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Tại Nghị quyết số: 11/NQ-CP, ngày 30 
tháng 01 năm 2022 về chương trình phục 
hồi kinh tế - xã hội và triển khai Nghị 
quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình đã 
nhấn mạnh, cần kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, 
nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh 
tranh, tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của 
nền kinh tế. Chính phủ, triển khai gói hỗ trợ 350.000 
tỷ đồng cho sự phục hồi phát triển kinh tế đất nước…

MỞ CỬA NỀN KINH TẾ GẮN VỚI ĐẦU TƯ 
NÂNG CAO NĂNG LỰC Y TẾ, PHÒNG, CHỐNG 
DỊCH BỆNH

Để đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã 
hội trước mắt và lâu dài, Nghị quyết nêu rõ: Tổ chức 
thực hiện hiệu quả, kịp thời Chương trình phòng chống 
dịch Covid-19 (2022-2023); tiếp tục hướng dẫn và triển 
khai thực hiện lộ trình mở cửa lại du lịch, vận tải hàng 
không, các ngành dịch vụ giải trí, văn hóa, nghệ thuật 
gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tiếp tục rà soát, 
điều chỉnh, bổ sung quy định hướng dẫn và tăng cường 
tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, thực hiện thống 
nhất các quy định về đi lại, di chuyển của người lao 
động, lưu thông hàng hóa, dịch vụ và sản xuất an toàn, 
duy trì hoạt động liên tục, ổn định với công suất và 
chi phí phù hợp; phát huy hiệu quả cơ sở dữ liệu dân 
cư trong kiểm soát dịch bệnh và thực hiện chính sách.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 
giải ngân các dự án đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp cơ 
sở khám chữa bệnh ở những nơi cần thiết, tập trung nâng 
cao chất lượng, hiệu quả phục vụ của hệ thống y tế cơ 
sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, trung tâm kiểm 
soát bệnh tật cấp vùng; nâng cao năng lực phòng, chống 
dịch bệnh của viện và bệnh viện cấp trung ương gắn với 
đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh 

vực y tế, sản xuất vắc-xin trong nước và thuốc điều trị 
Covid-19, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.

Chính sách hỗ trợ Chương trình có quy mô, nguồn 
lực đủ lớn, tác động thúc đẩy cả phía cung và phía cầu. 
Có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng đối 
tượng cần hỗ trợ để giải quyết những vấn đề cấp bách, 
tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn với trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân 
liên quan, nhất là người đứng đầu. 

Các giải pháp hỗ trợ phải khả thi, triển khai ngay, 
kịp thời, hiệu quả, thời gian thực hiện chủ yếu trong 2 
năm (2022 - 2023) với lộ trình thích hợp để nâng cao 
năng lực phòng, chống dịch Covid-19, phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội;  nguồn lực đưa ra có khả năng 
giải ngân, hấp thụ nhanh. Trường hợp cần thiết phải 
sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật mới thì thực hiện theo trình tự, thủ tục rút 
gọn; Huy động, phân bổ, quản lý và sử dụng hiệu quả 
các nguồn lực. Cân đối hợp lý giữa các vùng, miền, 

NGHỊ QUYẾT 11 CỦA CHÍNH PHỦ
Chính phủ đã triển khai gói hỗ trợ nhằm phục hồi phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, ưu tiên một số ngành, lĩnh vực quan trọng, phấn 
đấu đạt mục tiêu của giai đoạn 2021 - 2025 tăng trưởng GDP bình quân 6,5 - 7%/năm, tỷ 
lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân 
đối lớn trong trung hạn và dài hạn.

THU HẰNG

TẠO BƯỚC ĐỘT PHÁ CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI SAU ĐẠI DỊCH

Hội nghị trực tuyến triển khai Nghị quyết số 11 của Chính phủ



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022)6 7

địa phương, lĩnh vực, đối tượng ưu tiên. Dễ thực hiện, 
dễ kiểm tra, giám sát, đánh giá. Chống tiêu cực, tham 
nhũng, lợi ích nhóm, trục lợi chính sách; Bảo đảm hiệu 
quả, công bằng, công khai, minh bạch.

BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI VÀ HỖ TRỢ TẠO 
VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG SAU ĐẠI DỊCH 
COVID-19

Nhà nước có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người 
dân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn do tác 
động của dịch bệnh; thực hiện hiệu quả các chính sách 
cho vay ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách Xã 
hội: Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng 
việc làm với (tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 10.000 tỷ 
đồng). Đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua 
nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; xây dựng mới hoặc 
cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội 
(tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 15.000 tỷ đồng); cho 
vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy vi tính, thiết 
bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập (tổng 
nguồn vốn cho vay tối đa là 3.000 tỷ đồng).

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 
miền núi giai đoạn 2021 - 2030 với tổng nguồn vốn cho 
vay tối đa là 9.000 tỷ đồng; Cho vay đối với các cơ sở 
giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng 
hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống 
dịch (tổng nguồn vốn cho vay tối đa là 1.400 tỷ đồng).

Các chuyên gia cho rằng, đây là một trong những 
chính sách được cộng đồng người dân, doanh nghiệp 
sản xuất kinh doanh rất mong đợi, là nguồn vốn phục 
vụ phát triển sản xuất, kinh doanh sẽ được tăng cường 
cho nền kinh tế và giúp người dân, doanh nghiệp giảm 
bớt khó khăn từ việc hỗ trợ lãi xuất 2%/năm, trong năm 
2022 - 2023 thông qua hệ thống các ngân hàng thương 
mại. Mức ưu đãi này cho các khoản vay thương mại của 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng 
trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh vực 
vận tải, kho bãi, du lịch dịch vụ, lưu trú, ăn uống, giáo 
dục đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công 
nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập trình 
máy vi tính và hoạt động liên quan và hoạt động dịch 
vụ thông tin cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà 
ở xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê…

TS. Cấn Văn Lực, thành viên Hội đồng Tư vấn 
chính sách tài chính-tiền tệ quốc gia cho biết: Để đạt 
hiệu quả cao trong thực thi Nghị quyết của Chính phủ, 
triển khai gói hỗ trợ 350.000 tỷ đồng hiệu quả, Chính 
phủ nên ban hành chương trình phòng chống dịch, cập 

nhật Nghị quyết 128, bởi hiện tại các địa phương đang 
chờ đợi chương trình phòng chống dịch bài bản hơn, 
trong đó chú trọng nâng cao năng lực y tế. Đây là cơ 
hội tốt để đẩy nhanh cải cách thể chế, nhất là môi 
trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư trong và 
ngoài nước, giải quyết việc làm, thúc đẩy nền kinh tế 
nhanh hồi phục. Đặc biệt là tiết giảm chi phí, hỗ trợ 
dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho 
người dân, doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế phòng, 
chống dịch Covid-19 hiệu quả. Bảo đảm an sinh xã hội 
và đời sống của người dân, nhất là người lao động, 
người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch bệnh; đảm bảo ổn định quốc phòng, 
an ninh, trật tự, an toàn xã hội
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CÔNG NGHIỆP BỨT PHÁ

Những năm đầu tái lập tỉnh, Ninh Bình mới chỉ 
có vài chục doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp 
(CN), ngoài các DN do Trung ương quản lý, các DN 
sản xuất của địa phương hầu hết có quy mô nhỏ, sản 
phẩm đơn điệu, hiệu quả sản xuất - kinh doanh thấp. 
Lĩnh vực tiểu thủ CN phát triển manh mún, thiếu định 
hướng phát triển và thị trường tiêu thụ…

Thực hiện Nghị quyết các kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, 
ngành Công Thương Ninh Bình đã tập trung mọi nguồn 
lực, thực hiện hàng loạt giải pháp thúc đẩy phát triển CN, 
thương mại và dịch vụ trên địa bàn, đặc biệt là các chính 
sách hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, đẩy mạnh sản xuất. 
Nhờ đó, sản xuất CN đã có sự bứt phá mạnh mẽ, khẳng 
định vai trò là nền tảng trong phát triển kinh tế địa phương. 
Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp (GTSXCN) 
giai đoạn 1992-2021 tăng bình quân 21,6%/năm. GTSXCN 
năm 2021 đạt trên 100.000 tỷ đồng, tăng gần 300 lần so với 
năm 1992. Cơ cấu sản xuất chuyển dịch theo hướng khai 
thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh gắn với 
thị trường, trong đó đã xác định tập trung đầu tư, phát 
triển vào các ngành CN chủ lực, mũi nhọn như ngành CN 

sản xuất, lắp ráp ô tô, điện tử và CN hỗ trợ để tạo động 
lực phát triển kinh tế, góp phần vào tốc độ tăng trưởng 
GTSXCN, tăng thu ngân sách địa phương. Một số dự án 
đầu tư đã hoàn thành và đưa vào sản xuất có những đóng 
góp quan trọng cho tăng trưởng ổn định của ngành CN 
tỉnh giai đoạn vừa qua như: Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô 
tô công suất 80.000 xe/năm của Công ty Cổ phần Sản xuất 
ô tô Hyundai - Thành Công Việt Nam; Nhà máy Sản xuất, 
Lắp ráp camera môdul và Linh kiện điện tử của Công ty 
TNHH Mcnex Vina; Nhà máy Thép Kyoei; Nhà máy Sợi 
Lam Giang; Nhà máy Sản xuất Kính xây dựng CFG;… 

Nhằm duy trì sự phát triển ổn định, bền vững trong 
lĩnh vực sản xuất CN, ngành Công Thương Ninh Bình 
xác định công tác quy hoạch, định hướng phát triển có 
vai trò đặc biệt quan trọng. Trong đó, tập trung hoàn 
thiện cơ sở hạ tầng, thu hút các dự án đầu tư vào các 
khu, cụm công nghiệp (CCN) đáp ứng yêu cầu, định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2030. Hiện nay, toàn tỉnh đã quy hoạch 7 
KCN, 25 CCN, trong đó 5/7 KCN và 5/17 CCN đã thành 
lập có tỷ lệ lấp đầy 100%, thu hút trên 60 nghìn lao động 
vào làm việc. Các khu, CCN trên địa bàn tỉnh với hạ tầng 
đồng bộ đã đáp ứng nhu cầu về mặt bằng sản xuất để 
thu hút đầu tư và di chuyển cơ sở sản xuất tiểu thủ CN 
và làng nghề, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi 
trường làng nghề, khu dân cư. Bên cạnh đó, hạ tầng điện 
luôn được ngành Công Thương đặc biệt quan tâm, đầu 
tư, đảm bảo đúng quy hoạch và định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội và góp phần quan trọng hoàn thành mục 
tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

 Cùng với phát triển CN ở trình độ cao, ngành 
Công Thương đã tập trung lồng ghép nhiều nguồn kinh 
phí để hỗ trợ phát triển làng nghề, các sản phẩm kết 
hợp với bảo tồn và tôn vinh các làng nghề, nghệ nhân. 
Đến nay, tỉnh đã quyết định công nhận 76 làng nghề, 02 

Sau 30 năm tái lập, cùng với sự phát triển chung của tỉnh, ngành Công Thương Ninh Bình 
đã có bước phát triển mạnh mẽ, đầy ấn tượng, khẳng định vai trò là nền tảng trong phát 
triển kinh tế địa phương. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển 
nhanh, bền vững trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

NHỮNG DẤU MỐC CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG 
SAU 30 NĂM TÁI LẬP TỈNH

NINH BÌNH:

HOÀNG TRUNG KIÊN
Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình
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nghề truyền thống và 103 nghệ nhân nghề thủ công mỹ 
nghệ. Sau khi được công nhận phần lớn các làng nghề 
tiếp tục duy trì ổn định, mở rộng sản xuất kinh doanh, 
góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
khu vực nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập, 
nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân.

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Với những chính sách đúng và trúng của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh, trong giai đoạn 1992-2021 cũng đã 
chứng kiến bước chuyển mình mạnh mẽ của hoạt động 
thương mại. Sự phát triển của thị trường nội địa và hoạt 
động xuất khẩu tăng trưởng nhanh đã tạo ra động lực 
quan trọng thúc đẩy sản xuất địa phương. Thương mại 
nội tỉnh đã đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ với giá 
cả khá ổn định các mặt hàng thiết yếu cho sản xuất, 
tiêu dùng xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hoá, doanh 
thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1992-2021 bình 
quân tăng 20,5%/năm; riêng năm 2021, tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ toàn tỉnh đạt hơn 41.500 
tỷ đồng, tăng hơn 226 lần so với năm 1992. Mạng lưới 
phân phối trên địa bàn tỉnh phát triển cả chiều rộng lẫn 
chiều sâu; cơ sở vật chất từng bước được cải tạo, đầu 
tư xây dựng mới, các hình thức thương mại văn minh 
ngày càng đóng vai trò quan trọng trong phân phối lưu 
thông. Các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tự 
chọn theo chuỗi với phương thức mua bán mới, hiện 
đại văn minh xuất hiện ngày càng nhiều. Đến nay, trên 
địa bàn tỉnh đã có 02 trung tâm thương mại, 09 siêu 
thị, 110 chợ và hàng nghìn cửa hàng tiện lợi, tạo sự gắn 
kết chặt chẽ giữa khu vực sản xuất và thương mại, phát 
triển thị trường, đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của 
nhân dân trong tỉnh. Ngoài ra, ngành Công Thương 
còn tổ chức nhiều chương trình xúc tiến thương mại, 
kết nối cung cầu, tăng cường công tác bảo vệ quyền lợi 
cho những nhà sản xuất chân chính và người tiêu dùng; 
kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và tự 

giác chấp hành các quy định của pháp luật đối với các 
thương nhân khi tham gia hoạt động kinh doanh trên 
địa bàn. Trong những năm qua, thị trường trên địa bàn 
tỉnh luôn ổn định, cân đối cung cầu hàng hoá được đảm 
bảo, đáp ứng các nhu cầu về sản xuất và tiêu dùng của 
người dân, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. 

Cùng với thương mại nội địa, trong những năm qua, 
ngành Công Thương đã thực hiện tốt vai trò cấp thông 
tin thị trường, phổ biến, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp 
thực thi, tận dụng có hiệu quả lợi ích từ các Hiệp định 
Thương mại tự do; triển khai nhiều chương trình xúc tiến 
thương mại, thương mại điện tử, quảng bá, giới thiệu mặt 
hàng tiềm năng, có thế mạnh của tỉnh nhằm tìm kiếm, 
mở rộng thị trường xuất khẩu. Nhờ đó, hoạt động xuất 
khẩu trên địa bàn tỉnh đã có bước tiến vượt bậc về cả 
kim ngạch và thị trường xuất khẩu. Nếu như năm 1992, 
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh mới đạt 2,5 triệu USD thì 
đến năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đã đạt 
2.965,6 triệu USD, tăng gấp 1.186 lần so với năm đầu 
mới tái lập tỉnh. Cơ cấu hàng hoá xuất khẩu của tỉnh 
phát triển theo chiều hướng tích cực, hàng CN chế biến 
chiếm tỷ trọng trên 98%, ngày càng có nhiều sản phẩm 
xuất khẩu mới có hàm lượng công nghệ cao, giá trị gia 
tăng lớn. Hiện nay, nhiều sản phẩm của tỉnh như camera 
modul, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, xi măng - clinker, 
nông sản chế biến, thủ công mỹ nghệ, giày dép, quần 
áo... đã được xuất khẩu sang thị trường trên 80 quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các doanh nghiệp xuất 
khẩu trên địa bàn cũng đi đầu trong tiến trình hội nhập 
kinh tế quốc tế, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh, 
tham gia có hiệu quả vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Những thành tựu đã đạt được trong 30 năm qua là 
động lực để ngành Công Thương tiếp tục phấn đấu duy 
trì mức tăng trưởng ổn định, bền vững, tạo cơ sở vững 
chắc cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần 
xây dựng Ninh Bình sớm trở thành một trong tỉnh phát 
triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng

Toàn tỉnh Ninh Bình đã quy hoạch được 07 KCN và 25 CNNLắp ráp ô tô Huyndai tại KCN Gián Khẩu tỉnh Ninh Bình
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Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến 
phức tạp, tác động toàn diện đến nền 
kinh tế nước ta, ảnh hưởng nặng nề tới 
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng 

như khả năng thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 
triển kinh tế- xã hội hằng năm. Tại Nghị quyết 11 của 
Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh 
tế - xã hội và triển khai Nghi quyết số: 43/2022/QH 
khóa XV về chính sách tài khóa tiền tệ đã được Chính 
phủ ban hành ngay trong tháng đầu tiên của năm 2022, 
Chính phủ đã ban hành gói hỗ trợ phục hồi phát triển 
kinh tế - xã hội với quy mô 350 nghìn tỷ đồng. Đây là 
gói hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế lớn nhất từ 
trước đến nay kể từ khi đại dịch Covid-19 xảy ra.

Theo các chuyên gia, kinh tế năm 2022 sẽ gặp không 
ít điểm nghẽn, nút thắt, nhưng với việc tổ chức các giải 
pháp đồng bộ tại Nghị quyết 11 sẽ tạo thêm nhiều 
động lực và sức bật cho nền kinh tế. Chương trình có 
quy mô, nguồn lực đủ lớn, tác động thúc đẩy cả phía 
cung và phía cầu; Có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, 
xác định đúng đối tượng cần hỗ trợ để giải quyết những 
vấn đề cấp bách, tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn 
với trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các 
tổ chức, cá nhân liên quan, nhất là người đứng đầu.

Theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, hệ thống ngân 
hàng chính sách xã hội được giao triển khai thực hiện 
các chương trình tín dụng ưu đãi trong năm 2022 - 2023 
với tổng số tiền là 30.400 tỷ đồng, gồm: Cho vay hỗ 
trợ tạo việc làm; Duy trì và mở rộng sản xuất với tổng 
nguồn vốn cho vay tối đa là: 10.000 tỷ đồng. Đồng thời, 
cho vay cá nhân hộ gia đình mua, thuê nhà ở xã hội, 
nhà ở cho công nhân, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 
theo chính sách nhà ở xã hội với nguồn vốn tối đa là: 
15.000 tỷ đồng; Cho học sinh, sinh viên vay để mua 
máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi 
phí học tập với nguồn vốn khoảng 3.000 tỷ đồng. Ngoài 
ra, đối tượng vay còn có các cơ sở giáo dục mầm non, 
tiểu học ngoài công lập và chương trình mục tiêu quốc 

gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Một trong những chính sách được cộng đồng doanh 
nghiệp rất mong đợi là nguồn vốn phục vụ phát triển 
sản xuất kinh doanh sẽ được tăng cường cho nền kinh 
tế và giúp DN giảm bớt khó khăn từ việc hỗ trợ lãi xuất 
2%/năm trong giai đoạn 2022 - 2023 thông qua hệ thống 
các ngân hàng thương mại. Mức ưu đãi các khoản vay 
thương mại cho DN, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả 
năng trả nợ, có khả năng phục hồi trong các ngành, lĩnh 
vực vận tải, kho bãi, du lịch dịch vụ, lưu trú, ăn uống, 
giáo dục đào tạo, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, 
công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất bản phần mềm, lập 
trình máy vi tính và hoạt động liên quan đến dịch vụ 
thông tin cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở 
xã hội, nhà ở cho công nhân mua, thuê.

Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục thực hiện cơ cấu lại 
thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm 
nợ của khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đồng 
thời, theo dõi sát diến biến kinh tế thị trường tiền tệ để 
có giải pháp hỗ trợ DN, người dân phù hợp, cũng như 
đảm bảo an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng. 
Nhiều DN kỳ vọng, lãi xuất thấp sẽ hỗ trợ cho tăng 

CẦN TẬN DỤNG NGUỒN LỰC HỖ TRỢ CỦA NHÀ NƯỚC

Để góp phần đưa nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, không lỡ nhịp với 
tiến trình phục hồi kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp (DN) rất cần được sự hỗ trợ của Nhà 
nước, đồng thời tạo nền tảng và điều kiện thuận lợi để phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội 
cho những năm tiếp theo. QUANG VINH

Doanh nghiệp Việt Nam rất cần vốn để phát triển

ĐỂ HỒI PHỤC KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH
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trưởng tín dụng khi tiêu dùng trong nước dần hồi phục 
sau đại dịch Covid-19. Những khoảng trống tăng trưởng 
sẽ được bù đắp trong các quý tiếp theo khi hoạt động 
sản xuất, kinh doanh vận hành bình thường trở lại.

Ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà 
nước Việt Nam cho biết: Với những quyết tâm của hệ 
thống ngân hàng nhằm phục hồi nền kinh tế, Ngân hàng 
Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp với tất cả 
những quyết tâm cao nhất để thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ 
những khó khăn do Covid-19 gây ra và dành tối đa mọi 
nguồn lực hiện có nhằm đảm bảo hiệu quả thiết thực 
trong quy định của pháp luật. Đồng thời, sẵn sàng đáp 
ứng những nhu cầu vốn cho phục hồi kinh tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Tổng Giám đốc 
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt 
Nam Vietcombak cho biết: Tín dụng được cấp mới 
sẽ dành để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, phục hồi kinh 
tế. Toàn bộ tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cho 
phép tăng thêm, Vietcombak sẽ dành cấp tín dụng cho 
các lĩnh vực thiết yếu của nền kinh tế, phục vụ cho sản 
xuất, kinh doanh cũng như đời sống của người dân.

Các giải pháp của ngành Ngân hàng thực hiện quyết 
liệt theo Nghị quyết 11 của Chính phủ sẽ hỗ trợ nhiều 
ngành, lĩnh vực phát triển sản xuất kinh doanh phục hồi 
kinh tế. Đồng thời, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền 
đảm bảo tính chủ động, tạo thuận lợi cho DN, tổ chức 
kinh tế và người dân phòng chống dịch Covid-19 hiệu 
quả, đảm bảo an sinh xã hội và đời sống của người dân, 
nhất là người lao động, người nghèo, đối tượng chịu 
ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh nhằm đảm bảo quốc 
phòng, an ninh an toàn và trật tự xã hội. 

Theo nhiều chuyên gia đánh giá, quy mô kinh tế 
Việt Nam được dự báo tăng nhanh và trở thành một 
trong ba nền kinh tế quy mô lớn nhất khu vực ASEAN, 
song chất lượng tăng trưởng còn hạn chế. Hy vọng, 
thông qua chính sách kích thích kinh tế và trước áp 
lực phải thay đổi, chất lượng tăng trưởng có thể được 
cải thiện.

Tại tọa đàm với chủ đề “Tạo đột phá để phát triển 
kinh tế” được tổ chức mới đây, Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc, 
Ủy viên Ủy ban kinh tế của Quốc hội đã đưa ra 05 giải 
pháp quan trọng trong chương trình phục hồi và phát 
triển nền kinh tế, đó là: Mở cửa kinh tế quốc tế; Bảo 
đảm an sinh xã hội, chăm sóc và quan tâm đến đối 
tượng yếu thế trước biến động của kinh tế; Duy trì sinh 
kế bằng cách thực hiện giải pháp hỗ trợ DN, HTX, hộ 
kinh doanh có động lực phục hồi nền kinh tế; Nâng 
cấp hạ tầng thông qua đẩy mạnh hàng loạt dự án đầu 
tư công để thúc đẩy phát triển tăng trưởng trong ngắn 
hạn, tạo đà cho phát triển dài hạn; cuối cùng là tăng 
cường thể chế.

Đây là gói hỗ trợ quy mô và là chất kích hoạt cho 
các giải pháp động thúc đẩy phát triển cung và cầu; 
Có mục tiêu trọng tâm, trọng điểm, xác định đúng đối 
tượng cần hỗ trợ để giải quyết những vấn đề cấp bách, 
tránh dàn trải, lãng phí nguồn lực gắn với trách nhiệm 
của các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân 
liên quan, nhất là người đứng đầu. Để thực hiện thành 
công, điều quan trọng là phải thực hiện các giải pháp 
minh bạch, hiệu quả với tinh thần coi gói hỗ trợ tài 
khóa tiền tệ là biện pháp lớn nhất để tạo sự khởi đầu 
cho giai đoạn đột phá của nền kinh tế
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Sao Vàng đất Việt" là giải thưởng uy tín được 
tổ chức từ năm 2003 và nhận được sự quan 
tâm của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. 
Năm 2021, giải thưởng “Sao Vàng đất Việt" ưu 

tiên các nhóm tiêu chí về chỉ số kinh doanh, tính đổi mới 
sáng tạo, ứng dụng công nghệ số vào hoạt động quản lý, 
điều hành doanh nghiệp cũng như sản xuất kinh doanh 
nhằm vượt qua tác động, ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch 
Covid-19. Sau khi tiến hành chọn lựa từ các tỉnh, thành 
phố, bộ, ngành, có 294 doanh nghiệp của 55 tỉnh, thành 
phố trong cả nước được đề cử tham gia giải thưởng. Sau 
3 vòng bình chọn, Hội đồng đã chọn ra những doanh 
nghiệp xuất sắc nhất để trao Top 10, Top 100, Top 200. 
Đây là những thương hiệu đang góp phần phát triển nền 
kinh tế đất nước và nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt 
Nam trên trường quốc tế, đóng góp tích cực vào quá trình 
đổi mới, hội nhập và phát triển kinh tế của đất nước.

Trong vòng 02 năm qua, dịch Covid-19 đã gây ra 
những tác động sâu sắc chưa từng có tiền lệ với mọi mặt 
của đời sống xã hội, trong đó nền kinh tế và hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp bị ảnh hưởng 
vô cùng nặng nề. Trong bối cảnh khó khăn đó, các doanh 
nghiệp đã không ngừng đổi mới sáng tạo để nâng cao năng 
lực cạnh tranh ở từng sản phẩm, dịch vụ của mình, tự tin 
vững bước đi lên trên con đường hội nhập và phát triển.

May 10 không là ngoại lệ trong vòng xoáy đó, vượt 
qua thách thức khó khăn, Ban lãnh đạo May 10 đã đưa ra 
nhiều sáng kiến trong công tác phòng, chống dịch. Tham 
gia tích cực, hiệu quả, thực hiện tốt các hoạt động an sinh 
xã hội, thể hiện trách nhiệm cao đối với người lao động 
và xã hội, đặc biệt trong những giai đoạn gặp nhiều khó 
khăn khi cả nước đang cùng thực hiện mục tiêu vừa duy 
trì phục hồi ổn định sản xuất kinh doanh, vừa phòng, 
chống dịch Covid-19. May 10 cũng luôn chú trọng vào 
việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ, nâng cao 
năng suất lao động, chất lượng sản phẩm dịch vụ. 

Năm 2021, May 10 ghi nhận doanh thu đạt 3.517 tỷ 
đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 91,57 tỷ đồng, tăng hơn 
10 tỷ đồng so với năm 2020, tương ứng mức tăng 12,53%.

Tại thời điểm dịch bệnh căng thẳng, May 10 tích cực 
đóng góp vào Quỹ Vaccine 02 tỷ đồng; đi đầu trong 
việc ủng hộ các đơn vị, các tổ chức khẩu trang kháng 
khuẩn, khẩu trang y tế, bộ đồ phòng dịch… Trong năm 
2021, Tổng công ty đã thực hiện chuỗi hoạt động ủng 
hộ công tác phòng chống dịch tại các địa phương bao 
gồm: Trao tặng hơn 350.000 chiếc khẩu trang phòng 
dịch và 3.000 bộ đồ phòng dịch với tổng giá trị hơn 550 
triệu đồng. Bên cạnh đó, May 10 ủng hộ vào quỹ xã hội 
từ thiện trên 500 triệu đồng.

Giải thưởng Sao Vàng đất Việt 2021 chính là một 
minh chứng cho những kết quả mà May 10 đã đạt được, 
cũng là động lực để TCT không ngừng phấn đấu chăm 
lo cho người lao động, đóng góp lớn hơn cho cộng 
đồng, xã hội

Tối 30/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, trong khuôn khổ chương trình Đại hội 
đại biểu Toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2025, Trung 
ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ 
chức Lễ trao “Giải thưởng Sao Vàng đất Việt” năm 2021 với chủ đề "Ánh sáng của tương 
lai”. TCT May 10 đã vượt qua những tiêu chí khắt khe để được vinh danh Top 100 và là lần 
thứ 10 liên tiếp nhận giải thưởng này.

MAY 10 

NTT

ĐẠT TOP 100 GIẢI SAO VÀNG ĐẤT VIỆT

“

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt đại diện cho May 10 nhận giải 
Sao vàng Đất Việt
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Tham dự lễ khai trương có ông Vũ Đức 
Giang - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, ông 
Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc và các 
ông/bà lãnh đạo Tổng công ty, phụ trách 

các chi nhánh, đối tác...

Trung tâm thời trang May 10 Centurion Group là 
một trong những hoạt động cụ thể hóa chiến lược phát 
triển thị trường nội địa của May 10, cũng là cách để 
doanh nghiệp phục vụ khách hàng tốt hơn, cung cấp 
nhiều sản phẩm mới, đa dạng, phù hợp với xu hướng 
doanh nghiệp sản phẩm thời trang, may mặc tại thị 
trường nội địa.

May 10 Centurion tại tầng 2 TTTM SC VivoCity, 
1058 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ 
Chí Minh có diện tích 105 m2 với không gian mua 
sắm hiện đại, sang trọng và tiện ích cùng nhiều mẫu 
mã sản phẩm thời trang nam, nữ, đầm, áo dài cách 
tân hay veston đủ phân khúc trung, cao cấp đến bình 
dân. Sản phẩm tại đây là sự kết hợp giữa hai dòng 
sản phẩm thời trang M10, Grusz và dịch vụ may đo 
Veston cao cấp; góp phần tạo nên một trung tâm 

mua sắm thời trang đẳng cấp, thoả mãn nhu cầu mua 
sắm của khách hàng. 

Nhân dịp khai trương, như một món quà tri ân dành 
tặng các quý khách hàng, bắt đầu từ ngày 02/4 đến hết 
ngày 10/4/2022, Trung tâm thời trang May 10 tại VivoCity 
đã diễn ra chương trình khuyến mại với nội dung ưu đãi:

- Giảm 20% cho tất cả các sản phẩm thời trang 
nguyên giá có đơn giá từ 150.000 đồng trở lên. Giảm giá 
30% cho khách hàng VIP từ 02-03/4/2022.

- Tặng quà hấp dẫn cho 100 khách hàng mua đầu tiên

- Mua 2 tặng 1 một số sản phẩm. 

Trong ngày khai trương, gian hàng đã tiếp đón trên 
1000 lượt khách tham quan, mua sắm với những trải 
nghiệm và đánh giá tích cực về một thương hiệu thời 
trang thuần Việt...

Sự ra mắt của trung tâm thời trang May10 Centurion 
tại Vivo city đã nâng cao sức ảnh hưởng và hình ảnh 
thương hiệu May 10 tại HCM, được khách hàng, đối tác 
khu vực đánh giá cao

Với mục tiêu phát triển thị trường khu vực Nam Trung Bộ giai đoạn 2022 - 2025, ngày 
02/4/2022 TCT May 10 tổ chức khai trương Trung tâm thời trang May 10 Centurion tại 
Trung tâm thương mại SC VivoCity. Đây là bước chuyển lớn trong việc định vị hình ảnh 
thương hiệu May 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

PTT&TT

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM THỜI TRANG MAY 10 
TẠI TTTM SC VIVOCITY

Các đại biểu tham dự buổi lễ khai trương Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm thời trang May 10
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Giảm tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải đang là một trong những thước đo quan 
trọng đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Bởi vậy, từ nhiều năm qua, Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã luôn chủ động trong việc triển khai các giải 
pháp hữu hiệu nhằm kéo giảm tổn thất, qua đó góp phần nâng cao chất lượng và đảm bảo 
truyền tải đầy đủ điện năng cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

KÉO GIẢM TỶ LỆ TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG 
TRÊN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

EVNNPT: ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP 

LÊ TUẤN

Hiện nay, EVNNPT đang quản lý, vận 
hành 26.859 km đường dây (bao gồm 
8.969 km đường dây (ĐZ) 500 kV và 
17.890 km ĐZ 220 kV); 172 trạm biến áp 

(TBA) từ 220 kV đến 500 kV với tổng dung lượng đạt 
108.125 MVA. Do đặc điểm các tuyến ĐZ phải truyền 
tải một lượng lớn điện năng qua quãng đường xa, từ 
miền Bắc và miền Trung vào miền Nam, cộng với địa 
hình hình phức tạp tại nhiều vị trí cột… nên công tác 
giảm tổn thất điện năng của Tổng công ty gặp rất nhiều 
khó khăn. Đặc biệt, vào cao điểm các tháng mùa khô, 
nhiều ĐZ và TBA luôn phải hoạt động trong tình trạng 
đầy tải, đôi khi quá tải đã tạo ra những áp lực lớn cho 
EVNNPT trong việc kéo giảm tổn thất.

Đứng trước những khó khăn đó, thời gian qua, Tổng 
công ty đã chủ động áp dụng nhiều giải pháp hữu hiệu 
mang tính đột phá trong việc giảm tổn thất điện năng 
và xác định tính đồng bộ, liên kết giữa các giải pháp. 
Theo đó, trong công tác quản lý, EVNNPT đã tiếp 
tục đẩy mạnh củng cố và tăng cường hiệu lực, hiệu 
quả hoạt động của Ban Chỉ đạo giảm tổn thất điện 
năng trên cơ sở giao chỉ tiêu tổn thất cho từng Công ty 
truyền tải. Đồng thời, có đánh giá thực hiện theo từng 
tháng, quý, năm và gắn kết quả thực hiện của các chỉ 
tiêu với trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; Tăng 
cường công tác đào tạo, bồi huấn nâng cao nghiệp vụ 
công tác quản lý tổn thất điện năng. Ngoài ra, đối với 
nhóm các giải pháp trong vận hành (chống đầy, quá tải 
thiết bị, sự cố và điện áp thấp), EVNNPT đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc theo dõi sát mức độ mang tải và 
trào lưu công suất của các ĐZ, MBA, nhằm giảm thiểu 
tối đa sự cố lưới điện, không để xảy ra sự cố chủ quan; 

Phối hợp với các Trung tâm Điều độ xây dựng các giải 
pháp, phương án để tránh vận hành quá tải, hoặc non 
tải tại các ĐZ, MBA và thiết bị lưới điện; Đề xuất thay 
thế, nâng khả năng tải các ĐZ, MBA thường xuyên đầy 
tải và có tổn thất cao…

Đối với công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT đã 
tập trung phát triển lưới điện mới, đồng thời cải tạo, 
chống quá tải lưới điện. Riêng năm 2021 vừa qua, Tổng 
công ty đã hoàn thành việc đóng điện tại 42 công trình. 
Trong đó, có nhiều dự án giữ vai trò hết sức quan 
trọng, phục vụ giải tỏa công suất các nguồn điện BOT, 
năng lượng tái tạo, thủy điện như: Dự án các ĐZ 500 
kV Dốc Sỏi - Pleiku 2;  Mỹ Tho - Đức Hòa; TBA 500 
kV Đức Hòa; Nâng công suất TBA 500 kV Pleiku 2; 

Tăng cường công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng ĐZ 
và TBA sẽ góp phần giảm tổn thất điện năng
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Các đường dây 220 kV Mường Tè - Lai Châu, Đông 
Hà - Lao Bảo, Quảng Ngãi - Quy Nhơn; Các TBA 220 
kV Thủy Nguyên, Bến Lức, Giá Rai… Qua đó, đã góp 
phần kéo giảm tổn thất điện năng, cũng như đảm bảo 
cấp điện cho các vùng trọng điểm kinh tế của đất nước 
như: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các phụ tải 
quan trọng khác theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam.

Nhờ làm tốt các giải pháp hữu hiệu đó, tỷ lệ tổn 
thất điện năng trên lưới điện truyền tải đã giảm theo 
từng năm. Điển hình từ năm 2015 đến hết năm 2021, tỷ 
lệ này đã giảm từ 2,34% xuống còn 2,29% và đang dần 
đạt đến ngưỡng tiệm cận với tổn thất kỹ thuật, cũng 
như tương đương với mức tổn thất điện năng trên lưới 
điện truyền tải của các quốc gia tiên tiến trên thế giới 
như: Hà Lan, Đức, Australia, Thụy Điển… Từ đó, đã 
góp phần nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống truyền 
tải điện.

Thời gian tới, để tỷ lệ tổn thất điện năng trên 
lưới điện tiếp tục duy trì ở ngưỡng thấp nhất có thể 
nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Đến năm 2025, 
EVNNPT thuộc 10 nước hàng đầu châu Á và đến 
năm 2030 đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong 
lĩnh vực truyền tải điện”, Tổng công ty đã đề ra hàng 
loạt các nhóm giải pháp. Trong đó, sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng các công 
nghệ, thiết bị mới, hiện đại trong quá trình quản lý 
kỹ thuật, quản lý vận hành; Đẩy mạnh ứng dụng thiết 
bị bay không người lái, camera giám sát và ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác quản lý, sửa chữa, 
bảo dưỡng, giám sát vận hành ĐZ và TBA truyền tải. 
Đồng thời, Tổng công ty cũng sẽ nghiên cứu và tăng 
cường ứng dụng các giải pháp giám sát và giám sát 
trực tuyến tình trạng vận hành của các thiết bị chính 
trên lưới điện theo thời gian thực, giám sát nhiệt động 
ĐZ; Nghiên cứu và thực hiện các giải pháp gám sát 
thông tin về hành lang, công trình lưới điện, trào lưu 
công suất theo khu vực địa lý, tình hình thời tiết tại 
các trạm biến áp và ở những khu vực có ĐZ đi qua…

Mặt khác, EVNNPT cũng sẽ nỗ lực hoàn thành các 
mục tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2022 
đã đề ra nhằm nâng cao năng lực lưới điện truyền tải 
và chống quá tải. Theo đó, Tổng công ty đang tập 
trung chỉ đạo đảm bảo tiến độ hoàn thành các công 
trình công trình trọng điểm như: các ĐZ 500 kV mạch 
3 Vũng Áng - Quảng Trạch - Pleiku 2; Thường Tín - 
Tây Hà Nội, Nho Quan - Phủ Lý - Thường Tín; các 
TBA 500 kV Long Thành; Lắp máy thứ 2 TBA 500 kV 
Đăk Nông, Ô Môn; ĐZ 220 kV M2 Thanh Hóa - Nghi 
Sơn - Quỳnh Lưu, Bắc Giang - Lạng Sơn; các TBA 220 
kV: Yên Hưng, Yên Mỹ, Bá Thiện, Hải Châu... Lắp đặt 
tụ/kháng bù để đảm bảo điện áp khu vực miền Bắc... 
Ngoài ra, EVNNPT còn quyết tâm đảm bảo tiến độ 
các công trình đấu nối, giải tỏa công suất các nguồn 
điện BOT Vân Phong, Hải Dương, Nhà máy Nhiệt điện 
Sông Hậu; Các công trình phục vụ giải tỏa công suất từ 
nguồn năng lượng tái tạo, các nguồn thủy điện khu vực 
Tây Bắc và mua điện từ Lào

Truyền tải xa một lượng lớn điện năng qua nhiều địa hình phức tạp đang là nguyên nhân chính gây tổn thất trên lưới điện
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Để có được thứ hạng tín dụng cao do 
Fitch Ratings bình chọn, hàng năm, 
EVNNPC đều đảm bảo được các yêu 
cầu về báo cáo tài chính và được kiểm 

toán độc lập. Đồng thời, Tổng công ty phải đưa ra 
những báo cáo về kế hoạch tài chính, kinh doanh trong 
những năm tiếp theo và liên tục cập nhật thông tin gửi 
tới tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings. Đặc biệt, 
báo cáo tài chính của EVNNPC luôn mang đầy đủ tính 
trung thực, minh bạch, khách quan, rõ ràng và đảm bảo 
các tiêu chuẩn quốc tế của Ngân hàng Thế giới (World 
Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… Ngoài ra, 
xếp hạng tín nhiệm của EVNNPC còn được xác lập 
trên cơ sở vị thế của Tổng công ty trong lĩnh vực phân 
phối điện tại miền Bắc với mạng lưới khách hàng đa 
dạng và ổn định, khoảng hơn 10 triệu khách hàng, lớn 
nhất trong các Tổng công ty phân phối của EVN. Cùng 
với đó, EVNNPC còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ 
từ Chính phủ và mối liên kết chặt chẽ với Công ty mẹ 
là EVN. Nhờ vậy, Tổng công ty đã gia tăng được doanh 
thu và lợi nhuận.

Theo đại diện EVNNPC cho biết: Trước đây, việc 
huy động vốn phục vụ cho công tác đầu tư xây dựng, 
phát triển hạ tầng lưới điện của Tổng công ty chủ yếu 
thông qua các kênh vốn vay ODA của các tổ chức tài 
chính quốc tế như World Bank, JICA, ADB…, hoặc các 
ngân hàng thương mại trong và ngoài nước. Trong đó, 
phần nhiều các khoản vay nước ngoài đều phải có sự 
bảo lãnh của Chính phủ. Tuy nhiên, hiện nay Chính 
phủ đang thực hiện chủ trương giảm nợ công và giảm 
bảo lãnh các khoản vay cho các doanh nghiệp, trong 
khi đó, doanh nghiệp muốn vay vốn không có bảo lãnh 

Chính phủ thì phải có xếp hạng tín nhiệm tín dụng 
quốc tế. Chính vì vậy, dấu mốc đạt mức tín nhiệm tài 
chính “BB” với “Triển vọng tích cực” do Fitch Ratings 
xếp hạng là nền tảng quan trọng để EVNNPC từng 
bước tự chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài 
trợ cho các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa 
cơ cấu nguồn vốn và đa dạng hóa nguồn huy động.

Theo tính toán, mỗi năm EVNNPC cần một lượng 
vốn rất lớn để đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện. Dự 
kiến, sản lượng điện thương phẩm của toàn Tổng công 
ty sẽ tiếp tục tăng từ 8 - 9% trong 03 năm tới. Chỉ tính 
riêng trong năm 2022 này, Tổng công ty phải bố trí tổng 
nguồn vốn đầu tư lên tới gần 17,98 nghìn tỷ đồng để khởi 
công 96 dự án; đóng điện 79 dự án và chuẩn bị đầu tư 
129 danh mục khác. Trong đó, EVNNPC sẽ tập trung 

Trong những năm qua, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã có những bước tiến 
mới trên con đường nâng cao năng lực tài chính. Điều này được minh chứng rõ nét thông qua 
việc Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng tín dụng uy tín nhất thế giới) đã xếp hạng 
tín nhiệm ở mức “BB” với “Triển vọng tích cực”. Xếp hạng này ngang bằng với xếp hạng tín 
nhiệm quốc gia và xếp hạng của Công ty mẹ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

THÔNG QUA XẾP HẠNG TÍN DỤNG 
CỦA FITCH RATINGS

EVNNPC: KHẲNG ĐỊNH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VỮNG MẠNH

TUẤN ANH

EVNNPC sẽ tiếp tục đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư 
để phát triển hạ tầng lưới điện
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hoàn thành nhiều dự án trọng điểm để đảm bảo cấp 
điện, cũng như giải tỏa công suất tại một số nhà máy 
thủy điện miền Bắc như: Đóng điện toàn bộ các xuất 
tuyến 110 kV sau các TBA 220 kV Hưng Yên, Yên Mỹ, 
Vũng Áng, Yên Thủy, Bắc Quang, Bá Thiện… Đồng thời, 
cải tạo đường dây 110 kV sau TBA 220 kV Than Uyên 
- Than Uyên mạch 2; Cải tạo đường dây 110 kV Lào 
Cai - Cốc San - Than Uyên và đường dây 110 kV Mường 
Chà - Long Tạo… Mặt khác, Tổng công ty cũng sẽ nỗ lực 
triển khai các công trình san tải lưới điện để đáp ứng nhu 
cầu phụ tải tăng cao tại các khu vực: Hải Phòng, Thanh 
Hóa, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Quảng Ninh và Bắc Ninh… 
Do vậy, EVNNPC sẽ cần phải đa dạng hóa các nguồn 
vốn đầu tư nhằm giải quyết các khó khăn trọng việc xây 
dựng, phát triển hạ tầng lưới điện theo kế hoạch đề ra.

Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư, thời gian tới, 
bên cạnh việc EVNNPC tiếp tục vận động và sử dụng 
nguồn vốn vay ODA từ các nhà tài trợ truyền thống, 
nguồn vốn vay ưu đãi với lãi suất thấp của các tổ chức 
tín dụng ở trong và ngoài nước, thì Tổng công ty sẽ 
tiến tới tổ chức phát hành trái phiếu dài hạn thông 
qua kết quả xếp hạng tín nhiệm tài chính của Fitch 
Ratings. Ngoài ra, Tổng công ty cũng sẽ có những 
đề xuất, kiến nghị với các cơ quan chức năng về các 

phương án linh hoạt trong công tác bảo lãnh vay vốn, 
đặc biệt là vay vốn nước ngoài để đầu tư các công 
trình lưới điện có suất đầu tư lớn để giảm thiểu thời 
gian thu xếp vốn, thời gian thực hiện và tăng hiệu quả 
đầu tư dự án.

Có thể khẳng định, chất lượng xếp hạng tín nhiệm 
tài chính cao của EVNNPC ở mức “BB” với “Triển vọng 
tích cực” đã tạo ra những lợi thế trong việc đảm bảo các 
khoản vay, gia hạn mức cho vay, giảm lãi suất và phát 
hành trái phiếu quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng đối 
với Tổng công ty và kết quả xếp hạng tín nhiệm này 
chính là nền tảng quan trọng để EVNNPC từng bước tự 
chủ hoàn toàn trong việc huy động vốn để tài trợ cho 
các dự án trong tương lai bằng cách tối ưu hóa cơ cấu 
vốn, cũng như đa dạng hóa nguồn huy động

EVNNPC tiếp tục được Tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế Fitch Ratings đánh giá ở mức “BB -  Triển vọng tích cực”

Định mức tín nhiệm là việc đánh giá khả năng thanh 
toán các khoản nợ vay một cách đầy đủ và đúng hạn 
của một tổ chức hay một quốc gia dựa trên cơ sở 
nghiên cứu toàn diện các yếu tố bên trong, cũng như 
bên ngoài tác động đến khả năng trả nợ của tổ chức hay 
quốc gia đó. Theo cách xếp hạng thông thường, A là 
mức tín dụng an toàn nhất và C là rủi ro nhất.
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HBT Việt Nam là doanh nghiệp uy tín 
chuyên sản xuất, cung ứng các dòng máy 
biến thế và thiết bị điện chất lượng cao. 
Nhờ chiến lược kinh doanh bài bản, các 

sản phẩm của HBT đã không chỉ được thị trường trong 
nước ưa chuộng, có mặt ở nhiều công trình và dự án 
trọng điểm, mà còn vươn lên, mở rộng tới các quốc 
gia khác như: Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines,... 
với biên độ tăng trưởng từ 30 - 40%/năm. Để có được 
những kết quả nổi bật đó, bên cạnh sự điều hành sáng 
tạo, khoa học của Ban Lãnh đạo Công ty kết hợp với sự 
hăng say lao động của toàn thể CBCNV-NLĐ, thì một 
phần rất lớn là nhờ việc HBT Việt Nam đã đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ số và không ngừng đầu tư các dây 
chuyền tự động, hiện đại vào quá trình sản xuất sản 
phẩm MBA.

Có thể nói, việc đẩy mạnh chuyển đổi số, cũng như 
đổi mới công nghệ là hoạt động nằm trong chiến lược 
phát triển của HBT Việt Nam nhằm đảm bảo mục tiêu 
tạo ra sản phẩm nổi bật, gia tăng sản lượng để mở rộng, 
phát triển thị trường. Từng bước triển khai số hóa trong 
sản xuất còn giúp Công ty đa dạng hóa sản phẩm theo 
hướng khác biệt về chất lượng để khẳng định thương 
hiệu, giảm tối đa tiêu hao vật tư, nguyên liệu, năng 
lượng, nhân công, bộ máy quản lý… 

Hiện nay, HBT Việt Nam đã đầu tư đồng bộ hệ 
thống dây chuyền sản xuất theo hướng tự động hóa và 
những hệ thống này đều được điều khiển từ xa thông 
qua phần mềm trên điện thoại, hoặc máy vi tính kết nối 
internet như: Dây chuyền cắt tôn; Dây chuyền quấn 
dây; Dây chuyền sấy chân không; Dây chuyền ghép lõi 
từ; Dây chuyền sản xuất lõi tôn Sillic Ecoline TBA 400 - 
Georg… với nhiều tính năng, ưu điểm nổi trội. Ngoài ra, 
để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp, 

HBT Việt Nam cũng đang áp dụng phần mềm quản 
lý mục tiêu và phần mềm quản lý doanh số bán hàng 
(CRM). Đây là những ứng dụng hiện đại, giúp Công 
ty quản lý KPI và chấm KPI một cách hoàn toàn tự 
động. Đồng thời, phần mềm còn cho phép quản lý toàn 
bộ công việc của nhà máy, cũng như nắm bắt, theo 
dõi thông tin về thị trường và khách hàng sử dụng sản 
phẩm MBA do HBT sản xuất. 

Xác định chuyển đổi số và tự động hóa các thiết bị công nghệ trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh là chiếc chìa khóa vàng để đi tới thành công, thời gian qua, Công ty Cổ phần Sản xuất 
Biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) đã không ngừng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
số, đầu tư các dây chuyền sản xuất tự động, hiện đại, nhằm tạo ra các sản phẩm máy biến 
áp (MBA) chất lượng lượng cao phục vụ thị trường, đồng thời tạo ra lợi thế cạnh tranh, bứt 
tốc phát triển.

TUẤN ANH

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ CHÌA KHÓA VÀNG 
HƯỚNG ĐẾN THÀNH CÔNGHBT VIỆT NAM:

HBT Việt Nam đã khẳng định vững chắc thương hiệu 
thông qua các sản phẩm MBA chất lượng cao
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Bên cạnh đó, Công ty còn tiến hành thử nghiệm các 
ứng dụng mới như: ERP; MYXTEAM… Khi vận hành 
đồng bộ những phần mềm này sẽ giúp HBT Việt Nam 
quản lý công việc một cách hiệu quả nhất. Theo đó, 
ứng dụng sẽ đưa ra những cảnh báo về khối lượng công 
việc của Công ty nhằm tránh bỏ sót công việc; Giảm 
thời gian trao đổi thông tin giữa các bộ phận. Đặc biệt, 
trong quá trình thực hiện, phần mềm luôn kiểm soát 
được hệ thống nhân sự như: Số lượng CBCNV-NLĐ 
đến làm việc tại cơ quan và tiến độ thực hiện công việc 
của từng bộ phận, cá nhân để Ban lãnh đạo Công ty kịp 
thời nắm bắt và đưa ra quyết định phù hợp…  Mặt khác, 
phần mềm cũng cho phép giám sát được tình trạng 
nguyên vật liệu đầu vào; Tiến độ sản xuất và tiến độ 
triển khai thực hiện đơn hàng; Kiểm soát chi phí; Kiểm 
soát lượng hàng tồn kho… một cách dễ dàng.

Ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng Giám đốc HBT 
Việt Nam cho biết: Tự động hóa dây chuyền sản xuất 
và chuyển đổi số đang là chiếc chìa khóa vàng để đi 
tới thành công đối với mỗi doanh nghiệp. Tại HBT 
Việt Nam, Ban lãnh đạo Công ty xác định, tự động 

hóa, kết hợp với áp dụng tài nguyên số và nguồn lực 
số chính là động lực tăng trưởng. Điều này cho phép 
doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm mới, giúp gia tăng 
sản lượng, năng suất lao động, cũng như sử dụng hợp 
lý, tiết kiệm nguyên vật liệu… Qua đó, HBT Việt Nam 
sẽ tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc 
đẩy tăng trưởng nhanh và nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh. 

Thời gian tới, Công ty tiếp tục đẩy mạnh đầu tư 
công nghệ cao, hiện đại vào sản xuất, với chế độ vận 
hành tự động có kết nối kỹ thuật số, nhằm giảm sự 
phụ thuộc vào tay nghề nhân công. Đặc biệt, HBT Việt 
Nam cũng sẽ tập trung xây dựng thành công mô hình 
chuyển đổi số hoàn toàn nhà máy; Từng bước xây dựng 
hạ tầng kết nối vạn vật IOT để vận hành Công ty theo 
hướng tự động hóa. Bởi, khi xây dựng xong hạ tầng 
IOT, thì tất cả các thông số cần thiết phục vụ sản xuất 
sẽ được hiển thị chi tiết trên màn hình lớn tại phòng 
điều hành. Từ đó, giúp Ban Lãnh đạo Công ty dễ dàng 
nắm bắt và đưa ra những quyết định và định hướng 
trong sản xuất

Dây chuyền công nghệ sản xuất lõi tôn Sillic Ecoline TBA 400 - Georg hiện đại đang được Công ty áp dụng
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NGUYỄN VĂN KHÁNH

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh đã tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế 
trên toàn cầu. Nước ta thực hiện giãn cách kéo dài, nhiều doanh nghiệp rơi vào tình trạng đình 
trệ trong hoạt động, nhưng Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung (SMB) vẫn vượt qua 
thách thức, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Đó là đánh giá của phần lớn 
các cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của SMB được tổ chức vào ngày 
15/4/2022 tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, ngành sản xuất rượu, bia còn chịu 
tác động của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, 
trong đó, hạn chế việc quảng bá sản phẩm, 
tăng nặng hình phạt sử dụng bia, rượu khi 

tham gia giao thông…; tình trạng biến đổi khi hậu diễn 
biến phức tạp tác động đến sản xuất nói chung làm cho 
người tiêu dùng hạn chế chi tiêu, trong đó có mặt hàng 
bia, rượu; giá nguyên vật liệu trong sản xuất bia không 
giảm... Trước thực trạng trên, Hội đồng Quản trị (HĐQT) 
đã tổ chức 4 phiên họp theo định kỳ, trong đó có 01 phiên 
trực tuyến, 05 phiên họp bằng hình thức lấy ý kiến các 
Thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 09 Nghị quyết 
và 24 Quyết định để chỉ đạo hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của Công ty, trong đó có các giải pháp triển khai 
cụ thể. Trước hết, tiết giảm các chi phí thường xuyên; tiết 

giảm định mức kinh tế kỹ thuật, đặc biệt là các nguyên vật 
liệu chính; giảm các định mức tiêu hao năng lượng như: 
CO2, khí nén, điện, nước; giảm chi phí tài chính, đồng 
thời, tăng doanh thu từ tài chính; khai thác và mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm tự doanh. Với định hướng trên, 
HĐQT giao cho Ban điều hành chỉ đạo cụ thể trong sản 
xuất - kinh doanh của Công ty. 

Với 5 giải pháp được điều hành cụ thể, kết quả sản 
xuất - kinh doanh của Công ty không những tháo gỡ 
cơ bản được những tác động tiêu cực mà còn giữ vững 
sự ổn định, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu mà Đại hội 
cổ đông đề ra. Kết quả: Tổng sản lượng tiêu thụ đặt 
176,72 triệu lít bia các loại, trong đó, bia tự doanh đạt 
mức khá ấn tượng, bù đắp cho sản phẩm Bia Sài Gòn 

CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH 

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 

Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn miền Trung năm 2022
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thiếu hụt. Tổng doanh thu 1.166,02 tỷ đồng. Lợi nhuận 
trước thuế 189,81 tỷ đồng. Nộp ngân sách 1063,4 tỷ 
đồng. Lãi cơ bản trên 1 cổ phiếu là 6.014 đồng. Mức 
chia cổ tức 35%, lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 
108,3 tỷ đồng.

Năm 2022, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn 
phức tạp khi một số biến thể mới xuất hiện. An ninh 
thế giới diễn biến khó lường đã đẩy giá nguyên nhiên 
vật liệu cho sản phẩm bia tăng mạnh. Theo tính toán 
thời điểm hiện tại, giá bao bì (nguyên liệu làm vỏ lon 
bia) tăng 480 đ/lít bia, nguyên liệu Mal tăng 150đ/lít 
bia; Nghị định 100/2019/NĐ-CP tiếp tục tác động đến 
tiêu thụ bia, rượu; diễn biến thời tiết ngày càng phức 
tạp… đây là những thách thức lớn cho quá trình sản 
suất - kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, cũng có một 
số thuận lợi như: Kinh tế nước ta được dự báo sẽ được 
phục hồi, Công ty đã rút ra được bài học trong thách 
thức, Bia Sài Gòn chất lượng ổn định và vẫn là thương 
hiệu mạnh. 

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành một số chỉ tiêu 
chính: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ 196 triệu lít bia 
các loại; tổng doanh thu 1.300 tỷ đồng; lợi nhuận trước 
thuế 138 tỷ đồng; nộp ngân sách 1.200 tỷ đồng, cần 
thực hiện các giải pháp sau: 

Về công tác quản trị sản xuất - kinh doanh: Điều 
chỉnh linh hoạt chiến lược kinh doanh, trong đó hướng 
tới xuất khẩu sản phẩm bia phù hợp với tình hình mới. 
Tiếp tục rà soát tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu, 
có các giải pháp để ứng phó kịp thời với các khó khăn 
như giá cả nguyên vật liệu tăng đột biến. Chủ động 
phối hợp với đơn vị thương mại trong khu vực đẩy 
mạnh quảng bá tiêu thụ sản phẩm Bia Sài Gòn. 

Về công tác đầu tư: Ưu tiên đầu tư trang thiết bị 
các dự án có tính cấp bách nhằm đảm bảo chất lượng 
sản phẩm. Tính toán tiếp tục tiết giảm năng lượng điện, 
nước, chi phí bảo trì. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong 
điều hành, trong điều kiện cho phép có thể mở rộng 
lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh. Chú trọng công tác 
quản trị rủi ro về mặt pháp lý, kiểm soát tốt nội bộ, chú 
trọng đến công tác môi trường, phòng chống cháy nổ, 
an toàn trong lao động. Thực hiện đúng chính sách đối 
với người lao động theo pháp luật.   

Với những bài học kinh nghiệm được đúc kết từ 
những thách thức của năm 2021 và với sự quan tâm của 
địa phương, sự giúp đỡ tạo điều kiện nhiều mặt, nhất 
là trong lĩnh vực kỹ thuật của Tổng công ty Bia - Rượu 
- Nước giải khát Sài Gòn, tin rằng, SMB sẽ hoàn thành 
được các chỉ tiêu mà Đại hội cổ đông năm 2022 đề ra



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022)22 23

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

TẦM VÓC VÀ QUY MÔ VƯỢT TẦM “DU LỊCH 
SẠCH ASIAN”

Năm 2020, thành phố biển Quy Nhơn được phong 
tặng danh hiệu Thành phố Du lịch sạch Asian. Sau 2 
năm, sự xuất hiện của  MerryLand Quy Nhơn đã nâng 
tầm du lịch Quy Nhơn vượt khu vực Đông Nam Á. 
Như một viên kim cương đang lấp lánh trên bầu trời 
du lịch Quy Nhơn,  MerryLand Quy Nhơn sở hữu vị trí 
biệt lập: Hai bên là vách núi, xoải dài ra biển với một 
bờ cát trắng thoai thoải tiếp giáp với làn nước trong 
xanh tạo ra một khu vực hoang sơ thanh thoát với tầm 
nhìn độc tôn, hưởng trọn vẻ đẹp lộng lẫy của núi rừng, 
thung lũng và biển cả. Marriott Quy Nhon Resort & 
Spa giữ vai trò điểm nhấn của “Thành phố bán đảo du 

lịch, thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế” này, 
là một trong những hạng mục chính thuộc siêu dự án 
MerryLand Quy Nhơn, đang được triển khai xây dựng 
tại xã Nhơn Hải, TP. Quy Nhơn với tổng số vốn giai 
đoạn 1 lên tới 57.000 tỉ đồng (2,5 tỉ USD), do Tập đoàn 
Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

 MerryLand Quy Nhơn trải dài trên diện tích hơn 
100ha, với bãi biển riêng và phong cảnh tuyệt vời bao 
quanh. Marriott Quy Nhon Resort & Spa là một trong 
những phân khu cao cấp nhất của MerryLand Quy 
Nhơn. Phân khu cung cấp đến du khách 250 phòng 
khách sạn, 390 căn villa mang kiến trúc độc đáo, được 
thiết kế tinh tế theo tiêu chuẩn 5 sao quốc tế. Hòa hợp 
với không gian tổng thể của toàn bộ dự án MerryLand 

MERRYLAND QUY NHƠN:
“THỎI NAM CHÂM” CỰC MẠNH 

CHO DU LỊCH BÌNH ĐỊNH

VĂN THUẬN

Hướng tới sự kiện mở cửa du lịch Việt Nam năm 2022, ngày 16/3, Tập đoàn Hưng Thịnh 
phối hợp với Tập đoàn Marriott International tổ chức Lễ ký kết quản lý, vận hành và động 
thổ chuỗi khách sạn 5 sao cao cấp Marriott Quy Nhơn Resort & Spa tại khu du lịch Hải 
Giang, thành phố biển Quy Nhơn. MerryLand Quy Nhơn đã thực sự như một “thỏi nam 
châm” cực mạnh tạo động lực cho du lịch Bình Định, bởi tương lai, Merry Land Quy Nhơn 
sẽ là “Thành phố bán đảo du lịch thương mại thông minh đẳng cấp quốc tế”.

Tập đoàn Hưng Thịnh cùng Tập đoàn Marriott International ký kết quản lý, vận hành và động thổ chuỗi khách sạn 5 sao 
cao cấp Marriott Quy Nhon Resort & Spa.
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Quy Nhơn là hệ thống kênh đào kỷ lục, thiết lập hành 
trình tận hưởng khác biệt với trải nghiệm mua sắm gắn 
liền sông nước, sân golf 18 lỗ, bến du thuyền cung cấp 
những hải trình nối liền các địa danh. Marriott Quy 
Nhon Resort & Spa sẽ là thỏi nam châm thu hút dòng 
du khách cao cấp trong nước và quốc tế, góp phần 
quan trọng làm nên đẳng cấp quốc tế cho MerryLand 
Quy Nhơn. 

 Đây sẽ là điểm đến của dòng du khách cao cấp, 
thỏa mãn mong muốn tìm kiếm một không gian nghỉ 
dưỡng phong cách sang trọng quốc tế mà vẫn đậm dấu 
ấn bản địa giữa cảnh quan miền nhiệt đới. Marriott 
Quy Nhon Resort & Spa đồng thời góp phần giải cơn 
khát cơ sở lưu trú 5 sao của thành phố biển Quy Nhơn, 
góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa Quy Nhơn trở 
thành điểm đến của châu Á vào năm 2030.

LẤP LÁNH MỘT VỊ THẾ DU LỊCH BỀN VỮNG

Theo ông Nguyễn Văn Cường, Phó Chủ tịch Tập 
đoàn Hưng Thịnh: Marriott Resort & Spa vừa hội đủ 
những đặc quyền riêng tư, vừa sôi động cho những nhu 
cầu giải trí, mua sắm và trải nghiệm độc nhất vô nhị tích 
hợp tại MerryLand Quy Nhơn. Nằm kế cận với Marriott 
Quy Nhon Resort & Spa là Bizhouse Canal District, phân 
khu được mệnh danh “trái tim sôi động” của toàn dự án 
MerryLand Quy Nhơn. Đây sẽ là trung tâm của những 
lễ hội quốc tế sôi động ngày đêm, những màn trình diễn 
nhạc nước kết hợp 3D mapping, âm thanh, ánh sáng và 
hoạt động mua sắm, giải trí náo nhiệt diễn ra suốt 24/7... 
Theo đó, với quy mô 695 ha, MerryLand Quy Nhơn 
được kiến tạo thành 15 phân khu: Khách sạn cao cấp 5 
sao ven biển; những biệt thự trên đồi cùng tiện ích hồ 
cảnh quan; Quảng trường Hạnh Phúc... Trong đó, phân 
khu Canal District sẽ ra mắt trong năm 2022 gồm 36 
tuyến phố.

 MerryLand Quy Nhơn mở đầu cho giai đoạn hợp 
tác sâu rộng giữa 2 Tập đoàn trong quản lý, vận hành 
chuỗi khách sạn mang thương hiệu Marriott trong 
tương lai. Đây cũng là lần đầu tiên TP. Quy Nhơn hiện 
diện thương hiệu quản lý, vận hành khách sạn quốc tế 
5 sao Marriott International.

 Đối với Tập đoàn Marriott International, minh 
chứng qua gần 100 năm kinh nghiệm và năng lực quản 
lý, vận hành trên toàn thế giới, ông Hà Quốc Minh, 
Đại diện Phát triển Kinh doanh của Tập đoàn Marriott 
International tại Việt Nam khẳng định, sẽ mang đến cho 
Marriott Quy Nhon Resort & Spa những dịch vụ tốt 
nhất, trải nghiệm xứng tầm dành cho du khách cao cấp 
trong nước và quốc tế. Khi hoàn thiện, Marriott Quy 
Nhon Resort & Spa sẽ là một trong những biểu tượng 
du lịch của “thành phố bán đảo” nói riêng và TP. Quy 

Nhơn nói chung. Du khách lưu trú tại Marriott Quy 
Nhon Resort & Spa sẽ được hưởng trọn hệ thống tiện 
ích khổng lồ bao phủ MerryLand Quy Nhơn.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy 
Nhơn bày tỏ tin tưởng với sự cộng hưởng giữa Tập đoàn 
Hưng Thịnh - chủ đầu tư tâm huyết, có hoài bão, khát 
vọng đóng góp cho Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định 
nói chung và Marriott International - một Tập đoàn và 
thương hiệu khách sạn danh tiếng thế giới sẽ góp phần 
đưa Quy Nhơn chinh phục tầm nhìn châu Á

Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn Ngô Hoàng Nam 
phát biểu tại buổi lễ

Lễ động thổ xây dựng Dự án

Phối cảnh chuỗi khách sạn Marriott Quy Nhon Resort & Spa 
tại MerryLand Quy Nhơn
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DOANH NHÂN TRẺ TỈNH BÌNH ĐỊNH:

VĂN THUẬN

Với nội dung định hướng: “Đoàn kết - Tiên phong - Phát triển”, ngày 23/3/2022 tại thành 
phố Quy Nhơn, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 
2021-2026.

ĐOÀN KẾT, TIÊN PHONG VÀ PHÁT TRIỂN

Tham dự Đại hội, về phía Trung ương có 
ông Nguyễn Hải Minh - Phó Chủ tịch 
Thường trực Hội LHTN Việt Nam; ông 
Lương Thế Hùng và bà Lê Thị Nam 

Phương - Phó Chủ tịch Hội DNT Việt Nam. Về phía 
địa phương, có các ông: Vũ Hoàng Hà - nguyên Ủy 
viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Kim 
Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long - Phó Bí thư Tỉnh ủy, 
Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ 
tịch Thường trực UBND tỉnh; cùng đại diện các sở, 
ban, ngành trong tỉnh, đại diện Hội DNT các tỉnh và 
gần 100 hội viên Hội DNT Bình Định.

SÔI NỔI NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC VỚI 
KHÁT VỌNG TUỔI TRẺ

Hội Doanh nhân trẻ (DNT) Bình Định hiện có 98 hội 
viên tham gia, độ tuổi trung bình của hội viên là 36 tuổi, 
Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, một trong những thành tựu 
nổi bật của Hội chính là nâng cao năng lực quản trị doanh 
nghiệp cho hội viên. Hội nhận định đây chính là vấn đề 
quan trọng thiết thực cần làm để doanh nghiệp có thể 
thích ứng tốt với thời đại công nghệ chuyển đổi số.

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội DNT Bình Định đã 
thành lập 02 CLB trực thuộc Hội là CLB Văn hóa - Thể 
thao và CLB Khởi nghiệp; tổ chức được 25 hoạt động 
xúc tiến thương mại, giao lưu liên kết chương trình 
“Kết nối doanh nghiệp Bình Định - Đà Nẵng”; giao 
lưu với đoàn Caravan do Hội DNT TP Hồ Chí Minh tổ 
chức; phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến thương mại 
và tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Định cho các DN 
trong và ngoài nước… Ngoài ra, Hội đã tổ chức và tham 
gia hơn 10 cuộc tọa đàm, gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo 
Nhà nước với trên 300 lượt hội viên tham gia...

Hội đã vận động được hơn 9 tỷ đồng để thực hiện 
các chương trình an sinh xã hội; hỗ trợ xây dựng 20 nhà 
nhân ái với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng cho các gia đình 
chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó 
khăn; phối hợp xây dựng 02 km đường bê tông nông 
thôn tại phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn và xã Ân 

Phong, huyện Hoài Ân với số tiền gần 1,4 tỷ đồng; xây 
dựng 03 sân chơi thiếu nhi tại thị An Nhơn, huyện Vĩnh 
Thạnh với tổng kinh phí 95 triệu đồng; phối hợp với 
doanh nghiệp hội viên trao tặng 01 bộ máy xét nghiệm 
Max -Prep trị giá 579 triệu đồng cho Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Bình Định, góp phần phát hiện và điều trị sớm căn 
bệnh ung thư cổ tử cung cho người dân…

Các Doanh nghiệp của Hội đã vượt khó trong đại 
dịch Covid-19, nỗ lực duy trì và tiếp tục phát triển quy 
mô sản xuất; tổ chức và tham gia các chương trình tập 
huấn, hội thảo mang tính chuyên đề tiêu biểu như: 
Chương trình Giao lưu với Giáo sư Phan Văn Trường 
với chủ đề “Đàm phán trong kinh doanh”; Hội thảo 
“Nâng cao năng lực quản trị tài chính”; Tập huấn 
thương mại điện tử: Giải pháp ứng dụng cho doanh 
nghiệp trong kỷ nguyên số; Hội thảo “11 chiến lược cần 
làm ngay giúp doanh nghiệp vượt qua khủng hoảng”; 
Hội thảo “Kiểm soát số liệu kế toán trước quyết toán 
dành cho lãnh đạo doanh nghiệp”...

Hội còn liên kết tổ chức và tham gia các hoạt động 
hỗ trợ công nghệ, pháp lý và các chế độ chính sách có 
lợi cho doanh nghiệp hội viên như: Hội nghị Tập huấn 
nâng cao trình độ, năng lực đàm phán, ký kết thực hiện 
hợp đồng, xử lí tranh chấp liên quan đến hoạt động 
logistic. Các hoạt động liên kết với ngân hàng được 
chú trọng, nhằm thông tin kịp thời đến hội viên những 
chính sách ưu đãi mới của Ngân hàng Nhà nước, các 

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long phát biểu chỉ đạo 
tại Đại hội
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nguồn vốn ưu đãi dành cho doanh nghiệp tạo điều kiện 
cho hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh.

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI CHO TẦM NHÌN TƯƠNG LAI

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long biểu dương những kết 
quả nổi bật mà Hội DNT tỉnh đã đạt được trong nhiệm 
kỳ qua. Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và hy vọng rằng, 
bằng tài năng, sự sáng tạo và lòng nhiệt huyết của tuổi 
trẻ, các doanh nhân trẻ Bình Định sẽ đoàn kết một lòng, 
phát huy sức mạnh tổng hợp, vượt qua những khó khăn, 
thách thức để tiếp tục phát triển lên “tầm cao mới”. Hội 
DNT Bình Định trong nhiệm kỳ mới cần tạo động lực 
cho tầm nhìn tương lai bằng cách tiếp tục phát huy hơn 
nữa vai trò cầu nối đáng tin cậy của cơ quan Nhà nước 
với cộng đồng DN trong triển khai các cơ chế, chính 
sách của Trung ương, của tỉnh tới DN. Hội cũng là cái 
nôi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, thực hiện nhiều hoạt 
động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, tạo nhiều 
việc làm, tăng thu ngân sách. Hội cần đổi mới, đa dạng 
hóa nội dung, phương thức hoạt động; phải là ngọn cờ 
đầu trong tập hợp đoàn kết DNT. Mỗi DN cần phải xây 
dựng chiến lược thị trường, chiến lược phát triển trong 
hội nhập; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ 
hiện đại vào sản xuất kinh doanh; mở rộng liên kết, liên 
doanh giữa các DN. Hội cùng toàn thể hội viên cần tiếp 
tục đề xuất với tỉnh trong việc hoạch định các quyết 
sách về thu hút đầu tư, ưu tiên cho các DN, tập đoàn lớn 
trong và ngoài nước đầu tư vào tỉnh...

Nhiệm kỳ 2021 - 2026, Hội DNT tỉnh Bình Định đưa 
ra khẩu hiệu “Đoàn kết - Tiên phong - Phát triển” và 

đặt ra một số mục tiêu trọng tâm: Phối hợp tổ chức 
5 chương trình đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh, hoặc các 
chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam với các DN 
hội viên; hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái thanh niên khởi 
nghiệp, lập nghiệp tỉnh; hỗ trợ ít nhất 10 nhà nhân ái 
tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, thanh thiếu nhi có 
hoàn cảnh khó khăn; phấn đấu tổ chức 5 chương trình 
nâng cao năng lực quản trị và phát triển DN hội viên; 
phấn đấu có ít nhất 5 hội viên tham gia và đạt giải 
thưởng tại các chương trình do Hội DNT Việt Nam 
tổ chức.

Đại hội đã hiệp thương 21 hội viên vào Ban Chấp 
hành Hội DNT tỉnh khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; 
DNT Vũ Hồng Quân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công 
ty CP Vật liệu xây dựng Mỹ Quang, được tín nhiệm, 
hiệp thương làm Chủ tịch Hội DNT tỉnh khóa IV

Ban chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Định khóa IV 
(nhiệm kỳ 2021 - 2026) ra mắt Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và của tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định 
khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
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NGUYỄN BAY

Khai thác và phát huy hiệu quả lợi thế cạnh tranh, cải cách 
môi trường kinh doanh, đổi mới tư duy và cách làm, Bình 
Định tiếp tục đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong công 
tác xúc tiến đầu tư quý 1 năm 2022, từng bước hiện thực hóa 
mục tiêu trở thành “điểm đến hấp dẫn” của nhà đầu tư trong 
và ngoài nước.

BÌNH ĐỊNH THU HÚT MỚI 16 DỰ ÁN
TRONG QUÝ 1 NĂM 2022

Trong Quý 1/2022, đã có nhiều hoạt động, 
sự kiện nổi bật trong xúc tiến đầu tư của 
tỉnh đã được diễn ra như: Đại sứ Israel tại 
Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Israel; 

Tổng Lãnh sự Trung Quốc tại TP. Đà Nẵng đến thăm và 
làm việc tại tỉnh; các nữ doanh nhân tiêu biểu của tỉnh 
tham dự Chương trình Thủ tướng gặp mặt Hiệp hội Nữ 
doanh nhân Việt Nam; tham dự một số hội nghị: Hội 
nghị Thúc đẩy phục hồi kinh tế xanh và bao trùm: Bài 
học từ kinh nghiệm quốc tế, Hội nghị trực tuyến triển 
khai công tác ngoại giao kinh tế do Bộ Ngoại giao tổ 
chức, Hội thảo "Xu thế đầu tư của doanh nghiệp Nhật 
Bản" và Tọa đàm trực tuyến doanh nghiệp tỉnh Saitama, 
Nhật Bản khu vực phía Nam lần thứ 8 do Cục Đầu tư 
nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức.

Cũng trong Quý 1, đã có nhiều nhà đầu tư lớn như 
Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood, 
Tập đoàn Tân Á Đại Thành, Câu lạc bộ Bất động sản 
Việt Nam, Câu lạc bộ Bất động sản TP.Hồ Chí Minh 
đến làm việc, lập dự án đầu tư tại tỉnh cũng như tìm 
hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Hiện nay, danh mục đự án mời gọi đầu tư, sách 
tổng quan Bình Định và video phim quảng bá đầu tư 
nhằm phục vụ các hoạt động xúc tiến đầu tư trong năm 
2022 đang được cập nhật mới nhằm thúc đẩy truyền 
thông một cách mạnh mẽ.

Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh thu hút mới 16 dự án 
với tổng vốn đầu tư 1.427,82 tỷ đồng. Trong đó: Có 11 
dự án được đầu tư trong các Cụm Công nghiệp (CNN)
Tường Sơn, thị xã Hoài Nhơn; CCN Rẫy Ông Thơ, CCN 

Hóc Bợm, CCN Tây Xuân huyện Tây Sơn; CCN Gò Bùi, 
CCN Gò Cầy huyện An Lão; CCN Tân Đức thị xã An 
Nhơn) với tổng vốn đầu tư 311,53 tỷ đồng; 05 dự án trong 
Khu kinh tế, Khu Công nghiệp (KKT, KCN) với tổng vốn 
đầu tư 1.116,28 tỷ đồng. Ngoài ra, đã thực hiện tăng vốn 
03 dự án đầu tư với tổng vốn tăng trên 2.040 tỷ đồng.

Phân theo lĩnh vực: 14 dự án nêu trên thuộc lĩnh 
vực Công nghiệp; 01 dự án Du lịch và 01 dự án thuộc 
lĩnh vực Bất động sản.

Phân theo địa bàn: Huyện Tây Sơn có 06 dự án dẫn 
đầu cả tỉnh; huyện An Lão có 03 dự án; thị xã Hoài 
Nhơn, thị xã An Nhơn mỗi địa bàn có 01 dự án. Trong 
KKT, KCN: 05 dự án.  

Cũng trong Quý 1, đã cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký doanh nghiệp cho 303 doanh nghiệp thành lập mới 
với tổng vốn đăng ký 2.427 tỷ đồng; cấp đăng ký cho 
121 Chi nhánh/Văn phòng đại diện/địa điểm kinh 
doanh; đăng ký thay đổi 427 doanh nghiệp, chi nhánh, 
văn phòng đại diện, giải thể và chấm dứt hoạt động 44 
trường hợp; tạm ngừng hoạt động 402 trường hợp, hoạt 
động trở lại 258 trường hợp.

Chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng tỉnh 
Bình Định (31/3/1975 - 31/3/2022), sáng 31/3, UBND 
tỉnh Bình Định đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành 
Đập dâng Đức Phổ và khởi công dự án Tuyến đường 
kết nối từ trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven 
biển phía Tây đầm Thị Nại tại thị xã An Nhơn.

Quý 2/2022, tỉnh Bình Định tổ chức nhiều hoạt 
động, sự kiện nổi bật như: Ký kết các biên bản ghi nhớ, 

Ông NGUYỄN BAY 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Bình Định
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Bình Định đầu tư cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư du lịch

hợp tác với các hãng hàng không Vietnam Airlines, 
Bamboo Airways, Vietjet Air, Hội thảo “Giải pháp mở 
cửa, khôi phục và đẩy mạnh phát triển du lịch Bình 
Định trong tình hình mới”, Hội nghị “Gặp gỡ Hàn 
Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định. Các sự kiện này 
nhằm hướng đến việc tập trung đẩy mạnh thu hút đầu 
tư, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương 
sau dịch Covid 19.

Nhìn chung, năm 2022 toàn tỉnh sẽ tập trung chuyển 
đổi, đẩy mạnh hình thức quảng bá thu hút đầu tư từ 
trực tiếp sang trực tuyến; tiếp tục đẩy mạnh thu hút làn 
sóng đầu tư từ các thị trường đầu tư truyền thống và 
tiềm năng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa 
Kỳ...; có giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp bị đứt gãy 
chuỗi cung ứng đầu vào và lao động; thu hút các nhà 
đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng.

Đồng thời xây dựng môi trường đầu tư có tính cạnh 
tranh cao, tận dụng và phát huy tối đa tiềm lực của 
tỉnh trên nhiều phương diện như cơ sở hạ tầng, chính 
sách, tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực... để thu 
hút nhà đầu tư. Chú trọng các thị trường đầu tư truyền 
thống, đã thiết lập mối quan hệ, đi đôi với việc tìm 
hiểu, chào đón các thị trường đầu tư tiềm năng mới. 

Đồng thời, tập trung nguồn lực thu hút đầu tư để góp 
phần phục hồi nền kinh tế của tỉnh, góp phần thúc 
đẩy tình hình sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ 
tiêu về mức tăng trưởng kinh tế, giá trị sản xuất, kim 
ngạch xuất khẩu, thu ngân sách, giải quyết lao động, 
việc làm

Nghi thức khởi công dự án tuyến đường kết nối từ trung tâm 
thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại
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Đây là khẳng định của Bí thư 
Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tại 
buổi tiếp ông Choi Joo Ho - Tổng 
Giám đốc Tổ hợp Samsung Việt 
Nam vào ngày 01/4/2022 vừa qua.

Bí thư Thành uỷ cho biết, hiện 
nay, Đà Nẵng đang đầu tư phát 
triển công nghệ thông tin, xây dựng 
hạ tầng công nghệ thông tin, công 
nghệ cao. Thành phố có hạ tầng 
Khu Công nghệ cao được đánh giá 
tốt nhất tại Việt Nam hiện nay; 
đồng thời đang hoàn thiện Công 
viên phần mềm số 2. Đây chính là 

những điều kiện thuận lợi, tạo cơ 
hội để các nhà đầu tư về công nghệ 
thông tin, công nghệ cao, mạng 
viễn thông tìm hiểu, hợp tác. Bí 
thư Thành uỷ mong muốn trong 
chiến lược kinh doanh và phát triển 
thời gian tới, Tập đoàn Samsung và 
Samsung Việt Nam quan tâm tăng 
cường các hoạt động đầu tư tại khu 
vực miền Trung và TP Đà Nẵng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, 
ông Choi Joo Ho - Tổng Giám 
đốc Samsung Việt Nam cho biết, 
Samsung Việt Nam đang thử nghiệm 

mạng viễn thông 5G thương mại tại 
Đà Nẵng; một công ty thành viên của 
Samsung Việt Nam bước đầu đầu tư 
trong lĩnh vực khách sạn, tạo nền tảng 
để Samsung VN và các công ty thành 
viên nghiên cứu mở rộng hợp tác, đầu 
tư tại thành phố trong tương lai. Ông 
Choi Joo Ho cũng mong muốn chính 
quyền thành phố tiếp tục hỗ trợ, tạo 
điều kiện để Samsung Việt Nam triển 
khai các hoạt động tìm hiểu, nghiên 
cứu, hợp tác, đầu tư tại Đà Nẵng thời 
gian tới

QUỲNH ANH

Thời gian qua, TP. Đà Nẵng liên 
tục đón nhận tín hiệu vui khi các 
nhà đầu tư hàng đầu từ các quốc 
gia như Đức, Hà Lan, Nhật Bản… 
đến tìm hiểu môi trường đầu tư. 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 
và các khu công nghiệp (Ban Quản 
lý) Đà Nẵng cho biết, vừa đón tiếp 
và làm việc với đoàn công tác của 
Công ty Brose (Đức) cùng đại diện 
của Phòng Công nghiệp và Thương 
mại Đức. 

Đại diện Công ty Brose cho 
biết, Công ty đang dự kiến đầu 
tư xây dựng nhà máy sản xuất 
các thiết bị điện tử tại Việt Nam. 
Công ty Brose đánh giá cao về 
cơ sở hạ tầng của thành phố Đà 
Nẵng với sân bay, cảng biển, lo-
gistics phục vụ các nhà đầu tư, 
đặc biệt là vị trí thuận lợi của Khu 
Công nghệ cao Đà Nẵng cũng 
như cảnh quan, hạ tầng kỹ thuật 
phụ trợ.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý 
đã giới thiệu thông tin đầu tư đến 
nhà đầu tư, đặc biệt là các chính 
sách ưu đãi đầu tư hấp dẫn khi đầu 
tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng, 
đồng thời, định hướng và hướng dẫn 
sơ bộ bước đầu các thủ tục đầu tư 
cũng như cam kết sẽ tạo điều kiện 
hỗ trợ tốt nhất cho nhà đầu tư để 
triển khai dự án tại Khu Công nghệ 
cao cũng như tại TP Đà Nẵng

TUẤN NINH

ĐÀ NẴNG SẼ TẠO ĐIỀU KIỆN TỐT NHẤT ĐỂ SAMSUNG VIỆT NAM 
NGHIÊN CỨU, MỞ RỘNG HỢP TÁC, ĐẦU TƯ

DOANH NGHIỆP CNHT ĐỨC TÌM HIỂU ĐẦU TƯ VÀO ĐÀ NẴNG

Theo tổng hợp của Trung 
tâm Thông tin Công nghiệp và 
Thương mại (Bộ Công Thương), 
chỉ số sản xuất sản phẩm điện tử, 
máy vi tính và sản phẩm quang 
học của Việt Nam năm 2021 tăng 
15% so với năm 2020. Trong đó, 
chỉ số sản xuất linh kiện điện 
tử tăng 12,4%; sản xuất thiết bị 
truyền thông tăng 10,8%; sản 
xuất sản phẩm điện tử dân dụng 
giảm 14,9%. Sản lượng điện thoại 

di động năm 2021 đạt 233,7 triệu 
chiếc, tăng 7,6%; sản lượng ti vi 
đạt 11,17 triệu chiếc, giảm 38,6%; 
sản lượng linh kiện điện thoại 
ước đạt 480,8 nghìn tỷ đồng, tăng 
29,5% so với năm 2020.

Về sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ngành điện tử, một 
số sản phẩm có sản lượng tăng so 
với năm 2020 là: Loa đã hoặc chưa 
lắp vào hộp loa tăng 17,17%; dây 

dẫn điện khác dùng cho hiệu điện 
thế ≤ 1000V tăng 11,39%; bộ phận 
của máy tính, máy tính tiền, máy 
đóng dấu miễn cước bưu phí, máy 
bán vé và các máy tương tự, có gắn 
với bộ phận tính toán tăng 5,89%; 
bộ phận của các linh kiện điện tử 
khác chưa được phân vào đâu tăng 
5,7%; dây cách điện đơn dạng cuộn 
bằng đồng tăng 3,3%

LÊ MINH

SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ DUY TRÌ 
TĂNG TRƯỞNG KHÁ
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Mục đích của chương trình 
nhằm khuyến khích phát triển 
CNHT, đẩy mạnh sản xuất, thu hút 
đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp 
CNHT Hà Nội tham gia vào mạng 
lưới sản xuất toàn cầu.

Theo đó, Thành phố sẽ triển 
khai 5 nội dung gồm: (1) Kết nối hỗ 
trợ DN CNHT trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong 
và ngoài nước, đồng thời, xúc tiến 
thu hút đầu tư vào lĩnh vực CNHT, 

cụ thể: Hỗ trợ đánh giá năng lực sản 
xuất của DN; hỗ trợ DN quảng bá, 
đăng ký thương hiệu; tổ chức Hội 
chợ CNHT Hà Nội; tham gia Hội 
chợ, tìm kiếm, phát triển thị trường 
ở nước ngoài; tổ chức Hội thảo về 
CNHT; tổ chức các hoạt động tuyên 
truyền. (2) Hỗ trợ doanh nghiệp áp 
dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu 
cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu 
trong quản trị DN, quản trị sản xuất; 
(3) Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng 
dụng chuyển giao công nghệ và đổi 

mới công nghệ trong sản xuất thử 
nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên 
liệu và vật liệu, cụ thể: Giới thiệu, 
phổ biến một số quy trình công 
nghệ sản xuất mới, tiên tiến; hỗ trợ 
DN hoàn thiện, đổi mới công nghệ 
và sản xuất thử nghiệm; hỗ trợ DN 
tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
tiên tiến, mua bản quyền sáng chế… 
(4) Xây dựng và công bố thông tin về 
CNHT; (5) Quản lý chương trình

QUỲNH ANH

Theo Sở KH-ĐT Đồng Nai, đến 
cuối tháng 3/2022, có hơn 40 quốc 
gia, vùng lãnh thổ đã đầu tư vào tỉnh 
với tổng vốn đăng ký hơn 33 tỷ USD. 
Trong đó, có 5 quốc gia, vùng lãnh 
thổ đang dẫn đầu trong đầu tư vào 
tỉnh là Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài 
Loan, Singapore và Trung Quốc. 

Đứng đầu là Hàn Quốc, tổng số 
vốn doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc 
đã đầu tư vào Đồng Nai là gần 7 tỷ 
USD, đa số trên lĩnh vực như: Linh 

kiện điện tử, nguyên phụ liệu cho 
ngành dệt may, máy móc thiết bị 
và dụng cụ phụ tùng, giày dép. Tiếp 
đến là Nhật Bản với tổng vốn đầu 
tư hơn 5 tỷ USD, dòng vốn chủ yếu 
tập trung vào sản xuất công nghiệp 
hỗ trợ cho ngành cơ khí chế tạo, 
phương tiện vận tải và phụ tùng, 
máy tính, linh kiện điện tử. Trong 
khi đó, các DN Đài Loan tập trung 
vào sản xuất sản phẩm gỗ, thiết bị 
máy móc, dệt may, giày dép.

Theo UBND tỉnh, dù xảy ra đại 
dịch Covid-19, năm 2021 thu hút 
FDI của Đồng Nai vẫn đạt 1,27 tỷ 
USD, vượt xa kế hoạch đề ra. Ông 
Watanabe Nobuhiro, Tổng lãnh sự 
Nhật Bản tại TP.HCM cũng cho 
biết, thời gian qua, nhiều DN Nhật 
Bản đã đến Đồng Nai đầu tư mới và 
mở rộng sản xuất trên lĩnh vực công 
nghiệp. Tới đây, khi dịch bệnh được 
khống chế tốt, sẽ có “làn sóng” DN 
Nhật Bản đến tỉnh đầu tư

MINH VŨ

Theo Ban Quản lý KKT Dung 
Quất và các KCN tỉnh (Ban Quản lý), 
hiện nay, trên địa bàn KKT Dung Quất 
và các KCN Quảng Ngãi có khoảng 
350 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 
đầu tư hơn 380,4 nghìn tỷ đồng, trong 
đó có 54 dự án nước ngoài (FDI) với 
tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 1,9 tỷ 
USD và 296 dự án trong nước với tổng 
vốn đăng ký gần 337 nghìn tỷ đồng.

Năm 2022, Ban Quản lý đặt mục 
tiêu thu hút đầu tư đạt 900-1.000 triệu 

USD, trong đó giá trị sản lượng công 
nghiệp 180 nghìn tỷ đồng; sản lượng 
dịch vụ 4.500 tỷ đồng; kim ngạch 
xuất khẩu đạt 1.300 triệu USD; giải 
quyết việc làm mới 6.000 lao động…

Để thực hiện mục tiêu đề ra 
nhằm đẩy mạnh phát triển công 
nghiệp của tỉnh, Ban Quản lý đang 
tập trung kêu gọi đầu tư phát triển 
các ngành công nghiệp hỗ trợ đối 
với lĩnh vực lọc hóa dầu, luyện 
kim, cơ khí, sản xuất, chế biến thực 

phẩm, đồ uống, chế biến gỗ điện 
- điện tử; tiếp tục thu hút công 
nghiệp hỗ trợ ngành dệt may. Cùng 
với đó, thu hút đầu tư, tạo động 
lực phát triển Trung tâm logistics 
khu vực cảng biển Dung Quất để 
phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu. 
Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận 
lợi cho doanh nghiệp hoạt động 
SXKD; đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án đầu tư

ANH TUẤN

HƠN 33 TỶ USD ĐẦU TƯ VÀO ĐỒNG NAI

QUẢNG NGÃI: TẬP TRUNG KÊU GỌI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

HÀ NỘI BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
PHÁT TRIỂN CNHT NĂM 2022
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Lĩnh vực cơ khí đóng một vai trò quan trọng trong cơ cấu các ngành công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) của Việt Nam. Để vươn tới mục tiêu trở thành trung tâm chế tạo mới của thế giới, 
chặng đường đi còn rất dài và gian nan. Nhưng nếu ngay từ bây giờ, các doanh nghiệp 
(DN) cơ khí trong nước có thể thay đổi tư duy quản lý, sản xuất, nhanh nhạy nắm bắt cơ hội 
thì sẽ tạo ra được một tiền đề vững chắc để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng sản xuất, 
lắp ráp của thế giới.

MINH PHƯƠNG

CẦN NHỮNG GIẢI PHÁP MỚI
ĐỂ ĐÓN ĐẦU CƠ HỘI

CNHT NGÀNH CƠ KHÍ:

Các chuyên gia dự báo rằng, từ nay đến 
năm 2030, nhu cầu thị trường cơ khí Việt 
Nam có thể đạt hơn 300 tỷ USD. Theo 
Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương), có 

khoảng 25.000 DN cơ khí đang hoạt động. Dù vậy, hiện 
tại ngành Cơ khí Việt Nam mới chỉ đáp ứng khoảng 
gần 1/3 nhu cầu sản phẩm cơ khí trong nước. 

NHỮNG GAM MÀU SÁNG - TỐI NGÀNH CƠ KHÍ

Có một thực tế phải thừa nhận là: Chất lượng sản 
phẩm cơ khí của DN trong nước hiện vẫn còn thấp, 
giá thành sản xuất lại cao nên thiếu sức cạnh tranh. 
Bên cạnh đó, Việt Nam còn thiếu nhiều DN cơ khí 
lớn, mang tầm quốc tế, đóng vai trò dẫn dắt. Trình độ 
cơ khí chế tạo, nhất là cơ khí chính xác của chúng ta 
vẫn lạc hậu so với nhiều nước. DN gặp không ít thách 
thức trong cải tiến công nghệ, bắt kịp xu hướng, nâng 
cao trình độ lao động, chất lượng hạ tầng… để có thể 
tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và những áp lực cạnh 
tranh lớn đến từ các nước trong khu vực cũng như trên 
thế giới.

Ngay tại thị trường trong nước, ngành Cơ khí cũng 
không có được nhiều thị phần. Các DN cơ khí vốn đã 
thiếu đơn hàng lại còn bị thua thiệt ngay trên sân nhà. 
Có rất nhiều dự án lớn về xây dựng, giao thông, các 
công trình thủy lợi, dầu khí, kinh tế biển, đóng tàu, ô 
tô, xe máy… vẫn chủ yếu sử dụng sản phẩm cơ khí nhập 
ngoại hoặc do các DN FDI đảm nhiệm.

Đáng chú ý cơ khí chế tạo trong nước cũng đã sản 
xuất, lắp ráp được hầu hết các chủng loại xe ô tô con, 
xe tải, xe khách; sản xuất xe máy đã có tỷ lệ nội địa 

hóa 85-95%, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. 
Trong đó phải kể đến một số DN điển hình trong lĩnh 
vực ôtô như: VINFAST, Thành Công, THACO…

CƠ HỘI LỚN CŨNG CẦN GIẢI PHÁP LỚN

Thời gian tới, Việt Nam sẽ triển khai nhiều dự án 
quan trọng, có tổng mức đầu tư lớn như: Quy hoạch 
điện giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 133 tỷ USD; đường 
sắt tốc độ cao 50 - 60 tỷ USD; các tuyến đường sắt nội 
đô; các công trình giao thông, thủy lợi, dầu khí, kinh 
tế biển, đóng tàu, ô tô, xe máy…. Đây là cơ hội lớn cho 
ngành Cơ khí tận dụng những lợi thế, kết hợp ứng dụng 
công nghệ 4.0 vào sản xuất.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê 
duyệt Chiến lược phát triển ngành Cơ khí Việt 

Các DN CNHT cơ khí đang đứng trước nhiều cơ hội lớn
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

THACO có lợi thế lớn trong ngành CNHT cơ khí ô tô

Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Mục 
tiêu tổng quát của Chiến lược này là đến năm 2035, 
ngành Cơ khí Việt Nam được phát triển với đa số 
các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn 
nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng 
tiết kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội 
nhập quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có 
kỷ luật và có năng suất cao, chủ động trong các 
khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm cơ khí, 
cơ bản đáp ứng nhu cầu sản phẩm cơ khí của thị 
trường trong nước. Các chính sách mới đang mở 
ra cơ hội lớn cho ngành Cơ khí của Việt Nam cất 
cánh. Nhưng rõ ràng để có thể đón được vận hội 
mới, ngành Cơ khí cũng cần phải có sự nhanh nhạy, 
linh hoạt, nắm bắt được nhu cầu thị trường và lợi thế 
cạnh tranh của mình. Ngoài việc tạo thị trường cho 
DN, các cơ chế, chính sách phải linh hoạt để khuyến 
khích DN đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng tỷ lệ nội 
địa hóa. Đặc biệt phải chú trọng phát triển ngành cơ 
khí luyện kim, CNHT... 

Về phía DN, đại diện THACO Auto cho biết, để 
phát triển sản xuất thúc đẩy phát triển lĩnh vực cơ khí 
của DN, Công ty đã chủ động đẩy mạnh nền tảng công 
nghệ hiện đại và chuỗi giá trị trọn gói từ nghiên cứu, 
phát triển sản phẩm đến sản xuất và cung ứng là cơ sở 
quan trọng để công ty nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giảm giá thành, tạo lợi thế cạnh tranh. 

Đề cập đến giải pháp phát triển ngành Cơ khí Việt 
Nam, ông Đào Phan Long - Chủ tịch VAMI cho rằng, 
cơ khí Việt Nam muốn có nhiều đơn hàng, tham gia 
chuỗi xuất khẩu cần phải đổi mới thiết bị, công nghệ, 
trình độ khoa học công nghệ để có thể chế tạo các sản 
phẩm phụ tùng, linh kiện, chi tiết máy theo đơn đặt 
hàng của đối tác nước ngoài với chủng loại đa dạng. 
Trong tương lai, ngành Cơ khí đòi hỏi sự phát triển về 
nguyên vật liệu, khuôn mẫu, gia công chế tạo, không 
chỉ gia công cắt gọt đơn thuần, nên các DN buộc phải 
liên kết, đi sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Cơ hội cho ngành Cơ khí trong thời gian tới là 
rất nhiều. Thị trường cho máy móc thiết bị của Việt 
Nam rất lớn, đến giai đoạn năm 2030 sẽ đạt khoảng 
hơn 300 tỷ USD. Trong đó, giá trị máy móc thiết 
bị cho các công trình công nghiệp như: Nhiệt điện, 
thủy điện, hóa chất, khai thác, chế biến khoáng sản 
khoảng 120 tỷ USD; thiết bị và vật tư cho xây dựng hệ 
thống đường sắt cao tốc khoảng 20 tỷ USD; hệ thống 
tàu điện ngầm khoảng 10 tỷ USD; công nghiệp ô tô 
khoảng 130 tỷ USD... 

Bà Trương Thị Chí Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
CNHT Việt Nam, nhận định: “DN cơ khí, CNHT đang 
đứng trước cơ hội lớn khi Việt Nam tham gia nhiều 
hiệp định thương mại tự do. Các hiệp định này có hiệu 
lực sẽ giúp DN trong nước ưu thế hơn khi xuất khẩu, 
đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài vào”
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Hiện nay, công nghiệp chế tạo tại Đồng 
Nai phát triển khá đa dạng với nhiều 
ngành nghề khác nhau như: Cơ khí, điện 
tử, linh kiện máy móc… Có nhiều DN 

FDI lớn đã đầu tư vào địa phương như: Bosch, Hansol 
Technics, Tintops, Posco, Schaeffler, Nok, Meggitt… 
Nhiều tập đoàn, DN FDI sau một thời gian đầu tư vào 
tỉnh thành công đã tăng vốn, mở rộng sản xuất và xuất 
khẩu sang nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. 
Bên cạnh đó, mỗi năm Đồng Nai cũng thu hút thêm vài 
chục dự án mới của DN nước ngoài vào lĩnh vực công 
nghiệp chế tạo, cơ khí.

Chỉ tính riêng năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của 
công nghiệp chế tạo, cơ khí tại Đồng Nai đạt gần 5,5 tỷ 
USD, tăng hơn 29% so với năm 2020. Trong đó, lĩnh vực 
máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng có kim ngạch 
xuất khẩu hơn 2,1 tỷ USD, tăng 14,5%; Máy vi tính, 
sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần 1,2 tỷ USD, tăng 
42,4%; Phương tiện vận tải và phụ tùng đạt gần 1,1 tỷ 
USD, tăng 15,3%... Thị trường tiêu thụ sản phẩm công 
nghiệp chế tạo của Đồng Nai hiện phủ sóng đến hơn 
100 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới với một vài 
thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, EU, Hàn Quốc, 
Trung Quốc… 

Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của 
các DN chế biến, chế tạo thuộc khu vực FDI thì nhiều 
DN trong lĩnh vực công nghiệp cơ khí chế tạo nội tỉnh 
lại có quy mô, nguồn lực hạn chế nên chưa phát huy 
được hết tiềm năng. Qua khảo sát, nhiều DN cơ khí, 
chế tạo của Đồng Nai đang vướng về trình độ kỹ thuật, 
tay nghề, khả năng nắm bắt kỹ thuật mới và mở rộng 

nguồn lực tài chính để đầu tư máy móc thiết bị hiện 
đại cho sản xuất công nghiệp hỗ trợ (CNHT) công nghệ 
cao. Nguyên nhân được chỉ ra là do nguồn vốn đầu tư 
cho lĩnh vực CNHT cơ khí rất lớn, tương đương với 
vốn đầu tư đất đai, nhà xưởng nên đa số DN chưa thể 
đáp ứng được.

Mặt khác, phần đông DN cơ khí trên địa bàn tỉnh là 
nhỏ và vừa, chưa đủ năng lực cạnh tranh, chưa sẵn sàng 
các điều kiện tiếp cận công nghệ mới. Do vậy, muốn 
phát triển mạnh và bền vững, các DN này phải thay 
đổi cơ cấu lao động và ngành nghề, cũng như chuyển 
từ lao động có trình độ chuyên môn thấp lên trình độ 
chuyên môn cao; Đầu tư công nghệ gia công tiên tiến; 
Thay đổi phương thức quản lý sản xuất và nâng cao 
công tác kiểm soát chất lượng sản phẩm. Trong khi đó, 

Từ lâu, công nghiệp cơ khí, chế tạo được coi là “trái tim” của ngành công nghiệp nặng. Đối với 
Đồng Nai, ngành công nghiệp cơ khí, chế tạo có tiềm năng rất lớn để phát triển, tuy nhiên 
hầu hết các doanh nghiệp (DN) nội tỉnh đều có quy mô nhỏ, nguồn lực hạn chế và phải chịu 
sự cạnh tranh gay gắt từ các DN FDI nên chưa phát huy được hết tiềm năng. Trước thực 
trạng đó, tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy các DN 
trong lĩnh vực này phát triển.

ANH LÊ

THÁO GỠ ĐIỂM NGHẼN CHO
DOANH NGHIỆP CƠ KHÍ, CHẾ TẠO

ĐỒNG NAI:

Doanh nghiệp FDI Nhật Bản tìm hiểu sản phẩm ngành cơ khí, 
chế tạo của Đồng Nai
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đầu tư cho công nghiệp, đặc biệt là công nghiệp nặng 
lại rất tốn kém, còn nguồn lực của các DN cơ khí Việt 
Nam thì có hạn. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Quý - Giám đốc 
Công ty TNHH Cơ khí Nhật Nam (Tp. Biên Hòa) cho 
rằng: “Về cơ bản, nhân tố con người, lao động của Việt 
Nam nói chung và của tỉnh Đồng Nai nói tiêng có thể 
tiếp thu nhanh được công nghệ, kỹ thuật của các nước 
tiên tiến. Tuy nhiên, rất ít DN Việt trên địa bàn tỉnh có 
khả năng mở rộng sản xuất quy mô lớn, dù có khả năng 
nhưng cũng chỉ có thể thay đổi từng bước một. Mặt 
khác, đa số DN hiện nay đều đi lên từ hộ sản xuất gia 
đình, máy móc công nghệ đã cũ nên chất lượng và tính 
cạnh tranh của sản phẩm cũng đang là một vấn đề lớn”. 

Đứng trước thực trạng đó, để thúc đẩy các DN 
CNHT cơ khí trên địa bàn phát triển, thời gian qua, 
tỉnh Đồng Nai đã phối hợp và tăng cường công tác xúc 
tiến hợp tác giữa các DN cơ khí có vốn đầu tư Nhật 
Bản trên địa bàn kết nối với DN ngành hàng CNHT của 
địa phương thông qua Tổ Điều phối viên xúc tiến phát 
triển CNHT (thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp 
Đồng Nai). Do vậy, chỉ tính riêng trong năm 2021 vừa 
qua, Tổ Điều phối đã lựa chọn được 40 DN có vốn đầu 
tư trong nước và 10 DN Nhật Bản để triển khai khảo 
sát, giao lưu liên kết. Thông qua hoạt động này, Tổ 
Điều phối tiếp tục lựa chọn các DN nội có thể cung ứng 
linh kiện/sản phẩm cho đối tác Nhật Bản. Từ đó, hỗ trợ 

và thúc đẩy xúc tiến hợp tác giữa các bên.

Là một trong những DN tham gia chương trình do 
Tổ Điều phối viên xúc tiến phát triển CNHT tổ chức, 
ông Trần Quý - Giám đốc Công ty TNHH Cơ khí Nhật 
Nam (Tp. Biên Hòa) cho biết: “Thời gian qua, cùng với 
sự nỗ lực tìm kiếm khách hàng, Công ty chúng tôi còn 
được tham gia các chương trình giao lưu, kết nối với 
các hiệp hội DN của Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan… 
do địa phương tổ chức. Việc này không chỉ phục vụ 
mở rộng thị trường xuất khẩu mà còn giúp DN cọ xát, 
nâng cao tay nghề đội ngũ nhân lực tại chỗ có tay nghề 
cao, cũng như có thể hỗ trợ Công ty trong việc tiếp 
tục đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại để sản xuất 
hàng CNHT cho các DN nước ngoài đang đầu tư tại 
Việt Nam”. 

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, phát triển 
ngành cơ khí chế tạo tại Đồng Nai mà trọng tâm là cơ 
khí phục vụ sản xuất nông nghiệp, cơ khí ô tô, thiết bị 
công trình công nghiệp đang là nhiệm vụ cốt lõi mà 
địa phương đang khuyến khích phát triển. Từ các chính 
sách và giải pháp hỗ trợ của tỉnh đã và đang giúp cộng 
đồng DN cơ khí nâng cao năng lực sản xuất, cũng như 
rộng mở cơ hội tham gia vào chuỗi sản xuất của các 
DN nước ngoài thông qua các hoạt động ứng dụng 
công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực, kết nối đầu ra 
cho sản phẩm nội địa

Thiếu vốn đầu tư cho công nghệ và mặt bằng sản xuất đang là vấn đề mà nhiều DN ngành cơ khí gặp phải
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Những năm gần đây, Quảng Nam nổi lên là tỉnh công nghiệp trọng điểm của khu vực 
miền Trung với sự đầu tư mạnh mẽ vào các ngành công nghiệp chủ lực như: Lắp ráp ô tô, 
thiết bị điện tử, cơ khí, dệt may, da giày… Vì vậy, phát triển công nghiệp, đặc biệt là lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cơ khí chính là một định hướng lớn của Quảng Nam 
trong thời gian tới. MINH PHƯƠNG

TẠO MỌI ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN
CNHT NGÀNH CƠ KHÍ

QUẢNG NAM:

Một trong những điểm sáng lớn nhất 
của ngành CNHT ở Quảng Nam là 
Khu công nghiệp THACO Chu Lai 
với quy mô tập trung lớn nhất cả 

nước và hiện đại thuộc tốp đầu ASEAN. Sau 18 năm 
đầu tư và phát triển, THACO Chu Lai hiện có tổng 
diện tích hơn 1.280 ha, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD với 
35 công ty, đơn vị và hơn 9.000 nhân sự. 

Hiện nay, THACO Chu Lai đang được đầu tư phát 
triển thành hệ sinh thái đa ngành (sản xuất ô tô, cơ khí 
và CNHT, logistics, nông nghiệp, đô thị, thương mại - 
dịch vụ và du lịch công nghiệp) có hạ tầng đồng bộ, 
sinh thái và thông minh tại Quảng Nam, miền Trung 
Việt Nam, kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia. 
Hệ sinh thái đa ngành THACO Chu Lai bao gồm các 
phân khu: Khu công nghiệp ô tô, cơ khí và công nghiệp 
hỗ trợ, khu công nghiệp nông - lâm nghiệp, khu đô thị 
và du lịch, khu đô thị và dịch vụ, cảng và hậu cần cảng, 
cảng du lịch. 

Với đa ngành nghề hiện nay, Tập đoàn THACO 
Trường Hải đặt mục tiêu phát triển cơ khí và CNHT 
thành ngành sản xuất kinh doanh chính để chủ động 
trong sản xuất lắp ráp ô tô, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và xuất 
khẩu. Khu công nghiệp THACO Chu Lai là một trong 
những trung tâm có thương hiệu tốp đầu. Tương lai 
đây sẽ là trung tâm đô thị công nghiệp, dịch vụ lớn của 
khu vực tại khu kinh tế mở Chu Lai. Với chiến lược, 
tầm nhìn và quan hệ hợp tác mới định hướng phát 
triển trong tương lai và tham gia vào chuỗi giá trị sản 
xuất toàn cầu đặc biệt trong ngành cơ khí ngành công 
nghiệp phụ trợ, trong đó có ô tô. 

Tháng 10/2021, lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam tổ 
chức cuộc họp trực tuyến về phát triển ngành cơ khí 
và CNHT với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. 
THACO Trường Hải được xác định là đầu tàu, các 
doanh nghiệp khác sẽ tham gia vào một chuỗi giá trị 
sản xuất trong lĩnh vực cơ khí và CNHT. THACO đã 
giải quyết công ăn việc làm cho hơn 60.000 lao động 
với thu nhập cơ bản đảm bảo cuộc sống. Năm 2021, 
THACO đóng góp ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng.  

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng 
Nam, cho biết: “Chu Lai Quảng Nam là khu công 
nghiệp đầu tiên của cả nước hình thành khu công 
nghiệp cơ khí ngành CNHT, trong đó có ô tô. Với 
mong muốn các doanh nghiệp tin tưởng tham gia vào 
chuỗi sản xuất này, tỉnh Quảng Nam đang nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành chính 

Thủ tướng thăm, làm việc với THACO tại khu kinh tế mở 
Chu Lai, tỉnh Quảng Nam



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022)34 35

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

một cách nhanh nhất để thu hút các nhà đầu tư trong 
thời gian sớm nhất”. 

Ông Thanh cho biết, trong chiến lược phát triển 
sắp tới của THACO theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, 
Quảng Nam muốn trung tâm công nghiệp Chu Lai là 
một trong những trung tâm được khẳng định thương 
hiệu toàn cầu chứ không chỉ đơn giản là một khu liên 
hợp lắp ráp, sản xuất ô tô, cơ khí đa dụng như hiện 
nay. Trong tương lai sẽ hình thành nên một trung tâm 
đô thị, công nghiệp, dịch vụ lớn của tỉnh. Bởi hiện nay 
rất nhiều cơ hội đã mở ra cả về đường bộ, hàng không, 
đường biển. 

Mới đây, ngày 27/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính 
cùng Đoàn công tác Trung ương đã tới thăm và làm việc 
tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Hải (THACO). 
Thủ tướng cho biết những thành công của THACO 
trong suốt 25 năm qua đã chứng minh rằng kinh tế tư 
nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế 
đất nước trong thời kỳ mới. 

Đáng chú ý, THACO đã phát triển hiệu quả công 
nghiệp cơ khí, CNHT, nội địa hóa công nghiệp ô tô - 
một ngành mà “chúng ta đã khao khát từ lâu”. Đồng 
thời, Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cơ khí là một trong 
những lĩnh vực nền tảng của công nghiệp hiện đại. 
Không làm chủ được công nghiệp nền tảng, chúng ta 
không thể tự chủ được nền kinh tế. Chính phủ đã dành 
cho Chu Lai những quy định rất thoáng về hỗ trợ thuế, 
đất đai… 

Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Tập đoàn THACO 
Trường Hải cho hay, ngành cơ khí CNHT là một ngành 
khó. Vì vậy, Tập đoàn mong muốn các sản phẩm hỗ 
trợ cơ khí của Trường Hải được đưa ra thị trường và 
giúp các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
cũng như các doanh nghiệp khác trong cả nước cùng 
phát triển để giảm giá thành sản phẩm trong nước. 
Chiến lược của THACO trong giai đoạn mới là sự hợp 
tác, hình thành một hệ sinh thái. Trong phát triển đa 
ngành của THACO, Chu Lai là một căn cứ mà gần như 
có đủ tất cả ngành nghề. Một trong những nhiệm vụ 
của Tập đoàn là thông qua ô tô để phát triển ngành cơ 
khí, trung tâm cơ khí đa dụng của Quảng Nam và miền 
Trung. Hiện nay những công ty cơ khí của THACO tại 
Chu Lai là cơ sở cơ khí đầy đủ nhất về thiết bị máy móc 
và lực lượng kỹ sư, công nhân lành nghề lớn nhất nước.  

Ở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam và THACO đang 
hình thành các khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, 
CNHT đóng vai trò tiên phong, mở đường, nâng tầm 
ngành công nghiệp của tỉnh. Sắp tới, Quảng Nam sẽ 
đẩy mạnh đầu tư kết nối hạ tầng khu công nghiệp, 
hệ thống nhà xưởng liên kết theo 4 hình thức với các 
doanh nghiệp để cùng đầu tư. Mặt bằng chung về 
khuyến khích ưu đãi có sự kết hợp của nhà nước và 
doanh nghiệp là hạt nhân. Tỉnh cũng đang nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư, giải quyết các thủ tục hành 
chính theo hướng cố gắng tạo điều kiện nhanh nhất cho 
doanh nghiệp

Cảng Chu Lai (thuộc tập đoàn THACO) trở thành cửa ngõ xuất nhập khẩu hàng hoá mới ở miền Trung
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Hiện nay, theo các chuyên gia, sản phẩm phụ trợ ngành Cơ khí Việt Nam ngoài những 
thương hiệu như Thaco, Vinfast, Thành Công, còn lại các DN cơ khí nội địa phổ biến là quy 
mô nhỏ, năng lực cạnh tranh thấp, chưa làm chủ được “công nghệ lõi” hoàn chỉnh trong lĩnh 
vực cơ khí. Bên cạnh đó, chất lượng phần lớn sản phẩm với khả năng cạnh tranh còn thấp, 
giá thành cao và gần như chưa có sản phẩm công nghiệp chủ lực trong ngành cơ khí đủ khả 
năng cạnh tranh với sản phẩm nhập khẩu, hoặc sản phẩm của DN FDI.

NAM HÀ

LÀM GÌ ĐỂ THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 

LĨNH VỰC CƠ KHÍ VIỆT NAM?

Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam 
(VAMI) cũng cho rằng, nhiều năm qua, 
hàng loạt hạn chế đến từ cơ chế, chính 
sách quản lý cũng như từ phía bản thân 

doanh nghiệp (DN) đã khiến ngành công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) cơ khí (CK) phát triển khá mờ nhạt, chưa 
đáp ứng được yêu cầu đặt ra. Ngay tại thị trường trong 
nước, sản phẩm CK cũng không có được nhiều thị 
phần, phải tự vận động, phát triển mà chưa nhận được 
sự hỗ trợ hữu hiệu từ hệ thống chính sách của Nhà 
nước để có nhiều đơn hàng từ đầu tư công như các 
nước khác. Điều này dẫn đến nhiều DN cơ khí vốn đã 
thiếu đơn hàng lại còn bị thua thiệt ngay trên sân nhà. 
Có rất nhiều dự án lớn về xây dựng, giao thông, các 
công trình thủy lợi, dầu khí, kinh tế biển, đóng tàu, ô 

tô, xe máy… vẫn chủ yếu sử dụng sản phẩm phụ trợ CK 
nhập ngoại, hoặc do các doanh nghiệp FDI đảm nhiệm.

Trước thực trạng đó, thời gian gần đây, Nhà nước 
cũng như các Bộ, ngành, cơ quan hữu quan đã dành 
nhiều sự quan tâm nhằm thúc đẩy, phát triển lĩnh vực 
CNHT nói chung và công nghiệp phụ trợ CK nói riêng, 
sao cho xứng tầm là những trụ cột sản xuất vững mạnh, 
từng bước làm chủ và nâng cao tỷ lệ nội địa hóa; tạo 
động lực thúc đẩy các ngành công nghiệp và kinh tế 
khác phát triển, qua đó trực tiếp và gián tiếp tạo việc 
làm cho hàng triệu lao động. Cụ thể, Thủ tướng Chính 
phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển ngành CK Việt 
Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo đó, 
mục tiêu tổng quát của Chiến lược này là đến năm 

Các doanh nghiệp CNHT Cơ khí đang dần tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị toàn cầu
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2035, ngành CK Việt Nam được phát triển với đa số 
các chuyên ngành có công nghệ tiên tiến, chất lượng 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, tham gia sâu hơn 
nữa vào chuỗi giá trị toàn cầu, sử dụng năng lượng tiết 
kiệm, hiệu quả, cạnh tranh bình đẳng trong hội nhập 
quốc tế; đội ngũ lao động chuyên nghiệp, có kỷ luật và 
có năng suất cao, chủ động trong các khâu nghiên cứu, 
thiết kế, chế tạo sản phẩm CK, cơ bản đáp ứng nhu cầu 
sản phẩm CK của thị trường trong nước…

Bên cạnh đường lối, cơ chế chính sách như vậy, để 
ngành CNHT cơ khí thực sự phát triển, đi vào thực 
chất, các chuyên gia còn chỉ ra nhiều vấn đề xác đáng 
mà ngành CNHT cơ khí cần tập trung, khắc phục vượt 
qua mọi khó khăn.

Theo PGS.TS Lê Thu Quý, Giám đốc Trung tâm 
Đào tạo - Viện Nghiên cứu Cơ khí (Bộ Công Thương) 
cho biết, để phát triển ngành CK cũng như lĩnh vực phụ 
trợ CK Việt Nam cần xác định nhu cầu thị trường, chỉ 
rõ những khoảng trống để phát triển những lĩnh vực mà 
ngành có thể cạnh tranh được. Ngoài việc tạo thị trường 
cho DN, các cơ chế, chính sách phải linh hoạt để khuyến 
khích DN đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng tỷ lệ nội địa 
hóa. Đặc biệt phải chú trọng phát triển lĩnh vực phụ trợ 
CK luyện kim, linh kiện phụ trợ ô tô, xe máy, sản phẩm 
CNHT Cơ khí gia dụng và dụng cụ lao động...

Chuyên gia kinh tế TS.Vũ Đình Ánh cũng góp ý, 
để Chiến lược phát triển ngành CK Việt Nam đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2035 đạt được mục tiêu cần có 
phải có chính sách, cụ thể tăng tỉ lệ nội hóa ngành CK, 
tăng giá trị sản xuất sản phẩm phụ trợ CK trong nước. 
Đơn cử như đối với ngành công nghiệp ô tô Việt Nam 
cần hướng tới chuỗi giá trị gia tăng cao hơn.

Về phía DN, đại diện Thaco Auto cho biết, một 
trong những điểm sáng về phát triển CNHT có thể 

kể đến là, sau gần 20 năm đầu tư, DN đã tạo nên sự 
chuyển biến tích cực cho chính mình và ngành CNHT 
của đất nước, vừa gia tăng giá trị sản xuất trong nước 
và tỷ lệ nội địa hóa, vừa đẩy mạnh xuất khẩu linh kiện 
phụ tùng. Cụ thể, để phát triển sản xuất thúc đẩy phát 
triển lĩnh vực phụ trợ CK của DN, Công ty đã chủ động 
đẩy mạnh nền tảng công nghệ hiện đại và chuỗi giá trị 
trọn gói từ nghiên cứu, phát triển sản phẩm đến sản 
xuất và cung ứng. Đây là cơ sở quan trọng để Công ty 
nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành, tạo lợi 
thế cạnh tranh.

Để thúc đẩy phát triển CNHT Cơ khí hơn nữa, ông 
Đào Phan Long - Chủ tịch Hiệp hội DN Cơ khí Việt Nam 
(VAMI) cũng cho rằng, Công nghiệp phụ trợ CK Việt 
Nam muốn có nhiều đơn hàng, tham gia chuỗi xuất khẩu 
cần phải đổi mới thiết bị, công nghệ, trình độ KHCN để 
có thể chế tạo các sản phẩm phụ tùng, linh kiện, chi tiết 
máy theo đơn đặt hàng của đối tác nước ngoài với chủng 
loại đa dạng. Trong tương lai, ngành CK đòi hỏi sự phát 
triển về nguyên vật liệu, khuôn mẫu, gia công chế tạo, 
không chỉ gia công cắt gọt đơn thuần, nên các DN buộc 
phải liên kết, đi sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thông tin báo cáo hoạt động ngành CK mới đây từ 
VAMI cho biết, cơ hội cho ngành phụ trợ CK trong 
thời gian tới là rất nhiều. Trước hết, thị trường cho 
máy móc thiết bị của Việt Nam rất lớn, đến giai đoạn 
năm 2030 khoảng hơn 300 tỷ USD. Trong đó, giá trị 
máy móc thiết bị cho các công trình công nghiệp như: 
Nhiệt điện, thủy điện, hóa chất, khai thác, chế biến 
khoáng sản khoảng 120 tỷ USD; thiết bị và vật tư cho 
xây dựng hệ thống đường sắt cao tốc khoảng 20 tỷ 
USD; hệ thống tàu điện ngầm khoảng 10 tỷ USD; công 
nghiệp ô tô khoảng 130 tỷ USD..., theo đó cơ hội của 
lĩnh vực phụ trợ CK Việt Nam là rất lớn...

Cơ hội cho ngành phụ trợ Cơ khí Việt Nam trong thời gian tới là rất lớn
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Trong những năm qua, TTKC Thái Bình đã 
được Bộ Công Thương, Cục Công Thương 
địa phương, UBND tỉnh, Sở Công Thương 
đã tạo điều kiện giao kế hoạch kinh phí 

khuyến công quốc gia và địa phương để thực hiện các 
chương trình, dự án khuyến khích phát triển ngành 
nghề công nghiệp nông thôn (CNNT), chương trình 
tiết kiệm năng lượng trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Với 
cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng đầy đủ nhiệm vụ 
cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, 
nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, TTKC đã hoàn 
thành tốt nhiều chương trình, dự án.

Trung tâm đã phối hợp với các Phòng Kinh tế & 
Hạ tầng huyện Thái Thụy; Đông Hưng; Hưng Hà; Kiến 
Xương; Tiền Hải; Vũ Thư; Quỳnh Phụ; Thành phố, tổ 
chức 08 Hội nghị phổ biến, triển khai các văn bản của 
Bộ Tài chính, Bộ Công Thương và của UBND tỉnh Thái 
Bình về khuyến công. Các hội nghị đã thu hút được hơn 
900 lượt đại biểu là cán bộ làm công tác giao thông - 
xây dựng - công thương, cán bộ các doanh nghiệp, hộ 
kinh doanh, HTX trên địa bàn các huyện tham dự. 

Công tác tuyên truyền về sản xuất sạch hơn trong 
công nghiệp cũng được TTKC chú trọng. Trung tâm đã 
làm việc với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện để tổ 
chức triển khai 07 hội nghị Hội nghị tuyên truyền chủ 
trương, chính sách hỗ trợ, quy trình thực hiện sản xuất 
sạch hơn trong công nghiệp đến các Doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh trên địa bàn các huyện. 

Bên cạnh đó, TTKC cũng đã tổ chức thành công 
hội nghị tổng kết chương trình sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 
2016-2020. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là lãnh đạo, 
chuyên viên, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã trên địa bàn 
tỉnh, một số hiệu trưởng các trường TH và THCS trên địa 
bàn tỉnh, đại diện một số hộ gia đình được hỗ trợ kinh phí 

lắp đặt hệ thống bình đun nước nóng bằng năng lượng 
mặt trời. Hội nghị đã đánh giá được kết quả thực hiện 
chương trình và đã chỉ ra được những thuận lợi và khó 
khăn trong việc triển khai chương trình, đồng thời cũng 
đưa ra phương hướng thực hiện Chương trình sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho giai đoạn 2021-2030.

Trung tâm còn tổ chức Hội nghị tổng kết chương 
trình tập huấn máy cơ khí nông nghiệp giai đoạn 2015-
2020. Tham dự hội nghị có 300 đại biểu là lãnh đạo các, 
chuyên viên, các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các 
huyện, thành phố, lãnh đạo UBND các xã và các đơn vị 
phối hợp tổ chức các lớp tập huấn trên địa bàn tỉnh. Hội 
nghị đã đánh giá được kết quả thực hiện chương trình và 
đã chỉ ra được những thuận lợi và khó khăn, một số bài 
học kinh nghiệm trong việc tổ chức, triển khai. Ngoài 
ra, TTKC Thái Bình cũng đã lập mẫu phiếu điều tra, gửi 
công văn xuống các xã để thu thập thông tin về tình hình 
sử dụng máy cơ khí nông nghiệp, số lượng các loại máy 
cơ khí nông nghiệp hiện có và nhu cầu tập huấn máy cơ 
khí nông nghiệp tại 220 xã trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) Thái Bình 
đã phối hợp với Phòng Kinh tế – Hạ tầng các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai, xây 
dựng nhiều đề án hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên toàn tỉnh. Những kết quả đạt 
được là rất đáng khích lệ.

PHƯƠNG MINH

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ
CÁC HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

THÁI BÌNH:

Hoạt động khuyến công hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động 
nông thôn
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Trong năm 2021, Trung tâm đã làm việc với các 
doanh nghiệp nghiên cứu lập đề án, kiểm tra hồ sơ, 
chứng từ có liên quan trình Bộ Công Thương, sau khi 
được Bộ phê duyệt, Trung tâm đã ký hợp đồng thực 
hiện 03 đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất tại 03 doanh nghiệp. Trung tâm đã 
thực hiện tư vấn về dịch vụ khuyến công cho các đơn vị 
lập dự án xin hỗ trợ kinh phí khuyến công địa phương, 
hướng dẫn các thủ tục giải ngân, thanh quyết toán các 
chương trình, dự án khuyến công cho 10 đơn vị trong 
tỉnh, tư vấn, hướng dẫn về phát triển công nghiệp: 
hướng dẫn các đơn vị lập dự án ứng dụng máy móc tiên 
tiến vào sản xuất, lựa chọn thiết bị, phương án đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp và 
Tiêu dùng, ông Hà Văn Hải, Giám đốc TTKC Thái Bình 
cho biết: “Các chương trình, đề án khuyến công được 
tổ chức thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao, 
hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư chiều sâu theo hướng 
hiện đại hóa, cơ khí hóa, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm. Tất cả đã góp phần đào tạo lao động có 
tay nghề, phân công lại lao động trong khu vực nông 
thôn, đẩy mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp, phát triển nghề và làng nghề trong nông thôn, 
thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong 
tỉnh nói chung và khu vực nông thôn nói riêng”. 

Có thể dễ dàng nhận thấy rằng, các chương trình, 
đề án khuyến công được xây dựng, triển khai đúng 
quy trình, đúng đối tượng, phù hợp với nội dung hoạt 

động khuyến công, quy định về quản lý, sử dụng kinh 
phí khuyến công của Trung ương và của tỉnh. TTKC 
Thái Bình đã thực hiện nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT triển khai thuận lợi các 
chương trình, dự án khuyến công, các hoạt động đầu 
tư, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới.

Để ngày càng nâng cao chất lượng và hiệu quả các 
hoạt động khuyến công, năm 2022, TTKC Thái Bình 
xác định phải chủ động, phối hợp với các huyện, thành 
phố xây dựng kế hoạch, định hướng hoạt động khuyến 
công; đồng thời thẩm định, kiểm tra các dự án, tăng 
cường giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình, 
dự án khuyến công tại các đơn vị; nâng cao hiệu quả, 
chất lượng các đề án và kết quả thực hiện của các đề 
án theo quy định. 

Trung tâm sẽ tích cực, chủ động tổ chức và triển 
khai các chương trình, dự án khuyến công trên cơ sở 
tranh thủ sự giúp đỡ, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, 
các ngành, sự giúp đỡ về chuyên môn của Cục Công 
Thương địa phương, Sở Công Thương, Sở Tài chính. 
Tăng cường sự phối hợp với UBND các huyện, thành 
phố và Phòng Kinh tế & Hạ tầng các huyện, thành phố 
để triển khai các chương trình, kế hoạch đề ra, đặc 
biệt đối với các đề án đào tạo nghề, nâng cao năng lực 
do ảnh hưởng bởi mùa vụ sản xuất. Chủ động tư vấn, 
hướng dẫn phối hợp của các doanh nghiệp trong việc 
thực hiện các dự án xây dựng các mô hình trình diễn 
kỹ thuật, hỗ trợ đầu tư công nghệ mới, sản phẩm mới

Hướng dẫn cách bảo dưỡng, vận hành máy cơ khí nông nghiệp
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Theo đó, năm 2022, nguồn kinh 
phí khuyến công sẽ hỗ trợ 15 cơ sở 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
trên địa bàn tỉnh đầu tư máy móc 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, giảm chi phí, tăng sức cạnh 
tranh cho doanh nghiệp. Trong đó, 
nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương sẽ hỗ trợ 14 cơ sở CNNT, 
nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia sẽ hỗ trợ 1 cơ sở.

Cũng trong năm 2022, tỉnh đặt 
mục tiêu hỗ trợ trực tiếp cho 30 cơ 
sở CNNT và 300 lượt cán bộ quản 
lý, người lao động tại các cơ sở nói 
trên được hỗ trợ gián tiếp thông 
qua hoạt động khuyến công. Phấn 
đấu có 5 sản phẩm CNNT được 

công nhận tiêu biểu cấp khu vực, 20 
sản phẩm công nhận cấp tỉnh và 50 
cá nhân được vinh danh nghệ nhân, 
thợ giỏi, người có công đưa nghề về 
địa phương. Khuyến khích các cơ 
sở CNNT tự bỏ kinh phí trên 8 tỷ 
đồng cùng với một phần hỗ trợ từ 
Nhà nước để đầu tư phát triển công 
nghiệp nông thôn

MINH VŨ

Tại Dự thảo Phương án phát 
triển CCN thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050, tỉnh Hậu Giang 
tập trung nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tăng tỷ lệ lấp đầy các CCN. 

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2021-
2025 thành lập mới 05 CCN, mở 
rộng 02 CCN, phấn đấu thu hút đầu 
tư để lấp đầy trên 90% diện tích đất 
thu hồi, tỷ lệ lấp đầy bình quân trên 
70% diện tích quy hoạch; giai đoạn 
2026-2030, tiếp tục đầu tư đồng bộ 

hạ tầng, phấn đấu lấp đầy các CCN 
đã được thành lập giai đoạn 2021 - 
2025, tỷ lệ CCN đang hoạt động có 
hệ thống xử lý nước thải tập trung 
đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 90% 
trở lên. Định hướng phát triển đến 
năm 2050, hình thành hệ thống các 
CCN có quy mô hợp lý nhằm phát 
huy tiềm năng theo từng địa bàn để 
đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất 
công nghiệp trong toàn tỉnh. Lĩnh 
vực, ưu tiên thu hút ngành nghề vào 

CCN chủ yếu là công nghiệp chế 
biến, chế tạo, các ngành sản xuất 
sạch, ít gây ô nhiễm môi trường

Để dự thảo được thực hiện với 
hiệu quả cao, Sở Công Thương cũng 
xây dựng hệ thống giải pháp đồng 
bộ từ hoàn thiện cơ chế, chính sách, 
thu hút đầu tư, vốn và đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật CCN, khoa học, kỹ 
thuật, thị trường, phát triển nguồn 
nhân lực

QUỲNH ANH

ĐỒNG NAI BAN HÀNH KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2022

HẬU GIANG: MỞ RỘNG DIỆN TÍCH CỤM CÔNG NGHIỆP

Theo đó, trong năm 2022, Thừa 
Thiên Huế sẽ triển khai những nội 
dung: Đầu tư phát triển hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp, làng nghề; 
Hỗ trợ đầu tư phát triển sản xuất, 
nâng cao năng lực cạnh tranh cơ 
sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
và phát triển thị trường sản phẩm 
CNNT; Phát triển vùng nguyên liệu 
phục vụ sản xuất CNNT.

Trong năm 2022, nguồn kinh 
phí khuyến công của tỉnh sẽ tiếp 
tục hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ 
sở CNNT đầu tư phát triển sản xuất 

các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ, đặc sản, sản phẩm làng nghề… 
một cách bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, thực hiện hiệu quả 
lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế. 
Trong đó, sẽ hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 
hỗ trợ thông tin tuyên truyền, phát 
triển sản phẩm CNNT… 

Được biết, nguồn kinh phí thực 
hiện chương trình khuyến công địa 
phương năm 2022 của tỉnh Thừa 
Thiên Huế là hơn 1.150 triệu đồng LÊ PHƯƠNG

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CNNT TỈNH
THỪA THIÊN HUẾ NĂM 2022

Nguồn kinh phí khuyến công góp phần 
không nhỏ giúp các cơ sở phát triển SXKD
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Theo hướng dẫn bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu tỉnh (CNNTTB) Bình Thuận 
năm 2022 của Sở Công Thương, 
đối tượng tham gia bình chọn là 
tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh với 
các nhóm sản phẩm: Thủ công mỹ 
nghệ; Chế biến nông, lâm, thủy sản 

và thực phẩm; Thiết bị, máy móc, 
dụng cụ và phụ tùng cơ khí; Nhóm 
các sản phẩm khác (vật liệu xây 
dựng, mỹ phẩm…).

Đây là chương trình được tỉnh 
Bình Thuận tổ chức định kỳ 2 năm/
lần với sự tham gia tích cực của 
nhiều đơn vị, cơ sở, cá nhân. Thông 
qua đó, tỉnh đã phát hiện và tôn 
vinh nhiều sản phẩm có chất lượng, 

có giá trị sử dụng cao, có tiềm 
năng phát triển sản xuất, mở rộng 
thị trường, đáp ứng thị hiếu người 
tiêu dùng trong lẫn ngoài nước, từ 
đó, địa phương có kế hoạch hỗ trợ 
các cơ sở phát triển sản xuất, xúc 
tiến thương mại, góp phần thúc đẩy 
phát triển công nghiệp nông thôn 
địa phương

TUẤN NINH

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh 
Vĩnh Long đã phê duyệt kế hoạch 
thực hiện công tác khuyến công địa 
phương năm 2022 với kinh phí thực 
hiện kế hoạch là trên 2,6 tỷ đồng.

Mục tiêu của chương trình 
nhằm hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
thuộc mọi thành phần kinh tế đầu 
tư phát triển sản xuất công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp, nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, thực 
hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập 
quốc tế, thực hiện đề án cơ cấu 
lại ngành Công Thương tỉnh Vĩnh 
Long. Đồng thời tích cực hỗ trợ 
tổ chức, cá nhân khôi phục, phát 
triển sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp trong bối cảnh ảnh 
hưởng của dịch Covid-19.

Cụ thể, nguồn kinh phí 
khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn 
nâng cao năng lực sản xuất gắn 
với các nội dung của đề án cơ 
cấu lại ngành Công Thương về 
chế biến nông sản, thực phẩm 
và đồ uống sử dụng nguyên liệu 
tại địa phương; các ngành hàng: 
Dệt may, da giày, hóa chất, dược 
phẩm, bao bì đóng gói, cơ khí và 
công nghiệp hỗ trợ khác

QUỲNH ANH

Nhằm hỗ trợ tạo điều kiện cho 
các cơ sở công nghiệp nông thôn 
đầu tư phát triển sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một 
cách bền vững, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, vừa qua, Sở Công 
Thương Đắk Lắk đã phê duyệt Kế 
hoạch khuyến công địa phương đợt 
1 năm 2022. 

Theo đó, đợt 1 năm 2022 sẽ có 
23 đề án khuyến công được hỗ trợ 
với tổng kinh phí là 5,374 tỷ đồng, 
trong đó: Kinh phí khuyến công địa 

phương hỗ trợ 2,515 tỷ đồng, kinh 
phí đối ứng của đơn vị thụ hưởng là 
2,859 tỷ đồng.

Các đề án sẽ tập trung vào 
các nội dung: Tuyên truyền, phổ 
biến chính sách phát triển công 
nghiệp; Nâng cao năng lực quản 
lý và tổ chức thực hiện hoạt động 
khuyến công; Khảo sát học tập kinh 
nghiệm; Hỗ trợ nâng cao năng lực 
quản trị doanh nghiệp, nhận thức 
về năng lực áp dụng sản xuất sạch 
hơn trong sản xuất công nghiệp 

thông qua các hoạt động tư vấn, 
tập huấn, đào tạo, hội thảo;

Hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh tiếp nhận công 
nghệ và ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; Tổ chức, tham gia hội 
chợ triển lãm, cho các cơ sở công 
nghiệp nông thôn; Tham gia bình 
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp khu vực…

MINH VŨ

VĨNH LONG DÀNH HƠN 2,6 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ KHUYẾN CÔNG 
ĐỊA PHƯƠNG

ĐẮK LẮK PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
NĂM 2022

BÌNH THUẬN: CHUẨN BỊ BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU 
CẤP TỈNH NĂM 2022
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Trong giai đoạn 2016 - 2020, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình được UBND tỉnh giao 
thực hiện 152 đề án khuyến công với tổng 

kinh phí hơn 18,4 tỷ đồng. Nhìn chung, các đề án đều 
được thực hiện đúng tiến độ, đúng mục tiêu và phát huy 
hiệu quả nguồn vốn khuyến công. 

Các chương trình hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề 
và nâng cao tay nghề cho người lao động chính là một 
trong những điểm sáng của chương trình khuyến công 
tỉnh. Trong 5 năm (2016 - 2020), TTKC Thái Bình đã tổ 
chức 28 lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 980 lao 
động; đồng thời tập huấn nâng cao tay nghề vận hành, 
bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp cho 12.180 lao 
động. Sau đào tạo, rất nhiều lao động có việc làm, thu 
nhập, ổn định cuộc sống. 

Theo ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công 
Thương Thái Bình: “Chương trình đào tạo nghề không 
chỉ đáp ứng nhu cầu việc làm của người lao động mà 
còn cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các cơ 
sở CNNT, phục vụ quá trình cơ khí hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới của tỉnh”. 

Nhằm hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý doanh 
nghiệp (DN), hỗ trợ đào tạo khởi nghiệp, thành lập DN, 
tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ, xuất khẩu sản 
phẩm CNNT, Khuyến công Thái Bình đã triển khai 18 
đề án, mở các lớp đào tạo cho khoảng 900 cán bộ quản 
lý, người lao động của các DN, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh. Nhờ nắm vững kiến thức pháp luật về đầu tư, 
DN, các DN đã chủ động hơn trong việc củng cố năng 
lực quản lý, điều hành, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ, quản trị marketing, phân tích khách hàng tiềm 
năng, mở rộng thị trường phát triển bền vững.

Đơn cử như Công ty TNHH Phát triển Công 
nghệ khí sinh học Môi trường xanh (cụm công 
nghiệp Đông Động, huyện Đông Hưng) chuyên sản 
xuất giá kệ (pallet) nhựa công nghiệp, thùng đựng 
rác nhựa, chậu hoa nhựa. Để tăng sức cạnh tranh 
cho sản phẩm, Công ty đã tập trung đầu tư về khoa 
học công nghệ và máy móc hiện đại. Được hỗ trợ 
từ nguồn vốn khuyến công, Công ty đã đầu tư hơn 
40 tỷ đồng mua 02 dây chuyền sản xuất với tỷ lệ tự 
động hóa hơn 90%. Ông Ngô Duy Đông, Giám đốc 
Công ty cho biết: “Với quy trình sản xuất khép kín, 
tự động hóa nên chúng tôi giảm được năng lượng 
tiêu hao, rút ngắn thời gian sản xuất ra thành phẩm, 
chất lượng sản phẩm đạt độ ổn định cao, đồng đều 
theo tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu của khách hàng”. 

Nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp, ngành, 
đặc biệt là Sở Công Thương tỉnh Thái Bình, TTKC 

Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Thái 
Bình đã tổ chức được nhiều hoạt động khuyến công, mang lại hiệu quả thiết thực, chuyển 
giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, giúp công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh phát triển ổn 
định.

XUÂN TRƯỜNG

NHIỀU CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN
ĐANG PHÁT HUY HIỆU QUẢ

KHUYẾN CÔNG THÁI BÌNH:

Các đề án khuyến công của Thái Bình tập trung hỗ trợ 
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất
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đã giúp nhiều DN được hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp. Đây là chương trình trọng tâm 
trong hoạt động khuyến công nhằm khuyến khích 
các DN đổi mới thiết bị, công nghệ, tăng năng suất, 
chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng 
cạnh tranh cho các cơ sở CNNT. Từ đổi mới công 
nghệ và máy móc hiện đại, các DN, cơ sở CNNT 
nhanh chóng thích ứng, tồn tại, phát triển trong thời 
kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế sâu 
rộng hiện nay. 

Ông Hà Văn Hải, Giám đốc TTKC Thái Bình cho 
biết: “Trung tâm đã triển khai nhiều đề án hỗ trợ mô 
hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc thiết bị kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất 
kịnh doanh tại các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Đồng 
thời, Trung tâm cũng cử cán bộ phối hợp với cơ quan 
liên quan giám sát tiến độ thực hiện đề án khuyến công 
được triển khai đúng thời gian theo hợp đồng ký kết. 
Qua đó, đã khuyến khích các DN, cơ sở CNNT trên 
địa bàn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tạo ra 
những sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị 
trường tiêu thụ”. 

Có thể nói, các chương trình khuyến công đã và 
đang giúp các DN, cơ sở CNNT phát triển sản xuất, 
kinh doanh hiệu quả, đồng thời góp phần hỗ trợ các 
làng nghề bảo tồn, phát huy nghề truyền thống, du 

nhập nghề mới, mở rộng sản xuất đối với các sản phẩm 
phục vụ xuất khẩu mang lại giá trị kinh tế cao. 

Hàng năm, TTKC Thái Bình tổ chức các khóa tập 
huấn khởi sự và quản trị DN trên địa bàn tỉnh. Cùng 
với đó, nhằm thúc đẩy cho sự phát triển công nghiệp 
địa phương và các làng nghề truyền thống, đều đặn 
hàng năm, Trung tâm còn tổ chức cho DN, cơ sở sản 
xuất tham gia nhiều chương trình hội chợ, triển lãm 
hàng công nghiệp nông thôn; tạo điều kiện quảng bá 
thương hiệu DN, sản phẩm CNNT đến với mọi miền 
đất nước… 

Bước sang năm 2022, để công tác khuyến công 
tiếp tục đi vào chiều sâu, hiệu quả, TTKC Thái Bình sẽ 
tiếp tục chú trọng hỗ trợ phát triển các ngành và sản 
phẩm công nghiệp làm nền tảng phục vụ hiện đại hóa 
nông thôn, có giá trị gia tăng cao, giá trị xuất khẩu lớn; 
gắn kết sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp. 
Khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở 
sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu; giảm thiểu phát 
thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường. 
Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thuộc 
mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, thực 
hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế và góp phần 
đẩy nhanh quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh

Dây chuyền sản xuất pallet nhựa của Công ty TNHH Phát triển công nghệ khí sinh học môi trường xanh
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Thực hiện Nghị định số: 45/2012/NĐ-CP 
ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến 
công; Quyết định 3204/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về 

việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, 
ngày 30/3/2022, Sở Công Thương Thái Bình đã tổ chức 
“Hội nghị tuyên truyền chính sách hỗ trợ về khuyến 
công cho các HKD cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, 
dịch vụ trên địa bàn huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình”.

Hội nghị do Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
Phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Thái Bình phối hợp 
với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Thái Thụy tổ chức 
nhằm hỗ trợ các đơn vị tìm hiểu chính sách của Nhà 
nước hỗ trợ về công tác khuyến công.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Diễn - Phó 
Giám đốc TTKC tỉnh Thái Bình đã nêu bật các kết 
quả của hoat động khuyến công trong những năm 
qua, đặc biệt là năm 2021. Trong đó, nổi bật là đã hỗ 
trợ, khuyến khích các đơn vị, cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) đẩy mạnh phát triển sản xuất, đổi mới 
cải tiến công nghệ, nâng cao năng lực quản lý, năng 
suất chất lượng sản phẩm. Từ đó, nâng cao năng lực 
cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ, tăng trưởng 
đáng kể về doanh thu. Qua đó, khuyến khích các 
cơ sở CNNT khai thác tiềm năng, sử dụng hiệu quả 
nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, đồng thời, 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế CNNT theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Tại Hội nghị, ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC 
tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Để tiếp tục triển khai các 

văn bản của Trung ương, Bộ, ngành, UBND tỉnh Thái 
Bình về các chương trình khuyến công giai đoạn 2021-
2025, TTKC đã và sẽ phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng các huyện, Thành phố tiếp tục triển khai, tổ chức 
Hội nghị phổ biến các chính sách của Nhà nước và của 
tỉnh về công tác khuyến công tới các HKD cá thể trên 
địa bàn tỉnh Thái Bình, nhằm hỗ trợ và thúc đẩy các 
hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn phát triển, 
nhất là, sau đại dịch Covid-19; Tận dụng mọi nguồn lực 
cũng như phát huy thế mạnh của địa phương và các 
vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. 

Trao đổi với phóng viên, Tiến sĩ Nguyễn Gia Tín 
- Nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công 
nghiệp Nam Định chia sẻ: Việc hỗ trợ kinh phí cho 
các hoạt động khuyến công như: Đào tạo nghề, truyền 

Phát triển kinh tế hộ kinh doanh (HKD) cá thể hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ hiện nay đang được Đảng, Nhà nước quan 
tâm và có những chủ trương, chính sách hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi. Bởi đây là một 
lực lượng quan trọng góp phần thúc đẩy và phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

CÔNG CHUYỀN

PHÁT TRIỂN TRONG LĨNH VỰC
THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ

CẦN HỖ TRỢ HỘ KINH DOANH CÁ THỂ

Ông Hà Văn Hải, Giám đốc TTKC Thái Bình phát biểu 
khai mạc Hội nghị 
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nghề cho lao động nông thôn; Hỗ trợ hoạt động tư 
vấn, tập huấn nhằm nâng cao năng lực quản lý DN 
và năng lực quản lý sạch hơn; Hỗ trợ xây dựng các 
mô hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp-
tiểu thủ công nghiệp; Xây dựng mô hình thí điểm về 
áp dụng sản xuất sạch hơn; Ứng dụng máy móc tiến, 
dây truyền công nghệ; Chuyển giao công nghệ, tiến bộ 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp… như Thái Bình đang triển khai là việc làm 
rất cần thiết.

Hiện nay, các HKD cá thể hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ đã có những đóng góp tích cực cho kinh 
tế tỉnh Thái Bình. Rõ nét nhất là không chỉ tạo việc 
làm, tăng thu nhập và xoá đói giảm nghèo trực tiếp 
cho chính chủ sở hữu, người quản lý khu vực này còn 
gián tiếp cải thiện cuộc sống cho những người có thu 
nhập thấp, người nghèo ở thành thị và nông thôn. Nhờ 
có HKD mà người nghèo mới được tiếp cận các hàng 
hoá, dịch vụ nhanh hơn với giá cả bình dân. Hơn nữa, 
khu vực này còn là nơi tiếp nhận người lao động không 
đủ kỹ năng làm việc cho khu vực DN. Ngoài ra, một 
bộ phận không nhỏ HKD đang hoạt động tại các làng 
nghề đã góp phần rất lớn trong việc gìn giữ, bảo tồn và 
phát triển các ngành nghề truyền thống một phần của 
văn hoá dân tộc Việt Nam.

Theo ông Phạm Văn Trường - Phó Trưởng phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Thái Thụy cho biết: Hiện 
nay, trên địa bàn huyện có khoảng gần 500 HKD cá thể 
và trên 600 DN đang hoạt động. Hội nghị, TTKC đã tổ 
chức tập huấn về các chính sách khuyến công, khuyến 
khích các HKD cá thể có cơ hội tiếp cận sự hỗ trợ của 

Nhà nước trong quá trình phát triển kinh tế. Đây là nội 
dung rất bổ ích cho các HKD cá thể, bởi đối tượng này 
ít được quan tâm, học hỏi và giao lưu. Do vậy, TTKC 
cần tiếp tục phát huy, tổ chức nhiều chương trình hoạt 
động khuyến công hơn nữa cho các HKD cá thể để họ 
nắm bắt được các cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước. Mặt khác, UBND tỉnh và các Sở, ngành, TTKC 
cũng cần quan tâm hơn nữa cả về cơ chế, chính sách hỗ 
trợ đối với HKD cá thể nhằm động viên, khuyến khích 
các hoạt động kinh doanh hiệu quả. Từ đó, tạo việc 
làm, nâng cao thu nhập cho người lao động.

Anh Đoàn Đăng Duẩn - Chủ Hộ kinh doanh thuốc 
tân dược (tại địa chỉ: Thôn Đông Dương Phúc, Thái 
Thụy, Thái Bình) chia sẻ: Là người con của quê hương, 
anh đang ấp ủ xây dựng Đề án sản xuất bột canh, 
muối iốt, bột chấm mang thương hiệu Diêm Điền. 
Để xây dựng đề án thành công, tôi rất cần được sự 
hỗ trợ từ các chính sách của chương trình khuyến 
công. Thông qua lớp tập huấn này và từ sự hỗ trợ của 
TTKC tỉnh Thái Bình, tôi rất phấn khởi và tin rằng, 
Dự án sản xuất bột canh, muối iốt của mình sẽ có cơ 
hội thành công. 

Có thể khẳng định, thông qua việc tổ chức hội nghị, 
các HKD cá thể trên địa bàn huyện Thái Thụy đã có 
điều kiện tìm hiểu kỹ hơn về các cơ chế, chính sách 
pháp luật trong công tác khuyến công. Đây là cơ hội tốt 
để các HKD cá thể tận dụng nguồn vốn đầu tư của Nhà 
nước, nhằm giảỉ quyết khó khăn về vốn; đáp ứng nhu 
cầu trong sản xuất, kinh doanh, tạo ra những sản phẩm 
có chất lượng, đem lại nhiều việc làm và nâng cao thu 
nhập cho người lao động, phát triển kinh tế bền vững 
tại địa phương

TS Nguyễn Gia Tín, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Công nghiệp Nam Định trình bày tại Hội nghị

Bà Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc TTKC phát biểu tại Hội nghị
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Trong năm 2021, TTKC Thanh Hoá được 
giao 1.350 triệu đồng kinh phí từ nguồn 
Khuyến công Quốc gia. Chương trình 
khuyến công triển khai cho 4 đề án, bao 

gồm: Hỗ trợ cho 02 đơn vị đầu tư máy móc thiết bị tiên 
tiến vào chế biến lâm sản; Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên 
tiến cho 01 đơn vị để sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ; 
Hỗ trợ dây chuyền thiết bị công nghệ đồng bộ cho 01 
đơn vị để sản xuất sản phẩm phân bón hữu cơ. 

Bên cạnh đó, chương trình khuyến công địa phương 
cũng được triển khai 08 đề án, với tổng kinh phí thực 
hiện là 1.472 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp cho 07 đơn vị và hỗ trợ DN tham 
gia 01 phiên Hội chợ hàng công nghiệp - thương mại 
tại Hà Nội. 

Theo đánh giá của các sở, ban ngành, việc triển khai 
hiệu quả công tác khuyến công tại Thanh Hoá đã góp 
phần quan trọng vào sự phát triển của các cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT). Trong hai năm qua, khi 
nền kinh tế trong nước và thế giới phải chống chịu với 
rất nhiều thách thức đến từ đại dịch Covid-19, nguồn 
kinh phí khuyến công dù còn khiêm tốn nhưng đã giúp 
các cơ sở CNNT, các DN có thêm tự tin vượt qua khó 
khăn, phát triển sản xuất. 

Thông qua việc thực hiện hỗ trợ, nhiều DN, cơ 
sở CNNT đã tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị 
trường, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng 
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Đơn cử như Công ty 
CP Công nghiệp gỗ Trường Sơn, xã Xuân Hòa, huyện 
Như Xuân đã được hỗ trợ để xây dựng, triển khai thực 
hiện mô hình sản xuất gỗ ván ép tiêu chuẩn CARB P2 
phục vụ thị trường xuất khẩu, với tổng mức đầu từ 12,2 
tỷ đồng. Doanh thu của công ty đạt gần 34 tỷ đồng/

năm, tạo việc làm ổn định cho 100 lao động. Đây chỉ là 
một trong nhiều mô hình thành công nhờ thụ hưởng 
nguồn vốn khuyến công thời gian qua. 

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc TTKC Thanh 
Hoá cho biết: “Theo khảo sát, đánh giá thực tế tại các 
đơn vị được thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương 
trình khuyến công, việc triển khai hiệu quả công tác 
khuyến công tại địa phương đã góp phần không nhỏ 
đến sự phát triển của các cơ sở CNNT, tạo động lực 
giúp cho các cơ sở CNNT thêm tự tin, mạnh dạn đầu 
tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao được 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và 
giải quyết việc làm ổn định cho lực lượng lao động trên 
địa bàn nông thôn, đáp ứng tốt phương châm “ly nông 
không ly hương”, xóa đói, giảm nghèo, giảm các tệ nạn 
xã hội, góp phần tích cực thực hiện Chương trình Mục 
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ 
cấu lao động ở nông thôn”. 

Từ nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh 
(TTKC) Thanh Hóa đã thực hiện hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp (DN), làng nghề trên địa 
bàn tỉnh đổi mới thiết bị công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng sản phẩm, góp 
phần phát triển kinh tế địa phương.

MINH LÊ

PHÁT HUY HIỆU QUẢ
NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG

THANH HOÁ:

TTKC Thanh Hóa hỗ trợ các làng nghề công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp phát triển
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Trong năm 2021, TTKC đã tập trung thực hiện các 
nội dung, như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, hỗ trợ cho các cơ sở CNNT ứng dụng công nghệ, 
thiết bị tiên tiến để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chất lượng sản phẩm 
được nâng lên rõ rệt, tạo ra nhiều sản phẩm mới. Các 
ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công đều gắn 
trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa phương. 

Năm 2022, ngành Công Thương Thanh Hóa nói 
chung và TTKC tỉnh Thanh Hóa nói riêng phấn đấu 
hoàn thành 100% kế hoạch đã đăng ký, với tổng kinh 
phí khuyến công dự kiến 5.427 triệu đồng, bao gồm các 
nội dung, gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến; Hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật: Hỗ trợ tham 
gia hội chợ trong nước, xây dựng các phiên chợ kết nối 
cung - cầu về nông thôn... 

Những tác động tích cực, hiệu quả nhất định trong 
thúc đẩy phát triển tiểu thủ công nghiệp, CNNT đã 
thấy rõ, tuy nhiên quá trình hoạt động thực tế của 
công tác khuyến công trên địa bàn cũng cho thấy còn 
những khó khăn, hạn chế. Còn nhiều nội dung hoạt 
động khuyến công chưa triển khai thực hiện do kinh 
phí cho công tác khuyến công địa phương còn hạn 
chế; Số lượng cơ sở ngành nghề nông thôn tăng nhanh 
nhưng phân bố không đồng đều ở các vùng; Thông 
tin tuyên truyền về chính sách khuyến công chưa huy 
động được các nguồn lực khác tham gia.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra và phát huy tối đa 
nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, 
Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh 
Thanh Hóa sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề 
án khuyến công quốc gia, khuyến công địa phương 
được Bộ Công Thương và UBND tỉnh Thanh Hóa phê 
duyệt. Chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị có liên 
quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố, rà soát và 
hướng dẫn các đơn vị thụ hưởng triển khai các nội dung 
khuyến công đáp ứng với thực tế của DN, mang lại hiệu 
quả cao nhất của các chương trình. 

Từ thực tế triển khai công tác khuyến công tại 
địa phương, để nâng cao chất lượng hoạt động, Sở 
Công Thương tỉnh Thanh Hóa đã đề ra các giải pháp 
như: Làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu rộng 
rãi về hoạt động khuyến công; Tăng cường đào tạo, 
tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, phổ biến văn bản về 
công tác khuyến công nhằm tạo đồng thuận và ủng 
hộ của các tổ chức quản lý nhà nước, người dân và sự 
nhiệt tình của doanh nghiệp; Đơn vị phối hợp triển 
khai đề án khuyến công phải là đơn vị có tiềm lực và 
khả năng thúc đẩy đề án có hiệu quả đồng thời gắn 
công tác khuyến công với công tác xúc tiến thương 
mại, tìm kiếm thị trường, đầu ra cho sản phẩm; Gắn 
kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp với các hoạt động 
của Trung tâm nhằm tìm hiểu những khó khăn, vướng 
mắc và có những giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp kịp 
thời để phát triển sản xuất…

Mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gỗ dân dụng và xuất khẩu tại Công ty TNHH Sản xuất chế biến Lâm sản Hải Oanh
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Chính vì vậy, UBND tỉnh Thái Bình đã ra 
Quyết định 692/QĐ-UBND tỉnh, chỉ đạo 
các Sở, ban ngành của tỉnh xây dựng kịp 
thời kế hoạch thực hiện Chương trình 

SDNLTK&HQ trên địa bàn giai đoạn 2021-2030, trước 
mắt, mục tiêu tiết kiệm năng lượng (TKNL) giai đoạn 
2021 - 2025 tiết kiệm tối thiểu là 5,5% tổng nhu cầu tiêu 
thụ NL trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, ngành Giao thông 
vận tải tiết kiệm 3,7%; ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản tiết kiệm 4,1%; Dịch vụ công tiết kiệm tối 
thiểu 14,7%; Thương mại và dịch vụ tiết kiệm 4,9%; 
Công nghiệp tiết kiệm 8,2%; Dân dụng sinh hoạt tiết 
kiệm 3,1%... Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-
2025 dự kiến là 265.267 triệu đồng.

UBND tỉnh giao cho Sở Công Thương làm đầu mối 
triển khai Chương trình SDNLTK&HQ, có trách nhiệm 
tham mưu cho tỉnh tổ chức thực hiện chương trình. 
Trong đó, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, 
giải pháp quản lý nhà nước; hỗ trợ kỹ thuật, nghiên 
cứu khoa học công nghệ; phát triển sản phẩm; đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực; tranh thủ kinh nghiệm 
và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực 
SDNLTK&HQ. Đặc biệt là công tác đào tạo, tập huấn 
trên địa bàn rộng, chủ yếu là các lĩnh vực như: Sản xuất 
nông nghiệp; công nghiệp; các công trình xây dựng sử 
dụng nhiều NL; các tòa nhà; chiếu sáng công cộng; 
giao thông vận tải; hoạt động dịch vụ, hộ gia đình; phổ 
biến phương tiện, thiết bị hiệu suất cao, TKNL; các hộ 
gia đình, các trường học...

Tiếp tục tổ chức Hội nghị tuyên truyền về 
SDNLTK&HQ; phát hành sổ tay, cẩm nang, tờ rơi 
TKNL trong gia đình; xây dựng các chương trình tuyên 

truyền về SDNLTK&HQ trên các phương tiện thông 
tin truyền thông; điều tra khảo sát về tình hình sử dụng 
NL trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các 
cơ sở giáo dục là nơi tiêu tốn nhiều NL với các thiết bị 
tiêu thụ điện năng cao…

 Kế hoạch nhằm thúc đẩy các hoạt động TKNL, 
hình thành thói quen SDNLTK&HQ trong mọi hoạt 
động của xã hội; giảm cường độ sử dụng NL trong các 
ngành nghề, lĩnh vực kinh tế, TKNL trở thành hoạt 
động thường xuyên đối với các cơ sở sử dụng NL trọng 
điểm, tiêu thụ nhiều NL góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng, bảo vệ môi trường, nhằm cải thiện chất 
lượng sử dụng NL theo hướng tiết kiệm và hiệu quả. 
Đồng thời, đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ, 
các cơ quan quản lý, các khu, cụm công nghiệp… về 
SDNLTK&HQ; đẩy mạnh hoạt động và nâng cao năng 

Theo báo cáo giai đoạn 2016 – 2019, tốc độ tăng trưởng bình quân nhu cầu năng lượng (NL) 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt 8,78%/năm; năm 2019 tổng nhu cầu NL trên địa bàn tỉnh 
đạt trên 700 nghìn TOE (tấn dầu quy đổi). Trong đó, các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp, 
thuỷ sản tăng bình quân 26,30%; Công nghiệp, xây dựng tăng bình quân 10,28%; Thương 
mại, dịch vụ tăng bình quân 7,54%; Dân cư tăng 4,87%; Giao thông vận tải tăng 5,94% và 
các hoạt động khác tăng bình quân 19,01%, dự báo, tổng tiêu thụ NL từ nay đến năm 2030 
khoảng từ 800-900.000 TOE…

CÔNG DU

THỰC HIỆN SDNLTK&HQ HƯỚNG ĐẾN
SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TẠI THÁI BÌNH

Cán bộ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Bình hướng dẫn người dân sử dụng thiết bị 
tiết kiệm điện và hiệu quả



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 4/2022)48 49

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

lực của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển 
công nghiệp, Sở Công Thương tỉnh, tổ chức đào tạo, 
tập huấn nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân, 
người quản lý NL tại các cơ sở sử dụng NL trọng điểm.

Ông Phí Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy xã Đông Á, 
huyện Đông Hưng chia sẻ: “Việc UBND tỉnh giao Sở 
Công Thương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc 
gia về SDNLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai 
đoạn 2021 - 2030 sẽ giúp nhân dân trong tỉnh nâng cao 
nhận thức cộng đồng về SDNLTK&HQ trong sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và phát 
triển nông thôn; SDNLTK&HQ trong công sở, chiếu 
sáng học đường, chiếu sáng công cộng. Riêng đối với 
người dân xã tôi thì rất phấn khởi, bởi áp dụng kiến 
thức về SDNLTK&HQ thì nhiều gia đình xây nhà mới 
đều lắp hệ thống NL mặt trời, khi mất điện vẫn có 
nước nóng sử dụng rất an toàn, quan trọng bảo vệ môi 
trường chống phát thải khí C02”.

Để thực hiện tốt kế hoạch trên, UBND tỉnh đã nhấn 
mạnh một số giải pháp cụ thể, tập trung: Rà soát, xây 
dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về SDNLTK&HQ; 
Tổ chức triển khai các giải pháp kỹ thuật, thúc đẩy các 
dự án đầu tư về SDNLTK&HQ đối với các hoạt động 
sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, 
trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất; Tăng 
cường năng lực về SDNLTK&HQ; Kiểm tra, giám sát 
và đánh giá kết quả thực hiện SDNLTK&HQ; Truyền 
thông nâng cao nhận thức cộng đồng; Tăng cường quan 
hệ, hợp tác quốc tế SDNLTK&HQ; Nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ về SDNLTK&HQ… Trong 
đó, từng bước xây dựng hệ thống quản lý, ban hành 
các quy định, hướng dẫn SDNLTK&HQ phù hợp với 
thẩm quyền của tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Triển 
khai các giải pháp TKNL trong các ngành sản xuất công 
nghiệp, đặc biệt là một số ngành sản xuất công nghiệp 
trọng điểm như: Cơ khí, luyện kim; dệt may, giày da; 
vật liệu xây dựng, gốm sứ... Hỗ trợ thực hiện giải pháp 
TKNL ngành nông nghiệp, thủy sản; các cơ sở sử dụng 
NL trọng điểm triển khai áp dụng mô hình quản lý NL 
theo tiêu chuẩn ISO 50001, các doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp thực hiện chuyển đổi, thay thế các trang 
thiết bị lạc hậu, tiêu tốn NL bằng các thiết bị TKNL. 
Đặc biệt là thực hiện các giải pháp TKNL, chuyển đổi 
thiết bị sử dụng NL hiệu suất cao, giải pháp áp dụng NL 
tái tạo trong các hộ gia đình...

Bên cạnh đó, các chương trình triển khai cũng 
phải tập trung đào tạo, tăng cường năng lực cho cán 
bộ, các cơ quan quản lý, các khu công nghiệp, cơ 
quan, địa phương... về SDNLTK&HQ trong việc tổ 
chức quản lý thực hiện các quy định của Nhà nước 

về SDNLTK&HQ; Đẩy mạnh hoạt động và nâng cao 
năng lực của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát 
triển công nghiệp, Sở Công Thương Thái Bình; Tăng 
cường kiểm tra việc thực hiện báo cáo kiểm toán NL 
và áp dụng mô hình quản lý NL của các cơ sở sử dụng 
NL trọng điểm; Kiểm tra việc thực hiện chương trình 
phổ biến kỹ năng điều khiển phương tiện/giải pháp kỹ 
thuật trong khai thác, sử dụng phương tiện giao thông 
cơ giới theo hướng TKNL của các doanh nghiệp vận 
tải. Đồng thời, xây dựng Chương trình/Đề án truyền 
thông phổ biến các thông tin về SDNLTK&HQ giai 
đoạn 2021 - 2030 và tăng cường hợp tác quốc tế đối với 
các đơn vị, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực TKNL để 
nâng cao năng lực, ứng dụng các phương tiện, thiết bị 
TKNL trong sản xuất, kinh doanh, vận tải...; Đặc biệt là 
lồng ghép lĩnh vực SDNLTK&HQ vào các chương trình 
nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa…

UBND tỉnh giao các Sở: Công Thương; Xây dựng; 
Khoa học - Công nghệ; Tài nguyên - Môi trường; Giao 
thông - Vận tải; Giáo dục - Đào tạo; Kế hoạch - Đầu 
tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Thông tin - Truyền thông, các đơn vi truyền thông; Văn 
hóa Thể thao - Du lịch; Lao động Thương binh - Xã 
hội; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp 
tỉnh; Công ty Điện lực Thái Bình; Hội Liên hiệp Phụ nữ; 
Đoàn TNCS Hồ Chí minh tỉnh; UBND các huyện, thành 
phố trong tỉnh; Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm; 
Cộng đồng dân cư, hộ gia đình, các tổ chức, cá nhân… 
căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm là 
đầu mối, xây dựng các kế hoạch thực hiện các giải pháp 
SDNLTK&HQ; giám sát, kiểm tra, phát hiện và thông 
báo, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các vi phạm 
quy định của pháp luật về SDNLTK&HQ…

Áp dụng dây chuyền hiện đại trong sản xuất, giảm tiêu hao 
năng lượng
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Sáng ngày 30/3/2022, Công ty Cổ 
phần Đầu tư - Bất động sản Thành 
Phương tổ chức khởi công nhà 
điều hành và giới thiệu lợi thế đầu 
tư, chính sách bán hàng Cụm công 
nghiệp (CCN) Tân Tiến 1, Tân Tiến 
2, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Được thành lập theo Quyết 
định của UBND tỉnh, CCN Tân 
Tiến 1, Tân Tiến 2 có tổng quy 
mô hơn 113ha, với tổng mức đầu 
tư 1.000 tỷ đồng. Đây là các CCN 
nằm trong hành lang công nghiệp 
của tỉnh Bình Phước.

CCN với chức năng tổng hợp, đa 
ngành được thiết kế hiện đại, khoa 
học, kết nối thuận lợi với các đầu mối 
hạ tầng kỹ thuật của khu vực, liên 
vùng về nguồn điện, nước, nước thải, 
xử lý rác thải công nghiệp. Tất cả đảm 
bảo an toàn với môi trường tự nhiên, 
đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư.

Sau khi hoàn thành, CCN sẽ thu 
hút các ngành nghề, hoạt động sản 
xuất, kinh doanh như: Sản xuất sản 
phẩm phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa 
máy móc; sản xuất thuốc chữa bệnh, 
nguyên liệu thuốc kháng sinh; vật liệu 

xây dựng, hóa chất, hàng tiêu dùng, 
may mặc… tạo ra hàng vạn việc làm 
cho người dân trong và ngoài tỉnh, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội chung của toàn tỉnh Bình Phước

TT

UBND tỉnh Hải Dương vừa có 
quyết định thành lập 02 cụm công 
nghiệp (CCN) Tứ Cường và CCN Tứ 
Cường - Chi Lăng Bắc với tổng diện 
tích hơn 116 ha tại huyện Thanh Miện.

Theo đó, CCN Tứ Cường nằm 
trên địa bàn xã Tứ Cường có diện 

tích 41,5ha với ngành nghề hoạt 
động chính là công nghiệp phụ trợ, 
điện, điện tử, công nghiệp nhẹ, máy 
móc, thiết bị, chế biến hàng tiêu 
dùng, thực phẩm, công nghệ dược... 
Chủ đầu tư CCN này là Công ty CP 
An Lộc Phát HD.

CCN Tứ Cường - Chi Lăng Bắc 
nằm trên địa bàn các xã Tứ Cường, 
Chi Lăng Bắc, Ngũ Hùng có diện tích 
75ha, hoạt động các ngành nghề: Sản 
xuất linh kiện điện tử, công nghiệp 
công nghệ cao, ngành nghề không 
gây ô nhiễm môi trường... Chủ đầu 

tư dự án này là Công ty CP Hạ tầng 
công nghiệp và Đô thị TeLin.

Đây là CCN sinh thái, xanh, 
sạch, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, 
đạt tiêu chuẩn về môi trường theo 
quy định; các nhà đầu tư thứ cấp 
bảo đảm tiêu chí hoạt động công 
nghiệp xanh, sạch, không gây tiếng 
ồn, không bụi, không khói.

Tiến độ thực hiện của mỗi dự 
án là 36 tháng kể từ ngày ban hành 
quyết định (24/3/2022)

MH

BÌNH PHƯỚC: KHỞI CÔNG XÂY DỰNG CỤM CÔNG NGHIỆP 
TÂN TIẾN 1, TÂN TIẾN 2

THANH MIỆN - HẢI DƯƠNG: THÀNH LẬP 02 CỤM CÔNG NGHIỆP
TẠI XÃ TỨ CƯỜNG

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu 
vừa ban hành Kế hoạch số 381-KH-
UBND ngày 11/02/2022 của về việc 
tổ chức bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu (SPC-
NNTTB) cấp tỉnh Lai Châu năm 
2022. Đồng thời giao cho Chủ tịch 
Hội đồng bình chọn SPCNNTTB 
tỉnh quy định tổ chức bình chọn 
SPCNNTTB năm 2022. Sở Công 
Thương - Cơ quan Thường trực Hội 
đồng bình chọn hướng dẫn việc đăng 
ký, tham gia bình chọn SPCNNTTB 
cấp tỉnh Lai Châu năm 2022.

Theo quy định, đối tượng tham 
gia bình chọn là các tổ chức, cá nhân 
có các sản phẩm, nhóm sản phẩm 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
của bao gồm: Doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, Hợp tác xã, hộ kinh doanh trên 
địa bàn tỉnh Lai Châu (gọi chung là 
cơ sở công nghiệp nông thôn) được 
thành lập và hoạt động theo quy 
định của pháp luật… Trong đó, sản 
phẩm tham gia bình chọn được phân 
theo các nhóm, gồm: Nhóm sản 
phẩm chế biến nông, lâm sản và thực 
phẩm; Nhóm sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ; Nhóm sản phẩm về thiết bị, 

máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ 
khí; Nhóm các sản phẩm khác…

Thời gian trao giải dự kiến được 
tổ chức vào tháng 5/2022

NT

LAI CHÂU: TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 
NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2022
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Trong năm 2021, chương trình khuyến công 
của tỉnh Lâm Đồng đã hoàn thành xuất 
sắc 38/38 đề án, với tổng kinh phí 9 tỷ 
980 triệu đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra. 

Trong đó, đối với các đề án hỗ trợ không thu hồi là 
25/25 đề án, kinh phí 1 tỷ 880 triệu đồng; các đề án hỗ 
trợ có thu hồi kinh phí là 12/12 đề án, với tổng vốn hỗ 
trợ là 7 tỷ 800 triệu đồng và 01/01 đề án khuyến công 
quốc gia có kinh phí 300 triệu đồng, tất cả đều đạt 100% 
kế hoạch đề án và xấp xỉ kế hoạch kinh phí. Đặc biệt, 
kết quả thu hồi vốn hỗ trợ trong năm 2021 cũng ấn 
tượng khi đạt 100% kế hoạch với 6,2 tỷ đồng.

Theo đó, kế hoạch khuyến công tập trung vào các 
lĩnh vực định hướng cũng như có thế mạnh của tỉnh 
như: Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới; sản phẩm chế 
biến sâu; các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh; đổi 
mới các thiết bị công nghệ; hỗ trợ đăng ký thương hiệu; 
hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất... Những yếu tố trên 
đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp hàng 
năm. Đồng thời, thực hiện tích cực chủ trương chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Anh - Chủ tịch HĐQT, Tổng 
Giám đốc Công ty Cổ phần chế biến thực phẩm Đà Lạt 
Tự Nhiên chia sẻ: “Đại dịch Covid-19 đã khiến công tác 
vận chuyển hàng hóa xuất khẩu của Công ty gặp rất 
nhiều khó khăn do tàu biển thiếu hụt trầm trọng về số 
lượng container. Điều này đã bắt buộc chúng tôi phải 
đầu tư thêm kho lạnh để bảo quản chờ xuất. Với 30% 
kinh phí được hỗ trợ trong tổng mức đầu tư của Công 
ty từ chương trình khuyến công của tỉnh đã giúp chúng 
tôi giải quyết được rất nhiều khó khăn”.

Có thể nói, chương trình khuyến công thực sự đã 
trở thành một người bạn đồng hành đúng nghĩa giúp 

các doanh nghiệp khắc phục khó khăn, duy trì và phát 
triển sản xuất, giúp doanh nghiệp có những bước đi bền 
vững, ổn định cho tình hình phát triển kinh tế - xã hội 
tại địa phương theo lộ trình chung.

Thành công của chương trình khuyến công Lâm 
Đồng có được một phần nhờ bám sát Nghị quyết của 
Tỉnh ủy, HĐND, kế hoạch chương trình khuyến công 
quốc gia và địa phương. Đặc biệt, Quy chế khuyến công 
để xây dựng nội dung trọng tâm hỗ trợ cho cơ sở công 
nghiệp nông thôn phù hợp với tình hình địa phương 
trong thời kỳ mới, trong bối cảnh hiện tại. Sự phối hợp 
chặt chẽ với các cấp, ngành và địa phương đã giúp cho 
chương trình khuyến công có sự lựa chọn kỹ càng trong 
việc thẩm định đơn vị hỗ trợ, chính vì điều này đã giúp 
cho công tác thu hồi kinh phí hỗ trợ của những năm 
trước được ổn định và không có đơn vị nợ quá hạn

Từ đợt đỉnh điểm của đại dịch Covid-19 năm 2021 đến nay, nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn 
của tỉnh Lâm Đồng đã phải đối mặt với nguy cơ có thể tạm dừng hoạt động do các nguồn lực 
dự trữ đang dần cạn kiệt, sức chống chịu ngày càng suy giảm, thậm chí lao đao, bên bờ vực 
đóng cửa, giải thể... Chính nguồn lực từ chương trình khuyến công, dù không nhiều nhưng lại là 
nguồn động viên, sự hỗ trợ quý giá giúp họ vượt qua giai đoạn khó khăn này.

MINH HIẾU

ĐỒNG HÀNH CÙNG CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
VƯỢT QUA ĐẠI DỊCH COVID-19

KHUYẾN CÔNG LÂM ĐỒNG:

Chương trình khuyến công đã hỗ trợ nhiều cơ sở 
công nghiệp nông thôn vượt qua giai đoạn khó khăn



 VietNetinc được sáng lập vào năm 1991 bởi ông Đàm Ngọc Hồng việt kiều Hà Lan, hành trình gần 30 
năm xây dựng và phát triển, một quãng thời gian biết bao thăng trầm, là niềm tự hào của những con người đặt 
nền móng xây dựng lên Việt Nét ngày nay.

VietNetinc kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp các thiết bị trong ngành giao thông, đặt biệt là các thiết bị phạt vi 
phạm An Toàn Giao Thông. Nhằm giảm thiểu số nạn tử vong do tại nạn giao thông gây ra, VietNetinc đã liên 
tục tìm kiếm những thiết bị và giải pháp an toàn giao thông, các sản phẩm của VietNetinc đã được nhiều bộ và 
ban ngành sử dụng...

Bắt nguồn từ những tai nạn chết người thảm khốc lúc đó ông Đàm nhiều đêm không ngủ, ông Đàm luôn đặt ra 
câu hỏi cho chính mình làm thế nào để giúp giảm thiểu số vụ tại nạn giao thông, làm thế nào để vừa có thu nhập 
cho mình và góp phần xây dựng đất nước.

Ông Đàm đã mạnh dạn nhập về Việt Nam những thiết bị kiểm tra phanh, kiểm tra hệ thống đèn chiếu sáng, thiết 
bị kiểm tra khí xả…, sau bao năm tìm kiếm đối tác rồi cuối cùng ông Đàm cũng gặp được điều mà mình mong 
muốn. Vào lúc ấy  Nghị định 36/CP (lập lại kỷ cương an toàn giao thông) ra đời, an toàn giao thông được nhiều 
người quan tâm.

Năm 1995 công ty TNHH Vietnetinc đã trúng gói thầu quốc tế của Bộ GTVT về việc cung ứng lắp đặt tất cả các 
trạm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ trong phạm vi toàn quốc, đến nay công ty TNHH Vietnetinc đã 
cung cấp hơn 100 trạm kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ trên toàn quốc.

CÔNG TY TNHH VIỆT NÉT
Địa chỉ: Số 1A/L3, KP1, Quốc lộ 51, Phường Long Bình Tân,

Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
Email: info@vietnettinc.com - Website: www.vietnetinc.com

Điện thoại: 0251.3831178 - Fax: 0251.3831179

Xí nghiệp tư nhân Chiến Thắng được hình thành từ những năm 80 của 
thế kỷ trước quy mô nhỏ, sản xuất các loại xe công nông đầu dọc, đầu 
ngang phục vụ nhu cầu vận tải vật liệu tại các vùng nông thôn, miền 
núi và hải đảo, người sáng lập là Ông Nguyễn Văn Mãi, hiện là Giám 
đốc Công ty TNHH Ô tô Chiến Thắng.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh chủ yếu của Công ty TNHH ô tô Chiến 
Thắng hiện nay là sản xuất, lắp ráp – cung ứng dịch vụ bảo trì và bảo trì 
các loại xe ô tô tải bào gồm: sản xuất, lắp ráp xe ô tô tải dưới 1 tấn, xe ô 
tô tải VAN 2 chỗ, tải VAN 5 chỗ. Sản xuất, lắp rác các loại xe ô tô tải tự 
đổ, tải thùng lửng, tải khung mui, tải thùng kín 1 cầu chủ động và 2 cầu 
chủ động tải trọng tới 10 tấn.

Công ty TNHH ô tô Chiến Thắng luôn ưu tiên chú trọng sử dung lao 
động địa phương, chia sẻ nhiều lĩnh vự như an ninh quốc phòng, hỗ trợ 
người nghèo, chia sẻ khó khăn với đồng bào gặp thiên tai và các hoạt 
động cộng đồng đóng góp xây dựng xã hội văn minh, hiện đại.

CÔNG TY TNHH ÔTÔ CHIẾN THẮNG
Trụ sở chính Công ty: 142 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng

Trụ sở nhà máy: 251 Trần Tất Văn, Kiến An, Hải Phòng 
Điện thoại:  0225.3.876.159 - Email: otochienthang@gmail.com



Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

Ngành nghề kinh doanh

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI CƠ KHÍ Ô TÔ QUỲNH HƯNG
Địa chỉ: Nhà ông Hải, Khu Nhân Cầu I, Thị Trấn Hưng Hà, 

Huyện Hưng Hà, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam

þ Vận tải hành khách đường bộ khác
  Chi tiết: Vận tải hành khách đường bộ bằng xe khách 

theo  tuyến cố định và hợp đồng
þ Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
þ Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
þ Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có 

động cơ khác
þ Cho thuê xe có động cơ

Chi tiết: Cho thuê xe ô tô

Ngành nghề	kinh	doanh



CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD

ATAD cung cấp cho khách hàng giải pháp trọn gói 
bao gồm các công đoạn tư vấn, thiết kế, sản xuất, lắp 
dựng các sản phẩm kết cấu thép chất lượng cao. Từ 
khi thành lập vào năm 2004, chúng tôi đã thực hiện 
hơn 3000 công trình kết cấu thép tại 35 quốc gia trên 
toàn thế giới. ATAD mang lại cho khách hàng sự lựa 
chọn đa dạng bao gồm: nhà máy, nhà kho, nhà cao 
tầng, dự án công nghiệp nặng, trung tâm thương mại, 
trung tâm triển lãm, hạ tầng giao thông (nhà ga, sân 
bay…).

ATAD quyết tâm trở thành một thương hiệu nổi tiếng 
được kiểm chứng trong ngành công nghiệp xây dựng 
và là công ty kết cấu thép dẫn đầu trong việc đưa ra 
các giải pháp nhà thép tiền chế và kết cấu thép hiệu 
quả nhất.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ NAM PHÁT

Địa chỉ: Số 273 Bình Giã, Phường 8, Thành Phố Vũng Tàu,

Bà Rịa, Tỉnh Vũng Tàu

Ngành nghề kinh doanh
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy



CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Số 90 Đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232.3822028 - Fax: 052.3822757
Email: imexcoqb@gmail.com












