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Tại Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp (DN) diễn ra vừa qua, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
khẳng định, Bộ Công Thương sẽ cải cách thể chế và kiên quyết rà soát gỡ bỏ các thủ tục hành chính rườm 
rà để tránh gây phiền hà nhằm phục vụ cho DN và người dân.

Cụ thể, về công tác cải cách thể chế, từ đầu năm 2016 đến nay, Bộ Công Thương đã ban hành hơn 40 Thông 
tư; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 6 Quyết định, ban hành hoặc sửa đổi 15 Nghị định. Trong đó, nổi bật 
là việc gỡ bỏ nhiều quy định tạo điều kiện khơi dậy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thúc đẩy các DN phát triển như: 
Bãi bỏ Thông tư 37 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển 
hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may; Xây dựng Thông tư số 36 trên cơ sở thay thế Thông tư số 
07 theo hướng bãi bỏ quy định cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng cho từng lô hàng nhập khẩu và yêu 
cầu dán nhãn năng lượng trước khi thông quan…

Về công tác cải cách hành chính, từ năm 2016, Bộ đã rà soát, đơn giản hóa, bãi bỏ 39 thủ tục hành chính 
(TTHC) trong tổng số 453 TTHC của Bộ. Trong năm 2017, sẽ tiếp tục bãi bỏ 15 TTHC và đơn giản hóa 108/453 
thủ tục thuộc phạm vi Bộ quản lý. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng tăng cường triển khai mạnh mẽ việc 
thực hiện các dịch vụ công trực tuyến ở các mức độ cao hơn theo lộ trình phù hợp, phấn đấu trong năm 2017 
Bộ sẽ tiếp tục xây dựng mới và nâng cấp 22 dịch vụ công trực tuyến. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo để tiếp tục có 
những cải cách thực chất và toàn diện hơn nữa trong các lĩnh vực quản lý được Chính phủ giao. Bộ trưởng cũng 
khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công Thương trong tiến trình đổi mới và đồng hành cùng DN để góp phần 
khơi dậy mạnh mẽ nội lực từ cộng đồng DN, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển KT - XH của đất nước.

HOA NGUYỄN

Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1682A/ QĐ-BCT về việc tiến hành điều tra, áp dụng 
biện pháp tự vệ toàn cầu đối với sản phẩm phân bón DAP nhập khẩu từ các quốc gia vào Việt Nam. 

Theo đó, các hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng điều tra gồm: Các loại phân bón vô cơ phức 
hợp hoặc hỗn hợp có thành phần chính là đạm (Ni-tơ) và lân P2O5 trong đó lượng Ni-tơ chiếm ít nhất 7% và 
lượng P2O5 chiếm ít nhất 30%. Việc bổ sung hoặc trộn thêm các nguyên tố khác như Ma-giê (Mg), Can-xi (Ca), 
Lưu huỳnh (S), Ka-li (K)… hoặc các nguyên tố vi lượng khác không làm thay đổi về bản chất đặc điểm lý và hóa 
học, cũng như mục đích và đối tượng sử dụng của sản phẩm. Các hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng điều tra 
thuộc các mã HS như sau: 3105.10.90; 3105.30.00; 3105.40.00’ 3105.51.00; 3105.59.00; 3105.90.00.

Bộ Công Thương khuyến nghị tất cả các tổ chức, cá nhân đang xuất nhập khẩu, phân phối, kinh doanh, sử 
dụng hàng hóa bị điều tra đăng ký làm bên liên quan để đảm bảo quyền và lợi ích của chính mình theo quy định 
của pháp luật. Đồng thời,  trong quá trình ký kết hợp đồng nhập khẩu hàng hóa thuộc đối tượng điều tra cần 
lưu ý về khả năng biện pháp tự vệ tạm thời sẽ được áp dụng.

Trong quá trình điều tra, Bộ Công Thương có thể thực hiện chế độ cấp giấy phép nhập khẩu đối với loại 
hàng hóa đang là đối tượng điều tra. Việc cấp giấy phép chỉ nhằm mục đích thống kê, không hạn chế về số 
lượng, khối lượng hoặc trị giá hàng hóa nhập khẩu.

T.N

Bộ Công Thương sẽ cải cách thể chế theo 
phương thức đơn giản, hiện đại

Bộ Công Thương tiến hành điều tra, áp dụng 
biện pháp tự vệ bảo hộ cho phân bón
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Không chỉ công bố ban 
hành ngay Chỉ thị số 20/
CT-TTg 2017 về việc chấn 
chỉnh thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp (không quá một lần/
năm) mà Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc còn phát biểu kết luận với 
nhiều cam kết mạnh mẽ đã được 
các doanh nghiệp đón nhận và gửi 
gắm nhiều niềm tin. Trên tinh thần 
thẳng thắn, chân tình và xây dựng, 
thời gian tới, Chính phủ sẽ tập 
trung giải quyết 2 vấn đề then chốt.

Một là, tiếp tục kiến tạo môi 
trường kinh doanh công bằng, thân 
thiện, khuyến khích đầu tư, bảo 
đảm thực thi pháp luật. Hai là, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của doanh 
nghiệp Việt Nam, tối ưu hóa các 
thành tựu công nghệ của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4.

Đây chính là hai trong số nhiều 
mục tiêu, giải pháp và chương trình 
hành động quan trọng của Chính 
phủ nhằm đáp ứng nhu cầu thực 
tiễn của doanh nghiệp trong thời 
gian tới. Để có được mục tiêu then 
chốt đó, thời gian qua, cũng như 
tại chính Hội nghị đồng hành với 
doanh nghiệp lần này, Chính phủ đã 
dựa trên cơ sở lắng nghe, tổng kết 
những tham luận, ý kiến đóng góp 

quý báu của rất nhiều cơ quan chức 
năng, cộng đồng doanh nghiệp. 

Có thể nói, trong năm qua, Việt 
Nam đã đạt được những kết quả 
bước đầu đáng khích lệ như: Nhà 
nước đã ban hành 50 Nghị định về 
điều kiện và cải thiện đầu tư kinh 
doanh; Tập trung cắt giảm nhiều 
thủ tục, giấy phép, tạo thuận lợi cho 
doanh nghiệp; Các bộ, ngành tích 
cực rà soát, tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp bằng các chính sách hỗ trợ, 
tháo gỡ khó khăn cho sản xuất; 
4.500 thủ tục đã được xử lý và bãi 
bỏ; Trong 1.100 kiến nghị của doanh 
nghiệp, đã xử lý được 850 (77,5%). 

Năm 2016, đã thành lập trên 110.000 
doanh nghiệp; 4 tháng năm 2017, đã 
thành lập trên 40.000 doanh nghiệp. 
Theo JETRO, 66% số doanh nghiệp 
Nhật Bản có xu hướng mở rộng, 
36% doanh nghiệp Mỹ dự định mở 
rộng kinh doanh, cao hơn ở Thái 
Lan (21%), Malaysia (19%). 75% các 
doanh nghiệp được khảo sát nói 
rằng, kết quả cải cách đã tích cực, 
25% nói chưa đạt yêu cầu. World 
Bank và Moody’s đều đánh giá 
Việt Nam tăng nhiều bậc về môi 
trường kinh doanh và chúng ta đang 
phấn đấu năm nay đạt nhóm đầu 
của ASEAN về môi trường đầu tư 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp 
lần thứ 2.

Với chủ đề “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, Hội nghị “Diên Hồng” lần thứ 2 giữa Thủ 
tướng Chính phủ với doanh nghiệp đã bắt đầu lúc 7 giờ 30 sáng 17/5, tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia, Hà Nội dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự 
còn có Chủ tịch UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các Phó Thủ tướng Chính phủ; các 
thành viên Chính phủ; các định chế tài chính; các hiệp hội, hội nghề nghiệp và đặc biệt là 
2.000 đại biểu là các doanh nghiệp, doanh nhân trực tiếp tham dự Hội nghị, nhiều gấp 
4 lần so với Hội nghị lần thứ nhất.

Thẳng thắn, chân thành và xây dựng 
Hội nghị Thủ tướng Chính phủ gặp mặt doanh nghiệp lần thứ 2:
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kinh doanh, có một số chỉ tiêu theo 
hướng tổ chức OECD…

Tuy nhiên, bên cạnh những 
thành quả đó, Nhà nước ta vẫn 
còn có nhiều rào cản cho sự phát 
triển của doanh nghiệp như chưa 
giải quyết được các vấn đề còn 
mâu thuẫn trong các văn bản dưới 
luật, chính sách ban hành chưa 
đáp ứng thực tiễn; Các quy định 
về công nhận doanh nghiệp công 
nghệ cao, doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, doanh nghiệp trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ có nhiều 
nhưng chưa đi vào cuộc sống; Còn 
tồn tại nhiều vấn đề về thuế, phí 
còn cao, không chỉ những chi phí 
liên quan đến thủ tục hành chính 
mà còn liên quan đến phí sử dụng 
công trình BOT, bến bãi, cảng 
biển, cầu đường..., Đặc biệt, doanh 
nghiệp còn gặp nhiều khó khăn 
trong việc hoàn thuế giá trị gia 
tăng, vấn đề nợ đọng xây dựng cơ 
bản đã thỏa thuận rất nhiều nhưng 
chưa xử lý triệt để được; Vẫn tồn 
tại tình trạng nhũng nhiễu của một 
bộ phận cán bộ công chức, viên 
chức... gây chậm trễ, khó khăn ở 
các cơ quan công quyền, chưa sát 
sao và nắm bắt chính xác các vấn 
đề doanh nghiệp cần hỗ trợ. Các 
cơ quan, các bộ phận cán bộ chưa 

nắm bắt được yêu cầu của doanh 
nghiệp để giải quyết kịp thời…

Sau khi lắng nghe những ý kiến 
đóng góp và kiến nghị của các 
doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc khẳng định: “Tôi muốn 
nói với các nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp yên tâm rằng, Chính phủ 
kiến tạo, liêm chính, phục vụ là phải 
xây dựng và bảo đảm môi trường 
kinh doanh tốt, thân thiện với kinh 
doanh, có năng lực cạnh tranh cao. 
Các doanh nghiệp không chỉ có tự 
do kinh doanh, tự do sáng tạo mà 
còn an toàn với người đầu tư, kinh 
doanh, tài sản, vốn đầu tư; Không 
chỉ chi phí giao dịch thấp mà còn rủi 
ro thấp. Các doanh nghiệp không 
chỉ độc quyền kinh doanh, được 
kiểm soát mà còn chống hàng giả, 
hàng nhái hiệu quả để bảo đảm môi 
trường kinh doanh công bằng, hiệu 
quả; Các nhà đầu tư, doanh nghiệp 
không chỉ được tôn trọng mà còn 
được vinh danh; Môi trường kinh 
doanh có độ tin cậy cao, vững chắc 
để mọi người yên tâm đầu tư và mở 
rộng kinh doanh.…”. 

Trên tinh thần đó, thời gian 
tới, Chính phủ sẽ tập trung vào hai 
vấn đề then chốt như đã nêu. Đồng 
thời, sẽ tiếp tục đẩy mạnh xây 
dựng thương hiệu sản phẩm Việt 

Nam để bước vào cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 trên toàn 
cầu, nhằm xóa bỏ những lạc hậu, 
bắt kịp thế giới. Thủ tướng nhấn 
mạnh: “Hãy chiếm lĩnh trước tiên 
thị trường lớn thứ 13 của thế giới, 
lại là đồng bào của mình, từ đó đủ 
sức tiến lên từng bước, chiếm lĩnh 
thị trường với nhiều sản phẩm lợi 
thế của Việt Nam. Ở trong nước, 
chúng ta nói: "Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Bây 
giờ, chúng ta chuyển sang tâm thế 
"Hàng Việt Nam chinh phục người 
Việt Nam". Nâng cao chất lượng, 
mẫu mã bao bì, giá thành... là quan 
trọng với thị trường 100 triệu dân 
của Việt Nam. Bỏ qua thị trường 
này, chúng ta thất bại...”.

Khi nhậm chức, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc từng khẳng 
định sẽ xây dựng Chính phủ kiến 
tạo, hành động và liêm chính. Đó 
chính là sự kế thừa tư tưởng, đạo 
đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi 
Người đặc biệt nhấn mạnh bốn đức 
là cần, kiệm, liêm, chính. Người nói 
có cần, có kiệm thì mới liêm (liêm 
khiết, trong sạch, không có gì khuất 
tất), chính (chính trực, công bằng). 
Có liêm, có chính thì mới được 
lòng dân. Vì vậy, có thể nói, Chính 
phủ mà Hồ Chí Minh kiến tạo là 
một Chính phủ liêm chính, những 
người trong bộ máy công quyền 
phải là những người phục vụ cho 
lợi ích và quyền lợi của nhân dân.

Vậy muốn xây dựng Chính 
phủ kiến tạo, liêm chính thì phải 
vừa xây dựng, tạo cơ hội, tạo môi 
trường làm ăn, kinh doanh tốt cho 
người dân, đồng hành cùng doanh 
nghiệp, đồng thời phải quyết liệt 
chống tham nhũng. Liêm chính là 
chống bằng được tham nhũng - căn 
bệnh đe dọa sự tồn vong của chế 
độ. Chống được tham nhũng thì 
Đảng mới trong sạch, vững mạnh, 
nhân dân mới thụ hưởng được lợi 
ích chính đáng.

NAM HÀ (tổng hợp)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp nước ngoài
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ANH LÊ

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy 
năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút sự quan tâm của các doanh 
nghiệp (DN) đến với từng địa phương. Ý nghĩa của nó đã được chính các nhà đầu tư phải 
công nhận, tuy nhiên sau 11 năm triển khai, mức độ quan tâm của các địa phương dành 
cho PCI vẫn chưa thực sự đồng đều và đặc biệt là vẫn còn một vài chỉ số quan trọng như: 
tính minh bạch, chỉ số chi phí không chính thức vẫn chưa được cải thiện rõ rệt.

Là một trong những địa 
phương coi DN là bộ phận 
chủ yếu tạo ra tổng sản 
phẩm trên địa bàn tỉnh, 

những năm qua, Quảng Ninh đặc 
biệt quan tâm tới việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh và đồng 
hành cùng DN. Minh chứng rõ nét 
nhất cho điều này, đó là chỉ số (PCI) 
2016, lần đầu tiên Quảng Ninh vươn 
lên vị trí thứ 2/63 tỉnh, thành cả 
nước và đứng đầu khu vực phía Bắc. 
Theo ông Nguyễn Đức Long - Chủ 
tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, để có 
được kết quả đó là do ngay từ đầu, 
tỉnh đã xác định việc cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh là một 
trong những nhiệm vụ chính trị 
quan trọng nhất, vì vậy, UBND tỉnh 
đã đưa ra hàng loạt các giải pháp để 
triển khai như: Chủ động tổ chức 
các hoạt động xúc tiến đầu tư; tăng 
cường hoạt động đối thoại mở với 
cộng đồng DN; tiếp tục nâng cao 
hiệu quả của các hoạt động hành 
chính công… Với những giải pháp 
này, môi trường đầu tư kinh doanh 
của Quảng Ninh đã đạt được những 
bước cải thiện rõ nét và được cộng 
đồng DN đánh giá cao. 

Năm 2015, tỉnh Quảng Ninh 
đã mạnh dạn xây dựng và đưa 
vào triển khai thí điểm bộ chỉ số 
đánh giá năng lực cạnh tranh cấp 
Sở, ngành, địa phương và gọi tắt là 
DDCI với 07 Sở, ngành và 06 địa 
phương trong tỉnh tham gia. Đây 
là bộ chỉ số được đánh giá trên cơ 
sở thăm dò mức độ hài lòng của 
các nhà đầu tư, các tổ chức kinh 
tế đang đầu tư và hoạt động, sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn của 
tỉnh, nhằm chỉ rõ hơn những mặt 
tích cực được cộng đồng DN ghi 
nhận cũng như những mặt còn hạn 
chế, từ đó có giải pháp khắc phục 
kịp thời những yếu kém. Những 
nỗ lực cải cách của cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp trên địa 
bàn tỉnh đã nhận được sự ủng hộ, 
hưởng ứng của các tổ chức kinh tế 
và cộng đồng DN đang hoạt động 
trên địa bàn.

Chia sẻ với phóng viên, ông 
KEVIN PIERCE - Giám đốc Nhà 
máy Nhiệt điện Mông Dương 2, 
Công ty TNHH Điện lực AES - 
TKV Mông Dương cho biết: “Nhà 
máy Nhiệt điện Mông Dương 2 
hoàn toàn hài lòng với những gì mà 

tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ và ủng 
hộ doanh nghiệp trong suốt thời 
gian qua. Khi có vấn đề gì xảy ra 
và có liên quan đến dự án thì đều 
được lãnh đạo tỉnh cũng như các 
sở, ban, ngành giải quyết kịp thời, 
nhanh chóng”. Đồng quan điểm 
với ý kiến đó, ông RICKY TAN 
-  Chủ tịch Tập đoàn Đầu tư giáo 
dục Kinderworld cho biết: “Quảng 
Ninh có một môi trường đầu tư 
rất chuyên nghiệp và lành mạnh 
nhờ vào cơ chế một cửa thông qua 
Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh 
Quảng Ninh (IPA). Các cán bộ tại 
IPA luôn chủ động và dành sự ủng 
hộ cho dự án đầu tư của Tập đoàn 
Kinderworld. Đồng thời, họ cũng 
đưa ra những lời khuyên giá trị và 
có những hướng dẫn cần thiết cho 
quá trình đầu tư dự án đầu tiên của 
Tập đoàn tại Quảng Ninh”. 

Những đánh giá tích cực thu 
nhận được từ phía DN, chứng tỏ 
tinh thần cải cách quyết liệt, kịp 
thời và đúng hướng của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Quảng Ninh đã được 
truyền tải đến các sở, ngành và địa 
phương. Qua đó, Quảng Ninh đã 
xác định rõ quá trình đổi mới nhằm 

Quảng Ninh:   

vì mục tiêu làm hài lòng cho doanh nghiệp
Nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, 
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xây dựng môi trường đầu tư kinh 
doanh thuận lợi, chính quyền thân 
thiện, kiến tạo, phục vụ tốt cho 
người dân và DN phải được thực 
hiện thường xuyên và liên tục. 

Việc hỗ trợ các DN bằng cách 
giải quyết nhanh chóng các thủ tục, 
tạo điều kiện cho DN mở rộng sản 
xuất kinh doanh chính là việc làm 
hữu hiệu nhất cho một giai đoạn 
kinh tế cạnh tranh quyết liệt như 
hiện nay. Môi trường đầu tư hiệu 
quả phải là một môi trường đầu tư 
thông thoáng, nhanh nhạy và hạn 
chế mọi rào cản đối với các DN. 
Đến nay, việc triển khai cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ III 
(dịch vụ cho phép người sử dụng 
khai báo và nộp hồ sơ qua mạng 
trực tuyến) đã được tỉnh Quảng 
Ninh chỉ đạo triển khai, đảm bảo 
theo lộ trình. Hiện tỉnh đang bắt 
tay triển khai giai đoạn II (2017 - 
2020) của đề án xây dựng chính 
quyền điện tử với quyết tâm tiếp 
thu công nghệ mới, khoa học hiện 
đại nhất, thiết kế theo hướng mở 
và mang tính lâu dài để xây dựng 
chính quyền điện tử một cách hiệu 
quả và bền vững.

Với những đổi mới mạnh mẽ và 
quyết liệt, cùng với sự nỗ lực của 
các cấp, ngành tại địa phương và 
cộng đồng DN trên địa bàn tỉnh 
đã giúp Quảng Ninh hoàn thành 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội trong năm 2016 với kết quả 
rất tích cực. Tăng trưởng kinh tế 
đạt trên 10%, thu ngân sách nhà 
nước vượt chỉ tiêu Trung ương giao 
và đạt 38.385 tỷ đồng, tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội đạt 54.400 tỷ 
đồng. Trong 5 năm (2012 - 2016), 
Quảng Ninh đã huy động được 
trên 190.000 tỷ đồng vốn đầu tư 
từ nguồn lực xã hội. Chính từ cách 
làm lấy đầu tư công dẫn dắt đầu tư 
tư, Quảng Ninh chỉ bỏ ra 1 đồng 
ngân sách nhưng thu được 8,3 đồng 

ngoài ngân sách cho việc phát 
triển hạ tầng, kinh tế, xã hội, giao 
thông, du lịch. Bên cạnh đó, năm 
2016, số lượng DN đăng ký thành 
lập mới đạt gần 1.600 doanh nghiệp 
với số vốn đăng ký là gần 11.000 
tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. 
Hoạt động của các DN tiếp tục có 
sự tăng trưởng ổn định cả về quy 
mô DN và doanh thu lợi nhuận. 
Đây thực sự là một cách làm hiệu 
quả có thể áp dụng cho nhiều địa 
phương khác trên cả nước. 

Có thể thấy, những nỗ lực cải 
thiện môi trường đầu tư, hướng 
tới mục tiêu đem đến tối đa sự hài 
lòng cho DN mà Quảng Ninh đang 
tập trung ưu tiên triển khai trong 
những năm qua, đã khẳng định sự 
lựa chọn đúng đắn, phù hợp với xu 
hướng phát triển kinh tế của đất 
nước. Sự hài lòng của nhà đầu tư 
chính là phần thưởng giá trị nhất, 
góp phần đem đến sự phát triển 
bền vững cho Quảng Ninh 

Chỉ số CPI cấp tỉnh năm 2016
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Ngành Dệt may nước ta hiện có trên 6.000 doanh nghiệp (DN) đang hoạt động, giải 
quyết việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động. Đây được đánh giá là ngành xuất khẩu chủ 
lực của Việt Nam trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, khác với kết quả tăng cao liên tục về 
kim ngạch xuất khẩu của một số năm về trước, từ 2016 đến nay, thực sự là quãng thời gian 
đầy khó khăn đối với ngành Dệt may Việt Nam. Trước mục tiêu xuất khẩu 30 tỷ USD của 
năm 2017, đòi hỏi các DN trong nước cần có sự nỗ lực và cố gắng nhiều hơn nữa.

Dệt may Việt Nam 

Mặc dù 2016 là năm 
Việt Nam triển 
khai, thực hiện 
nhiều hiệp định 

thương mại song phương và đa 
phương nhưng tốc độ tăng trưởng 
xuất khẩu trong năm lại thấp hơn 
so với kỳ vọng. Với trị giá 28,3 tỷ 
USD, bao gồm các mặt hàng may, 
vải và sợi, xuất khẩu dệt may nước 
ta năm qua tăng trưởng 5,6% và 
đây là mức tăng trưởng xuất khẩu 
thấp nhất trong mười năm qua. 
Nguyên nhân dẫn đến điều này 
là do hàng dệt may Việt Nam phải 
chịu mức thuế suất cao so với các 
nước xuất khẩu khác. Cụ thể tại thị 
trường châu Âu, trong khi hàng 
may mặc của nước ta phải chịu mức 
thuế từ 9-12% thì thuế suất áp dụng 
cho hàng của các nước khác như 
Campuchia, Bangladesh, Lào là 0%. 

Tuy nhiên, nếu so với tổng 
nhu cầu của thế giới và các quốc 
gia cạnh tranh khác thì mức tăng 
trưởng 5,6% của Dệt may Việt 
Nam lại là mức tăng trưởng cao 
nhất trong top 5 quốc gia xuất 
khẩu dệt may trên thế giới. Theo 
ông Lê Tiến Trường - Tổng giám 

đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam 
thì: “Trung Quốc, Ấn Độ và Thổ 
Nhĩ Kỳ đều có tốc độ tăng trưởng 
giảm so với những năm trước đó, 
riêng có Bangladesh tăng 4,9% và 
Việt Nam tăng 5,6%. Đây là hai 
quốc gia duy nhất có tăng trưởng 
dương. Điều này cho thấy, mức 
độ tăng trưởng của Dệt may Việt 

Nam hoàn toàn phù hợp với tình 
hình thị trường thế giới”.

Bước sang năm 2017, áp lực 
cạnh tranh gay gắt từ thị phần 
hàng hóa dệt may trên thị trường 
thế giới vẫn tiếp tục đặt các DN 
trong ngành trước nguy cơ giảm sút 
năng lực xuất khẩu. Bên cạnh đó, 
những khó khăn nội tại trong nước 

với những tín hiệu phục hồi xuất khẩu

TUẤN ANH

Mục tiêu tăng trưởng của ngành Dệt may trong năm 2017 là 6,5 % - 7%
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đã khiến cho phần lớn DN buộc 
phải tính toán lại kế hoạch sản xuất 
và chiến lược thị trường của mình. 
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia, 
đứng trước những thách thức mới, 
các DN cần phải tập trung nâng 
cao năng suất, cải thiện chi phí lao 
động trên một đơn vị sản phẩm, 
cải tiến mẫu mã, rút ngắn thời gian 
giao hàng cũng như củng cố mạng 
lưới logistic. Đặc biệt, DN cần phải 
liên tục sáng tạo, đầu tư, áp dụng 
công nghệ mới để nâng cao chất 
lượng sản phẩm, từ đó mới có thể 
chinh phục được thị hiếu của các 
thị trường khó tính. 

Là một trong những DN luôn 
coi khoa học công nghệ là yếu tố 
hàng đầu tạo ra sự đột phá của chất 
lượng sản phẩm. Năm 2016 là năm 
thứ hai Công ty CP Dệt may 29-3 
Đà Nẵng đưa vào vận hành dây 
chuyền may veston cao cấp. Nhờ 
đầu tư dây chuyền thiết bị này, 
kim ngạch xuất khẩu của Công ty 
đã tăng lên từ 40 triệu USD năm 

2015 lên 55 triệu USD trong năm 
2016. Đến thời điểm hiện tại của 
năm 2017, Công ty đã có hơn 50 
đơn hàng ký đến hết tháng 9/2017. 
Ông Trần Xuân Hòe - Phó Tổng 
giám đốc Công ty CP Dệt may 29-3 
Đà Nẵng cho biết: Nhờ áp dụng, 
đổi mới công nghệ dây chuyền sản 
xuất hiện đại, Công ty đã cho ra 
đời nhiều sản phẩm mới với chất 
lượng cao, qua đó, tạo được niềm 
tin với đối tác và khách hàng. Mục 
tiêu tăng trưởng của Công ty trong 
năm 2017 dự kiến đạt 15% so với 
năm 2016 và chắc chắn rằng với 
tình hình hiện nay kế hoạch này sẽ 
thành công.

Kết thúc quý I/2017, xuất khẩu 
dệt may nước ta đạt 6,75 tỷ USD, 
tốc độ tăng trưởng đạt 12,4% so với 
cùng kỳ năm trước. Kết quả này có 
được, là do ngoài thị trường truyền 
thống như Mỹ, Australia, Nhật Bản, 
DN trong nước đã có những bước 
tiến vào các thị trường mới. Trong 
đó, Hiệp định Liên minh Kinh tế Á 

- Âu, qua thị trường Nga có tốc độ 
tăng trưởng 115%. Brazil và Ấn Độ 
cũng là những thị trường có tăng 
trưởng tốt, lên đến 34%. Bên cạnh 
đó, việc tham gia cộng đồng kinh tế 
chung AEC cũng có tác động tích 
cực đến sự tăng trưởng xuất khẩu 
hàng dệt may của Việt Nam. Tại 
thị trường trong khối các quốc gia 
ASEAN, 6 quốc gia mà Việt Nam 
có tốc độ tăng trưởng thị phần 
tốt là Thái Lan 17%, Indonesia 
11%, Singapore 38%, Lào 24,5%, 
Campuchia 36% và Myanmar 5%. 
Ở thị trường Phillippines và Malaysia 
tuy có sự suy giảm nhẹ, nhưng nhìn 
tổng thể đối với khu vực này, dệt 
may Việt Nam đã có sự cải thiện tốt 
và bước đầu tận dụng được hiệu quả 
của Hiệp định AEC. 

Theo nhận định của Tập đoàn 
Dệt may Việt Nam, với kết quả 
xuất khẩu của quý I/2017 cho thấy, 
tín hiệu thị trường xuất khẩu may 
mặc năm nay sẽ có những khởi 
sắc. Đặc biệt khi kinh tế thế giới 
có chiều hướng tăng trưởng tốt 
lên, mức độ tiêu dùng của các thị 
trường có sự cải thiện. Năm 2017, 
ngành Dệt may Việt Nam đặt mục 
tiêu phát triển từ 6,5% - 7%, với kim 
ngạch xuất khẩu đạt khoảng 30 tỷ 
USD là khả quan. 

Hiện nay, Việt Nam có trên 
10 hiệp định thương mại tự do đã, 
đang và sẽ ký kết. Nếu tận dụng 
hết những lợi thế mà các hiệp định 
này mang lại thì dư địa của thị 
trường xuất khẩu Việt Nam là rất 
lớn. Vì vậy, đây là thời điểm các 
DN dệt may cần tích cực chuẩn bị 
cho chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, 
tăng năng lực cạnh tranh và giá trị 
gia tăng cho hàng hóa dệt may của 
Việt Nam. Qua đó, chuẩn bị tư thế 
sẵn sàng hội nhập bất cứ lúc nào 
cho các FTA thế hệ mới 
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 Cách đây khoảng vài chục năm, tại một huyện miền núi thuộc tỉnh biên giới, để miền 
núi tiến kịp miền xuôi, chính quyền đã đầu tư cho xây chợ, nhưng xây xong, chợ bỏ 
không, đơn giản vì người dân không có nhu cầu họp chợ, vì vào thời đó, kinh tế ở đây 
chưa thoát khỏi trình độ tự cung, tự cấp nên không có nhu cầu trao đổi hàng hóa. Điều 
đó cho thấy, chợ ra đời không phải do ý chí chủ quan mà xuất phát từ nhu cầu thực tế. 

Chợ truyền thống trong đô thị

Ngay Hà Nội - một trong 
những trung tâm buôn 
bán sầm uất hàng đầu 
đất nước cũng có cảnh 

xây chợ nhưng vắng người. Chợ 
Bắc Thăng Long sau một thời gian 
sử dụng, từ chỗ có hơn 200 hộ 
đăng ký kinh doanh, sau vài tháng 
chỉ còn dưới 60 hộ và sau 10 năm 
hoạt động đã không còn được sử 
dụng đúng với mục đích ban đầu. 
Chợ Minh Khai khánh thành năm 
2008 với diện tích 41.500m2 và 400 
gian hàng, nằm ở vị trí thuận lợi, 
nhưng sau vài tháng hoạt động, chợ 
đã vắng vẻ. Còn chợ Hàng Da là 
mô hình kết hợp chợ truyền thống 
với trung tâm thương mại hiện 
đại, đạt tiêu chuẩn chợ loại I, với 
hơn 500 tiểu thương đăng ký kinh 
doanh. Tuy nhiên, chợ vắng khách 
đã khiến hơn 200 tiểu thương phải 
tìm cách chuyển nhượng, hoặc bỏ 
kinh doanh. Trong khi đó, thời đại 
“siêu thị hóa” ngày càng phát triển, 
chợ truyền thống có nguy cơ “chết 
lặng” bất cứ lúc nào. 

Trong những năm qua, nhất 
là từ khi Chính phủ ban hành 
Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 
14/01/2003 về phát triển và quản lý 
chợ, việc đầu tư phát triển chợ đã 
được tăng cường hơn. Chủ trương 
xã hội hóa đã góp phần tích cực 
trong việc huy động nguồn lực từ 

phía doanh nghiệp, cá nhân kinh 
doanh và nhân dân. Chính vì vậy, 
nhiều chợ đã được cải tạo, nâng 
cấp hoặc xây mới khang trang, 
sạch, đẹp. Nhưng vấn đề gì cũng 
có tính hai mặt. Khi bỏ vốn kinh 
doanh chợ, nhà đầu tư nào cũng 
đặt hiệu quả kinh tế lên hàng đầu, 
do vậy yêu cầu nhà đầu tư duy trì 
nguyên trạng công năng chợ truyền 
thống là điều khó thực hiện. Một 
thực tế đáng buồn là sự xuống 
cấp nghiêm trọng của nhiều chợ 
truyền thống. Những bất cập của 
chợ truyền thống chậm được khắc 
phục, trong đó có sự quá tải do 
nhu cầu mua, bán, hộ kinh doanh 
ngày càng tăng, nhưng do quỹ đất, 
diện tích chợ vẫn không thay đổi, 
hoặc tăng không tương xứng và 
nhiều vấn đề khác như: vệ sinh môi 
trường, ATVSTP, niêm yết giá, ghi 
nhãn hàng hóa, cân, đo... Sự xuất 
hiện siêu thị, mô hình thương mại 
văn minh với nhiều tiện ích đã thu 
hút nhiều khách hàng, nhất là đối 
tượng có thu nhập khá và giới trẻ 
đang là một thực tế không thể phủ 
nhận. Tuy nhiên, ở góc độ người 
tiêu dùng, mặc dù thừa nhận những 
văn minh của chợ hiện đại, nhưng 
trong điều kiện Việt Nam, chợ hiện 
đại không thể đáp ứng nhu cầu 
mua, bán của các đối tượng người 
tiêu dùng, cũng như người buôn 

bán nhỏ ở nước ta. Chính vì vậy, 
chợ hiện đại không thể thay thế 
hoàn toàn chợ truyền thống. 

Chợ truyền thống mặc dù có 
những bất cập, nhưng vẫn có sức 
cuốn hút riêng, nên tin rằng nó 
không thể mất đi, ngay cả trong đô 
thị, vì xuất phát từ nhu cầu hai phía 
cả người mua lẫn người bán. Về 
phía người bán, nhiều tiểu thương 
đã quen với nghề buôn bán tại chợ, 
đồng thời phù hợp khả năng vốn 
liếng của họ. Về phía người mua, 
để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng 
ngày, hầu hết các bà nội trợ vẫn 
đi chợ chứ không đi siêu thị mua 
hàng. Có thể do thói quen, do giá 
cả thấp hơn, do quyền được lựa 
chọn cá nhân kinh doanh tốt hơn. 
Bởi lẽ chợ truyền thống có nhiều 
người cùng kinh doanh một ngành 
hàng, người tiêu dùng sẽ có cơ hội 
so sánh để mua ở những điểm nào 
giá rẻ hơn, cân đúng hơn, chất 
lượng tốt hơn. Chính vì vậy nhiều 
người nội trợ đã có những địa chỉ 
quen thuộc, đáng tin cậy để mua 
hàng. Đó cũng là thành công của 
người bán trong việc giữ chân 
những khách hàng bằng nhiều biện 
pháp tạo niềm tin, kể cả cho chịu 
tiền. Hơn nữa, nhiều người đi chợ 
không chỉ để mua hàng, mà còn 
để gặp gỡ, trao đổi thông tin với 
nhau. Ngược lại, mua hàng trong 

và sự ảnh hưởng tới người tiêu dùng Việt Nam 

NGUYỄN MẠNH HÙNG
Phó Chủ tịch, kiêm Tổng Thư ký Hội Tiêu chuẩn & Bảo vệ người tiêu dùng VN
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siêu thị diễn ra lặng lẽ chủ yếu giữa 
người và hàng, trừ lúc tham vấn với 
nhân viên trông quầy và làm thủ 
tục thanh toán. Trước những gian 
trưng bày ngồn ngộn đủ loại nhãn 
hàng, dễ làm người mua choáng 
ngợp, nhất là nhãn phụ của nhiều 
mặt hàng nhập khẩu chữ nhỏ, mà 
bằng mắt thường không phải ai 
cũng đọc được, thì việc mua hàng 
nếu như không có người hướng dẫn 
sẽ là khó khăn. Còn mua tại chợ, 
diễn ra qua đối thoại giữa người 
bán và người mua, tính tương tác 
được thể hiện qua kỹ năng bán và 
kỹ năng mua. Người bán nói thách, 
người mua trả giá được coi như 
một trong những nét văn hóa của 
chợ truyền thống. Có lẽ xuất phát 
từ điều kiện thiên nhiên ưu đãi, nên 
người tiêu dùng ở nước ta có thói 
quen dùng thực phẩm tươi sống, thì 
chợ truyền thống chính là nơi đáp 
ứng nhu cầu này. Do vậy, sự phối 
hợp nhịp nhàng từ người sản xuất, 
giết mổ, chế biến, vận chuyển, 
phân phối để kịp có hàng tươi sống 
bán trong chợ đã trở thành quy 
trình khép kín hình thành từ lâu của 
bất cứ chợ truyền thống nào. 

Về mặt văn hóa, chợ truyền 
thống đã mang trong mình nếp 
sinh hoạt quen thuộc từ nhiều đời, 
trở thành tập quán. Nói bản sắc 
văn hóa dân tộc không thể bỏ qua 
bản sắc văn hóa của chợ truyền 
thống. Giữ gìn bản sắc văn hóa dân 
tộc không thể không giữ gìn bản 
sắc văn hóa của chợ truyền thống. 
Ngay ở các nước phát triển, tại các 
thành phố hiện đại vẫn có chỗ cho 
chợ. Tuy nhiên, chợ truyền thống 
của chúng ta mang bản sắc riêng. 
Việc duy trì, phát triển chợ truyền 
thống không chỉ bảo tồn văn hóa 
dân tộc, mà còn tạo ra môi trường 
phát triển du lịch, vì thực tế, một 
trong những nhu cầu của khách du 
lịch là khám phá những điều mới 
lạ nơi đến và chợ Việt có sức hút 
khách chính ở chỗ đó. Chợ Bến 
Thành, chợ An Đông ở TP. Hồ Chí 
Minh là những điểm đến như vậy 

đối với khách du lịch nước ngoài. 
Do đó, không có lý do để đoạn 
tuyệt chợ truyền thống. 

Trong khi ở Hà Nội, nhiều 
chợ truyền thống đã trở thành 
chợ hiện đại, mà phần nhiều là 
chợ cao tầng mọc trên chợ truyền 
thống. Nó không thể hiện đại như 
siêu thị, nhưng rõ ràng nó không 
còn hình hài của một chợ truyền 
thống. Ngay cả tính ưu việt của chợ 
truyền thống cũng bị thách thức. 
Có lẽ chưa có nghiên cứu tác động 
của việc chợ truyền thống mất đi 
đối với sản xuất nhỏ của khu vực 
hay vùng kinh tế, khi những người 
buôn bán nhỏ không còn đất sống 
trong các trung tâm thương mại, 
siêu thị, phải bỏ nghề. 

Ngày 23/12/2009, Chính phủ 
ban hành Nghị định 114/2009/NĐ-
CP, sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
02, theo đó vẫn xác định chợ là một 
bộ phận quan trọng trong tổng thể 
hạ tầng kinh tế - xã hội. Trong quy 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 
quy hoạch phát triển thương mại 
của từng địa phương phải bao gồm 
quy hoạch phát triển chợ.

Căn cứ vào chủ trương, chính 
sách của Nhà nước về phát triển 
chợ truyền thống cũng như những 
bài học thực tiễn, dưới góc độ 
người tiêu dùng, thiết nghĩ ngay 
trong đô thị vẫn nên duy trì một 
số chợ truyền thống nhằm mục 
đích bảo tồn bản sắc văn hóa 
dân tộc, đáp ứng nhu cầu một bộ 
phận không nhỏ người tiêu dùng, 
tạo thêm sức hấp dẫn đối với hoạt 
động du lịch, tạo công ăn việc làm 
cho người buôn bán nhỏ, cũng 
chính là tạo đầu ra cho sản xuất 
vừa và nhỏ, các làng nghề phát 
triển. Yêu cầu đặt ra là tôn tạo, 
khắc phục dần những bất cập như 
vệ sinh môi trường, bảo đảm các 
quy định về an toàn vệ sinh thực 
phẩm, các điều kiện kinh doanh, 
phòng chống cháy nổ,... Không 
nên biến toàn bộ chợ truyền 
thống thành chợ hiện đại, hoặc 
cải lương theo kiểu nửa hiện đại, 
nửa truyền thống một cách gượng 
ép. Hy vọng vẫn còn những chợ 
truyền thống đúng nghĩa nhưng 
văn minh hơn, tồn tại lâu dài ngay 
trong đô thị hiện đại 

Sự gần gũi của tiểu thương với người tiêu dùng và rau củ tươi ngon, 
cách buôn bán linh hoạt không cứng nhắc là ưu thế của chợ truyền thống
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Có nhiều ý kiến cho rằng, 
Việt Nam là nước đi sau 
nên có lợi thế hơn với 
CMCN 4.0. Chẳng hạn, 

chúng ta có điều kiện tiếp thu và 
ứng dụng những tiến bộ, thành tựu 
công nghệ của nhân loại. Cơ hội 
phát triển của nhiều ngành kinh 
tế lớn hơn và có thể phát triển 
những ngành mới thuộc các lĩnh 
vực như: Công nghiệp không gian; 
công nghiệp sáng tạo; công nghiệp 
giải trí; công nghiệp sinh học; công 
nghiệp quốc phòng; nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao,... thông 
qua mở rộng ứng dụng những tiến 
bộ, thành tựu về công nghệ thông 
tin, công nghệ số, công nghệ điều 
khiển, công nghệ sinh học. Việt 
Nam cũng có cơ hội đón đầu, hình 
thành và phát triển nhanh nền kinh 
tế tri thức, thu hẹp khoảng cách và 
đuổi kịp những quốc gia đi trước 
trong khu vực và thế giới thông 
qua tiếp thu, làm chủ và ứng dụng 
nhanh vào sản xuất kinh doanh, 
quản lý những tiến bộ, thành tựu 
công nghệ từ cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4. Đặc biệt, 
với lợi thế hiện có hạ tầng Inter-
net tương đối tốt, giá rẻ, trong khi 
thiết bị di động cấu hình cao, giá 
thấp đang trở nên phổ biến cũng 
như sự khuyến khích tạo động lực 
của Chính phủ, Việt Nam có tiềm 
năng phát triển công nghệ SMAC 

rất lớn. CMCN 4.0 này là giúp Việt 
Nam đuổi kịp các nước phát triển 
trong kỷ nguyên số…

Tuy nhiên, bên cạnh những 
thời cơ thì những thách thức cũng 
không ít. Trong cuộc CMCN 4.0, 
những yếu tố mà Việt Nam được 
coi là có ưu thế như lực lượng lao 
động thủ công trẻ, dồi dào sẽ có 
thể không còn là thế mạnh nữa, 
thậm chí bị đe dọa nghiêm trọng. 
Với sự mở rộng ứng dụng các thành 
tựu của công nghệ thông tin, điều 
khiển, tự động hóa, các hệ thống 
robot có trí thông minh nhân tạo 
làm việc càng thông minh, có khả 
năng ghi nhớ, học hỏi vô biên với 
ưu điểm làm việc 24/24, không cần 
trả lương, đóng thuế, bảo hiểm… sẽ 

là sự lựa chọn hoàn hảo để thay thế 
con người trong nhiều công đoạn 
hoặc trong toàn bộ dây chuyền sản 
xuất, nhất là trong những ngành sử 
dụng nhiều lao động như: Dệt may 
gia công, lắp ráp điện tử, cơ khí chế 
tạo.... Tổ chức Lao động quốc tế 
cũng đã chỉ ra rằng, 86% lao động 
trong ngành công nghiệp dệt may 
và da giày ở Việt Nam sẽ phải đối 
mặt với nguy cơ thất nghiệp cao từ 
sự bùng nổ nhanh chóng của ứng 
dụng công nghệ. Không chỉ việc 
làm ở trong các ngành sản xuất 
bị ảnh hưởng, mà các công việc 
có kỹ năng cao như tài xế taxi, xe 
tải, những việc đòi hỏi ít chuyên 
môn trong lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe, hay những công việc trong 
các nhà hàng… cũng có nguy cơ bị 

Cuộc CMCN 4.0 sẽ mang lại nhiều cơ hội cho Việt Nam (ảnh internet)

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) là xu hướng kết hợp giữa các hệ 
thống ảo và thực thể, vạn vật kết nối Internet (IoT) và các hệ thống kết nối Internet (IoS). 
Trong tương lai, cuộc CMCN 4.0 sẽ làm thay đổi bản chất, cơ cấu nhiều lĩnh vực, ngành 
công nghiệp và sẽ mang lại nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển như Việt Nam. 

Cơ hội và thách thức cho Việt Nam
Cách mạng công nghiệp 4.0  

NHƯ QUỲNH
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thay thế bởi robot thông minh. Có 
thể nói, với cuộc cách mạng 4.0, 
mọi ngành nghề đều có khả năng 
bị thay thế. Tuy nhiên, những việc 
liên quan đến cảm xúc, trực giác 
của con người như: nghệ sĩ, bác sĩ, 
nhà báo... sẽ khó bị thay thế hơn. 

Bên cạnh đó, vấn đề quản trị 
nhà nước cũng là một trong những 
thách thức lớn nữa đối với Việt 
Nam. Sự nghiệp CNH - HĐH đất 
nước sẽ gặp nhiều khó khăn nếu 
công cuộc cải cách cơ cấu kinh 
tế, đổi mới mô hình tăng trưởng 
được Nhà nước đề ra thực hiện 
không thành công. Bên cạnh đó, 
những thách thức về an ninh phi 
truyền thống sẽ tạo ra áp lực lớn 
nếu Nhà nước không đủ trình độ 
về công nghệ và kỹ năng quản lý 
để ứng phó.

Cùng với sự gia tăng về kết nối 
giữa người với người, người với 
vật, đặc biệt là giữa vật với vật, thì 
rủi ro và nguy cơ cũng ngày càng 
cao. Thực tế cho thấy, các cuộc 
tấn công mạng đang gia tăng về 
tần suất, mức độ nghiêm trọng và 
ngày càng phức tạp. Nó không chỉ 

nhắm vào máy tính, mạng và điện 
thoại thông minh, mà còn cả con 
người, xe ô tô, máy bay, lưới điện... 
Năm 2016, Việt Nam chứng kiến 
hơn 134.000 sự cố an ninh mạng, 
tăng gấp 4 lần so với năm 2015. 
Đặc biệt, mới đây, mã độc có tên 
là WannaCry khai thác một số lỗ 
hổng trên hệ điều hành Windows 
để tấn công đồng loạt vào các máy 
tính với mục tiêu mã hóa dữ liệu, 
để đòi tiền chuộc, ảnh hưởng tới 
nhiều tổ chức, cá nhân trên phạm 
vi toàn cầu. Cục An toàn thông tin 
- Bộ TT&TT vừa phải đưa ra cảnh 
báo và khuyến nghị, hướng dẫn xử 
lý gấp tới người dân, doanh nghiệp 
và các tổ chức tại Việt Nam. Do 
vậy, vấn đề phòng chống tấn công 
mạng, chống khủng bố mạng cũng 
là một thách thức không nhỏ đối 
với Việt Nam.

Có thể thấy, cuộc CMCN 4.0 
đang diễn ra với một tốc độ rất 
nhanh và tác động mạnh mẽ đến 
Việt Nam kể cả tác động thuận 
lợi lẫn khó khăn. Nếu tận dụng 
tốt các cơ hội, chúng ta có thể thu 
hẹp khoảng cách với các nước phát 
triển, thực hiện được mục tiêu sớm 

trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Ngược lại, chúng 
ta sẽ bị tụt hậu ngày càng xa so với 
thế giới. Để thực hiện thành công 
cuộc cách mạng này, chúng ta cần 
phải nhận thức rõ các đặc điểm của 
cuộc cách mạng, từ đó tìm ra các 
biện pháp và xây dựng các chính 
sách phát triển thích hợp.

Tại phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 3/2017 vừa qua, 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã 
lưu ý các Bộ, ngành cần tăng cường 
nhận thức về cuộc CMCN 4.0, bởi 
chỉ khi có nhận thức đúng đắn thì 
mới có cách ứng xử và định hướng, 
tư duy phát triển phù hợp. Thủ 
tướng cũng nhấn mạnh: “Cần phải 
thông tin cho mọi người biết rằng, 
cuộc CMCN 4.0 không phải là việc 
của riêng Chính phủ, của các Viện 
nghiên cứu mà đây là việc của toàn 
xã hội, tác động trực tiếp đến mọi 
mặt đời sống xã hội, kể cả kinh tế, 
chính trị, văn hóa, lao động, giáo 
dục, quốc phòng an ninh. Mọi 
người cần chung tay tận dụng cơ 
hội và có giải pháp hạn chế thách 
thức của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4” 

Trong cuộc cách mạng 4.0, nhiều lĩnh vực sẽ do robot điều khiển (ảnh internet)



Theo một chuyên gia kinh tế trong nước, thì gốc 
rễ sâu xa vấn đề kém hiệu quả của DNNN liên 
quan đến con người, liên quan đến tham nhũng, 

gắn với hai tính chất của sở hữu Nhà nước là xung đột 
lợi ích và rủi ro đạo đức. Trong đó, việc xung đột lợi 
ích chính là việc lợi ích của một bộ phận, một nhóm 
người, của một cá nhân có thể đi ngược lại với lợi ích 
chung như: Sự phát triển đất nước, sự phát triển của 
doanh nghiệp.

Vấn đề xung đột lợi ích luôn song hành với tính 
chất thứ hai của sở hữu Nhà nước là sự rủi ro đạo đức. 
Điều đó có nghĩa là việc làm, trách nhiệm cũng như 
gánh chịu hậu quả không đồng nhất với nhau, tức là 
tôi làm, tôi gây ra hiệu quả nhưng người “chịu trận” 
lại là Nhà nước. Với việc các DNNN vẫn còn chiếm 
tỷ trọng lớn trong nền kinh tế, điều cần làm hiện nay 
là giảm tỷ lệ sở hữu Nhà nước bằng cách rút vốn, cổ 
phần hóa. Cùng với đó là tính minh bạch hóa kết hợp 
với sự giám sát trên cơ sở “cây gậy và củ cà rốt” (có 
thưởng, có phạt).

Tuy nhiên, để thực hiện tốt các điều này không 
phải là vấn đề đơn giản. Trên thực tế, các biện pháp 
như rút vốn, cổ phần hóa, bên cạnh tư duy và xử lý 
vấn đề lợi ích, việc các DNNN đang chiếm tỷ trọng lớn 
trong nền kinh tế khiến cho vấn đề này trở nên phức 
tạp hơn rất nhiều. Ngoài ra, khi tiến hành cổ phần hóa, 
sẽ có số đông lao động phải chuyển đổi, thậm chí mất 
việc làm khiến phí chuyển đổi tăng cao, cùng với đó là 
chi phí đền bù, hỗ trợ, đào tạo. Bên cạnh đó, việc cổ 
phần hóa còn khiến quyền lợi của một số người, nhóm 
người mất đi và họ sẽ tìm mọi cách để trì hoãn, vượt 
qua nhóm này không phải là điều dễ dàng.

Ngoài vấn đề lợi ích, để đẩy nhanh quá trình cổ 
phần hóa, rút vốn hiệu quả hơn cũng như tăng hiệu quả 

ở các DNNN, một khía cạnh rất quan trọng mà chúng 
ta còn cần phải cải thiện rất nhiều đó là tính minh 
bạch. Hiện Việt Nam chưa có một hệ thống kiểm toán, 
thống kê, kế toán chuẩn mực, chưa đáp ứng những quy 
chuẩn quốc tế tốt, chưa có những chế tài thực thi đủ 
mạnh. Ví dụ, như việc yêu cầu các DNNN cổ phần hóa 
dù chưa lên sàn vẫn phải minh bạch tài chính thì chúng 
ta chưa làm được, hay việc yêu cầu các doanh nghiệp 
sau cổ phần hóa phải nhanh chóng lên sàn để tăng tính 
minh bạch cũng mới “nhúc nhích” từ năm 2016. Cùng 
với đó là việc nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại 
Việt Nam chưa áp dụng hệ thống quản trị tiêu chuẩn, 
đã và đang đặt ra vấn đề lớn cho vấn đề minh bạch. 
Một yếu tố nữa cần phải đẩy mạnh cải thiện đó là công 
tác giám sát cũng còn bộc lộ nhiều yếu kém. Đơn cử 
như tại mảng DNNN mang tính thương mại thị trường 
cao, những người đứng đầu có phải là người được sàng 
lọc? Các hệ thống động lực có giám sát được việc làm 
cũng như quy trách nhiệm của họ như tại những công 
ty tư nhân? Trong khi tại mảng DNNN phải làm (dịch 
vụ công, an ninh, quốc phòng..), tương tác giữa trách 
nhiệm, giải trình giữa người đứng đầu doanh nghiệp với 
các cơ quan liên quan là rất không rõ ràng. Trong các 
trường hợp có tính nguy cơ xung đột lợi ích cao, chưa 
kể tới nhiều doanh nghiệp được hưởng lợi từ sự độc 
quyền, từ sự ưu ái. Điều này làm trì trệ sự sáng tạo và 
tính hiệu quả của nền kinh tế nói chung.

Vì vậy, vấn đề đặt ra là công tác giám sát tại các 
DNNN, trong đó nổi lên là vai trò của Quốc hội. Ngoài 
ra, công tác giám sát trong nội tại bộ máy Nhà nước với 
cơ quan chủ quản DNNN, sự giám sát của thị trường 
và sự giám sát của công chúng cũng cần phải được cải 
thiện, minh bạch hóa trong thời gian tới.

PV

Thời gian qua, câu chuyện doanh nghiệp nhà nước (DNNN) làm ăn thiếu hiệu quả 
không phải là vấn đề gì mới mẻ, bởi thực trạng này không chỉ ở Việt Nam mà còn phổ 
biến trên thế giới, kể cả ở các thể chế kinh tế, chính trị khác nhau.

Hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước 
và vấn đề giám sát, minh bạch hóa
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Trong thời gian khuyến mại, khách hàng bật nắp 
sử dụng các sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh 
(lon 330ml, chai 450ml) sẽ có cơ hội trúng rất 
nhiều giải thưởng có giá trị. Chương trình chỉ 

áp dụng cho người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên (trừ các 
cán bộ, công nhân viên thuộc HABECO có tham gia 
vào các hoạt động triển khai chương trình khuyến mại).

Lớn hơn nhiều so với quy mô đợt khuyến mại mùa 
hè năm trước, tổng giá trị giải thưởng khuyến mại năm 
nay lên tới 31,5 tỷ đồng. Các giải thưởng gồm: 12.000 
giải Nhất, mỗi giải là 500.000 đồng tiền mặt; 239.600 giải 
Nhì, mỗi giải là 50 nghìn đồng và 1.886.000 giải Ba, mỗi 
giải là 1 lon hoặc 1 chai bia Hà Nội nhãn xanh.

Các nắp chai, khoen lon trúng thưởng đều có hình 
ảnh giải thưởng theo mẫu đã duyệt và đăng ký với Cục 
Xúc tiến Thương mại - Bộ Công Thương. Vì vậy, các 
nắp chai, khoen lon trúng thưởng sẽ đáp ứng đầy đủ 
quy định về tính hợp lệ mà HABECO đã đăng ký. Ví 
dụ, khi khách hàng giật nắp chai, khoen lon có trúng 
giải Nhất, sẽ xuất hiện dòng chữ “tiền mặt 500 NGÀN 
ĐỒNG” và hình ảnh minh họa cốc bia dưới nắp chai 
hoặc khoen lon đó.

Khách hàng đã từng sử dụng sản phẩm Bia Hà Nội 
nhãn xanh biết rằng, tháng 9/2014, HABECO đã giới 
thiệu sản phẩm này đến hệ thống phân phối và người 
tiêu dùng tại khu vực Bắc miền Trung. Chỉ sau hơn 2 
năm phát triển, cho đến thời điểm hiện nay, sản phẩm 
đã được rất nhiều người tiêu dùng tin tưởng và ưa 
chuộng. Sản lượng tiêu thụ liên tục tăng trưởng, mức 
độ bao phủ Bia Hà Nội nhãn xanh đã tăng trưởng ấn 
tượng và góp phần rất lớn vào sự phát triển chung của 
HABECO tại 2 thị trường trọng điểm này.

Công bố Chương trình khuyến mại Hè năm nay ở 
TP.Vinh (Nghệ An) vừa qua, ông Nguyễn Hồng Linh - 
Tổng giám đốc HABECO nhấn mạnh: “Tiếp nối những 
thành công vừa qua, với mục tiêu đưa Bia Hà Nội nhãn 
xanh trở thành thương hiệu hàng đầu tại thị trường 

miền Trung, năm 2017, HABECO sẽ đầu tư đặc biệt 
để phát triển sản phẩm này. Trong đó chương trình 
bật nắp trúng thưởng “Bia ngon sành điệu - Hàng triệu 
niềm vui” là một hoạt động trọng tâm. Qua chương 
trình này, HABECO mong muốn khẳng định hơn nữa 
chất lượng của sản phẩm, từ đó tăng cường mạnh sẽ 
sản lượng bán, giúp hệ thống khách hàng các cấp mở 
rộng thị trường và có thêm nhiều lợi nhuận...”.

Từ ngày 15/5/2017, sản phẩm khuyến mại sẽ được 
bán cho hệ thống phân phối. Ngay sau đó HABECO 
sẽ thực hiện những hoạt động quảng bá để thông tin về 
chương trình khuyến mại đến được với người tiêu dùng 
kịp thời và đầy đủ 

Đó là Chương trình khuyến mại sản phẩm bia Hà Nội nhãn xanh do Tổng công ty CP Bia - Rượu - 
Nước giải khát Hà Nội (HABECO) tổ chức vào dịp hè năm nay cho khu vực miền Trung, vừa chính 
thức được công bố vào ngày 11, 12/5/2017, tại Quảng Trị và Nghệ An. Chương trình sẽ bắt đầu đổi 
thưởng từ ngày 11/5/2017 đến hết 16h30 ngày 30/8/2017 trên phạm vi các tỉnh gồm: Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Đắk Lắk.

THANH THẢO

“BIA NGON SÀNH ĐIỆU – 
HÀNG TRIỆU NIỀM VUI”

Mọi chi tiết như trúng thưởng, địa chỉ nhận thưởng, giải đáp thắc mắc 
về các vấn đề liên quan đến Chương trình khuyến mại, khách hàng cũng 
như quý vị quan tâm có thể truy cập website: www.habeco.com.vn hoặc 
liên hệ với Phòng Thị trường HABECO - 183 Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, 
Hà Nội; điện thoại: 04 3723 6970. 
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Sản phẩm bia Hà Nội luôn thu hút đông đảo thực khách

Năm 2017, Công ty phấn đấu đạt sản lượng 
tiêu thụ bia 61,5 triệu lít; Lợi nhuận sau 
thuế đạt 19,371 tỷ đồng; Nộp ngân sách 
đạt 50,930 tỷ. Phát biểu tại Đại hội cổ đông 

thường niên vừa qua, ông Nguyễn Văn Hùng - Giám 
đốc Habeco Trading nhấn mạnh: “Năm 2017 được xác 
định mức độ cạnh tranh sẽ gay gắt hơn từ các đối thủ 
cạnh tranh và các loại bia tươi sống khác. Hơn nữa, áp 
lực khó khăn còn nhiều... Do vậy, Công ty đã và đang 
phát huy năng lực hiện có, tiếp tục nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, chủ động đẩy mạnh sản xuất, 
tiêu thụ các sản phẩm lợi thế trên thị trường. Đồng 
thời, thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình kinh 
doanh, công tác tiết kiệm, chống lãng phí…”.

Năm 2017 còn nghiều khó khăn và thách thức. Đó 
là tình hình thiên tai vẫn diễn biến phúc tạp. Các chính 
sách kiểm soát sử dụng rượu bia khi tham gia giao 
thông, các qui định hiện hành về thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với sản phẩm bia hơi và giá bán sản phẩm... ngày 
càng chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn, khiến kế hoạch sản 
xuất kinh doanh của Công ty cũng gặp khó khăn hơn. 

Với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, 
tập thể CBCNV Công ty ngay từ đầu đã triển khai 
thực hiện nhiều giải như: Chú trọng khâu quản lý chất 
lượng, tối ưu hóa hoạt động vận tải, quản lý chặt chẽ và 
sử dụng có hiệu quả vốn lưu động, nhằm vừa bảo toàn 
vốn vừa đẩy mạnh kinh doanh. Đặc biệt, với công tác 
thị trường, Công ty tiếp tục nghiên cứu, bám sát thực 
tế để đưa ra các chính sách về bán hàng, khuyến mại 
linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng vùng miền. Đẩy 
mạnh 10 giải pháp bảo vệ và phát triển thương hiệu bia 
hơi Hà Nội một cách linh hoạt trong từng thời điểm, 
cho từng thị trường. Tập trung phát triển đội ngũ nhân 
viên thị trường và chăm sóc khách hàng, đảm bảo độ 
phủ kín của sản phẩm. Tiếp tục mở rộng, phát triển 
thị trường và hệ thống bán hàng theo định hướng phát 
triển chiều sâu tại nội thành Hà Nội cũng như mở rộng 
ra ngoại thành và các tỉnh lân cận. Phát triển điểm bán 
trực tiếp và gây dựng các Câu lạc bộ Bia hơi Hà Nội tại 
TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng,...

Với những giải pháp đồng bộ trên, tin rằng Habeco 
Trading sẽ tiếp tục thành công trong năm 2017 

Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội (Habeco Trading) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2016 với kết quả rất đáng khích lệ: Sản lượng bia hơi đạt 61,3 triệu lít, bằng 107,5% kế hoạch; 
Tổng doanh thu và thu nhập đạt 591,2 tỷ đổng, bằng 103,4% kế hoạch; Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 
15,4 tỷ đồng, bằng 133,9% kế hoạch; Nộp ngân sách đạt 44,87 tỷ đồng.

HÀ ĐĂNG

Habeco Trading 
chủ động sản xuất, phát triển thị trường
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Đại hội cổ đông năm 2017
Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung

Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 
(SMB) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường 
niên năm 2017. Tới dự có 160 cổ đông và Đại 
diện ủy quyền đại diện cho gần 23 ngàn cổ 

phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,22% số cổ phần 
của Công ty. 

Đại hội nhất trí và đánh giá cao sự điều hành linh 
hoạt của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành cũng như 
sự cố gắng đoàn kết của đội ngũ người lao động trong 
Công ty đã đạt kết quả vượt kế hoạch theo Nghị quyết 
Đại hội cổ đông năm 2016 đề ra, trong đó một số chỉ 
tiêu vượt kỳ vọng như: Doanh thu đạt 852 tỷ/724 tỷ, 
vượt 17,6% kế hoạch. Lợi nhuận đạt  130 tỷ/ 76 tỷ, vượt 
71,7% kế hoạch.

Căn cứ kết quả sản xuất - kinh doanh năm 2016, Đại 
hội thống nhất phương án phân chia lợi nhuận, trong 
đó tỷ lệ cổ tức là 25%.

Về  phương án sản xuất - kinh doanh năm 2017, 
Đại hội thống nhất một số chỉ tiêu cơ bản: Doanh thu 
phấn đấu đạt 1.050 tỷ đồng; Lợi nhuận 125 tỷ đồng; Tỷ 
lệ cổ tức 25%. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng 
Quản trị xem xét cụ thể lĩnh vực đầu tư mở rộng  thêm 
ngành nghề kinh doanh, nhằm đem lại hiệu quả kinh tế 
và đúng pháp luật.

Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản 
trị và thành viên Ban Kiểm soát. Bà Nguyễn Thị Thùy 
Linh được bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị, ông 
Bùi Quang Đáng được bầu làm thành viên Ban Kiểm 
soát Công ty.

Đại hội giao cho Hội đồng Quản trị Công ty có 
trách nhiệm điều hành và chỉ đạo linh hoạt phù hợp với 
từng thời kỳ những nội dung mà Đại hội đã thông qua 
theo đúng pháp luật và điều lệ của Công ty 

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung

TRẦN MINH THÙY
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Trong dòng người đổ về nơi 
chuẩn bị diễn ra sự kiện 
quan trọng, từng đoàn 
khách trong trang phục 

áo dài cách tân lộng lẫy, với nhiều 
màu sắc đẹp hài hòa dưới ánh đèn 
lung linh huyền ảo, một không gian 
lãng mạn, vui vẻ và đầm ấm, càng  
tôn thêm vẻ đẹp cho những bộ 
trang phục mới của May 10.

Chúng tôi thật vinh dự và tự 
hào là một trong gần 170 khách 
hàng thân thiết của May 10 đã có 
mặt trong buổi lễ quan trọng này. 
Mọi người càng háo hức hơn khi 
được khoác trên mình bộ trang 
phục áo dài cách tân do chính 
người lao động nơi đây với bao 
tâm huyết làm ra để tặng lại những 
vị khách quý đặc biệt. Trong buổi 
lễ này, tôi nhận ra nhiều vị khách 
quen thuộc. Họ là những đại lý, đối 
tác, những khách hàng thân thiết, 
gắn bó và cùng đồng hành với May 
10 qua những bước thăng trầm. Họ 
đến để cùng chung vui với người 
lao động May 10 sau hơn một năm 
sản xuất kinh doanh thành công.

Biết bao công việc còn bộn bề 
nhưng từ lãnh đạo Tổng công ty 

đến người lao động với nhiều lứa 
tuổi khác nhau từ (22-58 tuổi) đã cố 
gắng sắp xếp, bố trí thời gian hợp 
lý, vừa sản xuất vừa tập luyện để 
có được những tiết mục văn nghệ 
“cây nhà lá vườn” đặc sắc nhất có 
thể phục vụ khách quý. Đây như 
một lời cảm ơn của tập thể May 
10 tới mọi đối tác, bạn hàng, những 
thành viên đã luôn đồng hành 
cùng sư phát triển của Tổng công 
ty. Những tiết mục văn nghệ tuy 
hát có chỗ còn phô, chênh hay thể 
hiện đôi chút còn vụng về, nhưng 
đó là những tình cảm mặn nồng mà 
người lao động May 10 muốn gửi 
gắm đến khách hàng nên đã được 
khán giả chào đón nhiệt liệt. Tiết 
mục đặc biệt, được những thành 
viên trong Ban Tổng giám đốc 

Tổng công ty trình bày đi qua các 
vùng miền tươi đẹp của Tổ quốc, 
theo hành trình Bắc- Trung- Nam, 
ở nơi đó có các xí nghiệp thành 
viên May 10 đang hoạt động là một 
tiết mục gây ấn tượng nhất.

Nhìn lại bức tranh kinh tế - xã 
hội năm 2016 vừa qua đã khép lại 
với những mảng màu sáng tối khác 
nhau, nhưng với sự tin tưởng và hợp 
tác của khách hàng, cùng sự nỗ lực 
lao động không ngừng nghỉ của tập 
thể CBCNV, hoạt động kinh doanh 
nội địa của TCT May 10 vẫn tiếp 
tục phát triển không ngừng.

Với việc mở rộng hệ thống 
phân phối, mở mới 11 đại lý, 2 cửa 
hàng; tập trung và phát triển các 
đơn hàng đồng phục, cũng như đa 

Hôm nay, cán bộ, công nhân Tổng công ty May 10 ai cũng xinh tươi và rạng ngời trong bộ 
trang phục áo dài cách tân - sản phẩm mới của Tông công ty và niềm vui càng được nhân lên 
bởi đây là ngày đặc biệt - tiệc “Gala Diner” tri ân khách hàng năm 2017 do May 10 tổ chức 
với chủ đề “Chung niềm tin, cùng thịnh vượng”. Những người lao động trong Tổng công 
ty đã có mặt từ rất sớm để đón những vị khách đặc biệt - Những “thượng đế” của May 10.

CHUNG NIỀM TIN, CÙNG THỊNH VƯỢNG

HOÀNG YẾN

Các đại biểu dự Hội nghị

Khách hàng rất háo hức khi khoác trên mình bộ áo dài cách tân do May 10 sản xuất
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dạng hóa hoạt động kinh doanh 
trên các website thương mại điện tử 
adayroi.com, amazone.com, Trung 
tâm Kinh doanh thương mại đã 
đem thương hiệu thời trang May 10 
tới tay hàng triệu người tiêu dùng 
Việt Nam. Doanh thu nội địa năm 
2016 đạt 179 tỷ đồng, đạt 100% so 
với kế hoạch và tăng 13% so cùng 
kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, dịch vụ lưu trú tiêu 
chuẩn 3 sao Garco Dragon Hotel với 
nhà hàng có cả món ăn mặn và chay 
vì sức khỏe cộng đồng cùng dịch vụ 
tổ chức sự kiện trọn gói đang trở 
thành điểm đến và sự lựa chọn hàng 
đầu của khách hàng trong khu vực. 
Doanh thu năm 2016 của Khách sạn 
tăng 18% so với năm 2015.

Với thế mạnh là nhà phân phối 
lớn, uy tín cả về chất lượng và giá 
cả với trên 20.000 mặt hàng, đặc 
biệt, với uy tín của May 10, Siêu thị 
M10Mart cùng các nhà cung cấp lớn 
luôn dành những chương trình tốt 
nhất, giá cả cạnh tranh nhất phục 
vụ 680.000 lượt khách mỗi năm với 
doanh thu hàng trăm tỷ đồng.

Để đạt được thành quả trên, 
ngoài sự nỗ lực của toàn thể cán bộ 
công nhân viên Tổng công ty May 
10 còn có sự tín nhiệm, tin tưởng 
của người tiêu dùng Việt Nam và 
sự đóng góp không nhỏ của Quý 
khách hàng, đối tác trong suốt thời 
gian qua. Hội nghị khách hàng năm 
2017, chủ đề “Chung niềm tin, 
cùng thịnh vượng” với mong muốn 
May 10 và các đối tác chung vai sát 
cánh, để tiến cao hơn với nội lực 
mạnh mẽ, khẳng định đẳng cấp, vị 
thế và thương hiệu May 10 trên thị 
trường trong nước và quốc tế. 

Bà Lê Mai Anh - Hiệu trưởng 
Trường THPT Chu Văn An, khách 
hàng đồng phục nhiều năm của 
May 10 chia sẻ: “Tôi thực sự bất 
ngờ vì sự chuẩn bị chu đáo trong 
buổi tiệc Tri ân Khách hàng ngày 
hôm nay. Đặc biệt, mỗi năm đến 
với Hội nghị khách hàng của May 
10, chúng tôi đều nhận thấy sự đổi 
mới trong nội dung, cách thức thực 
hiện đến sự chuyên nghiệp, chu 
đáo phục vụ khách hàng. Cảm ơn 

May 10 vì đã luôn mang đến cho 
chúng tôi những trải nghiệm đẳng 
cấp nhưng rất đỗi thân tình”.

Thay mặt toàn thể CBCNV 
May 10 - Tổng Giám đốc Nguyễn 
Thị Thanh Huyền đã gửi lời cảm ơn 
và tri ân sâu sắc đến quý vị đại biểu, 
quý khách hàng luôn tín nhiệm, 
gắn bó, đồng hành cùng May 10: 
“Chúng tôi hiểu rằng, việc các vị 
đại biểu khách quý tin tưởng đồng 
hành, sử dụng sản phẩm May 10 
của chúng tôi cũng có nghĩa là đã 
luôn tôn vinh Thương hiệu Việt...”.

Tại hội nghị, May 10 đã vinh 
danh những đại lý đạt thành tích 
cao đóng góp vào doanh thu nội địa 
năm 2016, những tập thể có nhiều 
đóng góp vì sự phát triển của hệ 
thống Siêu thị M10Mart năm 2016 
và các các đơn vị có doanh số mua 
hàng nhiều nhất dịp Tết năm 2017.

Định hướng năm 2017, với mục 
tiêu doanh thu tăng 30% so với năm 
2016, Trung tâm Kinh doanh thương 
mại sẽ mở rộng và phát triển kênh 
phân phối. Tập trung phát triển sản 
phẩm nữ, đưa ra thị trường dòng sản 

phẩm mới: Áo dài, áo cách tân, áo 
bà ba, sản phẩm trẻ em, M10 - Kids. 

Với phương châm tận tâm phục 
vụ và cung cấp sản phẩm và dịch vụ 
nhà hàng, khách sạn chất lượng cao 
thoả mãn tốt nhất cho khách hàng, 
đồng thời, mở rộng quy mô khách 
sạn với hệ thống hơn 50 phòng cùng 
chuỗi dịch vụ nhà hàng, mua sắm, 
phòng tập liên hoàn, gia tăng giá 
trị tiện ích cho khách hàng, Khách 
sạn Garco Dragon sẽ đem đến hạnh 
phúc trong từng trải nghiệm dịch 
vụ của khách hàng.

Năm 2017, chuỗi Siêu thị 
M10Mart sẽ triển khai dự án mở 
rộng quy mô các Siêu thị: Bỉm 
Sơn, Hưng Hà, Đông Hưng hiện tại 
thành các Trung tâm thương mại.

Tất cả vì chiến lược của May 10 
là trở thành tập đoàn đa lĩnh vực, 
với mô hình sản xuất kinh doanh và 
dịch vụ, tập thể CBCNV May 10 
đang nỗ lực lao động không ngừng 
nghỉ để hoàn thành sứ mệnh thiêng 
liêng của mình là “Công ty sản xuất 
ra hạnh phúc” 

Tiết mục văn nghệ mà ca sỹ là thành viên trong Ban Tổng giám đốc May 10

Những đại lý xuất sắc được vinh danh tại Hội nghị
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Tổng công ty May 10 (May10) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động năm 2017. 
Năm 2016, mặc dù Tổng công ty gặp nhiều khó khăn do tác động của kinh tế thế giới, xu 
hướng độc quyền, bảo hộ kinh tế đang phát triển tại Châu Âu, Mỹ, sức mua giảm tại các thị 
trường trọng yếu, chi phí đầu vào tăng..., nhưng dưới sự chỉ đạo sát sao và quản lý điều hành 
sáng tạo của HĐQT và Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cùng sự đoàn kết, nỗ lực của người lao 
động, nên May 10 đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra.

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

Tổng công ty thực hiện đầy đủ chế độ chính 
sách đối với người lao động, đảm bảo việc 
làm cho hơn 11.000 CBCNV với thu nhập ổn 
định, cao hơn năm trước 4,33%; Đời sống vật 

chất tinh thần của CBCNV được cải thiện và nâng cao. 
Tổng công ty đã rất quan tâm đến người lao động và 
coi người lao động là bố mẹ để kính trọng và con cái 
để chăm sóc. Để người lao động có sức khỏe và tinh 
thần thoải mái cống hiến cho doanh nghiệp, May 10 đã 
đầu tư nâng cấp nhà xưởng, trang bị thiết bị hiện đại để 
cải thiện môi trường làm việc cho công nhân. Tổ chức 
đào tạo tay nghề, giáo dục người lao động thông qua 
các buổi nói chuyện, xem phim quà tặng cuộc sống. 
Tổ chức phát sách tiếng Anh, dạy tiếng Anh miễn phí 
cho người lao động. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn 

thường xuyên chăm lo cải thiện bữa ăn ca và trang bị 
máy điều hòa không khí cho nhà ăn để người lao động 
được thoải mái và tận hưởng mỗi khi ăn ca.

Những việc làm coi trọng người lao động của May 
10 đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ 
LĐTB&XH, Phòng Thương mại - Công nghiệp Việt 
Nam ghi nhận, trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì 
người lao động” và được Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen.

Tại Hội nghị, Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh 
Huyền chân thành cảm ơn gần 12.000 người lao động 
các đơn vị đã thể hiện tinh thần dân chủ trong việc 
tham gia ý kiến, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh hoạt 
động SXKD năm 2017. 

THANH HẢI

Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền chủ trì Hội nghị



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22 23

Tổng giám đốc Nguyễn Thị 
Thanh Huyền nhấn mạnh: “Năm 
2017 còn nhiều thách thức, vì vậy 
May 10 cần thích ứng với những 
biến động của thị trường và xã hội, 
có như vậy May 10 mới theo kịp 
cuộc cách mạng 4.0. May 10 sẽ 
tiếp tục đầu tư và áp dụng công 
nghệ, thiết bị tiên tiến, tiếp tục 
đào tạo nhất quán trong toàn hệ 
thống để tạo ra những con người 
có tay nghề cao, thông thạo các 
lĩnh vực hoạt động, có đạo đức, 
sáng tạo trong hoạt động. Tổng 
công ty tiếp tục coi “góp ý là quà 
tặng”để hoàn thiện”.

Nét mới của Hội nghị là một 
số người lao động đã có thể phát 
biểu tại hội nghị bằng tiếng Anh. 
Người lao động đã được lắng nghe 
những khái niệm về sự đơn giản và 
thực hiện 100% để có thể áp dụng 
trong công việc. Điều đặc biệt là 
năm nay, người lao động đã cảm 
nhận sâu sắc về việc Lãnh đạo Tổng 
công ty quan tâm đến người lao 
động nâng cao đời sống vật chất 
và tinh thần. Người lao động đã 
có những so sánh May 10 với các 
doanh nghiệp khác và khẳng định: 
“Chưa đi chưa biết xứ Đông, đi rồi 
mới biết không đâu bằng May 10”. 
Hội nghị là diễn đàn để người lao 
động thể hiện tinh thần dân chủ 
trong việc đóng góp ý kiến xây 
dựng tổ, bộ phận, đơn vị và Tổng 
công ty phát triển. Hội nghị đại 
biểu người lao động 2017 đã biểu 
dương các đơn vị tổ chức tốt hội 
nghị người lao động, đó là các đơn 
vị: XN Hà Quảng; XN Veston HN; 
Công ty 888; XN Vị Hoàng; Trung 
tâm PTSP; Trung tâm Kinh doanh 
Thương mại; Phòng Kế hoạch; 
Phòng Thị trường 2 và Trường Cao 
đẳng Nghề Long Biên.

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch 
Công đoàn Dệt May Việt Nam đề 
nghị: “Tổng công ty cần tiếp tục 
quan tâm đến người lao động, đặc 

biệt khi Luật Tự do thành lập hội 
được Quốc hội thông qua trong 
thời gian tới...". Ông cũng mong 
muốn người lao động tích cực phát 
huy tính sáng tạo trong lao động 
sản xuất, thực hành tiết kiệm trong 
hoạt động, đồng hành cùng doanh 
nghiệp trong việc ổn định sản xuất, 
tiếp tục phát triển trong giai đoạn 
khó khăn hiện nay. 

Tại Hội nghị, đại diện các 
Phòng Thị trường 1, Kỹ thuật, Kế 
hoạch, khu sơmi, XN Veston Hà 
Nội và XN Veston Hưng Hà đều 
khẳng định, sẽ nhanh chóng thực 
hiện 100% và đơn giản trong các 
hoạt động, từ việc đảm bảo nguyên 
phụ liệu đồng bộ cho sản xuất, 
mẫu kỹ thuật, đảm bảo yêu cầu 
không sai sót, đảm bảo chất lượng, 
coi chất lượng là yếu tố tiên quyết 
trong hoạt động. Các ý kiến đều 
cho rằng, đào tạo ra những lao 

động đảm đương được tất cả các 
công đoạn là việc làm cần thiết. 
Lãnh đạo đơn vị bám sát chuyên 
gia, các cuộc đánh giá, có phản hồi 
và tích cực nghiên cứu, học hỏi để 
điều chỉnh thích ứng là vô cùng 
quan trọng. Trong giáo dục ý thức 
của người lao động cần tăng cường 
công tác kiểm tra, công khai, minh 
bạch trong đánh giá, kết hợp nhắc 
nhở với kỷ luật để người lao động 
thực hiện công việc đi vào nền nếp. 

Bằng các giải pháp đồng bộ đã 
và đang được triển khai có hiệu 
quả, sự điều hành năng động, sáng 
tạo và quyết liệt của lãnh đạo từ 
Tổng công ty đến các đơn vị thành 
viên, tin rằng May 10 sẽ tiếp tục 
hoàn thành các mục tiêu, nhiệm 
vụ kế hoạch 2017 góp phần vào 
sự phát triển bền vững của doanh 
nghiệp và nâng cao đời sống của 
người lao động 

Khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt hội nghị NLĐ năm 2017

Người lao động biểu quyết thống nhất tại Hội nghị



Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của 
PVN tập trung chủ yếu ở 5 lĩnh vực: thăm 
dò, khai thác dầu khí; lọc - hóa dầu; công 
nghiệp khí; công nghiệp điện và dịch vụ dầu 

khí chất lượng cao, trong đó, thăm dò và khai thác dầu 
khí là cốt lõi. Không như các ngành khác, để bảo đảm 
an toàn môi trường trong hoạt động dầu khí nước ta, 
nhiều phương án quan trọng, phức tạp phải giải quyết 
như: Ứng phó sự cố tràn dầu; xử lý dung dịch khoan 
và mùn khoan thải từ các công trình dầu khí trên biển; 
quản lý chất thải đối với các hoạt động dầu khí trên 
biển; xử lý khí thải, nước thải trong công nghiệp lọc - 
hóa dầu, đạm, hóa phẩm dầu khí, công nghiệp sản xuất 
điện; xử lý nước thải khai thác từ các công trình dầu khí 
trên biển; xử lý môi trường khi thu dọn mỏ…

Xác định việc loại trừ hoặc giảm thiểu các rủi ro 
gây tác hại đối với sức khỏe và tính mạng con người, 
gây thiệt hại tài sản hoặc môi trường là trách nhiệm của 
mọi đơn vị sản xuất công nghiệp, PVN luôn đặt mục 
tiêu bảo đảm an toàn sức khỏe môi trường (ATSKMT) 
lên hàng đầu. Do đó, hàng năm, công tác ATSKMT 
của ngành Dầu khí liên tục được đổi mới với nhiều cải 
tiến về nội dung, phương thức thực hiện và hiệu quả 
hoạt động. Công tác ATSKMT đã phát huy vai trò tích 
cực trong phòng ngừa tai nạn, sự cố và đóng góp rất 
lớn cho việc hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động, sản 
xuất kinh doanh của PVN.

Kể từ năm 2012, Tập đoàn đã đưa vào sử dụng 
phần mềm “Hệ thống cơ sở dữ liệu An toàn - Sức 
khỏe - Môi trường của PVN”, đây là cầu nối quan 

NGUYỄN HOA

An toàn, sức khỏe, môi trường trong sản xuất kinh doanh đang là vấn đề được nhiều 
doanh nghiệp (DN) quan tâm. Là một trong những đơn vị đi đầu về phát triển kinh 
tế của cả nước, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang đi tiên phong trong lĩnh 
vực an toàn, môi trường, từng bước hoàn thiện các hướng dẫn kiểm soát an toàn, sức 
khỏe, môi trường, ứng phó với các sự cố đặc thù riêng của ngành, đảm bảo các yêu cầu 
của công nghiệp dầu khí quốc tế.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 

Chú trọng công tác đảm bảo 
an toàn sức khỏe môi trường
Chú trọng công tác đảm bảo 
an toàn sức khỏe môi trường
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trọng giữa Tập đoàn với các đơn vị thành viên. Thông 
qua công tác vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu, Tập 
đoàn sẽ tổng hợp, thống kê và theo dõi các chỉ số 
của tất cả các đơn vị cơ sở và nhà thầu dầu khí. Trên 
cơ sở đánh giá chi tiết các chỉ số được theo dõi, Tập 
đoàn sẽ kịp thời phát hiện, tháo gỡ các vướng mắc, 
khó khăn trong an toàn - sức khỏe - môi trường; tìm 
kiếm các cơ hội nâng cao chất lượng công tác, đảm 
bảo bảo vệ nghiêm ngặt cho người lao động, môi 
trường và tài sản của Tập đoàn.

Hằng năm, Hội nghị “An toàn - Sức khỏe - Môi 
trường” ngành Dầu khí đều đặn được tổ chức, đây là 
Hội nghị thường niên kể từ năm 2006, nhằm đánh giá 
những kết quả đã thực hiện về xây dựng, triển khai, 
duy trì hệ thống quản lý ATSKMT; công tác bảo hộ 
lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, phòng 
chống cháy nổ, phòng ngừa và ứng phó sự cố khẩn 
cấp, cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, đồng 
thời trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị thành viên 
của Tập đoàn. Hội nghị lần thứ XI được tổ chức vào 
đầu tháng 4 vừa qua cho thấy các yêu cầu pháp luật về 
ATSKMT tại các đơn vị trong Tập đoàn đều được tuân 
thủ đầy đủ, các quy định mới được phổ biến, triển khai 
thực hiện kịp thời; bộ máy tổ chức công tác ATSKMT 
của Tập đoàn và các đơn vị cơ sở vẫn đảm bảo trong 
điều kiện cắt giảm nhân sự và chi phí; hệ thống quản 
lý ATSKMT của Tập đoàn và các đơn vị tiếp tục được 
hoàn thiện, duy trì hiệu lực và hiệu quả; công tác ngăn 
chặn, phòng ngừa, tai nạn sự cố năm 2016 về cơ bản 
đạt kết quả tốt; điều kiện lao động, trang bị bảo vệ cá 
nhân và sức khỏe người lao động được đảm bảo…

Các nhà máy, công trình dầu khí trọng điểm tiếp 
tục vận hành ổn định, liên tục, an toàn, không có tai 
nạn, sự cố cháy nổ nghiêm trọng; nhiều công trình dầu 
khí mới được đưa vào vận hành an toàn. Số vụ tai nạn, 
sự cố năm 2016 giảm so với năm 2015, tần suất tai nạn, 
sự cố ở mức thấp. Công tác kiểm tra an toàn lao động, 
vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ và bảo vệ môi 
trường được thực hiện thường xuyên, liên tục với nhiều 
hình thức kiểm tra; công tác quản lý chất thải và giám 
sát môi trường tiếp tục được quan tâm, chú trọng...

Bên cạnh việc đảm bảo phát triển bền vững trong 
sản xuất, kinh doanh, song hành với công tác bảo đảm 
an toàn sức khỏe môi trường, trong thời gian tới, Tập 
đoàn sẽ tập trung vào 9 nhiệm vụ chính, cụ thể là: Đảm 
bảo quy định pháp luật về ATSKMT được tuân thủ 
đầy đủ; đảm bảo các nhà máy, công trình được vận 
hành liên tục, ổn định và an toàn; tập trung xử lý, tháo 
gỡ những vướng mắc về ATSKMT của các dự án; tăng 
cường quản lý an toàn công nghệ; tăng cường kiểm tra 
giám sát các đơn vị hoạt động có nguy cơ cao trong 
năm 2017; nâng cao khả năng ứng phó trong trường 
hợp khẩn cấp, chú trọng năng lực ứng phó với diễn 
biến bất thường của thời tiết và tại các khu vực biển 
nước sâu, xa bờ, khu vực nhạy cảm; nâng cao hiệu quả 
của Hệ thống quản lý ATSKMT của Tập đoàn và các 
đơn vị thành viên; đồng thời tiếp tục thúc đẩy văn hóa 
an toàn. Với những giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng 
công tác bảo vệ môi trường của PVN sẽ phát huy được 
nhiều kết quả, để hoạt động bảo vệ môi trường sẽ là 
“bước đệm” quan trọng đóng góp vào quá trình sản 
xuất kinh doanh của Tập đoàn 

Hội nghị an toàn - sức khỏe - môi trường lần thứ XI của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
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BSR

Lọc dầu Dung Quất: 

SẴN SÀNG THỰC HIỆN 6.000 CÔNG 
VIỆC TRONG 38 NGÀY

Để chuẩn bị cho TA3, những ngày đầu tháng 5, mọi 
phòng ban của BSR hối hả chuẩn bị công việc. Ngay 
cổng vào nhà máy, biển hiệu đếm ngược thời gian thời 
điểm dừng nhà máy được tính đến từng phút, với khẩu 
hiệu an toàn, hiệu quả. Theo ông Lê Nguyễn Quốc 
Vinh - Trưởng ban Bảo dưỡng sửa chữa và Kiểm tra 
thiết bị (BSR), TA3 nhằm đưa thiết bị nhà máy về trạng 
thái hoạt động như thiết kế ban đầu. Mỗi thiết bị sẽ 
được mở ra, vệ sinh và kiểm tra chi tiết bên trong cũng 
như để sửa chữa thay thế các hư hỏng nếu có. 

Để chuẩn bị cho TA3, từ đầu năm 2015, BSR lập kế 
hoạch cụ thể với 7 bước: Khởi động; Xây dựng hạng 
mục công việc; Mua sắm vật tư và mời thầu, lựa chọn 
nhà thầu; Chuẩn bị kế hoạch chi tiết; Triển khai công 
việc trước TA3; Dừng nhà máy, kiểm tra bảo dưỡng và 
khởi động nhà máy; Bảo hành và kiểm soát chất lượng.

Theo đó, TA3 chia thành 7 gói thầu chính với khối 
lượng hơn 6.000 công việc (khoảng 2.150 hạng mục thiết 
bị tĩnh; 3.475 thiết bị tự động hoá; 303 thiết bị điện và 
56 thiết bị quay…). Trừ thời gian dừng, khởi động nhà 
máy, TA3 có 38 ngày tập trung bảo dưỡng. Trong đó, 
phức tạp nhất là 2 gói thầu các phân xưởng công nghệ 
chính của nhà máy (gồm gói thầu số 1 là phân xưởng 
RFCC và Gói thầu số 2 gồm các phân xưởng U16/17/21 
và NHT, CCR, ISOM, CDU, KTU, LTU, NTU, PRU.

cho bảo dưỡng 
tổng thể lần 3Sẵn sàng 

Công ty BSR sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 3 (TA3) NMLD Dung Quất trong 
vòng 52 ngày (bắt đầu từ 5/6, gồm cả thời gian dừng và khởi động lại nhà máy). Sẽ có 
hơn 6.000 công việc, với sự tham gia của gần 4.000 nhân sự (cả BSR và các nhà thầu) 
và hàng ngàn máy móc, thiết bị chuyên dụng. Việc lập kế hoạch đã chuẩn bị từ hai năm 
trước. Hiện nay công tác chuẩn bị các nguồn lực, vật tư, thiết bị, máy móc cần thiết cơ 
bản hoàn thành, sẵn sàng cho đại công trình bảo dưỡng, phấn đấu rút ngắn thời gian 
khoảng 5 ngày, tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng cho Nhà nước. 

Công nhân, kỹ sư BSR và nhà thầu nỗ lực hết mình cho bảo 
dưỡng tổng thể
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Các nhà thầu được BSR tham gia TA3 có năng lực 
và nhiều kinh nghiệm, có tiến độ đề xuất tốt và chi 
phí hợp lý. Ba nhà thầu nước ngoài trúng thầu đến từ 
Singapore, Malaysia và Hàn Quốc đều là nhà thầu có 
kinh nghiệm bảo dưỡng các nhà máy lọc dầu trên thế 
giới và đã tham gia thực hiện các lần bảo dưỡng trước. 
“Đến đầu tháng 5, chúng tôi đã hoàn thành 68% khối 
lượng công việc, vượt tiến độ 2%. Mọi sự chuẩn bị của 
BSR đã sẵn sàng để thực hiện thành công TA3”, ông Lê 
Nguyễn Quốc Vinh cho biết.

Đánh giá về TA3, Tổng giám đốc Trần Ngọc 
Nguyên cho biết, BSR đặt mục tiêu đảm bảo tối đa hóa 
việc tự chủ trong quá trình thực hiện, giảm thiểu việc 
sử dụng các dịch vụ kỹ thuật bên ngoài để tiết giảm 
chi phí. Mục tiêu của TA3 giúp NMLD hoạt động an 
toàn, ổn định ở công suất từ 110% trở lên; kéo dài thời 
gian hoạt động nhà máy sau BDTT từ 3 năm lên 4 năm. 

RÚT NGẮN THỜI GIAN BẢO DƯỠNG 
5-7 NGÀY 

Với giá dầu 50 USD/thùng, quá trình bảo dưỡng rút 
ngắn 1 ngày sẽ giúp BSR tăng doanh thu 250 tỷ đồng 
và tăng nộp ngân sách 30 tỷ đồng. BSR đã và đang thực 

hiện mọi biện pháp, sáng kiến để rút ngắn thời gian bảo 
dưỡng từ 5-7 ngày bằng việc bố trí làm việc 3 ca tại một 
số khu vực bảo dưỡng và sử dụng máy móc hiện đại 
như các thiết bị cắt bằng tia nước, các thiết bị làm sạch 
đồng thời và liên tục... 

Để đáp ứng mục tiêu rút ngắn thời gian bảo dưỡng 
và đưa nhà máy vận hành ổn định công suất 110%, Ban 
Nghiên cứu phát triển (BSR) đã tiến hành nâng công 
suất của từng phân xưởng và chạy thử. Cụ thể, Phân 
xưởng CDU chạy thử mức 114%; Phân xưởng xử lý 
Naphtha tăng 125% công suất; Phân xưởng RFCC tăng 
105% công suất.

“Chúng tôi nâng công suất và chạy thử ở từng 
phân xưởng nhằm tìm ra các điểm bottle neck (điểm 
“nút cổ chai” về kỹ thuật) để lên kế hoạch khắc phục, 
nhằm đảm bảo sau bảo dưỡng nhà máy vận hành ổn 
định, liên tục công suất 110% trong vòng 3-4 năm tiếp 
theo. Sau khi tìm mọi biện pháp kỹ thuật, chúng tôi 
phối hợp với nhà cung cấp bản quyền công nghệ để 
yêu cầu tư vấn kỹ thuật nhằm có đủ thông tin, đảm 
bảo bảo TA3 tốt nhất”, ông Mai Việt Thắng - Tổ 
trưởng tổ công nghệ (Phòng Công nghệ, Ban Nghiên 
cứu phát triển) cho biết 

NMLD Dung Quất sẵn sàng cho bảo dưỡng tổng thể lần 3
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Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá bước vào thực 
hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2016, nhất là những 
tháng đầu năm đã gặp nhiều khó khăn, sự cạnh tranh quyết 
liệt của thị trường nội địa, nhiều sản phẩm mới được triển 
khai, với nhiều mẫu mã, gu thuốc, giá bán đa dạng, nhằm 
chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ và giành thị phần kinh doanh. 

Trong khi đó, sản phẩm 
của Công ty vẫn là dòng 
sản phẩm truyền thống 
phổ thông, nên đã phải 

chịu nhiều áp lực cạnh tranh rất 
lớn từ các thị trường phía Bắc. Tình 
trạng máy móc thiết bị đã cũ, thiếu 
đồng bộ, những năng lực kỹ thuật 
như: Cuốn và đóng bao, tiêu chuẩn 
điếu, bao gói của các thiết bị chưa 
đồng nhất, dẫn đến hiệu suất khai 
thác thiết bị thấp, tiêu hao nguyên 
liệu còn cao... Những khó khăn đó 
đã ảnh hưởng không nhỏ đến quá 
trình sản xuất kinh doanh của Công 
ty trong năm qua. 

Trước thực trạng trên, Ban 
lãnh đạo Công ty đã chủ động tìm 
nhiều giải pháp thiết thực hiệu quả 
như: Tăng cường các biện pháp 
marketing để giữ vững thị phần và 
thị trường; Tổ chức các đoàn khảo 
sát, đánh giá thị trường; Đa dạng 
hoá các phương thức phát triển, 
tăng cường lực lượng bán hàng, 
đẩy mạnh công tác quản lý nhằm 

nâng cao hiệu quả và sản lượng; 
Triển khai nhiều cuộc họp chuyên 
đề về thị trường với công ty mẹ, 
tìm nhiều giải pháp hợp lý hoá các 
dòng sản phẩm trên thị trường, tận 
dụng hệ thống phân phối chung, 
phối hợp với công ty mẹ nghiên 
cứu thuốc mới, cải tiến mẫu mã và 
gu thuốc đã có; Kiểm soát chặt chẽ 
nguyên liệu đầu vào, đảm bảo hàng 

hoá có chất lượng, kiểm soát được 
nguồn gốc và giá cả hợp lý, tận 
dụng các nhà cung cấp của công ty 
mẹ; Đẩy mạnh công tác xuất khẩu, 
đặc biệt là thuốc lá bao đã được rà 
soát chặt chẽ về tính pháp lý cũng 
như an toàn về tài chính; Xây dựng 
hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật 
sát với thực tế, khuyến khích người 
lao động tích cực tìm ra nhiều sáng 

Ông NGUYỄN DUY PHAN
 Giám đốc Công ty TNHH MTV 

Thuốc lá Thanh Hóa

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá: 

hoàn thành vượt mức kế hoạch
Nỗ lực vượt khó vươn lên  

HƯƠNG LAN

Ban Lãnh đạo Công ty tại Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhất
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kiến, cải tiến và tiết kiệm trong sử 
dụng nguyên liệu; Phối hợp với 
các cơ quan chuyên môn của tỉnh 
Thanh Hoá, tích cực phòng chống 
buôn lậu thuốc lá nhập ngoại; Tổ 
chức thực hiện phong trào “Người 
Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, 
ưu tiên sử dụng vật tư, hàng hoá, 
phụ tùng do Việt Nam sản xuất. 

Bên cạnh đó, Công ty đã nhận 
được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát 
và hỗ trợ kịp thời, có hiệu quả của 
công ty mẹ như: Giao tăng sản 
lượng gia công, nâng giá gia công, 
tìm các nhà cung cấp vật tư, hàng 
hoá, giới thiệu các ngân hàng có 
mức cho vay thấp hơn, chỉ đạo 
định hướng công tác thị trường... 

Cùng với sự quan tâm của 
công ty mẹ, đó là sự cố gắng vượt 
bậc của tập thể CBCNV-NLĐ đã 
hăng say lao động hết mình, tích 
cực khai thác thị trường xuất khẩu, 
tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng 
cao năng suất lao động trong từng 
công đoạn. Đặc biệt là các phong 
trào thi đua lao động sản xuất của 
Công ty luôn được duy trì thường 

xuyên, được Ban Giám đốc đặc 
biệt chú trọng, vì thế đã tạo ra 
hiệu ứng tích cực trong đội ngũ 
CNVC-NLĐ. Mọi người luôn an 
tâm làm tròn trọng trách và nhiệm 
vụ được giao, với tinh thần nỗ lực 
vượt khó, xây dựng Công ty ngày 
càng phát triển bền vững. 

Những giải pháp hữu hiệu và 
năng động đó, kết hợp với sự quan 
tâm của cấp trên và sự đồng tâm 
đoàn kết của tập thể CBCNV-NLĐ, 
nên Công ty đã hoàn thành vượt 
mức kế hoạch được giao. Doanh 
thu năm 2016 đạt 588.426 triệu 
đồng. Lương bình quân người lao 
động: 7.400.000/tháng, nộp ngân 
sách 431 tỷ đồng, lợi nhuận trước 
thuế đạt 12,9 tỷ đồng, thu nhập 
của người lao động được cải thiện 
đáng kể. Các chế độ khen thưởng, 
tặng quà, nghỉ lễ, nghỉ dưỡng và các 
phong trào từ thiện, nhân đạo xã 
hội được công ty duy trì đều đặn 
thường xuyên. 

Như cánh chim không mỏi, dù 
phải đương đầu với biết bao bão 
tố phong ba, gian nan, vất vả, song 

với sự đoàn kết, đồng tâm của ban 
Lãnh đạo Công ty, sự nhiệt tình 
hăng say lao động của tập thể 
CBCNV-NLĐ, đặc biệt là sự quan 
tâm mật thiết, hiệu quả, kịp thời và 
thiết thực của công ty mẹ, cùng các 
cấp chính quyền địa phương, các 
cơ quan ban ngành trong tỉnh, đã 
tạo ra động lực nền tảng giúp Công 
ty vượt qua mọi trở ngại, vươn lên 
giành nhiều thành quả đáng trân 
trọng và khâm phục. Thay cho lời 
kết, chúng tôi muốn dẫn lời một 
lãnh đạo của tỉnh Thanh Hoá đã 
khẳng định: “Ngành công nghiệp 
Thanh Hoá có nhiều mũi nhọn 
để đột phá vươn lên và phát triển 
bền vững, Công ty TNHH MTV 
Thuốc lá Thanh Hoá là một mũi 
nhọn quan trọng hàng đầu trong 
việc thúc đẩy CNH-HĐH và đảm 
bảo an sinh xã hội, nâng cao thu 
nhập người lao động, đóng góp 
đáng kể cho cộng đồng xã hội từ 
các phong trào từ thiện do địa 
phương phát động, góp phần quan 
trọng cho tăng trưởng và phát 
triển KT-XH của tỉnh trong thời 
kỳ hội nhập quốc tế” 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công ty lần thứ XVII nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Công ty Thuốc lá Thanh Hóa
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Những năm gần đây, đặc 
biệt là năm 2016, tình 
hình thời tiết quý II, quý 
III diễn biến phức tạp, 

nắng nóng kéo dài, làm quá tải cục 
bộ nhiều tuyến đường dây và trạm, 
cùng với những đợt mưa bão bất 
thường, gây thiệt hại nặng nề cho 
lưới điện tại nhiều địa phương trong 
tỉnh, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng 
của tập thể CBCNVC-LĐ và sự chỉ 
đạo, điều hành quyết đoán, sáng tạo 
của Ban Giám đốc, Công ty Điện 
lực Thanh Hóa đã hoàn thành toàn 
diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD đề ra (xem bảng dưới).

Qua tìm hiểu được biết, để 
đáp ứng nhu cầu điện của nhân 
dân, trong đó khu vực phụ tải 
công nghiệp - xây dựng tăng mạnh: 
115,25% so với cùng kỳ năm 2015; 
tiêu dùng dịch vụ: 130,13%; quản lý 
tiêu dùng: 110,71%, nông lâm ngư 
nghiệp: 87,97%, Lãnh đạo Công 
ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh 
Hóa) đã tập trung nhiều giải pháp 
về chỉ đạo, điều hành, quan tâm 
công tác đào tạo, tập huấn nghiệp 
vụ, phát triển nguồn nhân lực; đầu 
tư xây dựng cơ bản; điện nông 
thôn; thúc đẩy các phong trào thi 
đua; làm tốt công tác an toàn, bảo 
hộ lao động, phòng chống thiên 
tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng 
đời sống văn hóa doanh nghiệp;… 
thì công tác quản lý kỹ thuật, vận 
hành; công nghệ thông tin; chăm 
sóc khách hàng được PC Thanh 
Hóa hết sức chú trọng.

Nét nổi bật ở Thanh Hóa chính 
là công tác dịch vụ khách hàng, cải 
cách thủ tục hành chính của các 
bộ phận ngành Điện. Với phương 
châm đổi mới mạnh mẽ tinh thần 
phục vụ, tạo sự thông thoáng trong 
cung ứng các dịch vụ điện, lấy 
“Khách hàng là đối tượng trung 
tâm”, PC Thanh Hóa tiếp tục chỉ 
đạo các Phòng giao dịch khách 
hàng nâng cao tinh thần trách 
nhiệm, thái độ giao tiếp ứng xử, đổi 
mới cung cách phục vụ. Trong đó, 
tập trung khâu cải tiến mẫu biểu, 
rút ngắn thời gian tiếp nhận, giải 
quyết hồ sơ, nhất là đối với khách 
hàng có nhu cầu cấp điện mới và 
phối hợp tốt với Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc để tiếp nhận, xử 
lý, kịp thời phản hồi thông tin đầy 
đủ và chính xác nhất, đáp ứng được 
yêu cầu của người tiêu dùng. 

Bên cạnh việc cung cấp các 
thông tin dịch vụ trên trang Website, 

số điện thoại, Email của Công ty, 
các thông báo thủ tục đăng ký cấp 
điện, thu tiền điện…, để khách hàng 
nắm bắt quyền lợi, nghĩa vụ, đồng 
thời tránh phát sinh những khiếu 
nại, thắc mắc trong việc tính toán 
tiền điện và sử dụng các dịch vụ của 
ngành Điện, giúp người dân bớt phải 
đi lại, không gây phiền hà và tạo 
được lòng tin của khách hàng đối 
với Công ty, PC Thanh Hóa đã ứng 
dụng các công nghệ thiết bị hiện 
đại như máy tính bảng trong khảo 
sát, lập dự toán, in phiếu thu, chụp 
ảnh hồ sơ lắp đặt công tơ công khai 
ngay tại gia đình khách hàng. Đồng 
thời, tổ chức “Hội nghị tri ân khách 
hàng lớn trong toàn tỉnh; tổ chức 
chương trình “Tặng đèn pin - Trao 
niềm tin”; thực hiện vệ sinh miễn 
phí các trạm biến áp của khách 
hàng lớn tại 27 huyện, thành phố, 
thị xã…, được chính quyền và nhân 
dân trong tỉnh đánh giá cao. Điểm 
bình quân đánh giá sự hài lòng 
khách hàng sử dụng điện tăng 0,13 
điểm so với năm 2015, đạt 14/14 chỉ 
tiêu dịch vụ khách hàng. Nhận xét 
về thái độ phục vụ và những đổi 
mới của ngành Điện Thanh Hóa, bà 
Nguyễn Thị Lan, trú tại phường Lê 
Lai, thành phố Thanh Hóa cho biết: 
“Những năm gần đây, ngành Điện 
Thanh Hóa đã rất quan tâm tới 
công tác dịch vụ chăm sóc khách 
hàng. Trong dịp nắng nóng năm 
2016, gia đình tôi phải mua sắm 
thêm thiết bị dùng điện, bị nhảy 
aptomat gây chập cháy, gọi điện 

PC Thanh Hóa:

Tăng cường giải pháp kỹ thuật 
và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng để 

phát triển sản xuất kinh doanh
MINH PHƯƠNG

Ông TRỊNH XUÂN NHƯ
Bí thư Đảng ủy

Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa
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phản ánh, được nhân viên điện lực 
đến tư vấn, giúp đỡ thay dây, không 
đòi hỏi tiền bồi dưỡng, quả thật, tôi 
thấy CBCNV điện lực Thành phố 
thật tận tình, chu đáo”.  

Cùng với việc nâng cao dịch 
vụ chăm sóc khách hàng, Công 
ty còn chú trọng đầu tư khoa học 
công nghệ và ứng dụng công nghệ 
thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, 
quản lý điều hành, nâng cao hiệu 
quả hoạt động SXKD. Trong đó, đã 
triển khai lắp đặt phần mềm cho 
sản xuất như: PMIS, FMIS/MMIS, 
QLĐTXD, HRMS… Khắc phục tốt 
các sự cố liên quan đến thiết bị 
công nghệ thông tin, đường truyền 
số liệu; triển khai hệ thống máy chủ 
thu thập dữ liệu công tơ điện tử và 
đưa hệ thống đường truyền tốc độ 
cao vào khai thác tại địa bàn các 
huyện, thành phố: Sầm Sơn; Cẩm 
Thủy; Lang Chánh; Bá Thước; Ngọc 
Lạc… Đồng thời, quan tâm chăm sóc 
khách hàng trên các máy điện thoại 
Smart phon, giúp người dân có thể 
tra cứu lịch cắt điện, thông báo tiền 
điện, chỉ số điện năng hàng tháng. 
Đặc biệt, vào dịp mùa hè nắng nóng 
kéo dài, hệ thống lưới điện trung áp 
nhiều khu vực thường xuyên đầy 
tải, Công ty đã kịp thời đầu tư lắp 
đặt các trạm biến áp 110 kV theo 

đúng quy hoạch phát triển lưới 
điện để giảm bán kính cấp điện, 
nâng cấp điện áp vận hành, tăng 
thêm xuất tuyến giảm tải cho các 
đường dây trung áp, giảm tổn thất 
và dự phòng công suất. Mặt khác, 
tăng cường kiểm soát chất lượng 
thiết bị đầu vào các chương trình 
đầu tư xây dựng, sửa chữa thường 
xuyên, sửa chữa lớn một cách chặt 
chẽ, nhất là kiểm tra, thí nghiệm đo 
lường thiết bị khi đưa vào vận hành, 
hoàn thành tốt các chỉ số về độ tin 
cậy cung cấp điện, không để xảy ra 
tai nạn lao động. 

Với kết quả đạt được trong thực 
hiện các nhiệm vụ năm 2016, Công 
ty Điện lực Thanh Hóa đã được 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
khen thưởng hoàn thành toàn diện 
công tác SXKD, được UBND tỉnh 
Thanh Hóa tặng Bằng khen về công 
tác quốc phòng an ninh và cờ thi 
đua “Đơn vị dẫn đầu về phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Nhiệm vụ năm 2017 của PC 
Thanh Hóa cũng rất nặng nề, trong 
đó CBCNV Công ty sẽ phải hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu điện thương 
phẩm: ≥3.750 triệu kWh; tỷ lệ 
tổn thất điện ở mức ≤7,8%; Giá 
bán bình quân ≥1.561,60đ/kWh… 
Để hoàn thành kế hoạch trên, PC 
Thanh Hóa tiếp tục thực hiện đồng 
bộ 6 giải pháp quan trọng, trong 
đó, trọng tâm vào giải pháp quản lý 
kỹ thuật, vận hành, quản trị doanh 
nghiệp, công tác điều độ và đảm 
bảo an toàn lao động…

Biết vượt qua khó khăn, xây 
dựng một tập thể đoàn kết, đồng 
thuận, phát huy sức lao động sáng 
tạo của CBCNV, đặc biệt là việc chỉ 
đạo điều hành khoa học, sâu sát, 
hiệu quả của Ban Lãnh đạo Công ty 
trong mọi hoạt động để hoàn thành 
toàn diện các chỉ tiêu SXKD…, PC 
Thanh Hóa thực sự là một trong 
những điểm sáng, đi đầu của ngành 
Điện khu vực các tỉnh miền Bắc 

Công ty Điện lực Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

TT Đơn vị Kế hoạch Thực hiện So với KH 2016Chỉ tiêu

1 Triệu/kWh 3.390,00 3.426,485 101,08%Điện thương phẩm

2 đ/kWh 1.553,51 1.558,26 +4,75đGiá bán điện bình quân

3 Triệu/kWh 32,7 38,69 118,3%Tiết kiệm điện

4 Tỷ đồng 5.286,953 5.360,505 101,39Tổng doanh thu (chưa VAT)

5 % 8,98 8,96 -0,02Tổn thất điện năng
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PV: Năm 2016, thực hiện nhiệm 
vụ kế hoạch SXKD của EVNCPC 
giao, Công ty Điện lực Quảng Trị 
đã tiếp tục đạt được những đỉnh 
cao ấn tượng nào trong hoàn thành 
các chỉ tiêu KT-KT và kinh doanh 
bán điện, thưa ông?

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: 
Công ty Điện lực Quảng Trị là 
doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC), thực hiện chức năng 
SXKD điện năng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị và cấp điện cho nước bạn 
Lào qua cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo 
và La Lay. Công ty đang quản lý vận 
hành: 03 trạm trung gian, 15 trạm 
cắt ranh giới, 1.750 trạm biến áp 
phân phối, 362 km đường dây 35kV, 
1.495 km đường dây 22 kV, 3.475 km 
đường dây hạ áp 0,4 kV - 0,2 kV, 
cung ứng điện cho 188.575 khách 
hàng có hợp đồng sử dụng điện.

Là địa bàn có đặc điểm miền 
núi chiếm đến 67% tổng diện tích 
của tỉnh và nhiều đồng bào dân 
tộc, đây là một thách thức lớn 
cho hoạt động cung ứng điện năng 

và nâng cao chất lượng dịch vụ 
khách hàng. Bằng sự nỗ lực, toàn 
tâm toàn ý của gần 530 CBCNV, 
hưởng ứng phong trào thi đua 
hoàn thành các nhiệm vụ trọng 
tâm do EVNCPC phát động, nhiều 
năm qua, PC Quảng Trị đã vươn 
lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 
Riêng năm 2016, PC Quảng Trị đã 
đạt được những đỉnh cao ấn tượng 
(xem bảng tổng hợp bên dưới):

PV: Tỉnh Quảng Trị đang triển 
khai thực hiện Nghị quyết XII Đại 
hội Đảng toàn quốc với những dự 
án trọng điểm đến năm 2020. Xin 
ông cho biết, việc cung ứng điện 
cho các dự án này được thực hiện 
như thế nào?

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: 
Trước hết trong xây dựng nông 
thôn mới năm 2017, toàn tỉnh sẽ 
phấn đấu có 40 xã đạt chuẩn nông 
thôn mới (NTM), chiếm 34,2% số 
xã của tỉnh. Riêng tiêu chí số 4 về 
điện sẽ được PC Quảng Trị thực 
hiện một cách khả quan, đưa điện 
về phủ kín các địa phương vùng sâu 
vùng xa còn lại. Một số dự án trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh cũng đã 
được PC Quảng Trị đưa vào “tầm 
ngắm”, cân đối lượng điện năng 
cung cấp theo kế hoạch và nhận từ 
nguồn điện quốc gia.

Đó là các Dự án: Xây dựng kết 
cấu hạ tầng khu đông nam tỉnh; 
Nhà máy nhiệt điện 1200 MW; 
Cảng biển Mỹ Thủy; Dự án cấp 
nước sông Nhùng,… Đầu tư xây 
dựng một số công trình thiết yếu 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị 
quyết của Tỉnh Đảng bộ, Quảng Trị đang bứt phá vượt lên trong phát 
triển kinh tế - xã hội với những công trình, dự án mang tính căn cơ theo 
định hướng kế hoạch xây dựng kinh tế địa phương tầm nhìn đến 2030. 
Trong đó, ngành điện luôn thể hiện vai trò “đi trước”, tạo động lực, kích 
hoạt mạnh mẽ sản xuất và tiêu dùng, góp phần đưa Quảng Trị, xứng 
tầm với vùng trọng điểm phát triển kinh tế khu vực Bắc miền Trung. 
Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông 
Huỳnh Tấn Thành -  Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về những 
thành quả tiêu biểu và hướng phấn đấu cho năm 2017.

Ông HUỲNH TẤN THÀNH 
Giám đốc PC Quảng Trị 

Công ty Điện lực Quảng Trị:

Đảm bảo cấp điện an toàn hiệu quả 
cho các dự án trọng điểm, góp phần tăng tốc xây dựng nông thôn mới

Sản lượng điện thương phẩm: Thực 
hiện 553,36 triệu kWh đạt 100,25% kế 
hoạch, tăng 12,14% so với năm 2015; 
Giá bán điện bình quân: Thực hiện 
1.668,84 đ/kWh vượt 17,84 đ/kWh so 
với kế hoạch và tăng 31,24 đ/kWh so 
với năm 2015; Chỉ tiêu tổn thất điện 
năng là 5,07%, giảm 0,63% so với 
kế hoạch năm và giảm 0,59% so với 
năm 2015; Tổng doanh thu kinh doanh 
điện: Đạt 923 tỷ đồng, trong đó doanh 
thu bán điện sang Lào là 61 tỷ đồng, 
đạt 101,33% kế hoạch; Công tác đầu 
tư xây dựng năm 2016 là 20 công trình 
với giá trị đầu tư thuần là 74,686 tỷ 
đồng. Đến 31/12/2016 đã hoàn thành 
đưa vào sử dụng 20/20 công trình. 
Nộp ngân sách địa phương: 10,9 tỷ 
đồng, đạt 136% kế hoạch.
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tại khu vực cửa khẩu quốc tế La 
Lay, góp phần xúc tiến nhanh việc 
thành lập Khu kinh tế cửa khẩu La 
Lay. Ngoài ra, PC Quảng Trị sẵn 
sàng cấp điện cho Dự án nâng cấp 
thành phố Đông Hà lên đô thị loại 
II trước năm 2020; Thị xã Quảng 
Trị và Lao Bảo thành đô thị loại 
III trước năm 2020; Phát triển hệ 
thống đô thị ven biển, xây dựng và 
phát triển đô thị Tà Rụt, Hướng 
Phùng, Mỹ Chánh, Nam Cửa Việt.

Hiện tại, PC Quảng Trị nhận 
điện từ hệ thống điện quốc gia qua 
các trạm biến áp 110/22(35) kV do 
Chi nhánh điện Cao thế Quảng Trị 
quản lý vận hành. Toàn tỉnh có 
7 TBA 110 kV là: Đông Hà (E4); 
Vĩnh Linh (E82); Diên Sanh (E83); 
Quán Ngang; Khe Sanh; Lao Bảo; 
Tà Rụt. Ngoài ra, còn nhận điện 
từ các nhà máy thủy điện nhỏ qua 
các trạm biến áp 22 kV và 35 kV, 
đồng thời sử dụng hệ thống lưới 
điện phân phối 35, 22 và 0,4 kV để 
phân phối cho các hộ dùng điện 
trong toàn tỉnh.

PV: Được biết chủ đề của EVN 
trong năm 2017 là “Đẩy mạnh khoa 
học công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ khách hàng và nâng 
cao hiệu quả đầu tư”, xin ông cho 

biết, Công ty Điện lực Quảng Trị 
đã triển khai những biện pháp căn 
cơ nào phù hợp với chủ đề để tiếp 
tục hoàn thành toàn diện xuất sắc 
nhiệm vụ KH năm nay? 

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: 
Thực hiện chủ trương của EVN 
và Kế hoạch của EVNCPC, năm 
2017, PC Quảng Trị tiếp tục phấn 
đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu SXKD được giao: Tiếp tục tối 
ưu hóa chi phí, phấn đấu chỉ tiêu 
điện thương phẩm trên 600 triệu 
kWh, tăng trưởng 8,43% so với 
năm 2016; tổn thất điện năng dưới 
5,4%; doanh thu tiền điện trên 990 
tỷ đồng; tỷ lệ thu tiền điện trên 
99,7%. Mức độ hài lòng của khách 
hàng sử dụng điện >7,92 điểm tiếp 
tục được tăng cao. 

Để hiện thực hóa những mục 
tiêu đó, PC Quảng Trị tiếp tục tăng 
tốc tiến độ các công trình cấp điện 
phụ tải mới và các công trình nâng 
cao độ tin cậy, giảm TTĐN sớm 
đưa vào sử dụng; Tiếp tục lắp công 
tơ điện tử và lắp đặt RF mesh tại 
các khu vực thị xã, thị trấn và các 
khu vực đông dân cư đã lắp công 
tơ điện tử để phát huy hiệu quả và 
từng bước hiện đại hóa hệ thống 
đo đếm; Triển khai sửa chữa nóng 

lưới điện cao áp (Hotline); Tuyên 
truyền, hướng dẫn khách hàng sử 
dụng truy cập trực tuyến để biết 
được sản lượng điện tiêu thu, từ đó 
sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả 
hơn; Sử dụng máy tính bảng, điện 
thoại thông minh phục vụ khảo sát, 
lập hồ sơ cấp điện mới. 

Hiện nay, mặc dù nguồn cung 
cấp điện còn gặp nhiều khó khăn, 
nhưng Công ty Điện lực Quảng 
Trị đã phối hợp với địa phương 
xây dựng kế hoạch, đảm bảo cấp 
điện liên tục và ổn định. Triển 
khai các dự án cấp điện cho các 
doanh nghiệp tại các khu kinh tế 
trọng điểm và các khu công nghiệp 
của tỉnh. Tổ chức quản lý tốt lưới 
điện hạ áp nông thôn đã tiếp nhận, 
nhằm đảm bảo vận hành an toàn, 
hiệu quả. Tiếp tục triển khai các dự 
án để nâng cấp, cải tạo lưới điện 
nông thôn và cấp điện mới cho 
một số thôn bản vùng sâu, vùng xa, 
vùng biên giới.  

PV: Xin cám ơn ông và chúc 
CBCNV Công ty Điện lực Quảng 
Trị đạt nhiều thắng lợi hơn nữa 
trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
năm 2017 như đã đề ra.

VĂN THUẬN  (thực hiện) 

Công nhân PC Quảng Trị đang thi công đường dây
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Được hình thành từ cơ sở sản xuất các mặt hàng từ cao su như: Lốp xe đạp, lốp ô tô, dây curoa 
các loại…, ngay sau ngày thống nhất đất nước, Nhà máy Cao su Bình Định là một trong 
những xí nghiệp công nghiệp mạnh của tỉnh với quy mô sản xuất, hoạt động phong trào và 
hiệu quả kinh tế cao. Từng bước chuyển biến trong cơ chế thị trường, hoạt động theo mô hình 
cổ phần hóa và đổi tên doanh nghiệp, Công ty CP Giày Bình Định đã nhanh chóng trở thành 
đơn vị dẫn đầu về sản xuất giày dép xuất khẩu với vị thế hàng đầu tại các tỉnh miền Trung.

TỪ XÂY DỰNG CƠ NGƠI BAN ĐẦU CHO MỘT 
TẦM NHÌN MỚI

Ngày 27/11/2005, Công ty tổ chức Đại hội cổ đông 
thành lập doanh nghiệp và chính thức đi vào hoạt 
động kinh doanh theo mô hình cổ phần hóa từ ngày 
01/01/2006. Hơn 35 năm sản xuất và xuất khẩu giày 
dép, Công ty Cổ phần Giày Bình Định đã vượt khó 
đầu tư cơ sở vật chất và năng lực sản xuất trong thế 
“vạn sự khởi đầu nan”. Từ đầu tư trang thiết bị tiên 
tiến đến quy mô nhà xưởng kết hợp với yếu tố con 
người, Công ty đã không ngừng đào tạo và tự đào tạo 
một đội ngũ nguồn nhân lực trẻ, sáng tạo, tiếp cận 
nhanh với thời trang hiện đại, tay nghề cao…, đã nâng 
sản phẩm giày Bình Định tiếp cận được với thị trường 
châu Âu và thế giới.

Về quy mô nhà xưởng, Công ty đã hình thành nên 
2 khu vực sản xuất tại số 40, đường Tháp Đôi, Trung 
tâm thành phố Quy Nhơn và khu Công nghiệp Phú 
Tài với tổng diện tích 34.000m2. Trong các phân xưởng 
chính hiện nay như thiết kế mẫu, may mũi giày, thêu, 
in, gò ghép..., để dây chuyền tự động hóa chiếm đến 
60% các công đoạn sản xuất. Công ty đã đầu tư trên 
600 máy may các loại và trên 250 thiết bị chuyên dùng 
khác. Tuy vậy, bàn tay của người thợ vẫn là linh hồn 
của sản phẩm với đội ngũ gần 1.400 lao động kỹ thuật. 
Công ty đã xây dựng và ban hành các quy chế, quy 
định nội bộ phù hợp với Pháp luật lao động đảm bảo 
các yêu cầu quốc tế về hệ thống trách nhiệm xã hội 
theo tiêu chuẩn BSCI, SEDEX..., tạo ra động lực mới 
trong thi đua nâng cao chất lượng, uy tín của sản phẩm. 

Công ty Cổ phần Giày Bình Định:

Xứng đáng đơn vị hàng đầu 
trong ngành giày dép xuất khẩu miền Trung

Tại xưởng sản xuất của Công ty Giày Bình Định

TƯỚNG VĂN
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Bên cạnh đó, Công ty luôn ý thức và tuân thủ 
không sử dụng các chất độc hại trong sản xuất  làm 
ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường và con người do 
Ủy ban Hóa chất châu Âu ban hành.

Với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
ISO 9001:2000, sản phẩm đa dạng, phong phú trên 
nhiều chủng loại vật liệu, kiểu dáng thiết kế, giao hàng 
đúng tiến độ, phương thức thanh toán linh hoạt, Công 
ty CP Giày Bình Định đang thể hiện sinh động các cam 
kết với khách hàng về uy tín, chất lượng, tính cạnh tra-
nh và không ngừng nâng cao sự thỏa mãn nhu cầu của 
người tiêu dùng trên thị trường trong nước và quốc tế.

ĐẾN THÀNH QUẢ CỦA SỰ TIẾP CẬN THỊ TRƯỜNG

Giày dép là một trong những sản phẩm tiêu dùng 
thời trang không thể thiếu được, đặc biệt tại các nước 
có khí hậu lạnh. Công ty CP Giày Bình Định có bề dày 
hoạt động trong ngành sản xuất giày dép, xây dựng 
được quan hệ thương mại trực tiếp, bền vững với các 
đối tác quốc tế tại thị trường EU và Mỹ từ nhiều năm 
nay. Mạng lưới tiếp thị của Công ty luôn hoạt động có 
hiệu quả, nắm bắt được nhu cầu đa dạng của thị trường 
để tham mưu điều chỉnh mối quan hệ cung - cầu một 
cách tối ưu nhất. Bên cạnh đó, Hội đồng Quản trị và 
Lãnh đạo Công ty đã mạnh dạn đầu tư trang thiết bị và 
dây chuyền hiện đại, phù hợp cho hàng trăm mẫu sản 
phẩm giày thời trang vốn thay đổi theo từng thị trường 
khó tính trên thế giới.

Nếu năm 2006 - năm đầu tiên hoạt động theo mô 
hình cổ phần hóa, lợi nhuận sau thuế của Giày Bình 
Định tăng đột biến so với năm 2005, đạt 1,64 tỷ đồng, 
tăng hơn 1,5 tỷ đồng thì đến nay Công ty đều tăng 
trưởng 7-8% hàng năm, cổ tức bình quân đạt 25 %/
năm, thu nhập bình quân của người lao động đạt 4,5 
triệu đồng/tháng. Cuối năm 2016, cổ phiếu của Công 
ty (mã BDF) được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp 
phép giao dịch trên sàn UPCoM, mở thêm một kênh 
mới trong đầu tư và huy động vốn cho SXKD.

GIỮ VỮNG VÀ PHÁT HUY TÍNH SÁNG TẠO 
TRONG SẢN XUẤT ĐỂ TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP 

Theo Bà Phan Thị Thanh Xuân - Tổng Thư ký Hiệp 
hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam: “Năm 2017 có triển 
vọng tốt hơn cho XK giày dép bởi Hiệp định Thương 
mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) có hiệu lực sẽ mở 
rộng cánh cửa thị trường xuất khẩu truyền thống của 
các doanh nghiệp Việt Nam. XK giày dép vào Hoa Kỳ 
luôn đạt mức tăng trưởng 20%/năm và Việt Nam là 
nhà XK giày dép lớn thứ hai vào thị trường này”. 

Ông Trần Văn Khiêm - Giám đốc Công ty CP Giày 
Bình Định cho biết: “Với tín hiệu vui đó, Công ty cũng 

vừa tổ chức thành công Hội nghị Người lao động và 
Đại hội Cổ đông năm 2017 với những chỉ tiêu SXKD 
cụ thể, gồm tổng doanh thu 240 tỷ đồng, kim ngạch 
xuất khẩu đạt trên 10 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 
6,6 tỷ đồng và bảo đảm cổ tức cho cổ đông từ 16-18%, 
thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 5 triệu 
đồng/tháng. Ngoài ra, Công ty còn tiếp tục đầu tư bổ 
sung một số trang thiết bị hiện đại cho thiết kế mẫu và 
dây chuyền sản xuất, hướng sản xuất đến sản phẩm của 
các thương hiệu mạnh; Chú trọng gia tăng hàm lượng 
chất xám trong sản phẩm; Thực hiện nghiêm túc các 
yêu cầu về bản quyền và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 
sản phẩm; Quan tâm cải thiện điều kiện làm việc và 
bảo đảm an toàn vệ sinh cho người lao động; Tổ chức 
cho người lao động được tiếp cận với giáo dục văn hóa 
doanh nghiệp và đạo đức trong kinh doanh; Đảm bảo 
mối quan hệ hài hòa giữa người sử dụng lao động và 
người lao động, giữa việc làm, thu nhập của người lao 
động và cổ tức của nhà đầu tư; Tăng cường các biện 
pháp tiết kiệm nguyên vật liệu, điện năng trong sản 
xuất; Nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật 
về bảo vệ môi trường”.

Kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết và công 
sức xây dựng Công ty qua bao thế hệ lãnh đạo, với 
truyền thống vượt khó, lợi thế về lực lượng lao động 
có tay nghề, đội ngũ cán bộ quản lý có chuyên môn, 
giàu nhiệt huyết, sáng tạo, toàn thể CBCNV Công ty 
CP Giày Bình Định đang quyết tâm xây dựng đơn vị 
ngày càng ổn định và phát triển, xứng đáng là đơn vị 
dẫn đầu trong ngành sản xuất và xuất khẩu giày, dép 
toàn miền Trung và cả nước 

Sản phẩm giày nữ do Công ty CP Giày Bình Định sản xuất
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Ngày 26/5, tại thành phố Quy Nhơn, Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) 
tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Tại thời điểm này, VSH đã có trải nghiệm 11 
năm chính thức giao dịch tại Sàn Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Đại hội 
không chỉ tổng kết một năm hoạt động kinh doanh hiệu quả, mà còn mở hướng phát triển 
mới, góp phần giữ vững nguồn điện ổn định và tạo dựng niềm tin bền vững với cổ đông.

TỪ MỘT NỀN TẢNG VỮNG 
CHẮC BUỔI BAN ĐẦU

Thành lập từ năm 1994, công 
suất 66 MW tại  huyện Vĩnh Thạnh, 
tỉnh Bình Định, được EVN gắn kết  
với Nhà máy Thủy điện Sông Hinh 
ở huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, 
công suất 70 MW. Nhà máy Thủy 
điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh có mặt 
trên bản đồ thủy điện Việt Nam 
từ tháng 3/2000. Hai nhà máy thủy 
điện tuy cách xa nhau, nhưng sở hữu 
nguồn nước nguyên liệu vận hành 
tương đối thuận lợi với tổng dung 
tích các hồ chứa là 460,07 triệu m3. 
Thiết bị hiện đại, nhân lực được đào 
tạo cơ bản, nguồn nước ổn định, 
hằng năm Công ty CP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông Hinh cung cấp sản 
lượng điện thương phẩm cho lưới 
điện quốc gia từ hai nhà máy, bình 
quân trên 650 triệu kWh. Đây chính 
là nền tảng vững chắc ở vạch xuất 
phát để VSH có mặt đầu tiên trên 
sàn chứng khoán Hà Nội.

Sau đó một năm, ngày 18/7/2006, 
Công ty chính thức mở giao dịch tại 
Sàn Giao dịch chứng khoán thành 
phố Hồ Chí Minh. Hiện nay, VSH 
đã có vốn điều lệ lên đến 2.062,412 
tỷ đồng. Tính đến 31/12/2016, VSH 
có sự góp mặt của 4.116 cổ đông 
với 206.241.246 cổ phiếu. Trong 

đó, Nhà nước sở hữu 62.903.580 
cổ phiếu, chiếm 30,5% (SCIC thoái 
toàn bộ 24% vốn nhà nước từ tháng 
12/2016); Cổ đông ngoài sở hữu 
143.337.566 cổ phiếu, chiếm 69,5%.

ĐẾN NHỮNG NỖ LỰC VƯỢT 
KHÓ, BẢO ĐẢM SỰ PHÁT TRIỂN 
LIÊN TỤC

Năm 2016, con thuyền VSH với 
sự chèo lái linh hoạt, sáng tạo trong 
chỉ đạo, điều hành của HĐQT và 
Ban lãnh đạo, Công ty đã luôn biết 
vượt qua các khó khăn thách thức, 
làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước, 
giữ vững niềm tin của cổ đông.

 Những con số của năm 2016 
có thể là tiêu biểu, trong tình hình 
chung về tác hại của hiện tượng 
Elnino, VSH đã tìm các biện pháp 
đối phó với tình hình thời tiết 
không thuận lợi. Lượng mưa bình 
quân khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên tiếp tục sụt giảm thấp hơn 
mọi năm, các hồ chứa Vĩnh Sơn chỉ 
tích đạt 40% và hồ Sông Hinh đạt 
khoảng 100%, nhưng lưu lượng về 
các hồ chỉ đạt 50% so với các năm 
trước đây. Theo yêu cầu của hai địa 
phương và được sự chỉ đạo của Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam, mùa khô 
năm 2016, VSH vừa phát điện, vừa 

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh: 

Tạo bước phát triển ổn định
và bền vững, gắn kinh doanh với trách nhiệm xã hội

THUẬN VĂN

Liên danh Công ty CP Xây dựng 47 - Công ty Robbins USA và  Công ty CP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông Hinh ký kết hợp đồng gói thầu thi công dự án Thủy điện Thượng 
Kon Tum
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xả nước phục vụ nông nghiệp vùng hạ du, dẫn đến sản 
lượng điện thương phẩm cả năm chỉ đạt 671,33 triệu 
kWh, bằng 97,07%  kế hoạch sản lượng đề ra.

Mặt khác, tình hình triển khai dự án thủy điện 
Thượng Kon Tum sau khi nhà thầu Trung Quốc đã 
ngừng thi công và chấm dứt hợp đồng. Hội đồng Quản 
trị VSH và các cổ đông lớn phải tập trung xử lý các 
vướng mắc về mặt pháp lý, về kỹ thuật và tài chính 
để các hạng mục thủy điện Thượng Kon Tum tái khởi 
động ổn định từ các tháng đầu và giữa năm 2016.

 Trong  điều kiện đối mặt với nhiều thách thức khó 
khăn đó, với sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể 
người lao động, VSH đã đạt được những mục tiêu đề 
ra trong năm 2016:

Về công tác tài chính: Tổng doanh thu đạt 502,22 
tỷ đồng; bằng 96,66% KH; trong đó, doanh thu từ sản 
xuất điện và dịch vụ thực hiện được 448,17 tỷ đồng, tăng 
doanh thu từ hoạt động tài chính lên 52,95 tỷ đồng đạt 
149,16% KH. Lợi nhuận trước thuế đạt 280,84 tỷ đồng, 
với tỷ suất lợi nhuận trên vốn bằng 12,52%. Cổ tức được 
thực hiện trong năm 2016 giữ mức ổn định 10%.

Có thể nói, trong điều kiện khó khăn chung của 
mặt bằng thủy điện miền Trung trong năm 2016, VSH 
đã năng động, sáng tạo trong điều hành, tạo thế ổn 
định trong cơ chế thị trường. Trong năm 2016, bộ phận 
kỹ thuật Công ty đã cải tiến và chính thức đưa vào vận 
hành bộ hồi tiếp kim phun Nhà máy Thuỷ điện Vĩnh 
Sơn, thiết bị vận hành ổn định chính xác, tăng tuổi thọ 
của kim phun, khắc phục được sự cố do bộ hồi tiếp 
kim phun gây nên, giảm suất sự cố và tăng tính ổn định 
hoạt động của tổ máy, đảm bảo đáp ứng vận hành 
cung cấp điện cho thị trường theo huy động của Trung 
tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia.

HĐQT và Ban điều hành cũng đã củng cố vững 
chắc và duy trì văn hóa Công ty, thay đổi tầm nhìn, 
phương hướng và chiến lược kinh doanh. Ứng dụng 
công nghệ thông tin, thực thi có hiệu quả tiêu chí thực 
hành 5S trong quản trị và điều hành. Quản lý mục tiêu 
chất lượng theo hệ thống tiêu chuẩn  ISO… Hiệu quả 
SXKD các năm qua được thể hiện trong cả công tác 
quản lý và công tác kiểm soát đối với Công ty niêm yết. 

Bên cạnh công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 
Lãnh đạo VSH luôn duy trì tốt trách nhiệm với cộng 
đồng, địa phương, đẩy mạnh các hoạt động an sinh xã 
hội. Trong năm 2016, đã chi trên 972 triệu đồng cho 
công tác an sinh xã hội (trong đó 550 triệu đồng để xây 
dựng 11 ngôi nhà tình nghĩa, tình thương); nhận phụng 
dưỡng 10 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các hoạt động 
hỗ trợ khác cho các địa phương nơi hoạt động, ủng hộ 
các tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại trong 5 đợt lũ 

lớn, tiếp nối truyền thống tốt đẹp của Công ty là tính 
trách nhiệm với cộng đồng xã hội.

THẮP SÁNG NIỀM TIN CỦA CỔ ĐÔNG BẰNG 
NHỮNG MỤC TIÊU MỚI 

Bước vào năm 2017, VSH cũng vừa tròn 5 năm thực 
hiện lộ trình thị trường phát điện cạnh tranh của EVN 
với những thách thức của thị trường. HĐQT và Lãnh 
đạo Công ty đã tạo được sự đồng thuận, toàn tâm toàn 
ý của 196 người lao động, tổ chức phong trào thi đua sôi 
nổi đều khắp để hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. 
Vừa tích cực triển khai các giải pháp về pháp chế, tài 
chính và kỹ thuật để đẩy nhanh tiến độ Dự án Thượng 
Kon Tum, vừa đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch sản 
xuất kinh doanh năm 2017 và nhu cầu vốn cho các năm 
tiếp theo. HĐQT và Ban điều hành VSH đã tiếp thu ý 
kiến đề xuất của cổ đông từ Đại hội thường niên năm 
2017, đề ra chiến lược phát triển bền vững cho tương lai.

 Trong đó, chiến lược đầu tư ngắn hạn, nhằm nâng 
cao năng lực hồ chứa Vĩnh Sơn và hồ Sông Hinh để 
tăng sản lượng điện hằng năm, đảm bảo tăng trưởng cổ 
tức cho cổ đông. Trong khi Dự án Thượng Kon Tum 
220 MW đang tích cực triển khai các biện pháp thi công 
để đẩy nhanh các hạng mục công trình kịp tiến độ, 
đồng thời, Công ty cũng đang làm việc với các cơ quan 
chức năng để tái khởi động lại dự án Vĩnh Sơn 2 & 3 tại 
thời điểm thích hợp. Bài toán về vốn cho các dự án đã 
tìm được lời giải: trên cơ sở phát huy nguồn vốn tự có, 
vốn tích lũy và huy động các nguồn từ bên ngoài như 
phát hành cổ phiếu, trái phiếu, vay trong nước và nước 
ngoài…, dựa trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông và 
hiệu quả các dự án đầu tư.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2107 của Công 
ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đang mở ra 
những triển vọng mới cho con thuyền VSH vượt sóng 
gió vươn ra biển lớn. Phát huy và kế thừa thành quả của 
các thế hệ lãnh đạo đi trước, bằng sự năng động, sáng 
tạo, linh hoạt trong điều hành của đội ngũ lãnh đạo trẻ 
hôm nay được tiếp sức bằng niềm tin của cổ đông, nhất 
định sẽ đưa con thuyền VSH đến bến bờ của sự phát 
triển bền vững 



PV: Xin ông cho biết việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 4 khóa XII tại Đảng bộ thành phố 
Quy Nhơn và những tác động tích cực trong các tổ 
chức cơ sở Đảng trực thuộc?

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG: Trong thời gian qua, 
Thành ủy Quy Nhơn đã triển khai quán triệt, học tập 
và xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 4 (khóa XII) với quyết tâm chính trị cao. Nội 
dung của Nghị quyết được các tổ chức Đảng cụ thể 
hóa thành các nhiệm vụ sát thực phù hợp với tình 
hình của địa phương.

Sau khi Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển 
khai Nghị quyết (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về 
tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện 
“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, Thành 
ủy Quy Nhơn đã tiến hành tổ chức Hội nghị học tập, 
quán triệt và triển khai Nghị quyết cho đội ngũ cán 
bộ chủ chốt lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban ngành, 
đoàn thể, Chi, Đảng bộ trên địa bàn thành phố. Bên 
cạnh đó, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng được các 
chương trình hành động, phổ biến đến các chi, đảng bộ 
cơ sở. Qua đó, giúp từng cán bộ, đảng viên nhận thức 
sâu sắc nguy cơ, nhận diện đúng những biểu hiện và 
có trách nhiệm trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình 
trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. 
Đến thời điểm này, việc tổ chức triển khai học tập, 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trên địa 
bàn thành phố đã được tổ chức xong 51/51 Chi, Đảng 

bộ trực thuộc Đảng bộ thành phố, với tổng số cán bộ, 
đảng viên đã học tập đạt 100%. Qua đó, Thành ủy Quy 
Nhơn cũng gắn chặt việc thực hiện Nghị quyết với chủ 
đề công tác năm về tăng cường kỹ luật, kỷ cương hành 
chính và lập lại trật tự đô thị, xây dựng nếp sống văn 
hóa, văn minh. Thành phố đặc biệt chú trọng phát 
huy vai trò tiên phong của người đứng đầu các cấp và 
cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở xác định tinh thần trách 
nhiệm, ý thức trước nhiệm vụ được giao của người 
đứng đầu các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Với quyết tâm 
chính trị cao, sự vào cuộc chủ động, tích cực của các tổ 
chức cơ sở đảng, chắc chắn việc triển khai Nghị quyết 
Trung ương 4 (khóa XII) trong toàn Đảng bộ thành phố 
sẽ mang lại hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng 
Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

PV: Thành phố Quy Nhơn cũng đang đẩy mạnh 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị 
quyết Đại hội XIII của Đảng bộ thành phố, xin ông cho 
biết sự cộng hưởng của Nghị quyết Trung ương 4 trong 
tiến trình này và những khởi sắc của thành phố Quy 
Nhơn trong quý I/2017?

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG: Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đã đề ra mục tiêu: 
"Tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức 
chiến đấu của Đảng bộ thành phố, phát huy dân chủ 
và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường 
kỷ cương, nâng cao trách nhiệm các ngành các cấp, 
xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững 

Đảng bộ Thành phố Quy Nhơn đã triển khai Nghị quyết số 04-NQ/
TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương Đảng khoá XII với tinh 
thần quyết liệt, làm đến đâu chắc đến đó. Thực hiện Nghị quyết về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, việc đưa Nghị quyết TW4 vào sinh 
hoạt chính trị toàn Đảng bộ đã tạo ra sung lực, kích hoạt đến sự phát 
triển toàn diện về kinh tế - xã hội toàn thành phố, khởi sắc ngay từ quý 
I, là tiền đề vững chắc hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch cả năm 2017. 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn 
Dũng – Bí thư Thành ủy Quy Nhơn xung quanh vấn đề này.Ông NGUYỄN VĂN DŨNG 

Bí thư Thành ủy TP Quy Nhơn

Đảng bộ Thành phố Quy Nhơn: 
Tăng cường thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 

tạo chuyển biến tích cực phát triển kinh tế - xã hội
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mạnh; khai thác tiềm năng, thế mạnh và phát huy mọi 
nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh, bền 
vững gắn với giải quyết tốt an sinh xã hội, bảo đảm giữ 
vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; 
xây dựng và phát triển thành phố Quy Nhơn trở thành 
thành phố công nghiệp, theo hướng hiện đại".

Đảng bộ thành phố Quy Nhơn triển khai thực hiện 
kế hoạch phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết Đại 
hội XIII của Đảng bộ thành phố trong điều kiện có 
những thuận lợi cơ bản đan xen với nhiều khó khăn, 
thách thức. Do đó, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ và 
nhân dân thành phố đã tăng cường đoàn kết, chủ động, 
sáng tạo, nỗ lực với tinh thần cao nhất, tận dụng thời 
cơ, phát huy lợi thế, huy động các nguồn lực để tổ 
chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII đề ra.

Khi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ra đời, Ban 
Thường vụ Thành ủy đã xây dựng Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết gắn việc thực hiện có hiệu quả các nghị 
quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh ủy 
và Thành ủy để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, 
giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị trên 
địa bàn thành phố. Nhờ đó, trong quý I/2017, kinh tế 
thành phố tiếp tục phát triển, các hoạt động văn hoá - 
xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân thành phố 
ngày càng được nâng cao; quốc phòng, an ninh được 
giữ vững; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ 
thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn; hiệu 
lực, hiệu quả điều hành của chính quyền được nâng 
cao; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể có nhiều 
đổi mới; đặc biệt công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng 
bộ tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực.

PV: Để đảm bảo hoàn thành toàn diện kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Quy Nhơn 
năm 2017 và kế hoạch 5 năm (2016-2020), Đảng bộ đã 
tăng cường chỉ đạo điều hành thông qua việc triển khai 
thực hiện hai Nghị quyết này với những nội dung chủ 
yếu nào?

ÔNG NGUYỄN VĂN DŨNG: Trong thời gian qua, 
Ban Thường vụ Thành ủy đã tăng cường chỉ đạo thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020 và 
nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2017 để đẩy mạnh phát 
triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, 
xây dựng hệ thống chính trị thành phố trong sạch, 
vững mạnh. Trong đó, trọng tâm đã chỉ đạo xây dựng 
và triển khai thực hiện 04 chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, 
nhiệm kỳ 2015-2020, gồm: “Nâng cao năng lực lãnh 

đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất 
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên của thành phố Quy 
Nhơn giai đoạn 2016-2020”;“Hiện đại hóa hành chính 
và cải cách thủ tục hành chính nhà nước của thành phố 
Quy Nhơn giai đoạn 2016 - 2020”; “Công tác quản lý 
và chỉnh trang đô thị thành phố Quy Nhơn giai đoạn 
2016-2020”; “Giảm nghèo bền vững của thành phố 
Quy Nhơn giai đoạn 2016-2020” và Kế hoạch số 13-
KH/TU ngày 27/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy 
về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Tăng cường xây 
dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái 
về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu 
hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ban Thường vụ Thành ủy đã phân phân công cụ 
thể trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị để triển khai 
thực hiện 2 Nghị quyết nêu trên bảo đảm kịp thời, 
đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả mục 
tiêu, nhiệm vụ đã đề ra và tăng cường công tác kiểm 
tra, đôn đốc thực hiện. Chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính 
quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực 
hiện đồng bộ, có hiệu quả các Chương trình, kế hoạch 
của Thành ủy, cụ thể hóa thành những nhiệm vụ, giải 
pháp thiết thực, khả thi của địa phương, đơn vị, tạo 
chuyển biến mới về nhận thức và hành động, nỗ lực 
phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị giai 
đoạn 2016-2020, xây dựng thành phố Quy Nhơn giàu 
đẹp, văn minh, phát triển nhanh, bền vững theo hướng 
công nghiệp hoá - hiện đại hoá./.

PV: Xin cám ơn ông!

THUẬN VĂN (thực hiện) 

Hội nghị Thành ủy Quy Nhơn lần thứ 9 khóa XIII
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Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.

PV: Thưa ông! Ông đánh giá như thế nào về sự 
xuất hiện ngày càng tăng các thương hiệu bán lẻ của 
nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan…?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Trong xu hướng hội nhập 
khu vực và quốc tế, việc các doanh nghiệp bán lẻ 
nước ngoài vào thị trường Việt Nam là điều tất yếu, 
quan trọng là chúng ta phải quan sát khi họ vào thì 
thị trường nội địa chúng ta được những gì trong sản 
xuất, phân phối và gặp khó khăn gì khi họ thâm nhập 
thị trường trong cuộc cạnh tranh không cân sức ở thị 
trường Việt Nam.

PV: Thực tế này đã và đang gây ra những khó khăn, 
bất lợi gì cho các doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam, 
thưa ông?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Các tập đoàn bán lẻ của 
nước ngoài, họ có 4 cái mạnh lớn như: vốn, công nghệ 
kinh doanh, quản trị doanh nghiệp và chuỗi thu mua 
phân phối toàn cầu. Đấy là doanh nghiệp FDI, kể cả 
doanh nghiệp bán lẻ liên doanh với Việt Nam. Họ sẽ 
chịu đựng một vài năm để có thể hòa vốn và đứng 
chân ở thị trường, giữ gìn khách hàng. Sau đó đầu tư 
vào sản xuất để thu mua lại hàng hóa. Metro là một ví 
dụ, trước đây họ lập các trung tâm thu mua hàng hóa. 
Với cách đó, tính chuyên nghiệp về chất lượng, giá cả 
họ hơn hẳn, còn chúng ta hết sức khó khăn, trong điều 
kiện sản xuất, phân phối nhỏ lẻ, kể các siêu thị Việt.

PV: Có một thực tế là trong những năm trước, việc 
một số tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài như Metro, 

Big C, Parkson… xuất hiện ở thị trường Việt Nam, đã 
tạo ra một cuộc ganh đua, theo đó nhiều doanh nghiệp 
Việt đã nỗ lực tham gia xây dựng hệ thống phân phối 
hàng hóa ở thị trường trong nước và vận hành khá hiệu 
quả. Nhưng gần đây, một số doanh nghiệp đã bán lại hệ 
thống cho doanh nghiệp nước ngoài hoặc phải bán bớt 
cổ phần. Ông nhìn nhận như thế nào về thực tế này?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Có một số như là Family 
mart, Fivimart, siêu thị điện máy Nguyễn Kim bán 
khoảng 30-49%, xu hướng mua bán sáp nhập cũng diễn 
ra ở các nước, không chỉ ở Việt Nam. Điều quan trọng 
là khi chúng ta bán một phần vốn cho nước ngoài, 
chúng ta đi với họ, có học tập được gì không hay rồi bị 
thôn tính nốt? Tôi rất tâm đắc với ý kiến của một Thứ 
trưởng Bộ Công Thương trong Hội nghị bán lẻ đã nói 

Mặc dù hệ thống phân phối trong nước thời gian qua đã góp phần 
tích cực trong việc thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa Việt Nam. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp bán lẻ Việt đã và đang phải cạnh tranh 
gay gắt với các tập đoàn bán lẻ của nước ngoài. Một số thương hiệu 
bán lẻ có tên tuổi của Việt Nam đã bị doanh nghiệp nước ngoài mua 
lại, hoặc tham gia mua cổ phần, từng bước thâu tóm... Trước thực tế 
này, các doanh nghiệp bán lẻ cần phải làm gì để tự cứu mình? Trao 
đổi giữa phóng viên Tú Anh với  ông Vũ Vinh Phú - Chuyên gia 
Thương mại sẽ giúp chúng ta hiểu thêm vấn đề này.Ông VŨ VINH PHÚ  

Chuyên gia Thương mại

Xây dựng hệ thống phân phối tiêu thụ hàng Việt: 

Cần một hội nghị “Diên hồng”

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" 
đang phát huy hiệu quả, hỗ trợ DN Việt vượt qua khó khăn.
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Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.

“Các anh ở trong nước đòi hỗ trợ nhưng hỗ trợ xong 
thì lại bán cho nước ngoài” như thế hóa ra hỗ trợ nước 
ngoài? Cho nên việc mua bán sáp nhập thì phải xem 
lại vấn đề này, có quy định chặt chẽ nhất là các công 
ty Nhà nước, Tổng Công ty Nhà nước trong quá trình 
cổ phần hóa sắp tới.

PV: Theo ông, hoạt động ngay tại thị trường trong 
nước, nhưng tại sao các doanh nghiệp bán lẻ của chúng 
ta lại không thể làm tốt công tác thu mua, tạo mối liên 
kết giữa sản xuất và phân phối?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Bốn điểm yếu của chúng ta 
chính là 4 điểm mạnh của nước ngoài, chúng ta chưa 
làm được việc này. 70% các doanh nghiệp trong nước là 
ngồi ở “máy lạnh” đợi người ta mang hàng đến, không 
có khả năng thu mua. Thứ hai là, không có khả năng 
liên kết với sản xuất, liên kết yếu. Chúng ta lại gây áp 
lực với nhà cung ứng, ví dụ như đòi chiết khấu cao, 
thanh toán chậm, gây khó khăn cho việc đưa hàng vào 
siêu thị, các hệ thống bán lẻ. Chính chúng ta đang tự 
làm yếu chúng ta. Hay các Tổng công ty Nhà nước ở 
Hà Nội có hàng trăm mạng lưới, địa điểm kinh doanh 
được giao thì họ lại cho thuê, liên kết hết một nửa. Như 
thế còn đâu mạng lưới phục vụ nhân dân? Tất cả những 
thứ đó làm chúng ta yếu đi trước sức mạnh của FDI.

PV: Những bất cập này, theo ông nên xử lý như 
thế nào?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Theo tôi, phải tổ chức một 
hội nghị “Diên hồng” về bán lẻ, để tìm ra sáng kiến, đề 
xuất của các doanh nghiệp bán lẻ với Chính phủ, các bộ, 
ngành, để có thể phần nào hỗ trợ thêm doanh nghiệp 
tháo gỡ những khó khăn hiện nay như tiếp cận vốn, đất 
đai, mạng lưới phân phối, liên kết sản xuất… Cách làm 
ăn của chúng ta kém bền vững. Chúng ta phải điều tra, 
tổng hợp kỹ để có bức tranh đầy đủ về thị trường như 
thị trường nông thôn còn trống vắng, để tiếp tục trụ 
vững trên sân nhà trong cuộc cạnh tranh này.

PV: Sự xuất hiện của những thương hiệu Việt mới 
trên thị trường bán lẻ như hệ thống Vinmart, chuỗi các 
cửa hàng kinh doanh nông sản sạch, an toàn liệu có 
tạo ra được cục diện mới hay lấy lại sự cần bằng cho 
các doanh nghiệp Việt trong cuộc chơi này, thưa ông?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Đấy là xu hướng tích cực mà 
chúng ta cần khuyến khích, khuyến khích quan trọng 
không phải là vật chất, lãi suất 0% như chương trình 
bình ổn giá mà Hà Nội mới bỏ. Vấn đề là cơ chế chính 
sách, tạo môi trường thông thoáng để cho cạnh tranh 
bình đẳng, chống chuyển giá, chống làm ăn không lành 
mạnh, trốn thuế… Tôi cho Vinmart là gương mặt mới 
nổi và Sài Gòn Coop là hai đơn vị có cách làm ăn tử 

tế và nhân văn. Hệ thống Vinmart người ta giảm chiết 
khấu một năm cho các nhà cung cấp thực phẩm tươi 
sống và còn khuyên nhà cung cấp hạ giá bán. Tôi cho 
đó là chiều hướng tích cực và các nhà bán lẻ khác phải 
học tập để vươn lên. Quan trọng là liên kết và những 
nhân tố này chúng ta phải nhân lên, tạo thành tập đoàn 
bán lẻ mạnh để đối trọng với doanh nghiệp nước ngoài.

PV: Theo ông, hiện nay để các doanh nghiệp bán 
lẻ trụ vững ở thị trường trong nước thì cần quan tâm 
những vấn đề gì?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Đối với doanh nghiệp thì cần 
tự giác xây dựng thương hiệu của mình, không phải 
đợi sự hỗ trợ nhà nước, mà bây giờ sự hỗ trợ không 
có nhiều. Thứ hai là, phải làm ăn tử tế và có chiến 
lược lâu dài. Hiện nay, 3 cấp bộ ngành, doanh nghiệp 
cũng chưa có chiến lược phát triển ngành công nghiệp 
bán lẻ Việt Nam. Thứ 3 là, làm ăn phải có sự liên kết, 
khâu bán lẻ và trung gian hiện nay “ăn quá dày” hơn 
khâu sản xuất, như thế sẽ thui chột hết toàn bộ và 
tự chúng ta hại chúng ta. Và cuối cùng là làm ăn có 
văn hóa, trách nhiệm với người tiêu dùng. Đối với nhà 
nước, việc bảo hộ cho bán lẻ không cần thiết lắm, mà 
quan trọng là bảo vệ sản xuất trong nước, xây dựng hệ 
thống phân phối để hàng Việt có thể đứng vững. Việc 
kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi cho phép thành lập 
thêm hệ thống phân phối thứ hai không có tác dụng, 
vì doanh nghiệp nước ngoài đều “lách” hết, bằng cách 
mua - bán, sáp - nhập và chỉ sau 1-2 năm họ đã mở 
rộng được kênh phân phối. Chúng ta không có những 
rào cản hữu hiệu để có thể ngăn bớt nhà đầu tư nước 
ngoài xâm nhập vào thị trường. Chúng ta phải tạo ra 
môi trường cạnh tranh bình đẳng, để các doanh nghiệp 
cùng “bơi” trên vạch xuất phát. Người tiêu dùng, thị 
trường sẽ đánh giá công bằng với các nhà bán lẻ kể cả 
trong nước và ngoài nước. Chúng ta phải chấp nhận 
vừa cạnh tranh, vừa hợp tác với doanh nghiệp bán lẻ 
nước ngoài, đây là xu hướng thế giới đã làm từ lâu rồi.

PV: Tại sao vấn đề bán lẻ “nóng” như vậy, nhưng 
các cơ quan quản lý vẫn chưa đưa ra được chiến lược, 
quy hoạch bài bản, thưa ông?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Tôi theo dõi bán lẻ suốt mấy 
chục năm. Một số chuyên gia đã nói, chúng ta mải mê 

Thống kê của Bộ Công Thương cho thấy, cả nước đang có 
9.000 chợ các loại, khoảng 830 siêu thị và 150 trung tâm 
thương mại. Tỷ trọng hàng hóa bán qua hệ thống thương mại 
hiện đại như siêu thị, trung tâm thương mại chỉ chiếm khoảng 
từ 25% - 30% tổng mức bán lẻ và đang có xu hướng tăng lên. 
Thị phần của chợ truyền thống vẫn đang áp đảo với khoảng 
70% - 80% lượng hàng hóa.
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mở cửa, hội nhập, nhưng không quan tâm xây dựng 
chiến lược bán lẻ. Chiến lược bán lẻ bao gồm cả đầu 
vào sản xuất nữa cho nên đã thua trận. Thứ hai là, 
cam kết mở cửa của chúng ta đôi lúc quá nhanh. Ví 
dụ như cho doanh nghiệp nước ngoài bán các sản 
phẩm thiết yếu nông sản, ở các nước khác người ta 
có rào cản rất kỹ. Thứ 3, những ưu tiên của chúng ta 
lại dành cho doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nhà 
nước nhiều quá, như: đất đai, bình ổn giá, những cái 
bao cấp đã làm méo mó thị trường, không cạnh tranh 
được. Các doanh nghiệp bán lẻ nội địa đi xin địa điểm 
phải mất 3 năm, nhưng FDI thì chỉ vài tháng, hay 
doanh nghiệp Nhà nước lớn cũng rất được ưu ái. Điều 
đó cản trở cạnh tranh bình đẳng. Thứ 3 là, chúng ta 
không tạo được môi trường minh bạch. Như vừa rồi 
xử lý Metro chuyển giá mấy trăm tỷ. Cái này quản lý 
nhà nước phải công bằng để mọi người kinh doanh 
sòng phẳng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về thuế, nghĩa 
vụ ngân sách, trách nhiệm với người tiêu dùng, doanh 
nghiệp nội, ngoại thì cũng phải xử lý như nhau. Chính 
chúng ta đang làm yếu chúng ta trên mặt trận bán lẻ 
trong quá trình vừa qua. Rõ ràng, những đề án hỗ trợ 
thì mới thực hiện được khoảng 30%, còn 70% vẫn trên 
giấy, chúng ta phải tiếp tục thực hiện những hỗ trợ 
có thể, không vi phạm cam kết của WTO để hy vọng 
cứu vãn phần nào thị trường trong nước, nhất là thị 
trường nông thôn còn đang trống vắng, nên phải tiếp 
tục đưa vào khai thác.

PV: Ở thành phố các doanh nghiệp Việt phải cạnh 
tranh gay gắt với các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. 
Để chiếm lĩnh được thị trường nông thôn chúng ta phải 
làm như thế nào thưa ông? 

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Thị trường nông thôn thì 
chưa phải sức mua cao, hoặc chúng ta chưa tạọ sức 
mua cho bà con. Nên phải thiết lập hệ thống phân 
phối, chân rết cho nhà sản xuất, nhà bán lẻ ở quy mô 
hợp lý. Chúng ta phải hướng dẫn cho bà con tổ chức 
sản xuất sạch, sản xuất rõ ràng, có doanh nghiệp vào 
cuộc, thu mua lại hàng hóa cho bà con. Chúng ta đưa 
hàng công nghiệp, hàng tiêu dùng qua điều tra nhu cầu 
ở thị trường nông thôn. Thị trường thành phố đang 
khó khăn thì phải bươn trải thêm ở thị trường nông 
thôn để đỡ phần nào khó khăn cho thị trường bán lẻ 
nội địa. Việc này theo tôi phải làm khoa học, bài bản, 
có trách nhiệm. Hiện nay chúng ta làm chưa sâu, thị 
trường nông thôn còn trống vắng, nên hàng giả, hàng 
kém chất lượng, hàng nước ngoài họ sẽ lấn vào.

PV: Theo ông cần có nhạc trưởng cho thị trường 
bán lẻ này như thế nào?

ÔNG VŨ VINH PHÚ: Nhạc trưởng Trung ương là 
Bộ Công Thương, nhạc trưởng địa phương là Sở Công 
Thương, cơ quan quản lý là quan trọng nhất, thêm nữa 
là sở Nông Nghiệp và PTNT - Bộ Nông Nghiệp và 
Phát triển Nông thôn. Các đơn vị này, phải tham mưu 
cho Chính phủ đưa chính sách hợp lý để khuyến khích 
các doanh nghiệp sản xuất và bán lẻ nội địa thì mới 
cạnh tranh được. Đồng thời khuyến khích những doanh 
nghiệp tâm huyết. Chúng ta phải đầu tư cho sản xuất là 
cái gốc, rồi mới đầu tư cho hệ thống phân phối. Những 
đồng tiền thuế của nhân dân thì phải thiết kế, đầu tư 
bài bản thì hy vọng trong 5-10 năm nữa công nghiệp 
bán lẻ nội địa của Việt Nam mới có thể phát triển.

PV: Xin cám ơn ông!

TÚ ANH (thực hiện) 

Hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vừa qua, tại Bến Tre đã khai 
mạc “Tuần lễ giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp Tp. HCM năm 2017”. Đây là cơ hội cho các doanh 
nghiệp (DN) Việt giới thiệu và khẳng định chất lượng, uy tín của sản phẩm với người tiêu dùng (NTD).

Tuần lễ giới thiệu sản phẩm thu hút hơn 100 DN  tham gia với 150 gian hàng trưng bày sản phẩm ngành cơ 
khí - máy móc, điện - điện máy, thời trang, lương thực - thực phẩm, hàng gia dụng… Ông Phạm Thiết Hòa - 
Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Tp. HCM cho biết, các DN trong nước đang nỗ lực cải 
tiến sản xuất để tạo ra hàng hóa phong phú về chủng loại và chất lượng ngày càng cao. Việc tổ chức Tuần lễ 
giới thiệu sản phẩm này nhằm hỗ trợ đưa hàng hóa do DN trong nước sản xuất tại Tp. HCM đến với NTD ở 
các tỉnh, thành, trước mắt là khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam bộ.

Đại diện Công ty Công ty TNHH Mật ong Võ Kiệt - chuyên sản xuất và chế biến mật ong với công nghệ 
cao cho biết, việc tham gia chương trình này, bên cạnh mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh thương hiệu, 
sản phẩm mật ong chất lượng cao do Công ty sản xuất tới NTD, Công ty còn mong muốn giúp NTD biết cách 
nhận biết sản phẩm mật ong đạt tiêu chuẩn chất lượng.

NQ

Doanh nghiệp Việt nỗ lực chinh phục người tiêu dùng Việt
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Phân bón cao cấp Super:  

Thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, rất 
nhiều sản phẩm, hàng Việt được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn. Phân bón cao cấp Super là một 
trong những sản phẩm đó. Với uy tín và chất lượng vàng, sản phẩm đã chinh phục đông đảo người 
dân và luôn thỏa mãn tiêu chí vì sức khỏe cộng đồng vì nền nông nghiệp sạch Việt Nam.

Phân bón cao cấp Super là một trong những mặt 
hàng phân bón hữu cơ sinh học tiên phong, 
được ứng dụng công nghệ nano tiên tiến thế 
giới và các tác nhân sinh học. Sản phẩm không 

những đóng góp đáng kể trong lĩnh vực phân bón thân 
thiện môi trường, mà còn phù hợp với xu thế phát 
triển nông nghiệp bền vững tại Việt Nam.

Qua quá trình nghiên cứu và sáng tạo bền bỉ với 
những thí nghiệm chuyên sâu của đội ngũ giáo sư, tiến 
sĩ và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực nông 
nghiệp, sản phẩm phân bón Super ra đời với những 
đặc tính siêu việt, đem lại hiệu quả rõ rệt, tạo lập giá 
trị bền vững vì lợi ích của bà con nông dân.

Phân bón cao cấp Super không những cung cấp đầy 
đủ các khoáng chất đa lượng, trung vi lượng tổng hợp 
cần thiết cho cây trồng dưới dạng chalate như: Zn, Cu, 
Fe, Mn, Mg, Mo, Co… mà còn bổ sung các tinh dầu 
hữu cơ như tinh dầu sả, tinh dầu bạc hà, tinh dầu quế 
có tác dụng xua đuổi côn trùng cực mạnh. Sản phẩm 
không ảnh hưởng đến sức khỏe con người, không gây 
ô nhiễm cho môi trường sinh thái, giúp cân bằng hệ 
sinh thái (vi sinh vật, dinh dưỡng…) trong môi trường 
đất nói riêng và môi trường sống nói chung. Đồng thời, 
sản phẩm không làm hại kết cấu đất, không làm chai 
đất, thoái hóa đất mà góp phần tăng độ phì nhiêu ở 
những vùng nghèo, kiệt dinh dưỡng, vùng đất sa mạc 
hóa (vùng đất cát, đá sỏi). Với nhiều ưu việt vượt trội 
so với phân bón vô cơ, sản phẩm phân bón cao cấp Su-
per đang có tiềm lực cạnh tranh rất tốt trên thị trường.

Trung tuần tháng 4 vừa qua, giới thiệu sản phẩm 
cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn tại Hội 
nghị tuyên truyền về công tác khuyến công và quản 
trị doanh nghiệp ở huyện Phú Lương (Thái Nguyên), 
anh Vũ Quang Châu - Cán bộ Kinh doanh Công ty 
TNHH Phân bón nông nghiệp sạch Việt Nam, đơn 
vị phân phối độc quyền các loại phân bón cao cấp 
Super nhấn mạnh: “Với quyết tâm nhằm góp phần 
đưa nền nông nghiệp Việt Nam trở thành nền nông 
nghiệp công nghệ cao, hoàn toàn đáp ứng được tiêu 

chuẩn xuất khẩu quốc tế và được thế giới ưa chuộng, 
các sản phẩm của chúng tôi đã được ứng dụng công 
nghệ sản xuất Nano hiện đại, tiên tiến. Sản phẩm ra đời 
với lòng quyết tâm đó và đã chứng tỏ được nhiều tính 
năng nổi trội như: Cải tạo đất; tăng khả năng kháng 
bệnh, kháng điều kiện thời tiết bất thuận; Giảm chi phí 
đáng kể cho thuốc bảo vệ thực vật và phân bón hóa 
học; Tăng năng suất, chất lượng nông sản; Cho nông 
sản sạch, bảo đảm an toàn sức khỏe con người và môi 
trường xung quanh…”.

Tại Thái Nguyên, nơi có những có những cánh đồng 
chè ngút ngàn lớn nhất cả nước, phân bón cao cấp Su-
per đã minh chứng hiệu quả của mình tới bà con trồng 
trọt, thu hoạch chè cũng như nhiều loại cây trồng khác. 
Ông Hoàng Văn Thời - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Chăn nuôi xã Tức Tranh, 
Phú Lương (Thái Nguyên) - đơn vị sử dụng phân bón cao 
cấp Super đã đánh giá rất cao về sản phẩm: “Thương 
hiệu phân bón hữu cơ sinh học Super thật sự nổi trội 
trong các yêu cầu quan trọng cho cây trồng và các lĩnh 
vực cần thiết như: Xử lý đất phèn, tăng khả năng cố định 
đạm, tăng độ dinh dưỡng, tăng năng suất thu hoạch, 
giảm sử dụng phân bón hóa học và NPK, giúp cây cành 
phát triển và giữ hương vị đặc trưng, góp phần tạo giá 
thành cạnh tranh cho sản phẩm...”

Với phương châm chất lượng hàng đầu, hiệu quả dài 
lâu, hiện các loại phân bón cao cấp Super do Công ty 
TNHH Phân bón nông nghiệp sạch Việt Nam phân phối 
độc quyền đã và đang tạo được niềm tin nơi người tiêu 
dùng, tín nhiệm của bà con nông dân trên cả nước 

THANH BA

VÌ NỀN NÔNG NGHIỆP 
SẠCH VIỆT NAMSản phẩm 
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Điện Biên là vùng đất được thiên nhiên ưu ái ban 
tặng cho nhiều thuận lợi, trong đó phải kể đến chất đất 
tơi xốp và thổ nhưỡng khí hậu trong lành với biên độ 
nhiệt ngày và đêm chênh lệch lớn, cánh đồng Mường 
Thanh được núi bao bọc trong “lòng chảo” nên đất đai 
phì nhiêu, màu mỡ, nguồn nước sạch đảm bảo tưới tiêu 
phù hợp cho trồng lúa nước và các loại cây nông nghiệp 
khác, chất lượng lúa gạo thơm ngon, dẻo, ngọt. 

Nhằm đưa nông sản Điện 
Biên có giá trị cao hơn 
về chất lượng, xây dựng 
thương hiệu hàng hoá 

cung cấp ra thị trường trong và 
ngoài nước, Công ty TNHH Nông 
sản Thực phẩm sinh thái Điện Biên 
sau nhiều năm mày mò, nghiên cứu, 
tổ chức trồng cấy lúa “sạch” bằng 
phân hữu cơ vi sinh kiểm soát được 
dư lượng thuốc BVTV, sản xuất ra 
các dòng sản phẩm chất lượng cao, 
an toàn, thành phần từ tự nhiên như: 
Sữa gạo lứt dành cho mọi lứa tuổi, 
sữa gạo lứt dành cho người ăn kiêng, 
bột dinh dưỡng, cốm, cháo... phục 
vụ nhu cầu khách hàng trong nước 
và quốc tế khi đến với Điện Biên.

Để nâng cao chất lượng lúa gạo 
Điện Biên, Công ty đã tiến hành 
liên kết thành một chuỗi sản xuất, 
chế biến sau thu hoạch và cung ứng 
đến tay người tiêu dùng. Công ty 
được thành lập ngày 15/9/2014 với 
phương châm: “Đưa tinh hoa thuần 
khiết từ thiên nhiên đến tay người 
tiêu dùng”, mục tiêu “Sản xuất 
ra các sản phẩm là thực phẩm an 
toàn và có nguồn gốc tự nhiên”, 

phương thức “Xây dựng chuỗi giá 
trị từ trồng cấy, thu hoạch, chế 
biến khép kín”. Nhà máy được xây 
dựng tại tổ 2, Thanh Minh, TP Điện 
Biên Phủ, với diện tích trưng bày và 
sản xuất khoảng 500m2, đảm bảo 
đủ điều kiện về ATVSTP, máy móc 
thiết bị được sử dụng 100% bằng 
chất liệu inox, có phòng máy diệt 
khuẩn... đảm bảo tiêu chuẩn quản 
lý chất lượng ISO 2200. 

Mô hình sản xuất của Công ty 
theo quy trình chuỗi sản xuất khép 
kín, khâu chế biến là khâu rất quan 
trọng, đòi hỏi phải đạt hai yêu cầu 
đó là phù hợp với nhu cầu của khách 
hàng, đảm bảo vẫn giữ được nguyên 
giá trị của tự nhiên. Bột sữa gạo lứt 
sinh thái Điện Biên được chế biến từ 
gạo lứt nguyên chất theo quy trình 
khép kín, trên dây chuyền công nghệ 
hiện đại, kết hợp với truyền thống 
nên sản phẩm giữ được hương vị tự 
nhiên, bổ sung vi chất dinh dưỡng tự 
nhiên, giúp tăng sức đề kháng, phù 
hợp cho mọi lứa tuổi. 

Những tác dụng giá trị cao của 
gạo lứt gồm: Lớp cùi của gạo lứt 

có trên 120 chất chống ô xy hoá tự 
nhiên, chúng có thể bảo vệ các tế 
bào của cơ thể khỏi bị xâm hại bởi 
các gốc tự do; Điều chỉnh được hàm 
lượng glucose trong máu ở những 
người bị bệnh đái tháo đường; Làm 
giảm cholesterol và phòng ngừa 
bệnh tim mạch; Tăng hệ miễn dịch 
của cơ thể nhằm phòng chống các 
bệnh thoái hoá và chặn đứng hiện 
tượng lão hoá sớm; Giảm nguy cơ 
của một số bệnh ung thư; Cải thiện 
bộ máy tiêu hoá, giúp việc chuyển 
hoá thức ăn tốt và tránh được các 
hiện tượng tiêu chảy, táo bón; Làm 
giảm câm ở những người bị bệnh 
béo phì; Giải độc cho cơ thể trong 
trường hợp cơ thể bị các chất 
độc hại xâm nhập thông qua thực 
phẩm, không khí, thông qua da... 

Thị trường tiêu thụ trong nước 
gồm có Điện Biên, Lai Châu, Hà 
Nội, Bắc Giang, Hải Phòng, Sài 
Gòn, Vĩnh Phúc, Phú Thọ... Còn thị 
trường ngoài nước, với sự giúp đỡ 
của UBND tỉnh, Sở Công Thương 
và các Sở, ban, ngành của tỉnh Điện 
Biên, đến nay Công ty đã giới thiệu 
sản phẩm sang thị trường hai tỉnh 

XUÂN TRƯỜNG

Thương hiệu chất lượng vàng cho người tiêu dùng
Sữa bột gạo lứt 

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

Công ty TNHH Nông sản Thực phẩm sinh thái Điện Biên: 

Bà NGUYỄN THỊ LỘC   
Giám đốc Công ty TNHH Nông sản thực phẩm 

sinh thái Điện Biên
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Bắc Lào (tỉnh Phong Xa Lỳ, Luông 
Pha Băng) và huyện Giang Thành 
của tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. 

Tuy nhiên để có được sản 
phẩm thương hiệu sữa bột gạo lứt 
như bây giờ, Công ty đã phải trải 
qua biết bao gian nan, vất vả, khó 
khăn. Những ngày đầu mới thành 
lập, bà Nguyễn Thị Lộc - Giám đốc 
Công ty đã phải trực tiếp đi đến 
từng khoảnh ruộng, từng gia đình 
người dân để vận động, thuyết 
phục, hướng dẫn, cùng làm, cùng 
ăn với bà con. Do phong tục tập 
quán lâu đời của người dân đã 
quen dùng phân hoá học, chưa 
từng dùng phân vi sinh, vì thế nên 
việc vận động người dân từ bỏ thói 
quen cũ là rất nan giải. Song, với 
lòng đam mê, yêu nghề và quyết 
tâm cháy bỏng, Giám đốc Nguyễn 
Thị Lộc đã thuyết phục được bà 
con dùng quy trình chăm bón lúa 
bằng phân hữu cơ vi sinh, vừa đảm 
bảo năng suất cao, lại hạn chế sâu 
bệnh, cải tạo chất đất theo hướng 
bền vững. Sau 4 năm, quy trình 
trồng cấy bằng phân vi sinh, kết 
quả cũng tương đương dùng phân 
hoá học, nhưng ưu điểm nổi trội 
là hạn chế được sâu bệnh, cây lúa 
cứng cáp, khoẻ mạnh hơn, chất 
lượng gạo ngon hơn hẳn dùng phân 
hoá học. Quá trình thu hoạch, với 
nguồn vốn hạn hẹp, Công ty vẫn 
phải thu mua lúa cho người dân 
khi mùa vụ đến, mặc dù chưa chế 
biến, chính điều đó đã tạo dựng 
được niềm tin và gắn kết với người 
dân trong vùng. Nhận thấy giá trị 
chất lượng của gạo Điện Biên thơm 
ngon, nhưng khi bán ra thị trường 
lại rất rẻ, người dân trồng lúa thu 
nhập chẳng đáng là bao. Từ ý nghĩ 
đó, Giám đốc Nguyễn Thị Lộc đã 
đầu tư 1,5 tỷ đồng thu mua thóc 
cho người dân để sản xuất gạo 
sạch. Thị trường lúc đó bán rất khó, 
do giá cả đội lên bởi các khâu chi 
phí bao bì, nhãn mác, vận chuyển 
về Hà Nội. Quá trình vận chuyển 
đi xa, gạo không đánh bóng, không 
sấy, không dùng chất bảo quản 
bằng hoá chất, nên thời gian để 

lâu dễ bị ẩm mốc, giá thành cao, 
thị trường tiêu thụ chậm, doanh 
nghiệp không có lãi. Lại thêm một 
lần khó khăn nữa chồng chất lên 
Công ty. Không nản lòng buông tay 
chèo lái, Giám đốc Nguyễn Thị Lộc 
đã bình tĩnh kiểm tra lại phương 
thức hoạt động sản xuất của Công 
ty, quyết tâm nỗ lực vượt khó đưa 
Công ty vào định hướng mới là chế 
biến sâu thành sản phẩm có chất 
lượng dinh dưỡng cao từ sản phẩm 
gạo Điện Biên. Sau một thời gian 
dày công tìm kiếm, bà Lộc đã kết 
hợp được với các nhà khoa học, bắt 
tay vào sản xuất thử nghiệm, chế 
biến bột gạo lứt thành sữa bột... 
Giai đoạn này phải chi phí rất cao, 
vì chất lượng chưa hoàn chỉnh, phải 
mất 20 tấn thóc để làm thử nghiệm 
ban đầu cho sản phẩm mới. Không 
chùn bước, Giám đốc Nguyễn Thị 
Lộc đã cùng Ban lãnh đạo Công 
ty đoàn kết, chia sẻ cùng nhau với 
quyết tâm cao và sự sáng tạo, năng 
động, kết hợp với quá trình dày 
công học hỏi, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm, đến nay Công ty đã thành 
công dây chuyền khép kín từ đầu 
vào đến đầu ra của sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn quốc tế. Sản phẩm dùng 
được từ 6 tháng đến 1 năm, được 
các Bộ ngành Trung ương và địa 
phương đánh giá cao và trao nhiều 
giải thưởng về chất lượng sản phẩm 
đạt top 10, sản phẩm dinh dưỡng 
tốt nhất Việt Nam và top 10 ẩm 
thực của Đông Nam Á. 

Giám đốc Nguyễn Thị Lộc, 
con người của lòng đam mê, khát 
vọng, yêu nghề, năng động, sáng 
tạo, với quyết tâm cháy bỏng, 
cùng với tập thể Ban Lãnh đạo 
Công ty đã bền gan, kiên chí, 
không dao động chùn bước trước 
những khó khăn, thách thức, quyết 
tâm vượt khó xây dựng thành công 
thương hiệu sữa bột gạo lứt Điện 
Biên trở thành những dòng sản 
phẩm dinh dưỡng chất lượng cao 
cho sức khoẻ của cộng đồng người 
tiêu dùng, được người tiêu dùng 
đón nhận và ưa chuộng. Hiện tại 
các dòng sản phẩm của Công ty là 
sản phẩm mang lại giá trị cao cho 
ngành nông nghiệp tỉnh Điện Biên, 
góp phần tăng trưởng KT-XH cho 
tỉnh và thúc đẩy quá trình CNH-
HĐH nông nghiệp, nông thôn, 
nâng cao đời sống cho người dân 
ở miền núi, thực hiện tốt chính 
sách tam nông mà Đảng và Chính 
phủ đang rất quan tâm. Sản phẩm 
của Công ty đang được thăng hoa, 
lan toả đến khắp thị trường trong 
nước và quốc tế qua các nhà tổng 
thầu và đại lý cấp I. Chắc chắn 
rằng, trong tương lai gần, các dòng 
sản phẩm của Công ty sẽ được 
chắp cánh bay cao, bay xa của thị 
trường các châu lục trên thế giới, 
xứng đáng và tự hào là sản phẩm 
của vùng đất Điện Biên Phủ “lừng 
lẫy năm châu, chấn động địa cầu” 
trong lịch sử dân tộc Việt Nam 

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

Bà Nguyễn Thị Lộc - Giám đốc Công ty và Phó Giám đốc Trần Thị Tâm với bộ sản 
phẩm mới



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG46

KHUYẾN CÔNG

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

Vừa qua, Sở Công Thương Đăk Nông đã có hướng dẫn xây dựng Kế hoạch khuyến công (KHKC) 
năm 2018.

Theo đó, Kế hoạch sẽ tập trung bám sát vào chương trình khuyến công tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016-2020, 
trong đó, ưu tiên các nội dung như: Hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và phát triển nghề cho người lao động tại 
địa phương; Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất; Hỗ trợ các cơ sở CNNT xây dựng, đăng ký thương hiệu, giới thiệu quảng bá sản phẩm 
gắn với du lịch và các khu thương mại… Nội dung đề án và kinh phí được lập và trình thẩm định theo các Thông 
tư, Quy định của Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và quyết định của UBND tỉnh.

Về thời gian đăng ký KHKC: Đối với UBND các huyện và thị xã Gia Nghĩa, thời gian gửi hồ sơ trước ngày 
20/5/2016 (đối với KHKC quốc gia) và trước ngày 10/8/2016 (đối với KHKC địa phương). Đối với Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp, thời gian trình thẩm định hồ sơ các đề án trước ngày 30/5/2017 
(đối với kế KHKC quốc gia) và trước ngày 20/8/2017 (đối với KHKC địa phương)./.              

QA

Vừa qua, UBND tỉnh đã phê duyệt 17 đề án khuyến công địa phương được hỗ trợ đợt 1 năm 2017 với tổng 
kinh phí trên 13 tỷ đồng.

Một số đề án đề án được hỗ trợ như: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất hoa sen 
sấy khô của Công ty Khởi Minh Thành Công; Đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất trà 
túi lọc đông trùng hạ thảo của Công ty An An Đồng Tháp… với mức hỗ trợ từ 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng 
cho một đề án. Trong số các đề án được hỗ trợ, có 01 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch 
không nung công nghệ ép rung thủy lực của Công ty TNHH Tín Phát Cao Lãnh được hỗ trợ mức cao nhất với 
500 triệu đồng.

ĐỨC MINH

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG 2018

Để công tác đào tạo nghề cho lao động tại địa phương đáp ứng được nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp, 
vừa qua, UBND tỉnh đã có công văn chỉ đạo, yêu cầu rà soát lại nhu cầu thực tế về đào tạo nghề tại địa phương.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành rà soát các danh mục nghề đào tạo dưới 3 tháng để phê duyệt 
cho phù hợp với nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp và yêu cầu của thị trường lao động, quy hoạch xây 
dựng nông thôn mới. Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở đào tạo đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp đào 
tạo, đưa ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới vào chương trình đào tạo sao cho phù hợp với thực tế.

Đối với đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất tại Trung tâm Khuyến công, Khuyến nông tỉnh sẽ được củng cố, 
đảm bảo đủ điều kiện theo quy định để tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Cùng với đó, đối tượng 
đào tạo và ngành nghề đào tạo cũng phải được lựa chọn sao cho hiệu quả, phù hợp với phát triển của địa phương 
và quy hoạch của ngành…

NQ

ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN BÁM SÁT VỚI THỰC TẾ

Gia Lai: 

Đăk Nông 

TRÊN 13 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỢT 1 
NĂM 2017

Đồng Tháp:
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TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG
Bình Dương

Theo đó, tổng mức kinh phí hỗ trợ cho 26 đề án khuyến công được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ kinh phí 
trong đợt 1 năm 2017 là 1.050 triệu đồng. Trong đó, 22 đề án ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất, 01 đề án 
tổ chức gian hàng trưng bày giới thiệu các sản phẩm CN-TTCN của tỉnh Quảng Trị tại Hội chợ triển lãm huyện 
Cam Lộ, 01 đề án di dời nhà máy sản xuất CNNT vào Cụm Công nghiệp, 01 đề án đào tạo nghề thủ công mỹ 
nghệ và 01 đề án xây dựng nhãn hiệu, đóng gói sản phẩm.

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại sẽ tiến hành ký hợp đồng thực hiện các đề án khuyến công 
với các đơn vị thụ hưởng, hướng dẫn các đơn vị triển khai các đề án. Quản lý, sử dụng và tổ chức thực hiện các 
nội dung đã được hỗ trợ theo đúng kế hoạch, đạt mục tiêu và đảm bảo hiệu quả../.

VŨ ĐIỆP

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (TTKC) vừa phối hợp với phòng Kinh 
tế TX. Bến Cát tổ chức Hội nghị tập huấn chính sách khuyến công trên địa bàn thị xã.

Lớp tập huấn được tổ chức cho học viên là các cán bộ của phòng Kinh tế Thị xã Bến Cát, cán bộ phụ trách 
khuyến công tại các đơn vị hành chính và các cơ sở CNNT đang hoạt động trên địa bàn thị xã. Trong buổi tập 
huấn, nhiều thắc mắc của các học viên đã được đại diện lãnh đạo TTKC giải đáp đầy đủ, đây cũng là dịp để các 
cán bộ làm công tác khuyến công trên địa bàn TX có thể hiểu thêm về các chính sách khuyến công, từ đó tổ 
chức triển khai, áp dụng thực hiện ở địa phương mình, đồng thời phổ biến cho các doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tại buổi tập huấn, bà Nguyễn Thúy Hằng - Phó Giám đốc TTKC đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt 
động khuyến công trong việc thúc đẩy công nghiệp nông thôn trên địa bàn, đồng thời mong muốn sau buổi tập 
huấn hoạt động khuyến công trên địa bàn sẽ khởi sắc hơn và có nhiều hơn những cơ sở CNNT trên địa bàn thị 
xã nhận được sự hỗ trợ từ chính sách khuyến công…

TRƯỜNG HOA

Sở Công Thương Bình Thuận vừa ban hành công văn về việc triển khai xây dựng Chương trình Khuyến công 
và Chương trình Sản xuất sạch hơn năm 2018.

Theo đó, nội dung công văn tập trung vào hướng dẫn các căn cứ pháp lý để xây dựng các đề án khuyến công, 
sản xuất sạch hơn và nêu rõ dự kiến các nội dung chương trình khuyến công và chương trình sản xuất sạch hơn 
của tỉnh năm 2018.

Cụ thể, Chương trình Khuyến công quốc gia tập trung vào hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật; 
xây dựng thương hiệu sản phẩm CNNT… Chương trình Khuyến công địa phương tập trung vào 06 nhóm nội dung 
như hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; hoạt động hỗ trợ tư vấn, cung cấp 
thông tin và tham gia các lớp tập huấn cán bộ làm công tác khuyến công về nghiệp vụ khuyến công…

Chương trình sản xuất sạch hơn tập trung vào 04 nhóm nội dung, gồm: Nâng cao nhận thức và năng lực áp 
dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn cho các cơ sở sản xuất công nghiệp…

NH

Quảng Trị:  
26 ĐỀ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG 

Bình Thuận: 
XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG NĂM 2018
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Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán 
bộ các phòng chuyên môn Sở Công Thương 
Thái Nguyên, lãnh đạo và chuyên viên Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công 

nghiệp I (Bộ Công Thương), lãnh đạo UBND huyện 
Phú Lương, các cán bộ, chuyên viên Phòng Kinh tế và 
Hạ tầng Phú Lương, đại diện lãnh đạo các xã có làng 
nghề và làng nghề truyền thống, các doanh nghiệp, các 
cơ sở công nghiệp nông thôn, các làng nghề trên địa 
bàn tỉnh cùng một số cơ quan Báo chí truyền thông. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Đình 
Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
Phát triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết: “Căn cứ 
theo Kế hoạch 388 ngày 17/3/2017 của UBND huyện 
Phú Lương về việc tổ chức Lễ hội tôn vinh các làng 
nghề chè trên địa bàn huyện, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn Phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã phối 
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lương 
xây dựng các chương trình hoạt động nhằm hỗ trợ 
cho các làng nghề, các cơ sở sản xuất công nghiệp 
nông thôn tại địa phương như: Tuyên truyền về các sản 
phẩm của các làng nghề trên phương tiện truyền thông 
đại chúng, xây dựng các đề án hỗ trợ khuyến công tại 

các khu vực làng nghề, tổ chức hội nghị tập huấn về 
công tác khuyến công, quản trị doanh nghiệp…  Qua 
Hội nghị, chúng tôi mong rằng công tác khuyến công 
tại địa phương sẽ được đẩy mạnh hơn nữa, các làng 
nghề, cơ sở công nghiệp nông thôn ngày một nâng cao 
năng lực sản xuất, phối hợp tốt với Trung tâm Khuyến 
công để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, cạnh tranh lành 
mạnh và ngày càng phát triển”.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Thế Lanh - Phó Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển 
Công nghiệp I (Bộ Công Thương) khẳng định: “Chương 
trình khuyến công với mục tiêu là chia sẻ, hỗ trợ, đồng 
hành với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp trên mọi miền Tổ quốc, để mọi doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất có thêm động lực, thêm cơ hội 
tự phấn đấu, trưởng thành và tự phát triển. Để các 
chương trình khuyến công hoạt động được tốt, hiệu 
quả cao, ngoài sự nỗ lực của các cán bộ làm công tác 
khuyến công còn rất cần sự chia sẻ, đề xuất sáng kiến, 
hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp. Với ý nghĩa đó, 
chương trình tuyên truyền về công tác khuyến công 
và đào tạo quản trị doanh nghiệp hôm nay, chúng 
tôi muốn truyền tải tới các cơ sở sản xuất, doanh 

Thái Nguyên:

NAM HÀ

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn Phát triển công nghiệp Thái Nguyên khai mạc Hội nghị

Đẩy mạnh tuyên truyền
về công tác khuyến công và đào tạo quản trị doanh nghiệp

Ngày 16/5/2017, tại huyện Phú Lương (Thái 
Nguyên), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
Phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã phối 
hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 
triển Công nghiệp I (Bộ Công Thương), Phòng 
Kinh tế và Hạ tầng (huyện Phú Lương) tổ chức 
Hội nghị “Tuyên truyền về công tác khuyến 
công và đào tạo quản trị doanh nghiệp” cho các 
cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn và các 
làng nghề trên địa bàn huyện Phú Lương.
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nghiệp tại địa phương một cách tiếp cận bán hàng, 
kinh doanh đang là xu hướng của thời đại. Đó là bán 
hàng, quảng bá sản phẩm qua mạng internet. Tuy với 
thời lượng không nhiều nhưng chương trình sẽ gợi mở 
cho mọi cá nhân, đơn vị một hướng sản xuất, kinh 
doanh, quảng bá sản phẩm, thương hiệu ngày càng 
hiệu quả. Qua đó, đòi hỏi mỗi chúng ta cần phải tìm 
hiểu, đào sâu tư duy, thích ứng và chuyển mình linh 
hoạt trong thời buổi kinh tế hội nhập…”.

Chia sẻ với các cơ sở công nghiệp nông thôn, làng 
nghề tại địa phương, ông Hoàng Duy Hưng - Phó 
Chủ tịch Thường trực UBND huyện Phú Lương nhấn 
mạnh: “Năm 2017, huyện Phú Lương đã và đang triển 
khai nhiều hoạt động lớn và ý nghĩa đối với bà con, 
nhân dân các xã trên địa bàn. Trong đó, có Lễ hội 
vinh danh các làng nghề chè tại địa phương vào tháng 
10 sắp tới. Bởi đặc thù là huyện đứng thứ hai tại Thái 
Nguyên về diện tích trồng chè, với 4.000ha (sau Đại 
Từ) nên nơi đây, tập trung phần lớn rất nhiều các 
làng nghề chè truyền thống. Để phát huy và phát 
triển các làng nghề có thế mạnh này tại địa phương, 
thì Phú Lương nói chung và các làng nghề, cơ sở sản 
xuất công nghiệp nông thôn nói riêng cần phải tích 
cực, nỗ lực nhiều hơn nữa, nhất là trong việc giới 
thiệu sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu của 

chính mình. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để Lễ 
hội chè tại địa phương thành công, tạo điểm nhấn 
khác biệt. Do đó các làng nghề, cơ sở sản xuất công 
nghiệp nông thôn chúng ta cần phải có sự chuẩn 
bị về mọi mặt một cách tích cực, chu đáo, nhất là 
nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, công tác 
chất lượng, công tác kĩ thuật nông nghiệp, kỹ năng 
quảng bá thương hiệu…  Để làm tốt được điều này, 
thì các làng nghề, các cơ sơ công nghiệp nông thôn 
chúng ta cần tích cực thực hiện tốt các chương trình 
khuyến công, cũng như nội dung chương trình của 
Hội nghị. Đây là cơ hội để các cơ sở sản xuất, làng 
nghề có được nền tảng, điều kiện sản xuất kinh 
doanh tốt hơn sau này…”.

Sau phần khai mạc Hội nghị, gần 120 làng nghề, 
cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện Phú 
Lương đã được lĩnh hội nhiều nội dung thiết thực về 
công tác khuyến công, quản trị doanh nghiệp, phương 
thức bán hàng, marketing trên mạng internet…. do các 
giảng viên, chuyên gia chuyên ngành trình bày; tiếp 
cận hữu ích với các đơn vị, đối tác về lĩnh vực nhãn 
mác, đóng gói bao bì, phân bón nông nghiệp sạch cao 
cấp... Tất cả các đại biểu đều đồng tình, hưởng ứng tích 
cực các nội dung mà Hội nghị đưa ra và được giải đáp 
mọi thắc mắc một cách nhiệt tình, chu đáo 

Các đại biểu và đại diện cơ sở công nghiệp nông thôn, làng nghề ở Thái Nguyên tham dự Hội nghị
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Huyện Phú Lương là vùng chè nguyên liệu nổi tiếng của tỉnh Thái Nguyên. Người dân 
nơi đây có kinh nghiệm trồng, chế biến chè, biết vận dụng lợi thế về đất đai và khí hậu để 
sản xuất ra những sản phẩm chè có hương vị đặc trưng và nổi tiếng ở thị trường trong 
nước. Tuy nhiên, nhiều năm qua, phát triển sản xuất chè tại Phú Lương vẫn chưa tương 
xứng với tiềm năng vốn có; hiệu quả sản xuất chè thấp, người dân trồng chè có thu nhập 
chưa ổn định. Do vậy, việc tìm ra các giải pháp phát triển sản xuất chè Phú Lương là một 
yêu cầu và mong muốn bức thiết của chính quyền, người dân nơi đây.

phát triển sản xuất chè tại huyện Phú Lương
Tăng cường các giải pháp  

TUẤN ANH

Thu hoạch chè tại Thái Nguyên

Huyện Phú Lương hiện có 
trên 4.300 ha chè, tập 
trung chủ yếu ở các xã: 
Tức Tranh, Vô Tranh, 

Phú Đô, Phấn Mễ…, năng suất bình 
quân đạt 110 tạ/ha, với sản lượng 
41.400 tấn, đứng thứ hai toàn tỉnh 
về sản xuất chè. Mặc dù được coi là 
sản phẩm nông nghiệp quan trọng 
trong chiến lược phát triển kinh tế, 
nhưng thực trạng phát triển cây chè 
tại Phú Lương vẫn tồn tại nhiều hạn 
chế. Cụ thể, chất lượng, giá trị, sức 
cạnh tranh của sản phẩm chè chưa 
tương xứng với tiềm năng, lợi thế; 

sản phẩm được sản xuất, sơ chế chủ 
yếu theo phương pháp thủ công 
truyền thống với quy mô gia đình; 
chưa có quy hoạch vùng sản xuất 
nguyên liệu tập trung gắn với chế 
biến và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh 
đó, mô hình vùng sản xuất chè ứng 
dụng công nghệ cao còn ít; cơ sở 
hạ tầng vùng sản xuất chè tập trung 
của huyện chưa được đồng bộ. Đặc 
biệt, các hoạt động quảng bá sản 
phẩm, xây dựng thương hiệu và xúc 
tiến thương mại còn hạn chế.

Trước thực trạng đó, chính 
quyền và nhân dân huyện Phú 

Lương đã tập trung các nguồn lực 
cho phát triển cây chè như: Đưa các 
giống chè mới có năng suất, chất 
lượng cao (TRI 777, Kim Tuyên, 
Phúc Vân Tiên, Thúy Ngọc,…) vào 
trồng thay thế cho những diện tích 
chè đã già cỗi; Hỗ trợ đầu tư máy 
móc vào trồng, sản xuất, chế biến 
và bảo quản chè. Nhờ đó, sản phẩm 
chè của địa phương ngày càng được 
nâng cao về năng suất, chất lượng, 
góp phần giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập cho người lao động tại địa 
phương. Đồng thời, từ năm 2001 
trở lại đây, công tác xây dựng cơ 
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sở hạ tầng tại các vùng chuyên sản 
xuất chè cũng đã được chú trọng. 
Trong đó, việc quy hoạch thủy lợi 
vùng đồi được tập trung tại 03 xã: 
Tức Tranh, Vô Tranh và Phú Đô là 
một sự đột phá trong sản xuất và 
thâm canh chè đối với bà con trong 
vùng. Với tổng kinh phí trên 11 tỷ 
đồng, huyện đã xây dựng các trạm 
bơm, cải tạo hồ đập, khắc phục tốt 
việc tưới tiêu cho các đồng chè. 

Cùng với huyện Phú Lương, 
những năm qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Nguyên (Trung 
tâm Khuyến công) cũng đã luôn 
tích cực đồng hành với các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất và nhân dân 
Phú Lương trong việc phát triển sản 
xuất sản phẩm chè. Bằng các đề án 
khuyến công có trọng tâm, trọng 
điểm như: Đào tạo quản trị doanh 
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp cho chủ 
cơ sở sản xuất công nghiệp nông 
thôn; tư vấn cho các cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn lập dự án 
đầu tư khởi sự doanh nghiệp, phát 
triển sản xuất kinh doanh và lựa 
chọn dây chuyền công nghệ sản 
xuất phù hợp; mở các lớp tập huấn 
đào tạo, nâng cao tay nghề cho các 
hộ trồng chè trên địa bàn huyện. 
Đặc biệt, việc triển khai quy trình 
sản xuất chè an toàn VietGap tới 
người dân của Khuyến công Thái 
Nguyên đã được mọi người đón 
nhận. Mặc dù quy trình đòi hỏi 
khắt khe, song nhận thức được tầm 
quan trọng, lợi ích về kinh tế cũng 
như đảm bảo môi trường, sức khỏe 
của người sản xuất và người tiêu 
dùng nên nhiều hộ dân đã đăng ký 
tham gia. 

Bà Cao Thị Ninh - Phó Giám 
đốc Công ty CP Thác Dài - một 
trong những doanh nghiệp đi đầu 
trong việc áp dụng quy trình sản 
xuất chè an toàn của huyện Phú 
Lương, chia sẻ: “Được sự tận tình 
trợ giúp của Trung tâm Khuyến 

công, Công ty chúng tôi đã có hơn 
3ha chè áp dụng sản xuất theo tiêu 
chuẩn VietGap. Hiện nay, diện 
tích chè của Công ty được tuân thủ 
quy trình nghiêm ngặt từ khâu ghi 
chép nhật ký, sử dụng phân bón, 
thuốc bảo về thực vật,… Nhờ sản 
xuất đúng quy trình mà năng suất, 
chất lượng chè được nâng cao rõ 
rệt. Nếu như trước đây, trung bình 
mỗi năm Công ty chỉ thu được gần 
2 tấn chè búp khô thì đến nay đã 
thu được 2,5 tấn. Nhờ chú trọng 
khâu chăm sóc, chế biến nên chất 
lượng chè đã tăng lên, giá bán đã 
tăng tới 100 nghìn đồng/kg so với 
trước. Hiện nay, sản phẩm chè của 
Công ty đã được bán tại tại các thị 
trường Hà Nội, Ninh Bình, Quảng 
Ninh… với giá từ 300 - 350 nghìn 
đồng/kg”.

Nói về các hoạt động hỗ trợ 
phát triển sản xuất chè, ông Mai 
Văn Phú - Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Thái Nguyên 
cho biết: “Thời gian qua, cùng 
với việc tư vấn đầu tư công nghệ 
để nâng cao năng suất, chất lượng 
chè thì việc quảng bá thương hiệu 
sản phẩm chè Phú Lương, đã được 

Khuyến công Thái Nguyên tích 
cực hỗ trợ. Các sản phẩm chè 
của người dân đều được Trung 
tâm tư vấn đăng ký nhãn hiệu, mã 
vạch, để xuất bán sản phẩm ra thị 
trường. Mới đây nhất, Trung tâm 
đã phối hợp với huyện Phú Lương 
tổ chức Hội nghị tập huấn về công 
tác Khuyến công và Quản trị kinh 
doanh năm 2017 cho 115 học viên 
về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong marketing ngành 
Chè để thu hút đông đảo khách 
hàng trên cả nước”.

Có thể khẳng định, bằng 
những giải pháp có hiệu quả của 
huyện Phú Lương và Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên, thời 
gian qua, sản phẩm chè của Phú 
Lương đã từng bước nâng cao 
chất lượng, năng suất sản phẩm, 
cũng như khẳng định được thương 
hiệu chè của mình. Hiện nay, mỗi 
năm người trồng chè trên địa bàn 
huyện đã bán ra hàng trăm tấn chè 
khô, chè an toàn ra nhiều vùng 
thị trường; Bày bán tại một số hệ 
thống đại lý, siêu thị ở một số tỉnh, 
thành lớn trên cả nước như: Hà 
Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Tp. 
Hồ Chí Minh,… 

Sản phẩm chè Thái Nguyên luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng
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Trải qua 20 năm kể từ ngày tái lập tỉnh, Bắc Ninh đã có những bước tiến vượt bậc trong 
phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực công thương.  Để tiếp tục là một trong 
những đầu tàu kinh tế của cả nước và đáp ứng nhu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng 
sâu rộng, Bắc Ninh đang tập trung phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT), bởi 
đây được xem là một trong những mũi nhọn để phát triển công nghiệp tỉnh nhà.

Chú trọng xây dựng cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển công nghiệp hỗ trợ

Ngành CNHT Bắc Ninh được hình thành và 
phát triển từ năm 2008, khi các dự án của 
Samsung được đi vào hoạt động. Ban đầu, 
ngành CNHT còn mang tính tự phát, do 

chưa có định hướng chiến lược tập trung vào một số 
ngành trọng điểm để phát triển. Cùng với đó, năng lực 
cạnh tranh của các cơ sở sản xuất CNHT còn thấp, 
thiếu sự phối hợp, liên kết giữa nhà sản xuất chính với 
các nhà thầu phụ, giữa các nhà thầu phụ với nhau, giữa 
doanh nghiệp (DN) FDI với các DN nội địa. Đặc biệt, 
việc thiếu nguồn nhân lực có trình độ cao đang khiến 
cho ngành CNHT Bắc Ninh gặp nhiều bất lợi.  

Với mong muốn ngành CNHT sẽ trở thành động 
lực phát triển cho công nghiệp của tỉnh, UBND tỉnh 
đã xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển CNHT 
đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trong đó, chú 
trọng đến 4 nhóm ngành chính là: Điện tử - tin học; 
cơ khí chế tạo; lắp ráp ô tô xe máy; dệt may - da giày. 
Mục tiêu đến năm 2020, CNHT của Bắc Ninh sẽ trở 
thành ngành công nghiệp phát triển, tham gia vào việc 
sản xuất và cung cấp phần lớn linh kiện, phụ tùng; 
cung cấp dịch vụ bảo trì, sửa chữa cho các ngành công 
nghiệp trên địa bàn và các tỉnh lân cận. Đến năm 2030, 
ngành CNHT của Bắc Ninh sẽ là một mắt xích quan 
trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn 
đa quốc gia lớn trên thế giới.

Để đạt được mục tiêu đó, Sở Công Thương Bắc 
Ninh đã và đang xây dựng nhiều cơ chế, chính sách 
hỗ trợ phát triển CNHT. Trong đó, sẽ có chính sách 
riêng, đặc thù như hỗ trợ giải phóng mặt bằng, triển 
khai cơ chế “một cửa”, giảm bớt thủ tục hành chính. 
Đặc biệt, Sở đã thành lập Phòng Phát triển CNHT 
trực thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Bắc Ninh. Đây là đơn vị có vai trò 
quan trọng trong việc tham mưu, tư vấn hỗ trợ lập 
nghiệp, cải tiến DN và đào tạo nguồn nhân lực cho 
các doanh nghiệp CNHT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, 
chú trọng là các DN nhỏ và vừa tại các làng nghề. 

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Hiện - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết: Bắc Ninh là 
tỉnh đầu tiên của cả nước cho phép thành lập Phòng 
Phát triển CNHT trực thuộc Trung tâm Khuyến công. 
Đây là hướng đi mới để công tác khuyến công gắn với 
hoạt động khuyến khích phát triển CNHT trên địa bàn 
tỉnh, qua đó sẽ tận dụng được tối đa các lợi thế, thúc 
đẩy công nghiệp phát triển. Thời gian tới, Phòng Phát 
triển CNHT sẽ định hướng cho các DN trong nước 
tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất cho các DN FDI 
trong các khu, cụm công nghiệp; Tư vấn hỗ trợ, đào 
tạo nhân lực giúp các DN tham gia sản xuất linh kiện, 
điện tử, cơ khí, sản phẩm nhựa, bao bì, theo tiêu chuẩn 
của các tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon; Hỗ 
trợ nâng cao năng lực quản trị DN, quản trị sản xuất; 
Xúc tiến, hỗ trợ thị trường tiêu thụ sản phẩm CNHT…

Có thể nói, các chính sách khuyến khích về phát 
triển CNHT của Bắc Ninh có nhiều ưu đãi vượt trội so 
với các địa phương khác. Điều này đã giúp nâng cao 
năng lực của các doanh nghiệp CNHT, làm thay đổi 
diện mạo ngành CNHT tỉnh nhà, góp phần sớm đưa 
Bắc Ninh trở thành tỉnh công nghiệp vào năm 2020 

LÊ MINH

Bắc Ninh: 

Lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử được Bắc Ninh đặc biệt 
ưu tiên phát triển
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Công cụ nâng cao hiệu quả kinh doanh 
của cơ sở công nghiệp nông thôn

Nhãn mác, bao bì: 

Trong kinh doanh hiện nay, bao bì, nhãn mác ngày càng đóng vai trò quan trọng trong sự 
thành công của sản phẩm. Nó không đơn thuần chỉ là phần bảo vệ, mô tả, giới thiệu sản 
phẩm mà còn đảm nhận vai trò như một công cụ tiếp thị cho sản phẩm, là cách để nhận 
diện thương hiệu và góp phần tác động vào sự lựa chọn mua hàng của người tiêu dùng. Vì 
vậy, việc đầu tư thiết kế bao bì, nhãn mác sản phẩm nhằm thu hút người tiêu dùng trở nên 
vô cùng cần thiết đối với các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT).

Những năm gần đây, 
nhiều DN, cơ sở CNNT 
đã quan tâm hơn đến 
việc thiết kế nhãn mác, 

bao bì. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 
vẫn còn rất nhiều sản phẩm, nhất 
là các sản phẩm truyền thống đặc 
trưng của các địa phương vẫn chưa 
đáp ứng được những yêu cầu của 
thị trường về bao bì, nhãn mác. 
Mặc dù các sản phẩm đó đều có 
chất lượng tốt, giá cả hợp lý nhưng 
lại chậm cải tiến, đổi mới về hình 
thức, mẫu mã; bao bì, nhãn mác 
cũng chưa tạo được sức thu hút, vì 
vậy mà thị trường tiêu thụ chủ yếu 
chỉ dừng lại ở phạm vi địa phương. 
Một trong những nguyên nhân là 
do hầu hết các cơ sở CNNT mới 
chỉ quan tâm đến chất lượng và 
giá thành sản phẩm mà chưa thấy 
được tầm quan trọng của việc cải 
tiến bao bì, nhãn mác. 

Nhận thấy việc cải tiến thiết kế 
mẫu mã, nhãn mác và bao bì là đòi 
hỏi cấp thiết, giúp các sản phẩm, 
đặc biệt là các sản phẩm truyền 
thống nâng cao giá trị, đáp ứng thị 
hiếu người tiêu dùng, thời gian qua, 
Trung tâm Khuyến công (TTKC) ở 
một số địa phương đã ưu tiên hỗ 
trợ kinh phí cho các cơ sở để xây 
dựng nhãn hiệu, đồng thời, tư vấn 
thiết kế, mẫu mã bao bì đóng gói 
sản phẩm. Cụ thể, tại tỉnh Hà Gi-
ang, TTKC - Xúc tiến Công Thương 
tỉnh đã hỗ trợ kinh phí cho nhiều cơ 
sở CNNT như: Hợp tác xã (HTX) 

DV tổng hợp Tuấn Băng, xã Nà Trì, 
huyện Xín Mần với Chè Shan tuyết 
Nà Trì; Công ty TNHH Trường 
Anh, xã Lũng Phìn, huyện Đồng 
Văn với sản phẩm Mật ong bạc hà 
Đồng Văn; HTX Dịch vụ tổng hợp 
Hoàng Su Phì, thị trấn Vinh Quang, 
huyện Hoàng Su Phì với sản phẩm 
Rượu thóc Nàng Đôn; HTX Vận tải 
Bắc Nam, thị trấn Đồng Văn với sản 
phẩm Bánh kẹo Tam Giác Mạch…

Hay tại Bắc Giang, vài năm trở 
lại đây, TTKC tỉnh đã hỗ trợ tư vấn 
thiết kế, mẫu mã bao bì đóng gói 
sản phẩm cho các cơ sở trên địa 
bàn tỉnh như: Hợp tác xã (HTX) 
Vân Hương, xã Vân Hà, huyện Việt 
Yên; HTX Bánh đa Kế, phường 
Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang; Hội Sản 
xuất và Tiêu thụ Mỳ Chũ - Lục 
Ngạn, xã Nam Dương, huyện Lục 
Ngạn; HTX Bánh đa nem, Mỳ Thổ 
Hà, xã Vân Hà, huyện Việt Yên; 

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh 
Mỳ gạo Dĩnh Kế, phường Dĩnh Kế, 
TP. Bắc Giang; HTX Nuôi ong xuất 
khẩu Nghĩa Hồ Lục Ngạn, xã Nghĩa 
Hồ, huyện Lục Ngạn; Hội sản xuất 
Mỳ gạo Châu Sơn xã Ngọc Châu, 
huyện Tân Yên…

Nhờ đầu tư trong khâu thiết 
kế mẫu mã, bao bì, đóng gói sản 
phẩm, nên thông tin về cơ sở sản 
xuất và sản phẩm được rõ ràng 
hơn; uy tín của cơ sở nhờ vậy cũng 
được nâng lên rõ rệt. Ông Nguyễn 
Văn Nam - Phó Chủ tịch Hội Sản 
xuất và Tiêu thụ Mỳ Chũ - Lục 
Ngạn cho biết: Việc đầu tư thiết 
kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản 
phẩm không chỉ giúp sản lượng tiêu 
thụ sản phẩm tăng lên đáng kể, mà 
còn góp phần hạn chế tình trạng 
hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng, từng bước mang lại lợi ích, 
sự tin tưởng cho người tiêu dùng.

Có thể thấy sự hỗ trợ của 
Trung tâm khuyến công bước đầu 
đã đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận, song, vẫn còn tồn tại 
nhiều khó khăn như: Chi phí thiết 
kế nhãn mác, quy trình đóng gói 
bao bì.... Vì vậy, thời gian tới, các 
cơ sở CNNT vẫn rất cần sự hỗ trợ 
bài bản về quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm, cũng như tư vấn, hướng dẫn 
đối với bao bì, mẫu mã, nhãn mác 
theo hướng chuyên nghiệp, hiện 
đại, qua đó, góp phần giúp các cơ 
sở nâng cao hiệu quả SXKD 

QUỲNH ANH

Mẫu mã bao bì bắt mắt của sảm phẩm 
mật ong bạc hà Đồng Văn



Thời gian qua, nguồn vốn khuyến công đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở khu 
vực nông thôn tại Vĩnh Phúc đổi mới thiết bị, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nguồn vốn 
hỗ trợ dành cho các đề án tuy không nhiều so với tổng mức đầu tư của doanh nghiệp nhưng 
đã khuyến khích các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất.

Nâng cao hiệu quả từ nguồn vốn 
khuyến công

Xác định nguồn vốn khuyến công địa phương 
có vai trò quan trọng nhằm khuyến khích 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đầu tư dây 
chuyền, máy móc hiện đại, nâng cao năng 

suất, chất lượng, mở rộng sản xuất kinh doanh, vì thế, 
một trong những nội dung trọng tâm trong công tác 
khuyến công của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc (TTKC) là hoạt động 
hỗ trợ chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật, xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, bảo vệ môi trường. 
Mỗi năm, TTKC hỗ trợ cho khoảng 25 cơ sở ứng dụng 
chuyển giao công nghệ, máy móc thiết bị vào sản xuất 
công nghiệp. Các ngành nghề được hỗ trợ tương đối 
đa dạng như: Nghề mộc dân dụng, mộc mỹ nghệ, chế 
biến lâm sản, sản xuất cơ khí, sản xuất hương xuất 
khẩu... Trong đó, nhiều đơn vị đã triển khai tốt đề án 
khuyến công như: Công ty cổ phần Accuracy với mô 
hình sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy; Công ty TNHH 
MTV Bắc Việt với mô hình sản xuất khăn ăn và khăn 
vệ sinh trẻ em; hay Cơ sở sản xuất Tạ Đình Văn với mô 
hình sản xuất hương tăm xuất khẩu… 

Việc triển khai hiệu quả các đề án khuyến công đã 
giúp các cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh mở rộng quy 
mô, nâng cao hiệu quả sản xuất, tạo thêm việc làm ổn 
định cho người lao động. Nổi bật có thể kể đến Công 
ty TNHH Á Đông (khu chùa Mãng, đường 303, thị trấn 
Thanh Lãng, Bình Xuyên) chuyên sản xuất gỗ dán, gỗ 
lạng, ván ép… nhận được sự hỗ trợ 50 triệu đồng từ 
nguồn kinh phí khuyến công, Công ty đã mạnh dạn đổi 
mới công nghệ sản xuất, từ đó, giúp tiết kiệm thời gian, 
chi phí; giảm bớt nhân công mà vẫn đảm bảo được 
năng suất và chất lượng của sản phẩm.

Cũng trong năm 2016, nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh 
phí khuyến công, Cơ sở sản xuất hương của anh Vũ 
Văn Long ở xã Đồng Quế, huyện Sông Lô đã đầu tư 
mới 7 máy bán hương chạy bằng động cơ điện, có bộ 

phận biến tần đời mới để thay thế các máy móc đã lỗi 
thời, công suất thấp. Tổng giá trị của lô thiết bị là 100 
triệu đồng, trong đó, kinh phí khuyến công hỗ trợ 50 
triệu đồng. Nhờ có sự đầu tư mà cơ sở đã nâng cao 
được năng suất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc 
làm ổn định cho nhiều lao động địa phương. 

Có thể thấy, nguồn vốn khuyến công được đầu tư 
có trọng tâm, trọng điểm không chỉ giúp các cơ sở phát 
huy hiệu quả sản xuất mà còn có sức lan tỏa lớn, tạo 
động lực phát triển. Với những kết quả đã đạt được, 
trong thời gian tới, trước mắt là những tháng tiếp theo 
của năm 2017, để nâng cao hơn nữa hiệu quả sử dụng 
nguồn kinh phí khuyến công, Trung tâm Khuyến công 
Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục mở rộng cả bề rộng lẫn chiều 
sâu các hoạt động khuyến công, trong đó, ưu tiên triển 
khai nội dung đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại 
vào sản xuất. Đồng thời, tiếp tục nâng cao năng lực, 
trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công 
để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới 

HỒNG TRƯỜNG

Vĩnh Phúc: 

Năm 2016, Công ty TNHH Tập đoàn Đông Sơn (Yên Đồng, 
Yên Lạc) được TTKC hỗ trợ xây dựng phòng trưng bày từ 
nguồn kinh phí khuyến công là 80 triệu đồng

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG54

KHUYẾN CÔNG

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



NGHIỆM THU ĐỀ ÁN ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG 
CHẾ BIẾN HẠT ĐIỀU XUẤT KHẨU

Khuyến công Bình Phước:

Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt kế hoạch kinh phí khuyến công địa phương năm 2017 cho 20 
chương trình, đề án khuyến công, với tổng kinh phí 2,52 tỉ đồng. 

Cụ thể: Hỗ trợ 13 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với tổng kinh phí hỗ trợ 2,035 tỷ đồng; Hỗ trợ 03 đề án xây dựng, đăng ký thương 
hiệu, phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản phẩm và tổ chức Cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm dịch vụ 
du lịch Bình Định lần thứ hai năm 2017, kinh phí hỗ trợ 262,5 triệu đồng; Hỗ trợ xây dựng các chương trình truyền 
hình, các hình thức thôn tin đại chúng khác về phát triển ngành Công Thương với kinh phí là 60 triệu đồng.

UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
khẩn trương thực hiện các đề án được giao theo đúng tiến độ, đạt được mục tiêu và đảm bảo hiệu quả đề ra.

LÊ ANH

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia 2017, mới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Bình Phước đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng và UBND xã Thống Nhất tổ 
chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong dây chuyền chế biến hạt điều xuất khẩu” cho 
Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Đức Thịnh.

Từ nguồn kinh phí 195 triệu được hỗ trợ, Công ty Đức Thịnh đã mua sắm và lắp đặt máy cắt tách vỏ cứng 
hạt điều: Model 2017; Công suất từ 450 - 570kg nguyên liệu/giờ, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật trong 
chế tạo máy cũng như an toàn trong quá trình vận hành sản xuất. Qua đó, giúp Công ty nâng cao năng lực sản 
xuất và chất lượng sản phẩm.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu đề án, đại diện Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bù Đăng và UBND xã Thống 
Nhất đã đánh giá cao sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia cho Công ty Đức Thịnh để phát triển 
sản xuất, đồng thời mong muốn Trung tâm Khuyến công Bình Phước sẽ quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa cho các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

TUẤN NINH

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc Ninh vừa phối hợp với Công ty Cổ 
phần Tiến Thành tại Khu công nghiệp Quế Võ,  tổ chức khai giảng 02 lớp học nghề sản xuất bao bì cho 60 học viên.

Khóa đào tạo được thực hiện trong 03 tháng, tại đây các học viên sẽ được trang bị những lý thuyết cơ bản về 
kỹ thuật an toàn lao động, về nguyên lý hoạt động của máy móc thiết bị, được dạy thực hành về kỹ thuật sản xuất 
bao bì. Kết thúc khóa học, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề và được tuyển dụng vào công ty.

Tại buổi khai giảng, đại diện các học viên hứa sẽ học tốt và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Trung 
tâm để tiếp thu những kiến thức. Qua đó, sẽ áp dụng  vào thực tiễn công việc để nâng cao tay nghề, tăng năng 
suất lao động và thu nhập cho bản thân.

TUẤN LÊ

Bình Định:  
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
NĂM 2017

Khuyến công Bắc Ninh: 
KHAI GIẢNG LỚP HỌC NGHỀ SẢN XUẤT BAO BÌ
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Hè này  

TỪ NIỀM MƠ ƯỚC CHÁY 
BỎNG…

Nói đến Vườn Xoài, không thể 
không nhắc đến chị Dương Thị Nhã 
- người đã vượt qua biết bao khó 
khăn gian khổ để biến ước mơ của 
mình thành hiện thực. Sinh ra và 
lớn lên từ vùng đất chè, đất thép 
Thái Nguyên tuổi thơ chị đã gắn 
với thiên nhiên hùng vĩ, núi đồi khí 
hậu khắc nghiệt miền Bắc. Ấp ủ 
một thiện cảm thân thiết với động 
vật hoang dã gắn với một công viên 
sinh thái làm môi trường học tập 
vui chơi cho trẻ em là niềm mơ ước 
cháy bỏng của chị từ thời con gái.

Cùng gia đình vào miền Nam 
lập nghiệp từ những năm 2000 trên 
đất Đồng Nai, chị may mắn tìm 
được một khu đất hoang sơ sình 
lầy bên cạnh các khu công nghiệp 
lớn. Niềm hy vọng đã sáng dần 
về dự án xây dựng một công viên 
sinh thái tại đây. Nhưng bao giờ 
cũng vậy, “vạn sự khởi đầu nan”. 
Chị Nhã phải bắt đầu từ con "số 
không", khởi nghiệp từ nghề nuôi 
heo, đào hồ nuôi cá sấu, làm 
đường, quy hoạch tạo lập cơ ngơi 
trong 6 năm trời ròng rã, để nên 
dạng nên hình một khu nuôi trồng 
sinh thái, góp phần tạo lập một 
môi trường xanh bên cạnh các nhà 
máy và khu dân cư tại đây.

ĐẾN HÔM NAY, NHỮNG 
ĐIỀU MẮT THẤY TAI NGHE… 

Khu Du Lịch Sinh Thái Vườn 
Xoài  tọa lạc tại số 537, đường Đinh 
Quang Ân, ấp Tân Cang, xã Phước 
Tân, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
Không khí trong lành, một màu 
xanh cây lá  rộng  trên 50 ha. Vườn 
Xoài hôm nay trở thành điểm đến 
lý tưởng cho du khách: Tham 
quan sở thú, dã ngoại, giải trí, nghỉ 
dưỡng, ẩm thực & tổ chức sự kiện.

Tôi như lạc vào vùng thiên 
nhiên hoang dã trải rộng, những 
con đường nhỏ quanh co uốn lượn 

được vươn dài quanh những con 
suối, hàng cây cọ dầu xanh mát, 
cỏ cây hoa lá, tiếng chim hót, tiếng 
suối reo đan xen vào nhau, tạo nên 
một không gian thơ mộng bình yên. 
Hàng trăm du khách địa phương 
nhất là các vùng lân cận như TP Hồ 
Chí Minh, miền Trung... đã đến với 
Vườn Xoài tham gia các trò chơi 
mới lạ hấp dẫn như: Trượt cỏ, cưỡi 
Đà điểu, cưỡi voi Tây Nguyên, câu 
Cá sấu, chèo thuyền thúng, Kayak, 
bắn cung... Đặc biệt, vườn trẻ thơ với 
nhiều trò chơi mới lạ hấp dẫn  như: 
Vẽ tranh, tô tượng, xe điện đụng, 
tàu lượn siêu tốc… Hồ bơi thiết kế 

VŨ HUY BĂNG 

nhất định đến Vườn xoài!
Tôi có anh bạn thân thiết ở tỉnh Đồng Nai, nhiều lần được anh mời vào chơi, tôi có hỏi Đồng 
Nai của anh là đất công nghiệp, có chỗ nào vui chơi thư giãn, hòa mình với thiên nhiên 
không? Thế là như được khơi mạch, anh say sưa kể về khu du lịch sinh thái Vườn Xoài như một 
niềm tự hào địa phương. Lời kể của anh hôm nay đã thành hiện thực, tôi đang chiêm ngưỡng 
một Khu du lịch sinh thái Vườn Xoài như một vườn địa đàng trong kinh thánh dưới trần gian.
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theo tiêu chuẩn quốc tế, khung 
cảnh đẹp, làn nước trong xanh đủ 
để níu kéo du khách. Du khách có 
thể tự mình đi xe đạp, đi xe điện 
dạo quanh Hồ Hương Giang, Hồ 
Mẫu Tử, Hồ Hoài Nam... để cảm 
nhận làn gió mát cùng bầu không 
khí trong lành, ngắm những chú 
cá Nhật lững lờ đùa nghịch, ngắm 
vườn Lan, vườn Tre, các chậu cây 
bonsai, thảm cỏ xanh non quảng 
trường Thảo Nguyên, đặc biệt các 
em nhỏ thích thú tham quan, chụp 
hình với những loài thú quý hiếm 
của Sở thú Vườn Xoài được nhập 
về từ khắp nơi trên thế giới như: Hổ 
Bengal, hươu cao cổ, tê giác, linh 
dương, ngựa vằn, linh cẩu, báo đen, 
sư tử, voi,cá sấu, gấu ngựa, đà điểu, 
các loài chim quý hiếm như: Gà 
sao, phượng hoàng đất, chim công, 
đại bàng, giang sen, hồng hoàng, trĩ 
7 màu, gà lôi... Cá hải tượng khổng 
lồ, cá mập vây trắng...

Hệ thống nhà hàng lớn nhỏ 
khác nhau với tên gọi kiêu sa như 
nhà hàng Mẫu Tử, Vũ Nữ, Đồi Sim, 
Ngọc Điểm, Cây Thị, Cây Bồ Đề…. 
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, 
mến khách phục vụ đoàn thể, công 
ty, trường học lên đến hàng ngàn 
khách với các món ăn ngon, như 
đặc sản thịt đà điểu, thịt cá sấu 
và nơi đây cũng thường xuyên tổ 
chức: Tiệc cưới, liên hoan, tất niên, 
ẩm thực, Buffet, tiệc nướng…

Du khách yêu thể thao không  
thể bỏ qua nhà thi đấu đa năng 
thường xuyên tổ chức các giải đấu 
bóng bàn, bóng chuyền, cầu lông, 
bóng đá... Nếu khách đoàn muốn 
tổ chức buổi họp kín, sự kiện thì 
phòng hội nghị hiện đại, sang trọng 
có thể phục vụ quý khách từ 30 
khách đến 180 khách. Có lẽ một 
ngày tham quan đã thấm mệt thì 
hệ thống khách sạn thiết kế độc 
đáo, đầy đủ tiện nghi, sẽ mang đến 
cho du khách những giây phút nghỉ 
ngơi thư giãn tuyệt vời đúng như 
tên gọi khách sạn Bình An.      

VƯỜN XOÀI TRONG 
TẦM NHÌN MỚI

Tâm sự với chúng tôi, chị 
Dương Thị Nhã - Giám đốc Công 
ty TNHH Du lịch sinh thái Vườn 
Xoài cho biết: Được sự quan tâm 
của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, xem 
Vườn Xoài như một hòn ngọc xanh 
- lá phổi sinh thái của khu công 
nghiệp và địa phương, bản thân 
doanh nghiệp sẽ cố gắng duy trì và 
phát triển Vườn Xoài lên một quy 
mô mới, đáp ứng tình cảm của du 
khách và xứng tầm một  điểm du 
lịch tầm cỡ  phương Nam. Trong 
tầm nhìn mới, Vườn Xoài sẽ được 
đầu tư cả về lượng và chất, cơ ngơi 
khang trang hơn, tạo mọi tiện nghi 

cho du khách trong và ngoài nước 
về lưu trú, tham quan nghỉ dưỡng.

Đặc biệt, các loài chim, thú tại 
Việt Nam và khắp nơi trên thế giới, 
kể cả những loài có trong sách đỏ 
bảo vệ đặc biệt sẽ được quy tụ về 
đây ngày càng đồng bộ để trở thành 
cuốn sách giáo khoa sống cho các 
em học sinh và các thầy cô giáo. 
Tương lai không xa, Vườn Xoài 
không chỉ là nơi kinh doanh du lịch 
đơn thuần mà nó còn mang trong 
mình sứ mạng cao cả: Giáo dục, cải 
thiện môi trường, góp phần xanh 
hóa quê hương Đồng Nai thân yêu.

Và bạn còn chần chờ gì nữa, hè 
này nhất định về với Vườn Xoài! 

Chị Dương Thị Nhã (bên phải) - Giám đốc Khu du lịch Vườn Xoài hướng dẫn du 
khách tham quan

Du khách bên suối cá khu du lịch Vườn Xoài
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