








Website: congnghieptieudung.vn Giá: 30.000đ

Ảnh bìa 1: Hệ thống năng lượng mặt trời lắp mái nối lưới điện tòa nhà EVNCPC

Trình bày: Hương Lan

Đ/C: 46 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 39 39 27 00
Nhà báo Tướng Văn Thuận - Thường trú 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
Đ/C: 12/16 Trần Thị Kỷ, TP. Quy Nhơn, 
Bình Định / Điện thoại: 0962433800

In tại Công ty in Công nghệ cao

Email: xuantruong510@gmail.com

Nhà báo Lê Xuân Trường
ĐT: 0914760884

Nhà báo Hoàng Lan
ĐT: 0903438669
Email: hoanglanvba@gmail.com
Nhà báo Trịnh Như Quỳnh
ĐT: 0982685558
Email: tnquynh.congnghieptieudung@gmail.com

Email: nguyendung.tccn@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng
ĐT: 0913372898

Số 64/GP-BTTTT, cấp ngày 17/02/2014

Tin Tức - Sự kiện
Cần nhiều giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Xu hướng sản xuất thực phẩm sạch theo chuỗi trong năm 2019

6

10

12

14

16

nGhiên cứu - Trao đổi
Phát triển công nghiệp hỗ trợ để tạo đà cho công nghiệp ô tô Việt Nam...

Để kinh tế tư nhân bứt phá trong thời kỳ mới

Một góc nhìn khác về ùn tắc giao thông ở nội thành Hà Nội

54
Văn hóa - Xã hội
Trang thơ

46

47

49

50

52

53

khuyến cônG
Thanh Hóa: Tháo gỡ khó khăn trong công tác khuyến công

Khuyến công Quảng Nam: Luôn tạo điều kiện để nông sản địa phương...

Khuyến công Bình Định: Điểm tựa cho công nghiệp nông thôn phát triển

Khuyến công Thái Bình: Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản lý...

An Giang: Hiệu quả từ hoạt động khuyến công

Đồng Nai: Phát huy hiệu quả trong việc ứng dụng thiết bị tiên tiến sản xuất...

40

42

địa phươnG
Tạo sung lực mới, xây dựng Quy Nhơn xứng tầm đô thị loại 1

Trường Đại học Quang Trung: Sức hấp dẫn cho sinh viên...

18

20

22

26

28

30

32

36

38

đồnG hành cùnG Doanh nGhiệp
Tập đoàn Hoa Sen: Khẳng định vị trí hàng đầu trên thị trường tôn - thép

EVN hỗ trợ tối đa cho các nhà máy điện mặt trời sớm đi vào vận hành...

Thời trang May 10 - sự lựa chọn của đông đảo người tiêu dùng

EVNNPT: Ứng dụng công nghệ giám sát và chẩn đoán tình trạng MBA...

HBT thành công nhờ tạo được lòng tin với khách hàng

Điểm hò hẹn của chúng tôi

Câu lạc bộ “Vui là chính”

Shanam - Tự hào thương hiệu chè Việt

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung: Mức chia cổ tức năm 2018 là 40%



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG6 7

Ngày 02/4/2019, phát biểu khai mạc phiên họp thường kỳ của Chính phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh, vấn đề quan trọng nhất, cần tập trung cao nhất, nỗ lực 
cao nhất là phải bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong cả năm và giải quyết toàn diện 
các vấn đề xã hội, nhất là lĩnh vực văn hóa, giáo dục. Tuy bối cảnh không được thuận lợi, song 
các tổ chức quốc tế vẫn có đánh giá tích cực triển vọng kinh tế Việt Nam.

Mai Hương

Theo ADB dự báo, kinh tế Việt Nam sẽ 
tăng 6,8% trong năm 2019. WB dự báo 
kinh tế Việt Nam dự báo tăng trưởng 
6,6% trong năm 2019, cao hơn bình quân 

khu vực Đông Á-Thái Bình Dương (khoảng 6%). Trong 
đó, GDP quý I/2019 tăng khá, đạt 6,79%. Kinh tế vĩ 
mô ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 
giảm 0,21%, bình quân quý I/2019 tăng 2,63%. Tổng 
cầu tiếp tục tăng mạnh, là điểm sáng trong bức tranh 
tổng thể. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 
vụ tiêu dùng tăng 12%. Khách quốc tế đến Việt Nam 
tiếp tục tăng mạnh, đạt trên 4,5  triệu lượt, tăng 7%. 
Xuất siêu trong quý I đạt 536 triệu USD. Doanh nghiệp 
thành lập mới đạt 28.451 doanh nghiệp, tăng 6,2%. Số 
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt trên 15.000 
doanh nghiệp. Điều này cho thấy môi trường đầu tư 
kinh doanh ngày càng được cải thiện, sự tin tưởng của 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ cũng đã đề cập tới việc 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
cùng Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ 
chức công bố Báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh (PCI) 2018. Theo kết quả khảo sát, dẫn 
đầu bảng xếp hạng PCI 2018 là tỉnh Quảng Ninh với 
70,36 điểm trên thang điểm 100, tiếp đến là Đồng Tháp 
(70,19 điểm); Long An (68,09 điểm), Bến Tre (67,67 
điểm). Các tỉnh, thành phố tiếp theo trong nhóm 10 
tỉnh, thành phố đứng đầu bao gồm: Đà Nẵng, Bình 
Dương, Quảng Nam, Vĩnh Long, Hà Nội và Tp. Hồ 
Chí Minh. Các địa phương nằm trong nhóm xếp hạng 
cao còn có Cần Thơ, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Tây Ninh, 
Bắc Ninh, Hải Phòng, Khánh Hòa, Thái Nguyên, Nghệ 
An, Bình Định… 

Theo Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kriten-
brink, năm nay, chỉ số PCI đạt mức cao nhất kể từ 
khi bắt đầu thực hiện báo cáo năm 2005. PCI đã trở 
thành một báo cáo được coi trọng và có tác động 
giúp thúc đẩy cải cách kinh tế, nhằm khuyến khích 
tính minh bạch, gia tăng đầu tư, thương mại và tăng 
trưởng kinh tế. USAID sẽ tiếp tục gia hạn dự án PCI 
thêm 3 năm nữa. 

Kết quả trên cho thấy một số lĩnh vực của môi 
trường kinh doanh có thay đổi tích cực hơn so với năm 
2017 như chi phí không chính thức giảm, 49% doanh 
nghiệp tư nhân trong nước và 56% doanh nghiệp FDI có 
nhu cầu mở rộng kinh doanh, nhưng vẫn còn dấu hiệu 
gia tăng tỷ lệ doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong 
hoạt động, trong đó, phần lớn là các doanh nghiệp tư 
nhân nhỏ và siêu nhỏ. Bên cạnh đó, cần phải tiếp tục 
nâng cao tính liêm chính, minh bạch, tăng cường chất 

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ

Cần nhiều giải pháp để nâng Cao

NăNg Lực cạNH TraNH cấp TỉNH
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lượng đào tạo lao động, cải thiện dịch vụ hỗ trợ doanh 
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong các thủ 
tục hành chính liên quan đến đất đai, thuế, hải quan… 
Trong quá trình này, vai trò của các chính quyền cấp 
tỉnh là rất quan trọng.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế 
VCCI - Giám đốc Dự án PCI: Các chỉ tiêu đo lường chi 
phí không chính thức trong PCI 2018 đã có sự cải thiện 
so với năm trước, hiện tượng “tham nhũng vặt”, cụ thể 
là chi phí bôi trơn nhỏ mà DN phải chi trả để xin cấp 
các loại giấy phép trong năm 2018 đã giảm so với thời 
kỳ trước. Tuy nhiên, những chỉ tiêu phản ánh về hiện 
tượng chi phí không chính thức vẫn còn tương đối cao 
khi 58% DN trong nước vẫn còn bị nhũng nhiễu; 54% 
DN vẫn phải trả chi phí bôi trơn và có đến 48,4% doanh 
nghiệp cho biết, việc “chi trả “hoa hồng” để có cơ 
hội thắng thầu” (năm 2017 là 54,9%). Chỉ 30,8% doanh 
nghiệp cho biết, có chi trả chi phí không chính thức để 
đẩy nhanh thủ tục đất đai (giảm so với 32% vào năm 
2017), nhưng vẫn còn 39,3% DN khẳng định có chi trả 
chi phí không chính thức cho cán bộ thanh, kiểm tra 
(năm 2017 là 51,9%).

Giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới là thông 
tin rộng rãi hơn và hướng dẫn các doanh nghiệp về các 
quy định pháp luật trong nước cũng như cam kết quốc 
tế về các cơ chế giải quyết tranh chấp sẵn có. Cần phát 
triển những hướng dẫn thân thiện, thuận lợi cho các 
doanh nghiệp về cách thức sử dụng trọng tài thương 

mại. Việt Nam cần xem xây dựng cơ chế giải quyết tranh 
chấp hiệu quả là một trụ cột trong chuỗi những giải pháp 
nâng cao năng lực cạnh tranh Việt Nam như cải thiện 
chất lượng sơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, các hệ thống 
pháp luật và chất lượng điều hành trong nước

Mô hình kinh tế du lịch biển  - đảo - đất liền là động lực để Quảng Ninh cất cánh

Chỉ số năng lực cạnh tranh CPI năm 2018
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Đây là Chương trình không những góp 
phần quan trọng cho việc đảm bảo, ổn 
định an ninh năng lượng quốc gia mà còn 
thể hiện hiện cam kết của Việt Nam với 

cộng đồng quốc tế về giảm phát thải khí nhà kính theo 
đúng thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Theo đó, 

Chương trình đặt ra mục tiêu cụ thể cho giai đoạn từ nay 
đến năm 2025, tổng mức năng lượng tiêu thụ toàn quốc 
tiết kiệm từ 5 - 7%; Mức tổn thất điện năng giảm xuống 
dưới 6,5%; Giảm mức tiêu hao năng lượng bình quân cho 
các ngành/phân ngành công nghiệp so với giai đoạn 2015 
- 2018; Đảm bảo 100% cơ sở tiêu thụ năng lượng trọng 

Chính phủ phê duyệt
cHươNg TrìNH Quốc gia Về sử dụNg NăNg LượNg 

TiếT kiệm Và Hiệu Quả giai ĐoạN 2019 - 2030
Việt Nam đang trên đà phát triển nhanh về kinh tế đã kéo theo nhu cầu tiêu thụ năng lượng 
tăng cao. Do vậy, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả sẽ có ý nghĩa quan trọng trong việc 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và cải thiện môi trường sống tự nhiên hiện tại. Trong 
những năm qua, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị định về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và gần đây nhất, tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019, Chính phủ đã phê duyệt 
Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) giai 
đoạn 2019 - 2030.

anH Tuấn

Sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng sẽ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và xanh hóa môi trường tự nhiên.
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điểm áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo đúng 
quy định; Đạt 90% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương xây dựng và phê duyệt kế hoạch, chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương; 
Đào tạo, cấp chứng chỉ cho 3.000 chuyên gia quản lý 
năng lượng và kiểm toán năng lượng… 

Giai đoạn đến năm 2030, tổng mức tiêu thụ năng 
lượng toàn quốc tiết kiệm được từ 8 - 10%; Mức tổn 
thất điện năng giảm xuống dưới 6,0%; Giảm 5% lượng 
tiêu thụ xăng, dầu trong giao thông vận tải so với dự 
báo nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu của ngành đến năm 
2030; 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
xây dựng và phê duyệt kế hoạch, chương trình sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại địa phương; Đạt 
90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp được 
tiếp cận, áp dụng các giải pháp sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả; Thực hiện dãn nhãn năng lượng đối 
với 50% các loại sản phẩm vật liệu xây dựng có yêu cầu 
về cách nhiệt sử dụng trong công trình xây dựng…

Trên cơ sở đó, Chương trình đã đề ra nhiều nhiệm 
vụ trọng tâm cần phải thực hiện với tổng kinh phí cho 
cả giai đoạn 2019 - 2030 là 4.400 tỷ đồng. Trong đó, một 
trong những nhiệm vụ chủ yếu của Chương trình là xây 
dựng trung tâm dữ liệu năng lượng sạch Việt Nam với 
đầy đủ các cơ sở dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông 
tin về năng lượng và SDNLTK&HQ. Cụ thể, Trung tâm 
sẽ thực hiện chức năng thống kê năng lượng, thiết lập 
hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu ngành về 
năng lượng; Xây dựng cơ chế phối hợp, chia sẻ thông 
tin về cơ sở dữ liệu năng lượng; Đẩy mạnh việc ứng 
dụng các công nghệ, thiết bị thông minh được tích hợp 
trong quản lý, vận hành hệ thống sử dụng năng lượng 
và quản lý, điều hành giao thông vận tải; Xây dựng và 
hướng dẫn sử dụng phần mềm trong quản lý, cập nhật 
dữ liệu SDNLTK&HQ sao cho phù hợp với các đối 
tượng sử dụng năng lượng, các cơ quan quản lý năng 
lượng các cấp từ trung ương đến địa phương.

Bên cạnh đó, Chương trình cũng sẽ hỗ trợ về kỹ 
thuật và tài chính cho các đơn vị trong việc ứng dụng 
công nghệ mới có hiệu suất năng lượng cao trong sản 
xuất, chế tạo máy móc, trang thiết bị, dây chuyền sản 
xuất, liên lạc viễn thông, tưới tiêu, khai thác và nuôi 
trồng đánh bắt thủy hải sản… Ngoài ra, Chương sẽ đẩy 
mạnh công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về SDNLTK&HQ; Tăng cường quan hệ, 
hợp tác quốc tế trong lĩnh vực SDNLTK&HQ…

Để thực hiện tốt các dự án trên, Chương trình đã đề 
ra nhiều giải pháp như: Thành lập Ban Chỉ đạo Chương 
trình quốc gia về SDNLTK&HQ tại trung ương và cơ 

quan thường trực tại các địa phương; Đẩy mạnh công 
tác truyền thông, thông tin, tuyên truyền, giáo dục, 
phổ biến và hướng dẫn nâng cao nhận thức của cộng 
đồng về tiết kiệm năng lượng; Tăng cường công tác 
kiểm tra, giám sát, quản lý việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trong tất cả các cấp, các ngành và các 
lĩnh vực theo đúng quy định của pháp luật…

Là đơn vị được Chính phủ giao làm cơ quan 
thường trực của Ban Chỉ đạo Chương trình quốc gia về 
SDNLTK&HQ, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ 
trì, lập kế hoạch năm và tổng hợp đề xuất các nhiệm 
vụ của các bộ, ngành, địa phương liên quan; Rà soát, 
sửa đổi, bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
định mức kỹ thuật về SDNLTK&HQ nhằm mang lại 
các cơ chế tài chính thúc đẩy thị trường dịch vụ năng 
lượng. Đồng thời, Bộ Công Thương xây dựng các quy 
định về chứng nhận SDNLTK&HQ cho cơ sở sử dụng 
năng lượng, bao gồm: Tiêu chí đánh giá, tổ chức đánh 
giá, giám sát, kiểm tra, cấp chứng nhận và quy trình 
thực hiện việc cấp chứng nhận; Thực hiện việc hỗ trợ 
kỹ thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư, lắp đặt, cải tạo, sản 
xuất phương tiện thiết bị với quy trình công nghệ tiên 
tiến cho các cơ sở sản xuất và các hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương có vai trò hướng 
dẫn các địa phương trong công tác lập, phê duyệt và 
thực hiện kế hoạch SDNLTK&HQ; Chỉ đạo tổ chức 
thực hiện các hoạt động về truyền thông, giáo giục 
và định kỳ tổ chức các cuộc thi, chương trình xúc tiến 
thương mại; Mở rộng hợp tác quốc tế, tăng cường trao 
đổi kinh nghiệm, khoa học công nghệ và đào tạo nguồn 
nhân lực thông qua triển khai các dự án hợp tác về sử 
dụng năng lượng xanh trong các lĩnh vực năng lượng, 
công nghiệp và thương mại…

Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến và hướng dẫn nâng cao 
nhận thức của cộng đồng về tiết kiệm năng lượng
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Xu HướNG SảN XuấT

thực phẩm sạch theo chuỗi
trong năm 2019

Doanh nghiệp cùng đồng hành 

Cứ có sâu bệnh là bơm thuốc đã trở thành thói 
quen của nhiều người sản xuất nông nghiệp. Tình trạng 
lạm dụng thuốc hóa học của người nông dân không 
phải là hiếm ở nhiều nơi, theo ông Tạ Văn Tường - 
Giám đốc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà 
Nội, khi đời sống kinh tế ngày càng cao, nhu cầu sử 
dụng thực phẩm của NTD trong nước cũng gia tăng 
nhanh chóng, điều này đòi hỏi năng suất cũng phải tăng 
theo để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cũng vì chạy theo 
số lượng mà không ít nông dân chỉ quan tâm đến năng 
suất, lợi nhuận, không chú ý đến chất lượng nông sản.

Trước tình hình đó, thời gian qua, trong chuỗi cung 
ứng thực phẩm an toàn, DN luôn được xác định là “đầu 
tàu”, có vai trò quyết định trong phát triển chuỗi liên 
kết từ tổ chức sản xuất gắn với sơ chế, chế biến đến 
tiêu thụ, phân phối trực tiếp nông sản thực phẩm an 
toàn trên thị trường. Trong đó, nổi lên một số DN điển 
hình như: Tập đoàn TH; Công ty VinEco (Tập đoàn 
Vingroup); Tập đoàn Minh Phú; Công ty Rau quả sạch 
quốc tế FVF… Các đơn vị cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ 
quy định về an toàn thực phẩm, công khai, minh bạch 
thông tin về sản phẩm và thực hiện cung ứng nông sản 
thực phẩm an toàn, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. 

Để tiến tới sản xuất an toàn thì các mô hình áp dụng 
tiến bộ kỹ thuật, mô hình sản xuất thân thiện với môi 
trường cần phải được triển khai nhân rộng. Theo đó, 
quy trình từ người sản xuất, thu mua, phân phối phải 
khép kín và được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì điều này 

mà hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã tự chủ động được 
vùng nguyên liệu bằng cách thuê đất của người dân để 
hình thành nên trang trại của riêng mình. Các sản phẩm 
chăn nuôi và trồng trọt trong trang trại đều được kiểm 
định, cấp giấy chứng nhận ATTP, sau đó được đóng gói 
và chuyển thẳng đến cửa hàng. Với chuỗi sản xuất như 
vậy, NTD có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào những sản 
phẩm được cung cấp ra thị trường. Tuy nhiên, giá các 
sản phẩm sạch thường cao hơn từ 30 - 40% so với sản 
phẩm tương tự ngoài chợ.

đáp ứng tiêu chí để “chinh phục” người 
tiêu Dùng

Trong cuộc điều tra bình chọn Hàng Việt Nam chất 
lượng cao năm 2019 do Hội Doanh nghiệp Hàng Việt 

“Con đường từ dạ dày đến nghĩa địa chưa bao giờ ngắn đến thế” - câu nói cho thấy vấn đề về 
thực phẩm bẩn đang là mối lo hiện hữu của con người hiện nay. Trước thực trạng “ăn cũng 
chết mà không ăn cũng chết” thì xu hướng sử dụng thực phẩm sạch đang được người tiêu 
dùng (NTD) hướng đến. Đã có nhiều doanh nghiệp đang dần hình thành chuỗi sản xuất 
khép kín trong sản xuất thực phẩm sạch, giờ đây NTD có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào 
những sản phẩm được cung cấp ra thị trường.

PHạM Trường

Sản phẩm rau sạch Vineco (Tập đoàn Vingroup) đáp ứng 
tiêu chuẩn VietGap
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Nam chất lượng cao chủ trì thực hiện và công bố hồi 
cuối tháng 2 vừa qua, có tới 90% người tiêu dùng nhận 
định rằng sản phẩm đạt các chứng nhận tiêu chuẩn như 
ISO, VietGAP, GlobalGAP... sẽ giúp họ yên tâm hơn 
khi mua sử dụng. Cuộc khảo sát này còn chỉ ra yếu tố 
chất lượng và tính an toàn khi sử dụng là 02 tiêu chí 
được người tiêu dùng hiện nay quan tâm hơn cả. Điều 
này cho thấy, khi các doanh nghiệp muốn chinh phục 
người tiêu dùng Việt thì phải chú trọng đến việc áp 
dụng các chứng chỉ này để đưa vào quy chuẩn sản xuất 
hàng chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Cũng liên quan đến việc hình thành chuỗi sản xuất 
khép kín, hiện các địa phương đã hình thành 1.096 
chuỗi với 1.426 sản phẩm và 3.174 địa điểm bán hàng 
được kiểm soát theo chuỗi. Quy trình sản xuất này có 
sự tham gia của 100 hợp tác xã, 250 công ty… Tính đến 
tháng 11/2018, cũng đã có 63 tỉnh, thành triển khai xây 
dựng và phát triển mô hình chuỗi sản xuất sạch từ trang 
trại đến bàn ăn.

Việc kiểm soát an toàn thực phẩm đã tạo hiệu quả 
trong toàn bộ chuỗi cung ứng, chủ động trong việc bảo 
vệ sức khỏe và quyền lợi người tiêu dùng. Sản phẩm sản 
xuất theo chuỗi có đầy đủ thông tin truy xuất nguồn 
gốc, góp phần củng cố niềm tin nơi người tiêu dùng đối 
với nông sản Việt.

Tuy nhiên, trước thực tế hiện nay, công tác kết nối 
các khâu của chuỗi giữa doanh nghiệp sản xuất với các 
đơn vị kinh doanh còn lỏng lẻo, chưa ký kết được hợp 
đồng ổn định, lâu dài; chưa có kế hoạch, chiến lược sản 
xuất kinh doanh phù hợp. Mặt khác, các cơ chế chính 

sách trong việc xây dựng và phát triển mô hình chuỗi 
cung ứng thực phẩm nông - lâm - thủy sản an toàn chưa 
rõ ràng và cụ thể, dẫn đến hạn chế khả năng đầu tư và 
phát triển của doanh nghiệp.

Vì thế, để chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn trở 
thành tập quán trong canh tác, cần xây dựng và phát 
triển chuỗi liên kết ngang, thành lập hợp tác xã, tổ 
hợp tác để giảm đầu mối trung gian. Nhà nước cần 
hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương 
trình xúc tiến thương mại thông qua xây dựng web-
site, logo, nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm, chỉ dẫn 
địa lý, kỹ năng tiếp cận thị trường. Để sản phẩm được 
lan tỏa đến người tiêu dùng, cần có chính sách hỗ 
trợ phát triển các điểm bán sản phẩm an toàn theo 
chuỗi được chứng nhận để người tiêu dùng dễ dàng 
nhận biết và ủng hộ. Ngoài ra, đẩy mạnh liên kết sản 
xuất nông nghiệp thông qua việc hình thành hợp tác 
xã kiểu mới gắn với ứng dụng khoa học kỹ thuật công 
nghệ cao, công nghệ 4.0. Đồng thời, hướng tới sản 
xuất hàng hóa lớn tập trung, có chất lượng đồng đều, 
từng bước đáp ứng yêu cầu thị trường tiêu thụ ổn định 
về số lượng và chất lượng. 

Việt Nam hiện có 2.600 cơ sở sản xuất được cấp 
chứng nhận VietGap và hơn 1.250 chuỗi thực phẩm an 
toàn sẽ được triển khai trong năm 2019, đây chính là cơ 
hội tốt cho người sản xuất, nuôi trồng và doanh nghiệp 
chế biến thực phẩm nông sản trong nước. Hy vọng vấn 
đề đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nông 
nghiệp sẽ có những chuyển biến tích cực, góp phần 
nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng Việt

Mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao trồng rau sạch thủy canh của Công ty TNHH Đà Lạt GAP
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Thời gian qua ngành công nghiệp ô tô Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực cho sự 
nghiệp CNH - HĐH đất nước. Tuy nhiên, phải thừa nhận ngành này cũng đang phải đối 
diện với không ít khó khăn, thách thức đó là tỷ lệ nội địa hóa còn thấp, đặc biệt là trong bối 
cảnh hội nhập AFTA. Bởi vậy, phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành ô tô Việt Nam 
là việc làm tất yếu.

phÁt tRIỂn CÔnG nGhIệp hỖ tRỢ ĐỂ tẠO ĐÀ ChO

cÔNg NgHiệp Ô TÔ ViệT Nam BỨT pHÁ

phát triển ngành công nghiệp ô tô - 
nhìn từ các nước

Công nghiệp ô tô là ngành công nghiệp công nghệ 
cao, đa lĩnh vực, từ cơ khí, điện, điện tử, tự động hóa đến 
nhựa, cao su, kính... Do đó, ngành CNHT sản xuất ô tô 
đóng vai trò vô cùng quan trọng, không chỉ sản xuất linh 
kiện trực tiếp mà còn thực hiện nhiều công đoạn gián 
tiếp hỗ trợ sản xuất các bộ phận, ví dụ: CNHT sản xuất 
khuôn đúc các linh kiện nhựa và kim loại sử dụng công 
nghệ cán, ép, dập... Phát triển CNHT là điều kiện thiết 
yếu để đón nhận chuyển giao công nghệ và thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài, tạo ra những cụm tổ hợp CNHT về ô 
tô. Các công ty đa quốc gia thường chọn đầu tư ở những 
nơi có nền CNHT phát triển nhằm cắt giảm chi phí 
nguyên vật liệu, linh kiện, phụ tùng. CNHT nói chung, 
CNHT ngành công nghiệp ô tô nói riêng phát triển sẽ 

góp phần quan trọng trong đổi mới sản xuất, nâng cao 
tiềm lực nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 
hiện đại của một quốc gia. Nắm bắt được những vấn đề 
cốt lõi này, một số quốc gia trong khu vực đã sớm đưa ra 
những chính sách hợp lý để thúc đẩy phát triển CNHT 
ngành công nghiệp ô tô. Tại Nhật Bản, các tập đoàn 
ô tô lớn như: Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda... đạt 
được thành công như hiện nay là nhờ Chính phủ đã sớm 
quan tâm, đầu tư phát triển CNHT. 90% doanh nghiệp 
sản xuất các linh kiện cho những tập đoàn ô tô là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN). Gần thập kỷ qua, 
Nhật Bản đã quy hoạch loại hình doanh nghiệp này vào 
cụm CNHT, đồng thời thành lập quỹ riêng để hỗ trợ về 
vốn. Các doanh nghiệp chỉ mất tối đa 3 ngày là có thể 
hoàn thành các thủ tục vay vốn với nhiều chính sách ưu 
đãi. Ngoài ra, 110 trung tâm hỗ trợ máy móc thiết bị và 
47 trung tâm hỗ trợ công nghệ luôn sẵn sàng giúp đỡ 

anH THư
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các DNVVN tiếp cận với máy móc, dây chuyền, thiết 
bị mới. Chính phủ Nhật Bản còn ban hành Luật Hợp tác 
với DNVVN, Luật phòng chống trì hoãn thanh toán chi 
phí thầu phụ, Luật Xúc tiến doanh nghiệp thầu phụ nhỏ 
và vừa, nhằm bảo vệ quyền đàm phán của DNVVN, tạo 
điều kiện thuận lợi cho họ tiếp cận với công nghệ mới và 
nguồn vốn vay. Đây là những điều kiện cốt lõi để phát 
triển CNHT ở Nhật Bản.

Tại khu vực Đông Nam Á, Thái Lan đang dẫn đầu 
trong sản xuất ô tô và đã vươn lên thứ 10 về sản lượng ô 
tô trên toàn thế giới. Từ thập niên tám mươi, Thái Lan 
đã có chính sách ưu đãi về thuế với các khu tự do thương 
mại cho các dự án đầu tư CNHT trọng điểm và đưa ra 
quy hoạch tổng thể cho phát triển CNHT ngành công 
nghiệp ô tô, xe máy. Uỷ ban Đầu tư Thái Lan đã thành 
lập bộ phận liên kết công nghiệp để thúc đẩy hợp tác giữa 
các công ty trong nước và các công ty nước ngoài trong 
ngành CNHT. Nhờ đó, Toyota tại Thái Lan chỉ nhập khẩu 
5% linh kiện. Hiện tại, Thái Lan có gần 3.000 doanh nghiệp 
CNHT phục vụ  khoảng 20 nhà máy lắp ráp ô tô. 

Bài học với việt nam

CNHT ngành công nghiệp ô tô Việt Nam phát triển 
rất chậm, điều đó giải thích vì sao chiến lược, quy hoạch 
ngành công nghiệp ô tô chưa thực hiện được. CNHT phụ 
thuộc rất lớn vào dung lượng thị trường, ở Việt Nam 
dung lượng này lại chia cho hàng trăm mẫu xe khác nhau 
nên sản lượng tiêu thụ cho từng loại xe rất thấp, do đó 
doanh nghiệp CNHT rất khó tự đầu tư nếu thiếu sự hỗ 
trợ từ Nhà nước. Trên thực tế, Việt Nam có tới 17 công 
ty lắp ráp nhưng lại phân tán ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. 
Mặt khác, tuy có nhiều nhà máy lắp ráp nhưng số doanh 
nghiệp trong ngành CNHT lại rất ít chỉ có khoảng 35 
công ty CNHT cấp 1, gần 190 công ty cấp 2 sản xuất các 
loại linh kiện, phụ tùng ô tô đơn giản, hàm lượng công 
nghệ và giá trị thấp, tỷ lệ nội địa hóa chỉ từ 15% (xe du 
lịch) đến 25% (xe tải) và 40% (xe khách). Những nghịch lý 
này là nguyên nhân chính cản trở sự phát triển của ngành 
công nghiệp ô tô Việt Nam. Qua đó cho thấy, ngành 
CNHT Việt Nam còn rất yếu so với các nước trong khu 
vực, chỉ bằng 1/5 so với Indonesia, 1/8 so với Malaysia và 
1/50 so với Thái Lan. Do đầu tư vào sản xuất linh kiện ô 
tô mang tính nhỏ lẻ, tỷ lệ nội địa hóa trung bình thấp nên 
sức cạnh tranh của CNHT ngành công nghiệp ô tô Việt 
Nam còn yếu, chưa tham gia được vào chuỗi giá trị sản 
phẩm khu vực. Do vậy, hàng năm ngành công nghiệp ô 
tô Việt Nam vẫn phải nhập khẩu một lượng lớn linh kiện, 
phụ tùng, với tổng giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Theo nhận định của các chuyên gia, thị trường ô 
tô Việt Nam có tiềm năng lớn khi có trên 90 triệu dân 

với 67% trong độ tuổi lao động; nhu cầu đi lại, vận 
chuyển hàng hóa đường bộ có tốc độ tăng trưởng cao 
trên 10%/năm, trong đó vận chuyển hành khách chiếm 
tỷ trọng trên 90% và hàng hóa chiếm trên 70%. Ô tô 
cá nhân ngày càng thông dụng và trở thành nhu cầu 
thiết yếu của người dân để thay thế dần cho trên 60 
triệu mô tô, xe máy đang lưu hành. Trong 5 nhóm thị 
trường ô tô thế giới, Việt Nam thuộc nhóm 3, là nhóm 
có tỷ lệ tăng trưởng thị trường cao, gấp nhiều lần so với 
tốc độ tăng trưởng GDP. Dự kiến thị trường ô tô Việt 
Nam sẽ đi vào giai đoạn ô tô hóa vào năm 2025 (trên 
40 xe/1.000 dân); nhu cầu thị trường ô tô sẽ tăng gấp 
4 - 5 lần so với hiện nay, trong đó nhu cầu về xe con 
vào khoảng 800 - 900 nghìn xe/năm.

Như vậy, tiềm năng để phát triển công nghiệp ô 
tô và ngành CNHT công nghiệp ô tô của Việt Nam là 
rất lớn. Vấn đề đặt ra, ngành công nghiệp ô tô trong 
nước sẽ phải làm gì khi lượng xe nhập khẩu ngày càng 
có chiều hướng tăng mạnh, và để không trở thành thị 
trường tiêu thụ cho các nước ASEAN. Đặc biệt, muốn 
mở rộng thị trường một cách lành mạnh, trong đó duy 
trì phát triển xe sản xuất trong nước thì Nhà nước cần 
ban hành những chính sách tạo được sự khác biệt giữa xe 
sản xuất trong nước và xe nhập khẩu. Đồng thời, tiếp tục 
có những ưu đãi hợp lý nhằm phát triển CNHT. Từ kinh 
nghiệm của các nước trong khu vực cho thấy, cần thực 
hiện: Thứ nhất, khuyến khích sản xuất ô tô trong nước, 
hỗ trợ thị trường bằng các hàng rào kỹ thuật, chống gian 
lận thương mại như khai báo thuế, gian lận CO (tỷ lệ nội 
địa) nhằm hưởng các ưu đãi thuế quan để đảm bảo cạnh 
tranh bình đẳng giữa xe sản xuất trong nước và xe nhập 
khẩu. Thứ hai, có chính sách thúc đẩy CNHT ngành 
công nghiệp ô tô để giảm giá thành sản phẩm, nâng cao 
khả năng cạnh tranh thông qua việc ban hành các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn linh kiện, phụ tùng...; điều chỉnh thuế 
nhập khẩu linh kiện và phụ tùng, nghiên cứu khả năng 
áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có tỷ lệ nội địa 
hóa cao. Thứ ba, phát triển CNHT công nghiệp ô tô cần 
ban hành những quy chế phù hợp để các doanh nghiệp 
nội địa tăng cường tham gia sản xuất phụ tùng linh kiện; 
hỗ trợ doanh nghiệp CNHT nội địa đào tạo nhân lực, 
đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện và phụ tùng 
thông qua chương trình phát triển CNHT.

Cạnh tranh trên thị trường ô tô trong nước đã, đang 
diễn ra ngày một khốc liệt. Vì thế, ngoài chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước, các doanh nghiệp ô tô trong nước 
cũng cần năng động trong việc triển khai các hoạt động 
phát triển CNHT thì mới mong trụ vững, từ đó mới hy 
vọng vươn tới các thị trường xuất khẩu tiềm năng trong 
khu vực
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thực trạng phát triển của khu vực 
kinh tế tư nhân

Hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân được khẳng định 
ngày càng trở thành động lực quan trọng của nền kinh 
tế. Đặc biệt là sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 
03/6/2017 về "Phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành 
một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa" ra đời, khu vực tư nhân Việt Nam 
(VN) như được tiếp thêm sức mạnh để gánh vác sứ mệnh 
là một động lực quan trọng phát triển kinh tế đất nước. 

Nhiều doanh nghiệp (DN) tư nhân VN đã có sự 
vươn lên mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực then chốt của 
nền kinh tế, không chỉ tạo đối trọng với khu vực kinh tế 
có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) mà còn đóng vai trò dẫn 
dắt trong nhiều lĩnh vực. Điển hình như Vingroup (hoạt 
động đa ngành nghề); Sungroup (hoạt động đa ngành 
nghề); Vietjet Air (vận tải hàng không); Tập đoàn TH 
(sản xuất sữa); Thaco Trường Hải (công nghiệp ô tô); 
Tập đoàn Hòa Phát (công nghiệp thép)… với nhiều dự án 
đầu tư quan trọng, tạo sức bật mới cho các địa phương 
cũng như cho sự tăng trưởng của kinh tế đất nước.

Mặc dù về chủ trương, đường lối, khu vực KTTN 
đã được “cởi trói” và có những bước tiến, nhưng trong 
thực tế vẫn còn nhiều rào cản về nhận thức, môi trường 
kinh doanh, thực thi pháp luật, sự bất bình đẳng, … làm 
cản trở sự phát triển của khu vực kinh tế quan trọng này.

Thống kê của Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, 
cộng đồng kinh tế tư nhân hiện đang có hơn 700.000 
DN, 96% trong số đó là DN có quy mô nhỏ và siêu 
nhỏ; 2% DN có quy mô vừa; 2% DN có quy mô lớn. 
Tại Diễn đàn “Triển vọng phát triển kinh tế tư nhân 
Việt Nam 2019” diễn ra vào tháng 3 vừa qua, PGS. TS 
Trần Đình Thiên - Chuyên gia kinh tế, thành viên tổ tư 
vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ cho rằng, mặc 
dù thời gian gần đây, một số tập đoàn kinh tế tư nhân 
đã trỗi dậy mạnh mẽ như: Vingroup, Hòa Phát, Trường 
Hải, SunGroup… song số lượng ít ỏi của các DN lớn 
chưa đủ làm xoay chuyển bức tranh tổng thể của khu 
vực KTTN. Bởi, đóng góp GDP chủ yếu hiện nay vẫn 
là từ thành phần kinh tế nhà nước (28%) và kinh tế hộ 
gia đình (32%), nhưng đây lại là 2 lực lượng “có vấn đề” 
nhất về năng lực. Khu vực hộ gia đình là lực lượng nhỏ 
bé, manh mún, trong khi kinh tế nhà nước hoạt động 

Trong những năm qua, khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam đã có bước phát triển cả về chất 
và lượng, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Tuy nhiên, quá trình phát triển của 
thành phần kinh tế này vẫn đối mặt với không ít rào cản, chưa thể phát huy hết tiềm năng.

BứT PHá TroNG THờI Kỳ mớI
Để kinh tế tư nhânĐể kinh tế tư nhân

QuỳnH anH

Vinhomes Central park
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kém hiệu quả, thua lỗ lớn, nợ xấu nhiều, tiêu phí nhiều 
tài nguyên và nguồn lực quốc gia. Tỷ trọng quá nhỏ bé 
của nhóm DN vừa chứng tỏ DN tư nhân Việt Nam rất 
khó lớn, chậm lớn và cũng khó có lực lượng tốt để phát 
triển thành DN lớn, ông Thiên nhấn mạnh. 

Về phía cộng đồng DN, đa số đều cho rằng, nền 
kinh tế nước ta đã có những cải thiện rõ rệt, DN được 
thụ hưởng nhiều lợi ích thông qua việc cải cách, cắt 
giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính và các chính sách hỗ trợ DN phát 
triển. Song, trên thực tế vẫn còn nhiều rào cản gây khó 
khăn cho hoạt động kinh doanh của DN tư nhân. 

để kinh tế tư nhân Bứt phá

Phải khẳng định rằng, chưa khi nào DN tư nhân Việt 
Nam lại có nhiều cơ hội như bây giờ, khi mà kinh tế trong 
nước đang đón nhận những tác động tích cực từ việc hiện 
thực hóa Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP), hay EVFTA… Khi tham gia các 
sân chơi này, cơ hội nhiều cũng đồng nghĩa với muôn vàn 
khó khăn, thách thức mà DN Việt phải đối mặt.

Để biến những thách thức thành cơ hội cho DN Việt 
Nam, nhất là khối DN tư nhân, TS. Võ Trí Thành - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược Thương hiệu và 
Cạnh tranh cho rằng, điều quan trọng nhất chính là cả 
chính sách và DN phải hướng đến cái mới. Các DN Việt 
cần nhanh chóng “tư duy lại, thiết kế và xây dựng lại”, 
ưu tiên và tận dụng nguồn lực để bắt kịp với sự chuyển 
dịch công nghệ, học hỏi kinh nghiệm để phát triển. Đặc 
biệt, các DN cần phải chủ động trong mọi cuộc chơi trên 
thương trường một cách hợp pháp và có trách nhiệm, 
không nên chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Chính phủ.

PGS.TS Trần Đình Thiên thì đề xuất, Việt Nam 
cần hai chiến lược trọng tâm là: Chiến lược khoa 
học công nghệ, khẩn trương xây dựng khung pháp lý 
nền tảng cho sự phát triển của cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0; Xây dựng chiến lược phát triển DN Việt 
cho giai đoạn mới, trong đó, nền tảng là DN tư nhân 
và trục cốt lõi là các tập đoàn kinh tế. Thừa nhận và 
bảo đảm bằng luật sự bình đẳng của các khu vực kinh 
tế trong các chính sách, cơ chế quản lý và ứng xử. 
Thừa nhận KTTN là động lực phát triển quan trọng, 
thay đổi quan niệm "cổ phần hóa DN nhà nước", 
chuyển nó thành quan niệm "tư nhân hóa" và xúc tiến 
đẩy nhanh quá trình này.

Các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, để khu vực 
KTTN bứt phá trong thời gian tới, trước hết cần tập 
trung nhóm giải pháp về hoàn thiện lý luận và thống 
nhất nhận thức. Tiếp đó là tạo điều kiện cho khu vực 
tư nhân tham gia vào quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, 
tham gia sâu vào quá trình cổ phần hóa DN nhà nước; 
Được hưởng ưu đãi khi tham gia vào lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh mới; Có giải pháp đột phá để chấm dứt cơ 
chế xin - cho trong phân bổ nguồn lực ngân sách nhà 
nước. Bên cạnh đó, cần phân nhóm đối tượng của khu 
vực KTTN để có các giải pháp, chính sách phù hợp.

Phía cộng đồng DN thì mong muốn rằng, trong bối 
cảnh cạnh tranh ở cấp độ cao và các kịch bản kinh tế 
đang thay đổi mạnh mẽ, bên cạnh sự bứt phá về thể 
chế thì cần sự bứt phá cả về con người, làm sao để 
cộng đồng DN VN, đặc biệt là cộng đồng DN tư nhân 
có được nhiều hơn sự quan tâm từ phía các cơ quan 
nhà nước

 Khu vực kinh tế tư nhân trong những năm gần đây đã có bước phát triển cả về chất và lượng
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Thời gian qua, báo chí và mạng xã hội xôn xao quanh việc đề án dự thảo cấm xe máy một số 
tuyến đường của thành phố Hà Nội như: Đường Nguyễn Trãi; Lê Văn Lương; Giải Phóng; 
Nguyễn Văn Cừ…, tiến tới sẽ hạn chế, hoặc không đăng ký mới xe tại các quận nội thành. 
Người đồng tình với đề án thì nhiều nhưng số lượng người không ủng hộ cũng rất lớn.

ùn tắc giao thông
ở nội thành hà nội

mộT GóC NHìN KHáC về 

Mai Hương

Nói gì thì nói, một đô thị mà phố phường 
nhếch nhác, bẩn thỉu, đường xá thì 
chật chội, lộn xộn bởi các phương tiện 
cơ giới, khói bụi mờ mịt và do ý thức 

kém của một bộ phận người dân thì không thể gọi là 
văn minh được. Chính quyền thành phố nhận ra điều 
đó không phải bây giờ mà có từ mười mấy năm trước 
nên đã có nhiều giải pháp, trong đó cho xây dựng nhiều 
cầu vượt, mở nhiều tuyến đường cả nội đô và vành đai, 
cao cũng có, thấp cũng có. Thậm chí xây dựng cả tuyến 
metro trên cao từ Hà Đông đi Cầu Giấy, nhưng tình 
trạng ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra và nguy cơ này 
ngày càng trầm trọng.

Xung quanh vụ việc này, đã có không biết bao nhiêu 
ý kiến, đề xuất của các cơ quan chức năng địa phương, 
các chuyên gia chuyên ngành, đề xuất của người dân về 
các phương án, giải pháp, tập trung chủ yếu vẫn là vì sao 
cấm? Cấm thế nào? Cấm xe máy thì người dân đi bằng 
phương tiện gì? Cấm xe máy thì có cấm ô tô không? Rồi 
nguyên nhân gây ra tình trạng tắc đường là do các phương 
tiện cơ giới (do ý thức người dân, do ô tô, xe máy)… Trong 
đó ít có ít người đề cập đến những nguyên nhân khác.

Việc gây ùn tắc tại thủ đô Hà Nội những năm gần 
đây đúng là do các phương tiện tham gia giao thông 
(ô tô, xe máy), nhưng vì sao người tham gia giao thông 
tại Hà Nội lại lớn đến như vậy? Chúng ta phải tìm ra 
nguyên nhân mới thấy được bài toán cần giải. 

Đó là ngoài vấn đề quy hoạch giao thông chắp vá 
(kiểu xén đường, mở lối), thì việc chủ trương cho nhập 

cư ồ ạt người dân từ các tỉnh xa về thành phố, cùng với 
đó là cấp phép lấy được cho các dự án xây dựng chung 
cư không đúng quy hoạch, thiết kế tại các khu vực nội 
đô khiến số dân khu vực này tăng đột biến. Điển hình 
là khu vực Hồ Linh Đàm (quận Hoàng Mai); Đường Lê 
Văn Lương (quận Nam Từ Liêm), Văn Phú (Hà Đông)… 
do cư dân ở các chung cư quá đông nên vào giờ cao 
điểm giao thông ở đây thường ùn ứ kéo dài. Bên cạnh 
đó, thành phố tuy đã có chủ trương di dời, hoặc giãn 
bớt một số bệnh viện tới các tỉnh lân cận, song những 
bệnh viện lớn như Việt Đức, Bạch Mai, Phụ sản… vẫn 
cứ tiếp tục được xây dựng, mở rộng nên lượng bệnh 
nhân kéo theo người nhà phục vụ vẫn không hề giảm. 

Chưa hết, hàng chục năm trước, từ khi Hà Nội chưa 
mở rộng địa giới hành chính, hợp nhất tỉnh Hà Tây 
vào thủ đô Hà Nội thì Dự án đầu tư xây dựng Đại học 

Ùn tắc nghiêm trọng tại đường Nguyễn Khánh Toàn, quận 
Cầu Giấy
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Quốc gia Hà Nội (tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà 
Nội) được Chính phủ phê duyệt năm 2002 với mục tiêu 
chính là xây dựng khu đô thị đại học hiện đại, tiên tiến 
bậc nhất Đông Nam Á, gồm 09 đại học thành viên, 08 
viện, 13 trung tâm nghiên cứu, 04 trường THPT chuyên 
với quy mô hơn 41.000 sinh viên, học sinh, nhằm giảm 
tải lượng sinh viên tham gia giao thông nội đô. Tuy 
nhiên, sau bao năm khu vực đã được quy hoạch “Làng 
đại học” vẫn chơ vơ, hoang hóa. Mọi người đều biết, cứ 
hết học kỳ hàng năm, sinh viên được nghỉ hè là đường 
phố thông thoáng hẳn.

Nêu lên một vài thực trạng trên để thấy được 
nguyên nhân tắc đường ở Hà Nội không hoàn toàn 
do xe máy, ô tô gây ra, mà nó có nhiều nguyên nhân. 
Ngoài ý thức của một bộ phận người dân kém, thì còn 
có cả vấn đề nhập cư, người dân vùng quê đổ về thành 
phố làm ăn bằng các phương tiện xe máy, xe đạp; cả 
việc quy hoạch đô thị không khoa học, cấp phép xây 
dựng chung cư tràn lan, thiếu đồng bộ; cả việc không 
kiên quyết di dời hoặc giảm tải các bệnh viện hoạt 
động trong khu vực nội thành và đặc biệt là không giãn 
bớt các trường đại học về địa bàn đã được quy hoạch. 

Việc hạn chế xây dựng chung cư và di dời các 
trường học, bệnh viện ra ngoại thành, hoặc các tỉnh lân 
cận sẽ giúp cho công tác phân bố lại địa bàn dân cư, 
giải quyết việc làm cho lao động, tạo điều kiện để các 
địa phương phát triển đồng đều. Đặc biệt, nếu Trung 

ương và thành phố Hà Nội xử lý được những vấn đề 
này (cụ thể là đầu tư nguồn vốn một lần cho di dời), 
đồng thời, đầu tư mạnh cho cơ sở hạ tầng giao thông 
(nâng cấp đường xá, cũng như có lộ trình giảm xe cá 
nhân, ưu tiên các phương tiện giao thông công cộng), 
sẽ bớt được phải dành nguồn vốn rất lớn để xây cầu, 
mở đường theo kiểu chắp vá, rồi ngày đêm vẫn cứ phải 
loay hoay với vấn nạn giao thông chưa biết bao giờ mới 
khắc phục được. 

Lúc đó, chắc chắn ùn tắc sẽ không còn là mối lo 
cho các cấp chính quyền, cho người tham gia giao 
thông trên địa bàn nội thành và khi ấy, chúng ta mới 
nghĩ đến việc xây dựng thành phố sạch đẹp, văn minh, 
hiện đại như người dân mong đợi

Việc nhồi thêm đô thị với mật độ cao tại dọc đường vành đai 3 của Hà Nội hiện tại cũng tạo ra một vấn đề nóng về tình hình 
giao thông (Báo Tuổi Trẻ)

Sau 16 năm khởi công xây dựng, quần thể Đại học Quốc gia 
Hà Nội vẫn hoang hóa như thế này đây
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TậP ĐoàN Hoa SEN KHẳNG ĐịNH vị Trí HàNG Đầu

Giữa những ngày tháng 3 lịch sử, cả nước hướng về một 
chiến thắng vĩ đại của dân tộc, tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Lễ khánh 
thành Nhà máy ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen; công bố 
triển khai thành công hệ thống ERP và hoàn tất thủ tục 
xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến các nước châu Âu gồm: 
Anh, Đức, Ý. Đây là sự kiện đánh dấu bước phát triển 
mới của Hoa Sen Group ở độ tuổi 18.

THuẬn TưỚng

những Bước đi vững chắc đầu tiên

Công ty CP Hoa Sen được thành lập ngày 08/8/2001. 
Từ một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh tôn nhỏ lẻ, 
doanh nghiệp đã nung nấu ý chí vươn lên và không 
ngừng vượt khó để phát triển. Năm 2007, Công ty 
đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen và năm 
2008 chính thức niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 
TP.HCM.

18 năm với hành trình vượt khó, phát triển cơ ngơi 
sản xuất, đầu tư công nghệ hiện đại, đón đầu cơ hội 

và chiêu mộ nhân tài, Hoa Sen Group vươn lên căng 
đầy sức sống, đã có sản phẩm đi sâu, lan tỏa mạnh vào 
thị trường trong nước và tham gia xuất khẩu. Hoa Sen 
Group hiện nay sở hữu 10 nhà máy lớn và hơn 500 cửa 
hàng bán lẻ trên cả nước, sản phẩm xuất khẩu tới hơn 
75 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, vượt 
mốc sản lượng tiêu thụ đạt gần 2 triệu tấn/năm.

Đặc biệt, tháng 02/2016, Tập đoàn Hoa Sen là 
doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam xuất khẩu lô hàng 
20.000 tấn tôn thành phẩm đến Hoa Kỳ, đứa con đầu 

Nghi thức cắt băng khánh thành Nhà máy Ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen

Ông Trần ngọc cHu
phó chủ tịch hđQT, Thường trực - điều hành 
Tập đoàn hoa Sen phát biểu khai mạc buổi lễ

trên thị trường tôn - thép
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lòng này của Tập đoàn đã khẳng định chất lượng và 
thương hiệu Hoa Sen trên thị trường quốc tế.

Bước tiến ấn tượng mới tại Bà rịa - 
vũng tàu

Ngày 16/3/2019, tại Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Tập đoàn Hoa Sen tổ chức Lễ khánh thành 
Nhà máy ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen. Nhà máy ống 
kẽm nhúng nóng Hoa Sen do Công ty TNHH MTV 
Hoa Sen Phú Mỹ làm chủ đầu tư, được xây dựng trên 
diện tích khu đất 5,3 ha, thuộc Khu công nghiệp Phú 
Mỹ I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nhà máy có quy mô 
gồm: 06 dây chuyền cán ống thép; 01 dây chuyền xẻ 
băng và 01 dây chuyền mạ kẽm nhúng nóng ống thép, 
ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới của đơn 
vị Gimeco - Italy, công suất thiết kế đạt 85.000 tấn/năm.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Chu - Phó 
Chủ tịch Thường trực HĐQT Tập đoàn Hoa Sen khẳng 
định: “Nhà máy ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen được 
Tập đoàn khởi công xây dựng từ đầu năm 2017, với tổng 
vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng, ứng dụng công nghệ sản 
xuất hàng đầu thế giới. Sau gần 02 năm triển khai xây 
dựng, lắp đặt và hoàn thiện, Nhà máy đã và đang cung 
ứng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất đến tận tay 
người tiêu dùng, góp phần nâng cao năng lực sản xuất 
toàn Tập đoàn”.

Tại sự kiện quan trọng này, Tập đoàn Hoa Sen cũng 
công bố tiếp tục xuất khẩu lô hàng 15.000 tấn tôn trị 
giá 11,5 triệu USD đến Anh, Đức, Ý. Việc xuất khẩu 
lô hàng 15.000 tấn tôn thành phẩm tới thị trường châu 
Âu tiếp tục khẳng định mạnh mẽ về chất lượng và dịch 
vụ của Tập đoàn Hoa Sen, không những làm hài lòng 
khách hàng trong nước mà còn đáp ứng nhu cầu khắt 
khe nhất của thị trường quốc tế.

Một sự kiện quan trọng khác là trong dịp này, Tập 
đoàn Hoa Sen cũng công bố triển khai thành công hệ 
thống ERP sau gần 2 năm triển khai. Hệ thống ERP 
được áp dụng tại Tập đoàn Hoa Sen là Oracle - EBS, 
phiên bản 12.5 do Công ty Cổ phần Giải pháp Quản 
lý SSG là đơn vị tư vấn triển khai. Với hệ thống gồm 
Công ty mẹ, hơn 10 Nhà máy và hơn 500 Cửa hàng bán 
lẻ trên toàn quốc, việc đưa vào vận hành thành công hệ 
thống ERP sẽ mang lại những lợi ích to lớn, giúp nâng 
cao hiệu quả quản trị và giảm thiểu chi phí hoạt động 
của Tập đoàn.

niềm tin lan tỏa đến tương lai

Nhà máy ống kẽm nhúng nóng Hoa Sen nhanh 
chóng hoàn thành và đưa vào vận hành hiệu quả, không 
chỉ là công sức của Lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn 
Hoa Sen mà lãnh đạo và chính quyền các cấp tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu cũng đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp. Tại buổi lễ trang trọng này, 
Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đã đánh giá cao năng lực và biểu dương tinh 
thần làm việc của Tập đoàn Hoa Sen. Đồng thời, cam 
kết rằng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu luôn đồng hành, tạo 
điều kiện tốt nhất để Hoa Sen tiếp tục mở rộng đầu tư, 
sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Có thể nói, sau 18 năm kiên trì, giữ vững và lan 
tỏa niềm tin trong kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen đã 
viết tiếp truyền thống lịch sử hình thành và phát triển 
của mình bằng những bước đi cụ thể, vững chắc. Phần 
thưởng cao quí của Lãnh đạo và CBCNV Tập đoàn 
Hoa Sen không chỉ là những tấm Huân chương ghi nhận 
thành tích của Đảng và Nhà nước mà còn là ánh sáng 
của niềm tin vào Hoa Sen Group đang lan tỏa trên thị 
trường trong và ngoài nước

Nghi thức xuất khẩu 15.000 tấn tôn đến Anh, Đức, Ý Hoa Sen công bố triển khai thành công hệ thống ERP
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Thời gian qua, cơ chế chính sách cho phát triển Điện mặt trời (ĐMT) khá tốt khiến thu hút 
lớn các nhà đầu tư. Cụ thể là Quyết định 11/2017/QĐ-TTg ban hành ngày 11/4/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án ĐMT tại Việt Nam, đã 
đưa ra giá mua điện với các dự án nối lưới là 2.086 đồng, tương đương 9,35 Uscents/kWh. 
Với giá này, ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào, nơi có cường độ nắng tốt là nhà đầu tư có lãi.

eVn Hỗ Trợ TốI Đa CHo CáC NHà máy ĐIệN mặT TrờI 
Sớm ĐI vào vậN HàNH THươNG mạI

Tuy nhiên, chỉ còn ít thời gian nữa là đến 
thời điểm ngày 30/6/2019 - thời hạn chót 
mà các nhà đầu tư ĐMT được hưởng mức 
giá bán điện 9,35 Uscent/kWh theo Quyết 

định 11 nêu trên. Trong khi đó, hiện nay, gần 100 nhà 
đầu tư đang tập trung cao độ để phấn đấu đạt được các 
yêu cầu công nhận Ngày vận hành thương mại (COD) 
trước 30/6. Việc dồn dập tiến hành thử nghiệm và cấp 
chứng nhận COD cho gần 100 dự án ĐMT chỉ trong 
khoảng thời gian ngắn sắp tới cũng là thách thức không 
nhỏ với các đơn vị quản lý vận hành hệ thống điện. 
Bởi vậy, với mục tiêu tìm giải pháp tối ưu nhất cho các 
bên, vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã 
tổ chức Hội nghị chuẩn bị vận hành cho các Nhà máy 
Điện mặt trời vào ngày 22/3/2019 để trao đổi, lấy ý kiến 
các chủ đầu tư về Dự thảo quy trình quy định trình tự, 
thủ tục chạy thử, nghiệm thu và công nhận ngày vận 
hành thương mại từng phần/cả nhà máy. 

những khó khăn, vướng mắc

Báo cáo tại Hội nghị, Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia (A0) cho biết, việc vận hành các nhà 
máy ĐMT sẽ gặp không ít khó khăn, do nguồn năng 
lượng này có tính không ổn định về công suất phát. Cụ 
thể, công suất nguồn năng lượng mặt trời thay đổi tức 
thời theo điều kiện thời tiết. Nếu các nhà máy trong 
khu vực có xu hướng cùng biến động, sẽ dẫn đến sự 
thay đổi đồng thời một lượng công suất lớn, tiềm ẩn 
nguy cơ gây mất ổn định hệ thống.

Ngoài ra, từ tháng 6/2019, việc vận hành các nguồn 
năng lượng tái tạo phải đảm bảo yêu cầu không gây 
quá tải các đường dây, máy biến áp, dẫn đến sóng hài 
điện áp có khả năng vượt giới hạn trên lưới điện 110 kV, 
nhất là khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận...

Bên cạnh đó, số lượng các nhà máy ĐMT dự kiến 
đưa vào vận hành từ nay đến hết tháng 6 là rất lớn 
(miền Bắc 6 dự án, miền Nam 54 dự án, miền Trung 
28 dự án), gây khó khăn và áp lực lớn về tiến độ thử 
nghiệm, nghiệm thu. Chưa kể một số thời điểm, tình 
hình thời tiết không đảm bảo điều kiện, yêu cầu để vận 
hành thử nghiệm…

Nói về những khó khăn của các nhà đầu tư khi đầu 
tư vào lĩnh vực ĐMT nói chung, PGS.TS. Đặng Đình 
Thống - Thành viên của Hội Khoa học công nghệ Sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (VECEA) cho 
biết: “Ngoài những khó khăn lớn là về vấn đề truyền 
tải, hạ tầng lưới điện, vốn đầu tư ban đầu, nguồn phát 
điện dự phòng thì việc điều hành quản lý một lưới điện 
hỗn hợp cũng là vấn đề cần được xử lý. Bởi trước đây, 
chỉ có nhiệt điện, thủy điện, điện khí là các nguồn phát 

PHương Mai

EVN chủ động tổ chức Hội nghị chuẩn bị vận hành cho các 
Nhà máy điện mặt trời
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ổn định thì điều hành rất dễ. Nay cho ĐMT vào vận 
hành, lúc nắng to, điện phát ầm ầm, nhưng không có 
hay giảm nắng là điện tụt xuống thì phải điều hành các 
nguồn khác phát bù. Chính vì vậy, việc quản lý, điều 
hành hệ thống điện hỗn hợp (hay hệ thống điện tích 
hợp) khi đưa các nguồn năng lượng tái tạo (NLTT) vào 
là vấn đề mà các nhà phân phối và quản lý điện Việt 
Nam cần phải có thời gian thử nghiệm, ứng dụng vì ở 
Việt Nam, lĩnh vực này còn mới, chúng ta cần phải học 
thêm nhiều kinh nghiệm nước ngoài, đồng thời cũng 
cần có thời gian để đầu tư hệ thống thì mới có thể phát 
triển NLTT, để việc nối lưới đảm bảo được an toàn cho 
toàn hệ thống…”.

Evn sẽ tháo gỡ, hỗ trợ tối đa

Trước những khó khăn trên, việc EVN chủ động 
tổ chức Hội nghị chuẩn bị vận hành cho các Nhà máy 
ĐMT vừa qua đã được các chủ đầu tư dự án điện mặt 
trời hoan nghênh, đánh giá cao. Đây chính là dịp góp 
phần để các doanh nghiệp được bày tỏ nguyện vọng 
cũng như nêu lên các vướng mắc trong quá trình thực 
hiện qua đó bàn bạc, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời.

EVN đã giao cho A0 - Đơn vị trực thuộc chủ động 
gửi công văn và hướng dẫn các chủ đầu tư, phối hợp 
sớm cung cấp tài liệu, phục vụ chuẩn bị đóng điện vận 
hành. Đồng thời, A0 cũng tăng cường thời gian làm việc 
3 ca, kể cả ngày nghỉ cuối tuần, sắp xếp bố trí nhân lực 

để hỗ trợ các bộ phận có khối lượng công việc tăng 
cao như Trung tâm Điều độ miền Trung, miền Nam...

Tuy nhiên, theo A0, do khối lượng công việc của 
thời gian tới là rất lớn, nên để các nhà máy ĐMT đưa 
vào vận hành đúng tiến độ dự kiến, chủ đầu tư cần sớm 
cung cấp tài liệu kỹ thuật của dự án và đầu mối liên lạc 
cho các cấp điều độ theo quy định để phối hợp chuẩn 
bị đóng điện công trình, cập nhật thường xuyên tiến độ 
gửi cấp điều độ có thẩm quyền điều khiển...

Tại Hội nghị, Tổng Giám đốc EVN Trần Đình 
Nhân khẳng định: “Qua việc tiếp thu ý kiến và nắm 
bắt được khó khăn của các chủ đầu tư, EVN sẽ sớm 
ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục chạy 
thử, nghiệm thu và công nhận ngày COD từng phần/cả 
nhà máy ĐMT. Các đơn vị của EVN cũng sẽ phối hợp, 
hỗ trợ đắc lực các chủ đầu tư để tạo điều kiện tối đa 
cho các nhà máy điện mặt trời đi vào vận hành thương 
mại sớm nhất theo dự kiến...”.

Đặc biệt, tiếp nhận ý kiến của các doanh nghiệp là 
chủ đầu tư các dự án năng lượng tái tạo, đại diện lãnh 
đạo Cục Điều tiết Điện lực, Cục Điện lực và Năng lượng 
tái tạo, lãnh đạo EVN và các đơn vị trực thuộc cũng 
đã tích cực giải đáp các vướng mắc; đưa ra các đề nghị, 
giải pháp để tạo điều kiện hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ 
các khó khăn trong việc đưa các nhà máy ĐMT đi vào 
vận hành trước ngày 30/6/2019

Việc phát triển điện mặt trời để bổ sung nguồn cung năng lượng tại Việt Nam là hết sức cần thiết
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Ngày 30/03/2019, Tổng công ty May 10 (May 10) khai trương Trung tâm mua sắm Thời 
trang May 10 tại Trung tâm Thương mại Savico Megamall, số 7, đường Nguyễn Văn Linh, 
quận Long Biên, Hà Nội với rất nhiều sản phẩm thời trang mới nhất và chương trình ưu đãi 
hấp dẫn. Đây là Trung tâm Thời trang M10 Centurion Group thứ 3 của May 10.

Điều đặc biệt của Trung tâm Thời trang 
M10 Centurion Group Savico là sự 
kết hợp các sản phẩm mới nhất của 
cả 2 thương hiệu: Thời trang M10 và 

GrusZ trong cùng một cửa hàng. Trong không gian 
rộng rãi, sự kết hợp của 2 thương hiệu thời trang 
May 10, với 2 gian hàng thời trang riêng biệt nhưng 
có sự liên kết về mặt thẩm mỹ, tạo nên không gian 
mua sắm thời trang chuyên nghiệp, đẳng cấp và thỏa 
mãn tối đa nhu cầu mua sắm của khách hàng. Sự 
đa dạng trong chủng loại sản phẩm cũng là một lợi 
thế của Trung tâm Thời trang M10 Centurion Group 
Savico. Với hàng trăm mẫu mã sản phẩm từ sơ mi, 
quần âu, veston, váy nữ, thời trang trẻ em cho đến 
áo dài truyền thống, áo cách tân, áo bà ba… được 

sắp xếp khoa học tạo cho khách hàng cảm giác tiện lợi 
và thời thượng. Trung tâm Thời trang M10 Centurion 
Group Savico hứa hẹn sẽ mang đến cho khách hàng 
một sự trải nghiệm đẳng cấp của một thương hiệu thời 
trang hàng đầu Việt Nam.

Ngay sau phần khai trương, khách hàng đã được 
trải nghiệm một không gian mua sắm rộng rãi trên 150 
m2 với nhiều dòng sản phẩm phù hợp yêu cầu của từng 
đối tượng khách hàng. 

Rất ưng ý khi cầm trên tay 5 sản phẩm vừa chọn, 
khách hàng Nguyễn Đan Linh trú tại phường Đức 
Giang, quận Long Biên, Hà Nội, tâm sự: “Ông xã 
nhà tôi tin dùng sản phẩm của May 10 từ rất lâu rồi. 
Từ ngày May 10 ra mắt dòng sản phẩm thời trang nữ, 

Hải Lê

thời trang may 10
Sự Lựa CHọN Của ĐôNG Đảo NGườI TIêu dùNG

Bà Nguyễn Thị Thiên Lý - Phó Tổng giám đốc May 10 đang 
tiếp thu ý kiến của khách hàng

Bà Nguyễn Thị Thu Hà (bên trái)- Phó Giám đốc Trung tâm 
Thương mại và Thời trang May 10 đang giới thiệu sản phẩm 
áo dài
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đặc biệt là áo dài cách tân, tôi cũng trở thành khách 
hàng thân thiết của May 10. Việc May 10 khai trương 
Trung tâm Thời trang M10 Centurion Group Savico, 
với không gian chuyên nghiệp, đẳng cấp và rất nhiều 
sản phẩm thực sự đã giúp gia đình mình càng có thêm 
nhiều sự lựa chọn cho cả nhà. Hi vọng May 10 sẽ ngày 
càng mở rộng và phát triển lớn mạnh”.

Một khách hàng ở xã Phúc Đồng đang chọn cho 
mình hai chiếc áo sơ mi, bác tâm sự: “Sản phẩm ở đây 
rất đẹp. Trước Tết Nguyên đán, tôi có mua một số sản 
phẩm của May 10, khi mặc ai cũng khen đẹp. Được biết 
hôm nay, May 10 khai trương Trung tâm Thời trang 
tại đây, tôi rất háo hức và sẽ mua vài sản phẩm cho 
mình...”. Còn anh Bùi Quang Ninh đến từ phường Sài 
Đồng, anh cho biết, trước kia tôi thường lựa chọn hàng 
của May Việt Tiến nhưng gần đây thấy sản phẩm cuả 
May 10 có nhiều tiến bộ, chất lượng không thua kém 
hàng của May Việt Tiến, giá cả phù hợp nên tôi chuyển 
sang mua hàng của May 10. Tôi mong May 10 luôn 
đạt được chất lượng cao và giá thành hạ hơn để nhiều 
người được sử dụng sản phẩm của doanh nghiệp.

Chị Nguyễn Thị Huyền ở quận Long Biên, Hà Nội 
đang say sưa chọn các sản phẩm cho trẻ em. Chị chia 
sẻ: “Lâu nay tôi thường mua sản phẩm cho mình và 
cho ông xã nhưng hôm nay thấy sản phẩm trẻ em vừa 
đẹp, mẫu mã phong phú, chất liệu cotton mềm mại rất 
hợp với trẻ em nên tôi chọn mua cho cháu mấy bộ. Tôi 
thấy sản phẩm của May 10 bây giờ rất đẹp và phong 
phú, nhất là các sản phẩm thời trang cho phụ nữ và trẻ 
em, giá cả lại hợp lý...”.

Khu vực bày bán sản phẩm áo dài truyền thống, áo 
dài cách tân hay áo bà ba cũng thu hút khá đông khách 
hàng. Một phụ nữ trạc ngoài 30 tuổi đang lựa chọn 
những chiếc áo dài truyền thống. Đó là chị Bùi Thùy 
Linh đến từ Gia Lâm Hà Nội. Tôi hỏi:

Chị có hay mua sản phẩm của May 10 không?

- Tôi thường xuyên mua sản phẩm thời trang cho 
mình tại May 10.

Chị thấy chất lượng sản phẩm ở đây thế nào?

- Chất lượng sản phẩm của May 10 rất tốt, những 
sản phẩm thời trang cho phụ nữ cũng rất hấp dẫn, giá 
cả hợp lý.

Chị Thùy Hoa đến từ quận Long Biên, được tin 
khai trương Trung tâm Thời trang May 10 chị đã đến 
mua sản phẩm cho mình. Chị chia sẻ: “Các dòng sản 
phẩm thời trang của May 10 bây giờ rất trẻ trung, giá 
mềm hơn rất nhiều so với các hãng thời trang khác 
ở Hà Nội. Mình có thể mua nguyên giá mà không 
cần chờ giảm giá. Đặc biệt thời trang nữ rất phong 
phú, có loại dành cho dạo phố, có loại để đi chơi, nó 
không còn đơn điệu chỉ có thời trang công sở như 
trước kia nữa...”.

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

 Khách hàng lựa chọn sản phẩm áo dài truyền thống Khách hàng lựa chọn sản phẩm quần áo trẻ em
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Để chủ động đón đầu cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực hiện thành công Nghị 
quyết của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về phát triển khoa học công nghệ 
(KHCN) đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, thời gian qua, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) đã và đang đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ KHCN. Trong đó, phát 
triển hạ tầng công nghệ thông tin đóng vai trò làm nòng cốt, góp phần hỗ trợ quản trị điều 
hành, nâng cao hiệu quả SXKD và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin của Tổng công ty 
trong tình hình mới.

Thực hiện chỉ đạo của EVN về việc đẩy 
mạnh ứng dụng KHCN vào SXKD để đến 
năm 2020, KHCN trong ngành Điện đạt 
trình độ phát triển của nhóm các nước 

dẫn đầu ASEAN và tới năm 2030, hầu hết các lĩnh vực 
đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới, EVNNPC đã 
xây dựng, nâng cấp hệ thống hạ tầng viễn thông và 
triển khai các ứng dụng, phần mềm công nghệ thông 
tin trong tất cả các mặt công tác. Theo đó, trong năm 
2018, Tổng công ty đã phát triển hệ thống Tổng đài 
chăm sóc khách hàng và chương trình Quản lý quan hệ 
khách hàng (CRM). Đồng thời, ứng dụng các phần mềm 
trong lĩnh vực kinh doanh điện năng như: Thu thập dữ 
liệu từ xa; Dịch vụ hành chính công một cửa điện tử; 
Cổng thanh toán điện tử; Tra cứu và nhận thông báo 

về các dịch vụ điện lực trên smartphone; Ghi chỉ số và 
chấm nợ tiền điện bằng máy tính bảng; Nghiên cứu và 
dự báo phụ tải điện…

Cùng với đó, Tổng công ty cũng đã trang bị hệ 
thống các phần mềm như: Quản lý mất điện và tính 
toán độ tin cậy lưới điện (OMS); Quản lý lưới điện 
trên bản đồ hành chính (GIS); Quản lý kỹ thuật nguồn 
điện và lưới điện (PMIS); Quản lý an toàn lao động; 
Hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP); Phần 
mềm văn phòng điện tử (E-Office); Quản lý giám sát 
công việc; Quản trị nhân sự (HRMS); Phần mềm quản 
lý BSC/KPI; Nâng cấp hệ thống phần cứng và mạng 
LAN; Trang bị phần mềm diệt virus Kaspersky trong 
việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin nội bộ…

Tuấn anH

Đẩy mẠnh ứnG dụnG CÔnG nGhệ thÔnG tIn 
tROnG CuộC CÁCh mẠnG CÔnG nGhIệp 4.0EVNNpc

EVNNPC triển khai hình thức tra cứu thông tin dịch vụ điện trực tuyến
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Đặc biệt, Tổng công ty đã phát triển Hệ thống quản 
lý thông tin khách hàng (CMIS 3.0) trong lĩnh vực kinh 
doanh điện năng cho toàn bộ các Công ty Điện lực 
thành viên, gồm 11 phân hệ như: Dịch vụ điện; Quản 
lý hợp đồng; Quản lý thiết bị đo đếm; Ghi chỉ số và lập 
hóa đơn; Quản lý thu và theo dõi nợ; Quản lý tổn thất; 
Tiện ích; Báo cáo; Danh mục; Quản trị hệ thống; Tiện 
ích chuyển đổi dữ liệu từ CMIS 2.0. Đồng thời, Tổng 
công ty cũng nâng cấp và triển khai các phần mềm đặc 
thù tích hợp vào CMIS 3.0 như: Ghi chỉ số & phát triển 
khách hàng; Chấm nợ online/offline; Hệ thống ký số 
trên HSM; Ký số CA nội bộ… để các đơn vị sử dụng 
ngay sau khi nâng cấp.

Đánh giá về những kết quả ban đầu thu được 
thông qua việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại 
trong SXKD, bà Đỗ Nguyệt Ánh - Phó Tổng giám đốc 
Thường trực EVNNPC cho biết, sau khi Tổng công ty 
áp dụng, đổi mới và phát triển hạ tầng công nghệ thông 
tin thì hoạt động SXKD của Tổng công ty đã đạt được 
kết quả ấn tượng. Theo số liệu thống kê năm 2018, sản 
lượng điện thương phẩm của toàn Tổng công ty đạt gần 
64,3 tỷ kWh, tăng 12,09% so với năm trước đó; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng thực hiện đạt 5,10%, giảm 0,41 so với 
kế hoạch EVN giao và giảm 0,53% so với năm 2017; Giá 
bán điện bình quân đạt 1.634,32 đ/kWh, cao hơn 62,93 
đồng so với năm 2017. Đồng thời, Tổng công ty đã tiếp 
nhận, giải quyết và phản hồi thông tin cho gần 1,8 triệu 
yêu cầu khách hàng, tăng 1,53 lần so với năm trước đó 
và mức độ hài lòng của khách hàng đã đạt tới 90%…

Với xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, thời 
gian tới, Tổng công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng 
các ứng dụng, phần mềm để khai thác cơ sở dữ liệu, 
nâng cao năng lực quản trị, tối ưu hóa chi phí, nâng cao 
năng suất lao động. Đồng thời, xây dựng hạ tầng công 
nghệ thông tin của Tổng công ty đủ năng lực và có dự 
phòng, phục vụ điều hành sản xuất kinh doanh; Xây 
dựng hạ tầng hệ thống truyền dẫn đảm bảo hệ thống 
mạng WAN-SXKD và hệ thống mạng WAN-HTĐ hoạt 
động liên tục, ổn định; Bổ sung hạ tầng CNTT, tối ưu 
hóa hạ tầng máy chủ cho các đơn vị và hệ thống lưu trữ 
dữ liệu tập trung làm nền tảng để triển khai giải pháp giải 
quyết dự liệu lớn như: MDMS, Data Warehouse…

Cùng với đó, Tổng công ty sẽ sử dụng giải pháp kênh 
truyền kết nối mạng di động (3G/APN) đối với các thiết 
bị trên lưới điện trung thế trong việc thu thập, giám sát 
và đóng/cắt điện năng, nhằm tiết kiệm chi phí đầu tư và 
không phải đầu tư hệ thống cáp quang mới. Trong đó, 
riêng năm 2019, EVNNPC sẽ tập trung triển khai một số 
phần mềm phục vụ kinh doanh, phục vụ kỹ thuật và phục 
vụ tài chính, quản trị như: Hệ thống thông tin Điều hành 
kinh doanh & Dịch vụ khách hàng ứng dụng công nghệ BI; 
Triển khai kho chấm nợ online và tích hợp hệ thống chấm 
nợ sử dụng công nghệ QR, vân tay; Nâng cấp phần mềm 
CRM tích hợp và khai thác dữ liệu đo xa phục vụ chăm 
sóc khách hàng; Phần mềm giao nhận điện năng và phần 
mềm quản lý, điều chỉnh phụ tải điện; Mở rộng phần 
mềm quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS) đối với lưới điện 
hạ thế; Triển khai phân hệ OMS trên PMIS của EVN…

PC Vĩnh Phúc ứng dụng hệ thống SCADA điều khiển lưới điện trung áp phục vụ cho công tác quản lý kỹ thuật - vận hành
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Sau 25 năm đi vào vận hành, đến nay, hệ 
thống đường dây truyền tải điện quốc gia 
500 kV Bắc - Nam đã luôn đảm bảo sự ổn 
định, tính hiệu quả và bổ sung lượng điện 

năng thiếu hụt cho miền Trung, miền Nam vào các 
tháng mùa khô. Tuy nhiên, còn đó những MBA 500 kV 
và lưới điện truyền tải tại một số đường dây vẫn thường 
xuyên phải vận hành trong tình trạng đầy tải, gây nguy 
cơ sự cố. Do vậy, vấn đề quan trọng đặt ra là làm thế 
nào để nâng cao hiệu quả kiểm soát và chủ động phòng 
ngừa sự cố trong suốt quá trình hoạt động của các 
thiết bị điện 500 kV, đặc biệt là thiết bị quan trọng và 
có giá trị lớn như MBA 500 kV đang được EVNNPT 
tích cực nghiên cứu. Bởi, nếu không dự báo được trước 
các nguy cơ hư hỏng đang tiềm ẩn thì khi sự cố xảy ra, 
chi phí sửa chữa, khôi phục và thậm chí phải thay mới 
MBA là rất tốn kém. 

Trước yêu cầu phải trang bị một hệ thống có khả 
năng giám sát Online tổng thể các thông số kỹ thuật 
của MBA 500 kV trong lưới điện truyền tải như vậy, 
thời gian qua, EVNNPT đã triển khai ứng dụng hệ 
thống MS 3000 do hãng GE (GE Grid Solutions) sản 
xuất tại Cộng hòa Liên bang Đức cho 04 trạm biến 
áp 500 kV Phú Lâm, Pleiku 2, Đà Nẵng và Hiệp Hòa. 
Theo đó, hệ thống MS 3000 được kết nối thông qua 
mạng WAN của Tổng công ty để quản lý tập trung 
bằng phần mềm Percetion Server cho máy biến áp và 

kháng dầu 500 kV. Hệ thống này được giám sát trực 
tuyến, toàn diện, thông minh cho MBA và có phần 
mềm tích hợp các thuật toán tinh vi để phân tích, 
chuẩn đoán các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến 
khác nhau được lắp trên các bộ phận của MBA. Từ 
đó, đưa thông tin hữu ích, hỗ trợ người vận hành ra 
quyết định đúng đắn về thời điểm cần thiết phải bảo 
dưỡng MBA và sẽ tối ưu hóa được chi phí bảo dưỡng, 
sửa chữa thiết bị.

Đặc biệt, trong quá trình vận hành, hệ thống sẽ có 
báo cáo riêng biệt cho từng MBA như: Theo dõi quá 
tải, quá điện áp, phóng điện cục bộ, tổn hao điện môi 

Trong những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tập trung 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng nhiều công nghệ thời đại 4.0 vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh, góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đảm bảo lưới điện truyền tải được ổn 
định, an toàn, liên tục. Trong đó, việc triển khai hệ thống giám sát và chẩn đoán trạng 
thái thiết bị máy biến áp (MBA) theo thời gian thực nhằm hoàn thiện hệ thống truyền 
tải điện thông minh đang là mục tiêu quan trọng trong lộ trình thực hiện Chiến lược phát 
triển Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040.

Lê anH

eVnNPT:
ứNG dụNG CôNG NGHệ GIám SáT và CHẩN ĐoáN 

TìNH TrạNG mBa THEo THờI GIaN THựC

Kết nối tổng quan hệ thống MS 3000 tại trạm biến áp
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của sứ đầu vào, nhiệt độ dầu, nhiệt độ cuộn dây, bộ 
chuyển nấc phân áp, phân tích hàm lượng khí trong 
dầu, hệ thống làm mát… và xu hướng của các thông số 
cần giám sát theo dõi. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể 
giám sát và so sánh sự tương quan giữa các bộ phận 
không chỉ trong cùng một MBA mà còn nhiều MBA 
khác nhau được lưu trữ, xử lý trong cùng một thiết bị 
xử lý thông minh IED, thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu 
trong suốt vòng đời của thiết bị. 

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng Giám đốc EVNNPT 
chia sẻ: “Sau hơn một năm hoạt động, thiết bị giám sát 
tổng quan bản thể máy biến áp đã nâng cao hiệu quả 
chẩn đoán các trạng thái hư hỏng tiềm ẩn trong máy 
biến áp 500 kV. Đồng thời, độ tin cậy cung cấp điện 
cũng như việc giảm thiểu các thiệt hại về kinh tế do cắt 
máy biến áp gây ra đối với hệ thống truyền tải điện 500 
kV đã được nâng cao. Hơn nữa, chúng tôi đã tối ưu hóa 
được độ khả dụng, tin cậy và công năng của máy biến 
áp với chi phí vòng đời sản phẩm thấp nhất. Từ đó, giúp 
các Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4 chỉ đạo vận hành 
hệ thống một cách linh hoạt...”.

Thời gian tới, cùng với việc tiếp tục ứng dụng công 
nghệ giám sát và chẩn đoán tình trạng MBA theo thời 

gian thực, EVNNPT sẽ còn đẩy mạnh ứng dụng khoa 
học và công nghệ hiện đại vào hoạt động sản xuất 
kinh doanh. Trong đó, Tổng công ty sẽ thực hiện lộ 
trình chuyển đổi sang TBA không người trực và phấn 
đấu trong năm 2019, toàn Tổng công ty chuyển đổi 
24 trạm biến áp 220 kV sang không người trực. Đồng 
thời, EVNNPT tiếp tục triển khai áp dụng các công 
nghệ và thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản 
lý kỹ thuật, quản lý vận hành; Ứng dụng thiết bị bay 
không người lái, camera giám sát, chương trình giám 
sát máy biến áp vào công tác quản lý, sửa chữa, bảo 
dưỡng, giám sát vận hành ĐZ và trạm biến áp truyền 
tải; Tập trung triển khai hoàn thành Đề án “Nghiên 
cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ của cuộc CMCN 
4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh của EVN” đã 
giao Tổng công ty; Đẩy mạnh các hoạt động, chương 
trình hợp tác quốc tế để tiếp nhận chuyển giao công 
nghệ tiên tiến và khai thác tối đa các điều khoản về 
chuyển giao công nghệ; Nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực để đáp ứng sự phát triển của EVNNPT trong 
thời đại CMCN lần thứ 4 và tổ chức các chương trình 
đào tạo, nâng cao kiến thức, ứng dụng công nghệ mạng 
di động 5G… 

EVNNPT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ giám sát và chẩn đoán tình trạng MBA theo thời gian thực trong thời gian tới
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Đầu tiên, HBT tự hào trở thành nhà cung 
cấp máy biến áp (MBA) duy nhất cho 
Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ Hội 
nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 

thứ II diễn ra tại thủ đô Hà Nội vào cuối tháng 2 vừa 
qua. Với hai MBA có công suất 2.000 kVA, cấp điện 
áp 22/0,4 kV tại tủ RMU ngay trong Cung Văn hóa 
Lao động Hữu nghị Hà Nội đã đảm bảo tốt yêu cầu 
về nguồn điện, hiệu suất truyền tải và độ an toàn cho 
Trung tâm Báo chí quốc tế hoạt động được thông suốt.

Đánh giá về chất lượng MBA của HBT trong suốt 
quá trình Trung tâm Báo chí quốc tế đưa tin phục vụ 
Hội nghị thượng đỉnh, ông Lê Chính Nghĩa - Phó giám 
đốc Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị chia sẻ: "Tôi 
đánh giá rất cao sản phẩm MBA do Công ty CP Chế 
tạo Máy biến thế Hà Nội cung cấp. Trong suốt thời 
gian diễn ra sự kiện, MBA vận hành trơn tru, an toàn 
và ổn định. Tại mỗi điểm lắp đặt máy, Công ty đều cử 
người kiểm tra, túc trực vận hành, do vậy, đã không có 
sự cố nào xảy ra làm ảnh hưởng tới các hoạt động phục 
vụ Hội nghị". 

Nối tiếp thành công trên, HBT đã tiếp tục ghi thêm 
cho mình những dấu ấn quan trọng bằng việc ký kết 
các hợp đồng cung cấp MBA có giá trị lớn cho Tổng 
công ty Điện lực TP Hà Nội, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc… Đặc biệt, ngay trong đầu năm 2019, Công ty 
đã xuất khẩu sang Campuchia những lô hàng đầu tiên 
dòng máy biến áp AVR Transformer 25 MVA-17/22 kV 
và sẽ tiếp tục xuất khẩu những dòng máy này sang thị 
trường Campuchia, Lào, Myanmar trong quý II/2019. 
Đây là dòng sản phẩm hiện đại và được HBT thực hiện 
theo công cụ 4M (Manpower - Machines - Materials - 
Methods) trong quản trị sản xuất, nhằm đảm bảo số sản 
phẩm lỗi giảm xuống 3 Sigma trong toàn hệ thống. 

Theo đó, HBT đã mời nhiều chuyên gia có chuyên 
môn cao ở trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ tư vấn, 
giám sát quá trình sản xuất MBA. Đồng thời, Công ty 
đã cải tiến dây chuyền, thiết bị công nghệ theo hướng 
hiện đại để phù hợp với các thiết kế mới của dòng 
sản phẩm mục tiêu. Ngoài ra, để đảm bảo tính hiệu 
quả, nâng cao năng suất, HBT đã cho áp dụng hàng 
loạt các quy trình được cải tiến như: Quy trình sản 
xuất được kiểm soát bởi phòng VILAS đạt chuẩn ISO/
IEC 17025:2001 và Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001:2015 cho toàn Công ty… 

Từ những thành công này, chắc chắn trong thời gian 
tới, sản phẩm máy biến áp mang thương hiệu HBT sẽ 
không chỉ dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước mà còn mở rộng hơn nữa, xuất khẩu tới 
nhiều thị trường tiềm năng khác trong khu vực, góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhà sản xuất và phân 
phối máy biến áp, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam

Những năm qua, dưới sự chèo lái của người kỹ sư trẻ - Tổng giám đốc đầy năng động Nguyễn 
Đăng Quân, Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) đã vượt qua nhiều khó 
khăn và đang vững vàng trên con đường phát triển. Từ một doanh nghiệp nhỏ với số vốn 
điều lệ ít ỏi, đến nay Công ty đã có những bứt phá mạnh mẽ và trở thành Đơn vị uy tín lớn 
trong ngành Chế tạo máy biến áp Việt Nam. Đặc biệt, trong những tháng đầu năm 2019, 
Công ty tiếp tục khẳng định mình với nhiều thành tựu nổi bật.

Tuấn anH

Dòng máy biến áp AVR Transformer 25 MVA-17/22 kV đã được 
HBT xuất khẩu sang thị trường Campuchia

thÀnh CÔnG nhờ 
tẠO ĐưỢC lònG tIn vớI khÁCh hÀnGHBT
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Trải qua hơn 11 năm hình thành và phát triển 
với rất nhiều những thăng trầm của thị trường 
cho thuê văn phòng nói riêng và tình hình kinh 
tế nói chung, Toà nhà Harec luôn hướng tới một 
dịch vụ chuyên nghiệp, chú trọng kiểm soát 
chất lượng phục vụ nhằm duy trì và nâng cao 
dịch vụ, không ngừng cải tạo cơ sở vật chất và 
cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan và môi trường làm 
việc chuyên nghiệp, thân thiện để đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao của khách thuê.

Những nỗ lực phục vụ của Toà nhà đã được 
khách hàng đánh giá và tin chọn bằng sự hợp 
tác lâu dài. Đa số các khách thuê tại toà nhà đã 
gia hạn thuê thêm khi hết thời hạn, nhiều khách 
hàng đã đồng hành cùng toà nhà từ ngày đầu 
hoạt động cho đến nay và vẫn tiếp tục hợp tác 
cùng sự phát triển của hai bên. Công suất cho 
thuê trung bình hàng năm của toà nhà luôn đạt 
trên 90% ngay cả trong những năm khó khăn, 
có những thời điểm đạt 100%.

Bằng tất cả sự kính trọng của mình, chúng tôi 
vô cùng cảm ơn sự hợp tác quý báu của Quý 
khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua. 
Chúng tôi cam kết luôn hoạt động với mục tiêu 
cung cấp dịch vụ tốt nhất, trên tinh thần lợi ích 
của khách hàng là điều kiện tồn tại của mình, 
nhằm mang lại môi trường làm việc chuyên 
nghiệp và là sự lựa chọn tin cậy lâu dài của Quý 
khách hàng.

Toà nhà Harec xin chân thành cảm ơn và tri ân 
Quý khách hàng, Quý đối tác đã, đang và sẽ 
tiếp tục hợp tác cùng chúng tôi. Chúng tôi 
mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ từ Quý vị 
trong năm 2019 và những năm tới.

ĐC: Số 4A Láng Hạ, P Thành Công, Q Ba Đình, TP Hà Nội
ĐT: (84 24) 377 24 330  *  Fax: (84 24) 377 24 332
Email: sales@harec.com.vn  * Web: harec.com.vn

TÒA NHÀ HAREC
KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO DỊCH VỤ
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Khánh tốt nghiệp Đại học kinh tế Quốc dân 
vào lập nghiệp tại một công ty sản xuất 
hàng tiêu dùng ở quận 7, thành phố Hồ 
chí Minh đã hơn 10 năm, vì vậy Khánh rất 

thông thạo quán bia Chung cư Phú Mỹ Hưng, đường 
Hoàng Quốc Việt, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. 
Quán này có món gì ngon là Khánh đọc vanh vách. 
Nào là lợn mán lên mẹt; bò hầm tiêu xanh; lươn cuốn 
mỡ chài; chả ốc lá lốt; gà nướng; lòng lợn... uống bia 
hơi Hà Nội trong một không gian thoáng mát, lãng 
mạn, lại được nghe giọng nói nhẹ nhàng của chủ quán 
người Bắc thật dễ thương thì không gì bằng. Nhưng 
điều mà Khánh thích thú hơn cả là uống bia hơi Hà 
Nội ở đây rất ngon. Chính vì vậy mà Chung cư Phú Mỹ 
Hưng trở thành điểm hò hẹn của chúng tôi.

Khánh được chúng tôi bầu là Trưởng nhóm (có 
quyền tập hợp các thành viên bất cứ lúc nào, trừ giờ 
làm việc), ai đến muộn sẽ bị phạt trả tiền những cốc 
bia cuối cùng. Ai không đến mà không có lý do chính 

đáng, lần sau sẽ bị phạt (trả tiền bia cho cả nhóm uống 
bia ngày hôm đó). Luật bất thành văn này đã được cả 
nhóm nhất trí và thực hiện hơn chục năm qua và chưa 
một thành viên nào bị phạt cả.

Chủ nhật này, Thành không có công việc đột suất 
gì nên ngồi “chát”- chém gió với ông bạn cùng đại học 
đang làm việc ở Mỹ thì thấy hiện lên điện thoại dòng 
tin nhắn ngắn gọn: “11 giờ 30’ có mặt tại Chung cư 
Phú Mỹ Hưng nhé - điểm hẹn của chúng mình”. Thành 
nhanh chóng thu xếp công việc gia đình và báo với 
“bà xã” để đi gặp bạn bè. Cùng lúc đó nhận được điện 
thoại của Hoàn.

- Hoàn: Thành phải không? Ông có nhận được tin 
nhắn của Trưởng nhóm không?

Thành: Mình nhận được rồi! 30 phút nữa mình sẽ 
có mặt.

- Hoàn: Cậu nhớ ghé qua Quận I đón Hảo cùng đi cho 
vui nhé vì xe máy của cậu ấy vừa cho em họ mượn mất rồi.

Đến hẹn lại lên, hàng năm cứ vào dịp 30/4 và các dịp nghỉ lễ khác, tốp bạn chúng tôi lại hẹn 
hò nhau đến quán bia hơi Hà Nội ở Chung cư Phú Mỹ Hưng để giao lưu mà quan trọng hơn 
là thưởng thức bia hơi Hà Nội - một hương vị khó quên của những người con xa quê hương 
Hà Thành.

Điểm hò hẹn
của chúng tôi

Điểm hò hẹn
của chúng tôi

Khách hàng thưởng thức bia hơi Hà Nội tại quán Bia Chung cư Phú Mỹ HưngKhách hàng thưởng thức bia hơi Hà Nội tại quán Bia Chung cư Phú Mỹ Hưng
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Thành: Được rồi, mình sẽ đón Hảo cùng đi.

Nói xong, Thành chuẩn bị trang phục rồi phóng 
một mạch đến nhà Hảo ở phường Bến Nghé. Từ xa, 
Thành đã nhận ra Hảo với cặp kính trắng dày cộp đang 
nhìn về phía Thành nhưng Hảo vẫn chưa nhận ra bạn 
mình, mặc dù chỉ cách Thành khoảng 10 mét. Hảo học 
rất giỏi mà mắt cận cũng rất nặng nên trong lớp bạn ấy 
có biệt danh là “Hảo cận”. Ra công tác lại chuyên lập 
trình nên suốt ngày cứ dán mắt vào máy tính nên càng 
cận nặng hơn.

Thành vỗ nhẹ vào vai Hảo và nói: Cậu đang chờ 
ai vậy?

- Hảo: Chờ Thành chứ còn ai!

Thành: Sao cậu biết tớ đến mà chờ?

- Hảo: “Biết rồi mà còn cứ hỏi. Hoàn báo là cậu sẽ 
đến đón mình còn gì?”

Rồi hai bạn cùng cười sảng khoái.

Thành: Nào lên xe đi cho kịp, kẻo chúng mình bị 
phạt đi muộn bây giờ?

Hai bạn lên xe vừa đi vừa ôn lại kỷ niệm thời học 
sinh thật thú vị.

Hảo: Nếu năm đó mình “tỉnh” hơn một chút thì 
bây giờ không còn cảnh phòng không nhà trống nữa!

Thành: Cậu đang nghĩ về Điệp phải không? Ai 
mượn, lúc người ta thích thì mình cậy học giỏi nên 
“Chảnh”. Bây giờ mới hối tiếc phải không? Muộn quá 
rồi ông bạn ạ! Bây giờ phải sống thực tế hơn. Có em 
nào ở Công ty hay đối tác thấy ưa nhìn lại chăm chỉ là 
phải “bắt” ngay, đừng “kén cá chọn canh” lắm nữa!

Hảo: Nào có thấy ai thích mình đâu mà “chảnh”.

Hai bạn vừa đi vừa thủ thỉ, chả mấy chốc đã thấy 
Khánh và Hoàn đang đứng chờ ở sảnh quán bia hơi 
Hà Nội Chung cư Phú Mỹ Hưng. Thành vội vã đưa xe 
máy lại chỗ quy định rồi cùng cả nhóm chọn một bàn 
thoáng mát ngoài sảnh để uống bia.

Cô nhân viên vui vẻ mang đến quyển thực đơn, rồi 
thoăn thoắt lấy ra một keg bia hơi Hà Nội loại 2 lít mát 
lạnh, rót ra 4 cốc và nói: Mời các anh uống bia cho mát 
rồi em sẽ chuẩn bị món ăn theo thực đơn ra sau.

Nhìn 4 cốc bia hơi Hà Nội vừa được rót từ keg ra 
còn đang sủi bọt vàng óng với lớp bọt mịn màu trắng 
xóa trên miệng cốc rất hấp dẫn, mắt Thành sáng hẳn lên.

Thành: Nào các bạn, chúng ta cùng nâng cốc chúc 
mừng sức khỏe của nhau và đặc biệt chúc “Hảo cận” 

lần sau sẽ đưa bạn gái đến trình diện. Cả nhóm cùng 
khoác vai nhau hô: “100%” rồi cười vui vẻ.

- Hoàn nhanh nhảu: Công ty tớ có cô thư ký xinh đáo 
để, cũng rụt rè ít nói, chắc hợp với Hảo nhà mình đây!

Khánh: Thế là có cơ hội rồi Hảo nhé. Hãy xúc tiến 
nhanh lên. Còn chờ gì nữa?

- Hoàn bật mí thêm, nàng này cũng sành về bia hơi 
Hà Nội lắm vì gia đình nàng ấy trước kia cũng làm đại 
lý bán bia hơi Hà Nội.

Thành: Như vậy là chúng ta có cùng tiếng nói 
chúng - cùng yêu thích bia hơi Hà Nội rồi còn gì? Hảo 
không nói mà chỉ ngồi cười tủm.

Ít phút sau, cô nhân viên mang ra ba món “tủ” của 
Khánh ưa thích:  Lợn mán lên mẹt, bò hầm tiêu xanh, 
chả ốc lá lốt và thêm ít lạc rang, đậu rán rồi lại quầy 
mang ra thêm hai keg bia hơi Hà Nội loại 2 lít mát lạnh 
đến. Vừa uống bia hơi Hà Nội vừa thưởng thức những 
món ngon đặc sản của phía Bắc làm cho chúng tôi càng 
nhớ về Hà Nội hơn. Nhớ những buổi tối ngồi uống bia 
hơi Hà Nội ở phố cổ hay quán bánh tôm Hồ Tây được 
thả mình ngắm thành phố lung linh dưới ánh đèn nhiều 
sắc màu trông thật huyền ảo và lãng mạn.

Thành hỏi cô nhân viên: Anh thấy bia hơi Hà Nội 
ở đây ngon quá, muốn mua mang về nhà tối nay uống 
có được không em?

Cô nhân viên dịu dàng: Được anh ạ! Lúc nào anh 
về, em sẽ hướng dẫn cụ thể hơn nhé! Nói xong cô nhân 
viên lại tất bật phục vụ bàn khách khác. Còn nhóm bạn 
chúng tôi vẫn say sưa từng đợt zô! zô! 100%... đến khi 
đồng hồ trên tường đã điểm 13 giờ 30 phút và trưởng 
nhóm đứng lên tuyên bố cuộc vui đến đây tạm ngừng. 
Chúng tôi tạm biệt nhau bằng cái bắt tay thật chặt và 
hẹn gặp lại nhau lần sau

Bia hơi Hà Nội - thức uống yêu thích của đông đảo thực khách 
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THanH Ba

Tuy chỉ mới đầu tháng 4 nhưng Hà Nội đã bắt đầu đón những đợt nắng nóng đầu tiên, có 
thời điểm nhiệt độ lên tới 36 độ C, khiến nhiều người dân Thủ đô cảm thấy cái oi bức của mùa 
Hè sắp đến. Vào buổi trưa và giờ tan tầm, nhiều quán bia hơi Hà Nội chật ních thực khách. 
Câu lạc bộ “Vui là chính” cũng tìm đến một cửa hàng bia hơi Hà Nội để giải khát vì chúng 
tôi đều là những người yêu thích bia hơi Hà Nội.

Câu lạc bộ
“Vui là chính”

Năm nay, Câu lạc bộ đã tròn 5 tuổi, với 
8 thành viên, chia làm 2 đội, thường 
đánh đôi với nhau. Chúng tôi coi nhau 
như anh em trong một gia đình, tuổi 

đều ngoài 40. Câu lạc bộ thường hoạt động sau những 
giờ làm việc căng thẳng hoặc những dịp nghỉ lễ, Tết. 

Để kỷ niệm 5 năm Câu lạc bộ ra đời, chúng tôi tổ 
chức cuộc thi giao hữu cầu lông với nhau, sau đó sẽ tổ 
chức liên hoan mừng ngày sinh nhật của Câu lạc bộ vào  
dịp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và 
Ngày Quốc tế lao động 1/5.

Để chọn được địa điểm thuận lợi và phù hợp cho 
các thành viên Câu lạc bộ thật khó. Ngay từ đầu giờ 
sáng một ngày nắng nóng tháng tư, chúng tôi đã bàn 
bạc với nhau khá sôi nổi để tìm một địa điểm liên 
hoan. Người thì nói nhà anh Hòa là trung tâm, người 
thì bảo đến Nhà hàng Bia hơi Hà Nội Lan Chín tiện 
nhất, một số người thì thích Nhà hàng Bia hơi Hải 
Xồm, phố Lê Trọng Tấn vì gần sân cầu lông hơn... 
Cuối cùng chúng tôi đã thống nhất với nhau, sau 
giao hữu cầu lông sẽ tập trung về Nhà hàng Bia hơi 
Hà Nội Hải Xồm tại phố Lê Trọng Tấn. 

Bia hơi Hà Nội luôn hấp dẫn đông đảo thực khách thập phương
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Anh Hòa, Trưởng đội 1 làm nhiệm vụ gọi điện thoại 
đặt chỗ và khoảng 11giờ là cả Câu lạc bộ sẽ có mặt đầy 
đủ. Anh Trung, Trưởng đội 2 thì nhắc nhở mọi người đến 
đúng giờ. Phân công xong, cả Câu lạc bộ đều nhất trí với 
đề xuất của Đội trưởng đội 1 là: Đội nào thua trong cuộc 
đua này sẽ phải trả toàn bộ tiền bia hơi Hà Nội hôm nay. 
Tất cả đều hoan hỷ và đồng thanh nhất trí! Nhất trí! Rồi 
mọi người cùng nhau đến sân cầu lông để thi tài.

Thời tiết những ngày tháng 4 thay đổi khó lường, 
lúc mưa lất phất, lúc nắng như giữa hè. Sau những séc 
cầu lông ngẫu hứng, các thành viên trong Câu lạc bộ ai 
cũng thấm đẫm mồ hôi. Dừng lại ở séc cuối cùng chưa 
phân thắng bại, hai đội bàn nhau dừng cuộc thi để về 
liên hoan. 

10 giờ 45 phút, anh em trong Câu lạc bộ chúng tôi 
đã có mặt đầy đủ tại Nhà hàng Bia hơi Hà Nội Hải 
Xồm trước 15 phút theo quy định mà chả có đội nào 
thắng thua. Một cô nhân viên trẻ trung và xinh đẹp ra 
đón chúng tôi. 

Các anh có phải chỗ anh Hòa mà sáng nay đặt chỗ 
cho 8 người không?

- Đúng rồi! Đúng rồi! Anh Hòa nói với cô nhân 
viên như vậy.

Cô nhân viên tươi cười mời chúng tôi đến bàn đặt 
sẵn, rồi cô vào mang ra 8 cốc bia hơi Hà Nội, loại cốc 
có màu xanh 0,5 lít vừa được rót từ keg bia ướp lạnh ra 
mời chúng tôi. Cầm cốc bia mát lạnh, với lớp bọt trắng 
dầy mịn thật hấp dẫn, chúng tôi cùng nhau vui vẻ nâng 
cốc trăm phần trăm để chúc mừng kỷ niệm ngày ra đời 
của Câu lạc bộ. 

Vừa thưởng thức xong cốc bia đầu tiên, anh 
Hòa phấn khích: “Hôm nay uống bia hơi Hà Nội 
ngon thật!”.

Anh Chiến cũng hào hứng: “Không chỉ uống 
bia hơi Hà Nội ở đây ngon mà tôi thấy uống ở các 
cửa hàng như: Cửa hàng Bia hơi Hà Nội Lan Chín, 
Đồng Quê, Hoàn Béo hay bất cứ cửa hàng nào 
thuộc địa chỉ Vàng của Công ty CP Thương mại 
Bia Hà Nội (Habeco Trading) đều ngon như thế”. 
Mọi người cũng hưởng ứng theo: “Anh Chiến nói 
rất đúng”.

Lúc này cô nhân viên lại mang tiếp 8 cốc bia mới 
và một số đồ ăn như nem chua, lạc rang, nói với chúng 
tôi: “Các anh chờ một chút, đồ ăn nhà bếp đang chuẩn 
bị, sẽ có ngay”. Trung nhìn cô nhân viên cười tủm tỉm: 
“Các anh chỉ uống bia hơi Hà Nội ướp lạnh và ngắm 
em đã thấy ngon rồi!”. Cô nhân viên thẹn thùng rồi đi 
về hướng nhà bếp.

Ít phút sau, cô bê ra một số món: Chả lá lốt, dê tái 
chanh, thịt trâu nướng mềm, bò cuốn cải thịt... Món 
nào trông cũng hấp dẫn.

Chúng tôi có buổi liên hoan với bia hơi Hà Nội thật 
ngon. Buổi liên hoan vô cùng thú vị, cả Câu lạc bộ đều 
“campuchia” nhưng ai cũng hoan hỉ và cảm thấy tuyệt 
vời với bữa tiệc hôm nay. Đặc biệt là uống bia hơi Hà 
Nội rất ngon.

Cuộc vui kéo dài tới 14 giờ. Chúng tôi chia tay nhau 
ra về và hẹn gặp lại nhau sau ít ngày nữa. Anh Trung 
không quên tìm cô nhân viên để chia tay trong sự bối 
rối của cô gái này...

Bia hơi Hà Nội được người tiêu dùng yêu thích
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ước mơ cháy Bỏng về một miền trung 
phát triển

Không dừng lại ở đó, Chủ tịch HĐQT Trần Bá 
Dương cùng các đồng sự luôn ấp ủ nguyện vọng đưa 
Thaco vươn cao hơn, xa hơn với những dự án tầm cỡ 
khả dĩ, thúc đẩy miền Trung trở thành một cực phát 
triển của cả nước. Quyết tâm ấy đã được toàn thể 
CBCNV đồng tâm hiệp lực để Thaco thực hiện chiến 
lược đa ngành phát triển vùng miền Trung. Trong đó 
có nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ của tỉnh Quảng 
Nam cùng với quy hoạch chung của Khu kinh tế mở 
Chu Lai vừa được Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, 
Thaco khởi công các dự án KCN chuyên nông - lâm 
nghiệp và KCN cơ khí, ô tô Thaco Chu Lai mở rộng 
trong Khu kinh tế mở (KTM) Chu Lai.

những Dự án như mơ đã thành hiện thực

Mở đầu là Dự án KCN cơ khí và ô tô mở rộng có 
diện tích 115ha, với tổng vốn đầu tư hạ tầng là 1.600 
tỷ đồng để tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
nhằm giảm giá thành và gia tăng tỷ lệ nội địa hóa cho 
ô tô du lịch đạt trên 40%, đáp ứng điều kiện để xuất 
khẩu sang các nước trong khu vực ASEAN vào năm 
2020. Với dự án này sẽ tạo động lực kích hoạt phát 
triển các ngành cơ khí khác như cơ khí nông nghiệp; 
cơ khí xây dựng; cơ khí thiết bị công nghiệp dựa trên 
nền tảng của cơ khí ô tô, hướng đến việc hình thành 
trung tâm cơ khí đa dụng tập trung có quy mô lớn tại 
miền Trung Việt Nam.

Tiếp đến là Dự án KCN nông - lâm nghiệp, KCN 
này có diện tích 451ha, tổng vốn đầu tư cho hạ tầng 
8.118 tỷ đồng. KCN nông - lâm nghiệp sẽ là nơi thu hút 
các nhà đầu tư là đầu mối sơ chế và cung cấp nguyên 

liệu cho ngành sản xuất đồ gỗ thông qua việc nhập 
khẩu và phát triển vùng trồng nguyên liệu tại miền 
Trung, Tây Nguyên của Việt Nam, Lào và Campuchia; 
các nhà đầu tư sản xuất đồ gỗ; các nhà đầu tư sản xuất 
công nghiệp hỗ trợ ngành gỗ.

Trong tầm nhìn rộng hơn, hướng đến đồng bằng 
sông Hồng và đồng bằng sông Cửu Long, KCN nông - 
lâm nghiệp cùng với KCN chuyên lúa đang triển khai 
tại tỉnh Thái Bình và trong tương lai gần, Thaco sẽ triển 
khai tiếp KCN nông nghiệp chuyên trái cây tại khu 
vực Đông Nam Bộ và KCN nông nghiệp chuyên lúa 
tại Đồng bằng sông Cửu Long sẽ tạo sự đột phá - nâng 
tầm thương hiệu nông, lâm sản Việt Nam, góp phần 
đưa ngành nông, lâm nghiệp Việt Nam đứng vào top 
15 nước phát triển nhất thế giới.

Để phục vụ cho giai đoạn đầu tư mới tại Chu Lai, 
Thaco đẩy mạnh hoạt động logistics, khởi công dự án 

Vũ Huy Băng

Công ty Ô tô Trường Hải được thành lập vào ngày 29/4/1997, trải qua 22 năm kể từ ngày 
thành lập và 12 năm hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, thương hiệu THACO của Công 
ty CP Ô tô Trường Hải đã khẳng định được chỗ đứng trên thị trường Việt Nam và khu vực.

CôNG Ty CP ô Tô TrườNG HảI - THaCo

tạo sức nóng quyến rũ Về 
Đầu tư tại miền trung

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Thaco Trường Hải và 
Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai
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mở rộng và đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn với 
chiều dài bến cảng là 790m, tổng vốn đầu tư là 2.600 
tỷ đồng, trong đó, giai đoạn 1 sẽ triển khai xây dựng 
và mở rộng 335m về phía hạ lưu với tổng vốn đầu tư 
1.100 tỷ đồng. Dự án này sẽ tạo tiền đề khai thác hàng 
xuất khẩu tạo nguồn hàng đối lưu cho các tuyến hàng 
hải quốc tế, qua đó giảm giá thành vận chuyển, góp 
phần thu hút đầu tư vào Khu KTM Chu Lai trong thời 
gian tới.

Với phương châm: “Trong mọi nguồn lực đầu tư, 
đầu tư cho nguồn nhân lực, con người là ưu tiên hàng 
đầu”; Thaco đã đầu tư xây dựng Khu nhà ở công nhân 
và tái định cư có diện tích gần 30ha với tổng vốn đầu 
tư 2.760 tỷ đồng, với quy mô dân cư khoảng 5.000 
người, số lượng nhà ở khoảng 1.220 căn. Dự án với các 
chức năng: Nhà ở, thương mại, dịch vụ và kết nối với 
hệ thống hạ tầng giao thông kỹ thuật, bao gồm: Khu 
nhà ở; trường mầm non có quy mô 400 trẻ với đầy đủ 
các công trình tiện ích. Đồng thời, dự án cũng sẽ đáp 
ứng nhu cầu về chỗ ở cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư, 
cán bộ công nhân của các doanh nghiệp trong Khu 
KTM Chu Lai, góp phần thực hiện an sinh xã hội tại 
địa phương, qua đó thu hút nguồn nhân lực đến với 
không chỉ cho Quảng Nam mà còn tạo sức hấp dẫn 
với các tỉnh miền Trung.

kỳ vọng và niềm tin tỏa sáng từ Bức 
tranh cực phát triển miền trung

Một không khí phấn khởi, một niềm tin như lan tỏa 
mạnh mẽ thôi thúc đại biểu và nhân dân dự buổi Lễ khởi 
công 4 dự án trọng điểm mang tính chiến lược cho giai 
đoạn phát triển mới theo hướng đa ngành và triển khai 

giai đoạn đầu tư mới của Thaco tại Khu KTM mở Chu 
Lai (ngày 24/3/2019), khi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc tới dự đã khẳng định: “Chính phủ hết sức 
ủng hộ và hỗ trợ để các công ty nói chung và Công ty 
CP Ô tô Trường Hải nói riêng đầu tư hoàn thành các dự 
án. Các bộ, ngành Trung ương phải tích cực phối hợp, hỗ 
trợ, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư chiến lược cùng hợp 
tác, phát triển, thúc đẩy miền Trung trở thành một cực 
phát triển nữa của cả nước. Riêng Quảng Nam, 5 năm 
tới chỉ tiêu GRDP phải tăng gấp đôi”...

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh 
Huỳnh Khánh Toàn đã trao Giấy chứng nhận đầu tư 
cho Công ty CP Sản xuất, chế biến và phân phối nông 
nghiệp Thadi. Đồng thời, Thaco đã ký kết hợp tác chiến 
lược với Tập đoàn HAGL và Hoàng Anh Nông nghiệp 
Gia Lai (HNG); Công ty Thadi ký kết hợp đồng hợp 
tác chiến lược với HNG về vận chuyển, bảo quản, chế 
biến, xuất khẩu nông sản; Công ty Thadi và Công ty 
Quản lý quỹ đầu tư Áo Nhuận Quảng Tây thuộc Tập 
đoàn Sinopec đã ký kết hợp tác tiêu thụ sản phẩm; 
Công ty Thadi và các đối tác gồm Công ty Riecker-
mann; Công ty Bertuzzi; Trung tâm ứng dụng ngành 
Thực phẩm, Khu vực châu Á - Thái Bình Dương đã 
ký kết hợp tác về tư vấn thiết kế nhà máy và cung cấp 
dây chuyền, thiết bị chế biến trái cây; Thadi ký kết hợp 
đồng hợp tác nghiên cứu, đào tạo và cung cấp nguồn 
nhân lực nông nghiệp với Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam; Đại học Nông lâm TP.Hồ Chí Minh; Đại học Cần 
Thơ, Đại học Nông lâm Huế; Trường Cao đẳng Thaco; 
Thadi và HNG cũng ký kết hợp tác với các công ty 
thuộc lĩnh vực xuất khẩu

Khởi công Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng 5 vạn tấn và 
Khu nhà ở công nhân, tái định cư trong Khu KTM Chu Lai. 
Ảnh: VINH THẢO

Lễ khởi công KCN nông - lâm nghiệp và KCN cơ khí - ô tô 
Thaco Chu Lai mở rộng
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Chúng tôi biết tới thương hiệu chè “Shanam” – (Shan Tuyết Việt Nam – PV) khi có duyên 
gặp anh Phạm Vũ Khánh cùng gian hàng chè của anh tại Hội chợ Đồ uống Xuân 2019 diễn 
ra ở Hà Nội vừa qua. Anh chính là Giám đốc sáng lập của Công ty TNHH Trà và Đặc sản 
Tây Bắc – Đơn vị sản xuất, cung cấp nhiều loại sản phẩm trà Shanam hảo hạng - sản phẩm 
đã thực sự chinh phục người yêu chè, quý trà khi được thưởng thức.

ShanamShanam
 tự hào thương hiệu chè Việt

Hà Đăng

Ngay từ lần đầu tiếp xúc, các sản phẩm trà 
Shanam đã tạo ấn tượng tốt với chúng 
tôi cũng như đông đảo người tiêu dùng 
bởi hình thức mẫu mã bao bì đa dạng, 

chuyên nghiệp, bắt mắt. Đặc biệt hơn, khi nâng chén 
trà thưởng thức, thì hương vị của mỗi loại sản phẩm đã 
thực sự khẳng định chất lượng của mình. Trong cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” 
những năm qua, rất nhiều sản phẩm hàng Việt đã được 
người tiêu dùng ưu tiên, lựa chọn bằng chính chất lượng 
cũng như giá trị tự thân của nó mang lại. Thậm chí, 
thương hiệu đã “chinh phục” đông đảo khách hàng. Các 
sản phẩm và thương hiệu trà Shanam đã làm được điều 
đó và đang tiếp tục thực hiện, giữ vững tiêu chí ấy.

chè shanam có ưu điểm gì nổi trội, 
khác Biệt với các loại chè khác? 

Trước hết, cần phải khẳng định ngay, nguồn nguyên 
liệu làm nên nó: Đó chính là loại chè Shan Tuyết cổ thụ Sản phẩm trà Shanam chất lượng cao
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sinh trưởng trên các vùng núi cao, được đánh giá là loại 
trà quý thuộc “hàng ngũ” thập đại danh trà Việt Nam. 

Thật thú vị khi ngồi thưởng thức trà Shan tại gian hàng 
của anh Khánh. Qua đây chúng tôi thêm hiểu, chè Shan 
Tuyết khác biệt với những loại chè thông thường. Nó là 
những cây chè cổ thụ, có búp to màu trắng, dưới lá chè 
có phủ một lớp lông tơ mịn trắng như tuyết. Nếu như chè 
thông thường sống ở vùng trung du bán sơn địa, xen kẽ 
có nhiều thung lũng hẹp, bằng phẳng, thì chè Shan Tuyết 
là loại chè sống ở trên núi với độ cao từ 1.200m - 2.800m 
so với mực nước biển, mây mù bao phủ quanh năm. Nó 
được phân bố ở các tỉnh vùng Tây Bắc và Đông Bắc Việt 
Nam như Sơn La, Yên Bái, Hà Giang hay Lào Cai…

Cũng chính vì sống trên núi cao nên điều kiện khí 
hậu thổ nhưỡng của chè Shan rất khắc nghiệt, sự chênh 
lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá lớn. Điều này đã 
tạo cho chè Shan những ưu điểm nổi trội về chất lượng, 
thanh khiết và không phải ngẫu nhiên người ta thường 
nói: “Uống trà Shan là uống tinh hoa của núi rừng...”. 

Có thể nói, nếu bạn uống thử trà Shan và so sánh với 
các loại trà đồng dạng khác, thì chắc chắn bạn sẽ nhận 
ra sự khác biệt giữa chúng. Chè Shan có màu nước xanh 
nhẹ và trong veo. Vị của chè Shan không chát mà thanh. 
Sau khi uống bạn sẽ thấy vị ngọt vẫn còn đọng lại sâu 
trong cổ họng. Đặc biệt, vì chè Shan thông thường sinh 
trưởng hoàn toàn tự nhiên, không sử dụng bất cứ một 
hóa chất hay phân bón nào, điều kiện sống khắc nghiệt 
nên nó mang cái hương thoang thoảng nhưng vị lại đậm 
sâu, nhất là ở các lượt nước rót pha trà kế tiếp. Chè Shan 
thiên về vị hay hậu vị sâu, tạo nên sự khác biệt nổi trội 
cũng là vì lẽ đó. Điều này đã khiến chè Shan trở thành 
một trong những đặc sản của dân tộc mà người Việt nào 
cũng tự hào và du khách phương xa nào cũng yêu thích.

giữ gìn và phát triển thương hiệu

Chè Shan Tuyết quý giá là thế, nhưng để nó trở 
thành sản phẩm “phủ sóng” thị trường rộng khắp trong 
và ngoài nước vẫn là điều trăn trở của các cơ sở chính 
quyền và bà con vùng cao thời gian qua. Nắm bắt được 
điều đó, anh Phạm Vũ Khánh đã bàn với vợ, quyết định 
thành lập Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây Bắc trong 
những năm gần đây, nhằm sản xuất, cung cấp phục vụ 
thị trường rộng khắp nhiều loại sản phẩm từ cây chè 
Shan Tuyết cổ thụ. Công ty có trụ sở và Nhà máy sản 
xuất đóng ngay trên địa bàn có vùng nguyên liệu chè 
Shan Tuyết nổi tiếng: Bản Tà Xùa A, xã Tà Xùa, huyện 
Bắc Yên, tỉnh Sơn La. 

Anh Phạm Vũ Khánh chia sẻ: “Sau bao nhiêu năm 
bôn ba khắp trong và ngoài nước, với mong muốn gìn 

giữ nghề chè của gia đình cùng với việc nhận thấy chè 
Shan Tuyết thực sự là một loại nông sản chất lượng 
cao, có thể làm thay đổi nguồn sống của người dân địa 
phương, chúng tôi đã quyết tâm xây dựng Dự án bảo 
tồn trà Shan và phát triển thương hiệu Shanam. Từ đó, 
Ban Lãnh đạo Công ty đã phối hợp cùng chính quyền 
địa phương xây dựng cơ sở hạ tầng, nhà máy chế biến, 
để giúp đỡ và hợp tác với người dân thu hái chè. Có 
thể nói, việc công nhận nhãn hiệu tập thể cho chè Shan 
Tuyết cổ thụ Tà Xùa là một trong những bước đi mà 
Shanam dùng để khẳng định nguồn gốc và chất lượng 
sản phẩm nơi đây. Việc hợp tác giữa chính quyền - 
doanh nghiệp và người dân giúp đã mang lại nhiều lợi 
ích. Đồng thời, giúp thị trường trà của Việt Nam có 
thêm một loại trà chất lượng cao, nguồn gốc rõ ràng…”.

Hiện nay, với việc không ngừng nỗ lực đổi mới, 
học hỏi và đầu tư, Công ty TNHH Trà và Đặc sản Tây 
Bắc đang phục vụ thị trường nhiều sản phẩm trà chất 
lượng cao như: Trà Trúc Shan Tuyết cổ thụ; Trà Mây 
Shan Tuyết Tà Xùa; Hồng trà Shan Tuyết thượng hạng; 
Trà Viên Shan Tuyết Tà Xùa,… Tất cả các sản phẩm 
đều thực hiện cam kết của Nhà sản xuất: Chất lượng 
cao nhất; Hương vị thuần khiết; Không chứa Gluten; 
Không có GMO (chất biến đổi gen) và có thể tái đầu 
tư cộng đồng.

Đến thời điểm hiện tại, Shan Tuyết cổ thụ là một 
trong những sản phẩm trà cao cấp trên thị trường, nhận 
được sự tin yêu của người tiêu dùng. Đây chính là bước 
tiến lớn trong nỗ lực cải thiện cuộc sống của người dân 
địa phương và đưa sản phẩm giá trị này phục vụ thị 
trường cả nước, hướng tới xuất khẩu

Anh Phạm Vũ Khánh (áo kẻ) mời du khách thưởng thức trà 
Shanam tại Gian hàng Công ty ở Hội  chợ Đồ uống xuân 2019
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Sau khi nghe báo cáo, Đại hội thống nhất 
đánh giá: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2018 của Công ty là khá ấn tượng, tất cả các 
chỉ tiêu đều vượt cao so với Nghị quyết Đại 

hội cổ đồng đề ra: Sản xuất và tiêu thụ bia Sài Gòn đạt 
143,57 triệu lít bằng 101,2 % kế hoạch và bằng 119,25% 
so với cùng kỳ năm 2017. Sản phẩm tự doanh bao gồm 
bia tươi, bia Lowen, Quy Nhơn, nước uống đóng chai, 
sữa bắp, rượu… đạt 67,45 triệu lít, bằng 118,8% kế hoạch 
và bằng 119,2% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu đạt 
1.579 tỷ đồng, kế hoạch 1.343 tỷ đồng, đạt 117,6%. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 175,2 tỷ đồng, Kế hoạch 115 tỷ 

đồng. Nộp ngân sách 1.319,4 tỷ đồng, kế hoạch 1.139 
tỷ đồng. 

Điểm nổi bật là năm 2018, Công ty là đơn vị thứ 3, 
hoạt động trong lĩnh vực rượu, bia, nước giải khát đã 
chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hồ 
Chí Minh (HoSe) với mã chứng khoán SMB, sau Tổng 
công ty Bia - Rượu - NGK Sài Gòn và Tổng công CP ty 
Bia - Rượu - NGK Hà Nội. 

Để đạt được kết quả đó, là do Bia Sài Gòn vẫn giữ 
được thị phần cao trên thị trường, dây chuyền sản xuất 
bia lon Sài Gòn đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả, 

Trần MinH THÙy 

Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung vừa tiến hành Đại hội Cổ đông thường niên 
năm 2019. Đại hội đã nghe Tổng Giám đốc thay mặt Ban điều hành báo cáo kết quả sản 
xuất - kinh doanh năm 2018 và kế hoạch nhiệm vụ năm 2019. Chủ tịch HĐQT Công ty báo 
cáo công tác điều hành của HĐQT và báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và 
một số nội dung khác.

CôNG Ty CỔ PHầN BIa SàI GÒN - mIềN TruNG

mức chia cỔ tức 
năm 2018 là 40%

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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chất lượng sản phẩm trong sản xuất đáp ứng được yêu 
cầu của thị trường. Sử dụng có hiệu thiết bị máy móc để 
phát triển các sản phẩm  bia Lowen, Quy Nhơn, bia tươi, 
sữa bắp, sữa gạo lứt,, nước uống đóng chai… Khai thác 
tốt thị trường tiêu thụ sản phẩm tự doanh. Thực hiện 
tiết giảm chi phí trên tất cả các khâu trong điều hành 
sản xuất - kinh doanh. Điều đáng nói là việc niêm yết 
cổ phiếu của Công ty trên sàn HoSe đã nâng tính minh 
bạch hoạt động của Công ty tạo ra thanh khoản nhanh 
trên thị trường, các nhà đầu tư yên tâm, tin tưởng.

Về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2019, Đại 
hội thống nhất nhận định: Tổng công ty thực hiện quy 
hoạch vùng tiêu thụ (S&OP) là một thuận lợi cho Công 
ty khai thác hết công suất của thiết bị máy móc trong sản 
xuất sản phẩm Bia Sài Gòn, đáp ứng được nhu cầu tiêu 
thụ trên địa bàn miền Trung, đặc biệt là thị trường tiêu 
thụ lớn tại các tỉnh Tây Nguyên. Theo dự báo, tình hình 
kinh tế nước ta tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, một 
thách thức lớn cũng đặt ra đó là diễn biến về khí hậu trên 
toàn cầu phức tạp khó lường, kéo theo đó là nguyên liệu 
chính trong sản xuất bia khả năng tăng cao, giá điện tăng, 
trong khi sản phẩm bia Sài Gòn đóng chai tăng trưởng 
chậm. Nhà nước áp dụng nhiều chế tài xử phạt người sử 
dụng rượu, bia đã ảnh hưởng không ít đến việc thực hiện 
những tháng còn lại của năm 2019. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019 là: Tổng doanh 
thu đạt 1.576 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 150,03 tỷ 
đồng. Nộp ngân sách 1.353,1 tỷ đồng. Tỷ lệ  chia cổ tức 
35%, Đại hội giao cho HĐQT, Ban Điều hành tiếp tục 

chủ động, linh hoạt thực hiện chương trình S&OP của 
Tổng công ty. Điều phối hợp lý trong sản xuất nhất là 
nguồn vật tư, công cụ và nhân lực trong nội bộ Công 
ty đạt hiệu quả. Rà soát lại các chí phí tại một số khâu 
trong sản xuất để tiết giảm. Chủ động phối hợp với các 
đơn vị thương mại - vận tải bia trong hệ thống để cùng 
nhau tháo gỡ khó khăn kịp thời đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường với phương châm: Sản phẩm bia đến tay 
người tiêu dùng nhanh nhất, chất lượng nhất.  

Đại hội cũng kiến nghị với Tổng công ty Bia - Rượu 
- NGK Sài Gòn cho nâng công suất Nhà máy Bia Sài 
Gòn - Đăk Lăk lên trên 100 triệu lít, bởi thực tế hiện 
nay sản phẩm bia Sài Gòn sản xuất tại Nhà máy Bia Sài 
Gòn - Đăk Lăk chỉ đáp ứng được 40% thị phần trên địa 
bàn Đăk Lăk.

Đối với sản phẩm tự doanh: Cần rà soát, đánh giá 
khả năng phát triển của từng loại sản phẩm để có chính 
sách đầu tư thích hợp. Trước mắt xem xét đề nghị tỉnh 
Bình Định giao thêm diện tích đất để mở rộng sản xuất 
tại Nhà máy Bia Quy Nhơn,  hiện nay sức tiêu thụ sản 
phẩm bia Quy Nhơn, Lowen tăng mạnh trong những 
năm gần đây, trong khí đó sản xuất tại Nhà máy không 
đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Ngoài phát huy 
khả năng sản xuất và tiêu thụ bia tươi tại Nhà máy Phú 
Yên, cần tính toán và có chính sách phù hợp trong phát 
triển sản phẩm nước đóng chai tại thị trường Phú Yên….

Tại Hội nghị, Đại hội cũng thống nhất thông qua 
một số nội dung khác và biểu quyết chia cổ tức năm 
2018 là 40%

Dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà máy bia Sài Gòn miền Trung tại Đắk Lắk
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Đã 44 năm sau ngày lá cờ quân giải phóng miền Nam tung 
bay trên nóc dinh tỉnh trưởng Bình Định, ngày 31/3/1975, 
thị xã Quy Nhơn, đơn vị hành chính cuối cùng của tỉnh Bình 
Định được giải phóng. 25 năm sau đó, thành phố Quy Nhơn 
được công nhận là đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh với một vóc 
dáng trưởng thành vượt bậc, xứng tầm với tỉnh Bình Định 
trong khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

Xây dựNG Quy NHơN XứNG Tầm Đô THị LoạI 1
tạo sung lực mới

Ông ngô Hoàng naM
phó Bí thư Thành ủy, 

chủ tịch UBnd Thành phố Quy nhơn

Nối tiếp tiến trình hội nhập và phát triển 
bền vững, năm 2018, Thành phố Quy 
Nhơn đã vươn lên hoàn thành toàn diện, 
xuất sắc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội theo Nghị quyết XIX của Đảng bộ Thành phố, tạo 
sung lực mới, cơ bản vững chắc để Quy Nhơn vươn ra 
biển lớn. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao 
đổi với ông Ngô Hoàng Nam - Phó Bí thư Thành ủy, 
Chủ tịch UBND Thành phố Quy Nhơn về tiến trình này.

pv: Xin ông cho biết khái quát những thành tựu 
nổi bật về phát triển KT-XH trong năm 2018 mà Thành 
phố Quy Nhơn đã đạt được, khẳng định bước tiến mới 
của địa phương trong quá trình hội nhập và phát triển?

ông ngô hoàng nam: Năm 2018 là năm thứ 
ba thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 05 năm (2016 
- 2020), Thành phố Quy Nhơn đã vươn lên đạt được 
những kết quả đáng khích lệ như sau:

Tổng giá trị sản xuất  đạt 61.011,651 tỷ đồng, tăng 
11,7% so với năm 2017. Trong đó, giá trị sản xuất nông 
- lâm - thủy sản tăng 4,7%; Giá trị sản xuất công nghiệp 
- XD tăng  12,1%; Giá trị sản xuất ngành dịch vụ tăng 
11,5%; Giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt 630,410 triệu 
USD, tăng 0,065% . Đặc biệt, chỉ tiêu thu ngân sách nhà 
nước theo phân cấp quản lý trên địa bàn thành phố về 
đích sớm thực hiện đạt 1.889,363 tỷ đồng, đạt 103,78% 
so với dự toán năm, trong đó: Chi cục Thuế thành phố 
quản lý thu 946,974 tỷ đồng, đạt 103,24%. Đánh giá một 
cách khái quát, kinh tế Thành phố Quy Nhơn năm 2018 
tiếp tục tăng trưởng, chuyển biến trên cơ cấu kinh tế 
hợp lý: Công nghiệp, xây dựng 60,49%; Dịch vụ 36,47%; 
Nông, lâm, thủy sản 3,04%.

Các mặt hoạt động văn hóa, xã hội tiếp tục khởi 
sắc, có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, 
đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng 
được cải thiện; Công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự 
xã hội được tăng cường; Quốc phòng, an ninh được 
củng cố; Hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền 
được nâng cao đáp ứng sự phát triển và hội nhập.

pv: Thành phố đã có những biện pháp gì để giải 
quyết cơ bản những khó khăn hiện nay nhằm đạt được 
những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, thưa ông?

ông ngô hoàng nam: Năm 2019, Thành phố 
Quy Nhơn được giao một số chỉ tiêu chủ yếu: Giá 
trị sản xuất công nghiệp tăng trên 12%; Giá trị sản 
xuất các ngành dịch vụ tăng trên 11,5%;  Giá trị 
sản xuất nông - lâm - thủy sản tăng trên 4,6%. Giá 
trị kim ngạch xuất khẩu đạt  680 triệu USD. Tổng 
thu NSNN theo phân cấp trên địa bàn thành phố: 
2.264,7 tỷ đồng... và một số chỉ tiêu tăng trưởng về 
công tác xã hội khác.

Năm 2019, Thành phố Quy Nhơn cần tập trung 
những biện pháp quyết liệt để khắc phục những vướng 
mắc, khó khăn, đó là: Tập trung giải quyết dứt điểm 
tình trạng chèo kéo khách du lịch, tự ý tăng giá các 
dịch vụ hỗ trợ, cạnh tranh không lành mạnh giữa các 
đơn vị kinh doanh nhà hàng, công ty lữ hành tại các 
xã Nhơn Lý, Nhơn Hải... Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
một số dự án đầu tư còn chậm so với kế hoạch đề ra, 
nhất là công trình hồ chứa nước ngọt Nhơn Châu, mở 
rộng đường Xuân Diệu, nâng cấp đường Hùng Vương, 
đường Hoàng Văn Thụ nối dài... Thành phố sẽ tạo sự 
phối hợp, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giữa các chủ 
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đầu tư, phòng, ban, phường, xã giải quyết công tác giải 
phóng mặt bằng cho các công trình trọng điểm...

Mặt khác, UBND thành phố triển khai thực hiện 
Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/3/2018 của Ban Thường 
vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối 
với công tác chống lấn chiếm đất đai, xây dựng không 
phép, sai phép trên địa bàn thành phố”

Về lĩnh vực an ninh, xây dựng chính quyền, Thành 
phố Quy Nhơn tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức 
năng ra quân tấn công trấn áp tội phạm về trộm cắp, 
ma túy, xóa các điểm đen về  tai nạn giao thông và tăng 
cường quản lý hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Nhiệm vụ kế hoạch năm 2019 với những thách thức 
không nhỏ, song với tinh thần vươn lên bằng những giải 
pháp tối ưu, thành phố Quy Nhơn sẽ biến thách thức 
thành cơ hội để thực hiện trọn vẹn kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2019 thắng lợi.

pv: Được biết, một trong những tiềm năng lớn của 
Thành phố biển Quy Nhơn là du lịch, vậy năm 2019 
thành phố sẽ tiếp tục đầu tư, khai thác tiềm năng đó 
trong tiến trình đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn như thế nào?

ông ngô hoàng nam: Quy Nhơn là đô thị có 
đủ những giá trị văn hóa đặc sắc vùng duyên hải miền 
Trung Việt Nam. Những giá trị về tài nguyên sinh thái 
và văn hóa biển gắn với đô thị tạo cho Quy Nhơn một 
vị thế hấp dẫn và độc đáo để phát triển trở thành trung 
tâm du lịch quốc gia và khu vực.

Thành phố Quy Nhơn đang triển khai quy hoạch 
du lịch với tầm nhìn chiến lược dài hạn, trong đó đặt 
ra yêu cầu kết hợp tinh tế yếu tố biển và đô thị, yếu 

tố truyền thống với hiện đại, yếu tố đặc thù của Quy 
Nhơn, Bình Định.

Trước mắt, để có một thành phố biển Quy Nhơn 
sáng, xanh, sạch, đẹp, hấp dẫn du khách, Thành phố 
tiếp tục triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện 
Chương trình hành động về “Công tác quản lý và chỉnh 
trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 
2020”. Thực hiện tốt công tác xây dựng hạ tầng đường 
ven biển, phát triển các khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 
khách sạn, tôn tạo các khu du lịch cả về lượng và chất 
như khu du lịch Ghềnh ráng Tiên Sa;  Eo Gió - Nhơn 
Lý; Kỳ Co - Nhơn Hải; Cù lao Xanh - Nhơn Châu... Tại 
trung tâm thành phố hoàn thiện lắp đặt biển tên dường 
và lắp biển số nhà trên các tuyến đường. Nâng cao chất 
lượng của dịch vụ công ích thành phố, tập trung công 
tác chăm sóc vườn hoa, công viên, trồng cây xanh tại 
các tuyến đường theo kế hoạch.

Đồng thời, tiếp tục xây dựng, triển khai có hiệu quả 
“Đề án phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn năm 
2019”. Bên cạnh đó, các hoạt động của Hội Khoa học 
Gặp gỡ Việt Nam và ICISE thời gian qua không chỉ 
giúp khoa học Việt Nam tiến gần hơn với khoa học thế 
giới mà còn “gây dựng”, truyền niềm đam mê khoa 
học cho thế hệ trẻ, với ước mơ không chỉ là một trung 
tâm khoa học mang tầm quốc tế như ICISE mà đưa 
Quy Nhơn trở thành “thành phố khoa học” lớn mạnh, 
có sức lan tỏa ra cả nước.

pv: Xin cám ơn ông và chúc Thành phố Quy Nhơn 
tiếp tục vươn lên hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm 
vụ kế hoạch năm 2019 như đã đề ra.

Văn THuẬn (thực hiện)

Quần thể du lịch nghỉ dưỡng FLC góp phần thay đổi diện mạo du lịch của TP. Quy Nhơn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG42 43

địa phương Địa PHương

từ “vạn sự khởi đầu nan” tạo thế ổn 
định và phát triển

Xuất phát từ Nghị quyết số 14/QĐ/NQ-CP ngày 
02/11/2005 của Chính phủ chủ trương về đổi mới cơ bản 
và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006-
2020, các chính sách xã hội hóa giáo dục của Đảng và 
Nhà nước, được sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ của 
các cấp lãnh đạo tỉnh Bình Định, nguyện vọng của Đảng 
bộ, Chính quyền và nhân dân trong tỉnh mong muốn 
có một trường đại học ra đời trên mảnh đất mang tên 
vị anh hùng dân tộc “Quang Trung”, Trường Đại học 
Quang Trung ra đời nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong 
học tập và nghiên cứu cho con em tỉnh Bình Định; đáp 
ứng nhu cầu nguồn nhân lực có chất lượng cho tỉnh Bình 
Định và các tỉnh lân cận, miền Trung, Tây Nguyên. 

Trường Đại học Quang Trung được thành lập theo 
sáng kiến của một số nhà giáo, nhà khoa học nhiệt tình, 
tâm huyết với sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trên cơ 
sở xã hội hóa, Trường đã nhận được sự đóng góp về 
tài chính, khắc phục một số khó khăn trong xây dựng, 
chung sức đồng lòng, quyết tâm xây dựng ngôi trường 
trên diện tích 11ha đất với cơ ngơi khang trang, bề thế, 
cơ sở vật chất đầy đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản cho dạy và 
học. Ngoài Cơ sở 1 tại số 327, đường Đào Tấn, phường 
Nhơn Phú, Quy Nhơn, Trường còn có Cơ sở 2 tại số 129, 
đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn, Bình Định.

Từ tháng 01/2015, Trường chính thức trở thành thành 
viên của Tập đoàn Hoàn Cầu. Đây là một sự kiện có 
tính bước ngoặt, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp khi Nhà 

trường trở thành thành viên của một Tập đoàn kinh tế 
lớn, khẳng định vị thế của một trường đại học ngoài công 
lập hàng đầu tại khu vực Nam Trung Bộ & Tây Nguyên.

đến sự chuyển Biến mạnh mẽ đáp ứng 
yêu cầu đào tạo thEo cơ chế thị trường

Hiện nay, Trường đào tạo 09 ngành, đáp ứng nguồn 
nhân lực cho hầu hết các lĩnh vực quan trọng có nhu 
cầu cao của xã hội và các đơn vị thành viên của Tập 
đoàn Hoàn Cầu. Các ngành đào tạo của Trường có tính 
thực tiễn cao như Công nghệ thông tin; Công nghệ kỹ 

Vào thời điểm thập niên 2000, tỉnh Bình Định được Thủ tướng Chính phủ quyết định công 
nhận là địa phương trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, đồng thời thành phố Quy 
Nhơn -  cũng được nâng cấp lên đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh. Nhằm góp phần đáp ứng nguồn 
nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà và khu vực, Trường 
Đại học Quang Trung (QTU) được thành lập theo Quyết định số 62/2006/QĐ-TTg ngày 
17/03/2006 của Thủ tướng Chính phủ, là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, đa cấp, hoạt 
động theo Điều lệ trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 
10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Sau 13 năm hình thành và phát triển, Trường Đại 
học Quang Trung đã cung cấp cho xã hội gần 12.000 kỹ sư, cử nhân.

TrườNG ĐạI HọC QuaNG TruNG:

 sức hấp dẫn cho sinh Viên 
từ mùa tuyển sinh 2019

  Hoàng uyên

Lãnh đạo tỉnh Bình Định các thời kỳ cùng bà Trần Thị Hường, 
nguyên Chủ tịch Tập đoàn Hoàn Cầu, Chủ tịch HĐQT Trường 
Đại học Quang Trung khánh thành Tượng đài Hoàng đế 
Quang Trung tại Trường Đại học Quang Trung
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địa phương Địa PHương

thuật xây dựng; Kế toán; Tài chính - Ngân hàng; Kinh 
tế; Ngôn ngữ Anh; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Với đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên trình 
độ cao, giàu kinh nghiệm, tâm huyết với nghề và một 
chương trình đào tạo hướng tới các chuẩn mực quốc tế, 
ngoài chương trình đào tạo chính thức trên lớp, các sinh 
viên QTU còn được tạo điều kiện để tham gia vào hàng 
loạt các hoạt động ngoại khóa về kỹ năng mềm, các câu 
lạc bộ phát triển thể chất, các hội thảo khoa học, các 
phong trào Đoàn - Hội vui tươi, bổ ích và các hoạt động 
phục vụ cộng đồng. Nhà trường và các đơn vị liên kết 
với Trường có nhiều chương trình học bổng trao tặng 
cho các sinh viên học giỏi, có nhiều đóng góp cho phong 
trào của Trường cũng như kịp thời hỗ trợ các sinh viên có 
hoàn cảnh khó khăn tiếp tục yên tâm học tập tại trường.

khởi sắc đồng hành cùng nguyện vọng 
tương lai của sinh viên

Trong những năm gần đây, ngoài việc đầu tư trang 
thiết bị, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giảng viên, 
Nhà trường chú trọng đến việc đổi mới toàn diện để 
nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đào tạo nguồn nhân 
lực đáp ứng nhu cầu xã hội. Việc làm cho sinh viên tốt 
nghiệp được Nhà trường đặc biệt quan tâm, Nhà trường 
thực hiện phương châm “Đào tạo gắn với việc làm”, 
trong đó đã thiết lập được một mạng lưới các mối quan 
hệ với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, các đơn vị 
thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu, nhằm đảm bảo cho việc thực 
tập, trải nghiệm thực tế của sinh viên trong thời gian học 
tại trường và là địa chỉ làm việc sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Quang Trung đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao với mục tiêu đào tạo một thế hệ trẻ 
hội đủ về kiến thức, nhân cách và sức khỏe để đáp ứng 
nhu cầu ngày càng đa dạng của thời kỳ hội nhập quốc 
tế. Để làm được điều đó, ưu tiên hàng đầu của Nhà 
trường là nâng cao năng lực tiếng Anh cho sinh viên 
toàn trường lên một mức cao. Đây là một bước đột phá 
quan trọng của Nhà trường trong những năm tới.

Tiến sĩ Võ Ngọc Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Đại 
học Quang Trung cho biết: Nhà trường đã tạo được 
những ưu thế hấp dẫn cho sự lựa chọn của sinh viên về 
với trường trong mùa tuyển sinh 2019 là: 

1. Sinh viên tốt nghiệp được đảm bảo có việc làm 
tại các đơn vị thành viên của Tập đoàn Hoàn Cầu và 
các doanh nghiệp hợp tác đào tạo với Nhà trường.

2. Trường có chính sách học bổng hấp dẫn cho 
những học sinh và sinh viên có kết quả học tập khá, 
giỏi, bao gồm: 

- Học bổng 100% học phí năm học đầu tiên dành 
cho học sinh đạt loại giỏi lớp 12 và có tổng điểm 3 môn 
xét tuyển ≥ 20 điểm.

- Học bổng 50% học phí năm học đầu tiên dành 
cho học sinh đạt loại khá 3 năm THPT, hoặc loại giỏi 
năm 12 và có tổng điểm 3 môn xét tuyển ≥ 17 điểm.

- Học bổng 100% học phí cho năm học kế tiếp dành 
cho sinh viên đạt loại giỏi của năm học trước.

Đặc biệt, Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 
hằng năm có trao tặng học bổng 100 triệu VND dành 
cho SV nghèo hiếu học vào học tại Trường.

3. Trường có cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, phục 
vụ tốt nhất cho nhu cầu học tập của sinh viên. Nhà trường 
có hai cơ sở đào tạo trong thành phố Quy Nhơn, khuôn 
viên Nhà trường rộng rãi, thoáng đãng, cảnh quang đẹp, 
tạo môi trường thuận lợi cho các hoạt động của sinh viên.

4. Chi phí học tập thấp so với mặt bằng chung các 
trường đại học hiện nay. Sinh viên có chỗ ở nội trú thuận 
tiện cho việc học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Như một biểu hiện tích cực mạnh mẽ trong thời 
đại công nghệ 4.0, Trường Đại học Quang Trung đang 
bừng lên sức sống mới, hứa hẹn một tương lai tươi sáng 
đồng hành cùng các thế hệ sinh viên năng động sáng 
tạo sẵn sàng hội nhập

Ngày Hội tuổi trẻ Trường Đại học Quang Trung - Quy Nhơn

TS. Võ Ngọc Vĩnh - Hiệu trưởng Trường Đại học Quang Trung 
trao Bằng tốt nghiệp cho sinh viên
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KhUyến công KhUyến công

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

Bắc giang: 
khai giảng “khóa đào tạo nâng cao tay nghề mộc”

thanh hóa chi hơn 269 tỷ đồng thành lập 
cụm công nghiệp phúc thịnh

thừa thiên huế: huy động mọi nguồn lực thúc đẨy công 
nghiệp nông thôn

Nhằm giữ gìn và phát triển làng nghề mộc truyền 
thống tại địa phương, vừa qua, Trung tâm Khuyến công 
& Xúc tiến thương mại Bắc Giang (TTKC) đã tổ chức 
khai giảng “Khóa đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân 
dụng” cho đối tượng là các học viên đều đã có kinh 
nghiệm về nghề mộc dân dụng cơ bản.

Theo đó, với 90 triệu đồng từ nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương năm 2019, HTX Mộc Bãi Ổi 
sẽ tổ chức 02 lớp đào tạo nâng cao tay nghề mộc dân 
dụng cho 50 lao động trong thời gian 3 tháng để có 

thể đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất tại cụm công 
nghiệp Bãi Ổi mới được đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, lớp đào tạo được tổ chức còn nhằm mục 
tiêu hình thành một lực lượng lao động trực tiếp tại chỗ 
có trình độ, chuyên môn sâu về mộc dân dụng, đây 
cũng sẽ là một mô hình, một điểm đến để các Hợp tác 
xã mộc khác tham quan, học tập kinh nghiệm. Sau khi 
kết thúc khóa đào tạo, phấn đấu 100% học viên đều có 
chứng chỉ đào tạo

Bảo Kiên

Ngày 05/4, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã 
ký Quyết định số 1207/QĐ-UBND về việc thành lập 
Cụm công nghiệp Phúc Thịnh tại huyện Ngọc Lặc, 
tỉnh Thanh Hóa do Công ty CP 1268 làm chủ đầu tư 
với tổng nguồn vốn khoảng 269,5 tỷ đồng. Dự kiến 
đến tháng 6/2021, Dự án sẽ hoàn thành và đưa vào 
sử dụng. 

Ngành nghề hoạt động chính của Cụm công nghiệp 
Phúc Thịnh gồm: Nhóm các dự án may mặc, giày da, 
điện, điện tử, viễn thông, điện lạnh; chế biến thực 

phẩm, nước giải khát; chế biến gỗ (không nấu, tẩm), 
giấy; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông sản; văn 
phòng phẩm; chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, thủy 
sản; sản xuất các sản phẩm nhựa (ngành nước, gia dụng, 
công nghiệp) với điều kiện nguyên liệu sử dụng sản xuất 
là hạt nhựa; sản xuất các sản phẩm kim loại, linh kiện, 
phụ kiện kim loại ngành nước với điều kiện trong quy 
trình sản xuất không có công đoạn nấu luyện kim loại, 
xi mạ và các ngành nghề khác có liên quan…

Lê MạnH 

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt 
Đề án Phát triển công nghiệp nông thôn đến năm 2025 
theo Quyết định số 597/QĐ-UBND ban hành ngày 
12/3/2019, với tổng nhu cầu vốn 1.897 tỷ đồng, nhằm mục 
tiêu đạt tỷ trọng công nghiệp nông thôn (CNNT) trong 
cơ cấu ngành Công nghiệp tỉnh đến 2025 là 20 - 25%.

Theo đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã giao 
nhiệm vụ cho Sở Công Thương làm đầu mối phối hợp 
với các Sở, ngành, địa phương liên quan tham mưu 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề 
án; Tham mưu về cơ chế, chính sách xây dựng và triển 
khai chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật các 
khu, cụm công nghiệp, các đề án khuyến công, xúc tiến 
thương mại… giai đoạn 2019 đến năm 2025, nhằm góp 
phần thúc đẩy phát triển CNNT.

Để thực hiện tốt các mục tiêu, chương trình của Đề 
án, Thừa Thiên Huế đã xây dựng nhiều giải pháp. Trong 
đó, vốn là giải pháp được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh 

nguồn hỗ trợ của trung ương và địa phương, tỉnh sẽ xã 
hội hóa nguồn vốn thực hiện thông qua việc đa dạng hóa 
các hình thức huy động vốn, chiếm khoảng 85% như: 
Lồng ghép vốn từ các chương trình khuyến công, xúc 
tiến thương mại; Nguồn vốn quốc gia cho công tác xây 
dựng nông thôn mới; Các nguồn tài trợ và đầu tư từ các 
tổ chức phi Chính phủ, tổ chức nước ngoài…

công Du
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KhUyến công KhUyến công

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

lâm đồng: 
phê Duyệt kinh phí hoạt động khuyến công 2019

long an: 
thành lập cụm công nghiệp đức thuận 2

Bình thuận: 
1,8 tỷ đồng cho kinh phí khuyến công đợt 1 năm 2019

Sở Công Thương Lâm Đồng vừa phê duyệt kế 
hoạch kinh phí cho công tác khuyến công năm 2019 với 
số tiền 11,6 tỷ đồng. Trong đó kinh phí khuyến công 
địa phương là hơn 9 tỷ đồng và khuyến công quốc gia 
là 2,5 tỷ đồng.

Số tiền này sẽ được Sở Công Thương tỉnh tập trung 
cho các đề án khuyến công về hỗ trợ nâng cao năng lực 
quản lý doanh nghiệp; xây dựng mô hình trình diễn kỹ 

thuật sản xuất; ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng như hỗ trợ tổ 
chức tham gia hội chợ công nghiệp - thương mại và xây 
dựng các cụm liên kết doanh nghiệp công nghiệp.

Được biết, trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, 
tỉnh Lâm Đồng triển khai trên 170 đề án khuyến công 
với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng

PHạM Trường

Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã có quyết định 
thành lập Cụm công nghiệp (CCN) Đức Thuận 2, xã 
Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Cụ thể, dự án CCN Đức Thuận 2 có quy mô đầu 
tư khoảng 50ha với vốn đầu tư 543 tỉ đồng và được 
cơ cấu gồm đất công nghiệp, đất công trình kỹ thuật, 
đất công trình hành chính, dịch vụ, đất giao thông và 
đất cây xanh. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành xây dựng 
kết cấu hạ tầng vào cuối năm 2020 và đưa vào hoạt 

động khai thác tiếp nhận nhà đầu tư thứ cấp vào đầu 
năm 2021.

Long An hiện có 22 CCN đang hoạt động với tỷ lệ 
lấp đầy 86,55%. Các CCN hoạt động thu hút 544 dự án 
với tổng vốn đầu tư 15.635 tỉ đồng, trong đó, có 60 dự 
án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng 
vốn đầu tư 209,6 triệu USD, diện tích đất cho thuê 
586,65 ha

n.H

Tỉnh Bình Thuận vừa được Bộ Công Thương phê 
duyệt hỗ trợ kinh phí khuyến công quốc gia với số tiền 
1,8 tỷ đồng.

Số tiền trên sẽ hỗ trợ thực hiện 3 đề án khuyến 
công, đó là các đề án: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật sản xuất đá vẩy từ nước biển tại huyện đảo Phú 
Quý (kinh phí khuyến công hỗ trợ 600 triệu đồng); Hỗ 
trợ cho 04 cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong chế biến nước mắm và sản xuất bao bì carton 
(mỗi cơ sở 300 triệu đồng). 

Từ việc hỗ trợ nguồn kinh phí thực hiện cho các 
chương trình khuyến công sẽ tạo điều kiện và khuyến 
khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, góp phần phát triển công 
nghiệp của tỉnh một cách ổn định và bền vững. Đồng 
thời, tạo sự lan toả đến các cơ sở công nghiệp và thúc 

đẩy nội dung hoạt động khuyến công tỉnh Bình Thuận 
từng bước được nâng cao

Hoa nguyễn

Đề án hỗ trợ máy đóng ghim tại Công ty CP In và Bao bì Bình 
Thuận từ nguồn kinh phí KCQG năm 2018
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Thanh hóa: 

Trong năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (TTKC) sẽ 
triển khai 18 đề án hỗ trợ khuyến công, với tổng kinh phí lên đến hơn 6 tỷ đồng. Tuy nhiên, 
cơ sở công nghiệp nông thôn phân tán, nhân lực thiếu, khiến Thanh Hóa gặp rất nhiều khó 
khăn trong việc triển khai công tác khuyến công. 

MinH PHương 

Những năm qua, công tác khuyến công 
đã tạo ra động lực lớn cho hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của các cơ sở công 
nghiệp nông thôn. Các cơ sở sản xuất 

đã có điều kiện để đầu tư dây chuyền, máy móc thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm, hạ giá thành, giảm công lao động, tiết kiệm 
nguyên vật liệu và năng lượng, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Tuy nhiên, bên cạnh đó, những thách thức, khó 
khăn mà công tác khuyến công gặp phải còn rất lớn. 

Hiện nay, do nguồn vốn hạn hẹp khiến việc hỗ trợ 
các dự án đầu tư, phát triển sản xuất, xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật, ứng dụng, cải tiến, đổi mới thiết bị, 
công nghệ vào sản xuất còn hạn chế. Trên địa bàn tỉnh, 
các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phần lớn là 
vừa và nhỏ, có quy mô nhỏ lẻ, phân tán, sản phẩm tạo ra 
chỉ ở mức thô, giá trị không cao. Đặc biệt, nhân lực thiếu 
thốn cũng là một khó khăn đáng kể. Ông Hoàng Xuân 
Phong - Giám đốc TTKC tỉnh cho biết: “Ngoài lực lượng 
cán bộ, nhân viên của TTKC, trên địa bàn tỉnh chưa có 
khuyến công viên cấp huyện, xã và cộng tác viên khuyến 
công. Vì vậy, công tác khuyến công tại các huyện, xã 
vẫn trông chờ vào đội ngũ cán bộ kiêm nhiệm tại Phòng 
Kinh tế hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố. Mặc dù 
năm 2013, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt thành 
lập 2 chi nhánh khuyến công cấp huyện, nhưng đến nay, 
vẫn chưa thể triển khai thực hiện”.

Để từng bước tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn 
này, Trung tâm đã có biện pháp linh hoạt, sử dụng 3 - 
4% chi phí quản lý của các đề án hỗ trợ khuyến công 
để hỗ trợ kinh phí cho cán bộ kiêm nhiệm. Đồng thời, 
Trung tâm cũng tổ chức các khóa tập huấn, nâng cao 
nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến 
công, nhất là trong lĩnh vực sản xuất sạch hơn, đảm 

bảo vệ sinh môi trường. Các đề án điểm cũng được kéo 
dài trong thời gian từ 3 - 5 năm, giúp nhiều cơ sở có 
điều kiện cùng thực hiện và hưởng lợi, khai thác sâu thế 
mạnh của địa phương.

Trung tâm còn tập trung hỗ trợ, khuyến khích các 
doanh nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu 
dùng, thân thiện với môi trường, nhằm mở rộng và giữ 
vững thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, việc gắn kết mối 
quan hệ giữa doanh nghiệp với các hoạt động của Trung 
tâm cũng được chú trọng. Điều này giúp Trung tâm hiểu 
được những khó khăn, vướng mắc cần giải quyết của các 
doanh nghiệp và có những giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ kịp 
thời, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển sản xuất…

Ông Hoàng Xuân Phong nhấn mạnh: “Năm 2019, 
Trung tâm sẽ xây dựng và triển khai các đề án khuyến công 
mới phù hợp hơn với nhu cầu thực tế của người dân, đồng 
thời nâng cao hiệu quả của các chương trình hỗ trợ…”

tháo gỡ khó khăn trong 
công tác khuyến công

Một góc sản xuất của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Bam Boo Vina, xã Hà Ninh (Hà Trung) - Đơn vị được Khuyến 
công Thanh Hóa hỗ trợ. 
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hướng tới sản xuất sạch để xây Dựng 
thương hiệu

Nước mắm Cửa Khe từ lâu đã được đông đảo người 
tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, được sản 
xuất theo quy trình công nghệ cổ truyền, không có hóa 
chất. Mặc dù là một sản phẩm có truyền thống lâu đời 
của xứ Quảng, có hương vị thơm ngon riêng biệt, song, 
trước xu thế người tiêu dùng chuộng tính tiện lợi, sử 
dụng sản phẩm đã qua pha chế công nghiệp thì sức cạnh 
tranh về sản phẩm của làng nghề gặp rất nhiều khó khăn.

Được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại (KC&XTTM) Quảng Nam, các cơ sở 
sản xuất nước mắm làng nghề Cửa Khe đã có cơ hội 
tiếp cận với công nghệ hiện đại, giúp nước mắm được 
bảo quản tốt hơn, giữ được chất lượng sản phẩm, giảm 
chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành sản phẩm, đáp ứng 
thị hiếu người tiêu dùng. Đặc biệt, từ khi thương hiệu 
nước mắm Cửa Khe được bảo hộ trí tuệ thì sản phẩm 
này ngày càng thu hút được nhiều khách hàng.

Một sản phẩm khác của xứ Quảng cũng được người 
dân tin dùng đó là thịt gà Mười Tín của HTX Chăn 
nuôi gà Mười Tín (xã Tam Thăng, TP.Tam Kỳ). Đây là 
sản phẩm có nhãn hiệu riêng, bao bì đẹp và đảm bảo 
an toàn chất lượng. Được biết, loại gà mà HTX nuôi và 
cung ứng thịt là gà kiến, được nuôi thả trong vườn có 
rào chắn, thức ăn chủ yếu là bắp nên thịt gà dai, thơm 
và ngọt. Quy mô chăn nuôi gà thịt của HTX rất lớn, 
ngoài siêu thị, HTX còn ký hợp đồng cung cấp gà thịt 
cho các khu công nghiệp, chợ đầu mối, trường học... 

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh cũng đã xây 
dựng thành công một số mô hình nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp sạch có hiệu quả, an toàn và sản xuất theo 
chuỗi giá trị. Các mô hình rau hữu cơ Thanh Đông, Trà 
Quế (Cẩm Hà, Hội An); gạo hữu cơ Phong Thử (Điện 
Bàn); gạo đen theo hướng hữu cơ - HTX Nông nghiệp 
hữu cơ Bình Quý (Thăng Bình);... hay các chuỗi sản phẩm 

an toàn, hữu cơ như đậu phụng, bò, rau của HTX Nông 
nghiệp Điện Quang (Điện Bàn)... bước đầu đã xây dựng 
được thương hiệu và được người tiêu dùng đón nhận.

cần sự hỗ trợ để mở rộng thị trường

Ông Đinh Văn Phúc - Giám đốc Trung tâm 
KC&XTTM Quảng Nam cho biết, thời gian qua, bên 
cạnh việc hỗ trợ các cơ sở ứng dụng máy móc thiết bị 
hiện đại vào sản xuất, hoạt động khuyến công cũng 
luôn tạo điều kiện để các sản phẩm nông sản địa 
phương được quảng bá, giới thiệu, kết nối cung - cầu, 
giao thương, đem lại giá trị kinh tế cao cho người sản 
xuất thông qua các hội chợ và các chương trình xúc 
tiến thương mại. Đây cũng là dịp tốt để người tiêu dùng 
được tiếp cận với các sản phẩm nông sản sạch có chất 
lượng, ông Phúc nhấn mạnh. 

Để nâng cao giá trị kinh tế, giúp những nông sản địa 
phương có chỗ đứng trên thị trường, bên cạnh sự hỗ trợ 
của các cơ quan nhà nước trong việc thu hút đầu tư, thúc 
đẩy xúc tiến thương mại… thì các cơ sở sản xuất cũng cần 
chủ động trong SXKD; tăng cường kiểm soát nguồn gốc, 
chất lượng nguyên liệu đầu vào, hướng tới sản xuất sạch; 
chú trọng xây dựng thương hiệu, bảo hộ sở hữu trí tuệ để 
từ đó có sự đầu tư bài bản và quy mô hơn cho sản xuất

Làng nghề nước mắm Cửa Khe rất chú trọng quảng bá sản 
phẩm, xây dựng thương hiệu

KHuyếN CôNG QuảNG Nam: LuôN Tạo ĐIều KIệN Để
nông sản Địa phương Được quảng bá, 

mở rộng thị trường tiêu thụ
Mặc dù đã có nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh ở Quảng Nam thành công trong việc xây dựng 
thương hiệu, mở rộng thị trường, tuy nhiên, còn nhiều doanh nghiệp, cơ sở  trong tỉnh vẫn chưa hết 
khó khăn, nhất là khâu tiêu thụ sản phẩm. Mong muốn của họ là nhận được sự quan tâm nhiều 
hơn từ phía các cơ quan nhà nước trong việc hỗ trợ quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường.

Đức MinH
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Bến trE: 
linh hoạt chi hỗ trợ cho hoạt động khuyến công

Bà rịa - vũng tàu: hỗ trợ xây Dựng phòng trưng Bày sản 
phẨm công nghiệp nông thôn tiêu Biểu

trà vinh đẨy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn

Vừa qua, UBND tỉnh Bến Tre đã ban hành 
Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND có hiệu lực từ 
ngày 15/2/2019, về quy chế quản lý và sử dụng kinh 
phí khuyến công địa phương nhằm hỗ trợ các doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát 
triển sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động trên địa 
bàn tỉnh. Quyết định này có nhiều mức chi hỗ trợ kinh 
phí và cao hơn nhiều so với trước đó.

Các mức chi cụ thể như: Chi cho các hoạt động 
khuyến công từ 10 triệu đồng đến mức hỗ trợ tối đa 

30% tổng chi phí đầu tư nhưng không quá 1 tỷ đồng/
mô hình; Hỗ trợ 90% các khoản chi phí với mức hỗ 
trợ tối đa không quá 100 triệu đồng/lần cho nhiều 
hoạt động cụ thể. Đặc biệt, chi hỗ trợ đầu tư xây 
dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp bao gồm các 
hoạt động như: San lấp mặt bằng đường giao thông 
nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước tại các cụm 
công nghiệp với mức hỗ trợ không quá 6 tỷ đồng/cụm 
công nghiệp

ĐinH Du

Đây là một trong những hoạt động tích cực của 
công tác khuyến công trong thời gian tới tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Ông Đinh Trọng Cường - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh 
cho biết, năm 2019, Trung tâm sẽ xét duyệt và chọn 3 
cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu 
biểu cấp khu vực trong năm 2017 - 2018 để hỗ trợ xây 
dựng phòng trưng bày. Mỗi cơ sở sẽ được hỗ trợ tối đa 
50 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Năm 2019, chương trình khuyến công được phê 
duyệt 5 tỷ đồng (trong đó nguồn kinh phí của tỉnh là 
3,6 tỷ đồng). Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 
triển công nghiệp tỉnh sẽ triển khai các chương trình hỗ 
trợ DN như: Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị trong 
sản xuất; Đào tạo nghề, truyền nghề; Tư vấn thiết kế 
mẫu mã, bao bì và thương hiệu sản phẩm; Hỗ trợ DN 
tham gia hội chợ triển lãm quảng bá thương hiệu…

Lê PHương

Ngày 9/4/2019, Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh đã 
khai mạc Hội chợ Xúc tiến thương mại và CNNT tỉnh 
Trà Vinh năm 2019. Hội chợ diễn ra đến hết ngày 16/4, 
thu hút hơn 300 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản 
phẩm CNNT chủ lực của hơn 120 đơn vị trong và ngoài 
tỉnh tham gia.

Hội chợ được tổ chức quy mô lớn, với 6 phân khu 
được bố trí cho các đơn vị doanh nghiệp, gồm: Khu vực 
gian hàng chung dành cho doanh nghiệp, hợp tác xã 
trong tỉnh; Khu vực dành cho Sở Công Thương và Trung 
tâm Xúc tiến Thương mại các tỉnh, thành phố; Khu vực 
sản xuất công nghiệp, thương mại; Khu vực đồ gỗ mỹ 

nghệ và trang trí nội thất; Khu vực bán các loại giống cây 
trồng và khu vực ẩm thực phục vụ cho khách tham quan. 

Ông Phạm Văn Tám, Giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Trà Vinh cho biết, Hội chợ là cơ hội để các doanh 
nghiệp giới thiệu các sản phẩm đặc sản truyền thống, 
thương mại, công nghiệp, nông nghiệp hàng Việt Nam, 
nhằm quảng bá, nâng cao vị thế hàng Việt Nam. 

Đây cũng là dịp để doanh nghiệp, người dân giao lưu 
về văn hoá, kinh tế, thương mại, du lịch, đầu tư, tạo môi 
trường thuận lợi cho các du khách tham quan, mua sắm

MinH cHâu

Việc trưng bày các sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ giúp các DN, cơ 
sở sản xuất quảng bá sản phẩm đến đông đảo người tiêu dùng
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Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tâm 
Phú (Cụm công nghiệp Vinh Canh, huyện 
Vinh Canh, tỉnh Bình Định) được thành 
lập vào tháng 9/2014, chuyên sản xuất các 

đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, tủ, bàn ghế... Ban 
đầu, do nguồn vốn hạn hẹp, Công ty chưa thể đầu tư 
đồng bộ hệ thống dây chuyền hiện đại mà chủ yếu sử 
dụng máy móc đã qua sử dụng trong sản xuất, nên sản 
lượng đầu ra của sản phẩm thấp, không đáp ứng được 
nhu cầu của thị trường. Mặt khác, do công nghệ cũ nên 
độ tinh xảo và tính thẩm mỹ của sản phẩm làm ra chưa 
đảm bảo, một số chi tiết của sản phẩm vẫn bị lỗi, gây 
thiệt hại về kinh tế cho Công ty.

Để giúp đỡ doanh nghiệp phát triển, TTKC đã 
phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vinh 
Canh, hỗ trợ 160 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến 
công để Công ty Tâm Phú mua sắm và lắp đặt mới 
02 cụm máy làm mộng âm, sản xuất đồ gỗ nội, ngoại 
thất. Sau một thời gian thực hiện, hiệu quả sản xuất 
và chất lượng sản phẩm của Công ty đã được nâng 
cao rõ rệt. Hiện nay, với quy mô sản xuất hơn 1.800 
m3 gỗ tinh/năm trên dây chuyền sản xuất hiện đại đã 
giúp chất lượng sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu 
cầu của khách hàng, tăng giá trị của sản phẩm. Đồng 
thời, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường và tạo 
thêm nhiều việc làm cho người lao động với mức thu 
nhập từ 4 - 5,5 triệu đồng/người/tháng. 

Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Bình Định cho biết: Đề án hỗ trợ cho Công 
ty Tâm Phú là một trong rất nhiều doanh nghiệp được 
hưởng lợi từ chương trình khuyến công. Bởi trong 5 
năm lại đây (2014-2018), TTKC Bình Định đã thực hiện 
hỗ trợ cho 144 chương trình đề án khuyến công với 
tổng vốn đầu tư thực hiện trên 133,3 tỷ đồng. Trong 
đó, số cơ sở công nghiệp nông thôn sử dụng nguyên 
liệu tại địa phương chiếm hơn 75%; Doanh thu đạt 815 
tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với trước khi được Khuyến 

công hỗ trợ; Tạo việc làm cho hơn 2.600 lao động nông 
thôn, tăng 2,7 lần so với trước đó… Chính từ những 
hiệu quả thiết thực như vậy, Cục Công Thương địa 
phương đã quyết định chọn Bình Định là địa phương 
thực hiện Đề án Khuyến công điểm quốc gia giai đoạn 
2018 - 2020.

Năm 2019, Sở Công Thương Bình Định đã đề ra 
những định hướng cho TTKC là tiếp tục đầu tư có 
chọn lọc các đề án khuyến công. Trong đó, chú trọng 
tới những địa phương điểm, ngành nghề ưu tiên, nhiều 
tiềm năng về lao động có trình độ, nguyên liệu và đầu 
ra cho sản phẩm; Xây dựng các đề án, chương trình lớn 
thực hiện trong năm và chia thành nhiều giai đoạn… 

Để hoàn thành các mục tiêu đó, TT Khuyến công 
Bình Định sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể 
như: Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Kinh 
tế hạ tầng các huyện, thị, thành phố, các cơ sở sản 
xuất trong việc đăng ký, xây dựng và triển khai đề án; 
Hỗ trợ có chọn lọc cơ sở doanh nghiệp trong các cụm 
công nghiệp, làng nghề để làm đầu tầu phát triển sản 
xuất công nghiệp nông thôn; Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền các chính sách hỗ trợ của Chương trình khuyến 
công nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp nông thôn…

Một góc dây chuyền làm mộng âm của Công ty TNHH Sản 
xuất - Thương mại Tâm Phú

khuyến CÔnG Bình Định:

Điểm Tựa cHo cÔNg NgHiệp NÔNg THÔN pHÁT TriểN
Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định (TTKC) 
đã tích cực xây dựng, triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất tại các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn và đã đem lại hiệu quả thiết thực. 
Điển hình trong đó có đề án "Hỗ trợ máy móc thiết bị trong sản xuất đồ gỗ nội, ngoại thất" 
cho Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại Tâm Phú.

anH Tuấn
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Khuyến công Thái Bình:

Trong điều kiện nền kinh tế hội nhập quốc tế sâu rộng như hiện nay, các phương pháp quản 
lý, điều hành mang lại hiệu quả cao, góp phần phát triển bền vững đang là yêu cầu bức thiết 
của các đơn vị, doanh nghiệp trên cả nước nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Trước yêu 
cầu đó, ngày 01/4/2019, tại Công ty CP Hoàng Hà – TP Thái Bình, Trung tâm Khuyến 
công – Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Thái Bình (Trung tâm KC-TVPTCN) đã tổ chức, 
khai giảng “Lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều hành cho cán bộ các đơn vị, doanh 
nghiệp, hợp tác xã, quỹ tín dụng, hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn”.

công Du

Tới dự khai mạc Lớp tập huấn có ông 
Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm KC-
TVPTCN tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh 
đạo các sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh 

và thành phố Thái Bình; các giảng viên là giáo sư, tiến 

sỹ thuộc Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế 
Quốc dân Hà Nội; cùng với hơn 100 đồng chí cán bộ, 
lãnh đạo đại diện cho các đơn vị, doanh nghiệp tham 
gia khóa học.

hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao
năng lực quản lý, Điều hành

PGS. TS Nguyễn Cảnh Hoan - Nguyên trưởng khoa quản lý Kinh tế Học viện Chính trị khu vực I - Học viện Chính trị Quốc gia 
Hồ Chí Minh giảng bài tại lớp tập huấn
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Phát biểu tại lớp học, bà Nguyễn Thị Diễm - Phó 
giám đốc Trung tâm KC - TVPTCN tỉnh Thái Bình 
nhấn mạnh:  “Khóa tập huấn là dịp tốt, góp phần giúp 
cho các nhà quản lý, các doanh nghiệp trên địa bàn 
TP Thái Bình trang bị, bổ sung thêm những thông tin 
lý luận cơ bản, tri thức cập nhật thời đại về chiến lược 
sản xuất kinh doanh, quản trị doanh nghiệp trong cơ 
chế thị trường. Từ đó, đẩy mạnh các hoạt động dịch 
vụ, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ... Đây không 
chỉ là khóa tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng công tác 
quản lý, điều hành doanh nghiệp mà còn là cơ hội để 
các đơn vị giao lưu, học hỏi, tìm kiếm đối tác liên kết, 
phát triển…”.

Với nội dung ý nghĩa, thiết thực đó, các học viên 
đã được các chuyên gia như PGS. TS Ngô Kim Thanh 
- Giảng viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; PGS. 
TS Nguyễn Cảnh Hoan - Nguyên Trưởng khoa Quản 
lý Kinh tế Học viện Chính trị khu vực I - Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trình bày, truyền đạt 
nhiều chuyên đề mang tính thời sự, vấn đề mang tính 
lý luận và giá trị thực tiễn sâu sắc. Trong đó, có thể 
kể đến các chuyên đề, vấn đề như: Vai trò, phương 
pháp đặc trưng cơ bản của chiến lược kinh doanh; 
Mục tiêu cơ bản và phương hướng kinh doanh của 
doanh nghiệp trong từng thời kỳ; Định hướng giúp 
doanh nghiệp phát triển liên tục, vững chắc trong 
môi trường kinh doanh thường xuyên biến động; Khai 
thác, sử dụng tối ưu các nguồn lực của doanh nghiệp 
trong hiện tại và tương lai, phát huy lợi thế, nắm bắt 
cơ hội để dành ưu thế trong cạnh tranh; Quan điểm 
theo triết học phương Đông về mối liên kết giữa con 
người với con người, con người với xã hội và trách 
nhiệm của mỗi cá nhân với cộng đồng xã hội; Các 
mối quan hệ tạo nên nền tảng cho sự tồn tại và phát 
triển tương lai;…

Tại khóa tập huấn, đại diện Công ty CP Hoàng 
Hà - Đơn vị phối hợp tổ chức sự kiện cho biết: Là 
một doanh nghiệp hoạt động trên nhiều lĩnh vực như 
vận tải, tổ chức tour du lịch, dịch vụ khách sạn, nhà 
hàng…, người lao động trong Công ty có cường độ làm 
việc và khối lượng công việc rất lớn. Điều đó đòi hỏi 
Ban lãnh đạo luôn phải tìm tòi phương pháp quản lý 
mới, nhằm đáp ứng những nhu cầu thực tiễn, phù hợp 
với các phương pháp kinh doanh, đảm bảo đời sống 
cho người lao động và phát triển doanh nghiệp. Bởi 
vậy, khóa tập huấn nâng cao năng lực quản lý, điều 
hành cho cán bộ các đơn vị, doanh nghiệp của Trung 
tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình tổ chức là một khóa 
học rất bổ ích, giúp Công ty linh hoạt hơn, năng động 

hơn trong hướng đi và phát triển doanh nghiệp. Còn 
ông Vũ Tiến Hùng - Phó giám đốc Công ty Điện cơ 
Aidi chia sẻ: “Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình 
tổ chức mở lớp tập huấn này là rất phù hợp trong tình 
hình hiện nay. Qua nội dung tập huấn, bản thân tôi 
đã nảy ra nhiều ý tưởng và tin rằng, các kiến thức sẽ 
đem lại nhiều thành công cho doanh nghiệp và người 
lao động hơn. Các học viên đã được nghe giảng viên 
trình bày các vấn đề một cách logic, khoa học, hướng 
dẫn dễ tiếp thu từ lý thuyết đến thực hành, đưa ra 
những ví dụ sát thực tế trong cách quản lý, điều hành 
hiện nay. Từ đó, giúp cho các doanh nghiệp chúng 
tôi có điều kiện nâng cao, kiện toàn công tác quản lý 
điều hành…”.

Có thể nói, với những chiến lược kinh doanh và 
kỹ năng quản lý mới mà các chuyên gia, giảng viên 
truyền đạt trong khóa học, đã tạo ra cho các cán bộ 
doanh nghiệp những phương pháp tư duy mới, đa 
chiều, phục vụ hiệu quả cho công việc. Cũng bởi vậy, 
khi kết thúc khóa học, các học viên mong muốn, 
Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình cần thường 
xuyên tổ chức các lớp tập huấn hơn nữa trên nhiều 
lĩnh vực, nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
tiếp cận thông tin, chia sẻ kinh nghiệm…, phát huy 
hiệu quả vai trò lãnh đạo, sức sáng tạo trong sản 
xuất, kinh doanh, hướng tới mục tiêu đưa TP Thái 
Bình trở thành trung tâm kinh tế phát triển bền vững 
của tỉnh

Ông Hà Văn Hải (bên phải)  - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công Thái Bình tham dự buổi khai giảng Lớp tập huấn
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an GIanG:

Hiệu Quả Từ HoạT ĐộNg kHuyếN cÔNg
Năm 2018, nhờ bám sát mục tiêu kế hoạch của chương trình khuyến công, tích cực triển khai có 
hiệu quả các nội dung đã đề ra, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp An 
Giang (TTKC) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các hoạt động khuyến công ngày càng 
có chiều sâu và là điểm tựa vững chắc cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) trên địa bàn. Hoa nguyễn

Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương 
và quốc gia, năm qua, TTKC đã hỗ trợ cho 
23 đề án về ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp và xử lý ô nhiễm môi trường với tổng số tiền 3,2 
tỷ đồng. Trong đó có 22 đề án ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất với kinh phí 3,1 tỷ đồng và 01 đề 
án xử lý ô nhiễm môi trường tại cơ sở, kinh phí 106 triệu 
đồng (kinh phí khuyến công của tỉnh). Bên cạnh đó, TTKC 
cũng đề nghị Cục Công Thương địa phương xét trình Bộ 
Công Thương phê duyệt 01 Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến phục vụ quy trình sản xuất máy 
gặt” của Công ty Cổ phần Cơ khí An Giang, với nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu đồng.

Ngoài việc hỗ trợ máy móc, trang thiết bị, việc hỗ trợ 
bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu đã 
góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tìm kiếm 
đầu ra, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường. Đặc biệt 
là thành công của chương trình bình chọn và trao chứng 
nhận cho 09 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, 03 sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018, gồm: bánh 
kẹp Tiến Anh; cà phê hòa tan NEWCAFE và lạp xưởng 
bò Anas. Bên cạnh đó, TTKC còn hỗ trợ các đơn vị trưng 
bày sản phẩm tại hội trợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh; tổ 
chức giao thương, kết nối cung cầu hàng hóa; hỗ trợ thiết 
kế nhãn hàng hóa và đăng ký mã vạch sản phẩm; hỗ trợ 
phát triển các sản phẩm tiêu biểu, đặc thù của đồng bào 
dân tộc thiểu số Chăm, Khmer…

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng nguồn 
kinh phí khuyến công, năm 2018, Công ty TNHH SXTM 
Thanh Hồ (phường Long Thạnh, TX. Tân Châu) với 
ngành nghề chính là sản xuất mặt hàng tương hột, nước 
màu… đã được TTKC hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
để nâng cao hiệu quả sản xuất. Để góp phần tăng năng 
suất lao động và chất lượng sản phẩm, Công ty đã đầu 

tư 01 máy siết nắp tự động, công suất 2.500 hủ/giờ và 01 
máy siêu màng nhôm tự động, công suất 2.500 hủ/giờ. 
Tổng chi phí cho 02 thiết bị là 418 triệu đồng, trong đó 
nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ là 200 triệu đồng. 
Bày tỏ niềm vui mừng, anh Dương Quang Vĩ, đại diện 
Công ty cho biết, nhờ một phần hỗ trợ từ nguồn kinh 
phí khuyến công đã giúp cơ sở mua sắm được máy móc 
tiên tiến phục vụ sản xuất, giờ đây, bình quân mỗi ngày, 
Công ty cho ra thị trường từ 500-800kg nước màu, đáp 
ứng các tiêu chí về chất lượng cũng như an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Từ đó, Công ty đã giảm được giá thành sản 
phẩm, thu hút thêm nhiều khách hàng, mở ra cơ hội 
trong phát triển thị trường tiêu thụ.

Có thể thấy, hiệu quả mà các hoạt động khuyến 
công mang lại ngày càng lớn. Với mục tiêu hỗ trợ có 
trọng tâm, trọng điểm, đem lại hiệu quả thiết thực cho 
các DN, cơ sở CNNT, chắc chắn các hoạt động khuyến 
công sẽ ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa 
mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh 
tế - xã hội chung của địa phương

Ứng dụng máy móc trong sản xuất nước màu của Công ty TNHH 
SXTM Thanh Hồ
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

ĐồNG NaI: PHáT Huy HIệu Quả TroNG vIệC ứNG dụNG

thiết bị tiên tiến sản xuất hạt sen

Hạt sen ngoài là một vị thuốc đông y quen 
thuộc từ xa xưa, nó còn là một loại thực 
phẩm rất tốt đối với sức khỏe con người. 
Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, chị 

Nguyễn Thị Lệ - chủ Cơ sở Chế biến hạt sen Trường Phát 
cho biết, trước đây, phần lớn hạt sen trong vùng do một 
doanh nghiệp Đài Loan chuyên làm sen tươi xuất khẩu thu 
mua. Họ chỉ mua những gương sen đều hạt, đúng độ non 
nên tỷ lệ hàng bị loại thì nông dân phải đổ bỏ khá lớn vì 
không biết bán cho ai. Thấy tiếc cho công sức của bà con 
nên chị Lệ bắt đầu tìm hiểu các phương pháp để chế biến 
hạt sen thay vì thu mua, bán sản phẩm thô.

Năm 2010, Cơ sở bắt đầu chế biến các loại bột từ 
hạt sen gọi là bột sen dinh dưỡng và cho thêm các sản 
phẩm thiên nhiên như đậu đỏ, đậu đen, mè đen, gạo 
lứt... kết hợp để cho ra bột ngũ cốc dinh dưỡng. Tuy 
nhiên, khâu bóc vỏ hạt sen phải làm thủ công nên năng 
suất không cao, chi phí nhân công nhiều. Sen mới thu 
hoạch hạt còn tươi, việc lột vỏ cứng ở ngoài và lớp vỏ 
lụa mỏng bên trong rất dễ dàng, nhưng nếu hạt sen để 
qua đêm thì lớp vỏ sẽ ngả màu nâu và cứng hơn, khi đó 
công việc lột vỏ lụa cũng rất khó khăn.

Thấy rõ những hạn chế đó, năm 2018 được sự hỗ trợ 
của Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công 
nghiệp Đồng Nai (TTKC), Cơ sở đã mạnh dạn đầu tư 
350 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 
100 triệu đồng để mua sắm hệ thống máy bóc vỏ hạt sen 
tươi và máy sấy nông sản đảo chiều gió. Hệ thống này 
được sản xuất theo công nghệ sấy sạch và hiện đại. Nếu 
hoạt động hết công suất, mỗi giờ cơ sở sản xuất được 50 
kg hạt sen tươi bóc vỏ và 200 kg/mẻ hạt sen sấy với độ 
sạch bóng >98%, năng suất bóc 30 - 60 kg/giờ, mức tiêu 
thụ điện <100 kWh/tấn sản phẩm. Ứng dụng máy móc 
đã giảm thiểu chi phí nhân công lên đến 50%, tăng năng 
suất, giảm hao hụt nguyên liệu. Hạt sen sau bóc vỏ đạt 

được độ đồng đều, màu sắc trắng hơn làm thủ công do 
không tiếp xúc trực tiếp với người thao tác.

Nhờ đầu tư trang thiết bị sản xuất hiện đại, chỉ 
riêng năm 2018, Cơ sở sen Trường Phát cho ra thị 
trường hơn 30 tấn sản phẩm các loại từ sen với mức giá 
từ 200.000 - 400.000 đồng/kg tùy loại, lợi nhuận đem về 
gần 1 tỷ đồng. Cơ sở cũng được UBND tỉnh cấp bằng 
chứng nhận “Sản phẩm nông thôn tiêu biểu” đối với 
bột sen dinh dưỡng - sản phẩm chủ lực trong 10 loại 
sản phẩm mà cơ sở đang cung cấp ra thị trường. Cùng 
với việc đầu tư máy móc nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm, cơ sở cũng đang trong thời gian hoàn thiện đề 
án, dự kiến trong tháng 4 này, sản phẩm chủ lực là bột 
sen dinh dưỡng sẽ được xây dựng nhãn hiệu độc quyền 
sen Nhơn Trạch, tiến tới đưa sản phẩm vào các siêu thị 
để người tiêu dùng biết đến nhiều hơn.

Có thể thấy, việc ứng dụng máy bóc vỏ hạt sen và 
sấy nông sản đã giúp cơ sở đảm bảo đồng bộ các khâu 
sản xuất, giảm chi phí hao hụt nguyên liệu, nâng cao 
chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh, từ 
đó đẩy mạnh tên tuổi của cơ sở trên thị trường, góp 
phần đưa thương hiệu sen Nhơn Trạch bay xa

Huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) là địa phương nổi tiếng với nghề trồng sen. Cơ sở Chế 
biến hạt sen Trường Phát là đơn vị có thế mạnh trong ngành chế biến sản phẩm truyền thống 
từ hạt sen tại xã Long Tân. Năm 2018, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, cơ sở 
đã đầu tư máy móc trang thiết bị, từ đó giúp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm để 
phục vụ nhu cầu thị trường.

Trường an

Sản xuất bột sen tại Cơ sở chế biến hạt sen Trường Phát
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TRANG Hà

Yêu là yêu ... thế thôi!Yêu là yêu ... thế thôi!

Tình yêu rực bếp lửa
Hối hả đốt bờ môi
Tình yêu nhẹ mây trôi
Bồng bềnh triền núi biếc

Yêu đừng nói hối tiếc
Lòng rạo rực, xôn xao
Núi tha thiết trời cao
Thương đôi mình bé nhỏ

Tình yêu nghiêng cọng cỏ
Mong manh đến ngỡ ngàng
Tình yêu ngủ mơ màng
Toả khói chiều nhung nhớ

Say nhau đừng bỏ lỡ
Những nhịp cầu yêu thương
Cả một đời gió sương
Vẹn tròn câu tình nghĩa

Em - ngọt mềm, da diết
Anh - chan chứa, nồng nàn
Hai ta xa ngút ngàn
Mong ngày nên đôi lứa

Nhớ nhau tim dao cứa
Ngậm ngùi gửi nắng hanh
Mong sao đời ngọt lành
Ngóng chim bay về tổ

Hôn mầm cây đang trổ
Thủ thỉ thoáng hương bay
Nũng nịu giọt sương gầy
Ừ, tình xa là là thế...

Ngẩn ngơ... Chiều dần xế
Yêu là yêu... Thế thôi! 
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