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Ông Nguyễn Hồng Diên được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương; 
Ra mắt chương trình hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp khai thác EVFTA bằng nền tảng thương 
mại điện  tử; Sắp diễn ra Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021… là những sự kiện 
tiêu biểu của Bộ Công Thương trong thời gian từ 26/3 – 20/4/2021.

NHỮNG SỰ KIỆN TIÊU BIỂU 
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

2. HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CƠ QUAN BỘ CÔNG THƯƠNG NĂM 2021

Ngày 13/4, Hội nghị cán bộ, công chức Cơ quan Bộ Công Thương năm 2021 
đã được tổ chức tại trụ sở Bộ với sự tham dự của Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên; các đồng chí Lãnh đạo Bộ và 
đông đảo cán bộ, công chức các đơn vị trực thuộc.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 
nhấn mạnh: Bộ Công Thương là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, bao gồm 
hầu hết các lĩnh vực trọng yếu của nền kinh tế, có rất nhiều lĩnh vực phức 
tạp, đóng vai trò quyết định sự phát triển của đất nước. Do vậy, để hoàn 

thành được nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước giao phó rất cần sự hợp tác, gắn kết giữa các bộ phận, các thành 
viên. Việc thực hiện quy chế dân chủ để tạo nền tảng cho phát huy đoàn kết trong mỗi tổ chức, phát huy 
sức sáng tạo và trách nhiệm của mỗi con người là điều hết sức quan trọng. 

Bộ trưởng cũng cho biết, Ban cán sự Đảng bộ Bộ Công Thương đã thống nhất, sẽ thường xuyên duy trì Hội 
nghị cán bộ, công chức và duy trì cơ chế đối thoại nếu cần để lắng nghe, chia sẻ và giải quyết những tâm 
tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành theo quy định của pháp luật và phù hợp 
với thực tiễn. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thành và hoàn thành thật tốt mục tiêu được Đảng, Nhà nước và 
ngành Công Thương giao phó.

1. ÔNG NGUYỄN HỒNG DIÊN ĐƯỢC QUỐC HỘI PHÊ CHUẨN GIỮ CHỨC VỤ BỘ TRƯỞNG 
BỘ CÔNG THƯƠNG

Sáng 12/4, Bộ Công Thương tổ chức trọng thể Hội nghị triển khai các Quyết 
định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Tại Hội nghị, tân Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chính thức nhận nhiệm vụ.

Trước đó, tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết 
số 157/2021/NQ-QH14 ngày 8/4/2021 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng 
Chính phủ bổ nhiệm một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. 
Cùng ngày, Chủ tịch Nước đã ký Quyết định số 508/QĐ-CTN bổ nhiệm 
ông Nguyễn Hồng Diên- Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên 

giáo Trung ương giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương. Thường trực Ban Bí thư đã ký Quyết định số 
48-QĐNS/TW ngày 9/4/2021 chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên là Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban 
Tuyên giáo TW Nguyễn Trọng Nghĩa 
tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên

Đại diện các Cục vụ viện tham dự 
Hội nghị 
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3. HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH TRỰC TUYẾN TRONG LĨNH VỰC PHÂN PHỐI VÀ 
LOGISTICS GIỮA VIỆT NAM - HÀN QUỐC NĂM 2021

Hội nghị do Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Thương mại, Công nghiệp và 
Năng lượng Hàn Quốc tổ chức ngày 09/4/2021.

Mục đích của đối thoại chính sách nhằm tăng cường quan hệ hợp tác song 
phương Việt Nam - Hàn Quốc trong lĩnh vực phân phối và logistics. Thông 
qua các phiên đối thoại chính sách, Việt Nam đã học hỏi được những kinh 
nghiệm quý báu của phía Hàn Quốc trong việc xây dựng chính sách pháp 

luật để phát triển và quản lý ngành phân phối và logistics; đồng thời cũng giúp giúp các doanh nghiệp phân 
phối và logistics của hai nước tìm kiếm các cơ hội hợp tác, đầu tư, mở rộng thị trường.

Toàn cảnh Hội nghị

4. VIETNAM EXPO 2021: ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 - Vietnam Expo 2021 
diễn ra từ ngày 14 - 17/4 với chủ đề “Vietnam Expo - Đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong kỷ nguyên số”. Đây là sự kiện xúc tiến thương mại 
trọng điểm do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các Bộ, ngành địa phương, các tổ chức xúc tiến thương mại trong 
và ngoài nước.

Vietnam Expo 2021 có sự tham gia của 320 doanh nghiệp với quy mô 300 
gian hàng trưng bày. Điểm đáng chú ý của Hội chợ Vietnam Expo 2021 lần 

này là việc tiên phong áp dụng mô hình triển lãm kết hợp, bằng hình thức gian hàng trực tiếp đan xen giữa 
cụm gian hàng từ xa, kết hợp giao thương trực tuyến (Online B2B) và song song với phiên bản Vietnam 
Expo trực tuyến được tổ chức trong 1 tháng từ 14/4-15/5 trên nền tảng số...

Khu gian hàng “Trung tâm Hợp 
tác thiết kế Việt Nam - Hàn Quốc 
tại Vietnam Expo 2019

5. TUẦN LỄ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA VIỆT NAM 2021

Chào mừng kỷ niệm Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4, tuần lễ Thương hiệu 
quốc gia Việt Nam 2021 được Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương tổ 
chức từ ngày 19-25/4/2021. Chương trình nhằm tăng cường nhận biết trong 
đại chúng và cộng đồng doanh nghiệp về Chương trình Thương hiệu quốc 
gia Việt Nam, quảng bá giới thiệu các doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm 
đạt Thương hiệu quốc gia đã được Chính phủ công nhận tới cộng đồng xã 
hội trong và ngoài nước.

Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2021 sẽ có các sự kiện, nội dung hoạt động như Diễn đàn Thương 
hiệu quốc gia với chủ đề “Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Vị thế mới, Giá trị mới”, tại diễn đàn sẽ trưng 
bày các sản phẩm của các doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia; Hội thảo chuyên sâu với chủ đề: “Tận 
dụng đòn bẩy Thương hiệu quốc gia Việt Nam - Nâng tầm thương hiệu sản phẩm Việt”;…

Đạp xe diễu hành Thương hiệu 
quốc gia được tổ chức hàng năm

HOA NGUYỄN (tổng hợp)
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ANH TUẤN

Trước những khó khăn về giải phóng mặt bằng các công trình đường dây 500 kV mạch 3, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 393/CĐ-TTg ngày 29/3/2021 yêu cầu 
UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi tập trung hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia ( EVNNPT) giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng để sớm đưa công trình đi vào vận hành.

Đường dây (ĐZ) 500 kV mạch 3 được 
EVNNPT khởi công ngày 18/12/2018. 
Theo kế hoạch tổng thể của Dự án, 
Tổng công ty đã và đang xây mới 08 

ngăn lộ 500 kV tại sân phân phối Trung tâm Điện lực 
Quảng Trạch; Xây mới gần 742 km ĐZ 500 kV mạch 
kép đi qua 09 tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và một số ngăn 
lộ 500 kV tại các TBA 500 kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, 
Pleiku 2 với tổng mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Đây 
là Dự án quan trọng nằm trong "Quy hoạch điện VII" 
nhằm đảm bảo mục tiêu tăng năng lực truyền tải của 
lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện 
quốc gia. Qua đó, góp phần đảm bảo cung ứng điện 
cho miền Nam trong những năm tới, khi mà hệ thống 
điện miền Nam không thể đảm bảo cân đối cung - cầu 
nội vùng. Bên cạnh đó, Dự án hoàn thành sẽ truyền tải 
khoảng 5 tỷ kWh/năm và giúp tối ưu hóa sản xuất trong 
vận hành hệ thống điện quốc gia. 

Theo kế hoạch, ĐZ 500 kV mạch 3 sẽ được hoàn 
thành và đóng điện trong tháng 12/2020. Tuy nhiên, 
sau nhiều tháng tích cực triển khai thi công và đã được 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, cũng như EVNNPT tập 
trung mọi nguồn lực, áp dụng nhiều giải pháp để đẩy 
nhanh tiến độ công trình nhưng các vướng mắc trong 
công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đang khiến 
Dự án kéo dài tiến độ. Cụ thể, tính đến thời điểm hiện 
tại, toàn tuyến ĐZ đã hoàn thành kiểm kê hơn 1.600 vị 
trí và phần móng cột đã bàn giao là 1.566 vị trí (đạt 97% 

kế hoạch). Trong đó, các tỉnh: Kon Tum, Gia Lai, Thừa 
Thiên Huế, Quảng Ngãi và TP. Đà Nẵng đã hoàn thành 
công tác bàn giao. Các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị đạt 
99% kế hoạch. Tuy nhiên, tại một số địa phương vẫn 
còn vướng mắc về công tác bàn giao mặt bằng. Đơn 
cử như tỉnh Hà Tĩnh mới bàn giao 60/71 vị trí móng 
cột (đạt 85%); Quảng Nam là 242/268 vị trí móng cột 
(đạt 90%)…

Nguyên nhân dẫn đến tiến độ của Dự án bị kéo 
dài chủ yếu là do một số hộ dân vẫn chưa đồng ý với 
phương án bồi thường giá trị phần đất bị thu hồi. Mặt 
khác, dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát đã khiến cho 

THÁO GỠ VƯỚNG MẮC DỰ ÁN
 ĐƯỜNG DÂY 500 KV MẠCH 3

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHỈ ĐẠO

Ông Bùi Văn Kiên - Phó Tổng giám đốc EVNNPT (thứ 3 từ trái 
sang) kiểm tra tiến độ kéo dây tại Dự án đường dây 500 kV 
mạch 3
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các cán bộ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng, các nhà thầu xây dựng phải cách ly và giãn 
cách theo quy định. Cùng với đó, công tác vận chuyển 
thiết bị vật tư, cũng như bố trí lực lượng chuyên gia 
giám sát lắp đặt công trình từ nước ngoài về nước gặp 
phải nhiều khó khăn. Đặc biệt, cũng trong năm 2020, 
Dự án ĐZ 500 kV mạch 3 liên tiếp bị ảnh hưởng về tiến 
độ do những cơn bão lớn và lũ lụt kéo dài tại các tỉnh, 
thành miền Trung đã khiến cho các nhà thầu xây lắp 
phải tạm dừng thi công.

Trước những khó khăn và vướng mắc đang gặp 
phải, ngày 29/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ra công 
điện yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trực 
tiếp chỉ đạo các Sở, ngành, các cấp chính quyền địa 
phương sớm hoàn thành bàn giao mặt bằng hành lang 
tuyến còn lại của Dự án ĐZ 500 kV Dốc Sỏi - Pleiku 2 
trước ngày 15/4/2021. Đồng thời, Chủ tịch UBND các 
tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên 
Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và TP.Đà Nẵng trực 
tiếp chỉ đạo các đơn vị trực thuộc liên quan hoàn thành 
việc bàn giao mặt bằng và hành lang tuyến ĐZ trước 
ngày 15/5/2021 đối với Dự án ĐZ 500 kV Nhiệt điện 
Quảng Trạch - Vũng Áng và sân phân phối 500 kV 
Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Dự án ĐZ 500 kV 
Quảng Trạch - Dốc Sỏi.

Thủ tướng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn 
trương hoàn thành các nhiệm vụ nêu trên. Đồng thời, 

có biện pháp xử lý cương quyết đối với những trường 
hợp cố tình cản trở và tạo điều kiện tối đa để Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, cũng như EVNNPT thi công hoàn 
thành công trình, sớm đưa vào vận hành theo kế hoạch.

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT chia 
sẻ: Thời gian qua, Tổng công ty đã thường xuyên đôn 
đốc, chỉ đạo và yêu cầu Ban Quản lý dự án các công 
trình điện miền Trung, cũng như các đơn vị liên quan 
huy động tối đa nguồn nhân lực, vật lực để đảm bảo 
mặt bằng được bàn giao đến đâu, triển khai thi công 
ngay đến đó. Đặc biệt, thông qua việc Thủ tướng Chính 
phủ ban hành công điện chỉ đạo giải quyết vướng mắc 
về mặt bằng các công trình ĐZ 500 kV mạch 3, chắc 
chắn trong thời gian tới công tác bồi thường giải phóng 
mặt bằng của Dự án sẽ được thuận lợi hơn và các vướng 
mắc sẽ được tháo gỡ. Qua đó, sớm đưa công trình vào 
vận hành theo kế hoạch.

Dự án ĐZ 500 kV mạch 3 có ý nghĩa hết sức quan 
trọng trong việc làm tăng độ tin cậy cho trục xương 
sống của hệ thống truyền tải điện, nâng cao công suất 
truyền tải theo hướng Bắc - Trung - Nam, góp phần 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, thiết 
nghĩ, các cấp chính quyền địa phương và người dân nơi 
có ĐZ đi qua nên cùng nhau chia sẻ, tháo gỡ những 
vướng mắc và tạo điều kiện tốt nhất để EVNNPT sớm 
hoàn thành các công trình theo kế hoạch tổng thể đã 
đề ra

EVNNPT thi công đường dây 500 kV mạch 3
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NHỮNG THUẬN LỢI TỪ HIỆP ĐỊNH UKVFTA

Sau khi Hiệp định UKVFTA có hiệu lực thì 65% 
dòng thuế được xóa bỏ và sẽ tăng lên 99% sau 06 năm. 
Đối với hàng hóa Việt Nam nhập khẩu từ Vương quốc 
Anh sẽ thực hiện toàn bộ nội dung trong cam kết từ 
Hiệp định Thương mại tự do và liên minh châu Âu 
(EVFTA). Theo đó, Việt Nam cam kết sẽ xóa bỏ thuế 
quan với 48,5% số thuế và sau 6 năm sẽ tăng lên gần 
91,8% số dòng thuế. Sau 9 năm, mức xóa bỏ thuế quan 
là khoảng 98,3% số dòng thuế.

Trong đàm phán và ký kết thì Hiệp định UKVFTA 
không khác nhiều so với EVFTA. Bên cạnh việc Vương 
quốc Anh đồng ý cắt giảm thuế cho các mặt hàng xuất 
khẩu của Việt Nam theo lộ trình của Hiệp định thì Anh 
quốc còn dành hạn ngạch thuế quan cho 14 mặt hàng 
mà Việt Nam đang được hưởng ưu đãi trong Hiệp định 
EVFTA, đó là những mặt hàng có nhiều thế mạnh như: 
Gạo, tinh bột sắn, thủy sản… 

Theo ông Ngô Chung Khanh - Phó Vụ trưởng Vụ 
Chính sách thương mại đa biên, Bộ Công Thương cho 
biết: Hiệp định UKVFTA được đàm phán trên cơ sở kế 
thừa của Hiệp định EVFTA, bao gồm các lĩnh vực như: 
Thương mại, dịch vụ, đầu tư phát triển bền vững, sở hữu 
trí tuệ… Đồng thời, thực hiện một số điều chỉnh về mặt 
kỹ thuật để đảm bảo phù hợp một Hiệp định FTA trong 
khuôn khổ song phương. Đây là điều kiện thuận lợi để kết 
thúc đàm phán một cách thuận lợi hơn so với FTA khác.

Theo các chuyên gia đánh giá, Vương quốc Anh 
hiện đứng thứ 16 các quốc gia có đầu tư vào Việt Nam 
với số vốn đăng ký gần 4 tỷ USD. Tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu giữa Việt Nam và Anh đạt 6,6 tỷ USD, trong 

đó xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam vào thị trường 
Anh nhiều hơn nhập khẩu. Do vậy, mức cắt giảm thuế 
đối với hàng hóa Việt Nam là rất lớn. Đó là những điều 
kiện thuận lợi để nước ta tăng cường xuất khẩu. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cũng cắt giảm thuế cho hàng hóa 
của Anh, từ đó hàng hóa của Anh vào thị trường Việt 
Nam cũng thuận lợi hơn.

Thực tế cho thấy, các sản phẩm xuất khẩu của Việt 
Nam mới chỉ chiếm gần 1% thị phần trong tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa mỗi năm gần 700 tỷ USD 
(năm 2019) của Vương quốc Anh. Sau khi Hiệp định 
UKVFTA có hiệu lực, nhiều ngành có lợi thế như: 
Thủy, hải sản, gạo, dệt may, gỗ, rau quả, da giày… Dư 
địa tăng trưởng tại thị trường này cho hàng hóa của 
Việt Nam còn rất lớn. Theo số liệu của Tổng cục Hải 
quan, 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch thương mại 
hai chiều giữa Việt Nam và Vương quốc Anh đạt 1,024 

HIỆP ĐỊNH UKVFTA:
TẠO CƠ HỘI CHO HÀNG HÓA VIỆT NAM

TIẾN VÀO THỊ TRƯỜNG ANH
Ngày 01/01/2021, Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh 
(UKVFTA) đã được ký kết. Đây là một dấu ấn cho Việt Nam khẳng định mình trên trường 
quốc tế và trở thành trung tâm của dòng chảy thương mại, cũng như tự cường trên con 
đường hội nhập kinh tế quốc tế. Mặt khác, UKVFTA còn giúp doanh nghiệp Việt Nam tự 
chuyển đổi mình nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh.

CÔNG DU

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang tăng mạnh, được 
người tiêu dùng ưa chuộng
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tỷ USD, tăng 20,05% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều 
này cho thấy, Hiệp định UKVFTA đã tạo ra động lực 
quan trọng trong việc phục hồi trao đổi thương mại 
giữa Việt Nam và Vương quốc Anh trong năm 2021.

CẦN KHAI THÁC NHỮNG HÀNG HÓA CÓ NHIỀU 
LỢI THẾ ĐỂ XUẤT KHẨU

Theo lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết: Vương 
quốc Anh hiện là một trong 10 nước nhập khẩu gạo có 
giá trị cao nhất thế giới với kim ngạch là 531,1 triệu USD 
trong năm 2019. Sau khi Hiệp định UKVFTA được ký 
kết, ngày 26/1/2021, nhiều thương vụ  được ký kết. Điển 
hình, 60 tấn gạo thơm đầu tiên của Việt Nam được miễn 
thuế nhập khẩu vào Anh đã được bán tại thị trường 
London, do doanh nghiệp Long Dan tại Anh nhập khẩu 
từ Việt Nam. Hiện chuỗi siêu thị này đang bán lẻ với 
giá 15,5 Bảng/10 kg, tương đương với 465.000 đồng/10 
kg. Theo tính toán, dự kiến giá trị thuế xuất khẩu hàng 
hóa của Việt Nam khi vào thị trường Anh sẽ tiết kiệm 
khoảng 3.500 tỷ đồng mỗi năm và có ý nghĩa rất quan 
trọng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến 
phức tạp. Mặt khác, đối với các quốc gia nhập khẩu gạo 
khác cũng có thể nhìn nhận và đánh giá gạo Việt Nam 
có chất lượng cao, đáp ứng được những yêu cầu khắt khe 
của thị trường này và mở ra nhiều tiềm năng sẽ thâm 
nhập vào các thị trường khác. Qua đó, Bộ Công Thương 
cần phối hợp với các Bộ, ngành liên quan ban hành các 
văn bản hướng dẫn cụ thể, phù hợp với Hiệp định. Đồng 
thời, triển khai việc xây dựng kế hoạch thực thi, nhằm 
tận dụng tối đa cơ hội mang lại từ Hiệp định này.

Từ thực tiễn của Việt Nam trong quá trình thực thi 
các Hiệp định FTA thời gian qua, Hiệp định UKVFTA 
là một Hiệp định khá thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam, 
nhưng để thực hiện thành công hơn nữa Hiệp định này, 
các cơ quan chức năng thực thi và doanh nghiệp cũng 
cần chú ý một số điểm như: 

Thứ nhất, cơ quan quản lý cần xây dựng kế hoạch 
thực thi một cách chi tiết, rõ ràng, cụ thể; Xác định rõ 
công việc cần làm, thời gian và cơ quan nào phụ trách. 
Đặc biệt, có sự phối hợp giữa cơ quan phụ trách thực 
thi với các Bộ, ngành và địa phương. 

Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ 
biến cho doanh nghiệp hiểu rõ, đầy đủ về các Hiệp 
định EVFTA, đặc biệt, FTA thế hệ mới một cách cụ 
thể hơn, hướng đến những nội dung mà doanh nghiệp 
cũng như cơ quan quản lý quan tâm. 

Thứ ba, về phía doanh nghiệp cần nâng cao năng 
lực cạnh tranh, mạnh dạn đầu tư công nghệ, đào tạo 

nguồn nhân lực, tuyển dụng các chuyên gia về FTA... 
Điều đó, giúp cho doanh nghiệp tận dụng cơ hội tiếp 
cận thị trường và tránh những rủi do không đáng có 
trong kinh doanh.

Thứ tư, phải xây dựng đội ngũ chuyên gia về FTA ở 
các cơ quan quản lý, cũng như cán bộ hiểu về FTA, từ 
đó tham mưu cho lãnh đạo nắm rõ các cam kết, định 
hướng về cơ chế, chính sách của Hiệp định trong quá 
trình thực hiện, bởi hiện nay Việt Nam đang tham gia 
vào nhiều Hiệp định FTA và hội nhập sâu rộng với nền 
kinh tế thế giới

Các Hiệp định mà Việt Nam tham gia tính đến tháng 12/2020
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Tham dự Đại hội có ông Vũ Đức Giang - Chủ 
tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch 
HĐQT May 10. Về phía May 10 có ông 
Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc; bà Thạch 

Thị Phong Huyền - Trưởng ban Kiểm soát; các ông, bà 
trong Ban điều hành, Giám đốc các đơn vị thành viên, cán 
bộ chủ chốt các đơn vị trực thuộc, các đại biểu cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo kết 
quả hoạt động SXKD, báo cáo hoạt động của HĐQT; 
Báo cáo của Ban Kiểm soát; Báo cáo tài chính năm 
2020; Tờ trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; 
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ hoạt động của Tổng 
Công ty; Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị 
Công ty; Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT và dự 
thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Qua báo cáo, các cổ đông nhận thấy, năm 2020, 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 ngày càng diễn biến 
phức tạp trên toàn cầu, ngành Dệt May Việt Nam nói 
chung và May 10 nói riêng gặp vô vàn khó khăn, thách 
thức, thị trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa 
sụt giảm mạnh, khách hàng hủy, hoãn đơn hàng, thiếu 
nguồn cung NPL… Sản phẩm chính của May 10 là veston 
và sơ mi bị giảm mạnh về số lượng đặt hàng so với năm 
2019: Veston giảm khoảng 50%; Sơ mi giảm 30%; Giá 
gia công giảm từ 25% - 40%; Thời hạn thanh toán bị kéo 
dài đến 120 ngày kể từ khi giao hàng. Trong đại dịch, thị 
trường nội địa sụt giảm nghiêm trọng do phải thực hiện 
giãn cách xã hội chống dịch. Trước tình hình đó, May 10 
tiếp tục đưa ra những giải pháp kịp thời, vừa chống dịch, 
vừa duy trì sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, đảm bảo thu 
nhập cho người lao động, nhằm giữ ổn định nguồn nhân 
lực. Với sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của 
HĐQT, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của toàn 
thể CBCNV, Tổng Công ty May 10 đã hoàn thành các 
chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo Nghị quyết của Đại hội 
đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. Cụ thể, tổng doanh 
thu đạt trên 3.485 tỷ đồng, tăng 29% so với kế hoạch. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 81,37 tỷ đồng, vượt 80% kế hoạch 
điều chỉnh và bằng 99,1% so với cùng kỳ. Thu nhập bình 
quân người lao động đạt gần 7,8 triệu đồng/người/tháng, 

đảm bảo công ăn việc làm, đời sống người lao động. Tỷ 
lệ cổ tức  trên vốn điều lệ là 12%.

Năm 2021, bối cảnh thế giới có những chuyển biến 
lớn, khó lường với nhiều cơ hội và thách thức đan xen, 
đặc biệt là xung đột thương mại giữa các nền kinh tế 
lớn và dịch Covid 19 chưa thể sớm kết thúc, những tác 
động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới có khả năng kéo 
dài sang các năm tiếp theo, nhất là đối với tăng trưởng 
kinh tế, thương mại toàn cầu… May 10 tiếp tục tìm 
kiếm giải pháp nhằm đẩy nhanh năng suất lao động; 
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực; sắp xếp lại nhân sự 
cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất; cải tiến 
tiền lương; đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản 
xuất mới; vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất để đảm 
bảo thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các 
cổ đông. Với những định hướng và giải pháp kịp thời, 
chúng ta tin tưởng May 10 sẽ vượt qua khó khăn, có 
được cơ hội phát triển thuận lợi cho năm 2021 trở đi.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Đức Giang cho rằng 
để May 10 phát triển trong giai đoạn tới cần phải tự 
động hóa, số hóa nguồn lực: Phát triển chiến lược phát 
triển chuỗi; Sắp xếp lại mô hình đã đầu tư, cơ cấu lại 
để tận dụng nguồn thu; Xây dựng chiến lược sản xuất 
với cơ chế làm 100% hàng FOB; Cần xây dựng chiến 
lược tích lũy tài chính.

Đại hội đã thông qua các nội dung văn kiện và các 
tờ trình năm 2021, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu 
quyết nhất trí Nghị quyết của Đại hội đề ra.

Chiều cùng ngày, Tổng Công ty May 10 và BCH 
Công đoàn Tổng Công ty đã tổ chức Hội nghị Người 
lao động năm 2021 với sự tham gia của 122 đại biểu đại 
diện cho hơn 11.000 người lao động của Tổng Công ty. 
Đến dự Hội nghị có bà Phan Thị Thu Hằng- Chủ tịch 
LĐLĐ Quận Long Biên.

Báo cáo tại Hội nghị của Tổng giám đốc May 10 
Thân Đức Việt nêu rõ, năm 2021 do tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến phức tạp, nên Tổng Công ty đã có 
sự thay đổi hình thức tổ chức Hội nghị bằng việc đọc 
phát thanh để người lao động đóng góp các ý kiến từ 
các tổ sản xuất đến đơn vị và bầu đại biểu dự Hội nghị 

Ngày 17/4/2021, Tổng công ty May 10 đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021, tổng kết hoạt động SXKD năm 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, những giải 
pháp năm 2021.

MAY 10 TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ 
HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2021
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NLĐ cấp Tổng Công ty. Mặc dù năm 2020 gặp nhiều 
khó khăn, nhưng bằng sự tự lực, tự cường, sáng tạo, đổi 
mới trong công việc và tinh thần đoàn kết của toàn thể 
CBCNV, May 10 đã vượt qua thách thức, cơ bản hoàn 
thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đặc biệt là duy trì 
được việc làm và tiền lương tháng 13, đảm bảo thu nhập 
ổn định cho NLĐ. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn 
diễn biến phức tạp nên Tổng Công ty đề ra nhiệm vụ 
SXKD trong năm 2021: Doanh thu đạt 4.185 tỷ đồng, thu 
nhập bình quân của người lao động đạt mức 8.000.000đ/
người/tháng. 

Báo cáo của bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn 
May 10 nhấn mạnh, năm 2020, Tổng Công ty đã đáp ứng 
đầy đủ việc làm, ổn định thu nhập và cuộc sống cho NLĐ. 
Thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần của thỏa ước 
và quy định của Luật Lao động. May 10 tiếp tục được 
công nhận là Doanh nghiệp vì người lao động giai đoạn 
2019-2020. Trong năm, người lao động luôn nỗ lực phấn 
đấu góp phần quan trọng vào việc thực hiện thành công 
nhiệm vụ của TCT được giao. Bên cạnh đó, các hoạt động 
đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người lao động khó khăn, đặc 
biệt là người lao động chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt 
bão lụt tại Quảng Bình, giúp người lao động chia sẻ phần 
nào những khó khăn, mất mát và yên tâm công tác.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các XN Hà Quảng, 
Veston Hưng Hà đều khẳng định tinh thần đoàn kết 
tạo nên sức mạnh vượt qua mọi khó khăn. Các XN cho 
rằng, công tác tuyển dụng cần có sự đổi mới, kiên trì 
với áp dụng Lean và vốn, công tác đào tạo cần được coi 
trọng. Phòng Cơ điện đề cập tới việc sử dụng hết công 
năng của thiết bị, làm chủ thiết bị, sử dụng thiết bị hiệu 
quả, thực hành tiết kiệm trên mọi mặt hoạt động, chủ 
động đề xuất để việc chuẩn bị thiết bị được chủ động. 
Phòng Thị trường 2 chia sẻ đã đổi mới trong quản trị 
đơn hàng và rất cần sự phối hợp giữa phòng Kỹ thuật 
và bộ phận kỹ thuật tại các nhà máy trong việc đáp ứng 
các yêu cầu của khách hàng. TTKDTM bày tỏ mong 
muốn phát triển trong thời gian tới cần tập trung đổi 
mới trong công tác tiêu thụ sản phẩm, coi trọng các 
loại mặt hàng, đổi mới quy chế quản lý…

Tại Hội nghị đã biểu quyết thống nhất danh sách 10 
thành viên đại diện tập thể người lao động tham gia đối 
thoại định kỳ với người sử dụng lao động. Hội nghị tin 
tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, vượt khó, thực hiện 
khẩu hiệu: “Tự tin - Sáng tạo - Chuyên nghiệp” và “Chủ 
động - Trách nhiệm - Hiệu quả”, thống nhất vì mục tiêu 
chung của Ban Điều hành và toàn thể CBCNV, TCT May 
10 sẽ vượt qua năm 2021 được dự báo còn nhiều khó 
khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất 
kinh doanh mà Tập đoàn, Hội đồng Quản trị giao cho PTT&TT

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt phát biểu tại Đại hội

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Các đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị
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Có thể nói, với tinh thần nghiêm túc thực 
hiện Chỉ thị số 45 ngày 31/12/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc Tổ chức 
phong trào “Tết trồng cây” và tăng 

cường công tác bảo vệ, phát triển rừng, mới đây, EVN 
đã đẩy mạnh phát động toàn hệ thống hưởng ứng 
phong trào Tết trồng cây năm 2021, nhằm nâng cao 
nhận thức của cán bộ công nhân viên và người lao động 
rộng khắp EVN về vai trò, tác dụng, ý nghĩa của việc 
trồng cây, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm 
nhẹ thiên tai cũng như ứng phó với tình trạng biến đổi 
khí hậu phức tạp hiện nay.

Đây cũng là hoạt động khai xuân mới vô cùng ý 
nghĩa, khi EVN cùng cả nước thấm nhuần lời dạy sâu 
sắc của Bác Hồ lúc sinh thời: “Mùa Xuân là Tết trồng 
cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Từ đó, 
cán bộ nhân viên trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
luôn xác định, việc trồng cây xanh là việc làm quan 
trọng, gắn liền với quá trình phát triển của ngành Điện 
lực Việt Nam, không chỉ cho hôm nay mà cho cả các 
thế hệ mai sau. Những năm qua, Tết trồng cây đã thực 
sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành 
phong tục tốt đẹp của nhân dân ta trong những dịp 
Tết đến xuân về. Nhờ đó, việc trồng cây, trồng rừng đã 

Đầu tháng 3/2021, trong không khí khai xuân vui tươi, tại huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai 
Châu, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức Lễ phát động hưởng ứng phong trào 
“Tết trồng cây” năm 2021 do Chính phủ đề ra. 

CHÍ TRUNG

EVN PHẤN ĐẤU TRỒNG MỚI
100.000 CÂY XANH NĂM 2021

Đại diện Lãnh đạo EVN và tỉnh Lai Châu trồng cây tại Lễ phát động
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góp phần quan trọng vào công tác phòng, chống thiên 
tai, điều hoà khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm 
đẹp thêm cảnh quan thiên nhiên. 

Tại Lễ phát động, Chủ tịch HĐTV EVN Dương 
Quang Thành đã yêu cầu các đơn vị trong toàn Tập 
đoàn chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng 
cây xanh tại tất cả các cấp đơn vị. Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam phấn đấu quyết tâm thực hiện phong trào 
hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 
2021 đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thực hiện đúng di 
nguyện thiêng liêng của Bác Hồ.

Trên tinh thần đó, Tập đoàn và Công đoàn EVN 
đã ban hành Chỉ thị liên tịch số 972/CTLT-EVN-
CĐĐVN ngày 01/3/2021 phát động đến các đơn vị 
trong toàn Tập đoàn tổ chức triển khai chương trình. 
Theo Chỉ thị, EVN và các đơn vị thành viên sẽ chủ 
động xây dựng và thực hiện kế hoạch trồng cây xanh 
tại tất cả các cấp đơn vị trong năm 2021 và cả giai 
đoạn 2021-2025, với mục tiêu phấn đấu trồng mới và 
chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021. Đồng 
thời, phấn đấu trồng mới và chăm sóc 1 triệu cây 
xanh trong giai đoạn 2021-2025.

Nhằm thực hiện tốt mục tiêu phát động trồng 
và chăm sóc 100.000 cây xanh trong năm 2021, Tổng 
Giám đốc EVN Trần Đình Nhân nhấn mạnh, EVN 
đặt mục tiêu này để trước mắt, trong năm 2021, mỗi 
cán bộ và công nhân viên trong toàn Tập đoàn phải 
trồng và chăm sóc thật tốt từng cây xanh. Việc trồng, 
chăm sóc và bảo vệ cây xanh phải gắn với mục tiêu 
và từng người, từng bộ phận cụ thể để phong trào 
thực sự có sức lan tỏa, thiết thực. Trên cơ sở đó, EVN 
tích cực nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu trồng 
1 triệu cây xanh trong cả giai đoạn 2021- 2025 nhằm 
hiện thực hóa phát động của Thủ tướng Chính phủ 
trong việc trồng, chăm sóc 1 tỷ cây xanh trong thời 
gian tới.

Cũng tại Lễ phát động, đồng chí Giàng Páo Mỷ - 
Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, đây là hoạt động rất 
thiết thực, ý nghĩa, góp phần tạo sự lan tỏa sâu rộng 
hơn nữa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, nhất là 
trong thời điểm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân 
các dân tộc Lai Châu đang tập trung triển khai thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Nghị 
quyết chuyên đề về phát triển rừng bền vững giai 
đoạn 2021-2025. Đồng thời, tỉnh hưởng ứng Chương 
trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ 
phát động. Thay mặt lãnh đạo và nhân dân các dân 
tộc trong tỉnh Lai Châu, đồng chí Giàng Páo Mỷ cũng 

trân trọng cảm ơn và ghi nhận Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đã cùng tỉnh phát động thực hiện hoạt động ý 
nghĩa này.

Anh Vũ Công  Nam - Phó Quản đốc Phân xưởng 
Thủy Công thuộc Nhà máy Thủy điện Lai Châu chia 
sẻ, đây là một chương trình lớn, thiết thực đối với Nhà 
máy chúng tôi và được phát động từ sớm. Đặc biệt, 
Chương trình thực sự có sức lan tỏa đến lãnh đạo các 
đơn vị, phòng ban, phân xưởng và từng người lao động. 
Qua đó, đã nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ, công 
nhân viên trong việc trồng, chăm sóc và bảo vệ cây 
xanh trong việc gìn giữ môi trường thủy điện nói riêng 
cũng như không gian, thế giới xanh nói chung.

Để phong trào “Tết trồng cây” thực sự hiệu quả, 
EVN và các đơn vị trực thuộc đã lựa chọn loại cây 
trồng đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế về thổ 
nhưỡng, cân đối, phân bộ số lượng cây trồng thích hợp, 
khoa học cho từng năm và cả giai đoạn 2021-2025. 

Tựu trung lại, trong không khí vui tươi, khai xuân 
mới tràn đầy nhiệt huyết của ngành Điện, Lễ phát động 
Tết trông cây 2021 của EVN tại Nhà máy Thủy điện 
Lai Châu đã nhận được sự hưởng ứng của toàn thể 
CBCNV nơi đây và đại diện các đơn vị trực thuộc EVN 
tại tỉnh Lai Châu. Điều này cho thấy phong trào trồng 
và chăm sóc cây xanh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo 
sự chuyển biến cả về nhận thức và hành động của mỗi 
cán bộ công nhân viên Nhà máy Thủy điện Lai Châu 
nói riêng và toàn thể cán bộ công nhân viên toàn Tập 
đoàn nói chung

Công nhân Nhà máy Thủy điện Lai Châu hưởng ứng 
Tết trồng cây 2021
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Tham dự Chương trình, về phía UBND tỉnh 
Phú Thọ có các ông: Bùi Văn Quang - Chủ 
tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Hải - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Văn Quang 

- Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường; Ban Lãnh 
đạo Khu di tích lịch sử Đền Hùng, cùng đại diện một số 
ban ngành trong tỉnh. Về phía EVNNPC có ông Thiều 
Kim Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên; Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Thành viên Hội đồng thành 
viên, Tổng Giám đốc; Ông Trịnh Quang Minh - Chủ tịch 
Công đoàn; Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc; 
Đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn cuả Tổng công ty, 
cùng Lãnh đạo 27 Công ty Điện lực trực thuộc EVNNPC.

Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 
“Mùa Xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng 
ngày càng xuân” và hưởng ứng chương trình trồng 1 

tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025, EVNNPC phấn đấu 
trồng mới và chăm sóc 100.000 cây xanh. Từ đầu năm 
2021 tới nay, Tổng công ty đã đồng loạt triển khai trồng 
cây tại Khu di tích lịch sử Tân Trào, An toàn khu Định 
Hóa, Khu di tích lịch sử ngã ba Đồng Lộc và nhiều khu 
đô thị mới trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc...

Phát biểu tại Chương trình, ông Thiều Kim 
Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành 
viên EVNNPC cho biết: Ngay từ đầu tháng 3/2021, 
Tổng công ty đã tích cực hưởng ứng phong trào 
trồng cây xanh thông qua việc phủ xanh hàng cây 
trên “Con đường Du lịch hoài niệm” tại tỉnh Vĩnh 
Phúc và Khu Di tích Lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân 
Trào, tỉnh Tuyên Quang. Đồng thời, EVNNPC còn 
có hướng dẫn cụ thể tới các đơn vị thành viên chủ 
động xây dựng kế hoạch, đăng ký số lượng cây trồng 

Ông Bùi Văn Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (thứ 5 từ phải sang), ông Thiều Kim Quỳnh - Chủ tịch HĐTV (thứ 3 từ trái 
sang), bà Đỗ Nguyệt Ánh - Tổng Giám đốc (thứ 4 từ phải sang), cùng Ban Lãnh đạo EVNNPC trồng cây tại Khu Di tích lịch sử 
Đền Hùng

TUẤN ANH

Ngày 13/4/2021, tại Khu Di tích lịch sử Đền Hùng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã tổ chức Chương trình hưởng ứng phong trào trồng 1 tỷ cây xanh với thông 
điệp “Vì một Việt Nam xanh”.

EVNNPC TRỒNG 500 CÂY XANH TẠI 
KHU DI TÍCH LỊCH SỬ ĐỀN HÙNG



và tổ chức lễ phát động trồng cây. Với mục tiêu 
phấn đấu trồng mới 100.000 cây xanh trong giai 
đoạn 2021 - 2025, hoạt động trồng cây của Tổng 
công ty tại đồi Phú Bùng, chân núi Nghĩa Lĩnh (Khu 
Di tích lịch sử Đền Hùng) mong muốn sẽ tiếp tục 
truyền tải những thông điệp sâu sắc, khẳng định tầm 
quan trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn 
thiên nhiên đối với sự phát triển bền vững, góp phần 
làm đẹp thêm khu di tích lịch sử văn hóa Quốc gia.

Ngay sau Chương trình phát động, Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Thành 
viên EVNNPC Thiều Kim Quỳnh, Tổng Giám đốc 
EVNNPC Đỗ Nguyệt Ánh, đại diện lãnh đạo các ban 
chuyên môn của Tổng công ty, cùng Lãnh đạo 27 Công 
ty Điện lực trực thuộc EVNNPC đã tham gia trồng 500 
cây xanh tại khu vực đồi Phú Bùng. Các loại cây được 
trồng gồm: Lim xanh, Hoàng yến, Hoàng oanh, Chò 
chỉ, Lát, Nghiến, Hoa ban… Đây là những giống cây phù 
hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, điều kiện sinh thái và quy 
hoạch của Khu Di tích lịch sử Đền Hùng.

Có thể khẳng định, Chương trình trồng cây của 
EVNNPC là việc làm thiết thực, khẳng định tầm quan 
trọng của việc bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên 
đối với sự phát triển bền vững, góp phần làm đẹp thêm 
Khu Di tích lịch sử văn hóa Quốc gia
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Đại biểu trồng cây tại Chương trình

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC (thứ 5 từ trái sang), ông Nguyễn Văn Tin - Trưởng Ban Truyền thông, 
cùng Đoàn thanh niên EVNNPC chụp ảnh lưu niệm tại Chương trình

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trồng cây 
tại Chương trình
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ANH MINH

Với vị thế của một thành phố có hệ thống cảng biển lớn nhất khu vực phía Bắc, giai đoạn 
2016 - 2020, kinh tế Hải Phòng đã có sự tăng trưởng ngoạn mục, bất chấp những tác động 
tiêu cực của dịch bệnh Covid-19. Đi đôi với sự phát triển đó, sản lượng điện tiêu thụ trên địa 
bàn luôn ở ngưỡng cao. Do vậy, việc đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, liên tục với chất 
lượng tốt nhất phục nhu cầu phát triển KT-XH và sinh hoạt của nhân dân là nhiệm được 
ngành Điện địa phương ưu tiên hàng đầu.

NHÂN TỐ THÚC ĐẨY KINH TẾ 
ĐỊA PHƯƠNG PHÁT TRIỂN

PC HẢI PHÒNG:

Trong những năm qua, bức tranh kinh tế 
TP.Hải Phòng đã có sự thay đổi vượt bậc 
với GRDP bình quân giai đoạn 2016 - 2020 
tăng trưởng 14,02%, gấp 2,1 lần tốc độ tăng 

trưởng chung của cả nước. Riêng năm 2020, mặc dù bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng 
tổng sản phẩm trên địa bàn vẫn đạt gần 191.000 tỷ đồng, 
tăng 11,22% và đứng thứ hai cả nước chỉ sau tỉnh Bắc 
Giang. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn như: LG, Vingroup, 
Sun Group, Him Lam, Geleximco, Flamingo… chọn Hải 
Phòng làm “bến đỗ” để đầu tư đã khiến cho nhu cầu sử 
dụng điện của khách hàng trên địa bàn tăng cao. Đặc 
biệt, phụ tải điện tại các khu công nghiệp: Vsip, Tràng 
Duệ, Đình Vũ - Cát Hải, An Dương… và các quận khu 
vực đô thị trung tâm thành phố tăng rất mạnh.

Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn 
cho khách hàng và phục vụ phát triển KT-XH của Thành 
phố, giai đoạn 2016 - 2020, Công ty TNHH MTV Điện 
lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã tích cực triển khai thực 
hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao năng lực, 
chất lượng hệ thống lưới điện, giảm tổn thất điện năng 
để đem lại hiệu quả trong sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, 
dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức độ tăng trưởng 
điện năng hàng năm, Công ty đã chỉ đạo Điện lực các 
quận, huyện chủ động kế hoạch đầu tư, xây dựng bổ 
sung các công trình đường dây và TBA mới. Theo đó, 
các dự án đầu tư của PC Hải Phòng luôn đảm bảo phù 
hợp với Quy hoạch phát triển điện lực của thành phố đã 
được phê duyệt, đúng quy định pháp luật của Nhà nước, 
đảm bảo chất lượng xây dựng và tính hiệu quả. Công tác 
sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên được Công ty tập 
trung triển khai đồng bộ. Đến nay, nguồn điện 110 kV 

cung cấp cho khu vực TP. Hải Phòng đã tương đối linh 
hoạt và hầu hết các đường dây 110 kV đều là mạch kép. 
Do hệ số dự phòng về nguồn điện cao đã giúp PC Hải 
Phòng đảm bảo cung cấp điện ổn định cho Thành phố.

Mặt khác, để công tác cấp điện luôn được an toàn, 
liên tục và ổn định, Công ty đã thường xuyên kiểm tra 
hệ thống lưới điện nhằm ngăn chặn các sự cố có thể 
xảy ra. Đồng thời, hạn chế tối đa việc cắt điện khi sửa 
chữa, bảo dưỡng thiết bị; Triển khai sửa chữa điện nóng 
Hotline; Ứng dụng hệ thống quản lý kỹ thuật lưới điện 
PMIS và phần mềm quản lý bản đồ lưới điện GIS… Nhờ 
vậy, các chỉ tiêu kinh doanh như: Điện thương phẩm, 
tỷ lệ tổn thất, giá bán điện bình quân, doanh thu và độ 
tin cậy cung cấp điện của đơn vị đều hoàn thành vượt 
kế hoạch giao. Trong đó, tổng sản lượng điện thương 

PC Hải Phòng thực hiện rửa sứ hotline trên đường dây 110 kV 
đang mang điện
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phẩm của toàn Công ty đã tăng từ 4,18 tỷ kWh trong 
năm 2016 lên hơn 6,4 tỷ kWh trong năm 2020; Tổn thất 
điện năng trong giai đoạn này đã giảm từ 4,25% xuống 
còn 2,91%; Giá bán điện bình quân tăng từ 1.607,13 
đồng/kWh lên 1.751,89 đồng/kWh; Chỉ số tiếp cận điện 
năng giảm từ 8,7 ngày xuống còn dưới 05 ngày làm việc; 
Tỷ lệ thu thiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung 
gian tăng từ 32,46% lên trên 80%....

Cùng với việc đảm bảo đủ điện phục vụ phát triển 
KT-XH và đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn, 
những năm qua, PC Hải Phòng đã không ngừng nâng cao 
chất lượng dịch vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
người dân và doanh nghiệp. Với tâm niệm “Khách hàng 
là trung tâm” nên toàn thể CBCNV-NLĐ của đơn vị 
luôn lắng nghe và chủ động đem tiện ích đến cho khách 
hàng. Đến nay, Công ty đã hoàn thiện công tác quản lý 
và cải cách hành chính. Nổi bật là PC Hải Phòng đã thực 
hiện xây dựng văn phòng điện tử, cung cấp các dịch điện 
trực tuyến, cũng như tại các trung tâm hành chính công 
trên địa bàn thành phố. Nhờ vậy, điểm đánh giá hài lòng 
khách hàng của PC Hải Phòng luôn ở ngưỡng cao và đã 
tăng từ 7,3 điểm năm 2016 lên 8,07 điểm trong năm 2020.

Với mục tiêu hoàn thành sự nghiệp CNH-HĐH vào 
năm 2025 và hướng tới trở thành thành phố hàng đầu 
châu Á vào năm 2045, TP.Hải Phòng đang quyết tâm 
hiện thực hóa khát vọng vươn lên từng ngày. Để tiếp 
tục đồng hành cùng với địa phương trong việc đảm bảo 
cung cấp đủ điện phục vụ phát triển KT-XH và đời sống 
sinh hoạt của nhân dân, PC Hải Phòng đưa ra mục tiêu 
phấn đấu nâng tổng sản lượng điện thương phẩm từ 6,66 
tỷ kWh trong năm 2021 lên 9,76 tỷ kWh năm 2025; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng tiếp tục giảm xuống còn 2,85%. Bên 

cạnh đó, Công ty cũng sẽ nỗ lực hoàn thành kế hoạch 
thay thế 100% công tơ cơ khí trên lưới bằng công tơ điện 
tử. Đồng thời, đưa chỉ số tiếp cận điện năng xuống dưới 
03 ngày làm việc và tỷ lệ thanh toán tiền điện không sử 
dụng tiền mặt đạt 100%… vào năm 2025.

Để hoàn thành các mục tiêu đó, PC Hải Phòng sẽ bố 
trí đầy đủ nguồn vốn,  tiếp tục tập trung đầu tư, hiện 
đại hóa lưới điện; Triển khai chương trình hành động 
giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện hàng năm. Mặt khác, Công ty cũng sẽ ứng dụng 
hiệu quả các thiết bị mới phục vụ công tác quản lý vận 
hành như: Máy ảnh siêu zoom kiểm tra lưới điện, thi 
công hotline trên đường dây đang mang điện; Thực hiện 
kiểm tra đường dây bằng camera ảnh nhiệt; Kiểm tra 
phóng điện đầu cáp định kỳ hàng tháng theo đúng quy 
định của Tổng công ty; Ưu tiên kiểm tra PD với cách 
điện polymer và CSV cao thế vận hành lâu năm; Kịp 
thời cập nhật công nghệ mới phù hợp với xu hướng của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chiến lược phát triển 
SXKD của EVN đến năm 2025, tầm nhìn 2030. Đặc biệt, 
PC Hải Phòng còn triển khai đồng bộ các giải pháp về 
kinh doanh điện năng nhằm tăng doanh thu, giảm chi 
phí mua điện, hạn chế tối đa rủi ro về nợ tiền điện khó 
đòi; Tiếp tục cải tiến công tác chăm sóc khách hàng theo 
phương châm: Dễ tiếp cận - Dễ tham gia - Dễ giám sát…

Tin tưởng rằng, với năng lực và những thành quả 
đã đạt được, PC Hải Phòng sẽ tiếp tục gặt hái nhiều 
thành công, đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và 
ổn định. Qua đó, góp phần tạo nền tảng vững chắc để 
Hải Phòng trở thành thành phố công nghiệp phát triển 
hiện đại, thông minh, bền vững tầm cỡ châu Á trong 
thời gian tới

Công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên được PC Hải Phòng triển khai hiệu quả
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Trả lời câu hỏi của PV sau thành công Đại hội XX (2020-2025) Đảng bộ tỉnh Bình Định, 
ông Hồ Quốc Dũng - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho rằng, một trong những 
ngành có tác động toàn diện và sâu sắc đến phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong 
nhiệm kỳ qua là ngành Điện.

NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN, 
TẠO THUẬN TIỆN CHO KHÁCH HÀNG DÙNG ĐIỆN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH ĐỊNH:

VĂN CHÍNH

Xã đảo Nhơn Châu thuộc thành phố Quy 
Nhơn có điện lưới sau 45 năm giải phóng; 
kim ngạch xuất khẩu của Bình Định năm 
2020 lần đầu đạt 1 tỷ USD nhờ “no 

điện”; gần 100% các xã vùng sâu, vùng xa được thắp 
sáng, kích họat phát triển kinh tế mạnh mẽ bước vào 
xây dựng nông thôn mới…

Để đạt được những điểm nhấn quan trọng đó, 
CBCNV Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã 
nỗ lực vượt khó, áp dụng những giải pháp tối ưu nhất 
trong SXKD điện năng, không ngừng phát triển và nối 
tiếp truyền thống.

TỪ NHỮNG CON SỐ ĐÁNG TỰ HÀO

Còn nhớ từ quý III/2012 - gần 20 năm sau ngày điện 
quốc gia về tới Bình Định, PC Bình Định đã đón nhận một 
tin vui: Sản lượng điện thương phẩm lên đến con số 1 tỷ 
kWh. 8 năm sau (năm 2020), con số ấy đã vượt gấp đôi 
với gần 500.000 khách hàng, sản lượng điện thương phẩm 
toàn tỉnh đạt 2,18 tỷ kWh; doanh thu tiền điện: 3.964 tỷ 
đồng, nộp ngân sách địa phương trong 3 năm (2018-2020) 
đạt 97,7 tỷ đồng. Cũng trong năm đó, UBND tỉnh Bình 
Định tặng Cờ thi đua xuất sắc cho PC Bình Định về đơn vị 
tiêu biểu hoàn thành xuất sắc công tác nộp thuế. 

Ngoài việc hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh 
tế, kỹ thuật và kinh doanh bán điện được Tổng công ty 
Điện lực miền Trung giao, trong đó một chỉ tiêu quan 
trọng là giảm tổn thất điện năng đã đạt đến con số dưới 
4,5% - Một con số mà nhiều đơn vị SXKD điện trên địa 
bàn miền Trung đang phấn đấu vươn tới. 

Điều đáng tự hào không chỉ là những kết quả của 
việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn trong SXKD 
điện năng, vì đó chỉ là kết quả biểu kiến của một ngành 
kinh tế đơn thuần mà phấn khởi hơn, điện chính là 
nguyên liệu đầu vào đã góp phần làm cho GRDP của 

Bình Định đạt được con số 7,2% cao nhất từ trước đến 
nay, mặc dù những trở lực luôn xuất hiện: Thiên tai, 
dịch bệnh, biến động thị trường…

Trong khó khăn mới hiểu lòng nhau, PC Bình Định 
là một trong những đơn vị luôn phát huy truyền thống 
EVN về thực hiện công tác xã hội, đền ơn đáp nghĩa... 
Con số tiêu biểu của năm 2019 -2020 ghi nhận:

Hỗ trợ kinh phí xây nhà tình nghĩa trên địa bàn tỉnh 
được 10 nhà với số tiền hỗ trợ là 500.000.000 đồng; Ủng 
hộ triển khai công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 
trên 80 triệu đồng; Hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 
trên 100 triệu đồng; Đóng góp Quỹ tương trợ xã hội trên 
200 triệu đồng; Hội nạn nhân chất độc màu da cam, Hội 
cựu thanh niên xung phong trên 10 triệu đồng; Hỗ trợ 
CBCNV trong EVNCPC bị tai nạn trên 100 triệu đồng; 
Hỗ trợ hiến máu nhân đạo trên 20 triệu đồng. Thiết thực 
hơn, hằng năm thực hiện chương trình tri ân khách hàng, 
tuần lễ hồng do EVN phát động, Công đoàn Công ty đã 
vận động CBCNV hiến máu nhân đạo trên 100 đơn vị 
máu. Lãnh đạo Công ty đã tạo điều  kiện cho CBCNV, 

Ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc PC Bình Định báo cáo tại 
Hội nghị Người lao động năm 2021
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lực lượng Đoàn viên thanh niên Công ty triển khai thi 
công các công trình thắp sáng đường quê tại các thôn, 
xóm nghèo thuộc các huyện trong tỉnh Bình Định. 

ĐẾN NHỮNG NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG, GIẢI PHÁP 
NHANH NHẠY VÀ HIỆU QUẢ

Đành rằng công sức là của tập thể CBCNV, với sự 
vào cuộc quyết liệt của các tổ chức Công đoàn, Đoàn 
thanh niên, Hội Phụ nữ…, nhưng để chèo lái con thuyền 
PC Bình Định vượt qua sóng gió, hoàn thành toàn diện 
xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo việc làm và đời 
sống CBCNV phải kể đến vai trò đầu tàu của BCH 
Đảng ủy, Ban Lãnh đạo, Giám đốc, đã kiên định mục 
tiêu, đưa ra những giải pháp “nóng”, nhanh nhạy và 
hiệu quả nhất, không phải để quản lý khách hàng mà 
là phục vụ khách hàng dùng điện một cách tốt nhất.   

Công ty Điện lực Bình Định đã chủ động triển khai 
thực hiện nhiều giải pháp tối ưu một cách đồng bộ: 
Trong khâu kinh doanh điện năng đã triển khai đồng 
loạt các nội dung nhằm giảm bớt thủ tục hồ sơ, rút 
ngắn thời gian cấp điện đến khách hàng. Kết quả thời 
gian cấp điện bình quân cho khách hàng mua điện mục 
đích sinh hoạt đã rút ngắn xuống dưới 02 ngày và dưới 
03 ngày đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích 
sinh hoạt. Cải thiện được chỉ số tiếp cận điện năng, 
giảm thời gian cấp điện cho các khách hàng đáng kể...

Xác định ngành Điện là đơn vị có ảnh hưởng nhiều 
mặt đến kinh tế, xã hội, sinh hoạt của địa phương, do 
vậy việc cải cách thủ tục hành chính luôn được Công 
ty đặt làm nhiệm vụ trọng tâm.

Ứng dụng CNTT, toàn bộ hóa đơn tiền điện được 
phát hành điện tử thay cho hóa đơn giấy. Nổi bật trong 

giai đoạn 2018 - 2019, PC Bình Định đẩy mạnh việc thanh 
toán tiền điện qua hệ thống ngân hàng nhằm hoàn thiện 
công tác thanh toán không dùng tiền mặt và tăng tiện ích 
đến với khách hàng. Ngoài việc thanh toán tiền điện tại 
các phòng giao dịch của các ngân hàng, khách hàng có thể 
sử dụng dịch vụ thanh toán gián tiếp như internetbanking, 
trích nộp tự động, thanh toán qua ATM,… 

Công ty quyết liệt triển khai việc lắp đặt công tơ 
điện tử thay thế công tơ cơ khí. Song song với đó là 
việc áp dụng công nghệ ghi chỉ số công tơ từ xa, thu 
thập chỉ số công tơ tự động. 

Ngoài việc sửa chữa lưới điện định kỳ, sửa chữa 
Hotline, hệ thống lưới điện được đầu tư, cải tạo để 
nâng cao chất lượng điện năng và chất lượng dịch vụ 
cho khách hàng.

Giải pháp đưa công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật 
và hợp lý hóa sản xuất được quan tâm, đẩy mạnh để 
nâng cao năng suất lao động, bảo đảm an toàn lao 
động. Trong năm 2019 - 2020, PC Bình Định có hơn 15 
sáng kiến cấp Tổng công ty Điện lực miền Trung công 
nhận. Các sáng kiến được lan tỏa rộng rãi đến các tổ 
sản xuất các đơn vị. Hiệu quả đạt được là tiết giảm chi 
phí, tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm 
việc, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng,...

Nhìn lại chặng đường vừa qua, CBCNV PC Bình 
Định tự hào đã phát huy truyền thống, nỗ lực vượt 
khó, tự lực vươn lên với tinh thần trách nhiệm của 
người ngành Điện với xã hội. Sự trưởng thành trong 
hành trình phấn đấu đó đã lắng đọng trong tâm thức 
CBCNV những bài học, những kinh nghiệm quý báu 
cho chặng đường phía trước

Điện lực Quy Nhơn hỗ trợ đưa điện vào hộ dân ở xã đảo 
Nhơn Châu

PC Bình Định sửa chữa lưới điện trước mùa mưa bão
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NGUYỄN HOA

Cùng với việc phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hàng năm, Công 
ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) luôn chú trọng đẩy mạnh công 
tác xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Trong đó, việc tổ chức các hoạt động thể dục - thể thao 
cũng đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNVC-LĐ 
trong Công ty.

LÀ GÓP PHẦN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP TẠI HBT VIỆT NAM
HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO

Năm 2020, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của HBT Việt Nam có nhiều 
kết quả nổi bật, các chỉ tiêu mà Công 
ty đề ra đều được hoàn thành vượt kế 

hoạch, cung cấp cho thị trường là 3.000 máy biến áp 
các loại, góp phần nâng doanh thu năm 2020 vượt 70% 
so với năm 2019, trong đó doanh thu từ các sản phẩm 
thiết bị điện vượt kế hoạch 20%; sản lượng sản xuất 
tăng 200%. Có được thành quả đó phần lớn là nhờ các 
giải pháp điều hành sáng tạo của Ban lãnh đạo Công ty. 

Song song với việc đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, 
hoạt động văn hóa thể thao cũng là một trong những 

nội dung được Công ty rất quan tâm, đóng vai trò nền 
tảng để thúc đẩy thành công của HBT Việt Nam. 

Là người đứng đầu, Tổng giám đốc Nguyễn Đăng 
Quân luôn quan tâm, khuyến khích các hoạt động phong 
trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tại Công ty, 
trong đó có bộ môn bóng đá. Vốn đam mê, yêu thích 
bóng đá, nên chính anh Quân là người thành lập đội bóng 
và giữ lửa, duy trì phong trào bóng đá trong Công ty từ 
nhiều năm nay. Dù công việc kinh doanh bận rộn, nhưng 
anh luôn cố gắng sắp xếp thời gian ra sân cỏ, tất cả các 
trận đấu giao hữu giữa Công ty với đối tác anh đều tham 
gia, không bỏ lỡ bất cứ trận nào. Bên cạnh đó, để khơi 

Ban Lãnh đạo Công ty cùng tham gia vào Đội bóng đá
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dậy tinh thần thể thao, ngoài việc tài trợ các giải bóng đá 
trong nội bộ Công ty, anh Quân còn là nhà tài trợ cho các 
trận đấu bóng đá giao hữu với các cơ quan, doanh nghiệp 
ở nhiều địa phương. Qua đó, mở ra sân chơi mới, giải trí 
lành mạnh, để CBCNV rèn luyện thể lực, sức khỏe, tạo 
không khí vui tươi phấn khởi, đồng thời nâng cao đời sống 
tinh thần, thắt chặt mối quan hệ khăng khít, đoàn kết giữa 
các đơn vị phòng ban trong toàn Công ty. 

Anh Nguyễn Văn Qúi - nhân viên Phòng Kinh 
doanh, thành viên Đội bóng đá của Công ty chia sẻ: 
“Muốn công việc được hiệu quả, trước tiên phải khỏe. 
Nhất là đối với một nhân viên kinh doanh như tôi, sức 
khỏe và tinh thần làm việc là điều rất quan trọng. Mỗi 
tuần, được cùng đội bóng của Công ty tham gia đá giao 
hữu với các đơn vị bạn giúp tôi được thỏa mãn với đam 
mê của mình, cảm thấy tinh thần hứng khởi hơn, từ đó 
nâng cao hiệu quả công việc”.

Hiện nay, các giải giao lưu bóng đá giữa Công ty với 
các đơn vị bạn được HBT duy trì tổ chức đều đặn hàng 
tuần, hàng tháng. Nổi bật, có thể kể đến các giải giao 
hữu với Công ty Điện lực Nam Định, Công ty Cổ phần 
Đầu tư xây dựng và Thương mại Ngãi Cầu; Đội bóng đá 
Khoá 37, THPT Thuận Thành 1… Anh Nguyễn Quang 
Tạo - Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư xây 
dựng và Thương mại Ngãi Cầu, Đội trưởng bóng đá 
FC Ngãi Cầu bày tỏ: “Nhân dịp kỷ niệm 13 năm thành 
lập Công ty, HBT Việt Nam đã tổ chức trận đấu giao 
hữu bóng đá đầu tiên với FC Ngãi Cầu. Trận đấu diễn 
ra trong không khí cởi mở, thắm tình hữu nghị, để lại 
nhiều dư âm đẹp trong lòng mỗi thành viên tham gia. 
Cảm ơn Ban lãnh đạo HBT Việt Nam đã tổ chức sân 
chơi bổ ích và mong sẽ có nhiều trận đấu giao hữu như 
thế này để giúp hai đơn vị ngày càng thân thiết hơn”.

Chia sẻ về việc Công ty thường xuyên tổ chức các 
giải giao hữu bóng đá, chị Nguyễn Thị Lan Hương - 
Giám đốc Thương mại & Marketing HBT Việt Nam cho 
biết: “Việc tổ chức các giải bóng đá giao hữu, ngoài tạo 
sân chơi lành mạnh sau giờ làm việc cho CBCNV, thì đây 
cũng là một hình thức để nâng tầm thương hiệu HBT, 
giúp HBT giao lưu, mở rộng và thắt chặt mối quan hệ với 
các doanh nghiệp, qua đó cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ lẫn 
nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phấn đấu trở 
thành các thương hiệu lớn trong ngành công nghiệp”.

Bên cạnh môn thể thao bóng đá, Công ty còn tổ 
chức các hoạt động khác như kéo co, thi văn nghệ… 
nhân các sự kiện lễ lớn như: Ngày thành lập Công ty, 
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Quốc tế Lao động 1/5; Quốc 
khánh 2/9;… thu hút đông đảo CBCNV tham gia.

Việc đẩy mạnh phong trào văn hóa thể dục - thể 
thao tại HBT Việt Nam đã thể hiện sự quan tâm chăm 
lo đời sống tinh thần, thể chất cho người lao động của 
Ban lãnh đạo, đồng thời góp phần thực hiện tốt văn 
hóa doanh nghiệp tại Công ty, trở thành điểm sáng 
trong việc xây dựng đời sống văn hóa tại khu công 
nghiệp và là động lực thúc đẩy Công ty ngày càng phát 
triển bền vững

Thi đấu với Đội bóng đá TIKTOK

Giao hữu bóng đá với Đội K37 Trường THPT Thuận Thành

Giao hữu bóng đá với Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng và 
Thương mại Ngãi Cầu (Bắc Ninh)
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TỪ QUY MÔ KHIÊM TỐN VÀ NHỮNG VIỆC LÀM 
THẦM LẶNG 

Ngày 9/12/1975, Trạm Xăng dầu Quy Nhơn - tiền 
thân của Petrolimex Bình Định ngày nay được thành 
lập. Lực lượng cán bộ và lao động chỉ có 25 người, chủ 
yếu được điều động từ Công ty Xăng dầu các tỉnh phía 
Bắc về làm nòng cốt. Trạm chỉ có 3 kho xăng dầu tiếp 
quản, với hệ thống kho, bể chứa cũ kỹ, lạc hậu và chưa 

có cửa hàng cung ứng xăng dầu. Theo từng giai đoạn 
phát triển, Petrolimex Bình Định đã trải qua không ít 
khó khăn, thách thức. Từ một tổ chức nhỏ, quy mô 
nhỏ (Trạm Xăng dầu Quy Nhơn), Công ty đã trải qua 
nhiều bước ngoặt làm nên sự phát triển lớn mạnh của 
Petrolimex Bình Định ngày nay.

Trong quá trình hình thành và phát triển đó, Cảng 
Dầu Quy Nhơn đã được đầu tư xây dựng từng bước 

Nói đến Cảng Quy Nhơn, người ta thường nghĩ ngay đến Cảng quốc tế Quy Nhơn hiện 
đứng thứ 3 về quy mô và sản lượng trên phạm vi cả nước. Thực ra thành phố Quy Nhơn còn 
có cả hệ thống cảng biển khác như: Tân Cảng, Cảng Thị Nại, Cảng Cá… và Cảng Xăng dầu. 
Trong đó, Cảng Xăng dầu trực thuộc Công ty xăng dầu Bình Định là đơn vị được hình thành 
sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đồng hành cùng Công ty Xăng dầu Bình Định 
suốt 46 năm qua, góp phần bảo đảm an ninh nhiên liệu góp phần nâng cao hiệu quả kinh 
doanh xăng dầu cho Bình Định và khu vực Tây Nguyên.

VĂN THUẬN

NHỮNG ĐÓNG GÓP LẶNG LẼ, GÓP PHẦN NÂNG CAO
HIỆU QUẢ KINH DOANH XĂNG DẦU KHU VỰC

CẢNG XĂNG DẦU QUY NHƠN: 
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và đồng hành cùng Công ty Xăng dầu Bình Định trong 
hoạt động kinh doanh, bảo đảm “an toàn, chất lượng, 
kịp thời” và đã góp phần mang lại hiệu quả thiết thực 
với số lượng không đến 20 CBCNV.

Cảng Xăng dầu Quy Nhơn hiện nay có khả năng 
nhập tàu 10.000 tấn. Thiết bị bơm nhập từ tàu lên kho 
được trang bị hiện đại, đổi mới công nghệ kho xăng 
dầu; đầu tư ứng dụng các công nghệ quản trị nguồn 
lực SAP - ERP, quản lý nhân sự PHR, quản lý cửa hàng 
xăng dầu EGAS.

Cảng còn có hệ thống 7 km đường ống ngầm và hệ 
thống công nghệ bơm chuyển xăng dầu kết nối từ Cảng 
lên kho chính với sức chứa 53.000 m3 xăng dầu các loại, 
để từ đây cung cấp nguồn năng lượng thiết yếu ổn định 
cho thị trường Bình Định và Tây Nguyên một cách nhịp 
nhàng, an toàn. 

Cảng Xăng dầu Quy Nhơn hiện đã được đầu tư 
nâng cấp các thiết bị, công nghệ: Máy phát điện; 
camera an ninh quanh cảng; hệ thống công nghệ 
chữa cháy quanh khu bể chứa xăng dầu; phao vây 
chống dầu tràn; đê ngăn cháy quanh khu vực bể chứa 
xăng, dầu. Hàng tháng, hàng quý, Cảng phối hợp với 
các lực lượng chức năng kiểm tra, diễn tập phòng 
chống cháy nổ một cách thiết thực.

ĐẾN NHỮNG CON SỐ ĐÁNG TỰ HÀO

Góp phần trong hiệu quả kinh doanh toàn Công 
ty Xăng dầu Bình Đinh trong 5 năm qua (2015-2019), 
sự phát triển của Petrolimex Bình Định đạt kết quả khả 
quan, với 486 chuyến tàu tổng nhập 1,950 triệu m3 xăng 
dầu các loại, tổng xuất trên 1,940 triệu m3 xăng dầu 
các loại; trong đó xuất bán trực tiếp 754.344 m3, 1.175 
m3 dầu mỡ nhờn; 1.744 tấn gas. Doanh thu đạt 9.586 
tỉ đồng, nộp ngân sách 1.854 tỉ đồng, lợi nhuận sau 
thuế thu về 203 tỉ đồng. Trên cơ sở đó, đơn vị đã phát 
triển và đưa vào hoạt động 7 cửa hàng xăng dầu mới 
và một cửa hàng kinh doanh các mặt hàng ngoài xăng 
dầu; đảm bảo việc làm với thu nhập ổn định cho người 
lao động.

Đến năm 2020, sản lượng xăng dầu qua cảng đã 
đạt: 374.000 m3, Doanh thu 1.650 tỷ đồng; lợi nhuận 
đạt 42 tỷ đồng, góp vào ngân sách địa phương 561 tỷ 
đồng. Chỉ tính riêng quý I/2021, Cảng Xăng dầu Quy 
Nhơn đã vận hành tiếp nhận: 113.469 m3 xăng dầu 
các loại.

Phong trào thi đua lao động sáng tạo trong Công ty 
khuyến khích người lao động ngày càng có nhiều sáng 
kiến trong công tác, giúp nâng cao năng suất và chất 

lượng công việc. Các sáng kiến đã đem lại giá trị làm 
lợi cho Công ty lên tới gần 400 triệu đồng/năm trong 
giai đoạn 2016-2020. Tiêu biểu như sáng kiến: Áp dụng 
phương pháp ghép bơm trực tiếp bằng đường ống thực 
hiện tại Kho Xăng dầu Quy Nhơn, sử dụng xăng, dầu 
để đẩy hàng nhập từ tàu lên bể, không dùng nước để 
đẩy hàng như trước đây.

Âm thầm lặng lẽ với nhiệm vụ công tác bằng phương 
châm: “An toàn, chất lượng và kịp thời”, góp phần vào 
thành tích kinh doanh hiệu quả của Petrolimex Bình 
Định. Điều đó giải thích vì sao chỉ trong 10 năm lại 
đây, Cảng Xăng dầu Quy Nhơn đã được tặng 08 Bằng 
khen của Bộ Công Thương và 03 CSTĐ các cấp. Hiện 
nay, CBCNV Cảng Xăng dầu Quy Nhơn đang hưởng 
ứng tích cực phong trào thi đua chung của Công ty 
để hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2021

Nhân viên Cảng đang vận hành bơm dầu vào kho

Thường xuyên kiểm tra thiết bị bơm xăng
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Bước vào năm 2021, triển khai kế hoạch phát 
triển, Công ty Cổ phần Môi trường Bình 
Định tăng cường đổi mới phương tiện, thiết 
bị, phương thức làm việc, nâng cao năng 

lực, nhằm từng bước mở rộng địa bàn hoạt động, phát 
triển sản xuất - kinh doanh. Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tấn Nghĩa 
- Chủ tịch HĐQT Công ty xung quanh vấn đề này.

PV: Nhiều năm qua, phục vụ chính trên địa bàn 
thành phố Quy Nhơn về công tác dịch vụ và vệ sinh 
môi trường, Công ty CP Môi trường Bình Định đã tạo 
được dấu ấn tốt đẹp với nhân dân thành phố bằng 
nghiệp vụ tổng hợp của mình. Xin ông cho biết những 
thành tựu nào nổi bật, nhất là trong dịp Tết Tân Sửu 
vừa qua?    

Ông NGUYỄN TẤN NGHĨA: Công ty CP Môi 
trường Bình Định - tiền thân là Phòng Quản lý nhà đất 
và Công trình công cộng thị xã Quy Nhơn, được thành 
lập sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng (năm 1975). 
Với trên 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực 
vệ sinh môi trường, cùng với trang thiết bị, phương 
tiện, công nghệ tiên tiến, đội ngũ cán bộ, nhân viên, 
công nhân giỏi, lành nghề, Công ty đã, đang đồng hành, 
góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn sạch, đẹp, 
đáp ứng nhu cầu phát triển Thành phố.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của 
Lãnh đạo tỉnh Bình Định và thành phố Quy Nhơn, Lãnh 
đạo cùng toàn thể CNVC-LĐ Công ty nêu cao tinh thần 
đoàn kết, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
hằng năm về khối lượng, doanh thu, lợi nhuận, đồng thời 
đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Hiện nay, Công ty CP Môi trường Bình Định thực 
hiện công tác quét, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt 16 phường và 04 xã trên địa bàn 
thành phố Quy Nhơn. Từng bước nâng cao chất lượng 
phục vụ dịch vụ vệ sinh môi trường, năng lực quản lý, 
tích cực phát huy tối đa tính sáng tạo, xây dựng một 
đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường bền vững 
và vì cộng đồng. 

Trong những năm qua, Công ty thực hiện cơ giới 
hóa, triển khai phương án sử dụng xe chuyên dùng chạy 
các tuyến đường để thu gom, vận chuyển rác; sử dụng 
hiệu quả xe quét, hút bụi các tuyến đường chính trong 
thành phố Quy Nhơn; bố trí xe sàng cát biển dọc bãi 
biển Quy Nhơn. Việc thực hiện cơ giới hóa trong công 
tác vệ sinh môi trường đã góp phần giảm sức lao động 

Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định là doanh nghiệp có cổ phần Nhà nước chi phối. Với 
trên 45 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực vệ sinh môi trường, cùng với trang thiết 
bị, phương tiện, công nghệ tiên tiến, đội ngũ CBCNV lành nghề, nhiều năm qua, Công ty đã 
đồng hành với bước phát triển của thành phố Quy Nhơn, góp phần xây dựng thành phố đạt 
danh hiệu Thành phố Du lịch sạch Asean 2020-2022.

TĂNG NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG, ĐẢM BẢO VỆ SINH
MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ ĐỜI SỐNG VÀ DU LỊCH

CÔNG TY CP MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH:

Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Giám đốc Công ty
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và tăng năng suất làm việc của công nhân Công ty, đồng 
thời nâng cao chất lượng dịch vụ vệ sinh môi trường, 
giảm lượng xe cải tiến tập trung tại các điểm tập kết, 
đảm bảo vệ sinh đường phố và khu dân cư, vệ sinh môi 
trường bãi biển, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát 
triển kinh tế, du lịch của thành phố Quy Nhơn.

Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu vừa qua, 
CNVC-LĐ Công ty có nhiều cố gắng, thực hiện tốt 
công tác vệ sinh môi trường phục vụ xuyên suốt trước, 
trong và sau Tết được đảm bảo, không để xảy ra tình 
trạng tồn đọng rác, hoàn thành sớm công tác vệ sinh 
môi trường trong đêm giao thừa.   

PV: Để nâng tầm hoạt động hiệu quả hơn nữa vì 
một môi trường xanh, sạch, đẹp và bền vững, theo ông, 
Công ty cần có những chuyển động gì về nâng cao 
năng lực trong năm 2021?

Ông NGUYỄN TẤN NGHĨA: Tiếp tục đẩy mạnh 
phát triển sản xuất - kinh doanh, phấn đấu hoàn thành 
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ, Công ty CP Môi trường Bình Định đã xác định 
nhiệm vụ trọng tâm của mình là lĩnh vực vệ sinh môi 
trường; tiếp tục cải tiến, đổi mới phương tiện, thiết bị, 
công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 
trong công tác quét, thu gom, vận chuyển, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Quy Nhơn; 

từng bước mở rộng địa bàn hoạt động; nâng cao chất 
lượng phục vụ dịch vụ VSMT, xử lý nước thải, thoát 
nước đô thị…; nâng cao năng lực quản lý, tăng cường 
công tác kiểm tra, tích cực phát huy tối đa tính sáng 
tạo, xây dựng một đơn vị cung cấp dịch vụ VSMT vững 
mạnh và vì cộng đồng.

Ngoài ra, Công ty sẽ tiếp tục tăng cường nâng cao 
chất lượng cung cấp dịch vụ về thoát nước, xử lý nước 
thải; cứu hộ, cứu nạn bãi biển; quản lý nghĩa trang và 
dịch vụ mai táng; phát triển các hoạt động sản xuất kinh 
doanh khác để tăng doanh thu cho Công ty như: Dịch 
vụ hút rút hầm cầu và xử lý phân bùn bể phốt; thực 
hiện các dịch vụ vệ sinh cho các cơ quan, xí nghiệp, 
trường học, bệnh viện; kinh doanh các sản phẩm về 
môi trường như thùng rác, vi sinh xử lý chất thải; cho 
thuê, lắp đặt nhà vệ sinh công cộng; dịch vụ vận tải…

Cùng với tỉnh Bình Định, thành phố Quy Nhơn 
cũng đang chuyển mình mạnh mẽ trong phát triển kinh 
tế - xã hội. Du lịch - hơn lúc nào hết đã trở thành ngành 
kinh tế mũi nhọn của địa phương để hấp dẫn du  khách 
trong và ngoài nước. CBCNV Công ty CP Môi trường 
Bình Định chúng tôi tự hào đóng góp sức mình trong 
tiến trình đó vì một môi trường  sạch, đẹp và bền vững. 

PV: Xin cám ơn ông!  
VĂN THUẬN (thực hiện)

Các đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công ty
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Đó là tuyên ngôn, phương châm sống và khởi nghiệp của CEO 9x Đặng Thị Bắc – Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP Quốc tế Baek Jo Việt Nam khi chị quyết định lựa chọn thương hiệu mỹ 
phẩm Lily Lala ra mắt chính thức, phục vụ thị trường vào năm 2019. Kể từ khi ra đời đến 
nay, với phương châm hoạt động đúng đắn, sản phẩm chất lượng cao, mỹ phẩm Lily Lala đã 
giành trọn sự tin yêu của đông đảo người tiêu dùng rộng khắp.

ĐĂNG HƯNG

“HÃY LÀ VIÊN KIM CƯƠNG
KHIẾN TRIỆU VIÊN ĐÁ BAO QUANH CÙNG TỎA SÁNG”

Đặc biệt, hai năm qua, mặc dù đại dịch 
Covid-19 ảnh hưởng không nhỏ đến sự 
phát triển của nền kinh tế và các doanh 
nghiệp, nhưng Baek Jo đã nỗ lực vượt 

qua nhiều khó khăn, thách thức, từng bước khẳng định 
mình bằng những sản phẩm làm đẹp hàm chứa các giá 
trị chất lượng ấn tượng đầy thuyết phục. Có những thời 
điểm, các đại lý phải “xếp hàng” đón đợi từng lô sản 
phẩm để kịp phục vụ nhu cầu tiêu dùng. Điều này khiến 
doanh số bán hàng của Baek Jo liên tục gia tăng, đem 
lại niềm tin, sự hứng khởi cho biết bao nhà phân phối, 
đại lý, đối tác và mang lại “mùa tổng kết” 2020 thắng 
lợi, vượt mục tiêu với tổng doanh thu lến đến 200% so 
với kế hoạch. Đồng thời, không ngần ngại trao thưởng 
nhiều xế hộp hậu hĩnh cho các cá nhân kinh doanh xuất 

sắc và nộp ngân sách nhà nước tròn nghĩa vụ. Không 
dừng lại ở đó, hết quý I/2021, doanh số bán hàng của 
Công ty vẫn tiếp tục đà tăng trưởng tốt. Nhiều khách 
hàng mới đã gạt mọi do dự, rào cản để bắt tay, cộng 
tác với Công ty. Nhiều sản phẩm mới chất lượng cao 
tiếp tục ra mắt luôn được đông đảo khách hàng quan 
tâm, hưởng ứng như Again, Sữa tắm trắng tinh dầu 
thông đỏ thiên nhiên. Các hoạt động, kế hoạch không 
vì khó khăn mà đi chệch mục tiêu, sai chiến lược,… 
Đáng chú ý, một nhà máy sản xuất mỹ phẩm với quy 
mô khang trang, hiện đại đã được Công ty chuẩn bị đầy 
đủ thủ tục dự án và dự kiến sẽ sớm được xây dựng tại 
Việt Nam trong thời gian tới, góp phần tiết giảm mọi 
khoản chi phí SXKD so với việc sản xuất, nhập khẩu sản 
phẩm trực tiếp từ Hàn Quốc hiện nay.

CEO Đặng Thị Bắc (đứng thứ 6 từ phải qua) đón sinh nhật lần thứ 29 trong niềm vui hân hoan cùng người thân và đồng nghiệp
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Có thể nói, những thành công kể trên mới chỉ là bước 
đầu, là bánh đà khởi động thuận lợi và là bàn đạp vững 
chắc cho Baek Jo trong suốt hành trình dài phía trước. 
Tuy nhiên, để có được thành công, sự khởi đầu thuận 
lợi ấy không hề đơn giản. Nói đúng hơn là, “đơn giản 
nhưng không giản đơn”, “bình thường nhưng không tầm 
thường”, nhất là trong thời buổi Covid đầy rẫy những 
“phá sản”, “ngừng hoạt động” mà thành công ấy là sự 
tổng hòa của mọi yếu tố, là đóng góp của mọi thành viên. 
Trong đó, không thể không nói đến vai trò của cá nhân 
kiệt xuất hay người đứng đầu: CEO Đặng Thị Bắc - chị 
đã có xuất phát điểm không ở trong “vạch đích” nhưng 
chị đã khiến các bạn đồng trang lứa thực sự ngưỡng mộ.

Nếu đến Baek Jo, hỏi về vị “nữ tướng” 9x này, thì 
từ thành viên ít tuổi đến lớn tuổi nhất, ai cũng đều nở 
nụ cười tươi, tin tưởng, tự hào giới thiệu, khẳng định về 
vị “thuyền trưởng” trẻ trung, xinh đẹp, năng động, tràn 
đầy nhiệt huyết của mình rằng: “Chủ tịch Bắc đáng 
yêu!”; “Cô ấy là nhân vật chính”; “Chị ấy sinh ra là để 
đứng đầu, dẫn dắt mọi người”; “Chủ tịch Bắc thực sự 
là người truyền lửa, năng lượng tích cực!”;…

Trong ngày sinh nhật tròn 29 xuân xanh của CEO 
Đặng Thị Bắc vào 2/4 mới đây, có biết bao lời chúc tốt 
đẹp dành cho chị thật tự nhiên và tự đáy lòng, không 
sáo rỗng, “hòa thân” như ở những nơi ganh đua đâu đó.

 Á hậu Hoàng Thị Trang Viên - Giám đốc Truyền 
thông của Baek Jo bày tỏ: “Hôm nay là sinh nhật “cô 
bé” này - Chủ tịch “Bắp Bắp” đáng yêu của chị. Có 
rất nhiều điều muốn nói, nhưng thật khó để diễn đạt ở 
đây. Trong mắt chị, em là một cô gái ngoan hiền, hiếu 
thảo, xinh đẹp, vừa có đủ sự mạnh mẽ - dịu dàng, nội 
tâm, nội lực, nhiệt huyết, đam mê, hy sinh, cống hiến, 
vừa tỏ rõ sức mạnh của phái đẹp đầy trí tuệ,… Cảm ơn 
em đã đến với cuộc đời này!”.

Còn chúng tôi, khi tiếp xúc với Baek Jo, tìm hiểu 
và cảm nhận về Doanh nghiệp, con người nơi đây, 
chúng tôi có thể hiểu được rằng, tại sao Baek Jo có 
được sự khởi đầu thông thuận, tài lộc! Tại sao thương 
hiệu Lily Lala của Công ty “dễ dàng” chinh phục trái 
tim người tiêu dùng? Chìa khóa mở cửa, chinh phục 
những “đỉnh cao” ấy nằm trong đôi bàn tay và khối 
óc của CEO Đặng Thị Bắc. Cô ấy đã biết “đứng trên 
vai những người khổng lồ” để viết lên câu chuyện khởi 
nghiệp, sự nghiệp kinh doanh của giới trẻ trong thời 
đại 4.0 cho riêng mình và cho tập thể Baek Jo đầy yêu 
thương. Nhìn vào những gì Công ty đạt được nói trên, 
dưới sự điều hành của nữ CEO 9x này, quả là điều mà 
không phải bất kỳ nữ 9x nào cũng có thể làm được, nếu 
không muốn nói là huyễn hoặc, nhất là trong điều kiện 
nền kinh tế còn không ít khó khăn và thách thức. Tất 

cả những điều đó, đều được thực hiện trên nền tảng, 
phương châm sống và lập nghiệp nhất quán mà CEO 
Đặng Thị Bắc luôn khẳng định: “Hãy là viên Kim cương 
khiến triệu viên đá bao quanh cùng tỏa sáng”. 

Người ta thường nói, một niệm đúng sẽ dẫn đến 
hành động đúng. Một nhân tốt lành sẽ cho quả ngọt 
lành… Tư tưởng, tuyên ngôn của nữ 9x này đã nói lên 
được điều đó. Ở đây, ngoài câu chuyện phúc phận, 
chúng tôi cũng không ngần ngại quả quyết rằng, CEO 
9x Lily Lala đã chọn cho mình hướng đi lập nghiệp thật 
trọn đạo lý. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Bắc và 
những “chiến binh” Baek Jo có được sự khởi đầu hoàn 
hảo, đầy ắp niềm vui và yêu thương. Tuyên ngôn của 
chị đã “bắt buộc” chị và các đồng nghiệp, cộng sự phải 
thực hiện sứ mệnh kinh doanh trên 2 yếu tố nền tảng. 
Đó là sự thiện lương và thông minh. Bởi nếu CEO 9x - 
viên Kim cương tỏa sáng một mình thì rất kém giá trị, 
thiếu tính hữu xạ, mà các viên đá xung quanh chị cũng 
đều cần được tỏa sáng, sẽ trở nên ý nghĩa rất nhiều.

Với phương châm ấy, thời gian qua, chị đã chứng tỏ 
và thực sự trở thành “linh hồn” của Lily Lala. Đặc biệt, chị 
đã và đang giúp rất nhiều cộng sự cùng tỏa sáng, trở thành 
những lãnh đạo đội nhóm khởi nghiệp kinh doanh mỹ 
phẩm cao cấp thành đạt, tràn đầy nhiệt huyết như: Đặng 
Nga, Bích Nghiêm, Quỳnh Liên, Đặng Hoa, Phương Thảo… 

Nói về vị nữ thuyền trưởng đáng yêu của mình, 
Giám đốc Chiến lược Baek Jo - người đến từ xứ sở Kim 
Chi khẳng định: “Tôi rất vui và may mắn khi được làm 
việc cùng cô ấy. Cô ấy là một nhà điều hành luôn phấn 
đấu để trở thành một người dẫn dắt quyết đoán, trí tuệ. 
Đặc biệt là trọng đạo đức, tuân thủ pháp luật, đáng tin 
cậy và xuất chúng…”

CEO Đặng Thị Bắc chuẩn bị những phần thưởng xế hộp cho 
các cá nhân xuất sắc của Công ty năm 2020
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Tại Hội nghị này, hơn 40 đơn vị kinh doanh 
du lịch trên địa bàn đã thống nhất ký cam 
kết xây dựng gói giảm giá tham gia kích 
cầu du lịch. Hứa hẹn mùa du lịch 2021 

khởi sắc và bội thu.

KHÁM PHÁ KHOA HỌC VÀ DU LỊCH AN TOÀN:  
“2 S” MỚI

Từ nhiều năm qua, ưu thế của du lịch Quy Nhơn, 
ngoài loại hình khám phá vùng đất địa linh nhân kiệt với 
những di tích lịch sử, văn hóa đặc sắc... thì thiên nhiên đã 
hào phóng ban tặng cho TP Quy Nhơn một thế mạnh 
nổi trội khác trong vùng duyên hải miền Trung: Một hệ 
thống biển, đảo chan hòa gió, cát và… nắng với những 
Kỳ Co, Eo Gió, Hòn Khô, Cù lao Xanh... Tạo cho Du 
lịch Quy Nhơn hấp dẫn với 3 chữ S: “Sea” - Biển; “Sun” 
- Nắng; “Sand” - Bãi cát. Cái chất hoang sơ của những 

miền gió cát ấy cùng với tấm lòng chân chất thân thiện 
của người dân đã chinh phục được cảm tình du khách 
trong và ngoài nước về với thành phố biển Quy Nhơn.

Trong giai đoạn bình thường mới hậu Covid-19, khi 
mà sức cạnh tranh trong du lịch đã đẩy lên cao trào, 
du lịch trở thành  mũi nhọn kinh tế, thì việc đầu tư cho 
các sản phẩm du lịch địa phương trở thành nhu cầu bức 
thiết. Tại Hội nghị kích cầu du lịch 2021 của Quy Nhơn 
vừa qua, hai lĩnh vực được xây dựng thêm trong chuỗi 
kích cầu hoàn chỉnh “5 S” của Quy Nhơn, Bình Định là 
khám phá khoa học: “Sience” và du lịch an toàn thanh 
bình: “Serenity”.

Đó là một điểm du lịch “chất” của thành phố Quy 
Nhơn mới nổi: Trung tâm Quốc tế khoa học và giáo 
dục liên ngành Quy Nhơn - ICISE đã tập hợp được 
các nhà khoa học từ các nước phát triển trên thế giới, 

Ngày 31/3, kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng, Thành Phố Quy Nhơn đã đón tiếp trên 120 
đại biểu ngành kinh doanh du lịch địa phương và các đơn vị liên kết, các đơn vị truyền thông 
về dự Hội nghị công bố “Chương trình kích cầu du lịch Quy Nhơn, Bình Định” năm 2021 do 
Sở Du lịch tỉnh phối hợp với UBND Thành phố Quy Nhơn và  Hiệp hội Du lịch Bình Định 
tổ chức.

KÍCH CẦU DU LỊCH “5 S”
GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

KÍCH CẦU DU LỊCH “5 S”
GIAI ĐOẠN BÌNH THƯỜNG MỚI

THÀNH PHỐ QUY NHƠN:THÀNH PHỐ QUY NHƠN:

VĂN THUẬN
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thu hút các hội nghị quốc gia và quốc tế chuyên ngành 
khoa học, giáo dục, nghiên cứu khoa học và con người. 
Đây là một không gian tuyệt đẹp nằm cách trung tâm 
Thành phố  biển Quy Nhơn chừng 8 km, yên tĩnh dưới 
một thung lũng xanh mướt. Từ dọc Quốc lộ 1D hướng 
Quy Nhơn - Sông Cầu, ta sẽ bắt gặp một không gian 
cây xanh khoảng 20 hecta. ICEISE - Một thiết kế phòng 
hội thảo bằng chất liệu xi măng thô mộc, hệ thống 
kính viễn vọng khổng lồ để nghiên cứu không gian vũ 
trụ… bên cạnh con sông nước xanh lững lờ, những con 
đường đơn sơ hoa giấy tươi hồng, với những rặng dừa 
dọc dài che bóng mát. Không gian tại ICISE thoáng 
đãng, rộng lớn và yên tĩnh với tầm nhìn ngút mắt giữa 
một vùng biển, trời, núi, cây cỏ yên bình, trở thành 
điểm nhấn mới mà du lịch Quy Nhơn đang kỳ vọng 
hấp dẫn du khách. 

Du lịch Quy Nhơn với chữ S thứ 5: “Serenity” - An 
toàn và thanh bình. Thành phố đã xây dựng tour du 
lịch an toàn cho du khách đến với Quy Nhơn bao hàm 
cả văn minh lịch sự, không có hiện tượng chèo kéo, 
mời gọi hàng rong, chặt chém về giá, hiện tượng ăn xin 
ở các khu di tích…, bảo đảm an toàn về an ninh và an 
toàn về con người, an toàn y tế, giao thông trong suốt 
tour du lịch là một yêu cầu bắt buộc hiện nay. Tại Hội 
nghị này, các đại biểu đều cho rằng, để xây dựng chữ 
“Serenity” đúng nghĩa thanh bình sẽ có tác dụng đặc 
biệt đem lại niềm tin cho du khách về với Quy Nhơn. 
Sở Du lịch Bình Định và UBND Thành phố đã có kế 
hoạch liên kết chặt chẽ với các ngành chức năng, địa 
phương và các đơn vị hoạt động du lịch tiến hành một 
cách căn cơ các hoạt động bảo đảm an toàn cùng với 
việc đầu tư đúng mức về con người và cơ sở vật chất.

NHIỀU SẢN PHẨM  MỚI TẠO THÀNH CHUỖI 
LIÊN KẾT DU LỊCH VÙNG HẤP DẪN

Theo ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch 
Bình Định: Năm 2021, trong tình hình bình thường mới 
tiềm ẩn nhiều thách thức, ngành Du lịch Quy Nhơn, 
Bình Định phấn đấu thu hút 4 triệu lượt khách, tổng 
doanh thu du lịch ước đạt 5.200 tỉ đồng. Cùng với đó, 
đẩy mạnh quảng bá xúc tiến hình ảnh du lịch Bình 
Định; thu hút du khách đến Quy Nhơn với thông điệp 
“Du lịch Quy Nhơn - Bình Định an toàn, thân thiện, 
văn minh và hấp dẫn theo “5-S”.

Để đạt được mục tiêu của năm 2021, ngành Du lịch 
tỉnh Bình Định đã mở rộng liên kết TP Quy Nhơn với 
các địa phương khác trong tỉnh, xây dựng nhiều sản 
phẩm du lịch mới như tour  du lịch dọc tuyến QL19, 
gồm: Chủng viện, Nhà thờ làng Sông - Nơi xuất phát 

đầu tiên chữ quốc ngữ;,  chùa Long Phước  - điểm du 
lịch tâm linh kết hợp xem biểu diễn võ thuật  - tháp 
Bánh Ít; biểu diễn nghệ thuật tại Nhà hát Nghệ thuật 
truyền thống Bình Định gồm các loại hình nghệ thuật 
bài chòi, hát tuồng, đấu võ đài, lễ hội võ cổ truyền...; 
khám phá giá trị lịch sử tại Bảo tàng Bình Định; City 
tour thành phố biển Quy Nhơn về đêm trên con đường 
Xuân Diệu với các hoạt động tại phố văn hóa - nghệ 
thuật, phố ẩm thực, chợ đêm...

Một trong những nội dung kích cầu tại Hội nghị 
lần này là là xây dựng gói giảm giá, với sự đồng lòng 
tham gia của hơn 40 doanh nghiệp du lịch thành phố 
Quy Nhơn.

Cụ thể, các cơ sở lưu trú du lịch thành phố Quy 
Nhơn đăng ký giảm từ 10% đến 30% giá dịch vụ. Công 
ty Kinh doanh Dịch vụ lữ hành giảm giá tour 10-20%. 
Các khu, điểm du lịch áp dụng chương trình tặng kèm 
sản phẩm, hoặc dịch vụ như nước uống, khăn lạnh, quà 
lưu niệm... trong giá vé vào cổng, tùy từng khu điểm. 
Để hỗ trợ các doanh nghiệp lữ hành, các điểm du lịch 
miễn phí vé vào cổng cho 10% số khách của đoàn từ 
20 người trở lên.

Một sức bật mới của du lịch Quy Nhơn, Bình Định 
là khơi dậy và nối mạch với sản phẩm tiềm năng của 
liên kết vùng, tạo thành chuỗi cung ứng sản phẩm du 
lịch từ Tây Nguyên, liên kết với Phú Yên, Khánh Hòa 
và Quảng Ngãi.

Năm 2020 -2022, thành phố Du lịch Quy Nhơn - 
Bình Định được Quốc tế công nhận là “Thành phố du 
lịch sạch Asean”. Tiếp nối niềm tự hào đó, Du lịch Quy 
Nhơn - Bình Định năm 2021 đang tiếp tục khởi sắc, hứa 
hẹn một mùa du lịch bội thu bằng chính những nỗ lực 
cụ thể và thiết thực

Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định
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Sau đại dịch Covid-19, tỉnh Bình Định vẫn là điểm đến an toàn và hấp 
dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài. Nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao 
nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của Bình Định thời gian 
vừa qua. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông 
Nguyễn Bay – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Định 
xung quanh vấn đề xúc tiến, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh.

TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH ĐỊNH:

TĂNG CƯỜNG XÚC TIẾN ĐẦU TƯ TRỰC TUYẾN 
ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ THU HÚT FDI

VÀO TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2021

PV: Năm 2020, do tình hình dịch bệnh Covid-19 
kéo dài, khiến cho hoạt động xúc tiến đầu tư FDI của 
Bình Định gặp không ít khó khăn. Vậy Bình Định sẽ 
thay đổi phương thức xúc tiến đầu tư (XTĐT) mới như 
thế nào trong năm 2021, thưa ông? 

Giám đốc NGUYỄN BAY: Năm 2020, do tác động 
của đại dịch Covid toàn cầu, Bình Định chỉ thu hút 
được 5 dự án có vốn đầu tư (ĐT) nước ngoài với tổng 
vốn ĐT 12,93 triệu USD; so với năm 2019, số lượng dự 
án FDI của tỉnh thu hút giảm 9%, tổng vốn ĐT, giảm 
tới 73,27%...

Bước vào năm 2021, Tỉnh thay đổi phương thức từ 
XTĐT trực tiếp sang hình thức trực tuyến. Khởi động 
cho hoạt động XTĐT trực tuyến này là ngày 23/3 và 
ngày 25/3 vừa qua, Tỉnh đã tổ chức Hội thảo XTĐT với 
Hàn Quốc (HQ); làm việc với chính quyền thành phố 
Izumisano (phủ Osaka, Nhật Bản) theo hình thức trực 
tuyến. Tỉnh cũng đã gửi tài liệu quảng bá đối với các đợt 
XTĐT do các Bộ, ngành Trung ương tổ chức, nhằm thu 
hút các nhà ĐT tiềm năng, cũng như định hướng các 
nhà ĐT đến với Bình Định. Đây cũng là lần đầu tiên Bình 
Định tổ chức XTĐT trực tuyến với các nhà ĐT FDI. 

Định hướng chủ đạo của Bình Định trong XTĐT 
vẫn là tập trung nhóm các nhà ĐT vừa và nhỏ, nhưng 
có công nghệ sạch và cao của Nhật Bản, HQ, đặc biệt 
là các quốc gia châu Âu và một số quốc gia phát triển 
khác, để vừa đẩy nhanh tiến độ lấp đầy Khu kinh tế 

(KKT) Nhơn Hội và các KCN, CCN trên địa bàn tỉnh, 
vừa đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, công 
nghiệp hạ tầng và các dịch vụ kèm theo, tạo tiền đề 
hấp dẫn để thu hút các nhà ĐT lớn. Hỗ trợ các dự 
án ĐT vào KKT Nhơn Hội và các KCN. Đặc biệt, tập 
trung thu hút các dự án FDI vào Khu KCN, Đô thị và 
Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.

Nếu diễn biến của đại dịch Covid-19 được cải thiện, 
Tỉnh sẽ tổ chức một số đợt XTĐT tại các nước có nền 
kinh tế lớn như: Nhật Bản, HQ, Singapore, Đức, Anh, 
Hoa Kỳ, Israel, Australia, New Zealand…, hoặc gửi tài 
liệu quảng bá đối với các đợt XTĐT do các Bộ, ngành 

Ông NGUYỄN BAY
Giám đốc Trung tâm XTĐT

tỉnh Bình Định

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trao 
quyết định chủ trương đầu tư Khu công nghiệp - đô thị - 
dịch vụ Becamex VSIP Bình Định cho chủ đầu tư
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Trung ương tổ chức, nhằm thu hút các nhà ĐT tiềm 
năng, cũng như định hướng các nhà ĐT đến với tỉnh 
Bình Định.

PV: Bình Định đang xây dựng chương trình XTĐT 
vào thị trường HQ và Nhật Bản, mở đầu cho hoạt động 
XTĐT trực tuyến với các thị trường nước ngoài. Xin 
ông cho biết cụ thể hơn về hoạt động này?

Giám đốc NGUYỄN BAY: Hội thảo vừa qua nhằm 
tiếp tục quảng bá tiềm năng và lợi thế của Bình Định 
đến với các nhà ĐT Hàn Quốc, trực tiếp mời gọi các 
doanh nghiệp, nhà ĐT Hàn Quốc có thương hiệu lớn 
đang hoạt động sản xuất kinh doanh trong và ngoài 
nước đến tìm hiểu môi trường và cơ hội đầu tư tại 
tỉnh... Tham gia Hội thảo gồm có lãnh đạo UBND tỉnh; 
lãnh đạo quận Yongsan; lãnh đạo các Sở, ban ngành; 
Công ty CP Becamex IDC; Hiệp hội Thương mại quốc 
tế HQ (KITA); Cơ quan Xúc tiến Thương mại và ĐT 
HQ (KOTRA) và hơn 100 doanh nghiệp HQ.

Tính đến nay, HQ đã có 04 dự án ĐT trực tiếp và 
gián tiếp vào tỉnh với tổng vốn ĐT 97,71 triệu USD . 
Trong gian đoạn từ 2016 - 2020, tỉnh Bình Định cũng 
đã có nhiều đoàn công tác XTĐT tại quận Yong San, 
huyện Yanggu, thành phố Seoul (HQ), trong đó có 
những cuộc gặp quan trọng như chào xã giao trụ sở 
làm việc của một số Tập đoàn kinh tế lớn: Tập đoàn 
Lotte, Tập đoàn CJ, Tập đoàn LG, Công ty Samsung 
Engineering, Công ty Hana E&C,… Đồng thời, được sự 
giúp đỡ của Quận Yongsan, Tỉnh đã tổ chức thành 
công Hội thảo XTĐT năm 2019 tại HQ với sự tham dự 
của trên 250 doanh nghiệp HQ.

Đối với Nhật Bản, hiện nay đã có 19 dự án với tổng 
vốn ĐT là 90,28 triệu USD. Đồng thời, ngày 21/10/2019, 
UBND tỉnh Bình Định và Chính quyền thành phố 
Izumisano, phủ Osaka, Nhật Bản đã ký kết bản ghi nhớ 
hợp tác. Theo đó, hai bên cùng tăng cường làm sâu sắc 
hơn sự hiểu biết lẫn nhau thông qua các hoạt động giao 
lưu, trao đổi đoàn, tổ chức hội thảo, XTĐT...

Bình Định cũng đã tổ chức nhiều đoàn công tác 
XTĐT tại Nhật Bản trong nhiều năm liền. Gần đây nhất 
là chuyến công tác XTĐT tại Osaka, Nhật Bản từ ngày 
9-11/01/2018 nhằm mời gọi các doanh nghiệp, nhà ĐT 
Nhật Bản đến khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác, ĐT tại 
tỉnh Bình Định.

Theo đó, đã có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản khảo 
sát, tìm kiếm cơ hội ĐT tại tỉnh ở các lĩnh vực như: 
Năng lượng tái tạo, chế tạo, xuất khẩu lao động, y tế, 
gỗ, ván ép, hệ thống cấp, thoát nước, thủy sản, rau 

sạch với các Tập đoàn Kato; Toshiba; đoàn Sparx,; 
Kumagaigumi; Bệnh viện Hyogo;  Công ty TNHH Fu-
jiwara,…và mới đây nhất là Tập đoàn Brain Works đến 
nghiên cứu hợp tác ĐT trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và truyền thông. Nhiều Công ty như: Raycean 
INC; Maruwa Biochemic al (MBC); Hagihara; Office 
Agentoa Co.,Ltd; Okada Manufacturing; Mori Farm; 
Suydensya Manufacturing; Naru Takano cũng đã đến 
tìm hiểu về lĩnh vực ĐT nông nghiệp. Tập đoàn NTT 
DATA là tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản chuyên về 
công nghệ thông tin trong lĩnh vực giải pháp gia công 
phần mềm và các ứng dụng web, nghiên cứu và tư vấn 
công nghệ cho nước ngoài.

PV: Kỳ vọng gì cho thu hút ĐT FDI năm 2021 vào 
Bình Định, thưa ông?

Giám đốc NGUYỄN BAY: Hiện nay, trên địa bàn 
toàn tỉnh Bình Định có 84 dự án FDI, với tổng vốn đăng 
ký 989,65 triệu USD, trong đó có 34 dự án trong KKT 
và KCN, với tổng vốn đăng ký hơn 747,04 triệu USD và 
48 dự án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký hơn 
242,61 triệu USD.

Mục tiêu năm 2021, Bình Định kêu gọi, thu hút ĐT 
khoảng 10 dự án FDI. Mục tiêu đến năm 2025, tỉnh thu 
hút được trên 120 dự án FDI.

Khởi động tích cực đầu tiên là Bình Định đã quy 
hoạch Khu đô thị Long Vân với tổng diện tích 1.392,57 
ha với tính chất chính là đô thị trí tuệ nhân tạo để thu 
hút ĐT chủ yếu phát triển lĩnh vực nghiên cứu, sáng 
tạo, phát triển theo thời đại 4.0. Công ty TNHH Phần 
mềm FPT cùng các đơn vị liên danh đã ký kết hợp 
đồng thực hiện dự ĐT dự án có quy mô khoảng 94 ha, 
với tổng mức ĐT hơn 4.362 tỷ đồng, bao gồm các hạng 
mục: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển công nghệ, 
chuyên sâu trí tuệ nhân tạo (AI); cơ sở sản xuất sản 
phẩm phần mềm; khu nhà ở hiện đại, thông minh với 
khoảng 2.100 căn; xây dựng các công trình dịch vụ xã 
hội đô thị chất lượng cao để đảm bảo cung cấp các tiện 
ích thiết yếu cho cư dân trong và ngoài khu đô thị theo 
đặc thù khu đô thị trí tuệ nhân tạo.

Nhìn chung, thách thức lớn nhất cho tăng trưởng 
trong năm nay vẫn là nguy cơ gián đoạn kéo dài trên 
tất cả các mặt hoạt động của kinh tế trước khả năng 
kiểm soát dịch bệnh còn chưa chắc chắn. Tuy nhiên, 
với việc triển khai tiêm phòng vắc-xin được thực hiện 
trên diện rộng, kì vọng tăng trưởng kinh tế của Bình 
Định sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ. 

VĂN THUẬN (Thực hiện)
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Sơn Pushido là một trong những sản phẩm chủ đạo của Công ty CP Xây dựng Thương mại 
Thuận An do ông Hồ Sỹ Tiếp khởi dựng, sáng lập. Thành lập tại Hà Nội vào năm 2014, 
đến nay, Công ty đã trở thành nhà sản xuất sơn và chất phủ uy tín trên thị trường trong và 
ngoài nước. Với mong muốn mang lại nét đẹp tinh hoa từ ứng dụng công nghệ sơn Nhật Bản 
tới mọi vùng miền, hiện hãng Sơn Pushido đang đẩy mạnh thực hiện sứ mệnh đó, nhằm góp 
phần xây dựng một Việt Nam phát triển thịnh vượng, bền vững.

KHÁNH HƯNG

SƠN PUSHIDO
NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TIN CẬY 
VỚI MỌI CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Ở ĐÂU SƠN NHÀ KHÓ - Ở ĐÓ NHỚ GỌI PUSHIDO

Ngày nay, xã hội phát triển, nhu cầu thẩm mỹ của 
con người ngày càng cao. Trong đó, việc trang hoàng, 
phối cảnh, phối màu cho ngôi nhà, công trình kiến trúc 
của bạn cũng luôn hướng đến sự sang trọng hay nét đẹp 
nhất định nào đó. Thấu hiểu điều ấy, hãng Sơn Pushido 
đã luôn chủ động tìm hiểu, tham khảo, lựa chọn và đưa 
ra nhiều sắc màu hợp “gu” cho mái ấm của mọi gia 
chủ, chủ đầu tư. Bởi thế, gia chủ có thể dễ dàng kết nối 
với Công ty để hiện thực hóa ý tưởng màu sắc do chính 
mình mong muốn kiến tạo.

Với xu hướng và yêu cầu khách quan đó, Sơn Pushido 
luôn đặt mục tiêu mang đến cho khách hàng những trải 
nghiệm thuận tiện và hiệu quả nhất. Đặc biệt, thời gian 

qua, Sơn Pushido Việt Nam thường xuyên nghiên cứu 
nhu cầu thị trường của người tiêu dùng và đã cho ra đời 
ứng dụng “Sơn Kiusiu”, giúp khách hàng an tâm trong 
quá trình sơn nhà cũng như giúp các chủ đầu tư thỏa mãn 
yêu cầu phối màu các công trình xây dựng, kiến trúc một 
cách hài hòa, sắc nét, ấn tượng, góp phần thể hiện được 
những nét văn hóa tinh tế.

Với công nghệ vượt trội, mẫu mã sản phẩm đa 
dạng, ấn tượng, màu sắc tươi sáng, sản phẩm dễ dàng 
khắc phục được nhược điểm mà nhiều dòng sơn khác 
còn hạn chế. Hơn thế, với nhiều ứng dụng công nghệ 
tiện lợi trong dịch vụ, Công ty Thuận An còn có thể 
giúp khách hàng nhanh chóng tìm hiểu và lựa chọn sản 
phẩm phù hợp, tham khảo màu sơn theo sở thích và 

Một số sản phẩm sơn Pushido nổi bật
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Sơn Pushido - Thương hiệu vàng Thăng Long tự hào mang đến cho bạn giải pháp sơn bền đẹp

mệnh gia chủ, theo ý tưởng từ các kiến trúc đẹp để 
phối màu cho ngôi nhà,… Từ đó, nắm rõ giải pháp thi 
công sơn và tìm kiếm đại lý uy tín, thuận lợi của Công 
ty dễ dàng hơn. Tất cả đều hướng tới sự đơn giản, tiện 
ích, hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó, Sơn Pushido, KiuSiu 
tự tin sẽ mang đến ngôi nhà, công trình xây dựng của 
bạn một diện mạo mới, khoác lên mình tấm lụa đẹp 
bền vững đi cùng năm tháng.

LỢI ÍCH DÀNH CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG SỬ DỤNG 
SƠN PUSHIDO

Sử dụng, ứng dụng Sơn Pushido, KiuSiu còn mang 
đến nhiều quyền lợi đặc biệt cho khách hàng. Một trong 
những lợi ích được người tiêu dùng đánh giá cao đó là 
tính năng kiểm tra, tính chính hãng của sản phẩm. Chỉ 
cần thao tác quét mã vạch đơn giản, người tiêu dùng có 
thể biết được nguồn gốc của sản phẩm một cách nhanh 
chóng. Chưa dừng lại ở đó, Công ty Thuận An cũng 
cho phép khách hàng đăng ký bảo hành chính hãng để 
an tâm lựa chọn sản phẩm và dịch vụ của Sơn Pushido 
Việt Nam. Đặc biệt, ứng dụng Sơn Pushido cũng giúp 
người tiêu dùng thêm hiểu về những sản phẩm mới có 
tính năng đột phá, khả năng kháng nước và kháng kiềm 
tốt. Nhờ ứng dụng công nghệ tiên tiến ISO 9001:2008, 
tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia,… sản phẩm góp phần kiến 
tạo không gian sống tốt nhất dành cho khách hàng và 
gia đình. Cũng bởi vậy, Sơn Pushido luôn đảm bảo về 
mặt kỹ thuật, an toàn, vệ sinh tiêu chuẩn cao. Bên cạnh 
đó, Thuận An hiện còn có hệ thống Đại lý toàn quốc; 
Đội ngũ phục vụ tận tâm, chuyên nghiệp, giàu kinh 
nghiệm cùng các chuyên gia luôn sẵn sàng tư vấn, kiến 
tạo không gian sống chan hòa cho người Việt.  

Ông Hồ Sỹ Tiếp - Giám đốc Công ty CP Xây dựng 
Thương mại Thuận An cho biết: “Hiện nay, các sản 
phẩm sơn Pushido của Công ty đã phủ sóng rộng khắp 
thị trường các tỉnh thành trên toàn quốc. Với tốc độ 
phát triển ngày càng lớn mạnh, chúng tôi tự tin, khẳng 
định, luôn đem đến cho quí khách hàng những sản 
phẩm tốt nhất, giá cả cạnh tranh, chất lượng được kiểm 
chứng thông qua những đánh giá tích cực từ những 
khách hàng khó tính nhất. Trong thời gian tới, chúng 
tôi sẽ tiếp tục chú trọng hợp tác toàn diện với những 
đối tác lâu năm; Mở rộng cánh cửa hợp tác với những 
đối tác mới nhằm chia sẻ cơ hội, hợp tác thành công, 
cung cấp tận tay người tiêu dùng sản phẩm sơn chính 
hãng, chất lượng cao, ổn định...”.

Có thể nói, là thương hiệu khởi nguồn từ Nhật 
Bản, Sơn Pushido luôn chú trọng việc ứng dụng công 
nghệ đột phá để cung cấp đến khách hàng những giải 
pháp toàn diện về sơn và chất phủ. Không chỉ dừng 
lại ở nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Sơn Pushido 
Việt Nam còn luôn nỗ lực để làm tốt hơn ở cả khâu 
chăm sóc khách hàng. Năm 2020 đánh dấu một năm 
đầy thách thức, khi Đại dịch Covid-19 lan rộng, khiến 
mọi phương thức giao tiếp truyền thống bị gián đoạn. 
Trong bối cảnh ấy, Sơn Pushido Việt Nam đã nhanh 
chóng thích ứng và hành động để công nghệ hóa việc 
kết nối với khách hàng qua hệ thống thông tin điện tử. 
Nhờ đó, Sơn Pushido vẫn duy trì phát triển ổn định, 
tiếp tục từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản 
đồ ngành Sơn và chất phủ tại Việt Nam.

Mọi chi tiết, khách hàng, người tiêu dùng quan tâm 
có thể truy cập website wwwsonpushido.com để biết 
thêm chi tiết
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

Định hướng phát triển ngành 
công nghiệp (CN) chủ lực giai đoạn 
2020-2025 của tỉnh Bến Tre là sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh phát triển các ngành 
CN có tiềm năng phát triển trở 
thành những ngành chủ lực của tỉnh 
như: CN chế biến dừa; năng lượng; 
cơ khí, điện - điện tử; công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT)… Phấn đấu đến năm 
2025, giá trị sản xuất của các ngành 
CN chủ lực tăng bình quân từ 
15,97%/năm, chiếm tỷ trọng 87,29% 
so với giá trị sản xuất CN toàn tỉnh.

Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh 
đã định hướng các nhiệm vụ trọng 
tâm đối với từng ngành, trong đó, 
tỉnh sẽ tập trung phát triển CNHT 
thuộc các lĩnh vực chủ yếu như: 
CNHT ngành Dệt - may; Da - giày; 
Điện tử - tin học; Cơ khí chế tạo; Sản 
xuất lắp ráp ô tô và CNHT ngành chế 
biến nông sản, thủy sản, thực phẩm. 

Cùng với đó, nội địa hóa một số 
sản phẩm phụ trợ để thay thế hàng 
nhập khẩu, nâng cao tính chủ động 

trong sản xuất và khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm; hỗ trợ phát 
triển các DN, đặc biệt là các DN vừa 
và nhỏ trong công tác nghiên cứu 
phát triển sản phẩm mới, chuyển 
giao công nghệ và ứng dụng công 
nghệ mới; đẩy mạnh và mở rộng 
thị trường xuất khẩu; thu hút các 
DN đầu tư phát triển các sản phẩm 
CNHT nhưng chọn lọc các dự án 
sạch, không ô nhiễm môi trường…

QUỲNH ANH

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu lần thứ VII đã xác định, 
tập trung phát triển công nghiệp 
(CN) theo chiều sâu và trở thành 

tỉnh kiểu mẫu về phát triển CN 
gắn với bảo vệ môi trường, trong 
đó, phát triển CN chất lượng cao 
và công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là 
nhiệm vụ trọng tâm.

Tỉnh cũng đã và đang xây dựng, 
hoàn thiện các chính sách để phát 
triển ngành CNHT với nhiều giải 
pháp cụ thể như: Ưu tiên thu hút, 
phát triển các doanh nghiệp (DN) 
ngành CNHT; kịp thời hỗ trợ, tạo sự 
kết nối giữa các DN trong cùng chuỗi 

cung ứng. Trong đó, tỉnh tập trung 
vào các ngành CN dầu khí, đóng tàu, 
cảng biển, CN y tế, CN môi trường. 

Trong thời gian tới, tỉnh cũng 
sẽ tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự 
án CNHT tại các KCN có đủ điều 
kiện; hỗ trợ các KCN khác phát 
triển CNHT; đồng thời, tăng cường 
liên kết vùng, đặc biệt là TP. Hồ Chí 
Minh và Đồng Nai để tạo chuỗi liên 
kết sản phẩm

MINH VŨ

Để tự chủ được các yếu tố đầu 
vào trong sản xuất, tạo giá trị gia 
tăng của ngành công nghiệp (CN), 
đưa Vĩnh Phúc sớm trở thành tỉnh 
CN phát triển theo hướng hiện 
đại, từng bước tham gia sâu hơn 
vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị 
toàn cầu, tỉnh sẽ tiếp tục khuyến 
khích phát triển công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT). Trong đó, xác định các 
ngành sản xuất và lắp ráp phụ tùng 
ô tô, xe máy, linh kiện điện tử, các 

sản phẩm điện tử hoàn chỉnh... là 
CN mũi nhọn. 

Trọng tâm trong thời gian tới 
của tỉnh là đổi mới mô hình tăng 
trưởng kinh tế từ chiều rộng sang 
kết hợp giữa chiều rộng với chiều 
sâu, trọng tâm là tăng năng suất 
lao động, hàm lượng khoa học và 
công nghệ cao; nâng cao năng lực 
quản trị; thúc đẩy khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo. Tiếp tục xây dựng 
chính sách đặc thù, tạo môi trường 

pháp lý, cơ chế, chính sách thuận 
lợi, đổi mới mạnh mẽ, nhằm khai 
thông, giải phóng tối đa, huy động 
và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn 
lực để hỗ trợ, thu hút các dự án 
CNHT có quy mô đầu tư lớn, sản 
xuất sản phẩm có giá trị gia tăng và 
hàm lượng công nghệ cao, quy mô 
sử dụng đất thấp, tạo động lực mới 
đưa nền kinh tế của Vĩnh Phúc phát 
triển nhanh, bền vững

PV

BẾN TRE TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CNHT

BÀ RỊA - VŨNG TÀU XÁC ĐỊNH PHÁT TRIỂN CNHT LÀ
NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

VĨNH PHÚC TIẾP TỤC KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CNHT

Sản xuất hạt nhựa PP tại Cty TNHH Hóa 
chất Hyosung
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Triển lãm Quốc tế lần thứ 17 về 
công nghiệp ô tô, xe máy, xe điện 
và công nghiệp hỗ trợ (Autotech & 
Accessories 2021) sẽ diễn ra từ 20/5 
tại Tp.Hồ Chí Minh dưới hai hình 
thức: truyền thống và trực tuyến.

Với quy mô dự kiến hơn 300 
gian hàng, bao gồm cả gian hàng 
truyền thống lẫn gian hàng trực 
tuyến, thu hút hơn 10.000 lượt 
khách tham quan cũng như trao 
đổi, ký kết hợp tác thương mại, 
Autotech & Accessories 2021 được 
kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội kết 
nối giao thương tiềm năng.

Đặc biệt, triển lãm lần này sẽ mở 
rộng quy mô và ngành hàng, thêm 
các lĩnh vực đầu vào hỗ trợ trong 
chuỗi sản xuất các sản phẩm phụ 
tùng, phụ kiện như ngành nhựa, cao 
su, thép… để đáp ứng nhu cầu nâng 
cao năng lực sản xuất và phát triển 
thị trường của các DN nội địa, thu 
hút thêm nhiều DN CNHT nước 
ngoài tham gia nhằm tạo điều kiện 
cho các DN gặp gỡ, kết nối.

Triển lãm truyền thống sẽ được 
tổ chức từ ngày 20/5-23/05/2021 tại 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài 
Gòn - SECC, TP Hồ Chí Minh.

Triển lãm trực tuyến sẽ được 
tổ chức trong 3 đợt, đợt 1 (20/5-
23/5/2021); đợt 2 (30/6 - 2/7/2021); 
đợt 3 (27/10 - 31/10/2021) trên 
website virtualautotech.com.vn và 
autotechonline.com.vn

MINH VŨ

Thông tin từ Sở Công Thương 
TP Hồ Chí Minh cho biết, thực 
hiện Chương trình kích cầu 
đầu tư cho doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên 
địa bàn thành phố, đến tháng 
3/2021, thành phố đã phê duyệt 
cho 30 dự án của các doanh 

nghiệp CNHT với tổng mức đầu 
tư 2.289 tỷ đồng.

Trong đó, số vốn vay được ngân 
sách hỗ trợ lãi vay gần 1.283 tỷ 
đồng; bình quân số vốn đầu tư một 
dự án hơn 76 tỷ đồng, bình quân số 
vốn vay được ngân sách hỗ trợ lãi 
vay mỗi dự án gần 43 tỷ đồng. 

Mức hỗ trợ lãi vay cho các dự 
án lĩnh vực CNHT là 100% trong 
thời gian 7 năm. Riêng trong năm 
2020, có 8 dự án được thành phố 
phê duyệt với tổng mức đầu tư 700 
tỷ đồng, số vốn vay được ngân sách 
hỗ trợ lãi vay 346 tỷ đồng

K.T

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 
8 - 9/4 nhằm giới thiệu năng lực 
sản xuất, xuất khẩu của các doanh 
nghiệp (DN) điện tử, cơ khí VN tới 
các đầu mối mua hàng lớn của Thổ 
Nhĩ Kỳ.

Phát biểu tại Hội nghị, bà 
Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám 
đốc Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu 
(Cục Xúc tiến thương mại) cho biết, 
với lợi thế có nguồn nhân công 
khéo léo, tay nghề cao, giá cả hợp 
lý và công nghệ hiện đại, các sản 
phẩm CNHT của Việt Nam có thể 
đáp ứng được những yêu cầu khắt 

khe về chất lượng, sự chính xác, 
hiện đại trong công nghệ và tiến độ 
giao hàng ngay cả với những đơn 
hàng lớn. Với kinh nghiệm làm việc 
và hợp tác cùng các công ty, tập 
đoàn lớn hàng đầu thế giới, các DN 
VN hoàn toàn đủ khả năng và tiềm 
năng để tham gia vào chuỗi cung 
ứng của các công ty, tập đoàn Thổ 
Nhĩ Kỳ.

Ông Hakan Kozan - Giám đốc 
thu mua của Tổng công ty Arcelik 
thuộc Tập đoàn Koc Holding cho 
rằng, DN Việt Nam có năng lực 
trong việc sản xuất sản phẩm công 

nghệ cao để xuất khẩu, có thể hợp 
tác với Arcelik sản xuất sản phẩm 
có hàm lượng giá trị gia tăng cao. 
Tuy nhiên, để trở thành nhà cung 
cấp nguyên vật liệu cho Arcelik, 
các DN Việt phải đáp ứng được 
những tiêu chuẩn khắt khe của nhà 
nhập khẩu.

Ngay sau hội nghị, các DN VN 
đã tiến hành giao dịch trực tuyến, 
trao đổi chi tiết về năng lực cung 
ứng, nhu cầu hợp tác cùng phát 
triển với các đầu mối mua hàng 
quan trọng của Thổ Nhĩ Kỳ

VŨ ANH

TP. HỒ CHÍ MINH HỖ TRỢ LÃI SUẤT CHO 30 DỰ ÁN CNHT

HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN SẢN PHẨM CNHT
VIỆT NAM - THỔ NHĨ KỲ 2021

SẮP DIỄN RA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ AUTOTECH & ACCESSORIES 2021
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Với việc thu hút hàng loạt các công ty tên tuổi như: Toyota, Honda, Piaggio... cùng hàng 
loạt cơ chế, chính sách ưu đãi, Vĩnh Phúc đặt mục tiêu phấn đấu sớm trở thành một trong 
những trung tâm công nghiệp sản xuất ô tô, xe máy, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của 
vùng và cả nước.

MINH PHƯƠNG

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TRUNG TÂM 
CNHT LỚN CỦA CẢ NƯỚC

VĨNH PHÚC:

Theo thống kê của Sở Công Thương Vĩnh 
Phúc, toàn tỉnh hiện có trên 240 doanh 
nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực 
CNHT, chủ yếu là sản xuất phụ tùng, linh 

kiện điện tử… Các DN này không chỉ giải quyết việc làm 
cho hàng trăm nghìn lao động, tăng thu ngân sách mà 
còn đóng góp đáng kể vào tăng trưởng xuất khẩu, nâng 
cao tỷ lệ nội địa hóa, đẩy nhanh quá trình công nghiệp 
hóa trên địa bàn tỉnh. 

Đơn cử như Công ty TNHH Jahwa Vina, có trụ sở 
tại khu công nghiệp (KCN) Khai Quang là DN 100% 
vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất linh kiện điện tử phục 
vụ sản xuất điện thoại di động, máy tính, tivi, tủ lạnh, 
điều hòa, máy in, ô tô... Sau 13 năm hoạt động, Công 
ty liên tục đầu tư dây chuyền sản xuất, hiện đại hóa, 
nâng cao chất lượng và đã trở thành DN CNHT uy tín 
cho hãng điện thoại Samsung (Hàn Quốc). Năm 2020, 
dù chịu nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra, 
Công ty vẫn giữ nhịp tăng trưởng dương, ổn định việc 
làm cho 4.800 lao động với mức thu nhập bình quân 7,5 
triệu đồng/người/tháng. 

Tương tự, Công ty sản xuất phanh Nissin Việt 
Nam, sau 20 năm hoạt động ở Vĩnh Phúc đã trở thành 
DN CNHT uy tín hàng đầu chuyên sản xuất và lắp ráp 
linh kiện phanh ô tô, xe máy cho thị trường Việt Nam 
và xuất khẩu. Với 70% sản phẩm cung cấp cho các đối 
tác trong nước như: Honda Việt Nam, Yamaha Việt 
Nam, Suzuki Việt Nam, Piaggio Việt Nam… và trên 
30% sản phẩm xuất khẩu sang Mỹ, Italia, Nhật Bản, 
Philippines, hiện Nissin Việt Nam tạo việc làm cho 
gần 2.200 lao động với mức lương trung bình 6 - 7 triệu 
đồng/người/tháng. 

Động lực phát triển từ những DN như Jahwa 
Vina hay Nissin Việt Nam khiến Vĩnh Phúc đang 
dần trở thành một trung tâm CNHT của cả nước. 
Đầu năm 2021, Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính 
phủ quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư cho 5 
KCN mới gồm: KCN Sông Lô I; KCN Sông Lô II; 
KCN Thái Hòa - Liễn Sơn - Liên Hòa (khu vực II, 
giai đoạn I); KCN Tam Dương I (khu vực 2) và KCN 
Nam Bình Xuyên, nâng tổng số KCN được quyết 
định chủ trương đầu tư lên 14 khu, tổng diện tích 
trên 2.773 ha. 

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của các 
DN trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, đóng góp 
quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh 
Phúc và tạo việc làm ổn định cho trên 94.000 lao động. 
Mức đóng góp cho ngân sách tỉnh hằng năm của các 

Công ty TNHH Jahwa Vina đang là DN công nghiệp hỗ trợ 
hàng đầu cho hãng điện thoại Samsung.
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DN liên tục tăng, từ 1.799 tỷ đồng năm 2010 lên tới hơn 
9.588 tỷ đồng năm 2018. Năm 2020, dù chịu ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19, nhưng dòng vốn đầu tư FDI vào 
Vĩnh Phúc tiếp tục tăng. Các DN FDI trong các KCN 
vẫn đóng góp cho ngân sách tỉnh trên 2.876 tỷ đồng, 
tăng 2% so với năm 2019. 

Ngay trong “khúc cua” đầy thử thách của kinh tế 
thế giới năm 2020, ngành CNHT của Vĩnh Phúc vẫn 
cho thấy một bức tranh toàn cảnh đầy hy vọng. Từ 
bước đà và thành tựu đầy phấn khởi ấy, Vĩnh Phúc đặt 
mục tiêu đến năm 2025 sẽ trở thành trung tâm CNHT 
lớn của cả nước, thu hút thêm từ 2 - 2,5 tỷ USD vốn 
đầu tư FDI và từ 20 - 25.000 tỷ đồng vốn DDI. Ngành 
CNHT của Vĩnh Phúc hướng đến cung cấp các sản 
phẩm có hàm lượng giá trị cao trong dây chuyền sản 
xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, DN lớn 
trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm, 
Vĩnh Phúc sẽ thu hút thêm khoảng 25 dự án FDI và 10 
dự án DDI.

Để hiện thực hoá mục tiêu ấy, Vĩnh Phúc đang triển 
khai nhiều giải pháp hỗ trợ các DN phát triển CNHT, 
giúp gia tăng giá trị các sản phẩm công nghiệp do DN 
trong nước sản xuất. Có thể kể đến những chính sách 
ưu đãi lớn dành cho DN như: Miễn giảm thuế; đào tạo 
nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; cập nhật thông 
tin, kiến thức pháp luật, các cơ chế, chính sách, trợ 
giúp pháp lý... 

Các hiệp định thương mại tự do mới mà Việt Nam 
tham gia sẽ giúp cho DN thu hút các nguồn vốn, công 

nghệ, thị trường xuất khẩu. Điều đó tạo cơ hội không 
thể tốt hơn cho Vĩnh Phúc trong việc tự chủ yếu tố 
đầu vào trong sản xuất, tạo thêm giá trị gia tăng và giúp 
ngành CNHT của Vĩnh Phúc từng bước tham gia sâu 
hơn vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tháng 8/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị 
quyết 115 về các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT, 
tạo ra cú hích lớn cho ngành CNHT Việt Nam. Theo 
đúng tinh thần Nghị quyết 115, Vĩnh Phúc đã ưu tiên 
phát triển 3 lĩnh vực mũi nhọn là: Sản xuất linh kiện 
phụ tùng, dệt may - da giày và công nghiệp công nghệ 
cao. Trong thời gian tới, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chỉ 
đạo các cấp, ngành tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách 
thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực cho ngành CNHT. Đồng thời, Vĩnh Phúc cũng sẽ ưu 
tiên khuyến khích các DN đổi mới mô hình tăng trưởng 
kinh tế từ chiều rộng sang kết hợp giữa chiều rộng với 
chiều sâu, trọng tâm là tăng năng suất lao động, hàm 
lượng khoa học và công nghệ cao, nâng cao năng lực 
quản trị, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo

KCN Bình Xuyên tiếp tục là điểm sáng về thu hút đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo số liệu thống kê, đến hết ngày 30/3/2021, 
các KCN ở Vĩnh Phúc đã thu hút 272 dự án FDI, 
trong đó 44 dự án DDI thuộc 5 lĩnh vực sản xuất 
chủ yếu là: sản xuất và lắp ráp ôtô, xe máy; công 
nghiệp phụ tùng ôtô, xe máy; công nghiệp điện 
tử, CNHT điện tử; dệt may; công nghiệp sản xuất 
vật liệu xây dựng.
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Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những ngành nằm trong định hướng phát triển 
chiến lược của thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Thời gian qua, thành phố đã triển khai 
nhiều giải pháp nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT, tạo điều kiện giúp 
các doanh nghiệp hoạt động của ngành này phát triển.

TRƯỜNG AN

TẬP TRUNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

TP HỒ CHÍ MINH

TẠO “ĐÒN BẨY” CHO CNHT PHÁT TRIỂN

TP Hồ Chí Minh đề ra mục tiêu đến năm 2025 
phát triển sản phẩm CNHT chiếm 65% nhu cầu nội 
địa. Trong nhiều giải pháp thực hiện để đạt mục tiêu 
nêu trên, thành phố chú trọng đến việc vinh danh các 
sản phẩm CNHT tiêu biểu và hỗ trợ cộng đồng doanh 
nghiệp (DN) đầu tư phát triển CNHT.

Vừa qua, Sở Công Thương TP.HCM vinh danh 92 sản 
phẩm công nghiệp và CNHT. Là DN được công nhận 
sản phẩm CNHT tiêu biểu, Công ty TNHH Cơ khí Duy 
Khanh (quận Tân Phú) chuyên thiết kế và chế tạo khuôn 
mẫu các loại cho nhựa, dập kim loại, đúc áp lực, nhất 
là khuôn dập liên hoàn các sản phẩm kim loại, sản xuất 
linh kiện, chi tiết máy từ bột kim loại bằng công nghệ 
thiêu kết... xuất khẩu sang các thị trường khó tính như 
Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn Quốc... Ông Trương Vân Tiên 
- Giám đốc Công ty cho biết: Công ty đầu tư các thiết bị, 
máy móc bằng công nghệ hiện đại, điều khiển kỹ thuật 
số, sản phẩm của Công ty đã tham gia được vào chuỗi 
cung ứng các sản phẩm CNHT toàn cầu. Hiện, Công ty 
tiếp tục đầu tư nhà máy tại Khu công nghệ cao TP.HCM 
để mở rộng quy mô sản xuất. Có được kết quả này, một 
phần nhờ sự hỗ trợ của các đơn vị liên quan, trong đó 
được thành phố hỗ trợ 100% lãi vay vốn ngân hàng theo 
chương trình kích cầu đầu tư trong lĩnh vực CNHT...

Thời gian qua, để thúc đẩy phát triển ngành CNHT, 
TP.HCM đã ban hành Chương trình phát triển CNHT giai 
đoạn năm 2019 - 2025. Mục tiêu chung của chương trình 
là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng 
cao năng lực, sức cạnh tranh của các DN nhỏ và vừa đang 
hoạt động ở lĩnh vực CNHT. Tạo điều kiện cho DN đầu 
tư đổi mới máy móc, thiết bị, nâng cao năng lực cung ứng, 
đầu tư phát triển nguồn nhân lực để tăng khả năng cạnh 
tranh, đáp ứng thị trường trong nước và xuất khẩu, từng 
bước tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời, 
nâng cao khả năng liên kết của DN CNHT, sử dụng hiệu 
quả quỹ đất trong các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu 

công nghệ cao nhằm thúc đẩy CNHT. Đến năm 2025, 
phấn đấu phát triển CNHT, sản phẩm CNHT tiêu biểu 
đạt tỷ lệ nội địa hóa của bốn ngành công nghiệp trọng 
yếu, hai ngành công nghiệp truyền thống tăng bình quân 
7% - 9%. Trong đó, ngành Cơ khí tăng 10%; ngành Điện tử 
- công nghệ thông tin tăng 5%; ngành Cao su - nhựa tăng 
10%; ngành Dệt may tăng 10%; ngành Da giày tăng 10%...

ƯU ĐÃI CHO DN NƯỚC NGOÀI ĐẦU TƯ VÀO CNHT

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các DN CNHT 
trong nước phát triển, tại buổi gặp giữa lãnh đạo UBND 
TP.HCM với các Hiệp hội DN nước ngoài được tổ chức 
ngày 14/4, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND 
TP.HCM cho biết, đối với các DN nước ngoài đầu tư 
vào ngành CNHT cũng sẽ được hưởng ưu đãi.

Cụ thể, khi các DN đầu tư đầu vào ngành CNHT sẽ 
được ưu đãi về thuế thu nhập DN, miễn giảm tiền thuê 
đất khi tiếp cận nguồn lực đất đai, cũng như thuế nhập 
khẩu đầu tư tài sản cố định, theo Luật Đầu tư 2020.

Ngoài ra, TP.HCM còn có chính sách hỗ trợ lãi vay 
theo Nghị quyết 16/2018/NQ-HĐND. “Thành phố đã 
trình HĐND Thành phố để gia hạn thời gian thực hiện 
chính sách. Trong thời gian tới, chính sách hỗ trợ sẽ 
được định hướng mở rộng hơn”, ông Nguyễn Thành 
Phong thông báo

Sản xuất tivi tại Tổ hợp nhà máy Samsung Electronics, 
Khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh
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Quý I năm nay, khuôn mẫu chính xác cao, kỹ thuật cao của Công ty TNHH Lập Phúc (TP 
Hồ Chí Minh) một lần nữa, được vinh danh là một trong số 92 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) tiêu biểu khu vực phía Nam 2020. Đây là tín hiệu vui, khi trong khó khăn, đại 
dịch toàn cầu, các doanh nghiệp công nghiệp nói chung và doanh nghiệp (DN) Lập Phúc 
nói riêng vẫn không ngừng nỗ lực, đứng vững, khẳng định thương hiệu và tiếp tục đóng góp 
quan trọng vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. HƯNG HÀ

KHUÔN MẪU LẬP PHÚC

SẢN PHẨM CNHT TIÊU BIỂU

Những năm qua, Công ty Lập Phúc không 
chỉ chuyên sản xuất sản phẩm khuôn mẫu 
chính xác cao hàng đầu tại Việt Nam, 
mà còn sản xuất, ép nhựa cho nhiều DN 

công nghiệp mũi nhọn. Hiện nay, Công ty là một trong 
số ít những đơn vị CNHT có sản phẩm xuất khẩu ra nước 
ngoài, trong đó có thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản. 
Đáng chú ý, Công ty đã tham gia vào chuỗi sản phẩm của 
Samsung, đồng thời trở thành nhà cung ứng cấp I, cấp II 
của các công ty ô tô trong nước và ngoài nước.

Trong niềm vui của đơn vị được công nhận có sản 
phẩm CNHT tiêu biểu, ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc 
Công ty TNHH Lập Phúc cho biết, khuôn mẫu chính xác 
cao, kỹ thuật cao của chúng tôi tiếp tục được công nhận 
danh hiệu lần này là sự động viên to lớn đối với DN, 
cho thấy sự ghi nhận của địa phương cũng như Sở Công 
Thương TP Hồ Chí Minh đối với đóng góp của Công ty 
trong phát triển CNHT. Hiện nay, Thành phố ban hành 
rất nhiều chính sách hỗ trợ DN. Tuy nhiên, Lập Phúc 
cũng như các DN chân chính khác luôn mong muốn các 
thủ tục pháp lý liên quan đến DN nên rút ngắn, nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi cho DN tiếp cận chính sách hỗ 
trợ của Thành phố  nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Theo Sở Công thương TP Hồ Chí Minh, hiện nay, 
để thúc đẩy phát triển ngành CNHT, Thành phố đang 
đẩy mạnh thực hiện Chương trình phát triển CNHT 
giai đoạn năm 2019 - 2025. Mục tiêu chung của chương 
trình là tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm 
nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của các DN nhỏ và 
vừa đang hoạt động ở lĩnh vực CNHT. Từ đó, tạo điều 
kiện cho DN đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị, nâng 
cao năng lực cung ứng, đầu tư phát triển nguồn nhân 
lực để tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng thị trường 
trong nước và xuất khẩu, từng bước tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Đồng thời, nâng cao khả năng liên 

kết của DN CNHT, sử dụng hiệu quả quỹ đất trong 
các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, 
nhằm thúc đẩy CNHT. Đến năm 2025, khu vực phía 
Nam phấn đấu phát triển CNHT, sản phẩm CNHT tiêu 
biểu đạt tỷ lệ nội địa hóa của bốn ngành công nghiệp 
trọng yếu, hai ngành công nghiệp truyền thống tăng 
bình quân 7% - 9%. Trong đó, ngành Cơ khí tăng 10%,…

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra nói trên, TP 
Hồ Chí Minh đang tích cực đẩy nhanh xây dựng và 
phát triển cơ sở dữ liệu CNHT. Điều này sẽ tạo cầu 
nối gắn kết DN CNHT với DN sản xuất sản phẩm hoàn 
chỉnh; Mở rộng và nâng cao quy mô, chất lượng của 
Trung tâm Trưng bày và giới thiệu sản phẩm CNHT 
của Thành phố ngang tầm khu vực. Hỗ trợ mỗi năm 10 
DN CNHT áp dụng hệ thống quản lý, đầu tư mở rộng 
sản xuất, đổi mới máy móc thiết bị và cải tiến công 
nghệ, nâng cao năng lực cung ứng và khả năng đáp ứng 
yêu cầu, tiêu chuẩn quốc tế…

Tin tưởng rằng, với những tín hiệu vui, Lập Phúc nói 
riêng và các DN CNHT nói chung sẽ ngày một tiến xa 
trong thời gian tới

Lập Phúc và các DN vinh dự đón nhận danh hiệu Sản phẩm 
CNHT tiêu biểu 2020



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2021)42

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

Hiện nay, việc phát triển sản xuất công nghiệp luôn quan tâm đến các yếu tố xanh, sạch, 
chất lượng, bền vững,… Đến với Công ty TNHH Đầu tư Ứng dụng sản xuất Bao bì Việt 
(VIPACO), các nhà sản xuất, cung ứng ngành Thực phẩm, Y tế, Môi trường,… sẽ tìm được 
cho mình đối tác thân thiện, uy tín.

THANH THẢO

THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ
UY TÍN, THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

BAO BÌ VIPACO

VIPACO GÓP PHẦN TỎA SÁNG THƯƠNG HIỆU VIỆT

Tiền thân của VIPACO là Công ty TNHH Tân 
Hoàng Anh thành lập từ năm 2002. Tuy quy mô ban 
đầu nhỏ nhưng những con người nơi đây không ngừng 
hun đúc khát vọng vươn lên, nỗ lực phát triển. Bởi thế, 
năm 2006, Công ty đã khởi công Nhà máy sản xuất 
giai đoạn 1 trên diện tích 5.800m2, đánh dấu sự chuyển 
đổi, ra đời của Công ty TNHH Đầu tư Ứng dụng sản 
xuất Bao bì Việt (Viet Applied Investment For Packing 
Production Co., Ltd - VIPACO). 

Thời gian đầu, tuy chỉ cung ứng những sản phẩm túi 
T- Shirt, túi shopping nhưng với chất lượng, mẫu mã, 
kiểu dáng đa dạng, VIPACO đã nhanh chóng chinh 
phục thị trường trong nước. Từ một doanh nghiệp quy 
mô nhỏ, tập trung sản xuất cho thị trường nội địa, 
nhưng đến nay, với khát khao của mình, VIPACO đã 
góp phần đưa Thương hiệu Việt vươn xa tại các thị 
trường quốc tế.

Hiện VIPACO là một trong những doanh nghiệp 
tiên phong ứng dụng công nghệ hiện đại vào ngành 
sản xuất bao bì, sẵn sàng cung ứng các chủng loại sản 
phẩm bao bì da dạng cho các đối tác công nghiệp lớn 
trong và ngoài nước. Thời gian gần đây, với tổng số 
vốn đầu tư là 12 triệu USD, VIPACO đã mạnh dạn 
đổi mới công nghệ, đầu tư dây chuyền sản xuất mới 
100% nhập khẩu từ Đức, Italia và Đài Loan, xây dựng 
Nhà máy đạt tiêu chuẩn xuất khẩu quốc tế trên diện 
tích hơn 25.000m2. Đến nay, VIPACO tự hào là đơn 
vị uy tín cung cấp bao bì cho hàng trăm nghìn doanh 
nghiệp, đại lý trải dài trên khắp Việt Nam và đối tác 
quốc tế. Các dòng sản phẩm chủ lực là túi đựng thực 
phẩm, túi cấp đông, túi Zipper, màng phủ nông nghiệp, 
túi đựng rác rút dây, túi dọn vệ sinh thú cưng, màng co 
PE, màng lót hồ,…

Đại diện VIPACO cho biết: “Trải qua chặng đường 
15 năm xây dựng và phát triển, hiện VIPACO đã tạo 
lập được vị thế thương hiệu vững chắc tại thị trường 
trong nước và quốc tế. Đặc biệt, các sản phẩm của 
Công ty được ưa chuộng tại 3 thị trường lớn là Mỹ, 
Nhật Bản và EU - những thị trường khó tính nhất về 
chất lượng sản phẩm và có yêu cầu khắt khe nhất về 
các tiêu chuẩn bảo vệ môi trường… Tuy nhiên, để góp 
phần phát triển ngành CNHT nhanh, mạnh hơn nữa, 
VIPACO nói riêng và các doanh nghiệp công nghiệp 
phụ trợ nói chung vẫn rất cần sự quan tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi hơn nữa về cơ chế chính sách, nguồn đầu 
tư cũng như xây dựng được chuỗi cung ứng phát triển 
ổn định…”.

VIPACO - BAO BÌ THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

Xác định bảo vệ môi trường là vấn đề then chốt 
cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, nên 

Một số sản phẩm của VIPACO
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trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác 
vệ sinh, môi trường luôn được VIPACO chú trọng và 
quan tâm hàng đầu.

Tại VIPACO, công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy định về môi trường được thực hiện thường 
xuyên. Trong đó, VIPACO luôn thực hiện tốt công 
tác quan trắc môi trường, báo cáo định kỳ tới các cơ 
quan chức năng. Hàng năm, Công ty đều gửi đến các 
cơ quan chức năng các mẫu để phân tích khí thải, nước 
thải, chất thải rắn, kiểm định môi trường. Các chỉ số đo 
kiểm đều đạt tiêu chuẩn cho phép. Làm được điều đó, 
cũng là nhờ VIPACO đã đầu tư xây dựng hệ thống xử 
lý khí thải, chống ồn, làm mát nhà xưởng… Hàng tháng, 
VIPACO tiến hành kiểm tra định kỳ công tác 5S: Sàng 
lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng. Rác thải công 
nghiệp được phân loại theo tiêu chí 3R, để dễ dàng tái 
chế, tái sử dụng hoặc xử lý theo đúng quy định của 
pháp luật.

Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu sản xuất, nhận 
thấy các sản phẩm bao bì nhựa tự hủy sinh học sẽ là giải 
pháp bền vững để giảm thiểu rác thải nhựa ra ngoài môi 
trường, VIPACO đã nhanh chóng tập trung vào phát 
triển dòng sản phẩm này thành dòng sản phẩm chiến 
lược… và đã nhận được sự tin yêu của người tiêu dùng.

Hơn nữa, nhằm chú trọng bảo vệ môi trường, 
VIPACO còn luôn sử dụng năng lượng tiết kiệm và 

hiệu quả. Công ty đã đạt Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 
14001: 2015 - Hệ thống quản lý môi trường với các thu 
thập, phân tích, đánh giá các yếu tố môi trường trong 
lao động tại nơi làm việc. Điều này giúp Công ty có 
thể nuôi cá Koi trong 2 bể và lưu trữ nước vào bể chứa 
300m3, tận dụng dùng cho cả công tác phòng cháy 
chữa cháy.

Việc đầu tư cho các hoạt động bảo vệ môi trường 
đã giúp VIPACO thu được lợi ích nhiều mặt về kinh 
tế, xã hội và vị trí thương mại. Qua đó, VIPACO luôn 
ưu tiên đầu tư cho các sáng kiến cải tiến nhằm đáp 
ứng các yêu cầu về môi trường, đồng thời giúp Công 
ty tiết kiệm được chi phí sản xuất đầu vào thông qua 
việc giảm tiêu hao năng lượng, tài nguyên, nhân lực. Từ 
đó, giúp VIPACO nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị 
trường quốc tế, đặc biệt là trong xu thế kinh tế toàn 
cầu như hiện nay.

Trong thời gian tới, để tiếp tục phát huy vị thế, uy 
tín trên trường quốc tế, VIPACO đang không ngừng 
nỗ lực, tiếp tục đầu tư, chú trọng xây dựng, phát triển 
đội ngũ cán bộ, công nhân viên chuyên nghiệp, lành 
nghề, không ngừng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức, kỹ 
năng khoa học hiện đại và có phong cách, lối sống, ứng 
xử văn minh, tận tâm, hết lòng trong công việc. Đây 
thực sự là tài sản quý giá của VIPACO. Chính họ là 
những người đã và đang góp phần tạo nên một giá trị 
thương hiệu bao bì ngày một vươn xa

Thương hiệu VIPACO luôn được đối tác, khách hàng, người tiêu dùng quan tâm, yêu thích
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Từ nguồn kinh phí của Trung ương và địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm 
năng lượng (TTKC&TKNL) Thanh Hóa đã kịp thời hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho 
các doanh nghiệp mua sắm máy móc, thiết bị, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm… tạo ra sức bật mới 
cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển.

LÊ PHƯƠNG

ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN
GIÚP DOANH NGHIỆP CNNT VƯƠN XA

KHUYẾN CÔNG THANH HOÁ:

Năm 2020, TTKC&TKNL Thanh Hoá đã 
ký 5 hợp đồng thực hiện 9 đề án Đề án 
Khuyến công quốc gia với Cục Công 
Thương địa phương (Bộ Công Thương). 

Đơn cử như Đề án Hỗ trợ ứng dụng dây chuyền thiết bị 
đồng bộ, tiên tiến trong sản xuất gạch không nung chất 
lượng cao cho Hợp tác xã Thương mại và Dịch vụ du 
lịch Sinh Vượng (huyện Quan Hóa). Với tổng mức đầu 
tư 2,77 tỷ đồng, toàn bộ dây chuyền sản xuất được đầu 
tư mới 100%, đúng model, công suất thiết kế, cải thiện 
năng suất và chất lượng sản phẩm. Những Đề án hỗ trợ 
phát triển chế biến lâm sản cho 5 đơn vị xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật trong sản xuất gỗ tấm ván ghép 
thanh theo công nghệ ván ghép mộng thanh ngang cho 

Công ty TNHH Sản xuất chế biến lâm sản Hải Oanh 
(huyện Nông Cống). Hợp đồng này có tổng mức đầu 
tư là 17,83 tỷ đồng. Doanh thu thực hiện dự án trong 
năm đạt khoảng 31 tỷ đồng, giải quyết công ăn việc làm 
cho 30 lao động. 

Những năm qua, hoạt động hỗ trợ của TTKC&TKNL 
Thanh Hoá đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở 
công nghiệp nông thôn trong sản xuất kinh doanh. 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. Đồng thời, công tác khuyến 
công cũng giúp các doanh nghiệp (DN) nhận thấy tầm 

Dạy nghề đan hàng xuất khẩu ở huyện Nông Cống (Thanh Hoá). 
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quan trọng và quan tâm hơn đến các hoạt động xúc 
tiến thương mại, từ đó xây dựng được nhiều mô hình 
sản xuất, kinh doanh điển hình trong tỉnh để giới thiệu 
và nhân rộng. Từ những thành công đã đạt được, năm 
2021, TTKC&TKNL Thanh Hoá đã xây dựng các dự án, 
phương án hỗ trợ các DN để huy động nguồn vốn từ 
các chương trình, dự án hỗ trợ của khuyến công quốc 
gia và khuyến công địa phương để hỗ trợ các DN hoạt 
động trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
(CN-TTCN) có điều kiện phát triển sản xuất. 

Dù đạt được nhiều thành quả đáng ghi nhận, song 
hoạt động khuyến công của Trung tâm vẫn gặp phải 
nhiều khó khăn cần sớm tháo gỡ. Kinh phí 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, do đó chưa thực 
sự tạo động lực thúc đẩy phát triển CNNT. Ngoài ra, 
quy mô các cơ sở CN-TTCN trên địa bàn tỉnh phần 
lớn là vừa và nhỏ, chậm đổi mới ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến, phương thức sản xuất, kinh doanh nên 
không thể dành kinh phí để hỗ trợ phát triển sản xuất 
cho các doanh nghiệp… 

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công và 
phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư phát triển sản 
xuất CN-TTCN, TTKC&TKNL Thanh Hoá đang nỗ lực 
thực hiện nhiều giải pháp, trong đó việc cụ thể hóa các 
nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước được đẩy mạnh. 
Trung tâm cũng huy động các nguồn lực hỗ trợ DN 
tập trung đầu tư, đổi mới, ứng dụng máy móc, trang 
thiết bị tiên tiến, nhằm thúc đẩy phát triển sản xuất 
CN-TTCN. 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, nâng cao tính cạnh 
tranh của sản phẩm, nhằm mở rộng và giữ vững thị 
trường tiêu thụ, từ đó tạo động lực cho ngành CN-
TTCN trong tỉnh phát triển, nâng cao chất lượng, tính 
cạnh tranh, giữ vững thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, 
Trung tâm cũng rất coi trọng việc gắn kết mối quan hệ 
giữa DN với các hoạt động của Trung tâm nhằm giúp 
đỡ, hỗ trợ kịp thời để DN phát triển sản xuất ổn định.

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc TTKC&TKNL 
Thanh Hoá cho biết: “Mặc dù nguồn hỗ trợ còn khiêm 
tốn, nhưng kinh phí khuyến công đã trở thành động 
lực, là vốn mồi giúp các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư 
máy móc, thiết bị, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
tiếp cận thị trường… Công tác khuyến công đã tác động 
tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng dư thừa trên 
địa bàn, đáp ứng tốt phương châm "ly nông không ly 
hương", góp phần xóa đói giảm nghèo, giảm các tệ nạn 
xã hội, thúc đẩy quá trình đô thị hóa nông thôn”. 

Với phương pháp đúng đắn và cách làm thiết thực, 
hiệu quả, TTKC&TKNL Thanh Hoá thực sự là động lực 
thúc đẩy sản xuất CN-TTCN phát triển, là “bà đỡ” cho 
các doanh nghiệp, cơ sở CNNT bước ra thị trường lớn, 
góp phần quan trọng đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 
KT-XH của tỉnh

Ứng dụng kỹ thuật, đưa máy trồng khoai tây vào sản xuất. 

Từ năm 2020 đến nay, Sở Công Thương Thanh Hoá đã triển 
khai Đề án khuyến công quốc gia, hỗ trợ máy móc, thiết bị 
tiên tiến cho 6 DN với tổng kinh phí 5,6 tỷ đồng. Các chương 
trình khuyến công địa phương đã hỗ trợ máy móc thiết bị tiên 
tiến để sản xuất các sản phẩm CN-TTCN cho 12 DN. Ngoài ra 
hoạt động xây dựng chương trình quảng bá sản phẩm, mô hình 
cơ sở sản xuất, kinh doanh điển hình cũng được đẩy mạnh với 
tổng kinh phí trên 2,4 tỷ đồng.
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Nổi bật trong thành tích chung đó, hoạt 
động khuyến công của Bình Định đóng 
vai trò “bà đỡ” đã vươn lên khẳng định 
hướng đi đúng đắn của mình, đem lại 

hiệu quả thiết thực, tạo sung lực mới kích hoạt nhiều 
lĩnh vực sản xuất và đời sống. Khuyến công Bình Định 
trở thành một mũi tên trúng nhiều mục tiêu hiệu quả.        

PHÍA SAU NHỮNG CON SỐ ĐẦY NỘI LỰC

Năm 2020, tổng kinh phí KCQG và KCĐP được 
Bộ Công Thương và UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
hỗ trợ là: 3.500 triệu đồng/31 chương trình, đề án. Từ 
quý 3/2020, đã phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu 17/31 chương trình, đề án, đạt 48% kế 
hoạch. Được sự chỉ đạo sát sao của UBND Tỉnh và Sở 
Công Thương, đến cuối năm 2020, Trung tâm Khuyến 
công và TVPTCN (Khuyến công) Bình Định đã phối 

hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu và 
hoàn thành 100% kế hoạch khuyến công đề ra.

Khuyến công Bình Định đã tổ chức bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình 
Định lần thứ VI - năm 2020 và tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên. Kết quả, có 50/141 sản phẩm được công nhận 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 11/25 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. 
Những sản phẩm tiêu biểu này đã được Sở Công Thương 
hỗ trợ tham gia trưng bày, quảng bá tại Hội chợ triển lãm 
hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
và Hội nghị kết nối cung cầu năm 2020, tỉnh Quảng Bình.

ĐÂU CHỈ CÓ NÔNG THÔN MỚI KHỞI SẮC

Thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh Bình 
Định giai đoạn 2016-2020, trong thời gian qua, trên địa 

Năm 2020, cũng như nhiều địa phương khác trong vùng trọng điểm kinh tế miền Trung, 
Bình Định nỗ lực tìm mọi giải pháp vượt khó để phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh 
đại dịch Covid -19 toàn cầu. Chỉ tính riêng GRDP công nghiệp đã giữ được đà tăng trưởng 
đáng khích lệ, tăng 9,33% so với năm 2019. VĂN THUẬN

KHUYẾN CÔNG BÌNH ĐỊNH:

MỘT MŨI TÊN TRÚNG NHIỀU MỤC TIÊU

Lễ Công bố và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2020
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bàn tỉnh đã thực hiện 273 chương trình, đề án khuyến 
công với tổng kinh phí 21.912,5 triệu đồng; trong đó, 
khuyến công quốc gia chiếm 33,6%, khuyến công địa 
phương cấp tỉnh chiếm 52,3% và khuyến công địa 
phương cấp huyện chiếm 14,1% so tổng kinh phí.

Đến nay, Bình Định đã có 86/121 xã được công nhận 
đạt chuẩn NTM và bốn đơn vị cấp huyện đạt chuẩn, 
hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Hoạt động khuyến 
công đã góp phần đắc lực trong tiến trình đạt 19 tiêu chí 
xây dựng NTM. Cụ thể, giúp cơ sở CNNT mạnh dạn 
trong xác định hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, mở rộng 
sản xuất, đổi mới công nghệ, phát triển thị trường, nâng 
cao năng lực quản lý. Các sản phẩm CNNT phát triển 
mạnh, nhất là nhóm sản phẩm chế biến từ nông, lâm, 
thủy sản và thực phẩm; đặc biệt, đã xuất hiện thêm nhiều 
sản phẩm mới thân thiện môi trường như dĩa, hộp đựng 
từ nguyên liệu mo cau, ống hút từ nguyên liệu bột gạo… 
thay thế sản phẩm xốp, nhựa sử dụng một lần, sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ, sản phẩm CNNT xuất khẩu trực tiếp 
100%... Qua đó, nhiều ngành nghề tiểu thủ công nghiệp 
được khôi phục, số lượng cơ sở CNNT phát triển, đóng 
góp giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 2016-
2020 tăng 8,6%/năm, giá trị gia tăng công nghiệp tăng 
9,5%//năm, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và thu 
ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới. Khuyến công không những được biết 
đến ở nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất mà còn hỗ trợ 
phát triển sản phẩm, phát triển thị trường; đồng hành với 
các cơ sở CNNT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
hội nhập quốc tế về kinh tế, hướng đến phát triển bền 
vững. Như vậy, Khuyến công Bình Định đã đóng vai trò 
“bà đỡ” trong sản xuất CNNT, giải quyết được các điểm 
nghẽn khó khăn trong phát triển kinh tế - xã hội và chạm 
đích nhiều mục tiêu quan trọng của địa phương.

TRIỂN KHAI SÂU, RỘNG CÓ TRỌNG ĐIỂM VÀ 
VỮNG CHẮC

Năm 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết XIII 
Đại hội Đảng toàn quốc và Nghị quyết XX của tỉnh Đảng 
bộ; Bình Định cùng với cả nước trước xu thế, bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ, với một số 
Hiệp định thương mại thế hệ mới đã được ký kết như 
Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình 
Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam 
- Liên minh châu Âu (EVFTA), Hiệp định Đối tác kinh tế 
toàn diện khu vực (RCEP)… được kỳ vọng mở ra cơ hội 
mới, nhưng cũng đan xen các thách thức.

Theo ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công 
Thương Bình Định: Để thực hiện mục tiêu nâng cao 
hiệu quả hoạt động khuyến công gắn với phát triển sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và hình thành 
các “cụm sản xuất nông - công nghiệp ở nông thôn” 
trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025 thực hiện 
trên 150 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh 
phí khoảng 22 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương 
cấp tỉnh, trong thời gian tới, Sở Công Thương tập trung 
tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả 
một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau đây:

Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 
giới thiệu đầy đủ, công khai  các chương trình, đề án, 
chính sách về khuyến công, tạo sự đồng thuận cao, ủng 
hộ, hưởng ứng của các ngành và đơn vị thực hiện.

Hai là: Khuyến khích chuyển giao, ứng dụng khoa học 
công nghệ, xây dựng các mô hình áp dụng sản xuất sạch 
hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên 
nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi trường 
và sức khỏe con người, hướng đến mục tiêu tăng trưởng 
xanh, phát triển bền vững. Tăng tỷ trọng chế biến sâu, chế 
biến tinh trong các sản phẩm công nghiệp chế biến nông, 
lâm, thủy sản; gia tăng giá trị và nâng hàm lượng công 
nghệ cao trong các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch.

Ba là: Tăng cường phối hợp với các Sở ngành và địa 
phương, các Hiệp hội ngành nghề, Liên minh HTX, Hội 
Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... để phát triển 
hoạt động khuyến công. Ưu tiên đề án khuyến công điểm, 
đề án khuyến công nhóm nhằm tập trung nguồn vốn đầu 
tư tổng hợp, có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành 
tiêu biểu, chủ lực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh, đồng bộ với các chính sách khác... làm điểm nhấn, là 
động lực, góp phần khuyến khích thu hút vốn đầu tư tổng 
hợp từ các nguồn vốn đầu tư khác; là mô hình điểm, có 
tác động lan tỏa, có khả năng nhân rộng…

Ông Võ Mai Hưng - Phó Giám đốc Sở Công Thương Bình Định 
và cán bộ Trung tâm khuyến công kiểm tra hiệu quả công tác 
khuyến công tại cơ sở
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NGUYỄN THANH NHÃ

Yêu Hà Nội
Hà Nội, đẹp và thơ, gây nhớ thương cả trong những 

khung hình chụp vội.

Yêu Hà Nội, là yêu cả những giờ tan ca khi phố 
phường chật chội, phải kiên nhẫn nhích dần từng chút 
một mong về nhà kịp bữa cơm chiều. Dòng người mải 
miết, tiếng còi xe inh ỏi, mùi xăng dầu ngai ngái nồng 
nồng, hoá ra lại là thứ thi vị riêng có của quê nhà. Mỗi 
sớm dừng ga trước ngã tư chờ đèn đỏ, được đắm chìm 
trong thanh âm trầm bổng của cô Bống - Hồng Nhung: 
“Hà Nội mùa Thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, 
nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu”, 
thấy sao lòng nhẹ bẫng và an yên.

Hà Nội - Thành phố bé xinh minh chứng cho cả thanh 
xuân dại khờ và cuồng nhiệt. Là những rung động khẽ 
khàng bung nở dưới khung trời ngập nắng trong vắt một 
chiều thu. Là những đêm lòng chơi vơi gợn sóng, lại tìm về 
gió lộng hồ Tây, nép nhẹ vai người mà mình tin thương, 
thoả sức khóc như trẻ con bị đánh đòn. Là những vấn 
vương theo khắp mọi dấu phố, cung đường; nơi nao, góc 
nhỏ nào cũng mênh mang bước em qua. Là những ngọt 
ngào bất tận nơi ngõ vắng nồng nàn hoa sữa, mùi hương 
em đã trót yêu diết da từ buổi đầu hò hẹn thuở mười tám, 
đôi mươi. Là những câu chuyện rả rích miên man không 
đầu không cuối, hay cả những ngập ngừng xốn xang chưa 
nói ra lời, chỉ chạm khẽ mắt nhau đã kịp thấu hết nông 
sâu. Là môi hôn siết vội dưới chân nhà thờ ngày nhiều gió, 
là phút giao thừa cùng hân hoan đếm ngược trong phiêu 
lãng men vang tại quầy rượu tầng cao đối diện Tháp Rùa, 
thấy tim chừng như chững lại một nhịp khi chùm pháo 
đầu tiên khởi sáng nổ đì đùng trên nền trời sâu thẳm.

Khoảnh khắc chuyến xe lăn bánh tới muôn miền 
đất lạ, chỉ những tình khúc lắng sâu về Hà Nội là đủ sức 
vỗ về trái tim thổn thức của kẻ xa nhà. Nhớ hơi sương 
mỏng manh đậu trên những nhành hoa tím biếc e ấp 
trổ dọc đường Nguyễn Đình Thi lúc 5 giờ sáng. Nhớ 
bếp ngô nếp ngạt ngào thơm một tối tháng Mười, vừa 
ăn vừa xuýt xoa sao năm nay mùa đông đến sớm. Nhớ 
những ban mai như người ngủ mơ lãng du dưới trăm 
ngàn vệt nắng lung linh đan xuyên vòm cổ thụ phố 
Phan Đình Phùng. Nhớ tiếng rao thắt lòng giữa mưa 
phùn gió bấc của mấy cô, mấy chị hàng rong, đã nhọc 
nhằn những vòng xe len lỏi khắp hang cùng ngõ hẻm 
từ buốt rét tinh mơ và chỉ trở về nhà khi phố phường 

chạng vạng hắt hiu sắp chìm vào giấc ngủ. Đi đâu để 
nghe lại đôi lời Trịnh ca hoà lẫn tiếng guitar đệm mộc 
mà một người xa lạ chợt hát ngẫu hứng đầy si mê giữa 
tiệm cafe thứ Bảy. Tìm đâu được chiếc bánh khúc nóng 
hổi trên tay được lấy ra từ thúng xôi ủ kỹ còn dậy 
hương nồng. Này đây, hương hoa đại thoang thoảng 
tiền đường chùa Quán Sứ, dải hoàng lan thơm từng làn 
gió heo may; này đây lá sấu bay vàng đường Trần Phú 
mỗi độ giao mùa, bát cháo sườn trắng ngần gạo mịn 
chợ Đồng Xuân, tô phở gánh “không ngủ” nghi ngút 
khói từ canh 5 ngã tư Hàng Chiếu...

Dù những tòa cao ốc vẫn cứ nối nhau mọc lên từng 
ngày, nhưng bầu trời Hà Nội không vì thế mà thôi biếc 
xanh; dù những nhọc nhằn, bon chen của cuộc sống 
mưu sinh vẫn từng giờ đè nặng lên tâm trí, thì mùa thu 
trong mắt người Hà Nội chẳng vì thế mà bớt dịu dàng. 
Và dù cho ai có khăng khăng Hà Nội đang đổi thay 
nhiều lắm, thì em vẫn có thể thức dậy thật sớm, vào một 
bình minh tinh khôi, thong dong dạo bước Hồ Gươm, 
ghé những quán cóc vỉa hè lao xao mùa nào thức nấy; 
vẫn có thể dừng chân tại tiệm sách lâu đời Đinh Lễ, ngồi 
lật giở từng trang giấy mới thơm tho trên chiếc ghế gỗ cũ 
sờn chỉ thấp chừng gang tay, để cảm nhận Hà Nội chẳng 
hề ồn ã, xô bồ giống vẻ ngoài của nó, mà đâu đó vẫn có 
những không gian rất mực mơ màng như thế!
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