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Ngày 28/3/2018, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 29/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, 
quản lý và sử dụng kinh phí Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT).

HỖ TRỢ KINH PHÍ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Theo đó, đơn vị chủ trì thực hiện Chương trình 
phát triển CNHT phải là cơ quan quản lý nhà 
nước về phát triển CNHT và tổ chức được 
giao nhiệm vụ; Có khả năng huy động các 

nguồn lực để tổ chức thực hiện Chương trình; Có chiến 
lược phát triển sản phẩm CNHT cụ thể trên thị trường 
mục tiêu; Nắm rõ nhu cầu sản phẩm CNHT của doanh 
nghiệp (DN); Có kinh nghiệm, năng lực trong việc 
tổ chức các hoạt động phát triển CNHT; Thực hiện 
Chương trình nhằm mang lại lợi ích cho cộng đồng 
DN, không nhằm mục đích lợi nhuận.

Các tổ chức, cá nhân đáp ứng đủ các điều kiện sẽ 
được hỗ trợ từ Chương trình phát triển CNHT như sau:

Đối với hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp 
CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách 
hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực CNHT: Mức hỗ trợ tối đa 100% được 
áp dụng cho các khoản chi phí: Xây dựng và ban hành 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; Tổ chức đánh giá, xác 
nhận năng lực doanh nghiệp CNHT; Tư vấn, hỗ trợ kỹ 
thuật cho doanh nghiệp CNHT; Tư vấn, hỗ trợ DN đầu 
tư vào lĩnh vực CNHT; Đánh giá và công nhận các DN 
có trình độ và quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế.

Mức hỗ trợ tối đa 70% các khoản chi phí: Tổ chức 
hội thảo xúc tiến thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
vào lĩnh vực CNHT; Tổ chức hội chợ triển lãm kết nối 
CNHT trong nước; Tổ chức, tham gia hội chợ triển 
lãm kết nối CNHT tại nước ngoài; Tổ chức đoàn giao 
dịch, xúc tiến đầu tư tại nước ngoài; Hỗ trợ các DN 
quảng bá, đăng ký thương hiệu sản phẩm CNHT với 
mức hỗ trợ tối đa không quá 50 triệu đồng/thương 
hiệu; Hỗ trợ tuyên truyền, quảng bá trên các phương 
tiện thông tin đại chúng về hoạt động CNHT trên báo 
giấy, báo điện tử, truyền thanh, truyền hình, ấn phẩm 
và các hình thức phổ biến thông tin khác với mức hỗ 
trợ tối đa với nội dung này là 70 triệu đồng/1 chuyên 
đề tuyên truyền...

Mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng trong việc hỗ trợ 
DN áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu của 
các chuỗi sản xuất toàn cầu trong quản trị DN, quản 
trị sản xuất.

Mức hỗ trợ tối đa 70% áp dụng trong việc hỗ trợ 
đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT.

Hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu gồm: Hỗ 
trợ tối đa 100% đối với công tác xây dựng tiêu chuẩn, 
quy chuẩn; Giới thiệu, phổ biến một số quy trình công 
nghệ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật; Mua trang thiết 
bị thử nghiệm chính cho các phòng thử nghiệm. Hỗ 
trợ tối đa 70% đối với việc thuê chuyên gia; Hợp tác 
quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ. Hỗ trợ tối đa 50%, đối với công tác nghiên cứu 
ứng dụng, sản xuất thử nghiệm, chuyển giao công nghệ 
cho các DN và các cơ sở nghiên cứu trong lĩnh vực 
CNHT; Hoàn thiện, đổi mới công nghệ và sản xuất thử 
nghiệm; Tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, 
hiện đại; Mua bản quyền, sáng chế, phần mềm; Thuê 
chuyên gia nước ngoài và đào tạo nguồn nhân lực; Các 
dự án nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm các sản phẩm 
CNHT; hỗ trợ một phần kinh phí nghiên cứu cho các 
tổ chức, cá nhân đã tự đầu tư nghiên cứu, phát triển và 
triển khai ứng dụng vào sản xuất có kết quả ứng dụng 
mang lại hiệu quả kinh tế;…

Mức hỗ trợ tối đa 100% áp dụng trong việc xây 
dựng và công bố thông tin về CNHT hàng năm./.

NHƯ QUỲNH (TH)

Ảnh minh họa
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Đứng trước khó khăn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong nước, ngày 
12/6/2017 Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ DNNVV và ngày 11/3/2018, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật hỗ trợ DN-
NVV. Đây được được kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp thiết thực và cụ thể nhằm hỗ trợ 
nhiều hơn cho sự phát triển của khối DN này. 

HỖ TRỢ CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Theo Nghị định 39/2018/NĐ-CP (NĐ 39), 
doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và 
hoạt động theo quy định của pháp luật về 
doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí xác định 

DNNVV theo quy định tại Điều 6 của Nghị định sẽ 
được hưởng những hỗ trợ sau:

HỖ TRỢ THÔNG TIN, TƯ VẤN, PHÁT 
TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

DNNVV được miễn phí truy cập thông tin quy 
định tại khoản 1, Điều 14, Luật Hỗ trợ DNNVV và 
tiếp cận mạng lưới tư vấn viên trên Cổng thông tin 
quốc gia hỗ trợ DNNVV và trang thông tin điện tử 
của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. DNNVV thông qua đó để 
lựa chọn tư vấn viên hoặc tổ chức tư vấn và dịch vụ 
tư vấn phù hợp nhu cầu của doanh nghiệp. DNNVV 
nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ tư vấn tại cơ quan, tổ chức 
hỗ trợ DNNVV.

DNNVV được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn 
(nhưng không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính 
theo quy định của pháp luật chuyên ngành) thuộc 
mạng lưới tư vấn viên. Cụ thể: DN siêu nhỏ được hỗ 
trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 03 
triệu đồng một năm; DN nhỏ được giảm tối đa 30% 
giá trị hợp đồng tư vấn, nhưng không quá 05 triệu đồng 
một năm; DN vừa được giảm tối đa 10% giá trị hợp 
đồng tư vấn, nhưng không quá 10 triệu đồng một năm; 
DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh (KD), DNNVV 
khởi nghiệp sáng tạo, DNNVV tham gia cụm liên kết 
ngành, chuỗi giá trị được miễn, giảm phí tư vấn theo 
quy định tại Chương IV của Nghị định 39.

DNNVV được hỗ trợ đào tạo khởi sự KD và quản 
trị KD với mức hỗ trợ tối thiểu 50% tổng chi phí của 

khóa đào tạo. Đối với học viên của DNNVV thuộc địa 
bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, DNNVV do 
nữ làm chủ được miễn học phí tham gia khóa đào tạo.

DNNVV khi cử lao động tham gia khóa đào tạo 
trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo dưới 03 
tháng thì được miễn chi phí đào tạo. Các chi phí còn 
lại do DNNVV và người lao động thỏa thuận.

HỖ TRỢ DNNVV CHUYỂN ĐỔI TỪ HỘ 
KINH DOANH

DNNVV chuyển đổi từ hộ kinh doanh sẽ được 
hỗ trợ:

Miễn phí hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục 
thành lập doanh nghiệp.

Miễn lệ phí đăng ký DN lần đầu tại cơ quan đăng 
ký KD; miễn phí công bố nội dung đăng ký KD lần đầu 
tại Cổng thông tin đăng ký DN quốc gia cho DNNVV 
đổi từ hộ KD đáp ứng được điều kiện về hồ sơ quy định 
tại khoản 2, Điều 15, NĐ 39.

Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép KD lần 
đầu đối với ngành nghề KD có điều kiện. DNNVV 
chuyển đổi từ hộ KD tiếp tục hoạt động sản xuất KD 
ngành, nghề KD có điều kiện mà không thay đổi về 
quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước 
có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép. Cơ quan 
quản lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm cấp 
lại giấy phép trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ 
khi nhận được đơn. Trường hợp DNNVV chuyển 
đổi từ hộ KD vẫn sản xuất KD ngành nghề KD có 
điều kiện mà thay đổi về quy mô thì cơ quan quản 
lý nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm tư vấn, 
hướng dẫn miễn phí về quy trình, thủ tục việc cấp 
phép lần đầu.

NHIỀU CHÍNH SÁCH MỚI
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Miễn lệ phí môn bài, tư vấn hướng dẫn về thủ tục 
hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 
năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp lần đầu.

HỖ TRỢ DNNVV KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO
DNNVV khởi nghiệp sáng tạo quy định tại khoản 

2, Điều 3, Luật Hỗ trợ DNNVV khi đáp ứng điều kiện 
hỗ trợ Điều 17 quy định tại khoản 1, Luật Hỗ trợ DN-
NVV được hỗ trợ những nội dung sau:

Hỗ trợ tư vấn về sở hữu trí tuệ; Khai thác và phát 
triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng; Thử 
nghiệm, hoàn thiện sản phẩm mới, mô hình KD mới; 
Hỗ trợ về ứng dụng, chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ 
về đào tạo, thông tin, xúc tiến thương mại, thương mại 
hóa; Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu 
làm việc chung.

HỖ TRỢ DNNVV THAM GIA CỤM LIÊN 
KẾT NGÀNH CHUỖI GIÁ TRỊ

DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi 
giá trị quy định tại khoản 2, khoản 7, Điều 3, 
Luật Hỗ trợ DNNVV hoạt động trong lĩnh vực 
sản xuất, chế biến đáp ứng điều kiện quy định tại 

khoản 1, Điều 19, Luật Hỗ trợ DNNVV được hỗ 
trợ như sau:

Hỗ trợ 50% chi phí đối với các khóa đào tạo nâng 
cao trình độ công nghệ, kỹ thuật sản xuất chuyên biệt 
tại hiện trường nhưng không quá 30 triệu đồng trên 01 
khóa đào tạo cho một DN và không quá 01 khóa đào 
tạo trên năm.

Hỗ trợ liên kết sản xuất, kinh doanh, cụ thể: Hỗ trợ 
100% giá trị hợp đồng tư vấn về thúc đẩy liên kết trong 
cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; Xây dựng các dự án 
liên kết KD nhằm thúc đẩy phát triển thị trường, nâng 
cao giá trị của sản phẩm, hàng hóa.

Hỗ trợ phát triển thương hiệu, mở rộng thị trường.

Tư vấn về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, 
chất lượng.

Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử 
nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Kể từ ngày Nghị định 39 có hiệu lực thi hành, hoạt 
động hỗ trợ DNNVV trước thời điểm này được tiếp 
tục thực hiện theo nội dung, chương trình, kế hoạch 
đã được phê duyệt và được hưởng các hỗ trợ mới theo 
quy định tại Nghị định này 

BAN BIÊN TẬP

Nhiều chính sách mới sẽ hỗ trợ DNNVV
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Năm qua, nước ta đã thu được nhiều thành tựu về phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, 
an ninh, kinh tế đối ngoại… Có được thành quả này, một phần lớn nhờ vào sự đột phá của 
Chính phủ về cải cách, từ đó tạo niềm tin cho người dân và doanh nghiệp, tạo đà cho kinh 
tế tăng trưởng.

ĐỂ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG

QUỲNH ANH

TẬP TRUNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO DOANH NGHIỆP 

KẾT QUẢ TỪ NHỮNG NỖ LỰC
Năm 2017, nước ta đã có rất nhiều nỗ lực trong 

cải cách thủ tục hành chính. Hành động mạnh mẽ 
nhất trong cải cách hành chính (CCHC) là từ Bộ Công 
Thương khi Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định 
ban hành phương án cắt giảm 675/1.216 điều kiện kinh 
doanh và 183 thủ tục hành chính thuộc quản lý của 
Bộ Công Thương. Tiếp theo đó, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn cũng đã đề xuất bãi bỏ, sửa đổi 
118/345 điều kiện đầu tư kinh doanh; Bộ Tài chính đề 
xuất bãi bỏ một số điều kiện kinh doanh đối với doanh 
nghiệp (DN) kinh doanh trong lĩnh vực đòi nợ; Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đề xuất bãi bỏ một ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, sửa đổi 76/163 điều kiện đầu 
tư, kinh doanh; Bộ Xây dựng đang nghiên cứu đề xuất 
bãi bỏ 41,3% và đơn giản hóa 43,7% tổng số điều kiện 
kinh doanh…

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo CCHC của Chính phủ 
tại cuộc họp trực tuyến ngày 08/02/2017, những nỗ lực 
cải cách thủ tục hành chính thời gian qua đã có đóng 
góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và được người 
dân, doanh nghiệp (DN), cộng đồng quốc tế đánh giá 
cao. Năm 2017 đã có gần 127.000 DN thành lập mới. 
Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký 
cũng cao nhất trong 10 năm qua, đạt mức kỷ lục gần 36 
tỷ USD. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, môi 
trường kinh doanh của Việt Nam tăng 14 bậc so với năm 
2016, xếp vị trí thứ 68/190 quốc gia và nằm trong nhóm 
dẫn đầu các nước ASEAN. Cùng với đó, năng lực cạnh 
tranh toàn cầu 2017-2018 của Việt Nam tăng 5 bậc, chỉ 
số đổi mới sáng tạo toàn cầu tăng 12 bậc.

Để tiếp tục thực hiện mục tiêu cắt giảm, đơn giản 
hóa 50% danh mục hàng hóa, thủ tục kiểm tra liên ngành 

và điều kiện đầu tư kinh doanh, hướng tới đưa Việt Nam 
vào nhóm ASEAN - 4 về năng lực cạnh tranh và đầu 
tư kinh doanh trong năm 2018, ngày 15/01/2018, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định 08/2018/NĐ-
CP nhằm sửa đổi một số nghị định liên quan đến điều 
kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương. Theo đó, 675 điều kiện đầu tư kinh doanh 
được cắt giảm thuộc 8 lĩnh vực: Xăng dầu; thuốc lá; 
điện lực; nhượng quyền thương mại; thương mại điện tử; 
hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; lĩnh vực kinh doanh 
thực phẩm thuộc quản lý chuyên ngành của Bộ Công 
Thương. Sau khi cắt giảm số điều kiện chỉ còn 591 điều 
kiện. Ngày 27/4/2018, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh tiếp tục ký quyết định cắt giảm, đơn giản hóa 
54 thủ tục hành chính. Như vậy, đây được xem là “cuộc 
cách mạng lần thứ 3” trong lịch sử ngành Công Thương.

Theo TS Trần Đình Cung - Viện trưởng Viện 
Nghiên cứu quản lý Kinh tế Trung ương: “Bộ Công 
Thương đã tạo nên một thay đổi rất lớn trong môi 
trường kinh doanh mà Bộ quản lý. Nếu tất cả các Bộ 
đều thực hiện quyết liệt và dứt khoát như Bộ Công 
Thương thì đây chính là sự đột phá. Từ đó sẽ cải thiện 
được chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt 
Nam và nâng cao được năng lực cạnh tranh”.

DOANH NGHIỆP KỲ VỌNG HƠN NỮA
Có thể thấy, đối tượng thụ hưởng trong việc cắt 

giảm chính là các doanh nghiệp, họ ủng hộ và kỳ vọng 
hơn nữa trong việc cắt giảm điều kiện kinh doanh của 
ngành Công Thương. Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều 
doanh nghiệp cũng đặt ra câu hỏi: Sau khi cắt giảm, 
liệu có nẩy sinh ra những giấy phép con hay không?

Lý giải về vấn đề này, phía Bộ Công Thương khẳng 
định, cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh thể hiện 
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một tư duy xuyên suốt của Bộ hơn một năm qua trong 
việc tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Chính 
vì thế sẽ khó có thể đã cắt đi rồi lại tái lập. “Một trong 
5 nguyên tắc mà chúng tôi đề ra cho việc cắt giảm 
cũng như duy trì các điều kiện kinh doanh là phải tuân 
thủ các tiêu chí, quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư năm 
2014. Sau này, khi ban hành các điều kiện kinh doanh 
cũng phải tuân thủ các tiêu chí đó. Đây chính là yếu 
tố cản trở việc tái lập các điều kiện kinh doanh đã bị 
cắt giảm” - Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc 
Khánh cho biết.

Với những nỗ lực của Chính phủ trong đơn giản 
hóa các điều kiện kinh doanh thời gian qua đã giúp 
giảm bớt các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi hơn 
cho DN trong nước cũng như các nhà đầu tư nước 
ngoài, làm cho các nhà đầu tư yên tâm hơn khi quyết 
định đầu tư dài hạn tại VN, tạo cơ hội việc làm, tăng 
giá trị doanh thu xuất khẩu, góp phần vào tăng trưởng 
kinh tế VN. Nhưng hiện nay, vẫn có nhiều ý kiến cho 
rằng, việc cắt giảm một số thủ tục mới chỉ là cắt giảm 
về số lượng, còn chất lượng của việc cắt giảm này lại 
không có giá trị thực tế. Điển hình, với nhóm ngành 
kinh doanh thực phẩm sẽ cắt giảm 215 điều khoản 
kinh doanh, một số điều khoản cắt giảm như: Cơ sở 
SXKD thực phẩm phải có giấy chứng nhận đăng ký 

DN, Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ có giá trị 
pháp lý tương đương. Tuy nhiên, trên thực tế, kinh 
doanh bất kỳ ngành nghề nào đều phải đăng ký giấy 
tờ trên. Hay với ngành nghề thương mại điện tử, Bộ 
Công Thương bỏ điều kiện thiết lập website TMĐT 
bán hàng cần có tên miền hợp lệ và tuân thủ về quy 
định quản lý thông tin trên internet. Tuy nhiên các 
DN cho rằng, việc cắt giảm điều kiện này cũng không 
có nhiều ý nghĩa vì nó không giúp hoạt động của DN 
thông thoáng hơn…

Theo các chuyên gia, trong thời gian tới, để việc 
thực hiện cải cách, cắt giảm các điều kiện kinh doanh 
được thuận lợi thì cần phải có cơ chế giám sát việc 
thực thi. Các bộ ngành khi có đề xuất cắt giảm điều 
kiện kinh doanh thì cũng cần phải kèm theo đó là 
cơ chế đánh giá giám sát việc thực hiện, để đảm bảo 
rằng cải cách trên văn bản và thực tế có sự đồng nhất, 
đáp ứng được yêu cầu, mong muốn của DN. Đảm 
bảo đây là sự thay đổi thực chất và DN thực sự là 
đối tượng được hưởng lợi từ quy định này của Chính 
phủ. Bên cạnh đó, cũng rất cần sự tham gia của tất 
cả các cơ quan, tổ chức cũng như người kinh doanh 
trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh tự 
do, cạnh tranh, thuận lợi, minh bạch, chi phí thấp, 
hiệu quả cao 

Đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiêp



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Thương hiệu là một phần quan trọng trong khối tài sản của doanh nghiệp, giá trị của thương 
hiệu có thể chiếm tới 70% tổng tài sản của một doanh nghiệp, thậm chí có những thương hiệu 
trở thành vô giá. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu, thương hiệu là yếu tố ảnh hưởng 
trực tiếp tới khả năng tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ chưa tạo dựng và khẳng định được thương hiệu của mình, doanh nghiệp 
chưa có ý thức xây dựng thương hiệu, dẫn đến nhiều hạn chế trong bối cảnh cạnh tranh cả 
trong và ngoài nước. Bài viết của phóng viên Xuân Lan nhan đề “Xây dựng thương hiệu cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa khó ở đâu?” sẽ nói rõ hơn vấn đề này.

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CHO 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHÓ Ở ĐÂU?

XUÂN LAN

Ý KIẾN CỦA DOANH NGHIỆP
Bà Nguyễn Thị Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần 

sản xuất và xuất khẩu quế hồi Việt Nam đề cập về tính 
cấp thiết việc xây dựng thương hiệu: “Chúng tôi thấy 
những doanh nghiệp của Việt Nam đang còn yếu và 
hạn chế trong việc quan tâm thiết kế về thương hiệu 
như thiết kế về bao bì sản phẩm. Tôi nghĩ rằng, việc 
thiết kế thương hiệu, bao bì đóng vai trò rất quan trọng 
đối với doanh nghiệp, nó thể hiện tính chuyên nghiệp, 
phong cách làm việc như uy tín của doanh nghiệp. Các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ nên chú trọng đến việc xây 
dựng thương hiệu cho công ty cũng như thiết kế cho 
những sản phẩm vì sản phẩm của mình tốt mà mình 
không làm thương hiệu tốt thì thật là đáng tiếc...”. 
Bà Đinh Thùy Hương - Giám đốc điều hành Công ty 
Nguyễn Gia nêu: “Doanh nghiệp chúng tôi phải cạnh 
tranh găy gắt với rất nhiều loại trà trên thị trường. Mặc 
dù chúng tôi rất tự tin về sản phẩm của mình từ mẫu 
mã thiết kế đến bao bì đẹp và được đăng ký ở Cục Sở 
hữu trí tuệ. Về chất lượng và tất cả thành phần đều đã 
có giấy chứng nhận an toàn của Bộ Y tế nhưng chúng 
tôi vẫn chưa thành công...”.

Ý KIẾN CỦA NHÀ QUẢN LÝ
Tại sao các doanh nghiệp nhỏ và vừa mặc dù có sản 

phẩm tốt nhưng vẫn chưa xây dựng được thương hiệu 
thu hút người tiêu dùng trong nước và nước ngoài? 
Phải chăng là do việc hiểu về xây dựng thương hiệu 
của các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn hạn chế, việc 
tiếp cận thông tin chưa đầy đủ hoặc không thể tiếp 
cận được. Mặt khác, doanh nghiệp vừa và nhỏ có quy 

mô vốn, lao động ít và doanh thu, lợi nhuận thường ở 
mức hạn chế, nên nguồn tài chính đang tập trung vào 
kinh doanh và sản xuất mà chưa chú trọng đến việc xây 
dựng thương hiệu, chưa sẵn sàng đầu tư xây dựng một 
bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh. Cục Xúc tiến 
thương mại - Bộ Công Thương đang đưa ra hàng loạt 
giải pháp đồng bộ giúp doanh nghiệp xây dựng thương 
hiệu, trong đó có doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các doanh 
nghiệp sẽ được hỗ trợ về truyền thông, tập huấn, đào 
tạo kỹ năng, quảng bá giới thiệu thương hiệu của doanh 
nghiệp ra thị trường trong nước và quốc tế. Tuy nhiên, 
các doanh nghiệp sau khi xây dựng được thương hiệu 
phải giữ và duy trì chất lượng, uy tín sản phẩm một 
cách lâu dài bền vững. 

Theo ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại - Bộ Công Thương thì có khá nhiều cơ hội 

Sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
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cho doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc xây dựng và 
quảng bá thương hiệu nếu biết cách khai thác: “Thông 
qua hội chợ, nhất là khách hàng quốc tế đến xem hàng 
hóa, mẫu mã, kiểu dáng rồi đàm phán ký kết hợp đồng. 
Thay vì việc doanh nghiệp vừa và nhỏ yếu về nguồn 
lực, không có kỹ năng đàm phán quốc tế, không biết 
địa chỉ email của khách hàng tiềm năng thì tại đây hội 
chợ, họ có thể gặp được hàng trăm, hàng nghìn khách 
hàng và thông qua đó hợp đồng được ký kết. Đặc biệt, 
việc quảng bá thương hiệu của DN vừa và nhỏ ra thị 
trường trong nước và quốc tế thông qua số lượng hợp 
đồng sẽ được đàm phán, ký kết tại hội chợ...”.

Ý KIẾN CỦA CHUYÊN GIA
Theo các chuyên gia tư vấn, quá trình làm thương 

hiệu không phải là việc chỉ thiết kế một cái logo hay 
đăng ký sở hữu trí tuệ, mà đó là toàn bộ quá trình hoạt 
động kinh doanh khiến cho khách hàng có thể nhớ đến 
thương hiệu của doanh nghiệp. Vì vậy, doanh nghiệp 
phải càng hướng đến khách hàng nhiều hơn, phục vụ 
khách hàng tốt hơn, tìm mọi biện pháp để khách hàng 
nhớ đến sản phẩm nhiều hơn. Theo bà Đặng Thanh Vân 
- chuyên gia tư vấn chiến lược thương hiệu của Công ty 
Cổ phần thương hiệu và quản trị Thanhs, thì các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ ở những thị trường lớn đang dùng 
đòn bẩy là internet để truyền thông bán hàng, nhưng 
đây không phải là giải pháp để làm thương hiệu. Doanh 
nghiệp ở địa phương thì không có cơ hội để tiếp cận với 
những đề tài nóng truyền thông trên internet nên rất khó 
khăn trong quá trình xây dựng thương hiệu. 

Qua tìm hiểu thực tế, Công ty Cổ phần thương hiệu 
và quản trị Thanhs đã đưa ra giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp vừa và nhỏ thành công trên con đường xây 
dựng thương hiệu như Saigon My Spa - trong lĩnh vực 
hóa mỹ phẩm và dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. Bà Đặng 
Thanh Vân nêu kinh nghiệm xây dựng thương hiệu: 
“Từ năm 2016 đến nay chúng tôi có một chiến lược đó 
là sứ mệnh của Thanhs đồng hành cùng doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Chúng tôi có mục tiêu là đến năm 2020 là 
đồng hành cùng với 50.000 doanh nghiệp Việt Nam cất 
cánh thông qua các hoạt động như chia sẻ. Công ty của 
chúng tôi tổ chức rất nhiều hội thảo, chuyên đề đi sâu 
vào chiến lược dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và 
đều miễn phí, giúp cho DN có khả năng tiếp cận nhiều 
hơn đến quy trình xây dựng và thúc đẩy doanh nghiệp 
Việt Nam có hướng đi đúng, cách làm đúng và tầm 
nhìn đúng và có chiến lược đúng...”.

Theo các chuyên gia tư vấn về thương hiệu, một số 
doanh nghiệp đã bằng lòng với những gì thu được, nhất 
là những doanh nghiệp trẻ mà không đầu tư toàn bộ 
tâm sức cũng như nguồn lực con người và trí tuệ vào 
việc đổi mới sáng tạo khiến cho sản phẩm chưa thực 
sự cạnh tranh trên thị trường. Và câu chuyện xây dựng 
thương hiệu cho doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm ngay ở 
nút thắt đó. Chỉ khi nào các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
thực sự đầu tư vào khâu sản xuất để tạo ra bằng sự sáng 
tạo, khác biệt và có phương pháp truyền thông hiệu 
quả, thì khi đó thương hiệu của họ mới “độc nhất vô 
nhị” trong lòng khách hàng 

Sản phẩm của doanh nghiệp vừa và nhỏ
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PV: Thời gian gần đây những thông tin liên quan 
đến việc khách hàng bỗng dưng mất tiền trong tài 
khoản, mất tiền trong sổ tiết kiệm… diễn ra khá dồn 
dập. Với góc nhìn của chuyên gia trong ngành, ông 
nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Những câu chuyện khách 
hàng mất tiền thời gian qua cho thấy, hệ thống bảo mật 
của ngân hàng đang có vấn đề.Thực trạng ở Việt Nam, 
các ngân hàng thường đầu tư mua hệ thống công nghệ 
chứ không thực hiện thuê công nghệ từ những công ty 
chuyên cho thuê công nghệ đối với hoạt động ngân hàng 
như ở nước ngoài. Theo tôi, việc thuê công nghệ sẽ giúp 
hoạt động bảo mật của hệ thống ngân hàng an toàn hơn, 
bởi các công ty cho thuê luôn luôn thực hiện cập nhật 
các phần mềm mới nhất. Thực tế cho thấy, việc đầu tư 
hay nâng cấp công nghệ tốn rất nhiều chi phí là rất lớn 
và không phải lúc nào các ngân hàng tại Việt Nam cũng 
dư tiền để đầu tư cho công nghệ mới. Đây cũng là một 
trong những nguyên nhân khiến hệ thống công nghệ 
thông tin của phần lớn ngân hàng tại Việt Nam luôn đi 
sau so với nhiều quốc gia trên thế giới. Một điều quan 
trọng nữa, các tin tặc luôn tìm được lỗ hổng của công 
nghệ để tấn công, nếu như các ngân hàng không liên tục 
cải thiện hệ thống công nghệ thông tin thì việc bị tin tặc 
tấn công sẽ luôn luôn xảy ra.

PV: Nói như vậy thì sử dụng tài khoản tại ngân 
hàng không thực sự an toàn?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Tôi cho rằng, không có 
một hệ thống bảo vệ nào an toàn 100%. Bởi lẽ, tất cả 
các hệ thống công nghệ thông tin đều có lỗ hổng để tin 

tặc tấn công. Chúng ta luôn đặt niềm tin vì không có 
một hệ thống nào có thể bảo vệ an toàn hơn là ngân 
hàng. Nếu giữ tiền trong két sắt ở nhà hay gửi cho một 
người thân quen cũng không thể an toàn bằng ngân 
hàng, thành ra cũng không có cách nào ngoài việc bỏ 
tiền vào ngân hàng. Vì vậy, để tránh rủi ro khi gửi tiền 
ngân hàng, người gửi tiền phải thường xuyên kiểm tra 
tài khoản. Đồng thời sử dụng các ứng dụng dựa trên 
nền tảng công nghệ mới như: Internet banking, mobile 
banking, SMS banking, OTP… để tăng tính bảo mật cho 
tài khoản của mình tại ngân hàng. Điều quan trọng là 
phải luôn luôn theo dõi tài khoản và phải đổi mật khẩu 
thường xuyên với tần suất một tháng/lần.

PV: Với những vụ mất tiền như thời gian qua, trách 
nhiệm thuộc về ai, thưa ông?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Chắc chắn là sẽ thuộc 
về ngân hàng. Nếu khách hàng không trực tiếp hay 
gián tiếp trong việc lộ thông tin tài khoản dẫn đến mất 
tiền thì trách nhiệm bồi thường thuộc về ngân hàng. 
Các ngân hàng không thể trốn tránh trách nhiệm hay 
trì hoãn bồi thường tiền cho khách hàng.

PV: Vậy tại sao những vụ mất tiền trong tài khoản 
có giá trị vài trăm triệu đến nhiều tỷ đồng các ngân 
hàng lại không lập tức trả tiền cho khách hàng mà 
viện cớ chuyển sang cơ quan công an để điều tra, sau 
đó dựa trên các phán quyết của tòa án mới xử lý bồi 
thường hay không bồi thường cho khách hàng?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Theo tôi, đây là những 
động thái các ngân hàng tại Việt Nam cần xem xét lại. 

“BỊT LỖ HỔNG” 
NGÂN HÀNG 

Để ngăn chặn những vụ việc khách hàng mất tiền trong tài khoản 
ngân hàng tại một số ngân hàng thời gian qua, phóng viên Lan 
Nguyễn đã trao đổi với chuyên gia tài chính ngân hàng Nguyễn 
Trí Hiếu. Ông cho rằng, đầu tư cho công nghệ thông tin và thường 
xuyên xem xét lại quy trình bảo mật thông tin là rất quan trọng 
đối với mỗi ngân hàng.

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU
Chuyên gia tài chính ngân hàng 
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Thực tế thời gian tôi làm trong ngành ngân hàng tại Mỹ 
cho thấy, với các vụ khách hàng mất tiền các ngân hàng 
cũng cần có thời gian để điều tra, nhưng khi phát hiện 
khách hàng không liên quan hay không làm mất thông 
tin bảo mật, ngay lập tức các ngân hàng sẽ thực hiện 
bồi thường. Trong trường hợp nếu còn nghi vấn, các 
ngân hàng sẽ chuyển khoản tiền bồi thường đó vào một 
tài khoản phong tỏa nào đấy để khách hàng biết rằng 
tiền là được trả rồi nhưng không được sử dụng cho đến 
khi nào cuộc điều tra kết thúc. Theo tôi, những thông 
lệ như vậy, các ngân hàng tại Việt Nam nên học hỏi để 
có những xử lý nhanh nhạy hơn.

PV: Những năm qua, các ngân hàng luôn công bố 
triển khai những hệ thống công nghệ mới với các tính 
năng an toàn và bảo mật hơn. Tuy nhiên, số lượng vụ 
việc khách hàng bỗng dưng mất tiền cũng ngày càng 
nhiều. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Tôi cũng ngạc nhiên về 
điều này. Thời gian qua, các ngân hàng thương mại 
cũng như Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) 
đều cho biết, vấn đề bảo mật của ngành ngân hàng 
ngày càng tốt hơn, số lượng ngân hàng đầu tư công 
nghệ mới an toàn và bảo mật hơn ngày càng tăng. Tuy 
nhiên, những vụ việc mất tiền trong của trong tài khoản 
của khách hàng cũng càng ngày càng tăng, đây là điều 
không thể giải thích được. Do đó, để tăng niềm tin nơi 
khách hàng, tôi cho rằng, ngoài các tuyên bố mang 
tính trấn an dư luận, thì các ngân hàng cần phải công 
bố những dữ kiện liên quan đến việc đầu tư và công 
nghệ thông tin, ví như: Số tiền đầu tư công nghệ, chi 
phí thường xuyên đại tu, bảo trì hệ thống công nghệ…
Nếu giữa lời nói và hành động không đồng nhất sẽ tạo 

ra những lo ngại và khiến khách hàng mất niềm tin vào 
ngân hàng.

PV: Để giảm thiểu những rủi ro cho khách hàng, 
theo ông, ngành ngân hàng cần có những động thái 
quyết liệt như thế nào?

Ông NGUYỄN TRÍ HIẾU: Đối với các ngân hàng 
thương mại, tôi cho rằng, đầu tư cho công nghệ thông 
tin và thường xuyên xem xét lại quy trình bảo mật 
thông tin là rất quan trọng đối với mỗi ngân hàng. Các 
ngân hàng cần thường xuyên thực hiện các đánh giá 
xem hệ thống công nghệ thông tin của mình an toàn 
đến đâu, thậm chí có thể mời các công ty tư vấn về 
công nghệ vào để thử nghiệm các cuộc tấn công nhằm 
phát hiện ra các lỗ hổng, từ đó tìm ra các giải pháp để 
ngăn chặn.

Còn đối với NHNN, theo tôi, thời gian qua, NHNN 
đã làm tốt công việc của mình. NHNN đã luôn luôn 
kêu gọi các ngân hàng tăng cường đầu tư công nghệ để 
tăng tính bảo mật. Tuy nhiên, vấn đề là các cơ quan 
quản lý chỉ có thể giám sát các ngân hàng bằng các quy 
định, còn việc hệ thống công nghệ của ngân hàng có lỗ 
hổng thì cơ quan quản lý cũng “bó tay”. Để tăng tính 
bảo mật cho hệ thống ngân hàng, tôi cho rằng, NHNN 
cũng cần xem xét và điều chỉnh lại các quy định liên 
quan đến bảo mật hệ thống công nghệ thông tin tại các 
ngân hàng theo hướng chặt chẽ hơn nữa. Tuy nhiên, cơ 
quan quản lý cũng chỉ dừng lại ở chừng mực đó thôi, 
còn việc tạo “bức tường lửa”, tạo sự an toàn như thế 
nào lại nằm trong tay các hàng thương mại.

PV: Xin cảm ơn ông!

LAN NGUYỄN (thực hiện)

Ngân hàng cần tạo niềm tin cho khách hàng
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EVN
ĐÁP ỨNG NHU CẦU ĐIỆN QUÝ II/2018 

TĂNG TRƯỞNG KHOẢNG 12,5%
Với nhận định quý II hàng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng 
thẳng nhất trong năm về mặt cung cấp điện toàn hệ thống, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đề ra mục tiêu đảm bảo vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, 
đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II/2018 với mức tăng trưởng dự kiến 
khoảng 12,5% so với cùng kỳ. 

Theo đó, tháng 5/2018, sản lượng điện bình 
quân toàn hệ thống dự kiến ở mức 635,2 
triệu kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất 
dự kiến khoảng 33.500 MW. EVN duy trì 

mục tiêu khai thác tối ưu, đồng thời các nhà máy thủy 
điện, nhiệt điện đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho 
các địa phương. Hiện nay, các NMĐ đã khẩn trương 
hoàn thành công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch để 
nâng cao độ khả dụng; Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu 
(than, dầu...), vật tư, thiết bị, nhân lực, sẵn sàng đáp 
ứng yêu cầu huy động của Trung tâm Điều độ HTĐ 
Quốc gia; Vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền 
tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong điều 
kiện truyền tải cao cho miền Nam; Chuẩn bị sẵn sàng 
các phương án cung ứng điện do phụ tải tăng cao, 
đặc biệt tại khu vực miền Bắc; Chuẩn bị sẵn sàng các 
phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu 
nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, 
đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mùa mưa, bão 
năm 2018 sắp đến.

Về công tác đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục tập 
trung thi công, hoàn thành các mục tiêu tiến độ quý 
II/2018 như: Hoàn thành cấp PAC tổ máy số 1 dự án 
NĐ Vĩnh Tân 4 và đảm bảo cung cấp đủ than phục vụ 
phát điện thương mại cho các tổ máy; Hoàn thành cấp 
PAC cho cả 2 tổ máy dự án NĐ Thái Bình, đẩy nhanh 
thi công các hạng mục thuộc đường găng gói EPC, đặc 
biệt hạng mục FGD tổ máy của NĐ Duyên Hải 3 MR... 
Đối với lưới điện, EVN tiếp tục tập trung triển khai các 
dự án cấp bách phục vụ cấp điện các tháng mùa khô 
và cả năm 2018, phấn đấu hoàn thành đóng điện trong 
tháng 5 một số công trình quan trọng: Nhánh rẽ 1C sau 
TBA 220 kV Phố Nối; ĐZ 220/500 kV Long Biên - Bắc 
Ninh 2; TBA 220 kV Phong Điền, Cần Thơ; ĐZ 220 

kV Quảng Ngãi - Quy Nhơn (GĐ2)...; Đảm bảo hoàn 
thành trong tháng 5 các công trình lưới điện 110 kV 
như: ĐZ Nghĩa Lộ - Cẩm Khê; đấu nối 110 kV sau trạm 
220 kV Tràng Bạch; lắp máy 2 trạm 220 kV Tây Hồ; 
TBA 110 kV Công viên Thống Nhất; cải tạo ĐZ 110 kV 
Hà Đông - Quốc Oai; Tiếp tục đảm bảo cấp điện cho 
nuôi tôm và triển khai thực hiện xóa câu đuôi trên địa 
bàn các tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ.

Đối với một số nhiệm vụ công tác khác, EVN 
sẽ triển khai Chương trình phần mềm quản lý khách 
hàng CMIS 3.0 tại 18 Công ty Điện lực tỉnh/ thành 
phố; Triển khai phương án giải quyết thủ tục “01 cửa 
liên thông” tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bắc Ninh; Tổ 
chức Đại hội cổ đông lần đầu đối với EVNGENCO3 
sau khi Thủ tướng Chính phủ thông qua việc điều 
chỉnh Phương án cổ phần hóa EVNGENCO3; Tiếp 
tục tích cực triển khai các bước CPH các EVNGEN-
CO1 và 2... 

THĂNG LONG

EVN đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý 
II/2018 với mức tăng trưởng khoảng 12,5%
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DỰ ÁN PHẦN MỀM MỚI DO EVN PHÁT TRIỂN
ĐƯỢC NHẬN DANH HIỆU “SAO KHUÊ 2018”

Đó là phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng (Investment Management Information System 
– gọi tắt là IMIS) của Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ Thông tin (EVNICT) – 
đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ 
công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) bình chọn là sản phẩm tiêu biểu của ngành Phần 
mềm, dịch vụ CNTT Việt Nam. Sản phẩm vừa được vinh danh trong Lễ công bố và trao 
Danh hiệu Sao Khuê 2018 vào ngày 21/4/2018, tại Hà Nội.

Phần mềm Quản lý đầu tư xây dựng là một hệ 
thống quản lý thông tin tích hợp do EVN chỉ 
đạo ý tưởng thiết kế, xây dựng và thực hiện dựa 
trên nền tảng công nghệ hiện đại, được áp dụng 

thống nhất cho tất cả các đơn vị trong toàn Tập đoàn. 
Mục đích của phần mềm là nhằm hiện đại hóa công 
tác quản lý và nâng cao hiệu quả điều hành thông qua 
việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đồng thời 
nâng cao năng lực quản lý dự án và chất lượng dự án 
đầu tư xây dựng. Phần mềm giúp cung cấp các chức 
năng, công cụ quản lý, theo dõi, xử lý các công việc 
trong dự án một cách tổng thể và toàn bộ vòng đời 
của dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và 
kết thúc đầu tư. 

EVNICT được giao nhiệm vụ thiết kế phầm mềm 
để hướng đến đảm bảo các yêu cầu trong công tác 
quản lý đầu tư xây dựng của nhà nước cũng như dựa 
trên thực tiễn trong công tác quản lý các công trình 
đầu tư xây dựng tại dự án nhà máy điện, lưới điện đã 
được áp dụng tại các đơn vị thi công trong và ngoài 
nước, nhằm nâng cao tính khả dụng và hiệu quả cho 
các đơn vị sử dụng. Bên cạnh đó, hệ thống còn cho 
phép kết nối, tích hợp với các phần mềm E-Office, web 
đấu thầu của EVN để tích hợp các dữ liệu liên quan tới 
công tác đấu thầu, văn bản, hồ sơ tương ứng trong quá 
trình đầu tư xây dựng các dự án. Tính đến thời điểm 
hiện tại, sản phẩm đang được áp dụng tại 209 đơn vị 
trong Tập đoàn.

Đây là lần thứ năm, EVNICT đạt giải Sao Khuê 
cho các sản phẩm phần mềm. Trước đó: Năm 2006, 
EVNICT đạt giải Sao Khuê cho sản phẩm Hệ thống 
thông tin quản lý khách hàng CMIS; Năm 2007, đạt giải 
Sao Khuê cho sản phẩm phần mềm Tính cước Viễn 
thông công cộng; Năm 2008, đạt giải Sao Khuê cho sản 
phẩm phần mềm Thị trường điện. Năm 2014, EVNICT 
đã đạt giải Sao Khuê cho hai sản phẩm phần mềm là: 

Hệ thống quản lý hóa đơn điện tử và Hệ thống thông 
tin quản lý kỹ thuật lưới điện.

Chương trình Sao Khuê là hoạt động đánh giá 
chuyên môn tin cậy, uy tín nhất của ngành Phần mềm 
và dịch vụ CNTT Việt Nam. Chương trình bình chọn 
và công nhận các sản phẩm dịch vụ xuất sắc, uy tín 
hàng đầu của Ngành do VINASA tổ chức hàng năm 
với sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, bắt 
đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, dịch vụ được công 
nhận Danh hiệu Sao Khuê luôn có chất lượng, hiệu quả 
vượt trội, được khách hàng tin tưởng, lựa chọn và tạo 
được lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

Năm nay, ngoài phần thưởng là cúp Sao Khuê, 
EVNICT còn vinh dự được VINASA lựa chọn là một 
trong 15 doanh nghiệp tiêu biểu tích cực trên tổng số 
74 doanh nghiệp được trao tặng Kỷ niệm chương từ 
VINASA 

THANH BA

Ông Lê Quốc Anh - Trưởng Dự án - Đại diện EVNICT đón nhận 
giải thưởng
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EVNNPT:

TUẤN ANH

Theo kế hoạch được EVN giao năm 2018, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) 
phải đưa vào vận hành 62 dự án công trình đường dây, trạm biến áp 220 kV, 500 kV và khởi 
công mới 43 dự án để đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải điện tăng trưởng 9% so với năm 2017. 
Giai đoạn 2018 - 2030, dự kiến, tổng vốn đầu tư xây mới, cải tạo, nâng công suất công trình 
lưới điện truyền tải ước tính khoảng 10,7 tỷ USD. Trong đó, riêng năm 2018 là 18.107 tỷ đồng. 
Đây là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với EVNNPT trong thời gian tới.

ĐẢM BẢO NGUỒN VỐN CHO 
PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai 
đoạn 2011 - 2020, có xét đến năm 2030 (Quy 
hoạch điện VII), EVNNPT được giao nhiều 
dựán quan trọng về phát triển lưới điện truyền 

tải, trong đó có nhiều công trình cấp điện cho miền Nam. 
Theo đó, từ nay đến năm 2020, bình quân hàng năm, 
Tổng Công ty phải đầu tư khoảng trên 18.000 tỷ đồng 
cho phát triển lưới điện truyền tải quốc gia. Để thực hiện 
nhiệm vụ đó, thời gian qua EVNNPT đã tích cực chủ 
động tìm kiếm, làm việc với các tổ chức tín dụng trong 
và ngoài nước để thu xếp vốn cho các dự án. Tuy nhiên, 
công tác thu xếp vốn của Tổng Công ty đã gặp phải rất 
nhiều khó khăn, thách thức. Bởi trong suốt một thời gian 
dài, giá truyền tải điện chỉ đảm bảo bù đắp chi phí sản 
xuất hợp lý tối thiểu, không đủ lợi nhuận để đầu tư phát 
triển. Do đó, Tổng Công ty không đủ vốn đối ứng để 
tham gia các dự án lưới điện truyền tải dẫn đến tài sản 
của EVNNPT chủ yếu hình thành từ vốn vay, khả năng 
tự chủ về tài chính thấp. Chính vì vậy, khi các ngân hàng 
yêu cầu chứng minh nguồn vốn tự có của doanh nghiệp 
là rất khó khăn.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận các nguồn vốn nước 
ngoài có thời gian đàm phán kéo dài và để giải ngân 
được nguồn vốn này (Trung bình 20 tháng làm thủ tục) 
thì phải hoàn thiện nhiều thủ tục vay chặt chẽ, liên quan 
đến sự phối hợp của nhiều Bộ, ngành, do đó đối với các 
dự án cấp bách thì rất khó sử dụng nguồn vốn này.

Trong hoàn cảnh khó khăn đó, EVNNPT đã chủ 
động vận động, thuyết phục và xây dựng kế hoạch vay 
vốn dài hạn với các tổ chức tài chính quốc tế, trong đó, 
tập trung ưu tiên nguồn vốn vay ODA cho các dự án 
lưới điện truyền tải; Triển khai các hình thức thu xếp 
vốn nhanh gọn về về thủ tục và yêu cầu của phía cho 

vay. Đến nay Tổng Công ty đã có được nhiều nhà tài 
trợ uy tín trên thế giới như: Ngân hàng thế giới (WB); 
Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB); Ngân hàng Tái 
thiết Đức (KfW); Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản 
(JICA) và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) ký kết cho 
vay vốn ưu đãi với tổng giá trị đạt 2,6 tỷ USD, chiếm 
khoảng 51% tổng đầu tư của EVNNPT cho hệ thống 
truyền tải điện giai đoạn 2008 - 2018. 

Đối với nguồn vốn vay trong nước, Tổng Công ty đã 
ký hợp đồng vay vốn cho 05 dự án với tổng giá trị 5.348 
tỷ đồng, trong đó có 820 tỷ đồng để thanh toán cho đền 
bù và không kể 500 tỷ đồng vay ngắn hạn theo hình thức 
bắc cầu cho khoản vay dài hạn nhằm đáp ứng kịp thời 
đủ vốn và đảm bảo tiến độ cho dự án đường dây 500 
kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông; Hoàn thành thủ tục 

ODA là nguồn vốn quan trọng cho công tác đầu tư, phát 
triển hệ thống truyền tải điện Quốc gia.
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ký kết vay 1.538 tỷ đồng từ Ngân hàng Phát triển Việt 
Nam cho dự án đường dây Quảng Ninh - Mông Dương; 
Phối hợp với Ngân hàng BIDV thẩm tra 9 dự án thuộc 
danh mục cấp bách với nhu cầu vay 3.010 tỷ đồng. Tổng 
Công ty cũng đã ký kết 230,69 triệu USD của khoàn vay 
phân kỳ 1, 2 của Ngân hàng ADB, AfD. Đồng thời, hoàn 
thành đàm phán với Ngân hàng Eximbank thu xếp 42 
triệu USD cho các dự án nâng dung lượng các tụ bù dọc 
trên đường dây 500 kV Bắc - Nam.

Bên cạnh đó, để phát huy tính hiệu quả từ nguồn 
vốn vay trong công tác đầu tư xây dựng lưới điện truyền 
tải, EVNNPT đã tập trung thực hiện công tác “Tối ưu 
hóa chi phí” và xem đó là yếu tố chủ đạo xuyên suốt 
mọi hoạt động của các cơ quan trực thuộc Tổng Công 
ty. Theo đó, những năm gần đây, Tổng Công ty đã tập 
trung rà soát, thực hiện tối ưu hóa các khoản chi phí 
với tổng số tiền tiết kiệm đạt 9,056 tỷ đồng, bằng 100% 
kế hoạch Tập đoàn giao. Đối với nhóm chỉ tiêu tối ưu 
hóa trong quản lý vận hành, EVNNPT đã thực hiện sửa 
chữa lớn với giá trị 381,06 tỷ đồng. Năm 2014, Tổng 
Công ty đã tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm trong đầu 
tư xây dựng đạt giá trị 915,389 tỷ đồng; Thu xếp vốn 
cho các dự án với tổng số tiền là 27.120 tỷ đồng tăng 
41,2% so với năm 2013; Phát hành thành công 1.500 tỷ 
đồng trái phiếu với lãi suất huy động thấp nhất trong 
vòng 5 năm trở lại (2010 - 2015) đối với trái phiếu doanh 
nghiệp; Cấp phát vốn cho hoạt động sản xuất kinh 
doanh và đầu tư xây dựng cho các đơn vị đạt 2.200 tỷ 
đồng (vốn chi phí sản xuất), 5.855 tỷ đồng (vốn đầu tư 
xây dựng). Đồng thời, Tổng Công ty đã hoàn thành 
quyết toán 85 dự án với tổng giá trị phê duyệt quyết 
toán là 19.196 tỷ đồng/kế hoạch 77 dự án, đạt 110% kế 

hoạch đề ra. Năm 2017, Tổng Công ty đã hoàn thành 
khối lượng đầu tư đạt 17.984 tỷ đồng. Quý I/2018, tổng 
doanh thu truyền tải điện của EVNNPT đạt 41.672 tỷ 
đồng; Công tác thu xếp vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư 
xây dựng trong năm với tổng giá trị là 18.107 tỷ đồng. 
Qua đó, đã góp phần làm giảm căng thẳng tình hình 
tài chính trong việc xử lý dứt điểm thanh quyết toán 
đối với các công trình, dự án tồn đọng có thời gian phê 
duyệt quyết toán chậm so với quy định. 

Là đơn vị cung cấp dịch vụ truyền tải điện, nên ưu 
tiên số một của Tổng Công ty trong thời gian tới là 
đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định. 
Phấn đấu trong vòng 10 năm tiếp theo, EVNNPT sẽ 
đầu tư tăng thêm khoảng 69.000 MVA công suất TBA 
và 23.000 km đường dây truyền tải 500 - 220 kV. Khối 
lượng tăng thêm này bằng toàn bộ khối lượng đầu tư 
cho lưới truyền tải từ trước tới nay với tổng số tiền đầu 
tư khoảng 10,7 tỷ USD.

Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư, phát triển lưới 
điện truyền tải trong thời gian tới, EVNNPT sẽ tiếp tục 
vận động và sử dụng nguồn vốn vay ODA từ các nhà 
tài trợ truyền thống, vốn vay ưu đãi nước ngoài với lãi 
suất thấp; Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác với các 
tổ chức tín dụng đa phương, song phương truyền thống 
của EVNNPT; Đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ Tài 
chính có phương án linh hoạt trong bảo lãnh vay vốn, 
đặc biệt là vay vốn nước ngoài để đầu tư các công trình 
truyền tải điện có suất đầu tư lớn, cải cách các thủ tục 
hành chính, giảm thiểu thời gian thu xếp, hoàn thiện và 
ký kết các thỏa thuận hợp tác, hiệp định vay... nhằm rút 
ngắn thời gian thực hiện và tăng hiệu quả dự án  

10 năm tới, EVNNPT cần 10,7 tỷ USD để đầu tư tăng thêm 69.000 MVA công suất TBA và 23.000km đường dây truyền 
tải 500 - 220 kV.
10 năm tới, EVNNPT cần 10,7 tỷ USD để đầu tư tăng thêm 69.000 MVA công suất TBA và 23.000km đường dây truyền 
tải 500 - 220 kV.
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EVNNPC:

TUẤN ANH

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết năm 
2018 vẫn tiếp tục diễn biến khó lường, với các hình thái cực đoan có thể xuất hiện như: Nắng 
nóng gay gắt kéo dài, lốc xoáy, mưa đá, bão, lũ,… Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách 
hàng trong thời gian tới sẽ tăng cao. Đặc biệt, số cuộc gọi yêu cầu của khách hàng để phản 
ánh sự cố cũng như các dịch vụ về điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (Trung tâm 
CSKH) của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ tăng đột biến. Để chủ động đảm 
bảo thông tin thông suốt, tránh nghẽn mạng và trượt cuộc gọi của khách hàng, ban lãnh đạo 
Tổng công ty và Trung tâm CSKH đã đề ra nhiều giải pháp.

SẴN SÀNG PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG
MÙA NẮNG NÓNG

Số liệu thống kê từ ngày 01/01 - 18/4/2018 của 
Trung tâm CSKH EVNNPC cho thấy, đã có 
trên 453.000 cuộc gọi của khách hàng đến Tổng 
đài CSKH 19006769. Trong đó, có 185.000 cuộc 

gọi ghi nhận về xử lý sự cố mất điện, chiếm 40,84%, 
còn lại là yêu cầu tra cứu thông tin, sửa chữa điện và 
báo mất an toàn lưới điện. Các tháng cao điểm mùa 
nắng nóng tại miền Bắc sắp tới, EVNNPC dự kiến số 
cuộc gọi của khách hàng sẽ đạt khoảng 200.000 cuộc 
trong tháng 5, tương ứng 6.500 cuộc gọi/ngày. Trong 
tháng 6, số cuộc gọi dự kiến đạt khoảng 240.000 cuộc, 
tương ứng khoảng 8.000 cuộc gọi/ngày và tháng 8 sẽ 
đạt 280.000 cuộc, tương ứng trên 9.000 cuộc gọi/ngày.

Trước dự kiến trên, để chủ động đảm bảo thông 
tin thông suốt khi khách hàng gọi đến Tổng đài 
CSKH 19006769, Ban Chi ủy, Lãnh đạo Trung tâm 
CSKH của EVNNPC đã đưa ra các giải pháp đồng 
bộ như: Tích cực ứng dụng khoa học công nghệ 
hiện đại vào lĩnh vực giao dịch khách hàng; Bố trí bộ 
phận chuyên trách phối hợp với các Công ty Điện 
lực/Điện lực để cập nhật thông tin mất điện, có kế 
hoạch sửa chữa, nâng cấp công suất cũng như sự 
cố quá tải lưới điện của từng khu vực; Dự kiến thời 
gian khắc phục sự cố cấp điện lại cho khách hàng 
nhằm giải đáp, cung cấp thông tin cho khách hàng 

nhanh nhất; Xây dựng phương án bố trí hợp lý, tăng 
cường giao dịch viên các ca trực để sẵn sàng tiếp 
nhận và giải đáp thông tin khách hàng, thuê bổ sung 
giao dịch viên tham gia tiếp nhận yêu cầu của khách 
hàng khi cần thiết.

Ngoài ra, Trung tâm đã nâng cấp và trang bị thêm 
hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin. Hiện tại, 
khách hàng không chỉ liên hệ với Trung tâm CSKH 

Mọi thông tin, yêu cầu của khách hàng sử dụng điện đến 
Trung tâm CSKH của EVNNPC luôn được tiếp nhận và xử lý 
kịp thời.
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qua đầu số tổng đài 19006769, SMS 8079, email, web-
site chăm sóc khách hàng mà còn có thể liên hệ với 
Trung tâm qua các kênh giao dịch khác như Zalo, Fa-
cebook, Livechat. Trung tâm đã bố trí lực lượng trực 
vận hành, đảm bảo hoạt động ổn định, liên tục của hệ 
thống tổng đài và các phần mềm CSKH. Bên cạnh đó, 
Trung tâm CSKH, nhà thầu đang phối hợp với Công 
ty Công nghệ thông tin (NPC.IT) để triển khai thử 
nghiệm phần mềm CRM với khách hàng vãng lai trên 
các kênh và dự kiến sẽ áp dụng trong tháng 5/2018. 
Cùng với đó, Trung tâm CSKH cũng cập nhật thường 
xuyên, đăng tải liên tục lịch cắt điện, sự cố lưới điện 
và các thông tin liên quan khác trên Website: cskh.
npc.com.vn.

Ông Nguyễn Trọng Phụng - Giám đốc Trung tâm 
CSKH EVNNPC cho biết: “Cùng với đội ngũ 60 giao 
dịch viên của mình, Trung tâm đã ký hợp đồng thuê và 
sẵn sàng huy động thêm 90 giao dịch viên có đủ chuyên 
môn nghiệp vụ để có thể đáp ứng 90 cuộc gọi cùng lúc 
và khoảng 10.000 cuộc gọi của khách hàng mỗi ngày. 
Qua đó, đảm bảo giải đáp mọi yêu cầu của khách hàng 
về các sự cố lưới điện, lịch cắt điện và cấp điện trở lại.”

Anh Nguyễn Văn Cường, đường Xương Giang, 
thành phố Bắc Giang cho biết: “Tôi thấy dịch vụ của 
ngành Điện ngày càng hiện đại và chuyên nghiệp. Trước 
đây, mỗi lần có sự cố điện, tôi phải đến trụ sở điện lực 
thành phố để thông báo. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhấc 
máy điện thoại gọi đến Tổng đài CSKH là được đáp ứng 
ngay. Đơn cử như cuối tháng Tư vừa qua, nhà tôi bị cháy 
aptomat tổng ngoài cột điện, sau khi gọi điện đến Tổng 
đài 19006769 thông báo thì chưa đầy 30 phút sau đã có 
nhân viên Điện lực thành phố Bắc Giang đến sửa. Đáng 
nói, sau khi được sửa chữa và thay thế aptomat xong, 
nhân viên tổng đài còn gọi điện lại hỏi tôi có hài lòng với 
việc sửa chữa không. Đây là điều tôi hết sức ngạc nhiên, 
vì thông thường, việc chăm sóc khách hàng này chỉ có ở 
các doanh nghiệp tư nhân kinh doanh lớn”.

Có thể nói, bên cạnh các giải pháp chăm sóc 
khách hàng tích cực, EVNNPC cũng mong muốn 
nhận được sự chung tay, góp sức, chia sẻ của cộng 
đồng hơn nữa trong việc nâng cao ý thức sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả để Tổng công ty sẽ 
luôn đồng hành, phục vụ khách hàng với chất lượng 
tốt nhất 

Tờ rơi của Trung tâm CSKH hướng dẫn các kênh hỗ trợ khách hàng.
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khẳng định 
thương hiệu

Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) được thành lập năm 2008 có chức năng 
nhiệm vụ chính là sản xuất máy biến áp; Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện; Chế tạo các 
trạm kiốt đến 35 kV, tủ điện cao thế, hạ thế; Xây lắp đường dây tải điện và trạm biến áp đến 
35 kV đối với công trình điện năng; Sản xuất, sửa chữa, lắp đặt, bảo trì các thiết bị điện, điện 
tử, bưu chính viễn thông có cấp điện áp đến 110 kV… 

Khi mới thành lập, HBT gặp nhiều khó khăn 
trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước 
đang lâm vào thời kỳ khủng hoảng tài chính, 
với sự cạnh tranh gay gắt trên mọi lĩnh vực. 

Nguồn tài chính đã rất hạn hẹp, lại gặp trở ngại do 
không có ngân hàng nào cho vay nên việc đầu tư, mở 
rộng sản xuất bị đình trệ. Cùng với đó, nguồn lao động 
có trình độ cao thiếu và yếu, trong khi thiết bị, công 
nghệ chưa được đầu tư đồng bộ, nhiều công đoạn sản 
xuất phải thuê gia công chế tạo… Đặc biệt là do mới 
bước vào sản xuất nên thị trường tiêu thụ sản phẩm còn 
nhỏ lẻ, chưa tạo được niềm tin trong cộng đồng khách 
hàng ngành Điện.

Nhận rõ được những thách thức, khó khăn trên, 
người sáng lập và là Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn 
Đăng Quân đã tranh thủ tối đa sự ủng hộ của gia đình, 
bạn bè, anh em cùng chí hướng, chú trọng phát huy 
sức mạnh của các đồng nghiệp trẻ tuổi, có trình độ 
chuyên môn, kinh nghiệm, nhiệt huyết với tinh thần 
khởi nghiệp cao. Đồng thời, mạnh dạn thuê nhà xưởng, 
xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện các nội quy, 
quy chế hoạt động ban đầu, trong đó, vừa sản xuất, 
vừa đẩy mạnh tìm kiếm thị trường. Nhiều cán bộ, lãnh 
đạo HBT đã phải lặn lội vào tận khu vực miền Trung, 
Tây Nguyên và các tỉnh thành phố trong cả nước để 
tiếp thị bạn hàng. Với mong muốn cung cấp cho khách 
hàng những sản phẩm mang thương hiệu HBT với chất 
lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh hợp lý nhất, nên trong 
những năm đầu, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà 
Nội đã từng bước chinh phục được thị trường và chiếm 
được lòng tin của các Công ty Điện lực thuộc Tổng 
công ty Điện lực miền Trung. Cùng với việc thiết lập 
được thị trường truyền thống, Lãnh đạo Công ty đã 

đẩy mạnh tiếp cận thị trường, vừa cung cấp máy biến 
áp cho ngành Điện các tỉnh thành phố phía Bắc và khu 
vực miền Nam, vừa mở rộng cơ sở sản xuất, xây dựng 
định hướng hoạt động của HBT trong giai đoạn trước 
mắt cũng như lâu dài, mở ra một chặng đường mới để 
Công ty phát triển theo hướng bền vững.   

Với triết lý: Chất lượng sản phẩm dịch vụ tạo nên giá 
trị thương hiệu, đồng thời, hài hòa các lợi ích của khách 
hàng, cổ đông, doanh nghiệp, người lao động và trách 
nhiệm xã hội, HBT đã huy động được hàng chục tỷ đồng 
đầu tư vào sản xuất có trọng tâm, trọng điểm. Giai đoạn 
này, Công ty chú trọng khâu tuyển dụng, đào tạo đội 
ngũ, nhất là cán bộ nghiệp vụ và lực lượng lao động có 
tay nghề cao để sản phẩm làm ra đạt yêu cầu chất lượng, 
đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp ngành Điện. Sau 
khi mở rộng cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Ninh 
Hiệp, xây dựng nhà máy, HBT tập trung lắp đặt nhiều 

HBT

MAI HƯƠNG

Tổng Giám đốc Nguyễn Đăng Quân (người đứng giữa) kiểm 
tra kỹ thuật tại nhà máy

10 năm 
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dây chuyền máy móc, nâng cấp thiết bị công nghệ hiện 
đại và chọn phân khúc sản xuất các loại máy biến áp vừa 
và nhỏ để không chỉ phục vụ chống quá tải, phát triển 
khách hàng mới của ngành Điện, mà còn thực hiện các 
mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 
Đây được coi là hướng đi chiến lược và hết sức đúng đắn 
của Ban Lãnh đạo Công ty và từ quyết định này, ngoài 
cung cấp sản phẩm cho khách hàng truyền thống, HBT 
đã mở rộng thị trường, tăng thị phần tại các tỉnh miền 
Bắc và nhiều tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cũng 
nhờ vậy mà doanh thu sản xuất năm 2014 đã tăng gấp hai 
lần so với những năm đầu mới thành lập.

Những kết quả nổi bật trong sản xuất kinh doanh 
đã tạo niềm tin để Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 
Hà Nội chủ động hơn trong đầu tư phát triển, nhất 
là đầu tư hoàn thiện nâng cấp dây chuyền công nghệ 
theo hướng hiện đại, vừa năng suất, chất lượng lượng 
và tiết kiệm nhân công; Xây dựng đội ngũ cán bộ tinh 
gọn, hiệu quả; Nâng cao hiệu lực công tác chỉ đạo, điều 
hành; Đẩy mạnh phát triển, mở rộng thị trường mới; 
Làm tốt nghĩa vụ với địa phương và các hoạt động vì 
cộng đồng; Đặc biệt là chăm lo đời sống vật chất, tinh 
thần cho người lao động…

Có thể khẳng định, kết quả sản xuất kinh doanh 
trong giai đoạn này là sự nỗ lực cao độ của tập thể 
CBCNVC-LĐ toàn Công ty, trong đó vai trò chỉ đạo, 
điều hành sáng tạo, uyển chuyển và linh hoạt của Hội 
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc là hết sức quan 
trọng. Mỗi bước đi, từng quyết định và cả khi triển 
khai thực hiện các kế hoạch của Công ty đều hết sức 

khoa học, bài bản và chuyên nghiệp với sự đoàn kết 
thống nhất cao. Nổi bật trong giai đoạn này, chính là 
những quyết định về nhân sự và củng cố đội ngũ cán 
bộ làm công tác kinh doanh, thị trường. Ngoài việc đầu 
tư mở rộng cơ sở mới tại Khu công nghiệp Đại Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh và tiếp quản Nhà máy 
Vimec tại Khu công nghiệp Tiên Sơn để sản xuất các 
loại máy biến áp và thiết bị điện, thì vai trò tham mưu 
của đội ngũ cán bộ tiếp cận thị trường là vô cùng quan 
trọng. Đội ngũ quản lý, tham mưu, điều hành được tăng 
cường, bổ sung, đáp ứng tốt nhu cầu phát triển. 

Đặc biệt, Ban Lãnh đạo Công ty đã quan tâm chú 
trọng công tác xây dựng thương hiệu, hình ảnh và 
quảng bá sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Chỉ trong ba năm (2015-2017), nhiều Công ty 
Điện lực thuộc các Tổng công ty Điện lực miền Trung; 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện 
lực miền Nam; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Tổng 
công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh; các doanh nghiệp tư 
nhân đã ký hợp đồng mua sản phẩm máy biến áp của 
HBT, tạo điều kiện cho doanh thu năm 2017 tăng gấp 
hơn 2 lần so với 2014 (đạt 203,368 tỷ đồng doanh thu).

Mười năm với một doanh nghiệp SXKD là chặng 
đường không dài và cũng chỉ là bước khởi đầu của 
Công ty HBT. Khó khăn, thách thức vẫn đang chờ đợi 
và hy vọng, với cách làm riêng của mình, doanh nhân 
trẻ Nguyễn Đăng Quân và các cộng sự của anh sẽ gặt 
hái được nhiều thành công mới, góp phần tích cực vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước trong thời 
kỳ hội nhập 

Năm 2017, HBT tiếp nhận, mở rộng Nhà máy Vimec tại KCN Tiên Sơn với diện tích 5.400 m2
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MAY 10 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 
NGƯỜI LAO ĐỘNG THƯỜNG NIÊN

Tổng công ty May 10 (May10) vừa tổ chức Hội nghị đại biểu người lao động (HNNLĐ) 
năm 2018. Đến dự Hội nghị có lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam và 128 đại biểu chính thức.

LÊ HẢI

NHỮNG KHÓ KHĂN THÁCH THỨC
Năm 2017, Ngành Dệt May Việt Nam nói chung và 

May 10 nói riêng không chỉ phải cạnh tranh quyết liệt ở 
thị trường quốc tế mà ngay trên thị trường nội địa. Các 
chi phí đầu vào năm 2017 như điện, xăng dầu, nguyên 
liệu, phí vận chuyển, phụ phí, lãi suất ngân hàng... đều 
tăng so với năm 2016; Đặc biệt là lương tối thiểu tăng 
7,3% so với năm 2016 và tiếp tục tăng 6,5% trong năm 
2018. Trong khi đơn giá hàng gia công và FOB lại liên 
tục giảm. Đó là chưa kể mã hàng không lớn, chỉ có vài 
nghìn chiếc, thậm chí mấy trăm chiếc và thời gian giao 
hàng ngắn, mẫu mã phức tạp... đã ảnh hưởng không 
ít đến việc bố trí lao động và triển khai sản xuất. Mặc 
dù gặp nhiều khó khăn nhưng với truyền thống đoàn 
kết vượt khó, sự chỉ đạo sáng suốt của Hội đồng Quản 
trị, sự quyết liệt của cơ quan điều hành nên May 10 đã 

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2017. Cụ thể, 
doanh thu đạt 3.046,26 tỷ đồng, tăng tăng 3,48% so với 
năm 2016; Thu nhập bình quân của người lao động đạt 
7.360.000 đ/người/tháng, tăng 3,95% so với năm 2016; 
Lợi nhuận, tăng 1,56% so với năm 2016; Cổ tức đạt 18%, 
tăng 20% so với năm 2016.

QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI LAO ĐỘNG
Trong khi có những doanh nghiệp chây ỳ không 

đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động, thì May 
10 đã  dành gần 100 tỷ đồng để đóng bảo hiểm cho 
người lao động. Điều nhìn thấy rõ nhất sự quan tâm và 
coi trọng người lao động là lãnh đạo May 10 thường 
xuyên cải thiện môi trường làm việc, cải thiện bữa ăn 
ca, trang bị máy móc thiết bị hiện đại, tổ chức đào tạo 
tay nghề, giáo dục người lao động thông qua các buổi 
nói chuyện... Những việc làm coi trọng người lao động 

Phó Tổng giám đốc May 10 Thân Đức Việt báo cáo kết quả SXKD năm 2017 tại Hội nghị Người lao động
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đã được Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam; Bộ LĐTB & 
XH; Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam trao 
tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”. 

Tổng Giám đốc chân thành cám ơn trên 11.000 
người lao động đã thể hiện tinh thần dân chủ trong việc 
tham gia ý kiến, đề xuất các biện pháp đẩy mạnh hoạt 
động SXKD tại Hội nghị NLĐ các đơn vị năm 2018. 

Trong năm 1018 đã có trên 11.000 người lao động 
tham gia Hội nghị với 4.167 ý kiến tại Hội nghị NLĐ cấp 
tổ và 295 ý kiến tại Hội nghị các đơn vị. 

Hội nghị đại biểu người lao động đã thông qua báo 
cáo kết quả hoạt động của các đơn vị năm 2018. Tại 
Hội nghị năm nay, 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. Người lao động đã cảm 
nhận sâu sắc về việc Lãnh đạo Tổng công ty May 10 đã 
làm tốt việc chăm sóc người lao động cả về vật chất, 
tinh thần và tư tưởng.

Ý KIẾN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
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. Đặc 
biệt, năm nay người lao động khối trực tiếp sản xuất 
đã đưa ra lộ trình học tập nâng cao tay nghề “giỏi 
một việc, thành thạo nhiều công đoạn khác”. Người 
lao động khối phòng chủ động nâng cao chuyên môn 
nghiệp vụ, phục vụ sản xuất tốt hơn và có những đề 
xuất nâng cao hiệu qủa công tác. 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 May 
Thái Hà, May Hưng Hà; XN Hà Quảng; XN Veston 
Hà Nội; XN May 2; Phòng Kỹ thuật; Phòng Cơ điện; 
Trung tâm Kinh doanh thương mại; Phòng Kế hoạch; 
Phòng Thị trường 2.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Phòng QA, Kỹ 
thuật, khu sơmi, đều khẳng định việc đáp ứng yêu cầu 
và đánh giá của khách hàng là rất quan trọng. Các đơn 
vị đã nâng cao năng suất lao động đi đôi với việc đảm 
bảo chất lượng sản phẩm. Nâng cao hiệu quả công tác 
đào tạo, tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động 
của tổ, bộ phận và cá nhân. Làm chủ thiết bị công 
nghệ, sáng tạo trong mọi hoạt động, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của đơn vị góp phần xây dựng May 10 
ngày càng phát triển . 

Ông Bùi Quang Chiến - Phó Chủ tịch Công đoàn 
Dệt May Việt Nam trong đã giá cao những kết quả 
mà May 10 đã đạt được trong năm 2017. Ông đặc biệt 
ấn tượng với việc thu nhập của người lao động tăng 
nhanh hơn kết quả tăng doanh thu, điều đó thể hiện 
May 10 rất quan tâm đến người lao động. May 10 đã 
đầu tư những máy móc, thiết bị hiện đại để nâng cao 
năng suất lao động, góp phần nâng cao thu nhập cho 
người lao động. Ông cũng nhắn nhủ người lao động 
cần tích cực phát huy tính sáng tạo trong lao động 
sản xuất, thực hành tiết kiệm, đổi mới thao tác, nâng 
cao năng suất lao động xây dựng May 10 phát triển 
bền vững.

Các đại biểu, đại diện cho các đơn vị đã biểu quyết 
thống nhất thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 
2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (dự kiến doanh 
thu tăng khoảng 2%, việc làm và thu nhập của người 
lao động ổn định), dự thảo báo cáo thực hiện thỏa ước 
lao động tập thể (TƯLĐTT) năm 2017, dự thảo thay đổi 
một số điều của TƯLĐTT và Nghị quyết của Hội nghị.

Với tinh thần đoàn kết, vượt qua thách thức, dưới 
sự chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo của HĐQT và Cơ quan 
điều hành, tin rằng, CBCNV LĐ sẽ thực hiện thành 
công Nghị quyết của Hội nghị để tiếp tục đưa May 10 
phát triển bền vững 

Khen thưởng các đơn vị tổ chức tốt Hội nghị Ngươi lao động 
cấp đơn vị

Đại biểu thông qua Nghị quyết Hội nghị
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 Tổng công ty May 10 (May 10) mới khai trương gian hàng thời trang cao cấp tại Trung 
tâm Thương mại Vincom Thanh Hóa. Gian hàng thời trang cao cấp được ví như “Sao Thiên 
Hạc của thời trang Việt” vì Eternity GrusZ luôn hội tụ các yếu tố cần thiết của một thương 
hiệu thời trang đẳng cấp quốc tế và mang lại cho khách hàng những trải nghiệm và cảm 
nhận đặc biệt khi sử dụng sản phẩm. Bây giờ nhân dân ở khu vực TP. Thanh Hóa có thể tận 
hưởng và thỏa mãn nhu cầu mua sắm tại gian hàng thời trang cao cấp Eternity GrusZ tại 
Tầng 2 - Trung tâm Thương mại Vincom Thanh Hóa. Sự kiện khai trương gian hàng đã thu 
hút hàng ngàn lượt khách trong ngày đầu khai trương.

NGUYỄN HOÀNG

GẶP NHỮNG VỊ KHÁCH TRONG NGÀY 
KHAI TRƯƠNG

Người khách đầu tiên mà chúng tôi có dịp trò 
chuyện đó là ông Trần Văn Công - Chủ tịch UBND 
huyện Quảng Xương, Thanh Hóa. Ông là người mở 
hàng trong buổi khai trương. Cầm trên tay chiếc áo 
sơ mi, ông không giấu được niềm vui khi quê mình 
có một gian hàng thời trang cao cấp thật đẹp. “Nghe 

tin May 10 khai trương gian hàng thời trang cao cấp ở 
Vincom Thanh Hóa, tôi đến để mua hàng. Tôi đã sử 
dụng hàng May 10 rất nhiều, chất liệu mặc rất thích, 
may rất đẹp, mặc vừa. Mỗi năm tôi thường mua từ 3 
đến 4 bộ quần áo của May 10. Tôi rất vui vì hôm nay 
có gian hàng cao cấp mới của May 10 khang trang hiện 
đại, rất thuận tiện cho bà con mua sắm. Tôi mong May 
10 sẽ đáp ứng được nhiều hàng mới và đẹp cho người 
dân chúng tôi...”.

SẢN PHẨM CAO CẤP CỦA MAY 10
ĐÃ CÓ MẶT TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 

VINCOM THANH HÓA

Ông Trần Văn Công (người thứ 2 từ trái sang) - vị khách đầu tiên mua sản phẩm May 10 tại Trung tâm Thương mại Vincom 
Thanh Hóa
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Một người phụ nữ ở tuổi trung niên đang ướm 
chiếc áo dài màu đỏ với vẻ say sưa. Chị tên là Minh 
Phương - ở Quảng trường Lam Sơn, TP. Thanh Hóa.

Hôm nay chị định mua sản phẩm gì? Tôi tranh thủ 
trò chuyện với Phương.

- Tôi đang chọn mua mấy chiếc áo.

Chị có thường mặc áo dài cách tân không và thường 
mua ở đâu ạ?

- Tôi thường may đo ở các cửa hàng bên ngoài. 
Hôm nay tôi thấy các bộ áo dài và áo dài cách tân ở 
đây kiểu dáng rất đẹp, chất liệu mềm mại và mát, tôi sẽ 
mua mấy chiếc về mặc.

Chị thấy các sản phẩm của May 10 thế nào?

- Thời trang của May 10, tôi thấy đa dạng, phong 
phú, mẫu mã đẹp và rất ấn tượng. Đặc biệt là chất liệu, 
tôi rất thích.

Tạm biệt chị Phương, tôi đến chỗ trưng bày quần 
áo dành cho nam giới.

Anh Lê Gia Tuân - cán bộ ngành ngân hàng, quê ở 
Triệu Sơn đang mải mê chọn cho mình những chiếc áo 
sơ mi cao cấp. Tôi đã hỏi anh:

Anh biết tin gian hàng khai trương từ đâu?

- Tôi tìm kiếm trên Google, thấy May 10 hôm nay 
khai trương gian hàng tại Vincom Thanh Hóa nên tôi 
đến đây mua áo. Lâu nay tôi phải đi xa để chọn mua một 
sản phẩm mình ưng ý thì bây giờ có gian hàng này rất 
thuận tiện. Chất lượng hàng của May 10 rất tốt, là một 
trong những sản phẩm Việt được nhiều người ưa thích. 
Gian hàng này chính là kênh phân phối đưa sản phẩm 
của doanh nghiệp đến gần với người tiêu dùng...”.

Anh Trần Minh Khương ở TP. Thanh Hóa từ hôm 
nhận được giấy mời đến dự khai trương gian hàng rất háo 
hức chờ đợi và hôm nay anh thật sự ngạc nhiên, không 
thể tin rằng ở quê mình lại có một điểm bán sản phẩm 
của May 10 đẹp đến thế. “Các sản phẩm được bày bán 
ở đây rất đẹp, phong phú về chất liệu, đa dạng về mẫu 
mã... càng làm cho tôi thêm bất ngờ và tự hào về sản 
phẩm may mặc của May 10 nói riêng và Việt Nam nói 
chung. Hôm nay tôi sẽ mua 3 chiếc áo sơ mi và một chiếc 
quần. Sau đó tôi sẽ đưa bà xã đến mua áo dài cách tân 
vì tôi thấy rất hấp dẫn...”. Đó là tâm sự của anh Khương.

NHỮNG GÓP Ý CỦA KHÁCH HÀNG
Bà Cẩm Tú, cư dân phố Bà Triệu, TP. Thanh Hóa 

đang chăm chú ngắm những chiếc đầm thời trang. Bà 
cho biết: “Hàng đẹp và thời trang quá, nhưng rất tiếc 
không có cỡ lớn cho những người như chúng tôi. Nếu 
May 10 quan tâm đến đối tượng hơi mập như chúng tôi, 
chắc chắn sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn...”.

Một số khách hàng khác cũng góp ý: May 10 nên 
quan tâm đến sản phẩm phục vụ trẻ em nhiều hơn, 
nhất là những bộ thời trang áo dài truyền thống và cách 
tân cho các cháu nam, nữ ở độ tuổi từ 5 đến 12 tuổi. 

Những ý kiến góp ý của khách hàng đã được bà 
Nguyễn Thị Thu Hà - Phó Giám đốc Trung tâm kinh 
doanh Thương mại của Tổng công ty May 10 tiếp thu 
và hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới.

Với sự năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, đi 
trước đón đầu của lãnh đạo và người lao động nơi đây, 
tin rằng May 10 sẽ có những đột phá mới trong lĩnh vực 
thời trang với những sản phẩm khác biệt và hoàn hảo 
để đưa thương hiệu May 10 hội nhập sâu rộng trên thị 
trường nội địa và thế giới 

Anh Lê Gia Tuân rất thích thú với sản 
phẩm sơ mi cao cấp

Chị Minh Phương đang chọn áo dài của 
May 10

Gian hàng thời trang cao cấp của May 10 
tại TTTM Vincom Thanh Hóa
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Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công 
đoàn HABECO cho biết: Hiện Công 
đoàn HABECO có hơn 4.600 đoàn 
viên và 21 Công đoàn cơ sở, là một 

trong những đơn vị có nhiều công đoàn cơ sở và 
hoạt động tích cực. Thực hiện chức năng và nhiệm 
vụ của tổ chức Công đoàn, trong những năm qua, 
dưới sự chỉ đạo của Công đoàn Công Thương và 
sự phối hợp của Ban lãnh đạo Tổng công ty, Công 
đoàn HABECO đã tích cực triển khai các hoạt động 
tuyên truyền, vận động và tư vấn cho người lao 
động trong việc thực hiện chủ trương, chính sách 

của Đảng, pháp luật Nhà nước và của cơ quan đơn 
vị, thực hiện tốt các nội quy, quy chế lao động, 
nhiệt huyết trong công tác. Đặc biệt, những phong 
trào thi đua do Công đoàn các cấp phát động, đóng 
góp trí tuệ và sức lực cho sự nghiệp phát triển của 
đơn vị và Tổng công ty cũng đã thu được những 
kết quả đáng khích lệ, với tổng số sáng kiến của 
CBCNV là 68 công trình, giá trị làm lợi là 4.596 tỉ 
đồng, tiết kiệm được 3.316 tỉ đồng...”.

Bên cạnh đó, hoạt động Công đoàn cũng tập 
trung vào công tác thăm hỏi, động viên hỗ trợ kịp 
thời người lao động ốm đau, bệnh hiểm nghèo, người 

Nhân dịp Tháng công nhân 2018 và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động, đầu tháng 
5/2018, bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và 
ông Trần Quang Huy - Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đã đến làm việc tại 
Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO).

BÙI QUỲNH ANH

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng trao tặng bức tranh đá quý cho HABECO

HABECO CHĂM LO, CẢI THIỆN TỐT

CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG CBCNV-LĐ



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26 27

lao động có hoàn cảnh khó khăn… Việc thường xuyên 
quan tâm và hỗ trợ của Công đoàn đã giúp người lao 
động phấn khởi, tích cực thi đua lao động, hoàn thành 
tốt nhiệm vụ được phân công. Hàng năm, Công đoàn 
đều tổ chức tốt các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao, chăm lo đời sống tinh thần cho người 
lao động, nâng cao tinh thần đoàn kết giữa các đơn vị 
và người lao động.

Với những hoạt động sôi nổi, tích cực, Công đoàn 
HABECO đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc: 1.890 
người đạt danh hiệu Lao động tiên tiến, 249 người đạt 
danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở; 1.114 đoàn viên đạt 
danh hiệu Đoàn viên công đoàn xuất sắc; 609 lao động 
nữ đạt danh hiệu Phụ nữ hai giỏi. Đời sống vật chất tinh 
thần của CBCNV luôn được chăm lo, cải thiện. Cụ thể, 
thu nhập bình quân của NLĐ toàn Tổng công ty đạt 
gần 7,6 triệu đồng/người/tháng; riêng đối với Công ty 
mẹ, thu nhập bình quân của NLĐ đạt khoảng 15 triệu 
đồng/người/tháng. NLĐ được giải quyết tốt các chế 
độ chính sách như được đóng BHXH, BHYT, BHTN, 
phúc lợi.

Ngoài ra, HABECO còn rất tích cực tham gia 
các hoạt động xã hội như chăm sóc Mẹ Việt Nam 
anh hùng, xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ quần 
áo, gạo cho người nghèo và gia đình chính sách tại 

Hà Nội, Hà Giang, Quảng Ninh, Quảng Trị, Nghệ 
An…, xây dựng các quỹ từ thiện xã hội như: “Quỹ vì 
người nghèo”, “Quỹ ủng hộ biển đảo”, “Quỹ nạn 
nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam”, “Quỹ 
vì trẻ em Việt Nam”, “Quỹ ủng hộ vùng sâu vùng 
xa”… Tổng số tiền ủng hộ từ thiện xã hội năm 2017 
là trên 8 tỷ đồng.

Ghi nhận những thành quả mà HABECO đã 
đạt được, bà Nguyễn Thị Thu Hồng đã biểu dương 
những thành tích của công đoàn HABECO đạt được 
trong thời gian qua. Bà Hồng mong rằng, Tổng công 
ty và Công đoàn HABECO sẽ tiếp tục phát huy hơn 
nữa những thành tích và việc làm tốt hơn trong thời 
gian tới.

 Đặc biệt, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam đã 
trò chuyện thăm hỏi, động viên và tặng quà cho 
CBCNV đang làm việc tại Nhà máy Bia Hà Nội - 
Hoàng Hoa Thám. Chứng kiến NLĐ làm việc trong 
môi trường an toàn, sạch sẽ, được trang bị quạt làm 
mát hiện đại, Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu Hồng 
rất vui mừng và động viên NLĐ cố gắng phấn đấu, 
phát huy sáng kiến sáng tạo hơn nữa để góp phần 
hoàn thành chỉ tiêu SXKD mà lãnh đạo Tổng công 
ty đề ra 

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng (áo xanh) chuyện trò, động viên người lao động HABECO
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Hôm nay Nhà hàng Đồng Quê, khu đô thị Ressco, đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, thật 
vui mừng được đón tiếp đoàn khách đặc biệt đến thưởng thức bia hơi Hà Nội cùng các món 
đồng quê dân dã. Tiếp đón chúng tôi là một chàng trai trẻ, nhỏ nhắn thư sinh mà lanh lợi, 
đó là Phạm Văn Bắc - Chủ Nhà hàng. Năm nay Bắc mới 30 tuổi nhưng đã có 10 năm lập 
nghiệp thành công ở nhiều lĩnh vực, trong đó kinh doanh bia hơi Hà Nội tuy mới bắt đầu 
nhưng khiến anh say sưa nhất và hứa hẹn nhiều thành công nhất.

LAN HOÀNG 

BIA HƠI HÀ NỘI VỚI 
ẨM THỰC ĐỒNG QUÊ

Nhà hàng Đồng Quê mới mở được gần 
nửa năm và cũng mới chính thức được 
HABECO TRADING đưa vào danh sách 
chuỗi cửa hàng Đại lý bán bia hơi Hà Nội 

khoảng một tháng. Tuy thời gian chưa nhiều nhưng tại 
Nhà hàng này đã thu hút được khá đông thực khách. 
Với diện tích 400m2 có thể phục vụ một lúc cho khoảng 
350 thực khách đến uống bia hơi Hà Nội và thưởng 
thức ẩm thực đồng quê.

Mấy hôm nay trời Hà Nội nắng nóng, Nhà hàng 
càng bận rộn hơn.

Anh Bắc cho biết, từ ngày Nhà hàng bán bia hơi Hà 
Nội đến nay đã thu hút được rất đông khách hàng. Từ 
chỗ mỗi ngày chỉ có khoảng 60-70 khách, bây giờ bình 
quân đã tăng lên 150 - 200 khách một ngày. Có hôm phải 
phục vụ tới 9 - 10 giờ đêm. Bình quân mỗi ngày Nhà 
hàng tiêu thụ trung bình từ 200 - 250 lít bia hơi. Có ngày 
nắng nóng, lượng tiêu thụ còn nhiều hơn. Đột biến có 
những buổi tối Nhà hàng bán tới 150 lít bia hơi Hà Nội.

Theo anh Bắc, để thu hút ngày càng đông khách 
hàng, yếu tố số một là có bia hơi Hà Nội ngon, bảo 
quản đúng quy trình, thiết bị theo yêu cầu Công ty. 
Yếu tố thứ hai cũng không kém phần quan trọng là phải 
có món ăn ngon và ấn tượng để khách nhớ nhà hàng. 

Ẩm thực ở đây với phong cách đồng quê dân dã, 
được chế biến qua đầu bếp có kinh nghiệm 20 năm, tạo 
ra những món ăn đặc trưng, vừa tao nhã lại bổ dưỡng 
như lẩu cua sông, gà Đông Tảo, các món chế biến từ cá 
sông Hồng rất thơm ngon và hấp dẫn.

Tại đây, tôi đã làm quen với hai thực khách. Đó là 
ông Nguyễn Duy Tấn và anh Ngô Anh Tuấn. Hai người 
là bạn thân với nhau. Từ ngày Nhà hàng Đồng Quê bán 
bia hơi Hà Nội là đôi bạn này thường xuyên có mặt. 
Họ đều là những người lao động tự do nên thời gian 
không bị gò bó.

Ông Nguyễn Duy Tấn năm nay 55 tuổi ở Bắc Từ 
Liêm, HN, ông đã uống bia hơi Hà Nội 20 năm rồi. 
Những năm còn bao cấp, cứ mỗi khi đi qua Nhà máy 
Bia Hà Nội, vội đến mấy ông cũng dừng lại làm vài vại 
bia hơi và cảm thấy khoan khoái. Bây giờ vẫn uống đều 
đều vì thế sức khỏe của ông cảm thấy tốt lên.

Anh Phạm Văn Bắc - Chủ Nhà hàng đang đon đả mời khách
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Còn Ngô Anh Tuấn, thời bao cấp anh từng là nhà 
phân phối bia hơi Hà Nội ở Nam Đinh tới 16 năm. Bây giờ 
thì anh đã lập nghiệp với nghề mới ở Hà Nội và trở thành 
thực khách trung thành mỗi ngày của Bia hơi Hà Nội. 
Anh nói với tôi : “Bia hơi Hà Nội là sự ngưỡng mộ không 
chỉ mình tôi mà của cả nước. Tôi rất mong Công ty có 
giải pháp kiểm soát chặt chẽ khâu vận chuyển từ Công ty 
về đại lý, đồng thời hướng dẫn các đại lý có kỹ thuật bảo 
quản tốt để bia hơi Hà Nội luôn đảm bảo chất lượng...”.

Tốp 4 người bàn bên có vẻ họ rất phấn khích bên cốc 
bia hơi Hà Nội.

Tôi đã đến trò chuyện cùng họ. Được biết, người lớn 
tuổi nhất ở đây là bác Nguyễn Văn Đức 74 tuổi, người ít 
tuổi nhất là bà Nguyễn Thị Vy năm nay cũng đã 58 tuổi. 
Họ hợp nhau là cùng sở thích thưởng thức bia hơi Hà Nội 
mỗi ngày. Tuy đã 74 tuổi nhưng bác Đức rất phong độ và 
hồng hào. Bác bảo: “Nhờ mỗi ngày tôi uống mấy cốc bia 
hơi Hà Nội nên sức khỏe bây giờ mới tốt thế này. Tôi đã 
uống bia Hà Nội mà chủ yếu là bia hơi Hà Nội từ những 
năm 1963, đến nay đã hơn nửa thế kỷ rồi. Đây là loại đồ 
uống vừa giải khát lại bổ dưỡng mà tôi thích nhất. Những 
lúc trưa hè nóng nực, có một cốc bia hơi Hà Nội mát lạnh 
thì còn gì bằng. Thiếu bia hơi Hà Nội một bữa là tôi cảm 
thấy như thiếu đi một cái gì… (cười)”. 

Những vị khách mà chúng tôi gặp ở Nhà hàng Đồng 
Quê, ai cũng khen bia hơi Hà Nội rất ngon, chất lượng 
ổn định. Các món ăn hấp dẫn, hợp khẩu vị, giá cả hợp 
lý và đội ngũ nhân viên rất nhiệt tình. Phải chăng đây là 
những yếu tố thu hút ngày càng đông khách hành đến đây 

thưởng thức bia hơi Hà Nội và cũng là cơ hội cho Nhà 
hàng ngày càng phát triển phục vụ khách hàng tốt hơn 

Những vị khách đặc biệt đang thưởng thức bia hơi Hà Nội

Bác Nguyễn Văn Đức  cùng bạn bè thưởng thức bia hơi Hà Nội

Anh Ngô Anh Tuấn và ông Nguyễn Duy Tấn rất sung sướng khi 
thưởng thức bia hơi Hà Nội
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Những năm qua, đặc biệt là năm 2017, mặc 
dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng được 
sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng 
công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát 

Hà Nội (HABECO - Công ty mẹ), cùng với sự nỗ 
lực, phấn đấu của toàn thể CBCNV-LĐ… HABECO 
TRADING luôn đảm bảo ổn định hoạt động SXKD, 
phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu kế 
hoạch năm. Hầu hết các chỉ tiêu đều tăng cao so với 

cùng kỳ, mức tối thiểu là tăng 0,6% và mức tối đa 
tăng đến 77,6%; Cổ tức là 20%, đạt 100% so với kế 
hoạch… Cụ thể năm 2017, tổng sản lượng bia hơi tiêu 
thụ 61,7 triệu lít, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2016; 
Lợi nhuận trước thuế đạt 35 tỷ đồng; Lợi nhuận sau 
thuế đạt 27,6 tỷ đồng; Nộp ngân sách 55,19 tỷ đồng. 

Năm 2018, môi trường kinh doanh ngày càng 
cạnh tranh khốc liệt nhưng với vị thế, thương hiệu 
đã được khẳng định và tiếp tục khắc phục những 

Đó là một trong những giải pháp cơ bản, chủ đạo mà Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội 
(HABECO TRADING) đã và đang thực hiện nhằm phát triển thương hiệu Bia Hơi Hà 
Nội cũng như phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD đặt ra được công bố tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2018.

HƯƠNG VIỆT

Ban điều hành Habeco Trading quyết tâm cùng CBCNV phát triển thương hiệu Bia Hơi Hà Nội

HABECO TRADING

LUÔN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM,
 HỖ TRỢ TỐI ĐA CHO KHÁCH HÀNG
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tồn tại, khó khăn phía trước, HABECO TRADING 
phấn đấu: Tổng sản lượng bia tiêu thụ đạt 64,7 triệu 
lít; Tổng doanh thu đạt hơn 668 tỷ đồng; Tổng lợi 
nhuận trước thuế đạt trên 27 tỷ đồng; Tổng lợi 
nhuận sau thuế đạt trên 21 tỷ đồng; Tổng các khoản 
phải nộp ngân sách đạt 47,4 tỷ đồng; Mức chia cổ 
tức là 20 %...  

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc HABECO 
TRADING nhấn mạnh: “Để đạt được kết quả trên, 
Công ty đã và đang có nhiều giải pháp khắc phục 
khó khăn, đẩy mạnh thi đua lao động sản xuất… 
Đặc biệt, HABECO TRADING đang tiếp tục nâng 
cao hiệu quả SXKD, phát huy năng lực hiện có, chủ 
động đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lợi 
thế trên thị trường. Đồng thời, luôn đảm bảo chất 
lượng sản phẩm, hỗ trợ tối đa cho khách hàng cũng 
như thực hiện tốt tất cả các khâu trong quá trình 
kinh doanh; Thực hiện tốt công tác tiết kiệm, chống 
lãng phí,…”. 

Với định hướng đó, hiện Công ty đang tích cực 
triển khai nhiều nhóm giải pháp đồng bộ như: 

Đối với công tác thị trường, Công ty tiếp tục 
bám sát thực tế, nghiên cứu thị trường để đưa ra các 
chính sách về bán hàng hiệu quả, khuyến mại linh 
hoạt, phù hợp với đặc điểm của từng vùng miền. 
Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện 10 giải pháp bảo vệ 
và phát triển thương hiệu Bia hơi Hà Nội một cách 
chủ động, linh hoạt trong từng thời điểm, cho từng 
thị trường. Bên cạnh đó, Công ty luôn tập trung 
quản lý chất lượng hệ thống Địa chỉ Vàng tiêu biểu, 
nâng cao hình ảnh Bia hơi Hà Nội, cấp cốc uống 
bia hơi Hà Nội kiểu mới cho các nhà hàng, tiếp tục 
phát triển thị trường và hệ thống bán hàng theo 
định hướng phát triển chiều sâu tại nội thành Hà 
Nội và mở rộng ra ngoại thành, các tỉnh lân cận 
cũng như tìm kiếm thị trường mới. Công ty còn 
nghiên cứu triển khai đề án các điểm bán bia hơi 
nhỏ tại các tòa nhà, khu chung cư; Tập trung phát 
triển đội ngũ nhân viên thị trường, chăm sóc khách 
hàng, đảm bảo độ phủ kín của sản phẩm, đáp ứng 
yêu cầu của thị trường,…

Đối với công tác dịch vụ, phục vụ, Công ty tiếp tục 
hoàn thiện chính sách bán hàng, hỗ trợ khách hàng, tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng kinh doanh; 
Phấn đấu xây dựng hệ thống Địa chỉ Vàng độc quyền 
tiêu thụ sản phẩm HABECO, kết hợp với tri ân khách 
hàng; Nghiên cứu xây dựng phương án đa dạng hóa 
kênh bán hàng như bán bia hơi qua điện thoại di động, 

qua zalo, qua facebook, phục vụ khách hàng tận nơi 
theo yêu cầu…

Đối với công tác quản lý chất lượng, Công ty đặc 
biệt quan tâm, chú trọng rà soát toàn bộ quy trình 
vệ sinh an toàn thực phẩm, quy trình bảo quản để 
đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm; Triển 
khai mô hình kiểm soát chất lượng sau bán hàng trên 
thị trường đến tận tay người tiêu dùng; Thiết lập 
đường dây nóng tiếp nhận các thông tin phản ánh 
về chất lượng,…

Đối với công tác vận tải, để tiếp tục tối ưu hóa 
hoạt động vận tải và đáp ứng năng lực vận tải, Công ty 
đang xây dựng và hoàn thiện “bản đồ vận tải tối ưu”, 
kiểm soát tiêu hao xăng dầu theo đúng định mức; 
Chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống kho hàng theo 
khu vực…

Công ty đã chủ động quảng bá, tuyên truyền tới 
khách hàng: Đã uống bia thì không lái xe, uống có văn 
hóa, có chừng mực, uống vì sức khỏe, góp phần xây 
dựng “Một nét văn hóa uống Bia Hà Nội”…

Cùng với các nhóm giải pháp cơ bản trên, 
HABECO TRADING còn tích cực thực hiện các 
giải pháp hỗ trợ hiệu quả khác, với quyết tâm: Toàn 
thể lãnh đạo, CBCNV luôn nỗ lực hết mình để hoàn 
thành sứ mệnh đặt ra, đưa thương hiệu Bia hơi Hà 
Nội lên một tầm cao mới, đóng góp nhiều hơn cho 
xã hội… 

Bia hơi Hà Nội - sản phẩm luôn được đông đảo người tiêu 
dùng yêu thích
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Đó chính là quan điểm được đại diện Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 
nêu ra tại Tọa đoàm về Dự án “Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia” (do Bộ Y tế dự thảo) 
được tổ chức vừa qua tại Hà Nội.

HÀ LINH

Tọa đàm về Dự án “Luật phòng, chống tác 
hại của rượu, bia” vừa được Hiệp hội Bia - 
Rượu - Nước giải khát Việt Nam phối hợp 
với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 

Nam tổ chức nhằm trao đổi về việc có cần thiết ban 
hành Dự án Luật; tác động của Luật đối với phát triển 
kinh tế xã hội, phát triển của ngành sản xuất, kinh 
doanh rượu, bia; những quy định về kiểm soát giảm 
mức tiêu thụ rượu, bia, kiểm soát việc cung cấp rượu, 
bia, về giảm tác hại của lạm dụng rượu, bia và về đề 
xuất thành lập Quỹ nâng cao sức khỏe… 

 Tham dự Tọa đàm có các đại biểu đại diện các cơ 
quan quản lý Nhà nước có liên quan, các chuyên gia 
kinh tế, pháp luật, y tế, đại diện các doanh nghiệp sản 
xuất kinh doanh rượu, bia và các cơ quan báo chí.

Qua tọa đàm, hầu hết đại diện các cơ quan chức 
năng, các chuyên gia, doanh nghiệp… đều đồng tình 
và cho rằng, Dự án “Luật phòng, chống tác hại của 
rượu, bia” do Bộ Y tế dự thảo còn nhiều điểm bất 
cập, không khả thi, thậm chí không cần thiết xây dựng 
thêm Luật này. Bởi chỉ cần sửa đổi, bổ sung các điều 
khoản của hệ thống văn bản luật, dưới luật hiện hành 
điều chỉnh trong lĩnh vực rượu, bia là đã có thể góp 
phần hoàn thiện hành lang pháp lý một cách chặt chẽ 
và khoa học…

Ông Matthew Wilson - Giám đốc Ngoại vụ cấp 
cao Công ty TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam 
cũng nêu quan điểm: “Heineken cho rằng một số yếu 
tố trong Dự án Luật này có thể tạo ra tác động lớn và 
tiêu cực đến nền kinh tế, thậm chí gián tiếp tiếp tay 
cho hoạt động kinh doanh bia, rượu bất hợp pháp và 

có hại cho người tiêu dùng. Ví dụ, bên cạnh việc bất 
hợp lý trong quy định khoảng thời gian được uống 
trong ngày, việc cấm doanh nghiệp rượu, bia tài trợ 
và quảng cáo cũng không mang lại lợi ích cho bất cứ 
đối tượng nào. Nhiều doanh nghiệp như Heineken, 
Bia Hà Nội, Bia Sài Gòn đã đồng hành cùng nhiều sự 
kiện ý nghĩa và quy mô lớn ở Việt Nam như Count-
down, Giờ Trái Đất, đường đua F1,… Nếu như hoạt 
động này không còn được cho phép, người Việt sẽ 
không còn được trải nghiệm thú vị và sôi nổi như vậy 
nữa khi mà Việt Nam đang hội nhập sâu rộng hơn 
không chỉ về kinh tế mà cả về văn hóa - xã hội…”.

MỘT SỐ YẾU TỐ CỦA DỰ ÁN
“LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA RƯỢU, BIA” 

CÓ THỂ TẠO RA TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Ông Matthew Wilson - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao Công ty 
TNHH Nhà máy Bia Heineken Việt Nam nêu quan điểm tại Tọa 
đàm



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32 33

Nhìn nhận về Quỹ Nâng cao sức khỏe, đại diện 
Heineken cũng thẳng thắn cho biết, đây là một mô 
hình không hiệu quả, do Quỹ này được hình thành 
dựa trên mô hình quỹ thuốc lá và dự định gộp chung 
với Quỹ phòng chống tác hại thuốc lá hiện hành, chỉ 
sử dụng 25% tổng kinh phí quỹ để thực hiện chương 
trình về đồ uống có cồn... Trong khi đó, ở nhiều 

nước trên thế giới tỷ lệ phân bổ ngân sách quỹ cho 
hoạt động phòng, chống tác hại chỉ ở mức dưới 5%. 
Đặc biệt, hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp đang 
hướng đến việc triển khai những chiến dịch điều 
chỉnh hành vi người tiêu dùng, như chương trình 
“Đã uống rượu bia thì không lái xe” của Heineken 
năm 2017. Vậy nếu Quỹ đi vào hoạt động, thì khoản 
chi phí đang sử dụng cho những chương trình này 
sẽ bị phân bổ lại, thay thế bởi những chương trình 
kém hiệu quả hơn.

Đại diện Heineken cũng trích dẫn một báo cáo 
nghiên cứu độc lập của Euromonitor cho thấy, ước 
lượng có ít nhất 28% thức uống có cồn (dựa trên 
sản lượng) ở Việt Nam được sản xuất trái phép - 
không đóng thuế và không được kiểm soát chặt chẽ. 
Euromonitor tin rằng, 97% sản lượng và giá trị là 
rượu gạo và rượu buôn lậu. Thất thoát về thuế do 
rượu lậu được ước tính khoảng 441 triệu USD mỗi 
năm. Chính vì thế, Heineken kiến nghị, Dự thảo 
Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia nên tập 
trung vào việc ngăn cấm lưu hành đồ uống có cồn 
trái phép vì những loại đồ uống này không an toàn, 
không đóng góp cho sự phát triển kinh tế Việt Nam 
và không đóng thuế. Trong khi thực tế hiện nay các 
doanh nghiệp đã có những chương trình rất tốt giúp 
thay đổi hành vi uống có trách nhiệm cho người 
tiêu dùng… 

Toàn cảnh Tọa đàm

PGS. TS Lưu Bích Ngọc - Viện trưởng Viện Dân số và Các vấn đề 
xã hội Trường ĐH KTQD cho biết, rượu không nhãn mác, không 
kiểm soát được chất lượng là nguyên nhân gây ra ngộ độc, 
gây thất thu ngân sách lớn cho Nhà nước
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Với tổng diện tích 2,2 ha, gồm 4 toà tháp 
cao 50 - 57 tầng, Wyndham Soleil Đà Nẵng 
là tổ hợp cao tầng nổi bật tại Đà Nẵng 
cũng như dọc dải miền Trung. Tọa lạc ở 

vị trí đắc địa, Soleil có 4 mặt tiền là giao lộ Phạm 
Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh và Morrison. 
Trước mặt dự án là công viên Biển Đông rộng lớn, rất 
có ý nghĩa về mặt phong thủy cho một tòa nhà, bởi 
phía trước là Minh Đường, mà Minh Đường cần có 
nước để tụ thủy, ắt sinh tài lộc. Đồng thời, cũng là 
nơi diễn ra những sự kiện quan trọng trong đời sống 
thường nhật của thành phố Đà Nẵng.

Dự án đã mang đến luồng sinh khí mới, sắc thái 
mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng khi tổ hợp 
Condotel được triển khai bởi các đối tác hàng đầu thế 
giới: Thiết kế bởi tập đoàn Aedas (Anh Quốc), Quản 
lý xây dựng bởi Artelia (Pháp) và nội thất cung cấp 
bởi các đối tác nhưKaidewei, Kholer… PPC An Thịnh 
Đà Nẵng cũng đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp 
tác về quản lý và vận hành Condotel bởi Wyndham 
Hotel Group - một tập đoàn khách sạn hàng đầu của 
Mỹ. Tập đoàn này hiện sở hữu hơn 8.000 khách sạn 
với hơn 678.000 phòng tại 73 quốc gia với 15 nhãn hiệu 
khác nhau như: Dolce Hotel and Resort, Baymont Inn 
& Suite, Wyndham Legend… Wyndham Soleil Danang 
cũng được định hình hoạt động như một khách sạn 5 
sao đẳng cấp quốc tế với các dịch vụ tiện nghi nhất.

Với 75% căn hộ tại Wyndham Soleil Danang có ban 
công và tầm nhìn hướng ra biển, các căn hộ được thiết 
kế với nhiều loại diện tích khác nhau từ studio, căn hộ 

1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và penthouse thông tầng. 
Bên cạnh đó, đây còn là công trình sở hữu 4 bể bơi vô 
cực tại tầng cao nhất của các toà tháp, mang đến một 
phong cách hưởng thụ thượng lưu như đang tận hưởng 
tiện ích này tại các Condotel nổi tiếng trên thế giới.

Năm 2016, trong lễ trao giải bất động sản Vietnam 
Property Awards được diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh đầu 
tháng 6/2016, PPC An Thịnh Đà Nẵng đã vinh hạnh 
nhận về 2 giải thưởng “Best Architecture Design” và 
“Best Condo Development” cho Soleil Đà Nẵng. Đây 
không chỉ là niềm tự hào của riêng tập thể công ty về 
những sản phẩm đầu tư của mình, mà còn là niềm vinh 
hạnh dành cho thành phố Đà Nẵng thơ mộng, trữ tình, 
lãng mạn, sạch sẽ, văn minh, là thành phố đáng sống 
nhất Việt Nam, với công trình được ví như “Biểu tượng 
mới” của thành phố trung tâm miền Trung sau này.

Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:

PPC AN THỊNH ĐÀ NẴNG (PPCCAT):

TÒA NHÀ CAO NHẤT ĐÀ NẴNG 
ĐÃ ĐƯỢC CẤT NÓC

Ngày 21/04/2018, Tổ hợp khách sạn, condotel 5 sao quốc 
tế Wyndham Soleil Danang do  PPC An Thịnh Đà Nẵng 
(PPCAT) làm Chủ đầu tư sẽ chính thức cất nóc tòa nhà thứ 
nhất trong tổ hợp 4 tòa nhà cao nhất miền Trung Việt Nam 
và giới thiệu căn hộ mẫu tại dự án, buổi Lễ diễn ra tại Đà 
Nẵng, có sự góp mặt của gần 800 khách mời quan trọng

Ông NGUYỄN KHÁNG CHIẾN 
Chủ tịch HĐQT 

Công ty CP PPC An Thịnh Đà Nẵng

Phối cảnh dự án

MINH PHƯƠNG
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Cất nóc là một trong những nghi lễ quan trọng bắt 
buộc với mọi công trình xây dựng. Đây là một nghi 
thức trong lĩnh vực tâm linh về lễ cất nóc nhà nên luôn 
được các chủ đầu tư xem trọng, nhằm mong muốn 
đem lại sự thuận lợi, suôn sẻ trong quá trình xây dựng 
và gặp nhiều may mắn, tốt lành trong quá trình sinh 
sống và kinh doanh tại ngôi nhà.

Chính vì tầm quan trọng của Lễ cất nóc này, nên 
ngày 21/04/2018, PPC An Thịnh Đà Nẵng (PPCAT) long 
trọng tổ chức lễ cất nóc cho dự án cao nhất Đà Nẵng: 
Tòa nhà Wyndham Soleil Danang tại giao lộ Phạm Văn 
Đồng, Võ Nguyễn Giáp, Đà Nẵng. Chương trình có 
sự tham dự của các nhà đầu tư tiềm năng nước ngoài 
và Việt Nam, các khách hàng thân thiết và những chủ 
nhân tương lai của Soleil.

Trong thời điểm diễn ra sự kiện, khách mời có cơ 
hội được trải nghiệm những cảm xúc tại căn hộ mẫu 
ngay chính dự án, với các góc không gian làm nổi bật 
“unique selling point” của Wyndham Soleil Danang.

Sự kiện cất nóc dự án Wyndham Soleil Đà Nẵng 
được diễn ra hoành tráng, với những màn biểu diễn 
nghệ thuật đặc sắc thể hiện tâm huyết, tư duy và 
tầm nhìn của Chủ đầu tư PPCAT, cùng với người dẫn 
chương trình duyên dáng của hai MC nổi tiếng Quốc 
Bảo và Đan Lê. Bên cạnh đó, chương trình được hấp 
dẫn bởi sự xuất hiện của dàn ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn 
Hưng và Văn Mai Hương.

Đặc biệt hơn, chương trình được nâng tầm đẳng 
cấp khi công chúng và khách mời mãn nhãn màn trình 
diễn rồng lửa của 4 khinh khí cầu, thể hiện sự vững bền, 
nội lực mạnh mẽ của vùng đất Đà Nẵng linh thiêng, hội 
tụ, giao thoa giữa hai vùng Nam - Bắc. Bốn khinh khí 
cầu sáng rực, như những chiếc đèn khổng lồ, lộng lẫy 

tạo nên hiệu ứng hoa đăng, làm lay động lòng người và 
xao xuyến trái tim, tạo cao trào cảm xúc, gây dấu ấn 
trong lòng khán giả 

Dự án đối diện công viên Biển Đông

Căn hộ mẫu
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Tháng 5 lại về trên công trường Thủy điện Thượng Kon Tum với khí thế lao động khẩn 
trương, nhịp nhàng, giữ vững tiến độ và an toàn thi công, bảo đảm về đích đúng hẹn... Cũng 
tại thời điểm này, CBCNV Công ty CP thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (VSH) đã có dịp 
nhìn lại một năm qua với những nỗ lực phấn đấu không ngừng nhằm ổn định vận hành 2 
nhà máy thủy điện và phát triển SXKD điện năng hiệu quả với tính bền vững cao, tạo được 
niềm tin vào thương hiệu VSH.

Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh:

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA SẢN XUẤT

VĂN THUẬN

KẾT QUẢ ĐÁNH DẤU SỰ PHÁT TRIỂN
Tại Hội nghị Người lao động năm 2018, Công ty CP 

Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh đã đạt được sự thống 
nhất cao giữa Lãnh đạo và người lao động về đánh giá 
quá trình hoạt động năm 2017. So với năm 2016 thì năm 
2017 tình hình thời tiết tương đối ổn định và thuận lợi 
hơn, lưu lượng nước về bình quân năm 2017 là 59,17 
m3/s cao hơn so với năm 2016 (59,17/46,76 m3/s) và 
cao hơn trung bình nhiều năm. Tổng sản lượng điện 
sản xuất hai nhà máy Vĩnh Sơn và Sông Hinh đạt được 
865,43 triệu kWh tăng 186,08 triệu kWh, đạt 127,4% so 
với năm 2016, trong đó, Nhà máy Vĩnh Sơn: 415,41 
triệu kWh; Nhà máy Sông Hinh: 450,01 triệu kWh. 

Phát huy những yếu tố thuận lợi về thủy văn, Công 
ty VSH đã duy trì các biện pháp quản lý vận hành một 
cách nghiêm ngặt, nâng cao hiệu quả trong kinh doanh 
điện năng, giữ vững nhịp độ phát triển.

Tổng doanh thu năm 2017 là 562,748 tỷ đồng, đạt 
104,47% so với kế hoạch năm 2017 và đạt 111,84% so với 
cùng kỳ năm 2016. Trong đó, doanh thu sản xuất kinh 
doanh điện năm 2017 là 526,07 tỷ đồng, đạt 106,89% so 
với kế hoạch năm 2017 và đạt 117,52% so với cùng kỳ . 

Một trong những chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật quan trọng 
là tổn thất điện năng trong vận hành qua máy biến áp 
và tự dùng cho cả hai nhà máy thực hiện năm 2017 đã 
được giảm xuống tỷ lệ 1,06% so với 1,18% theo kế hoạch. 
Trong đó, Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn đạt tỷ lệ điện tự 
dùng là 0,75%; Nhà máy Thủy điện Sông Hinh là 1,35%.

Công ty vừa vận hành ổn định 2 nhà máy thủy điện, 
vừa đảm bảo kinh doanh điện năng và triển khai thực 
hiện tiến độ dự án Nhà máy Thủy điện Thượng Kon 

Tum, đã chấp hành tốt các quy định của pháp luật an 
toàn, vệ sinh lao động, PCCN; đảm bảo vận hành an 
toàn công trình, hồ chứa và hạ du. Năm 2017 không có 
tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Công tác kiểm soát 
môi trường, quản lý chất thải nguy hại đúng quy định 
và thực hiện nghiêm túc các quy định trong hoạt động 
sản xuất kinh doanh. Công ty VSH đã tạo được dấu ấn 
của sự phát triển năm 2017.

NHỮNG GIẢI PHÁP SÁNG TẠO VÀ 
NĂNG ĐỘNG BẢO ĐẢM CHO KẾ HOẠCH 
NĂM 2018

Đạt được những con số đầy thuyết phục đó, Lãnh 
đạo Công ty VSH đã huy động sức mạnh của sự đoàn 
kết, sự vào cuộc đồng bộ của các tổ chức Đảng và đoàn 
thể, đề xuất và triển khai thực hiện các giải pháp về 
quản lý và kỹ thuật một cách hiệu quả. 

 ĐỂ ỔN ĐỊNH VÀ PHÁT TRIỂN KINH DOANH ĐIỆN NĂNG - BẢO ĐẢM ĐÚNG 
TIẾN ĐỘ CHO DỰ ÁN THỦY ĐIỆN THƯỢNG KON TUM
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Vượt qua những khó khăn, thách thức, ngay từ đầu 
năm, Ban Điều hành cùng với toàn thể CBCNV Công ty 
VSH đã triển khai tốt công tác bảo dưỡng định kỳ, sửa 
chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, nâng cấp hệ thống 
thiết bị, đảm bảo 2 nhà máy vận hành an toàn, tin cậy, 
liên tục, đáp ứng tốt phương thức vận hành. Công ty 
chủ động và linh hoạt trong chào giá cạnh tranh trên 
thị trường phát điện để tăng doanh thu. Đồng thời, 
thực hiện nghiêm túc chương trình hành động tiết kiệm 
và tối ưu hoá chi phí trong sản xuất điện. 

Năm 2017, Công ty đã duy trì tốt phong trào sáng kiến, 
hợp lý hóa sản xuất đã triển khai thực hiện được 6 sáng 
kiến cải tiến góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 
doanh điện của Công ty. Đồng thời, chủ động triển khai và 
áp dụng các chương trình tối ưu hóa sản xuất về quản lý 
lao động, triển khai công tác đánh giá hiệu quả sử dụng lao 
động toàn Công ty theo chỉ số KPIs, đem lại hiệu quả trong 
quản lý và tăng năng suất lao động đáng kể.

Năm 2018, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh điện có 
nhiều thuận lợi, nhưng sẽ có những khó khăn và thách 
thức mới phát sinh, nhất là trong lĩnh vực đầu tư xây 
dựng. Do vậy, Công ty tăng cường đảm bảo phương 
tiện, thiết bị và phương thức vận hành để có thể huy 
động tối đa công suất, đảm bảo khai thác hiệu quả công 
suất khả dụng của từng tổ máy và phấn đấu hoàn thành 
dự án Thượng Kon Tum đúng tiến độ trong năm 2019.

Công ty tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp vận hành 
thị trường điện, đảm bảo đáp ứng tốt tất cả các giai 
đoạn của thị trường điện. Triển khai tối ưu các chiến 
lược chào giá trong thị trường điện, đảm bảo đạt vượt 
mức chỉ tiêu kế hoạch doanh thu thị trường do Ban 
Điều hành đã đề ra.

Mục tiêu của 2018 đã được đưa vào các nội dung 
thi đua cụ thể toàn Công ty, trong đó, sản lượng điện 
sản xuất đạt 750 triệu kWh; sản lượng điện thương 
phẩm đạt 741 triệu kWh. Doanh thu từ sản xuất điện 
năm 2018 đạt 559,029 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 
309,913 tỷ đồng (lợi nhuận sau thuế là 277,002 tỷ đồng).

BẢO ĐẢM DỰ ÁN THỦY ĐIỆN KON 
TUM SẼ KHÔNG TRỄ HẸN

Một trong những quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo 
và toàn thể cổ đông VSH là đưa tiến độ Dự án thủy 
điện Thượng Kon Tum theo đúng kế hoạch đề ra. Đây 
là niềm tin, mệnh lệnh và cũng là trách nhiệm của Lãnh 
đạo VSH trong tầm nhìn từ 2018. Tuy vẫn còn gặp rất 
nhiều khó khăn, đặc biệt là gói thầu thi công đường 
hầm dẫn nước bằng TBM. Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ 
thi công gói thầu này, trong thời gian qua HĐQT và 
Ban Điều hành Công ty đã đưa ra các quyết định quan 
trọng để xử lý các vấn đề tồn tại nhằm đẩy nhanh tiến 
độ thi công. Đồng thời, đã tích cực phối hợp cùng với 
các nhà thầu xử lý các vướng mắc khó khăn để thúc 
đẩy tiến độ Dự án.

Với tinh thần bám sát công trường, chỉ đạo quyết 
liệt của Lãnh đạo, dự án thủy điện Thượng Kon Tum 
trong năm 2018 sẽ phải tiến hành thi công và hoàn 
thành những hạng mục xương sống của công trình: 
Hoàn thiện toàn bộ tuyến áp lực trong tháng 5/2018 để 
tiến hành nghiệm thu hoàn thành; bàn giao đưa vào sử 
dụng hạng mục công trình để tích nước hồ chứa; thi 
công hoàn thành toàn bộ hạng mục cửa nhận nước và 
5 km đầu đường hầm, đồng thời tiếp nhận, vận chuyển 
và bảo quản thiết bị, cũng như bàn giao cho nhà thầu 
lắp đặt đúng tiến độ.

Để triển khai tốt tiến độ của dự án theo kế hoạch, 
chủ đầu tư VSH đã chủ động ký kết các giao ước thi 
đua hoàn thành từng phần việc của từng đơn vị thi 
công, trong đó tập trung cao độ của gói thầu thi công 
đường hầm dẫn nước bằng TBM nhằm chuẩn bị điều 
kiện tích nước hồ chứa.

Toàn công trường xây dựng Nhà máy Thủy điện 
Thượng Kon Tum như bừng lên sức sống mới, một khí 
thế lao động miệt mài, sôi động, như để kết thúc một 
chiến dịch đưa Dự án thủy điện Thượng Kon Tum về 
đích đúng hẹn: tháng 6/2019 

VSH phát động thi đua hoàn thành các hạng mục công trình Thủy điện Thượng Kon Tum
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TỪ TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC VƯƠN RA 
BIỂN LỚN

Trong tầm nhìn chiến lược của Hoa Sen Group, 
thực hiện kế hoạch phát triển mở rộng và gia tăng 
quy mô các nhà máy sản xuất  ở các khu vực, vùng 
kinh tế, Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình 
Định là dự án thứ ba của Tập đoàn Hoa Sen tại tỉnh 
Bình Định.

Dự án này do Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn 
Hội - Bình Định làm chủ đầu tư và được xây dựng trên 
khu đất có diện tích 12,4 hec-ta tại Khu kinh tế Nhơn 
Hội. Với tổng vốn đầu tư  2.000 tỷ đồng, đây là nơi sản 
xuất các sản phẩm tôn thép mạ kẽm, mạ màu, thép 
cán nguội của Tập đoàn Hoa Sen thông qua những dây 
chuyền sản xuất tiên tiến và công nghệ hiện đại.

Sau khi chính thức đưa dây chuyền hoạt động 
vào tháng 6/2017, Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn 
Hội - Bình Định sẽ cung cấp cho thị trường mỗi năm 
180.000 tấn tôn mạ kẽm, hợp kim nhôm kẽm, 90.000 
tấn tôn mạ màu và 200.000 tấn thép cán nguội, nâng 
cao năng lực sản xuất của Hoa Sen tại khu vực Nam 
Trung Bộ, Tây Nguyên và mở rộng hoạt động xuất 
khẩu ở các thị trường Đông Bắc Campuchia, Nam Lào 
và miền Trung Thái Lan.

Điều đó đến nay đã thành hiện thực khi đứa con 
đầu lòng của Nhà máy Thép Hoa Sen Nhơn Hội với 
15.000 tấn sản phẩm đầu tiên đã vươn khơi tìm đến 
thị trường châu Âu. Để vận chuyển lô hàng cho Tập 
đoàn Hoa Sen, Cảng Quy Nhơn lần đầu tiên đón 
tàu hàng hơn 63.000 tấn, thuộc diện tàu lớn nhất làm 
hàng ở cảng biển miền Trung. Lô hàng 15.000 tấn 
tôn sẽ được cập bến cảng Antwerp của Bỉ và cảng 
La Rochelle của Pháp.

ĐẾN NHỮNG NỖ LỰC PHÁT TRIỂN 
NHANH, ĐỒNG BỘ VÀ BỀN VỮNG

Hiện nay, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ 
xuyên Thái Bình Dương - CPTPP đã mở ra cơ hội toàn 
diện cho doanh nghiệp Việt Nam hội nhập vào nền 
kinh tế thế giới, đặc biệt là cơ hội vô cùng lớn để hàng 
Việt Nam có mặt tại các thị trường lớn và tiềm năng.

Chủ động nắm bắt thời cơ và linh hoạt trong chiến 
lược mở rộng thị trường xuất khẩu, Tập đoàn Hoa Sen 
đã nỗ lực phát huy 4 yếu tố quyết định tính cạnh tranh 
của sản phẩm, bao gồm: “Chất lượng đạt tiêu chuẩn 
quốc tế, giá cả hợp lý, thời gian giao hàng nhanh và 
dịch vụ hậu mãi tốt”. Đây là sự khẳng định mạnh mẽ về 
chất lượng sản phẩm mang thương hiệu Hoa Sen, xứng 
đáng với sự tin tưởng của khách hàng trong nước và sự 
đồng hành của các đối tác quốc tế tại hơn 75 quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Ngày 08/5/2018, tại cảng Quốc tế Quy Nhơn, Tập đoàn Hoa Sen đã tổ chức chuyển lô 
hàng 15.000 tấn tôn mạ đầu tiên của Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội xuất sang thị 
trường châu Âu. Đây là đứa con đầu lòng của Nhà máy Thép Nhơn Hội được khởi công xây 
dựng cách đây hơn 2 năm theo định hướng phát triển đón đầu, hội nhập sâu đưa sản phẩm 
tôn, thép chiếm lĩnh thị trường trong nước và thế giới.

VĂN THUẬN

ĐỨA CON ĐẦU LÒNG CỦA 
NHÀ MÁY THÉP HOA SEN NHƠN HỘI

Nghi thức chuyển lô hàng 15.000 tấn tôn sản phẩm của Nhà 
máy tôn Hoa Sen Bình Định lên tàu xuất sang châu Âu
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Tại châu Âu, doanh nghiệp bắt đầu có sản phẩm 
xuất sang thị trường này từ năm 2012. Hiện các sản 
phẩm của Tập đoàn đã có mặt tại rất nhiều nước châu 
Âu như: Ba Lan, Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Vương quốc 
Anh, Croatia, Nga…

 Theo đánh giá của lãnh đạo Tập đoàn, đây là những 
thị trường rất khó tính, đòi hỏi những tiêu chuẩn khắt khe 
về chất lượng cũng như thời gian giao hàng. Có lợi thế cạnh 
tranh là chất lượng, do đó doanh nghiệp luôn chú trọng 
đầu tư công nghệ hiện đại để tạo ra những sản phẩm tôn 
đạt tiêu chuẩn quốc tế như EN 10346, chứng chỉ ROHS 
và REACH của châu Âu. Thời điểm năm 2015, Tập đoàn 
Hoa Sen đã phát triển lớn mạnh với 6 nhà máy lớn cùng 
hệ thống 190 chi nhánh phân phối - bán lẻ trên toàn quốc 
và ngày càng mở rộng quy mô. Tháng 3/2016, Tập đoàn 
đã xuất khẩu lô hàng 20.000 tấn tôn thành phẩm đến thị 
trường Mỹ. Ngày 30/5/2017, Hoa Sen Group tiếp tục xuất 
khẩu lô hàng tôn thành phẩm lớn nhất sang châu Âu. Đơn 
hàng có tổng giá trị khoảng 9 triệu USD được xuất tại cảng 
Nghi Sơn (Thanh Hóa). Lô hàng gồm 12.000 tấn tôn thành 
phẩm được coi là lớn nhất từ trước đến nay của Tập đoàn 
Hoa Sen xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Sản phẩm sẽ 
cập bến tại 3 nước gồm: Pháp, Bỉ và Tây Ban Nha.

Báo cáo tại buổi lễ, ông Trần Ngọc Chu - Phó 
Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen 
Group nhận định: “Với 2 Nhà máy tại Khu Công 
nghiệp Nhơn Hòa và KKT Nhơn Hội, Hoa Sen Group 
đã có hệ thống phân phối rộng khắp trên địa bàn tỉnh, 
không chỉ mang lại giá trị công nghiệp, nâng cao năng 
lực cạnh tranh trong cơ cấu kinh tế của Bình Định mà 
còn giải quýết việc làm cho hàng nghìn lao động tại 
địa phương, tăng đáng kể nguồn thu ngân sách.”

HIỆU QUẢ LÀ ĐỘNG LỰC CHO 
TƯƠNG LAI

Thời gian tới, doanh nghiệp sẽ đẩy mạnh phát 
triển ở thị trường châu Âu, dự kiến sản lượng xuất 
khẩu đến thị trường này sẽ đạt 10.000 - 15.000 tấn mỗi 
tháng. Bên cạnh đó, Hoa Sen sẽ tìm kiếm mở rộng 
các thị trường mới nhiều tiềm năng, tiếp tục khẳng 
định vị thế và thương hiệu của tôn, thép Việt trên thị 
trường quốc tế.

Trong niên độ tài chính 2017-2018, doanh nghiệp sẽ 
đẩy mạnh hơn bán hàng ở thị trường nội địa, đa dạng 
hóa thị trường xuất khẩu nhằm khẳng định tầm vóc của 
một doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu thuộc Diễn 
đàn Kinh tế thế giới.

Với những kết quả trên, Tập đoàn Hoa Sen vinh 
dự nhận được các giải thưởng cao quý: Nằm trong 
danh sách top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc 
nhất Việt Nam trong giai đoạn 2009 - 2014 theo công 
bố của Vietnam Report; Top 50 Doanh nghiệp niêm 
yết tốt nhất ở Việt Nam 2015 do Tạp chí Forbes bình 
chọn...; Top 50 công ty kinh doanh hiệu quả nhất 
Việt Nam năm 2015; là một trong 10 Doanh nghiệp 
niêm yết có uy tín nhất trên truyền thông 2015; Top 
10 Sao Vàng Đất Việt 2015; Top 50 Thương hiệu giá 
trị nhất Việt Nam do Hãng tư vấn định giá thương 
hiệu Brand Finance (Anh) công bố… Tập đoàn Hoa 
Sen là công ty duy nhất tại Việt Nam được chọn 
vào danh sách 132 doanh nghiệp tăng trưởng toàn 
cầu năm 2015 và chính thức trở thành thành viên của 
Cộng đồng các Doanh nghiệp tăng trưởng toàn cầu 
thuộc Diễn đàn Kinh tế thế giới 

Ông Trần Ngọc Chu - Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoa Sen Group (thứ 2 từ trái) cùng Lãnh đạo tỉnh Bình Định
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Một trong những sự kiện ấn tượng trong dịp chào mừng kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền 
Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/42018) tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 
là việc khai trương Khu Du lịch Cửa Biển Seagate Park - thuộc Công ty TNHH Dịch vụ du 
lịch Quốc Thắng phía bờ Bắc cầu Thị Nại, TP Quy Nhơn đón du khách từ mọi miền đất nước.

VĂN THUẬN

GIẤC MƠ CHO “DU LỊCH XANH” QUY 
NHƠN CẤT CÁNH

Thành phố Quy Nhơn trực thuộc tỉnh Bình Định 
đang vươn lên toàn diện xứng tầm với đô thị loại 1 
trong vùng trọng điểm kinh tế khu vực Nam Trung Bộ. 
Phát huy tổng lực về tiềm năng rừng, biển, lịch sử, văn 
hóa và con người của vùng đất “Trời văn - Đất võ” này, 
ngành Du lịch đang chuyển động một cách tích cực, 
mở hướng đi độc đáo, tìm sự khác biệt để trở thành 
mũi nhọn kinh tế đó là “du lịch xanh” tạo đường băng 
bền vững cho du lịch Quy Nhơn - Bình Định cất cánh.

Bà Võ Thị Thủy - Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ 
Du lịch Quốc Thắng cho rằng, trong điều kiện cuộc sống 
hiện đại tất bật, các gia đình ít có thời gian bên nhau như 
hiện nay, việc tạo một không gian để ông bà, cha mẹ, con 
cháu cùng có thể được ở gần gũi, mà vẫn đáp ứng nhu 
cầu thư giãn, vui chơi của từng thành viên, đó là niềm cảm 
hứng cho ý tưởng thiết kế của nhà đầu tư mà Lãnh đạo 
Công ty Quốc Thắng ấp ủ từ nhiều năm qua để mạnh dạn 

đầu tư xây dựng nên một Seagate Park hôm nay. Đây là 
một công viên đậm chất thiên nhiên hoang dã, với hội đủ 
cảnh quan đồi núi, rừng, biển, có nhiều dịch vụ vui chơi, 
giải trí được thiết kế phù hợp mọi lứa tuổi.

Đến với Seagate Park du khách sẽ được đáp ứng phù 
hợp cho mọi thành phần: “Trẻ em vui, thanh niên khỏe, 
tình yêu được thăng hoa trong không gian lãng mạn, ông 
bà, cha mẹ hài lòng, gia đình sum vầy, hạnh phúc”. Seagate 
Park kết nối gia đình và cộng đồng trong một không gian 
rừng, biển hài hòa, với nhà hàng, khu cắm trại, công viên 
rừng, suối nước, công viên nước, khu barbecue garden, khu 
vui chơi trẻ em, các khu dịch vụ thể thao dành cho giới trẻ...

Ước mơ về một khu du lịch xanh Seagate Park nay 
đã thành hiện thực.

NHỮNG TRẢI NGHIỆM GÂY ẤN TƯỢNG 
ĐỘC ĐÁO CHỈ CÓ Ở SEAGATE PARK

Tham quan Khu Du lịch Cửa Biển trong ngày khai 
trương, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Nguyễn Thanh Tùng đánh 

SEAGATE PARK - KHU DU LỊCH CỬA BIỂN: 
ĐIỂM NHẤN MỚI CHO 

DU LỊCH QUY NHƠN, BÌNH ĐỊNH

Cổng vào khu du lịch Seagate Park
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giá cao ý tưởng sáng tạo của chủ đầu tư và cho rằng, đây là 
một trong những điểm du lịch mới mang lại nhiều ấn tượng, 
tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh.

Từ 8h sáng ngày 28/4/2018, Seagate Park mở cửa 
khai trương, đón hàng ngàn du khách trên địa bàn 
TP Quy Nhơn và các địa phương khu vực kể cả Tây 
Nguyên về đây tham quan, nghỉ dưỡng, du lịch biển với 
niềm háo hức trước cảnh quan hùng vĩ, giao thoa giữa 
đất trời, rừng núi và biển cả.

Tại đây, du khách có thể vào các khu vực Seagate 
Park vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng cả ngày. Có nhiều 
trò chơi mới lạ dành cho giới thanh niên như leo núi 
nhân tạo với độ cao 20m; tập làm cung thủ với các 
cự ly phù hợp; chèo thuyền kayak; đu dây qua hồ 
nước… Trẻ em chơi sàn nhún, cầu tuột, đua xe đạp 
mini... Người lớn tuổi có thể đi dạo trong một không 
gian trong lành tuyệt đối, có tiếng gió rì rào qua rừng 
dương xanh ngút ngàn, tiếng chim hót véo von và nghỉ 
chân trò chuyện dưới bóng mát cổ thụ, bên những 
tiểu cảnh nghệ thuật rất đẹp. Đây cũng là địa điểm lý 
tưởng để tổ chức hoạt động teambuilding - sinh hoạt 
tập thể, các trò chơi vận động làm cầu nối giúp mọi 
người gắn kết hòa đồng.

Về với Quy Nhơn, Bình Định để vui chơi, giải trí, 
thư giãn ở Seagate Park, đón bình minh trên bán đảo 
Phương Mai, ngắm hoàng hôn bên cầu Thị Nại… sẽ để 
lại cho du khách một cảm giác khó quên, con người, 
đất trời và biển cả như hòa quyện...

SEAGATE PARK - CỬA BIỂN CŨNG LÀ 
CÁNH CỦA MỞ RỘNG CHO TẦM NHÌN DU 
LỊCH MỚI 

Cộng hưởng mạnh mẽ với làn sóng đầu tư du lịch 
tại Bình Định, tạo ra mũi nhọn kinh tế của địa phương 

là các Dự án, hình thái du lịch khác đang phát triển tại 
Bình Định. Có thể kể đến Quần thể du lịch nghỉ dưỡng 
cao cấp FLC đang hấp dẫn du khách từ trong nước và 
khu vực.

Không chỉ du lịch biển, du lịch văn hóa - lịch sử, du 
lịch tâm linh cũng là thế mạnh của Bình Định. Đặc biệt, 
quần thể Tâm linh Phật pháp Linh Phong đang được 
xây dựng tại khu vực Núi Bà thuộc xã Cát Tiến (huyện 
Phù Cát), cách TP Quy Nhơn 27 km về phía Đông Bắc 
là một “điểm nhấn” quan trọng.

Tiếp đó là khu Thiền viện Thiên Hưng rộng 74 ha, 
trong một không gian gắn kết giữa núi, rừng, hồ nước, 
suối đá… với đền đài, lầu các nguy nga, tráng lệ, lại vừa 
thơ mộng và hài hòa. 

Khu nghỉ dưỡng Crown Retreat tiêu chuẩn 4 sao, 
thuộc Công ty TNHH DL Trung Hội rộng 42 ha, nằm 
dưới chân Núi Bà với chiều dài bãi biển gần 1 km. 
Crown Retreat đã hoàn thành giai đoạn 1 gồm 50 bun-
galow nằm trên sườn đồi và trải dài bên bãi biển Trung 
Lương (Cát Tiến - Phù Cát), góp thêm hạ tầng cao cấp 
cho DL Bình Định.

Như vậy, hệ thống dự án du lịch mới của Bình Định 
đang được hình thành, Seagate Park nằm ngay bờ Bắc 
đầu cầu Thị Nại, cách trung tâm TP Quy Nhơn trên 7 
km, có lợi thế đón đầu ngay cửa ngõ bán đảo Phương 
Mai - nơi tập trung nhiều khu, điểm du lịch trong Khu 
kinh tế Nhơn Hội, cửa biển Seagate Park có lợi thế đón 
đầu cơ hội đầu tư du lịch tạo thành chuỗi hành trình 
du lịch có quy mô chuyên nghiệp. Sự liên kết hài hòa 
của những điểm đến hấp dẫn này chắc chắn tạo sức hút 
mới cho du khách, mở tung cánh cửa du lịch cho Quy 
Nhơn, Bình Định cất cánh 

Khu vực Nhà hàng Seagate Park



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG42 43

ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

NGÀNH CÔNG THƯƠNG NINH BÌNH: 

TĂNG TỐC & TỎA SÁNG

Trong năm 2017, sản xuất công nghiệp toàn 
tỉnh phát triển tốt hơn năm trước do việc 
đổi mới, cải tiến và đưa vào sản xuất các sản 
phẩm mới, tiêu thụ sản phẩm thuận lợi hơn. 

Một số ngành công nghiệp có giá trị sản xuất chiếm tỷ 
trọng lớn như lắp ráp ô tô, sản xuất phân bón và sản 
xuất thiết bị điện tử có mức tăng trưởng khá, đóng góp 
tích cực vào kết quả chung của công nghiệp toàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, một số dự án sau thời gian đầu tư đã đi 
vào sản xuất như các nhà máy sản xuất, gia công giày 
dép của Công ty TNHH Sản xuất Giày Chung Jye Việt 
Nam, Công ty TNHH Giày Athena Việt Nam, dự án 
nhà máy sản xuất gia công hàng may mặc xuất khẩu 
London Field, đã thu hút được số lượng lao động lớn 
góp phần tạo và giải quyết việc làm cho người lao động. 

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2017 
(tính theo giá so sánh 2010) đạt gần 40.300 tỷ đồng, 
tăng 25,05% so với thực hiện năm 2016 và đạt 109% 
kế hoạch năm. Mức tăng chủ yếu tập trung tại một 
số sản phẩm công nghiệp chủ lực có giá trị chiếm tỷ 

trọng lớn như: Ô tô ước đạt 17.038 chiếc, gấp hơn 2,4 
lần, modul camera ước đạt 74,6 triệu sản phẩm, tăng 
43,1%, phân đạm ước đạt 287,6 nghìn tấn, tăng 88%, 
kính nổi ước đạt 57,2 nghìn tấn, tăng 30,2%, linh kiện 
điện tử ước đạt 310,7 triệu sản phẩm, tăng 35,2% so 
với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, do khó khăn trong 
quá trình tìm kiếm thị trường tiêu thụ trong nước và 
xuất khẩu nên một số sản phẩm công nghiệp giảm 
sút so với năm 2016 như xi măng và clanhke ước đạt 
11.750 nghìn tấn, giảm 3,2%, gạch xây bằng đất nung 
ước đạt 187 triệu viên, giảm 30,4%, giày dép vải ước 
đạt 17,5 triệu đôi, giảm 12,1%. 

Xác định mục tiêu phấn đấu trở thành một tỉnh 
công nghiệp hiện đại, nên ngành Công Thương đã tích 
cực tham mưu cho tỉnh triển khai quy hoạch phát triển 
cụm công nghiệp tỉnh Ninh Bình đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt, toàn tỉnh có 25 
cụm công nghiệp (CCN), diện tích quy hoạch 946,3ha, 
hiện đã có 15 CCN được UBND tỉnh có quyết định 
thành lập với tổng diện tích trên 510ha, trong đó 08 

XUÂN TRƯỜNG

Phát huy giá trị tinh thần của vùng đất thiêng với nhiều huyền 
thoại trong lịch sử dân tộc, bên cạnh những di tích, danh lam 
thắng cảnh nổi tiếng làm say lòng tao nhân mặc khách, còn có cố 
đô Hoa Lư, nơi phát tích của 3 vương triều (nhà Đinh, nhà Lê, 
nhà Lý), ngày nay Ninh Bình đã trở thành một tỉnh công nghiệp 
với nhiều Khu công nghiệp hiện đại đã và đang hoạt động cho 
ra đời những sản phẩm công nghiệp có giá trị kinh tế cao, đẩy 
nhanh tốc độ tăng trưởng, đưa Ninh Bình trở thành một tỉnh 
công nghiệp hiện đại trong tương lai gần. Đạt được điều đó, 
ngoài việc nỗ lực chung tay của các cấp các địa phương ra, phải 
khẳng định vai trò to lớn có tính quyết định đến sự phát triển đó 
là những nỗ lực của ngành Công Thương Ninh Bình.

Ông HOÀNG TRUNG KIÊN
Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Sở Công Thương Ninh Bình
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CCN do trung tâm làm chủ đầu tư, 01 CCN do UBND 
huyện làm chủ đầu tư, 05 CCN còn lại do doanh nghiệp 
làm chủ đầu tư. Số CCN đã thu hút được các dự án 
đầu tư thứ cấp là 12 CCN. Số CCN đã được phê duyệt 
quy hoạch chi tiết là 12 CCN với tổng diện tích 436ha. 

Năm 2017, đã thu hút được 07 dự án đầu tư thứ 
cấp (trong đó 05 dự án đầu tư nước ngoài) với tổng vốn 
đăng ký 1381,2 tỷ đồng, diện tích đã cho thuê 33,8ha, 
lao động dự kiến thu hút 4.775 lao động. Đến nay, các 
CCN đã thu hút 161 dự án (trong đó 65 dự án là của 
doanh nghiệp đầu tư, 96 dự án là của các hộ sản xuất 
đầu tư, tổng diện tích đã cho thuê khoảng 199,8ha). 
Tổng số vốn đăng ký đầu tư vào các cụm là 9.023,4 tỷ 
đồng, hiện tại số lượng lao động đang làm việc trong 
các CCN là 12.221 lao động (tổng lao động đăng ký 
theo các dự án đầu tư 39.113 lao động). Doanh thu của 
các dự án đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong 
CCN năm 2017 đạt 3.532 tỷ đồng. Nộp ngân sách năm 
2017 đạt 57,99 tỷ đồng.

Năm 2017, hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục 
phát triển ở cả vùng đô thị và nông thôn. Tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên thị trường 
toàn tỉnh ước đạt 29.000 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng 
kỳ và tăng ở tất cả các ngành và các khu vực kinh tế. 

Cùng với đó, Trung tâm khuyến công và XTTM 
đã triển khai thực hiện và hoàn thành 38 đề án khuyến 
công với tổng kinh phí hỗ trợ 3875 triệu đồng, tập 
trung vào các đề án của doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn đầu tư xây dựng nâng cấp nhà 
xưởng, mua sắm máy móc thiết bị để nâng cao năng 
lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tạo thêm việc làm 
cho lao động của doanh nghiệp, làng nghề. Bên cạnh 
đó, trung tâm đã tư vấn, thiết kế, lập báo cáo kỹ thuật 
thi công cho 4 công trình điện, công trình công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. 

Công tác quản lý thị trường, thực hiện sự chỉ đạo 
của Bộ Công Thương, UBND tỉnh, năm 2017 Chi cục 
đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị 
trường và ban hành các văn bản chỉ đạo các Đội Quản 
lý thị trường triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả. Mở các đợt cao điểm kiểm tra chuyên đề về chống 
buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vệ sinh an 
toàn thực phẩm theo lĩnh vực, ngành hàng, nhóm mặt 
hàng, nhất là về an toàn thực phẩm, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, giá… 
Các đội quản lý thị trường chủ động phân công, bố trí 
lực lượng bám sát địa bàn, điều tra, trinh sát nắm bắt 

tình hình thị trường, kiểm tra kịp thời trên diện rộng, 
nhằm ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng 
nhập lậu, vi phạm về ATTP và các hành vi vi phạm 
khác, nhất là trong các dịp Lễ, Tết, Tháng hành động 
vệ sinh vì an toàn thực phẩm theo đúng quy định của 
pháp luật; đồng thời tổ chức triển khai phương án kiểm 
tra theo hình thức đột xuất trên địa bàn và trên khâu 
lưu thông. Kết quả trong năm 2017, Chi cục đã kiểm tra 
2.884 vụ, xử lý 1.572 vụ với 1.670 hành vi vi phạm, với 
tổng số tiền thu phạt trên 9,6 tỷ đồng. 

Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng với 
sự chỉ đạo sát sao, có hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngành Công 
Thương đã đoàn kết, nhất trí, nỗ lực thực hiện nhiệm 
vụ được giao. Các chỉ tiêu ngành Công Thương về giá 
trị sản xuất công nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ, kim ngạch xuất khẩu đều tăng so với 
cùng kỳ năm trướcgóp phần hoàn thành các mục tiêu 
phát triển KTXH của tỉnh. 

Ngành Công Thương Ninh Bình đang tỏa sáng với 
những nỗ lực vượt bậc, với nhiều giải pháp khoa học, 
sáng tạo và hiệu quả, nhằm thúc đẩy phát triển công 
nghiệp, đặc biệt là tiếp nhận những dự án công nghiệp 
sạch, công nghệ cao, giảm thiểu tác động ảnh hưởng 
đến môi trường sinh thái và đời sống của nhân dân, 
quyết tâm phấn đấu đưa Ninh Bình trở thành tỉnh công 
nghiệp hiện đại trong tương lai gần. Đạt được mục 
tiêu đó, vai trò của ngành Công Thương Ninh Bình 
có ý nghĩa rất quan trọng, đóng góp rất lớn, tạo động 
lực thúc đẩy tăng trưởng và phát triển KTXH của tỉnh 
trong tiến trình CNH-HĐH và hội nhập quốc tế  

Lãnh đạo Tỉnh thăm gian hàng tại Hội chợ Đồng bằng Sông 
Hồng tháng 3/2017
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Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2014 bổ sung một số đối tượng thuộc diện tham gia 
BHXH bắt buộc từ ngày 01/01/2018. Để giúp người lao động trong nước và nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đảm bảo 
các quyền và lợi ích của công dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định đã tăng cường công tác 
thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về những điểm mới trong 
Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.  

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH 

TĂNG CƯỜNG PHỔ BIẾN 
LUẬT BHXH MỚI BỔ SUNG

I. THÊM HAI NHÓM ĐỐI TƯỢNG THAM 
GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC

Đó là người làm việc theo hợp đồng lao động có 
thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng; người lao 
động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam 
có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc 
giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của 
Việt Nam cấp được tham gia BHXH bắt buộc theo quy 
định của Chính phủ.

II. QUY ĐỊNH MỚI VỀ MỨC LƯƠNG 
ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI

Luật BHXH 2014 cũng có những thay đổi về quy 
định về việc tiền lương đóng BHXH từ ngày 01/01/2018.

Nhóm thứ nhất là đối tượng thực hiện chế độ 
tiền lương do Nhà nước quy định. Theo đó, từ ngày 
01/01/2018, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc 
vẫn là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm 
(hệ số) và các khoản phụ cấp chức vụ (hệ số), phụ cấp 

 VĂN THUẬN

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT năm 2018 tại tỉnh Bình Định
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thâm niên vượt khung (%), phụ cấp thâm niên nghề 
(nếu có) (%) trên cơ sở mức lương cơ sở do Nhà nước 
quy định từng thời kỳ.

Nhóm thứ hai là đối tượng đóng BHXH bắt buộc 
theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết 
định. Căn cứ quy định tại Luật BHXH năm 2014 và các 
văn bản hướng dẫn liên quan, từ thời điểm 01/01/2018, 
tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp 
lương và các khoản bổ sung khác. Theo đó, mức lương 
làm căn cứ đóng BHXH theo thang lương, bảng lương 
do doanh nghiệp tự xây dựng.

Phụ cấp lương là khoản tiền bù đắp các yếu tố về 
điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều 
kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính 
đến hoặc tính chưa đầy đủ trong mức lương theo công 
việc hoặc chức danh của thang lương, bảng lươngnhư: 
phụ cấp chức vụ, chức danh; phụ cấp trách nhiệm; phụ 
cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; phụ cấp thâm niên; 
phụ cấp khu vực; phụ cấp lưu động; phụ cấp thu hút và 
các phụ cấp có tính chất tương tự.

Các khoản bổ sung khác là khoản tiền ngoài mức 
lương, phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện 
công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.

Các khoản bổ sung khác không bao gồm: Tiền 
thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao 
động; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ khi người lao 
động có thân nhân bị chết, người lao động có người 
thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho 
người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ 
cấp khác không liên quan đến thực hiện công việc hoặc 
chức danh trong hợp đồng lao động.

Việc đóng BHXH trên tiền lương thực tế là để bảo 
đảm quyền lợi cho người lao động, khi họ nghỉ hưởng 
chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ hưu... mức hưởng sẽ 
cao hơn.

Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc thấp nhất 
bằng mức lương tối thiểu vùng; cao nhất bằng 20 lần 
mức lương cơ sở theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương tháng đóng BHXH đối với người làm 
công việc hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều 
kiện lao động bình thường không được thấp hơn mức 
lương tối thiểu vùng; công việc hoặc chức danh đòi 
hỏi lao động qua đào tạo, học nghề (kể cả lao động do 
doanh nghiệp tự dạy nghề) phải cao hơn ít nhất 7% so 
với mức lương tối thiểu vùng;công việc hoặc chức danh 
có điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

phải cao hơn ít nhất 5%; công việc hoặc chức danh có 
điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương của 
công việc hoặc chức danh có độ phức tạp tương đương, 
làm việc trong điều kiện lao động bình thường.

III. HỖ TRỢ TIỀN ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ 
HỘI TỰ NGUYỆN

Từ ngày 01/01/2018, Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước 
hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm mức đóng BHXH 
hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực 
nông thôn.

Cụ thể là, bằng 30% đối với người tham gia BHXH 
tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người 
tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 
10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không 
quá 10 năm (120 tháng).

Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng 
được hỗ trợ nộp số tiền đóng BHXH phần thuộc trách 
nhiệm đóng của mình cho cơ quan BHXH hoặc đại 
lý thu.

Định kỳ ba tháng, sáu tháng hoặc 12 tháng, cơ quan 
BHXH tổng hợp số đối tượng được hỗ trợ, số tiền thu 
của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ 
theo mẫu, gửi cơ quan tài chính để chuyển kinh phí 
vào quỹ BHXH 

Ông Phạm Mai - Giám đốc BHXH Bình Định (người đeo cavat 
xanh) ký kết Quy chế phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ 
Bình Định về công tác tuyên truyền BHXH, BHYT 2018
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Tuy điều kiện cơ sở hạ tầng còn khiêm tốn, nhưng các bác sỹ, CBCNV thuộc các phòng, 
khoa của Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (BV Đa khoa Đức Thọ) đã không ngừng 
nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, công tác khám chữa bệnh. Với sự nỗ lực đó, BV Đa 
khoa Đức Thọ đã được người dân tin tưởng, đánh giá cao chất lượng khám, chữa bệnh 
trong nhiều năm qua.

BỆNH VIỆN ĐA KHOA ĐỨC THỌ (HÀ TĨNH):

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
KHÁM, CHỮA BỆNH PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN 

Đ ể có được những thành công đó, CBC-
NV nơi đây đã luôn thực hiện nghiêm 
túc Thông tư 19/TT-BYT ban hành ngày 
19/07/2013 của Bộ Y tế về tăng cường 

quản lý chất lượng các dịch vụ y tế trong các bệnh 
viện. Cụ thể, Bệnh viện đã chủ động xây dựng các 
tiêu chí, triển khai nhiều ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, công nghệ cao như: Phẫu thuật nội soi dạ 
dày, U nang buồng trứng, chửa ngoài tử cung chưa 
vỡ, nội soi tiết niệu...; Duy trì khu điều trị đầy đủ 
tiện nghi nhằm giảm thiểu sự cố nhiều người trên 
một giường bệnh; Khám điều trị cho người bệnh 
bằng phương pháp phù hợp giữa y học cổ truyền 
với y học hiện đại;... Đặc biệt trong năm 2017, Bệnh 
viện còn triển khai chạy đơn vị thận nhân tạo gồm 
11 kỹ thuật để đáp ứng cho những bệnh nhân nghèo, 
đo chức năng hô hấp, phẫu thuật lấy sỏi OMC, tiến 
tới chuẩn bị cho phẫu thuật tán sỏi qua Ker, phẫu 
thuật kết hợp xương qua hệ thống cyam, máy chụp 
CT scanner 16 dãy.

Qua quá trình thực hiện, BV Đa khoa Đức Thọ đã 
nâng cao được lượt khám bệnh từ 101.758 (năm 2016) 
lên đến 106.082 lượt vào năm 2017 (đạt 133%/KH), tăng 
lượt khám ngoài huyện từ 18.471 lên đến 26.031 lượt 
vào năm 2017, tăng tổng số bệnh nhân điều trị hàng 
ngày từ 89.488 lên đến 89.652 lượt vào năm 2017 (đạt 
172%/KH); Thực hiện 2.187 ca phẫu thuật (đạt 119,8%/
KH), tăng ca phẫu thuật thủ thuật từ 16.239 lượt lên 
đến 49.274 lượt vào năm 2017 (đạt 331%/KH),... và thu 

hút được hơn 3.000 lượt bệnh nhân đến khám và điều 
trị tại Khoa Y học cổ truyền bằng các dịch vụ kỹ thuật 
như: Điện xung, siêu âm điều trị, vật lý trị liệu, phục 
hồi chức năng.

Trong năm nay, BV Đa khoa Đức Thọ đang triển 
khai nhiều kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng 
phục vụ cho người bệnh như: Phẫu thuật kết hợp 
xương, nắn chỉnh qua máy X-quang tăng sáng truyền 
hình, phẫu thuật sỏi đường mật tái phát; Chụp CT 

 NGUYỄN LONG TRỌNG

CBCNV Bệnh viện họp giao ban triển khai công tác khám 
chữa bệnh.
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Bệnh viện Đa khoa Đức Thọ là địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy của người dân.

Scanner, thực hiện xét nghiệm chẩn đoán sớm ung thư; 
Duy trì tốt đơn vị thận nhân tạo, đầu tư lắp đặt thêm 
04 máy chạy thận để phục vụ theo yêu cầu cho bệnh 
nhân trong huyện nói riêng và các huyện lân cận nói 
chung; Triển khai thêm 01 phòng khám để giảm tải khu 
vực khoa khám bệnh; Đẩy mạnh hoạt động điều dưỡng 
như chăm sóc bệnh nhân toàn diện đến tận các khoa 
lâm sàng;...

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng, ông Trần Văn Nhân - Giám đốc BV Đa 
khoa Đức Thọ cho hay: “Bên cạnh những thành công 
đạt được, BV Đa khoa Đức Thọ vẫn còn gặp nhiều 
khó khăn về kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất xuống 
cấp, hạn chế và thiếu đội ngũ bác sĩ. Vì vậy, rất mong 
Sở Y tế đề xuất với UBND tỉnh Hà Tĩnh sớm triển 
khai kịp thời dự án đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đức 
Thọ và tăng cường nguồn nhân lực là từ 3 - 5 bác sỹ 
mới ra trường. Đồng thời, mong UBND huyện Đức 
Thọ cấp kinh phí đầu tư cho ngành Y tế trên địa bàn 
theo Quyết định 46-NQ/TW ngày 23/2/2005 của Bộ 
Chính trị về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân..”.

Có thể thấy rằng, CBCNV Bệnh viện Đa khoa Đức 
Thọ đã và đang khẳng định vị trí trong lòng người dân 

bằng cách nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục 
vụ tận tình khi người bệnh đến thăm khám, xứng đáng 
với niềm tin: “Lương y như từ mẫu” trong Thư gửi Hội 
nghị cán bộ y tế của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tháng 
2/1955 

BV Đa khoa Đức Thọ đã giảm tải được tình trạng nhiều người 
trên một giường bệnh
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

BẮC NINH: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 
CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

BẮC GIANG: 
KHAI GIẢNG LỚP DẠY NGHỀ SẢN XUẤT MỲ GẠO

BÌNH THUẬN: KHẢO SÁT NHU CẦU, THẨM TRA XÂY DỰNG 
KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2019

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Bắc Ninh đã tổ chức hội nghị tập 
huấn “Nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập đối 
với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ” cho lãnh đạo các công ty sản xuất phụ trợ trên 
địa bàn tỉnh.

Chương trình tập huấn đã giúp các doanh nghiệp 
tiếp cận được những nội dung cơ bản về cải tiến doanh 
nghiệp để đáp ứng các tiêu chí và yêu cầu của đối tác 
gồm: Nâng cao năng lực quản trị; cải tiến mặt bằng sản 
xuất; tổ chức sản xuất theo kế hoạch; quản lý trang 
thiết bị, kho vận và quản lý chất lượng sản phẩm. Ngoài 
ra, hội nghị cũng giới thiệu về chính sách khuyến công 

và một số đề án hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả thuộc 
chương trình khuyến công Quốc gia và địa phương; 
Giới thiệu kinh nghiệm cải tiến doanh nghiệp của Công 
ty CP Châu Thái Sơn - đơn vị mới trở thành nhà cung 
ứng cấp I cho Samsung Việt Nam và tham quan nhà 
máy sản xuất của Công ty.

Thông qua buổi tập huấn, các doanh nghiệp có 
thể nhận diện được những điểm trọng yếu trong công 
tác quản trị doanh nghiệp và quản lý sản xuất kinh 
doanh để lựa chọn phương án cải tiến doanh nghiệp 
phù hợp nhất 

T.A

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2018, vừa 
qua, tại xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bắc 
Giang đã phối hợp với Hội Nông dân huyện Tân Yên 
tổ chức khai giảng lớp dạy nghề sản xuất mỳ gạo cho 
60 lao động nông thôn.

 Khóa đào tạo được thực hiện trong thời gian hai 
tháng. Tại đây, các học viên sẽ được giảng viên phổ 
biến những lý thuyết cơ bản về kỹ thuật sản xuất mỳ 
gạo, quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng 
chống cháy nổ. Đồng thời, học viên được trực tiếp thao 

tác để sản xuất ra sản phẩm mỳ gạo, đáp ứng nhu cầu 
thị trường.

Kết thúc khóa học, Hội Nông dân huyện Tân Yên 
sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá tay nghề và cấp Giấy 
chứng nhận học nghề cho các học viên có đủ điều kiện 
theo quy định. Điều này giúp nâng cao tay nghề và tạo 
việc làm tại chỗ bền vững cho lao động địa phương, 
qua đó, góp phần phát triển làng nghề sản xuất mỳ gạo 
Châu Sơn 

AT

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công Bình Thuận 
(TTKC) đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng của 
các huyện, thị, thành phố trong tỉnh tổ chức tư vấn, 
thẩm tra nhu cầu cần hỗ trợ máy móc, thiết bị tại các 
cơ sở công nghiệp trên địa bàn để xây dựng kế hoạch 
khuyến công năm 2019.

Trong quá trình thẩm tra, khảo sát, TTKC đã tư 
vấn và hướng dẫn cho 14 đơn vị có đủ điều kiện làm 
thủ tục, hồ sơ, chứng từ để lập đề án khuyến công và 
trình Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) 
và UBND tỉnh thẩm định. Trong đó, các nội dung hỗ 
trợ chủ yếu là hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị và xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến công 
nghệ, sản phẩm mới trong các lĩnh vực như: Xử lý rác 
thải, làm nước đá công nghiệp, sản xuất gỗ, chế biến 
nước mắm, chế biến hạt điều và sản xuất bao bì công 
nghiệp.

Thời gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tuyên truyền, 
hướng dẫn các địa phương phối hợp khảo sát để phát 
hiện nhu cầu cần hỗ trợ của các cơ sở công nghiệp, sau 
đó sẽ tư vấn và tiến hành lập đề án bổ sung kế hoạch 
khuyến công năm 2019 

T.A
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THANH HÓA: 
XÂY DỰNG QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP TỪ 2020 - 2030

KHUYẾN CÔNG HÀ NAM ĐƯỢC CHỈ ĐỊNH LÀM ĐƠN VỊ 
KINH DOANH HẠ TẦNG

SẮP DIỄN RA TUẦN HÀNG VIỆT NAM - HÀ NỘI 2018

Để khắc phục tình trạng kém thu hút đầu tư phát 
triển hạ tầng và đầu tư thứ cấp đang phổ biến tại các 
Cụm công nghiệp (CCN), UBND tỉnh Thanh Hóa đã 
phê duyệt Quy hoạch phát triển CCN đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030

Cụ thể, tỉnh sẽ hoàn thành đầu tư cở sở hạ tầng 
cho 20 CCN có tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt 60%, 
giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 
từ 18% trở lên vào giai đoạn 2020. Giai đoạn 2021 
- 2025, tỉnh hoàn thành đầu tư cơ sở hạ tầng cho 
30 CCN, có tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 70%. 

Định hướng đến năm 2030, tỉnh sẽ đầu tư đồng 
bộ kết cấu hạ tầng, phấn đấu cơ bản lấp đầy diện 
tích công nghiệp cho thuê tại các CCN đã được 
quy hoạch.

Đồng thời, sau khi quy hoạch, CCN sẽ tạo thêm 
nhiều việc làm cho lao động nông thôn, nhưng không 
gây tác động xấu đến môi trường. Mặt khác, đây là 
định hướng phát triển phù hợp với chính sách hỗ trợ 
hấp dẫn nhằm thu hút đầu tư vào các CCN trên địa 
bàn tỉnh 

PHONG HOÀNG

Để tránh tình trạng chồng chéo trong quản lý 
và thúc đẩy phát triển Cụm công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp (CCN-TTCN), Sở Công Thương 
Hà Nam đã xây dựng, triển khai nhiều giải pháp. 
Cụ thể, Sở chuẩn bị xây dựng Quy hoạch phát 
triển CCN đến năm 2020, định hướng đến năm 
2030. Trong đó, xây dựng quy chế phối hợp quản 
lý CCN, tham mưu UBND tỉnh thống nhất đơn vị 
kinh doanh hạ tầng là Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại Hà Nam. Theo đó, Trung tâm 
Khuyến công sẽ nắm bắt được hoạt động CCN-
TTCN, tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ 
DN về thủ tục hồ sơ trong quá trình đầu tư sản 

xuất, kinh doanh; Thực hiện được công tác thanh 
tra, kiểm tra kịp thời.

UBND tỉnh Hà Nam cũng đã chỉ đạo các cơ quan 
quản lý nhà nước, huyện, thành phố xác định rõ thời 
gian cụ thể để hoàn thành các thủ tục theo đúng quy 
định đối với các CCN - TTCN. Đặc biệt, các cơ quan 
chức năng sẽ hoàn tất công tác quy hoạch chi tiết đối 
với những CCN chưa có quy hoạch hoặc mở rộng 
nhưng chưa bổ sung quy hoạch. Từ đó, sớm ban hành 
quy chế quản lý, hoạt động cho từng cụm và tập trung 
thu hút DN đầu tư vào CCN-TTCN... 

LONG NGUYỄN

Từ ngày 06/6/2018 đến ngày 10/6/2018, Trung 
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Gia Lai 
sẽ tham gia chương trình Tuần hàng Việt Nam - 
Hà Nội 2018 tại Trung tâm thương mại Aeon Lake 
Town (tỉnh Saitama, Nhật Bản) và 39 địa điểm bán 
hàng thuộc hệ thống siêu thị Aeon trên xứ sở hoa 
Anh Đào. Tại đây, đơn vị, doanh nghiệp tham dự 
sẽ có cơ hội trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm như: Chè, cà phê, thủy sản, trái cây, bánh 
kẹo, gia vị, hàng thủ công mỹ nghệ (gốm, sứ - bát, 
đĩa; mây, tre đan - túi, giỏ,…), phụ kiện trang sức, 

tơ lụa, dệt may và các loại sản phẩm độc đáo tới 
người tiêu dùng, khách hàng có tiềm năng trong và 
ngoài nước.

Theo đó, doanh nghiệp có nhu cầu đăng kí tham 
dự, vui lòng liên hệ đến Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại - Sở Công Thương tỉnh Gia Lai 
(Đ/c: 17 Trần Hưng Đạo - TP Pleiku); Điện thoại: 
0269.387.1490, Fax: 0269.371.7006; Hoặc liên lạc qua 
email: gialaitipc@gmail.com 

HOÀNG PHONG
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THÁI NGUYÊN

Trong những năm qua và đặc biệt năm 2017, 
Thái Nguyên đã rất tích cực đồng hành cùng 
doanh nghiệp, trong đó, cải cách thủ tục 
hành chính theo hướng đơn giản hóa được 

tỉnh đặc biệt quan tâm. Đồng thời, tỉnh cũng chủ 
động tổ chức các cuộc đối thoại giữa doanh nghiệp 
với chính quyền các cấp, doanh nghiệp với ngân hàng 
để tháo gỡ khó khăn về thủ tục, về thuế và tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay 
ưu đãi của các ngân hàng, chính sách giãn, giảm, gia 
hạn thuế cho các doanh nghiệp theo quy định; Hỗ trợ 
các doanh nghiệp mở rộng thị trường, giải quyết hàng 
tồn kho. Ngoài ra, để tạo sức hấp dẫn đầu tư, tỉnh rất 
quan tâm đến quy hoạch các KCN tập trung và lựa 
chọn những vị trí “đắc địa” để xây dựng hạ tầng KCN. 
Hiện toàn tỉnh có 6 KCN tập trung và 35 cụm công 
nghiệp nhỏ với khoảng 10 nghìn hecta đất sạch dành 
cho phát triển công nghiệp… 

Đặc biệt, để hoàn thành mục tiêu cơ bản trở thành 
tỉnh công nghiệp vào năm 2020, Thái Nguyên đã và 
đang khuyến khích doanh nghiệp, trong đó có doanh 
nghiệp công nghiệp nông thôn đầu tư, đổi mới công 
nghệ sản xuất để nâng cao năng suất, cải thiện chất 
lượng sản phẩm và giảm thiểu tác động xấu đến môi 
trường. Theo đó, trong năm 2017, Sở Công Thương đã 
chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Thái Nguyên thực hiện 22 đề án khuyến 

công hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến cho 
doanh nghiệp. Năm 2018, Trung tâm tiếp tục triển khai 
16 đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn với 
những nội dung hỗ chợ chủ yếu gồm: Ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất và gia công đồ gỗ; ứng dụng 
máy móc thiết bị trong sản xuất cơ khí; ứng dụng máy 
móc thiết bị trong chế biến và bảo quản chè…

Do vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong 
năm qua đã đạt 12,6%, cao hơn 2 lần so với bình quân 
cả nước. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt trên 570 nghìn 
tỷ đồng. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước 
ngoài chiếm tỷ trọng cao, với khoảng 92%. Giá trị xuất 

TẬP TRUNG ĐẦU TƯ VÀ KHAI THÁC 
VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM

Là cái nôi của ngành Công nghiệp nặng Việt Nam, Thái 
Nguyên được biết đến là địa phương đi đầu cả nước trong 
phát triển công nghiệp luyện kim, khai khoáng và các loại 
khoáng sản. Phát huy những tiềm năng, lợi thế vốn có, 
Thái Nguyên đang bứt phá trở thành điểm sáng về phát 
triển kinh tế của cả nước, trong đó nổi bật là việc thu hút 
các nhà đầu tư lớn.

NGUYỄN NGÔ QUYẾT
Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên

Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo
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khẩu đạt 23 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2016. Cùng 
với đó, nhiều lĩnh vực công nghiệp truyền thống của 
tỉnh cũng có mức tăng trưởng cao với giá trị sản xuất 
công nghiệp đạt trên 21 nghìn tỷ đồng, tăng 12,4% so 
với cùng kỳ và vượt gần 10% so với kế hoạch năm. Bên 
cạnh các sản phẩm công nghiệp như sắt thép các loại, 
điện thương phẩm, quặng, đồng… thì ngành Dệt May 
tiếp tục có kết quả tăng trưởng ấn tượng với gần 29%, 
giá trị mang lại đạt 270 triệu USD. 

Một dấu ấn khác trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp của tỉnh Thái Nguyên đó chính là hoạt động 
khai thác và chế biến khoáng sản. Năm 2017, giá trị 
nhóm sản phẩm kim loại mầu và quặng kim loại mầu 
có giá trị trên 265 triệu USD, tăng gần 44% so với kế 
hoạch. Điển hình như  Công ty TNHH Khai thác chế 
biến khoáng sản Núi Pháo, năm qua, sản lượng bistmut 
xi măng, flourit… đều tăng từ 5 đến 10%. Đặc biệt, sản 
phẩm chủ lực vonfram tăng gần 60% so với cùng kỳ. 
Qua đó, Đơn vị đã thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách 
Nhà nước trên 900 tỷ đồng.

Trước xu thế hội nhập kinh tế mạnh mẽ như hiện 
nay, ngành Công Thương Thái Nguyên đang đứng 
trước nhiều cơ hội và thách thức. Để chủ động thích 
ứng với điều kiện mới, Ngành đã tham mưu cho UBND 
tỉnh xây dựng chiến lược phát triển dài hạn. Trong đó, 
đề xuất nhiều giải pháp mang tính căn cơ, bền vững để 
có thể đáp ứng được các yêu cầu trong tình hình mới, 
góp phần quan trọng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế 
cơ bản của tỉnh đến năm 2020, với tốc độ tăng trưởng 
kinh tế bình quân đạt 10%/năm. Qua đó, Thái Nguyên 
sẽ chuyển dịch cơ cấu nội bộ Ngành theo hướng chú 

trọng chất lượng tăng trưởng, phát triển công nghiệp 
theo chiều sâu để đảm bảo tính bền vững, thân thiện 
với môi trường; Khai thác và sử dụng có hiệu quả các 
lợi thế so sánh của Tỉnh về vị trí trung tâm vùng; Phát 
huy nội lực và tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên 
ngoài; Phát triển công nghiệp theo hướng đa ngành, 
đa lĩnh vực. Trong đó, ưu tiên tập trung vào một số 
ngành có giá trị gia tăng lớn và có lợi thế như: Công 
nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; Công nghiệp 
công nghệ thông tin; Công nghiệp vật liệu mới; Công 
nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và 
gắn với xây dựng nông thôn mới; Đầu tư phát triển hạ 
tầng công nghiệp… 

Bên cạnh đó, Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh các hoạt 
động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, quảng bá 
du lịch để mở rộng các loại hình dịch vụ, thị trường 
lưu thông hàng hoá; Gắn phát triển các loại hình dịch 
vụ với phát triển đô thị, phát triển các khu, cụm công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề; Nâng cao 
năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, cơ sở dịch 
vụ; Tăng cường xã hội hoá đầu tư… 

Tập đoàn Samsung - Nhà đầu tư lớn hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Thái Nguyên

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 6.116 doanh 
nghiệp với tổng vốn đăng ký là 78.117 tỷ đồng. 
Trong đó, có 129 dự án FDI, với tổng số vốn 
đăng ký đầu tư đạt trên 7,24 tỷ USD. Tỉnh đang 
thu hút nhiều doanh nghiệp, doanh nhân từ Hàn 
Quốc, Nhật Bản, Pháp, Bỉ, Đức… đến tìm hiểu 
đầu tư. 
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“LẤY Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CÁC VĂN BẢN 
QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ KHUYẾN CÔNG”

Đó là chủ đề và nội dung của buổi Hội thảo do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công 
Thương) vừa phối hợp với Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công TP Đà Nẵng tổ chức 
vào ngày 04/5/2018. Tới dự và chủ trì Hội thảo có ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng 
Cục Công Thương địa phương và đại diện lãnh đạo của hơn 30 Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục 
Công Thương địa phương chủ trì Hội 
thảo đã thông báo về tình hình thực hiện 
chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công Thương 

trong việc xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 
2018 và chương trình công tác của Cục Công Thương 
địa phương vừa qua. Đến nay, Cục Công Thương địa 
phương đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ban, ngành, 
địa phương hoàn thành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 về 
quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu và Thông tư số 36/2013/TT-BCT 
ngày 27/12/2013 quy định về việc xây dựng kế hoạch, 
tổ chức thực hiên và quản lý kinh phí khuyến công 
quốc gia.

Tại Hội thảo, đã có nhiều ý kiến đóng góp rất thiết 
thực không chỉ góp phần hoàn thiện Dự thảo, mà còn 
chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, những điểm cần 
bổ sung trong hai Thông tư nêu trên cho phù hợp hơn 
với tình hình thực tế tại các địa phương. Nhiều ý kiến 
của các đại biểu cho rằng, tại Điều 3 của Thông tư 36 
quy định về một số dạng đề án, nhiệm vụ khuyến công 
quốc gia và cách thức triển khai thực hiện trong việc 
hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp thì nên thực hiện theo 
Luật Đấu thầu hay xét chọn hồ sơ. Hay tại Thông tư số 
26, nhiều đại biểu nhấn mạnh cần phải sửa đổi khoản 2, 
Điều 3 về khái niệm Bộ sản phẩm; Bổ sung khoản 3 và 
khoản 4 Điều 3 về “Hồ sơ điện tử” và “Lập hồ sơ điện 
tử”; Sửa đổi điểm a, b của khoản 4 Điều 12…

Bà Phan Thị Khánh Duyên - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình 
Dương cho rằng, đối với sửa đổi và bổ sung Thông tư 26 
về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cần phải quy định rõ, cụ thể về thời gian 

nộp hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn 
cấp khu vực cũng như cấp Quốc gia theo định kỳ. Qua 
đó, sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương lên 
kế hoạch tổ chức bình chọn ở cấp huyện và cấp tỉnh 
để thực hiện tốt việc bình chọn ở cấp khu vực và Quốc 
gia. Ngoài ra, Cục Công Thương địa phương cũng cần 
xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 
luật về khuyến công sao cho phù hợp với quy định của 
Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/01/2018. 

Kết luận tại Hội thảo, ông Ngô Quang Trung đã 
ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu vào 
Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công. 
Thông qua Hội thảo lần này, Ban soạn thảo, sửa đổi sẽ 
tiếp tục tổng hợp và nghiên cứu thêm các ý kiến của 
các đơn vị và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương trong 
thời gian tới 

ANH TUẤN

Toàn cảnh buổi Hội thảo.
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HÀ NỘI: 

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN THIẾU LAO ĐỘNG 
TAY NGHỀ CAO TẠI CÁC LÀNG NGHỀ

Theo Kế hoạch số 76/KH-UBND của UBND TP. Hà Nội về hoạt động phát triển nghề, làng 
nghề TP. Hà Nội năm 2018, để hỗ trợ các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp (DN) làng nghề phát 
triển, thành phố sẽ đào tạo nghề cho 24.000 lao động (LĐ) nông thôn; hỗ trợ cho 40 cơ sở 
sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) truyền nghề, nhân cấy nghề thủ công mỹ nghệ cho 
1.400 LĐ nông thôn, tập huấn nâng cao năng lực quản trị DN cho khoảng 1.500 lượt cán bộ 
quản lý DN, chủ cơ sở sản xuất CNNT theo chương trình khuyến công TP.Hà Nội.

THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TẠI CÁC 
LÀNG NGHỀ

Theo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp, hiện nay, Hà Nội có hơn 1.350 làng nghề, 
chiếm 45% tổng số làng nghề của cả nước, với khoảng 
176.000 hộ làm nghề, tạo việc làm và thu nhập ổn định 
cho khoảng 740.000 LĐ tại cơ sở.  Nhiều làng nghề như 
sơn mài, khảm trai, điêu khắc gỗ, dệt lụa… vẫn giữ được 
tốc độ phát triển tốt. Tuy nhiên, hiện nay các làng nghề 
cũng đang phải đối mặt thực trạng thiếu thợ tạo mẫu 
và thợ có tay nghề tinh xảo, dẫn đến sản phẩm chưa đa 
dạng về mẫu mã, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường.

Nguyên nhân là do nhiều LĐ có tay nghề không 
còn thiết tha với nghề mà có xu hướng chuyển sang 
làm ở lĩnh vực khác với mức thu nhập và các chế độ 
khác đảm bảo hơn. Bên cạnh đó, việc truyền nghề cho 
lớp trẻ ở các làng nghề cũng chưa được chú trọng đúng 
mức, không có giáo trình biên soạn cụ thể, chủ yếu dạy 
theo kinh nghiệm, cầm tay chỉ việc hoặc tổ chức những 
lớp ngắn ngày cho con em trong địa phương nên nhu 
cầu học và theo được với nghề là rất thấp. Nhiều con 
em lao động trong các làng nghề sau khi học hết THPT 
đều có xu hướng thi vào các trường đại học, cao đẳng, 
chứ không lựa chọn các trường dạy nghề…. Những điều 
này khiến các làng nghề đứng trước nguy cơ chỉ có thể 
duy trì chứ không thể phát triển.

Chia sẻ về vấn đề này, Nghệ nhân ưu tú Nguyễn 
Phương Quang - Giám đốc Công ty TNHH Việt Quang 
(thôn Phú Vinh, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ) cho 
biết, hiện làng nghề Phú Vinh vốn nổi tiếng cả nước với 
nghề mây tre đan truyền thống, đang phải đối mặt với 
thực trạng không phát triển được vì thiếu đội ngũ LĐ 
kế cận lành nghề. Do không có nhiều thợ tay nghề cao, 
có thể thiết kế mẫu mã sản phẩm, nên các hộ sản xuất 
thường chỉ làm theo mẫu có sẵn khiến cho hàng hóa 
không đa dạng, thiếu sức cạnh tranh, trong khi nhu cầu 
của thị trường ngày càng cao và khắt khe.

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN KHÓ VỀ LAO 
ĐỘNG LÀNG NGHỀ

Nhằm hỗ trợ các làng nghề phát triển, những năm 
qua, TP. Hà Nội đã có nhiều chính sách như quy hoạch 
các làng nghề, những chính sách hỗ trợ vốn, hỗ trợ đầu 
ra sản phẩm, tổ chức các hội chợ nhằm quảng bá sản 
phẩm làng nghề… Đặc biệt, công tác đào tạo nghề được 
thành phố đặc biệt quan tâm. 

Để tiếp tục hỗ trợ các cơ sở sản xuất, các DN làng 
nghề phát triển, theo kế hoạch, năm 2018, TP. Hà Nội 
sẽ hỗ trợ kinh phí cho 14 cơ sở có dự án đầu tư ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến hiện đại vào sản xuất; 
hỗ trợ 10 - 12 làng nghề xây dựng và phát triển thương 
hiệu; 20 cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ xuất 
khẩu thuộc các làng nghề Hà Nội thuê chuyên gia tư 
vấn thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ 
xuất khẩu...

Có thể nói, làng nghề truyền thống là nét đẹp văn 
hóa của nhiều vùng quê, góp phần tạo việc làm, xóa đói 
giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, 
nông thôn. Tuy nhiên, để làng nghề truyền thống phát 
triển bền vững thì cần nhiều hơn nữa sự hỗ trợ từ phía 
các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là trong công tác đào 
tạo nhân lực cho các làng nghề 

QUỲNH ANH

Làng nghề mây tre đan Phú Vinh cũng đang phải đối mặt 
với thực trạng thiếu lao động kế cận lành nghề
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TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG THANH HÓA:

Trong năm qua, ngành Công Thương Thanh Hóa đã nỗ lực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, 
đồng bộ, hoàn thành kế hoạch đề ra. Bước vào năm 2018, ngành Công Thương Thanh Hóa 
đang quyết tâm phấn đấu sản xuất công nghiệp đạt 91.700 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng 
kỳ. Đạt được điều đó có sự chung tay của toàn thể tập thể CBCNVC ngành Công Thương 
và đặc biệt là vai trò hữu ích của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng có ý 
nghĩa rất quan trọng, góp phần phát triển sản xuất công nghiệp của Tỉnh trong thời kỳ 
CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. 

Được sự quan tâm của Sở Công Thương, sự 
nỗ lực cố gắng vượt bậc của tập thể cán 
bộ viên chức, năm 2017 Trung tâm đã tổ 
chức triển khai 24 đề án với tổng kinh phí 

là 6.427 triệu đồng. Trong đó, chương trình khuyến 
công quốc gia triển khai được 10 đề án với tổng kinh 
phí thực hiện là 3.060 triệu đồng, gồm: Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất hàng 
CN-TTCN cho 08 đơn vị; Xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật sản xuất gỗ ván ép phủ phim phục vụ 
xây dựng và xuất khẩu cho 01 đơn vị; Hỗ trợ các cơ 
sở CNNT tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương 
mại khu vực Bắc Trung Bộ năm 2017 tại Thanh Hóa. 
So với năm 2016 tăng 4 lần đề án và kinh phí bằng 2,26 
lần. Chương trình khuyến công địa phương triển khai 
được 14 đề án với tổng kinh phí đã thực hiện là 3.367 
triệu đồng, gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất hàng CN-TTCN cho 10 đơn vị; 
Tham gia Hội chợ hàng Công nghiệp - Thương mại tại 
9 tỉnh; Xây dựng và thực hiện chương trình quảng bá 
sản phẩm CN-TTCN, mô hình cơ sở SXKD điển hình 
của tỉnh trên Truyền hình Công Thương, Báo Thanh 
Hóa, Báo Công Thương, Tạp chí Công Thương. Tổ 
chức 4 phiên chợ kết nối cung - cầu về nông thôn; Tổ 
chức Hội chợ Công nghiệp - Thương mại khu vực Bắc 
Trung Bộ năm 2017 tại Thanh Hóa (kết hợp với nguồn 
đối ứng của Trung ương). So với năm 2016 là tăng 3 đề 
án và kinh phí bằng 1,37 lần. 

Trung tâm đã tranh thủ được nguồn vốn của 
chương trình KCQG cũng như KCĐP và lựa chọn được 

các đề án có tính khả thi cao, góp phần thực hiện chính 
sách “tam nông” và “Chương trình xây dựng nông 
thôn mới” của Đảng và Nhà nước. Mặc dù mức hỗ trợ 
kinh phí của mỗi đề án khuyến công không lớn nhưng 
bước đầu đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần thúc 
đẩy CNNT phát triển, chuyển dịch cơ cấu theo hướng 
công nghiệp hóa, tạo công ăn việc làm cho người lao 
động, xóa đói giảm nghèo, cải thiện đời sống, giảm các 
tệ nạn xã hội ở khu vực nông thôn. Nhờ vậy, các cơ sở 
sản xuất CNNT thêm vững tin vào định hướng sản xuất 
đã chọn. Hoạt động khuyến công đã ngày càng được 
quan tâm và từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong 

LÊ XUÂN TRƯỜNG

GÓP PHẦN THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN
SXCN CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG THANH HÓA

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến công Thanh Hóa kiểm tra, đôn 
đốc tiến độ đầu tư máy móc đối với các doanh nghiệp 
được thụ hưởng chính sách khuyến công năm 2018
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việc thúc đẩy phát triển CNNT và mang lại hiệu quả 
kinh tế - xã hội đáng kể. 

Chương trình Tiết kiệm năng lượng địa phương đã 
triển khai được 8 dự án với tổng kinh phí thực hiện là 
11.510 triệu đồng, gồm: Tổ chức Chương trình “Giờ 
Trái Đất” năm 2017; Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện 
chiếu sáng sử dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp 
nối lưới tại khu vực Thiều, xã Dân Lý, huyện Triệu 
Sơn; Hỗ trợ xây dựng hệ thống điện chiếu sáng sử 
dụng pin năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại 
tuyến đường trục chính thị trấn Thọ Xuân; Hỗ trợ xây 
dựng hệ thống điện chiếu sáng sử dụng pin năng lượng 
mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến Quốc lộ 45, đoạn 
qua xã Định Bình, huyện Yên Định; Cải tạo, thay thế 
hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED tại các phòng làm 
việc và khuôn viên Đảng ủy khối các cơ quan Tỉnh; 
Tuyên truyền, tập huấn, vận động các hộ gia đình 
tham gia sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; 
Hỗ trợ lắp đặt ứng dụng kỹ thuật Biogas đun nấu và 
phát điện tại 04 trang trại lớn trên địa bàn 03 huyện 
Thọ Xuân, Quảng Xương, Yên Định; Hỗ trợ thực hiện 
kiểm toán năng lượng cho 03 doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh Thanh Hóa. So với năm 2016, tương đương 
số dự án, kinh phí bằng 0,88 lần.

Chương trình TKNL đã nhận được sự quan tâm 
của UBND tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là sự ủng hộ 
và hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, 
các tổ chức chính trị xã hội, các DN và nhân dân 
trong tỉnh nên đã triển khai được các dự án đạt hiệu 
quả cao, nâng cao nhận thức cho xã hội nói chung, 
các DN nói riêng trong việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả. Qua đó làm cho người dân và DN 
chuyển từ nhận thức thành hành động và sử dụng các 
giải pháp để TKNL. 

Công tác hội chợ xúc tiến thương mại, Trung tâm 
đã tổ chức thành công Hội chợ Công nghiệp - Thương 
mại khu vực Bắc Trung Bộ, với sự tham gia của 15 
Sở Công Thương/Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại các tỉnh trong khu vực, thu hút được hơn 
400 gian hàng quy chuẩn của các doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh tham dự.

Định hướng trong thời gian tới, Trung tâm sẽ 
tiếp tục đa dạng hóa loại hình hỗ trợ, tập trung 
vào các lĩnh vực như: Hỗ trợ mô hình trình diễn 
kỹ thuật; Hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến; Tổ 
chức và tham gia các chương trình hội chợ; Xử lý ô 
nhiễm môi trường; Xây dựng đề án điểm trong linh 
vực có thế mạnh của tỉnh, từ nguồn kinh phí KCQG 

và KCĐP. Ngoài ra, để thực hiện Nghị quyết số 35/
NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và 
phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Kế hoạch 
số 31/KH-UBND ngày 27/02/2017 về thực hiện Kết 
luận số 55-KL/TU ngày 29/11/2016 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, bằng 
nguồn KCQG và KCĐP, năm 2018, Trung tâm sẽ 
tập trung hỗ trợ tổ chức các lớp tập huấn khởi sự 
doanh nghiệp tại các huyện để đẩy mạnh thành lập 
DN, nâng cao năng lực quản lý và điều hành cho 
các DN khu vực nông thôn. Đẩy mạnh các chương 
trình tiết kiệm năng lượng theo chủ trương của Bộ 
Công Thương, UBND tỉnh và định hướng, chỉ đạo 
của Sở. Trong đó, quan tâm đến các dự án phát 
triển năng lượng tái tạo, chiếu sáng công cộng, hộ 
gia đình, xã hội hóa các dự án với nhiều nguồn đóng 
góp khác nhau. 

Kết quả hoạt động của Trung tâm đã góp phần 
thiết thực vào thành tựu phát triển KT-XH chung 
của tỉnh. Nhiều mô hình doanh nghiệp được thụ 
hưởng nguồn vốn của Trung tâm, đã vươn lên giành 
nhiều kết quả rất đáng khích lệ. Hoạt động khuyến 
công luôn là cầu nối giữa doanh nghiệp với Nhà 
nước, gắn kết chặt chẽ thông qua các chương trình, 
dự án hỗ trợ thiết thực, hiệu quả cho doanh nghiệp. 
Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng 
thật sự là “bà đỡ” cho doanh nghiệp trong ngành 
Công Thương Thanh Hóa, có vị trí quan trọng và ý 
nghĩa nhân văn sâu sắc trong thời kỳ CNH - HĐH và 
hội nhập quốc tế 

Trung tâm Khuyến công Thanh Hóa nghiệm thu Dây chuyền 
sản xuất gỗ ván ép
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KHUYẾN CÔNG NGHỆ AN:

ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÁC LÀNG NGHỀ
Thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An (Khuyến công Nghệ An) đã huy động mọi nguồn 
lực, hỗ trợ cho các làng nghề trên địa bàn tỉnh

Trong những năm qua, các làng nghề trên địa 
bàn tỉnh Nghệ An đã đáp ứng được nhu 
cầu của người tiêu dùng với nhiều mặt hàng 
như: gạch, ngói, hàng mộc dân dụng và mỹ 

nghệ, nông sản, thực phẩm, hoa cây cảnh, hương 
nhang,... Nhờ vậy, một số lượng lớn sản phẩm được 
sản xuất đã mang lại thu nhập cao, nâng cao uy tín 
cho các làng nghề trên thị trường. Tuy nhiên, hoạt 
động của các làng nghề hiện nay đang còn mang tính 
tự phát, nhỏ lẻ ở các khu dân cư, công nghệ lạc hậu, 
thiếu sự đồng bộ và còn thiếu sự phát triển bền vững 
trong tương lai. Sự phát triển của các làng nghề có tác 
động không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã 
hội trên địa bàn tỉnh như: Tỷ lệ người dân thất nghiệp 
có nguy cơ tăng cao; Mức thu nhập bình quân đầu 
người thấp dẫn đến các khoản thu nộp về ngân sách 
nhà nước giảm; Định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa gặp 
không ít khó khăn;...

Do đó, Khuyến công Nghệ An đã đề ra giải pháp 
thực hiện một số đề án được Cục Công Thương địa 
phương (Bộ Công Thương) và UBND tỉnh Nghệ An 
phê duyệt như: Hỗ trợ kinh phí đầu tư, nâng cấp 
máy móc, mở lớp đào tạo dạy nghề,... nhằm đảm 
bảo sự hoạt động ổn định cho các làng nghề, góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa 
bàn tỉnh. Đồng thời, thúc đẩy quá trình trợ giúp trực 
tiếp cho các cá nhân, tổ chức, làng nghề thông qua 
các đề án. 

Bằng những giải pháp và hoạt động nói trên, đến 
nay, trên địa bàn tỉnh đã có hơn 153 làng nghề, thu hút 
gần 10.000 hộ gia đình và hơn 20.000 lao động tham gia. 
Qua đó, thu nhập bình quân đạt 30,6 triệu đồng/người/
năm; Tổng trị giá sản xuất của các làng nghề gia tăng 
đạt 160 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, Khuyến công Nghệ An vẫn còn gặp 
không ít khó khăn trong quá trình hoạt động, do kinh 
phí còn hạn chế. Vì vậy, để chương trình khuyến công 
Nghệ An giai đoạn 2016-2020 tiếp tục phát huy hiệu 
quả, khắc phục được những tồn tại, khó khăn trong thời 
gian tới, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đối với hoạt động khuyến 
công; đẩy mạnh quan tâm, bố trí nguồn nhân lực, kinh 
phí và cơ sở vật chất cho công tác khuyến công từ cấp 
huyện tới cấp xã.  

Mong rằng, thời gian tới, công tác khuyến công 
của Nghệ An tiếp tục được đẩy mạnh và là một trong 
các điểm tựa trọng tâm để chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng CNH, HĐH, góp phần thực hiện tốt 
chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông 
thôn mới 

LONG TRỌNG

Khuyến công Nghệ An thúc đẩy sự phát triển của các 
làng nghề. 
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ĐỒNG THÁP: 

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ CƠ SỞ CNNT 
XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU

Thương hiệu là đại diện của sản phẩm. Việc xây dựng thương hiệu bài bản, hiệu quả sẽ đem 
lại cho doanh nghiệp lợi thế trong bối cảnh thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt. Ý thức 
được tầm quan trọng đó, những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Đồng Tháp (TTKC) đã rất tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn 
tỉnh trong việc xây dựng và phát triển thương hiệu

Thực tế cho thấy, nếu sản phẩm mới chỉ có 
chất lượng tốt, mẫu mã đẹp thôi mà doanh 
nghiệp không chú trọng khâu xây dựng 
thương hiệu và quảng bá rộng rãi sản phẩm 

đến với người tiêu dùng thì vẫn chưa đủ để sản phẩm 
đó có thể đứng vững và phát triển trên thị trường. Thời 
gian quan, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng 
Tháp cũng đã chú trọng nhiều hơn đến khâu xây dựng 
và quảng bá thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh 
tranh, phát triển sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, 
được sự hỗ trợ từ Nhà nước, cụ thể là TTKC Đồng 
Tháp, mặc dù mức hỗ trợ là không nhiều nhưng đã 
góp phần khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) đẩy mạnh xây dựng thương 
hiệu, xúc tiến thương mại, tích cực tham gia các triển 
lãm, hội chợ để quảng bá sản phẩm. Ông Huỳnh Văn 
Hiệp - Giám đốc Công ty TNHH MTV Nam Huy Đồng 
Tháp (huyện Châu Thành) cho biết, để xây dựng và 
phát triển thương hiệu, khi mới thành lập, Công ty đã 
thực hiện các thủ tục đăng ký để được công nhận nhãn 
hiệu hàng hóa cho các sản phẩm trái cây sấy. Bên cạnh 
đó, được sự hỗ trợ của tỉnh, Công ty còn chú trọng mở 
rộng kênh phân phối, giới thiệu sản phẩm thông qua 
các chương trình triển lãm, hội chợ hàng Việt và tăng 
cường sử dụng công nghệ thông tin để quảng bá sản 
phẩm tới người tiêu dùng.

Được biết, để thúc đẩy sản xuất công nghiệp địa 
phương phát triển, tăng sức cạnh tranh hàng hóa, tạo 
tiền đề để các cơ sở khẳng định chất lượng sản phẩm 
với người tiêu dùng và các đối thủ cạnh tranh, thời 
gian qua, TTKC Đồng Tháp đã tập trung hỗ trợ các 
cơ sở sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp xác 

lập quyền sở hữu thương hiệu. Việc hỗ trợ xây dựng, 
phát triển thương hiệu cho các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh bằng 
nhiều hình thức. Trong đó, ưu tiên hỗ trợ các cơ sở có 
sản phẩm được trao chứng nhận sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Theo TTKC Đồng Tháp, 
thời gian tới, để việc xây dựng, phát triển thương hiệu 
dần đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa hơn, TTKC sẽ 
tiếp tục chú trọng công tác hỗ trợ doanh nghiệp trong 
việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, lựa chọn các hình 
thức quảng bá phù hợp với từng thị trường ở những 
thời điểm khác nhau trong chiến lược phát triển thương 
hiệu. Song song với đó, thông qua các phương tiện 
truyền hình, báo chí, internet, điểm bán hàng, các hội 
chợ, triển lãm... để quảng bá rộng rãi và đưa sản phẩm 
tiếp cận với người tiêu dùng rộng rãi hơn 

ĐỨC MINH

DN tích cực tham gia các Triển lãm, Hội chợ là hình thức 
quảng bá hữu hiệu



Nhà thơ Nguyễn Duy Kha sinh năm 1961 tại  xã Mão Điền, huyện Thuận 
Thành, tỉnh Bắc Ninh. 
Năm 1979, sau khi rời ghế nhà trường cấp III Thuận Thành, ông đã lên đường 
làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Được ra quân và học tại Khoa Ngữ văn, Trường 
Đại học Sư phạm Hà Nội. Ông cũng đã tốt nghiệp sau đại học năm 1997 và 
dạy học tại tỉnh Bắc Giang đến năm 2005. Từ năm 2006 đến nay, ông làm 
việc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Nguyễn Duy Kha có quan niệm: Thơ là lời tâm tình, chia sẻ; ở đó, tâm hồn bao 
giờ cũng là gốc rễ của vận luật. Thích câu nói của La-mac-tin, thi sĩ lãng mạn 
Pháp: “Thơ là sự giải thoát của lòng tôi”. 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của ông.  

Hương xưa
Chưa qua tháng Ba, tháng Tư đã cận kề
Hoa gạo chưa vơi đom đóm đã lập loè
Ngõ tối đêm sâu trẻ cười nắc nẻ
"Đom đóm bay ra
Thầy ngỡ là ma
Thầy vùng thầy chạy
Ba thằng ba gậy
Đi đón thầy về...".

Sáng dậy tím chùm hoa khế
Tưởng hoa xoan sót cuối chiều
Thành cành cọ hoa
Vẽ một trời mơ mộng
Tuổi thơ qua
Con lớn bổng với sông dài biển rộng
Chim ngói tháng Tư vẫn nhắc nhớ quê nhà
Mùa lại mùa qua mưa sa nắng rải
Cây cải đơm bông trái hồng chúm chím
Một miền xanh thao thức đợi con về
Giờ trải lòng trong những câu thơ
Nhớ bánh khúc đồng xa, nhớ tương cà gia bản
Tình yêu đầu hương ủ góc vườn xưa
Năm tháng rộng dài, năm tháng bình yên
Hoa dịu dàng hương thầm thơm ngõ nhỏ
Hoa ngày thường
Hoa hàm tiếu
Đợi người xa…

Mùa đi
Đã trót hẹn đào phai lựu đỏ

Sen hồng tàn chờ cúc hoàng hoa

Lau trắng lạnh sẫm rừng sim tím

Xao xác lòng, vi vút thông reo.

Bến quê
Bão dông thì mặc bão dông

Bến quê xa khuất vẫn trông nẻo về

Nắng nỏ mưa dầm bao chuyến

Mênh mang sông suối đò giang

Ngày đàng gang nước em sang

Hồn ai độ ấy mang mang.

Nhà thơ 
NGUYỄN DUY KHA
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Cố hương
Ngày trở về

Ngõ nhỏ thơm hoa dại

Thoáng dịu dàng 

Gió đón người xa.

Chút ngỡ ngàng 

Ơi màu hoa năm cũ

Trắng trinh nguyên

Hoa vẫn đợi vẫn chờ 

Vẫn nồng nàn 

Vương vấn yêu thương.

Con đường xưa 

Đưa làn hương xưa cũ

Người quen xưa 

Giờ chẳng gọi thành tên

Dấu chân xưa

Lạc lối nào chẳng rõ

Nhưng anh nghe

Vọng vòm cây xanh mát

Tiếng yêu đầu 

Ngọng nghịu ngỏ cùng ai.

Anh trở về

Rồi mai anh lại xa

Cố hương thương

Ngày mỗi ngày thay đổi

Từ sâu thẳm tiếng lòng anh vọng mãi:

Người thương ơi...

đến hẹn...

hãy cùng về!

Mão Điền,  Xuân Mậu Tuất 2018

Hư không
Ta đi về chốn hư vô

nắng không rõ nắng

mưa thì không mưa

lưa thưa vài đám mây thừa

gió chưa rỗng hết

sương thì chưa sương

Ta về ta ở vô thường

phương trời phương phật

mười phương thương đầy

Ai đi đấy ai về đây

Nẻo xa xa nhớ 

Đong đầy nhớ thương.

Lời quê
Chuyện nhà chuyện nước chuyện làng 

Năm trôi tháng lạc vẫn đang tươi nồng 

Ai người tóc bạc, má hồng 

Ai đi ai đến ai không kịp về

Chở che mái lá chiều quê

Ríu ran hát gọi trưa hè thiết tha

Về đi về với quê ta 

Gió chiều vi vút ta về cõi ta.

Chiều
Cuối chiều vạt nắng nghiêng soi 

Mảnh trăng xẻ nửa ngang cài rặng tre 

Tiếng ve dắng dỏi sau hè 

Tiếng đâu nghé ọ đồng quê gọi về.

Mão Điền, Hè 2017

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 59

VĂN HÓA - XÃ HỘI



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG60 61

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG60 61

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI








