệp - Thương mại cấp vùng do Cục Công Thương
địa phương - Bộ Công Thương phối hợp với các tỉnh
khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức năm 2018
và 05 đề án đều là đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết
bị trong sản xuất cho 5 hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh,
trong đó, 1 đề án hỗ trợ máy móc trong sản xuất lưới;
02 đề án trong sản xuất đồ gỗ; 01 đề án trong sản xuất
may mặc và 01 đề án trong sản xuất hủ tiếu tươi 

QUỲNH ANH

HUYỆN NAM ĐÔNG:
BẾ GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP
Vừa qua, tại xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh
Thừa Thiên Huế, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
phát triển công nghiệp phối hợp với Chi nhánh Công
ty TNHH Kim Sora tổ chức lễ bế giảng lớp "Đào tạo
nghề may công nghiệp".
Đến dự bế giảng có đại diện lãnh đạo UBND
xã Hương Hoà, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn
phát triển công nghiệp, phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện Nam Đông và Chi nhánh Công ty TNHH
Kim Sora.

Chương trình đào tạo gồm 02 lớp học với sự tham
gia của 60 học viên là lao động phổ thông trên địa bàn
huyện Nam Đông. Qua 3 tháng đào tạo, các học viên
được truyền đạt các kiến thức cơ bản về tác phong
công nghiệp trong nghề may công nghiệp, các kỹ thuật,
quy trình may, các công đoạn của một sản phẩm may
mặc như: Áo sơ mi, áo đầu bếp, áo bảo hộ lao đông,…
Đặc biệt, sau khi kết thúc khóa học, các học viên được
Công ty TNHH Kim Sora tạo điều kiện tiếp nhận vào
làm việc tại Công ty với thu nhập ổn định 

ĐỨC MINH

HÀ GIANG: ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ BIÊN GIỚI HUYỆN XÍN MẦN
Vừa qua, tại Cửa khẩu Xín Mần, xã Xín Mần,
Hà Giang, Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến
công - Xúc tiến Công Thương tỉnh đã phối hợp
với UBND huyện Xín Mần tổ chức khai mạc phiên
chợ đưa hàng Việt về biên giới. Đây là hoạt động
trong chuỗi sự kiện Công bố mở chính thức cặp
Cửa khẩu song phương Xín Mần (Việt Nam) - Đô
Long (Trung Quốc).
Phiên chợ lần này thu hút gần 40 gian hàng của các
doanh nghiệp trên địa bàn tham gia, trong đó, có 19
gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu
của 19 xã, thị trấn toàn huyện. Hàng hóa được giới
thiệu, bày bán tại Phiên chợ chủ yếu là nông sản địa

phương, dược liệu, đồ gia dụng với mẫu mã, chủng loại
phong phú, đa dạng.
Đây là nỗ lực của Sở Công Thương và Trung tâm
Khuyến công - Xúc tiến Công Thương tỉnh trong việc
tuyên truyền, vận động người dân vùng núi, vùng sâu,
vùng xa trên địa bàn tích cực hưởng ứng Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đồng
thời, tạo điều kiện để các doanh nghiệp trên địa bàn có
cơ hội quảng bá sản phẩm, thương hiệu, tìm kiếm đối tác,
mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của
địa phương, đặc biệt là hàng nông sản. Qua đó, góp phần
tạo đà phát triển du lịch, kinh tế của huyện Xín Mần 
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Thái Nguyên:

NHỮNG KẾT QUẢ ĐÁNG GHI NHẬN
TỪ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
Những năm qua, đặc biệt trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công Thái Nguyên) đã luôn chủ động, tích cực trong công tác
tham mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ, chức năng của mình trên các lĩnh vực: Khuyến công; Tư
vấn phát triển công nghiệp; Tiết kiệm năng lượng; Đầu tư hạ tầng và kinh doanh cụm công
nghiệp… Các lĩnh vực đều hoạt động ổn định và đạt được nhiều kết quả ấn tượng, góp phần
đem lại lợi ích thiết thực cho phát triển KT - XH và doanh nghiệp địa phương.

N

ANH TUẤN

ăm 2017, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Thái
Nguyên tăng 12,6% so với năm 2016, vượt
0,6% so với kế hoạch và cao hơn 2 lần so
với bình quân chung của cả nước. Đóng góp
vào những thành quả ấy phải kể đến những nỗ lực không
ngừng và quyết tâm mạnh mẽ của ngành Công Thương
nói chung và Trung tâm Khuyến công nói riêng. Theo

đó, xác định việc hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp
nông thôn trong việc đầu tư công nghệ, ứng dụng khoa
học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm
là nhiệm vụ quan trọng, Trung tâm Khuyến công Thái
Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành
phố tập trung triển khai hỗ trợ nhiều mô hình, đề án cho
các doanh nghiệp trên địa bàn.

Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 150 triệu đồng cho Công ty TNHH Khánh Hưng ứng dụng máy móc sản xuất gạch không nung.
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Điển hình như đối với Công ty TNHH Khánh Hưng
(xã Trung Lương, huyện Định Hóa), sau một thời gian
nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường cũng như
tính ưu việt, tiềm năng về đầu ra của sản phẩm gạch
không nung, Công ty đã mạnh dạn đầu tư gần 750 triệu
đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung,
băng chuyền, nhà xưởng, sân kho,… Ban đầu, Công ty
đã gặp không ít những khó khăn, nhưng được sự quan
tâm, hộ trợ 153 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến
công của Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên thì đến
nay, Khánh Hưng đã có những bước phát triển mạnh
mẽ. Sản phẩm gạch của Khánh Hưng được Chi cục
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng tỉnh đánh giá là đáp
ứng được đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng và được
đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc biệt, với công suất
hoạt động ổn định như hiện tại, hàng năm đã đem lại
lợi nhuận cho Công ty trên 300 triệu đồng; Đóng góp
thuế hàng năm cho nhà nước trên 65 triệu đồng, đồng
thời, Công ty đã giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn
định cho 15 lao động địa phương với mức lương bình
quân trên 5,5 triệu đồng/người/tháng, qua đó góp phần
ổn định xã hội địa phương.

Khuyến công Thái Nguyên hỗ Máy CNC điêu khắc gỗ cho
nhiều DN, cơ sở sản xuất chế biến gỗ trong tỉnh.

tâm đã hoàn thành đề án lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 cụm công nghiệp Sơn Cầm 2 (xã Sơn Cầm, thành
phố Thái Nguyên) với quy mô 30ha và trình UBND
tỉnh, HĐND tỉnh thẩm định và phê duyệt.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng
- Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát
triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết: Năm 2017,
Khuyến công Thái Nguyên nhận được 4,8 tỷ đồng từ
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương.
Dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, UBND
tỉnh và Sở Công Thương Thái Nguyên, Trung tâm
đã quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn này. Theo
đó, Trung tâm đã triển khai thực hiện và hoàn thành
25 đề án mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao
công nghệ. Việc trình diễn không chỉ giúp các doanh
nghiệp tiếp cận với công nghệ mới mà còn giúp
doanh nghiệp tăng năng suất, mở rộng quy mô sản
xuất, kinh doanh, tạo việc làm, tăng thu nhập cho
người lao động, qua đó, góp phần phát triển ổn định
kinh tế địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, bước sang
triển khai nhiệm vụ năm 2018, Trung tâm Khuyến công
Thái Nguyên sẽ tập trung thực hiện 32 đề án với tổng
kinh phí thực hiện là 4,8 tỷ đồng. Trong đó, bao gồm
23 đề án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các cơ sở công
nghiệp nông thôn; 07 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 các tỉnh; 01 đề án hỗ trợ kinh phí công nhận làng
nghề và làng nghề truyền thống; 01 đề án hỗ trợ kinh
phí tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu;Xây dựng 01 đề án tuyên truyền, ứng
dụng thiết bị năng lượng mới với dự toán kinh phí: 1 tỷ
đồng. Đồng thời, Trung tâm tiếp tục thực hiện các hợp
đồng tư vấn, giám sát, thiết kế với tổng giá trị theo kế
hoạch là: 1,5 tỷ đồng.

Ngoài việc thực hiện tốt việc hỗ trợ doanh nghiệp
đầu tư đổi mới thiết bị, trong năm 2017, Trung tâm đã
mở nhiều lớp 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 trợ triển lãm các tỉnh; Mở
các lớp đào tạo nghề cho lao động địa phương; Công
nhận cho 24 làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa
bàn tỉnh; Tư vấn 01 đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm
và hiệu quả cho doanh nghiệp với tổng kinh phí 589,5
triệu đồng; Thực hiện 30 hợp đồng tư vấn, giám sát,
thiết kế với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Đặc biệt, Trung

Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, Trung tâm sẽ
thường xuyên đôn đốc, nắm bắt tình hình để cùng giải
quyết các khó khăn, vướng mắc để các cơ sở được
thụ hưởng triển khai đề án theo đúng tiến độ và nội
dung yêu cầu; Thường xuyên tập huấn, nâng cao năng
lực triển khai các hoạt động khuyến công, nâng cao
hiệu quả công tác tuyên truyền để cộng đồng doanh
nghiệp, các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư kịp thời nắm
bắt thông tin, chủ trương chính sách khuyến khích phát
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Đảng, Nhà
nước từ đó mạnh dạn hơn trong việc đầu tư vốn phát
triển sản xuất, kinh doanh 
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Vĩnh Phúc:

HỖ TRỢ LÀNG NGHỀ PHÁT TRIỂN
Là một tỉnh có tốc độ tăng trưởng công nghiệp cao, Vĩnh Phúc cũng là vùng đất có nhiều làng
nghề truyền thống làm ra những sản phẩm thủ công tinh xảo, độc đáo, đóng góp đáng kể vào
sự phát triển chung của địa phương. Để duy trì và phát triển các làng nghề, tỉnh đã có những
chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực để người dân địa phương không ngừng tìm tòi,
sáng tạo, chủ động nắm bắt nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng, cho ra đời những sản phẩm mới
đáp ứng nhu cầu thị trường.
QUỲNH ANH

Vĩnh Đoài (thị trấn Yên Lạc) chia sẻ: "Trong những
năm qua, để duy trì và phát triển làng nghề như hiện
nay, chúng tôi luôn chú trọng đến việc đổi mới mẫu
mã sao cho phù hợp với xu thế hiện đại, nâng cao chất
lượng sản phẩm và giá cả phải cạnh tranh nhất. Để làm
được điều đó, từ khâu chọn nguyên liệu đến sản xuất,
chúng tôi rất cẩn trọng, đồng thời, chuyên môn hóa sản
xuất, phát huy thế mạnh của từng gia đình... Bên cạnh
đó, chúng tôi cũng nhận được sự quan tâm, tạo điều
kiện rất nhiều của chính quyền địa phương, Trung tâm
Khuyến công trong khâu quảng bá, giới thiệu sản phẩm
làng nghề thông qua các Hội chợ, chương trình xúc tiến
thương mại... Nhờ vậy, làng nghề mộc thị trấn Yên Lạc
ngày càng được nhiều người biết đến, thị trường tiêu
thụ sản phẩm ngày càng ổn định hơn”.
Sản phẩm của làng nghề mây tre đan Triệu Đề

H

iện nay, trên địa bàn tỉnh có 27 làng nghề,
trong đó có 19 làng nghề truyền thống và 8
làng nghề mới hoạt động với các nghề chủ
yếu như: Mộc, mây tre đan, rèn kim khí,
gốm, nuôi và chế biến rắn... Trong những năm qua,
nhờ chính sách khuyến khích và hỗ trợ của tỉnh, trong
đó có khuyến công, các làng nghề đã tích cực đổi mới
công nghệ, tập trung vào sản xuất, đa dạng hoá sản
phẩm. Một số làng nghề truyền thống đã và đang phát
triển như: Đá Hải Lựu (Sông Lô); đan lát Triệu Đề (Lập
Thạch); mộc Vĩnh Đoài (Yên Lạc)… giải quyết việc làm
cho hàng chục nghìn lao động, góp phần chuyển dịch
cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân
nông thôn.
Một trong những làng nghề có sự phát triển rõ rệt
nhất cả về quy mô và chất lượng đó là những làng nghề
mộc tại thị trấn Yên Lạc. Đây là địa phương đi đầu
trong phát triển sản xuất mộc, với 23 doanh nghiệp và
gần 900 hộ làm nghề. Ông Nguyễn Hữu Tuấn, thôn
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Mặc dù nhiều sản phẩm của các làng nghề đã chiếm
được niềm tin của người tiêu dùng trong và ngoài nước,
tuy nhiên hiện nay, quy mô của một số cơ sở sản xuất
còn nhỏ lẻ, chủ yếu ở dạng hộ gia đình, thiết bị công
nghệ sản xuất lạc hậu, chậm đổi mới, năng lực trình độ
tổ chức quản lý và vốn còn hạn chế, chưa có sự liên
kết bền vững. Thêm vào đó, phần lớn lao động tại các
làng nghề chưa qua đào tạo bài bản, ít được tiếp cận với
tiến bộ khoa học, kỹ thuật, vì vậy, chất lượng và thương
hiệu của sản phẩm chưa được chú trọng; thị trường tiêu
thụ sản phẩm gặp nhiều khó khăn.
Để từng bước giải quyết khó khăn cho các làng nghề,
đại diện lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn cho
biết, thời gian tới, chi cục sẽ tham mưu Sở NN&PTNT
đề xuất UBND tỉnh tiếp tục tổ chức các hoạt động
xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển làng nghề, gợi ý
những giải pháp để mở rộng thị trường… cùng với đó,
mở các lớp đào tạo nghề; tổ chức các hội thi tay nghề
thợ giỏi, khuyến khích người dân làng nghề phát huy tài
năng, trí tuệ, tạo ra những sản phẩm độc đáo, có giá trị
kinh tế cao, góp phần bảo tồn và phát triển làng nghề
một cách bền vững 
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Khuyến công An Giang:

TÍCH CỰC HỖ TRỢ CƠ SỞ CNNT NÂNG CAO
NĂNG LỰC SẢN XUẤT
Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, nhằm giúp
các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập, thời gian qua, Trung tâm khuyến công An Giang đã
tích cực hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến
nhằm nâng cao năng lực sản xuất và từng bước gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường.
VŨ MINH

T

hời gian qua, từ nguồn kinh phí khuyến công,
nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp
nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh An Giang đã mạnh dạn đầu tư, mua sắm trang thiết
bị hiện đại phục vụ sản xuất. Qua đó, đáp ứng được
yêu cầu sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm
cho lao động tại địa phương.
Điển hình có thể kể đến đề án hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến tại Cơ sở tàu hủ ky Yến Phương
(xã Vĩnh Thành, Châu Thành). Được biết việc sản xuất
tàu hủ ky theo phương pháp truyền thống của cơ sở thời
gian qua gặp nhiều khó khăn do nguyên liệu đốt chủ yếu
là củi nên chi phí sản xuất cao, nhiệt độ trong các chảo
không ổn định, sản phẩm làm ra không đồng đều. Ngoài
ra, do sử dụng củi nên sản phẩm dễ bị cháy khét, bụi làm
ảnh hưởng đến chất lượng… Năm 2017, được hỗ trợ từ
chương trình khuyến công của tỉnh, Cơ sở Yến Phương đã
mạnh dạn đầu tư, trang bị 1 nồi hơi với chi phí 330 triệu
đồng, công suất 1.000kg/giờ, trong đó cơ sở đối ứng 50%.
Sau 1 năm sử dụng, ông Nguyễn Hùng Tráng, đại
diện cơ sở đánh giá: “Việc sử dụng nồi hơi có nhiều ưu
điểm hơn so với hệ thống chảo và lò truyền thống như:
Giảm nhiên liệu đốt khoảng 30% và hạn chế khí thải ra
môi trường; chất lượng sản phẩm đồng đều hơn; thời
gian sản xuất nhanh hơn; giảm chi phí sản xuất và giá
thành. Ngoài ra, cơ sở còn áp dụng hình thức sấy tàu hủ
ky bằng lò thay vì phơi nắng như trước đây, vì vậy sản
phẩm đảm bảo được các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực
phẩm, được người tiêu dùng tin tưởng. Thời gian tới, cơ
sở sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, hướng tới xây
dựng thương hiệu để đưa sản phẩm tàu hủ ky nâng cao
tính cạnh tranh trên thị trường - ông Tráng cho biết”.
Cũng trong năm 2017, Trung tâm Khuyến công
An Giang cũng đã tiến hành bàn giao máy CNC - máy
chuyên dụng chạm khắc gỗ trị giá 236 triệu đồng cho cơ

Sản phẩm Tàu hủ kỳ do Cơ sở Yến Phương sản xuất

sở Nguyễn Văn Mộc, ấp Long Định (xã Long Điền A,
Chợ Mới) theo chương trình khuyến công của tỉnh, trong
đó kinh phí từ nguồn khuyến công địa phương hỗ trợ 118
triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Mộc, chủ cơ sở cho biết:
“Từ khi trang bị được máy CNC, đã giúp cơ sở rút ngắn
thời gian chạm khắc khoảng 10 lần so với làm thủ công.
Các sản phẩm sản xuất tra đồng đều về kích thước với
mẫu mã bắt mắt, được khách hàng ưa chuộng. Ngoài ra,
giá thành điêu khắc trên máy rẻ hơn so với công lao động
nên sản phẩm có tính cạnh tranh trên thị trường tốt hơn”.
Được biết, trong năm 2017, Trung tâm khuyến công An
Giang đã hỗ trợ 20 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên
tiến cho các cơ sở với số tiền khoảng 2 tỷ đồng, đem lại hiệu
quả kinh tế thiết thực và được các DN, cơ sở đánh giá cao.
Có thể thấy, việc trực tiếp hỗ trợ các cơ sở CNNT
đầu tư máy móc, trang thiết bị từ chương trình khuyến
công đã đem lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện hỗ trợ
các cơ sở phát triển, mở rộng sản xuất, tạo thêm nhiều
việc làm cho người lao động… Qua đó, góp phần đẩy
nhanh quá trình CNH - HĐH kinh tế nông thôn 
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NHÂN TỐ QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Những năm qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã mạnh dạn đổi
mới máy móc thiết bị, song tốc độ còn chậm và chưa phát triển rõ rệt theo định hướng. Để khắc
phục tình trạng đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên
(Khuyến công) đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ DN thông qua các đề án đầu tư đổi mới
công nghệ, nâng cấp, mua mới dây chuyền sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản
phẩm trên thị trường.
TUẤN ANH

T

rước đây, với tư duy “ăn xổi” nhằm hạn chế
nguồn vốn đầu tư ban đầu cho hệ thống nhà
xưởng, máy móc, thiết bị nên nhiều DN, hợp
tác xã và cơ sở sản xuất nhỏ trên địa bàn
tỉnh chỉ sử dụng công nghệ lạc hậu trong sản xuất,
tập trung làm ra những sản phẩm cạnh tranh về giá
mà chưa chú trọng tới chất lượng và thị trường tiêu
thụ sản phẩm, dẫn đến một thực trạng, DN làm ra sản
phẩm nhưng không bán được hàng. Trước thực tế đó,

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã chủ động
xây dựng các đề án đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại
cho nhiều DN, cơ sở công nghiệp nông thôn.
Điển hình như Công ty CP Đúc Thái Nguyên là
một DN chuyên đúc, gia công cơ khí các sản phẩm
gang xám, gang cầu, thép hợp kim. Trước đây, do
nguồn vốn còn hạn hẹp nên Công ty chưa thể đầu
tư dây chuyền, thiết bị hiện đại mà chủ yếu sử dụng

Hiện nay, Công ty CP Đúc Thái Nguyên cho ra lò trên 300 tấn sản phẩm đúc kim loại/tháng
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máy móc đã qua sử dụng. Do vậy, chất lượng đầu ra
của sản phẩm thấp, không đáp ứng được yêu cầu của
thị trường. Mặt khác, do công nghệ lạc hậu nên lượng
hàng hóa sản xuất ra bị lỗi nhiều, gây thiệt hại về kinh
tế cho Công ty rất lớn. Năm 2017, sau khi nhận được
200 triệu đồng hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công
quốc gia, Công ty đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền
Furan (máy chế tạo khuôn tự động). Đây là hệ thống
máy móc tiên tiến được nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc
với nhiều ưu điểm nổi bật. Sau một năm ứng dụng,
kết quả cho thấy hệ thống dây chuyền Furan có nhiều
tính năng ưu việt. Sản phẩm làm ra có chất lượng tốt,
bề mặt vật đúc đẹp, không bị lỗi rỗ khí. Hiện nay, với
quy mô sản xuất đạt 4.000 tấn sản phẩm đúc kim loại/
năm đã giúp Công ty đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ
của thị trường.
Cũng trong năm 2017, hộ kinh doanh Dương Thị
Thúy (xã Phúc Trìu, TP Thái Nguyên) đã nhận được
sự quan tâm, giúp đỡ từ Trung tâm Khuyến công
Thái Nguyên. Theo đó, từ số tiền được hỗ trợ là
100 triệu đồng, gia đình đã đầu tư thêm 327 triệu
để mua sắm hệ thống máy móc thiết bị trong chế
biến và bảo quản sản phẩm chè. Chia sẻ về vấn đề
này, chị Thúy cho cho biết: Hệ thống máy xào gas
mới có thể điều chỉnh nhiệt độ nhanh, kịp thời và
thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sản phẩm đưa
ra thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm
do hạn chế được khói, bụi và gỉ sét gây ra. Thời
gian sử dụng máy lên tới 10 năm. Giá trị sản phẩm
tăng từ 25 - 30% so với phương pháp cũ và đem lại
lợi nhuận cho gia đình hơn 240 triệu đồng/năm. Hệ
thống máy móc mới đã không chỉ giúp tiết kiệm
điện năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường mà còn góp phần tăng năng suất,
chất lượng sản phẩm chè. Đặc biệt, từ ngày có giàn
máy móc hiện đại, nhiều cơ sở chế biến chè trong
và ngoài TP Thái Nguyên đã đến học tập và áp dụng
công nghệ này vào sản xuất.
Không chỉ riêng Công ty CP Đúc Thái Nguyên
và gia đình chị Dương Thị Thúy, còn rất nhiều DN,
HTX, cơ sở sản xuất cũng được hỗ trợ từ chương trình
khuyến công. Đơn cử như Công ty CP May thời trang
DG Việt Nam (huyện Đồng Hỷ) được hỗ trợ ứng dụng
máy móc thiết bị trong sản xuất may mặc; Đề án hỗ
trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất và gia
công đồ gỗ cho các Hộ kinh doanh Đồng Văn Hùng
(huyện Phú Bình); Hộ kinh doanh Bế Văn Đạt (huyện
Đồng Hỷ); Hộ kinh doanh Phạm Thị Mơ (huyện Đại
Từ); Hợp tác xã Chế biến và Kinh doanh lâm sản Trà

HTX Chè Tuyết Hương đã được Trung tâm Khuyến công hỗ
trợ máy hút chân không, tủ sấy và máy sao chè bằng Gas
hiện đại.

Thịnh (thị xã Phổ Yên); Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến
Sỹ (huyện Phú Lương); Hỗ trợ HTX Chè Tuyết Hương
(huyện Đồng Hỷ) máy hút chân không, tủ sấy và máy
sao chè; Hỗ trợ máy móc thiết bị cho Công ty CP Kim
khí vật tư Thái Nguyên (TP Sông Công); Hỗ trợ tư vấn
trồng và sản xuất chè theo tiêu chuẩn VietGap cho
Công ty CP Thác Dài…
Thời gian tới, để phát huy hơn nữa những kết quả
đã đạt được, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các huyện, thị, thành
phố trong tỉnh để hỗ trợ một phần kinh phí theo
chương trình khuyến công trung ương và địa phương.
Qua đó, góp phần khuyến khích kịp thời các cơ sở,
DN đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất
lượng sản phẩm, hàng hóa. Đồng thời, Trung tâm sẽ
làm tốt công tác phổ biến các chính sách hỗ trợ theo
chương trình khuyến công. Từ đó, giúp cho các cơ sở
sản xuất, đơn vị kinh doanh trong tỉnh nắm bắt và tiếp
cận được nguồn vốn một cách hiệu quả nhất. Trong
quá trình thực hiện, Trung tâm sẽ đôn đốc các cơ sở,
DN hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đề án và
đúng tiến độ đề ra.
Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động hỗ
trợ có trọng tâm, trọng điểm, Khuyến công Thái
Nguyên đã thực hiện hiệu quả các nội dung, chương
trình đề ra. Đặc biệt, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy
móc, đổi mới công nghệ cho các đơn vị đã nhận được
sự quan tâm từ các DN, cơ sở sản xuất trong và ngoài
tỉnh cùng lĩnh vực đến học hỏi và mạnh dạn đầu tư,
mở rộng phát triển sản xuất 
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Khuyến công Hà Nam:

TÍCH CỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Công ty CP Apatex (hay còn gọi Công ty Đức Mạnh 3) thuộc Công ty TNHH Tứ Hải Hà
Nam là một đơn vị thành viên vừa & nhỏ được thành lập từ năm 2014, có hơn 300 CBCNV
lao động chuyên gia công quần áo theo nguyên liệu từ đối tác. Kể từ khi thành lập, Công ty
Apatex đã gặp không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, nguyên nhân chủ yếu là do gia
công sản phẩm bằng phương pháp thủ công đã làm chậm tiến độ hoàn thành công việc.
LONG TRỌNG

Đ

ể khắc phục khó khăn đó cho doanh nghiệp
vừa & nhỏ, Trung tâm Khuyến công & Xúc
tiến thương mại tỉnh Hà Nam (Khuyến
công Hà Nam) đã hỗ trợ đơn vị đầu tư mua
thêm các loại máy gia công công nghệ mới như: Máy
dập bông, máy làm bìa cứng, máy hút lông... Ngoài ra,
Khuyến công Hà Nam còn mở lớp tập huấn việc làm
cho hơn 200 người nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có tay
nghề tốt cho Công ty Apatex. Qua đó, đã giúp Công ty
hoạt động hiệu quả hơn, thu nhập của người lao động
ổn định ở mức từ 6-11 triệu đồng/người/tháng, đảm
bảo quyền lợi cho lao động có tay nghề, giải quyết việc
làm cho người dân địa phương và tiết kiệm được số tiền
20 triệu đồng/tháng nhờ vào việc giảm thiểu số lượng
công nhân sử dụng máy,...
Trao đổi với các phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Tú
- Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam cho
biết: “Đề án của Trung tâm Khuyến công Hà Nam đã
giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, khắc phục những
khó khăn về máy móc và nguồn nhân lực. Đặc biệt,Trung
tâm Khuyến công còn nắm bắt rất rõ tình hình hoạt động
của các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn, từ đó có sự hỗ
trợ rất hiệu quả...”. Còn ông Đào Quyết Tiến - Chủ tịch
UBND xã Thanh Nguyên đánh giá: “Công ty Apatex là
doanh nghiệp giải quyết việc làm, tăng mức thu nhập
bình quân đầu người cho nhân dân trên địa bàn, tích cực
tham gia các hoạt động từ thiện, phong trào văn hóa của
xã. Đây là những hoạt động đã thúc đẩy xây dựng thành
công chương trình nông thôn mới của xã. Đáng lưu ý hơn
là Công ty luôn chấp hành các quy định như đảm bảo
vệ sinh môi trường, phối hợp với các cơ quan chức năng
một cách hiệu quả để đảm bảo an ninh trật tự trên địa
bàn xã nói riêng, toàn huyện nói chung...”.
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Ông Nguyễn Ngọc Tú - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tứ Hải
Hà Nam nhận Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương Mại &
Công Nghiệp Việt Nam

Có thể nói, bằng đề án hỗ trợ của Khuyến công Hà
Nam đối với Công ty Apatex không chỉ là giải quyết hỗ
trợ máy móc, đáp ứng nguồn nhân lực để phát triển bền
vững, mà qua đó đã giúp Công ty TNNHH Tứ Hải Hà
Nam khẳng định được vị thế trong nước và các thị trường
khác như: Châu Âu, Hàn Quốc, Tây Ban Nha,... 
Công ty TNHH Tứ Hải Hà Nam là doanh nghiệp chuyên
gia công quần áo rét được thành lập từ 2004, hiện đang
có hơn 1000 lao động làm việc tại 3 đơn vị thành viên là
Công ty CP Đức Mạnh 1, Công ty CP Đức Mạnh 2, Công
ty CP Apatex (Đức Mạnh 3). Trải qua hơn 10 năm thành
lập và phát triển, Công ty đã được BCH Liên đoàn Lao
động tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen vào năm 2013, Nhận
Bằng khen của Chủ tịch Phòng Thương Mại & Công
Nghiệp Việt Nam vì “Đã có thành tích xuất sắc trong
công tác xây dựng và phát triển Hiệp hội, Hiệp hội doanh
nghiệp, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng
đồng doanh nghiệp Việt Nam” năm 2015,...
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Đồng Nai:

ƯU TIÊN KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NGÀNH GỐM TRUYỀN THỐNG
Nằm chủ yếu ở vùng đất Biên Hòa, Đồng Nai, nghề gốm truyền thống nơi đây có vai trò quan
trọng trong việc phát triển kinh tế, văn hóa của địa phương. Ngoài yếu tố tạo công ăn việc
làm và thu nhập cho người lao động, góp phần thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu của địa phương,
ngành gốm còn thể hiện bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam nói chung và Đồng Nai nói riêng.
MINH VŨ

Đ

ặc trưng nổi bật của sản phẩm gốm mỹ
nghệ Biên Hòa, Đồng Nai là sự kết hợp
của men tro và chất tạo màu từ hợp kim
đồng, màu men đá đỏ, gốm đất đen. Các
sản phẩm gốm nơi đây mang tính thẩm mỹ cao, các họa
tiết trang trí cân đối, bố cục hài hòa được nhiều nước trên
thế giới biết đến. Nhờ đó, ngoài việc cung ứng cho người
tiêu dùng trong nước, gốm Biên Hòa còn được xuất khẩu
sang thị trường các nước châu Âu, Mỹ, Nhật Bản…
Mặc dù đã tạo được chỗ đứng nhất định trên thị
trường, tuy nhiên, nghề gốm Đồng Nai đang đứng trước
nguy cơ bị mai một do nhiều nguyên nhân khác nhau
như: Nguồn nhân lực có tay nghề cao ngày càng thiếu
hụt; hình thức sản phẩm thiếu tính sáng tạo, đổi mới; thị
trường không ổn định; khó khăn về cơ chế chính sách…
Để duy trì và phát triển nghề gốm, tỉnh Đồng Nai
đã ban hành Quy hoạch phát triển ngành gốm mỹ nghệ
trên địa bàn tỉnh, trong đó xác định ngành gốm mỹ nghệ
là ngành nghề truyền thống được ưu tiên khuyến khích
đầu tư phát triển. Trên cơ sở đó, cụm công nghiệp gốm
Tân Hạnh đã được hình thành và đưa vào khai thác sử
dụng, trong đó, các doanh nghiệp gốm thuộc diện di
dời đầu tư vào cụm công nghiệp gốc Tân Hạnh được
ngân sách hỗ trợ 60% chi phí sử dụng hạ tầng.
Cùng với đó, từ năm 2007 đến nay, Trung tâm
Khuyến công tỉnh thường tổ chức các cuộc thi sáng
tạo sản phẩm hàng thủ công mỹ nghệ tỉnh Đồng Nai.
Các sản phẩm dự thi được làm từ nhiều chất liệu khác
nhau, đa số sản phẩm được làm bằng gốm sứ, gỗ, đá,
mây tre, giấy, đất sét... Qua đó, nhiều tác phẩm nghệ
thuật độc đáo, mới lạ đã được các nghệ nhân sáng tạo
ra. Số lượng tác phẩm nghệ thuật được làm bằng gốm
sứ tham gia cuộc thi cũng có xu hướng ngày càng tăng
cao qua các năm. 11 năm qua, tổng số tác phẩm gốm
tham gia cuộc thi là 564 tác phẩm, có 69 tác phẩm

Gốm mỹ nghệ Biên Hòa luôn giữ được nét đặc trưng của
gốm sứ xưa

đạt giải, chiếm 12% tác phẩm dự thi. Đặc biệt, năm
2012, sản phẩm Bình đá hoa bằng gốm của Công ty
TNHH gốm mỹ nghệ XK Kim Long được bình chọn
là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh.
Bên cạnh đó có 3 cá nhân làm nghề gốm được UBND
tỉnh phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân” và 38 cá nhân
được phong tặng danh hiệu “Thợ giỏi”.
Thời gian tới, để tiếp tục tạo điều kiện cho nghề
gốm truyền thống của tỉnh phát triển, Sở Công Thương
sẽ tiếp tục tập trung triển khai các chính sách hỗ trợ
như tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, tạo
điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp ngành gốm
tham gia các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước
nhằm mở rộng thị trường xuất khẩu; xây dựng điểm
du lịch làng nghề… Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các
hoạt động khuyến công về hỗ trợ đào tạo nghề, ứng
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào hoạt động sản xuất
ngành gốm nhằm bảo tồn và phát triển bền vững nghề
gốm truyền thống ở Biên Hòa, Đồng Nai 
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VĂN THIÊN
HÓA - PHƯỚC
XÃ HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA
Địa chỉ: 139 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Xưởng sản xuất: Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM
ĐT: (028) 2264 6699 * Fax: (028) 362 00469
Website: thienphuocplastic.com.vn * Email: info@ thienphuocplastic.com.vn

Được thành lập ngày 25/09/2015, Công ty CP Sản xuất Thương mại Nhựa Thiên Phước hoạt động trong
lĩnh vực sản xuất ống luồn dây điện bằng nhựa HDPE, PVC, phụ kiện và các chi tiết kỹ thuật cung cấp cho
ngành điện, viễn thông, xây dựng trong nước và các nước trong khu vực.
Để đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành. Thiên Phước đã
mạnh dạn đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện đại tiên tiến từ Hàn Quốc,
Trung Quốc nhằm ổn định chất lượng và tăng năng suất sản phẩm cao nhất, mang đến sản phẩm tốt nhất
cho khách hàng.
Sản phẩm chính của Thiên Phước bao gồm:
 Ống luồn dây điện nhựa xoắn HDPE: Được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nhập
khẩu từ Thái Lan, A rập và 1 số nước Trung Đông sẽ góp phần “hạ ngầm” hệ
thống cáp điện, viễn thông của các thành phố, dự án và khu công nghiệp.
Ống nhựa xoắn HDPE

 Ống nhựa PVC âm tường: Được sản xuất từ nhựa PVC chất lượng cao, khả
năng chống cháy, chịu va đập và áp xuất được sử dụng trong các công trình xây
dựng, tòa nhà, chung cư cao tầng và dân dụng.

Ống luồn dây điện PVC
Ống luồn dây điện PVC

 Phụ kiện ống HDPE, PVC và các chi tiết kỹ thuật nhựa khác.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhựa Thiên Phước đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất
lượng của Việt nam và Châu Âu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng.
Với chất lượng tốt, giá cạnh tranh chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội giúp quý khách thực hiện được ý tưởng
của mình.
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TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN THỦ ĐỨC
Địa chỉ: Km số 9, Đường Hà Nội, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: (84.28) 22144647 / 22141417 / 22141413 * Fax: (84.28) 3896159
Email: codientd@vnn.vn * Website: http:/www.codientd.com

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH:

Máy biến áp phân phối lõi kim loại Amorphous
Amorphous metal distribution transformer

Bộ phận cắt và xếp lớp
Shearing and stacking unit

Lò ủ lõi trong từ trường
Core annealing furnace under magnetic field
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Chế tạo máy biến áp các loại:
Công suất: (10-63.000) kVA;
Điện áp đến: 110 kV;
Chế tạo phụ tùng cho các Nhà máy điện;
Thí nghiệm và sửa chữa thiết bị điện;
Gia công cơ khí, sản xuất trụ điện thép và giá
đỡ thiết bị đến 500 kV;
Kinh doanh và xuất nhập khẩu máy biến áp,
các phụ tùng, thiết bị điện;
Sửa chữa, lắp đặt các tổ máy phát điện Diesel;
Xây lắp các công trình điện công nghiệp, dân
dụng đến cấp điện áp 220 kV;
Kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, viễn
thông, kinh doanh du lịch lữ hành quốc tế và
nội địa;
Kinh doanh khách sạn (không kinh doanh
khách sạn tại Thành phố Hồ Chí Minh);
Xây dựng, lắp đặt các nhà máy thủy điện vừa
và nhỏ;
Cho thuê nhà ở, nhà phục vụ mục đích kinh
doanh, kho bãi (chỉ thực hiện khi có dự án được
cấp có thẩm quyền phê duyệt);
Sản xuất các loại vật liệu kỹ thuật điện;
Kinh doanh bất động sản.
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