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Bộ Công Thương sẽ đề xuấT Biểu giá điện BậC Thang mới

Lộ Trình áp dụng Tiêu Chuẩn khí Thải đối với ô Tô

ô Tô Chở người dưới 16 Chỗ Chỉ đượC nhập vào việT nam 
qua 5 Cửa khẩu

Trước nhiều ý kiến cho rằng, cách tính giá điện 
theo 6 bậc thang như hiện nay là bất hợp lý, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng cho biết, việc 
nghiên cứu, xây dựng biểu giá điện bậc thang mới là 
cần thiết. Thời gian tới, Bộ sẽ nghiên cứu, đề xuất biểu 
giá điện mới nhằm giảm bù chéo giữa các hộ tiêu thụ, 
khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, trong 
khi vẫn đảm bảo các mục tiêu về an sinh xã hội.

Cũng liên quan đến việc điều chỉnh giá bán lẻ điện 
đang gây nhiều bức xúc trong dư luận, từ ngày 08 - 10/5, 
Bộ Công Thương đã thành lập 3 đoàn kiểm tra về tình 
hình thực hiện điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân và 
quy định giá bán điện tại các Tổng công ty điện lực và 
một số khách hàng sử dụng điện. Đánh giá sơ bộ kết 
quả kiểm tra tại 5 tổng công ty điện lực, ông Nguyễn 
Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công 
Thương), trưởng đoàn kiểm tra cho biết: “Về cơ bản các 
đơn vị đã thực hiện đúng quy định. Phần lớn khách hàng 
khi nhận được thông tin phản hồi của đơn vị điện lực đều 

nắm bắt được chủ trương điều chỉnh giá điện. Với khách 
hàng sinh hoạt thắc mắc về bậc thang biểu lũy tiến và 
phương pháp áp dụng biểu tính giá điện trong kỳ điều 
chỉnh giá, các Trung tâm chăm sóc khách hàng đã trả lời 
đầy đủ, phần lớn khách hàng hài lòng về các trả lời đó”.

Trước đó, tập đoàn EVN cũng đã chỉ đạo các đơn 
vị thanh tra 100% các trường hợp hoá đơn tiền điện 
tăng cao bất thường. Các công ty điện lực cũng phải 
giải quyết, phản hồi trong 24h khi nhận được phản ánh 
từ người dân

Quyết định 16/2019/QĐ-TTg ngày 28/3 của Thủ 
tướng có hiệu lực từ 15/5 quy định lộ trình áp dụng 
tiêu chuẩn khí thải đối với ô tô tham gia giao thông và 
ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Lộ trình áp dụng các mức tiêu chuẩn khí thải đối 
với ô tô tham gia giao thông như sau: Ô tô lắp động cơ 
cháy cưỡng bức và ô tô lắp động cơ cháy do nén tham 
gia giao thông sản xuất trước năm 1999 được tiếp tục 
áp dụng mức 1; Ô tô lắp động cơ cháy cưỡng bức và 
ôtô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản 
xuất từ năm 1999 đến hết năm 2008 áp dụng mức 2 từ 
ngày 01/01/2021; Ôtô lắp động cơ cháy cưỡng bức và 
ôtô lắp động cơ cháy do nén tham gia giao thông sản 
xuất sau năm 2008 áp dụng mức 2 từ ngày 01/01/2020.

Đối với xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu: Loại xe lắp 
động cơ cháy cưỡng bức, động cơ cháy do nén đã qua sử 
dụng nhập khẩu áp dụng mức 4 kể từ ngày 15/5/2019. Ngoài 
ra, các loại xe động cơ xăng, dầu diesel sản xuất trước năm 
1999 được tiếp tục áp dụng tiêu chuẩn khí thải mức 1

Thông tư 06/2019/TT-BCT của Bộ Công thương có 
hiệu lực từ ngày 8/5 quy định: Ô tô chở người dưới 16 
chỗ ngồi chỉ được nhập khẩu về Việt Nam qua các cửa 
khẩu cảng biển: Quảng Ninh (Cái Lân), Hải Phòng, Đà 
Nẵng, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp: 
Nhập khẩu, tạm nhập tái xuất của đối tượng được hưởng 

quyền ưu đãi, miễn trừ thực hiện theo quy định riêng 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Phục vụ mục đích 
quốc phòng, an ninh theo kế hoạch do Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt hoặc mục đích cá biệt theo quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ; quá cảnh với các nước có 
chung đường biên giới và kinh doanh chuyển khẩu

Mức tiêu chuẩn khí thải từ 1 đến 4 là giới hạn lớn nhất 
cho phép của các chất gây ô nhiễm và khói trong khí 
thải của xe ôtô quy định tại TCVN 6438:2018. Mỗi tiêu 
chuẩn có các thông số về nồng độ khí thải CO; chỉ số 
HC (nồng độ Hydrocarbon)...  khác nhau.

Tiêu chuẩn khí thải mức 3, mức 4 và mức 5 tương ứng 
với mức Euro 3, Euro 4 và Euro 5 áp dụng đối với xe cơ 
giới sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.

Ban Biên tập
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KINH Tế Tư NHâN: 
Động lực quan trọng thúc Đẩy 

phát triển kinh tế Đất nước

Ông Vũ tiến Lộc 
Chủ tịch Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam 

“Chính phủ phải bảo vệ các 
DN làm ăn chân chính như 
bảo vệ “tài sản quốc gia”

Ông Võ Quang Huệ 
Phó TGĐ Tập đoàn Vingroup 

"Cần khuyến khích tư nhân 
đầu tư, nghiên cứu phát triển 
công nghệ cao"

Khu vực tư nhân là cỗ máy tạo ra việc làm lớn nhất hiện 
nay. Tư nhân đóng vai trò tối quan trọng trong việc 
chuyển dịch lao động từ khu vực năng suất thấp sang 
khu vực đòi hỏi kỹ năng cao và tạo ra năng suất cao hơn. 
Để phát huy vai trò của khu vực này, Việt Nam cần nâng 
cao cả về số lượng lẫn cả chất lượng DN.

Phát triển KTTN cần chuyển trọng tâm từ tháo gỡ khó 
khăn sang tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển. Thể 
chế chính sách cần được hoàn thiện, đồng thời, Chính 
phủ phải bảo vệ các DN làm ăn chân chính như bảo vệ 
“tài sản quốc gia”; Thúc đẩy phát triển KTTN không thể 
tách rời khỏi các chính sách tái cấu trúc khu vực DN nhà 
nước và thu hút chọn lọc các doanh nghiệp FDI. 

Ngoài ra, Chính phủ cùng các bộ ngành, địa phương cần 
đưa các công trình dự án đầu tư công lớn ra bàn bạc với 
cộng đồng DN. Đặc biệt, Quốc hội cũng cần có những 
giải pháp đột phá trong việc sửa đổi Luật doanh nghiệp 
để mở đường cho các hộ kinh doanh và các DN nhỏ có 
thể phát triển.

Chính phủ cần có những chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ KTTN đầu tư vào các lĩnh vực ứng dụng công nghệ 
cao, các hoạt động nghiên cứu, phát triển ứng dụng và 
chuyển giao công nghệ tiên tiến. 

Đồng thời, Chính phủ cần đẩy mạnh việc phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao để đáp 
ứng nhu cầu về nhân sự cho phát triển KTTN trong thời 
đại công nghệ bùng nổ; Tạo điều kiện cho chương trình 
kết nối mạng lưới đổi mới sáng tạo tiếp tục phát huy, 
góp phần thu hút chất xám của đội ngũ Việt kiều, đưa 
người tài về Việt Nam làm việc; Đề ra những chính sách 
để thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ phát triển, bởi lĩnh vực 
này đóng vai trò bổ trợ rất lớn cho ngành công nghiệp 
ôtô phát triển và sẽ tạo ra nhiều việc làm cho xã hội. 

Ngoài ra, Chính phủ cần tạo điều kiện hơn nữa trong 
việc thu hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ trong nước.

Trong hai ngày 02-03/5/2019, Chính phủ 
cùng Ban Kinh tế Trung ương đã phối hợp tổ 
chức Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2019 
với chủ đề "Phát triển kinh tế tư nhân Việt Nam 
trở thành một động lực quan trọng của nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự 
và chủ trì Hội nghị.

anH tuấn
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thủ tướng nguyễn Xuân pHúc: 
"Doanh nghiệp kinh tế tư nhân phải xây dựng nên những thương hiệu nổi tiếng, vươn tầm thế giới và góp phần đưa 
tên tuổi Việt Nam ra toàn cầu"

Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ban hành ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân…, đã cho thấy những chủ trương, 
quyết sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Việt Nam đạt được nhiều thành quả của nền kinh 
tế phát triển. Đặc biệt, năm 2018 là năm thứ 4 liên tiếp, Việt Nam có số doanh nghiệp (DN) 

thành lập mới với số vốn kỷ lục, trong đó vai trò của khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN) tạo ra khoảng 
hơn 42% GDP, nhiều DN đã khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường và được người dân tin tưởng.

Với những đóng góp như vậy, Chính phủ đề nghị các DNTN cần tiếp tục có ý chí tiến thủ, không 
được bằng lòng với những gì đang có mà cần xông xáo tìm kiếm, nắm bắt các cơ hội do công nghệ và 
thị trường mang lại. Doanh nhân cần kinh doanh liêm chính và tìm kiếm lợi nhuận chân chính. Đặc biệt, 
khối kinh tế tư nhân (KTTN) cần có tinh thần yêu nước và trách nhiệm trong kinh doanh, để từ đó, xây 
dựng nên những thương hiệu nổi tiếng, vươn tầm thế giới và góp phần đưa tên tuổi Việt Nam ra toàn cầu. 

Để thúc đẩy khu vực KTTN phát triển hơn nữa, thời gian tới, Chính phủ sẽ chú trọng công tác nâng 
cao chất lượng và số lượng nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; 
Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phát triển hạ tầng viễn thông thông minh nhằm tạo điều kiện cho DN phát 
triển. Đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025, trong đó có những cơ chế thông thoáng nhất cho DN khởi nghiệp thành công

Bà nguyễn tHanH Hà 
Chủ tịch HĐQT hãng hàng 
không Vietjet 

"DNTN mong muốn được ứng 
xử bình đẳng, công bằng"

Ông pHạm Văn tài 
Tổng giám đốc THACO

“Đề nghị không tính thuế tiêu 
thụ đặc biệt đối với linh kiện 
phụ tùng sản xuất trong nước”

Trong những năm gần đây, ngành Hàng không Việt 
Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào sự tăng 
trưởng kinh tế của đất nước. Với mức tăng trưởng bình 
quân 14 -15%, hàng không Việt Nam đang đóng góp vào 
mức tăng GDP tương ứng 6,8-7%/năm.

Với vai trò quan trọng như vậy, DNTN mong nhận được 
sự ứng xử bình đẳng, công bằng của cơ quan quản lý để 
thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của toàn xã hội và ý chí 
của những DN tiên phong. 

Có những dự án DNTN đầu tư mà không đặt mục tiêu 
hiệu quả kinh tế. Vì vậy, đề nghị Nhà nước tập trung 
sớm điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ tầng các sân 
bay, nhà ga đang quá tải làm ảnh hưởng tới tăng trưởng 
kinh tế. Đồng thời, có cơ chế, ưu tiên cho các tập đoàn 
tư nhân trong nước có tiềm lực tham gia đầu tư hạ tầng 
sân bay để đẩy nhanh tiến độ nâng cấp cơ sở hạ tầng.

THACO hy vọng trong năm nay, Chính phủ sớm trình 
Quốc hội về chính sách không tính thuế tiêu thụ đặc biệt 
đối với linh kiện phụ tùng sản xuất trong nước, nhằm 
phát triển công nghiệp hỗ trợ và giảm giá thành xe giúp 
người dân có điều kiện sử dụng phương tiện với giá cả 
hợp lý hơn. Đồng thời, cho DN tiến hành hậu thanh 
kiểm tra điều kiện để được hưởng thuế suất nhập khẩu 
ưu đãi 0% và tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu đạt 40% đối 
với các xe nguyên chiếc nhập khẩu từ khu vực ASEAN 
nhằm tránh gian lận thương mại và thất thu thuế. 

Ngoài ra, THACO mong muốn Thủ tướng, Ngân hàng 
Nhà nước và Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn 
có những chính sách hỗ trợ tín dụng chung cho nông 
nghiệp và hỗ trợ cho thị trường xuất khẩu nông sản.
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Ngày 24/4/2019, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội đã diễn ra Hội nghị sơ kết 
Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018. Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
trích tóm tắt phát biểu của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh.

Khuyến công cần chú trọng
Hỗ Trợ pHáT TriểN các NgàNH Và 
sảN pHẩm côNg NgHiệp ưu TiêN

khuyến Công mang Lại Luồng sinh khí 
mới

Từ năm 2014, Chương trình khuyến công quốc gia 
theo Quyết định số 1288 của Thủ tướng chính phủ đã 
được triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, nhận 
được sự quan tâm của các ngành, các cấp từ công tác 
chỉ đạo đến hướng dẫn tổ chức triển khai, mang lại 
luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông 
thôn (CNNT) trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước.

Sau 5 năm hoạt động khuyến công đã huy động được 
các nguồn lực tham gia đầu tư sản xuất công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ 
cầu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân 
công lại lao động xã hội và góp phần xây dựng nông 
thôn mới; Khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở CNNT sản 
xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát thải và 
hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện 
chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển sản 
xuất một cách bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
thực hiện có hiệu quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Bên cạnh đó, mục tiêu của hoạt động khuyến công 
tại Quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã và đang tiếp 
tục được thực hiện, khẳng định vai trò quan trọng, động 
viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển 
CNNT theo quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp 
của quốc gia, vùng, tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế - xã 
hội đáng kể. Công tác khuyến công trong 5 năm qua 
cũng đạt được một số kết quả đáng ghi nhận như: Hỗ 
trợ đào tạo nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 
hơn 18.000 lao động nông thôn, 98% số lao động được 

đào tạo đã được bố trí việc làm; Hỗ trợ cho hơn 630 cơ 
sở CNNT chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 
tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Đặc biệt, một số nội dung 
hoạt động đã vượt chỉ tiêu so với kế hoạch tại quyết định 
số 1288 như: Hỗ trợ 4.363 lượt cơ sở CNNT tham gia hội 
chợ triển lãm trong và ngoài nước (tăng 29%) và hỗ trợ 
xây dựng 210 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất sản 
phẩm mới, công nghệ mới (tăng 5%).

Hoạt động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến 
đã góp phần quan trọng gia tăng giá trị sản xuất CNNT, 
đặc biệt ở những vùng kinh tế khó khăn; giúp các cơ sở 
CNNT có được hướng đầu tư hiệu quả, nâng cao năng 
lực quản lý, mở rộng sản xuất, gia tăng sức cạnh tranh 
trên thị trường trong và ngoài nước; phát triển bền vững 
và từng bước tham gia hội nhập kinh tế quốc tế. Bên 
cạnh hỗ trợ sản xuất công nghiệp, hoạt động khuyến 
công đã góp phần phát triển sản xuất tiểu thủ công 
nghiệp, đặc biệt là các sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt 
động khuyến công từ TW tới địa phương đã từng bước 
được hoàn thiện. Thông qua hoạt động khuyến công, 
vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước về công 
thương địa phương được nâng cao một bước, tạo sự gắn 
kết chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT.

Hệ thống tổ chức thực hiện công tác khuyến công 
được thiết lập, dần ổn định và hoạt động hiệu quả. Các 
Trung tâm Khuyến công (TTKC) được quan tâm đầu 
tư về biên chế, bộ máy, cơ sở vật chất, trang thiết bị 
và phương tiện làm việc. Hoạt động liên kết, phối hợp 
ngang giữa các TTKC với nhau và các tổ chức dịch vụ 
khuyến công khác đã hình thành và có hiệu quả. Tính 
đến nay, 63/63 Sở Công Thương các tỉnh, thành phố 
trên cả nước có đơn vị sự nghiệp trực thuộc triển khai 
thực hiện hoạt động khuyến công với tổng số cán bộ 
tại các TTKC trên cả nước là 1.048 người (trung bình 
khoảng 17 người/trung tâm); trong đó, số biên chế là 
875 người (trung bình 14 người/trung tâm).

phấn đấu hoàn Thành mụC Tiêu

Giai đoạn 2021-2030, chương trình khuyến công 
phải được triển khai trên cơ sở kết quả đạt được từ 
giai đoạn trước, các hoạt động khuyến công cần hướng 
đến cơ cấu hợp lý trong các ngành công nghiệp tại địa 
phương với sự tham gia của các thành phần kinh tế; 
Phát triển công nghiệp gắn với quy hoạch các vùng 
nguyên liệu tập trung; Gắn sản xuất với sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả theo mục tiêu tăng trưởng 
kinh tế xanh, ổn định và bền vững; Hình thành các cụm 
liên kết ngành công nghiệp, mạng sản xuất, chuỗi giá 
trị công nghiệp; Hỗ trợ phát triển đồng bộ hạ tầng các 
cụm công nghiệp, góp phần phân bố công nghiệp hợp 
lý tại các khu vực trên cả nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục hỗ trợ một số nội dung 
hoạt động hiệu quả của chương trình xây dựng và nhân 
rộng các mô hình trình diễn kỹ thuật chuyển giao công 
nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trên cơ sở ứng 
dụng khoa học công nghệ, thành tựu của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. Chú trọng hỗ trợ phát 
triển các ngành và sản phẩm công nghiệp ưu tiên làm 
nền tảng cho hiện đại hóa nông thôn, có giá trị gia tăng 
cao, giá trị xuất khẩu lớn, tạo nhiều việc làm, gắn kết 
sản xuất với phát triển dịch vụ công nghiệp, các ngành 
nghề đáp ứng được yêu cầu của cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4. 

Đặc biệt, cần chú trọng các hoạt động sáng tạo, các 
chỉ số tác động về giá trị gia tăng, tiến bộ về công nghệ, 
xã hội, môi trường. Tạo mọi điều kiện cho các cơ sở 

CNTT thuận lợi trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội 
dung số thông qua chính sách khuyến công. Thúc đẩy 
đổi mới sáng tạo và hỗ trợ khởi nghiệp trong lĩnh vực 
sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội nghị cần phải làm 
rõ một số nội dung quan trọng như:

Một là, đánh giá một cách khách quan các kết 
quả đạt được của các hoạt động khuyến công; nhìn 
thẳng vào những hạn chế tồn tại trong quá trình triển 
khai thực hiện Quyết định số 1288, tìm ra các nguyên 
nhân chủ quan khách quan, trong đó tập trung vào các 
nguyên nhân chủ quan để từ đó đề ra các giải pháp 
khắc phục.

Hai là, xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần triển 
khai trước mắt để tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu 
quả các hoạt động khuyến công.

Ba là, trao đổi những bài học kinh nghiệm có giá trị 
phổ biến từ thực tiễn tổ chức thực hiện của các Trung 
tâm Khuyến công, tổ chức dịch vụ khuyến công, thể 
hiện kết quả, hiệu quả từ sự tương tác giữa chỉ đạo điều 
hành của cơ quan quản lý chương trình với cách thức 
triển khai của các đơn vị thực hiện.

Bốn là, thảo luận những giải pháp thiết thực để 
tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác 
chỉ đạo điều hành phối hợp giữa Trung ương và địa 
phương, nhằm giải quyết kịp thời các vướng mắc phát 
sinh từ thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện các 
hoạt động khuyến công, đề xuất Thủ tướng Chính phủ 
những chủ trương định hướng giải pháp thực hiện các 
hoạt động khuyến công giai đoạn 2021 - 2030

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cùng các đại biểu tham 
quan các gian hàng CNNT tiêu biểu giai đoạn 2014 - 2018
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Mặc dù vẫn còn một số hạn chế cần 
khắc phục nhưng nhìn chung, các 
hoạt động KCQG đã được triển 
khai thực hiện hiệu quả và đạt được 

những kết quả quan trọng. Các đề án khuyến công đã 
phát huy được lợi thế vùng, phù hợp với quy hoạch và 
chiến lược phát triển của ngành và từng địa phương. 
Các DN, cơ sở CNNT được hỗ trợ đã có chuyển biến 
tích cực trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào 
hoạt động sản xuất. Nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật 

thành công đã được nhân rộng, có những mô hình còn 
mang tính đại diện cho cả vùng và mang lại hiệu quả 
cao về kinh tế, xã hội, môi trường, giúp doanh thu của 
DN, cơ sở CNNT tăng trung bình khoảng 20%, giải 
quyết việc làm, tăng thu nhập, từng bước nâng cao 
chất lượng sản phẩm, tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản 
phẩm CNNT của mỗi tỉnh. Bên cạnh việc hỗ trợ sản 
xuất công nghiệp, hoạt động khuyến công đã góp phần 
phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là các 
sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Sau 5 năm thực hiện Quyết định 1288/QĐ-TTg, Chương trình khuyến công quốc gia (KCQG) 
giai đoạn 2014-2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, khẳng định được vai trò, tầm 
quan trọng trong việc khuyến khích công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển, góp phần thực 
hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, thúc đẩy kinh tế đất nước phát triển.

NHữNG GIảI PHáP TrọNG Tâm
nâng cao hiệu quả công tác 

khuyến công quốc gia năm 2019 - 2020

NgÔ QuaNg TruNg
Cục trưởng Cục Công Thương địa phương

Ông Cao Đức Phát - Phó ban Thường trực Ban kinh tế Trung ương (bên phải) và ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng 
Cục Công Thương địa phương (đứng giữa) cùng các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu 
giai đoạn 2014 - 2018



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

ngHiên cứu - TrAO Đổi ngHiên cứu - TrAO Đổi

Đặc biệt, việc thực hiện các đề án điểm, đề án 
nhóm đã phát huy được ưu điểm đó là hình thành được 
các chuỗi liên kết giữa sản xuất và tiêu thụ trong cùng 
một ngành hàng, kết nối cung - cầu giữa các DN, cơ 
sở CNNT, giúp tối ưu hóa trong quá trình đầu tư của 
các đơn vị. 

Bên cạnh đó, công tác khuyến công vùng cũng đã 
tạo được sự liên kết giữa những người làm công tác 
khuyến công, có sự trao đổi, chia sẻ những thuận lợi, 
khó khăn trong quá trình thực hiện, từ đó, từng bước 
thống nhất cách thức triển khai thực tế và chuẩn hóa 
trong khâu thanh toán, góp phần làm cho hoạt động 
khuyến công ngày càng chặt chẽ. Hệ thống khuyến 
công trên toàn quốc đã từng bước được hình thành, 
củng cố, kết nối thống nhất từ Trung ương đến địa 
phương và hoạt động ngày càng hiệu quả…

Nhằm phát huy những thành quả đã đạt được, 
đồng thời, nâng cao hiệu quả Chương trình KCQG 
đến năm 2020, Cục Công Thương địa phương đã đề 
ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai 
thực hiện, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 
và ứng dụng máy móc tiên tiến cho các DN, cơ sở 
CNNT; Chú trọng nâng cao năng lực tư vấn phát 
triển CNNT; Đa dạng hóa hình thức thông tin tuyên 
truyền; Tăng dần số lượng cơ sở CNNT nhận thức 
được lợi ích, tầm quan trọng của việc áp dụng sản 
xuất sạch hơn và áp dụng sản xuất sạch hơn vào sản 
xuất; Đặt nền tảng cho hợp tác quốc tế về khuyến 
công; Đảm bảo có ít nhất 30% địa phương xây dựng 
được đề án KCQG điểm và hoàn thành 100% các đề 
án được giao.

Để hoàn thành tốt những mục tiêu, nhiệm vụ này, 
yêu cầu đặt ra cho hoạt động khuyến công trong thời 
gian tới là phát huy những thành quả đạt được, khắc 
phục những yếu kém, tập trung có trọng tâm trọng 
điểm để đẩy nhanh nhịp độ phát triển CNNT. 

Cụ thể, tiếp tục rà soát, hoàn thiện văn bản quy 
phạm pháp luật có liên quan để hoạt động khuyến 
công được triển khai thuận lợi, hiệu quả và đúng quy 
định. Củng cố, ổn định bộ máy tổ chức, đẩy mạnh công 
tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao 
năng lực cho đội ngũ lãnh đạo và cán bộ làm công tác 
khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, đồng thời, 
tăng cường hệ thống khuyến công viên cấp huyện, xã 
đủ mạnh về số lượng và chất lượng.

Tăng cường công tác phối hợp giữa các đơn vị 
chuyên môn của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến 

công và Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã. Tăng 
cường liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng và 
liên kết giữa các vùng để trao đổi kinh nghiệm hay 
trọng phát triển ngành và hoạt động khuyến công.

Tập trung hỗ trợ có trọng tâm trọng điểm các đề 
án tạo nên chuỗi giá trị trong một số ngành, lĩnh vực 
là thế mạnh điển hình của địa phương. Khắc phục tình 
trạng hỗ trợ dàn trải, phân tán, nhỏ lẻ, hiệu quả thấp. 
Đẩy mạnh nội dung xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công công nghệ và ứng dụng máy 
móc tiên tiến nhằm giúp các DN, cơ sở CNNT tạo ra 
được những sản phẩm tiêu biểu, có chất lượng cao và 
có khả năng cạnh tranh với các sản phẩm khác.

Tăng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho 
các chương trình. Trong đó, chú trọng lồng ghép với 
các dự án, chương trình mục tiêu khác để khuyến 
khích, thu hút nguồn vốn của cá nhân, tổ chức của 
toàn xã hội trong và ngoài nước đầu tư phát triển 
CNNT. Ngoài ra, tiếp tục đổi mới, đa dạng các hình 
thức thông tin tuyên truyền, cung cấp kịp thời thông 
tin về cơ chế chính sách khuyến công và phát triển 
công nghiệp, thương mại…

Có thể nói, hoạt động khuyến công thời gian qua 
đã khuyến khích, hỗ trợ CNNT phát triển theo đúng 
định hướng quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy 
hoạch công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của các địa 
phương, góp phần quan trọng trong chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, đóng góp 
tích cực trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội và 
CNH - HĐH nông nghiệp nông thôn

Máy cắt CNC của Công ty TNHH SX và TM Tùng An được hỗ trợ 
từ kinh phí KCQG 2018
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Đã có rất nhiều người dùng điện, mà tập 
trung chủ yếu là người dân ở các địa 
phương lớn như Hà Nội và thành phố 
Hồ Chí Minh thực sự bức xúc vì hóa đơn 

tiền điện tháng 4 tăng. Một số báo lên tiếng phản ánh 
và ngay lập tức các trang mạng xã hội đã không bỏ qua. 
Mở điện thoại, máy tính… thấy ở đâu cũng bình luận 
xung quanh việc tăng giá điện. Người ủng hộ cũng có, 
nhưng người kêu ca, phàn nàn thì nhiều, thậm chí còn 
làm thơ, vẽ tranh phê phán, đả kích ngành Điện và cả 
các cơ quan nhà nước. Chưa biết đúng sai, nhưng cứ 
phàm cái gì liên quan đến túi tiền của người tiêu dùng 
thì nhất quyết họ phản ứng và phải tự bảo vệ. Chỉ đến 
khi tại phiên họp của Chính phủ hồi đầu tháng 5, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức 
năng vào cuộc kiểm tra, đánh giá tác động của việc 
tăng giá điện đối với đời sống, kinh tế xã hội thì dư 
luận mới dịu bớt. Có thể nói không ngoa, sau sự cố này 
ngành Điện bị choáng nặng.

Khi mọi việc tạm lắng, bình tĩnh để suy ngẫm lại 
thì có thể thấy, việc tăng giá điện đã có chủ trương và 
rục rịch từ lâu, cũng đã được các cấp có thẩm quyền từ 
Bộ, ngành, đến Trung ương phê duyệt và nằm trong lộ 
trình thực hiện các bước tiến tới thị trường điện hoàn 
hảo, chứ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có cho 
kẹo cũng chả dám tự ý tăng. Cái lộ trình ấy gồm: Thị 
trường phát điện cạnh tranh; Thị trường bán buôn điện 
cạnh tranh và thị trường bán lẻ điện cạnh tranh. 

Điều đáng tiếc, khi EVN tăng giá điện vào đúng đợt 
nắng nóng, lại rơi vào thời điểm giá mặt hàng xăng dầu 
cũng lên đỉnh điểm, thậm chí còn tăng chóng mặt sau 
nhiều lần có lên, có xuống; rồi lại cùng lúc, các dịch 
vụ y tế cũng tăng đến hàng chục phần trăm, kéo theo 
giá cả thực phẩm trên thị trường đồng loạt tăng cao. 
Oái oăm một nỗi là khi xăng dầu tăng cao, người dân 
biết, cũng xót lắm, nhưng họ chỉ móc hầu bao từ từ, vì 
người đi xe máy thì mỗi lần dăm ba chục thôi, mấy ông 

ô tô thì “đại gia” rồi, “muỗi”; còn dịch vụ y tế tăng, có 
phải ai cũng vào viện đâu, chỉ những người mắc bệnh 
mới vào nằm viện và cực chẳng đã phải cứu người, 
bao nhiêu cũng phải cố. Thế nên tốn thì tốn, ít người 
kêu, còn tiền điện cứ đến kỳ mới thu một cục, thấy 
tiền điện tăng cao là đương nhiên người tiêu dùng kêu 
trời. Có người phản ứng đúng, nhưng cũng có người 
té nước theo mưa, kiểu đánh hội đồng, bất chấp đúng 
sai. Họ quy kết, chửi bới, ôn hòa hơn là kêu gọi Nhà 
nước nhanh nhanh tư nhân hóa thị trường điện để cho 
ngành Điện không còn “độc quyền”. Cái việc giá điện 
tăng thì ngành Điện đã công khai rồi, còn tiền điện của 
mỗi hộ tiêu dùng tăng có rất nhiều lý do: Từ thời tiết 
quá nắng nóng, rồi nhu cầu dùng điện của từng hộ tăng 
cao, thời gian chốt chỉ số công tơ cũng nhiều hơn so với 
tháng trước, trong đó đa số người dân chưa thỏa mãn 
với cách áp dụng lũy tiến biểu giá điện bậc thang vì số 
lượng người dùng điện bậc thấp hiện đã giảm đáng kể. 

Nguyên nhân tiền điện tăng như vậy là đã rõ. Không 
phải do giá điện, cũng không tại ngành Điện ghi sai sản 
lượng điện cho mỗi hộ tiêu dùng vì bên mua, bên bán 

Những ngày cuối tháng 4, đầu tháng 5, khi cả nước hân hoan, tưng bừng kỷ niệm những sự 
kiện quan trọng của đất nước, thì ngành Điện lực được phen lao đao sau khi triển khai tăng 
giá điện.

“cơn bão” giá Điện ở Việt nam
và BàI HọC về THị TrườNG ĐIệN ở NướC NGoàI

nguyễn Đừng

Sửa chữa điện phục vụ mùa nắng nóng trên địa bàn Hà Nội
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giờ cũng rất minh bạch, người dân có nhiều cách để 
kiểm tra, giám sát ngành Điện. Còn lũy tiến bậc thang 
đang được các cơ quan chức năng kiểm tra và theo 
Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng thì 
sắp tới, có thể sẽ sửa lại biểu giá điện cho phù hợp với 
tình hình hiện tại, đảm bảo lợi ích của người tiêu dùng.    

Trở lại ý kiến đâu đó kêu gọi phải tư nhân hóa thị 
trường bán điện. Chắc chắn rồi và nếu không có gì 
thay đổi thì từ năm 2023 thị trường bán lẻ cạnh tranh 
sẽ chính thức vận hành. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng 
kỳ vọng giá điện lúc đó sẽ sáng sủa hơn hiện nay, bởi 
theo phát biểu của TS. Nguyễn Tuệ Anh, chuyên gia 
nghiên cứu và giảng dạy ngành Chính sách công tại ĐH 
Oxford, Vương quốc Anh với báo chí cách đây không 
lâu, thì “Mở cửa thị trường điện lực không tạo ra kết 
quả về giá sản phẩm như nhiều người mong muốn. Thị 
trường điện Việt Nam đang ngày càng mở cửa. Chính 
sách này đã có từ hơn 20 năm trước, nhưng phải từ 
khoảng năm 2009 đến nay, thị trường mới có sự chuyển 
biến lớn. Dù vậy, lĩnh vực này vẫn chưa xuất hiện một 
đơn vị cạnh tranh nào, kể cả nước Anh cũng không 
có cạnh tranh trong thị trường điện lực". TS. Nguyễn 
Tuệ Anh cho biết: Năm 1989, nước Anh đã mở cửa thị 
trường và bán các công ty điện cho tư nhân. Thời điểm 
đó, nhiều quan chức tin rằng tư nhân sẽ làm tốt hơn 
nhà nước trong lĩnh vực này. Do vậy, không chỉ nhà 
máy được bán, ngay cả đường truyền tải, Chính phủ 
Anh cũng "sang tay" cho tư nhân. Quyết định ban đầu 
được đánh giá là tốt và có 90 quốc gia trên thế giới sử 
dụng mô hình này.

Tuy nhiên, về sau, việc mở cửa thị trường điện nhìn 
chung không có gì tiến bộ đối với những nước phát 
triển. Không một quốc gia nào nhìn thấy giá điện đi 
xuống. Giá điện chỉ giảm xuống ở thời gian đầu, sau 
đó tăng đều và người tiêu dùng phải chịu giá điện tăng 
11% hàng năm. Sau khi mở cửa thị trường điện, 6 công 
ty nước Anh bắt tay với nhau, không có bất kỳ sự cạnh 
tranh giữa các công ty điện vì không có lợi, do đó, hàng 
năm Chính phủ phải cho tăng trần là 12% và họ tăng 
trong mức từ 11-12%. Thực tế này không chỉ xảy ra ở 
Anh mà còn diễn ra tại Mỹ - Latin và các nước khác. 
Nghiên cứu ở châu Âu cho thấy, người dân các nước 
này không quan tâm đến thị trường điện có mở cửa hay 
không, điều quan trọng, họ chỉ cảm nhận dịch vụ điện 
thấp hơn trước đây.

Đối với các nước đang phát triển như Việt Nam, sự 
việc có thể khác đi đôi chút nhằm thu hút đầu tư, tăng 
sản lượng điện phục vụ cho sản xuất, tuy nhiên, giá điện 
sẽ luôn luôn cao. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra, người 
dân sẽ phải chịu giá điện cao cũng như không hi vọng 

vào một sự cạnh tranh. Ví dụ, có thời điểm người dân 
Đức đã phải trả một mức giá chóng mặt khi trong một 
tháng, giá điện tăng tới 500%. Còn 90 quốc gia khác đã 
chứng minh điều này và Việt Nam sẽ khó lòng là ngoại 
lệ. Việt Nam đang sử dụng mô hình mở cửa từ từ, khác 
với các nước như Anh, Chile lập tức bán cho tư nhân. 
Dù vậy, việc cạnh tranh trong thị trường này là rất khó. 
Điều này đúng với những ngành có sự kết nối, như là 
cung cấp nước mà thôi. Chính phủ Anh đã nhiều lần 
muốn mua lại đường truyền tải điện từ tay một vị tỷ 
phú (người này nắm giữ 60% giá trị đường truyền tải) 
nhưng không thực hiện được. Việc bán cho tư nhân là 
điều không thể vãn hồi. Điều này đặt ra câu hỏi lớn cho 
Việt Nam, bởi sự mở của thị trường điện trong nước 
đã đi được một nửa. Như vậy, Việt Nam sẽ chọn cách 
thức nào cho thị trường của mình, đặc biệt trong bối 
cảnh nhu cầu về điện đang lên cao, thậm chí, phải nhập 
khẩu từ các nước lân cận.

Từ sau “cơn bão” giá điện tăng, chắc chắn, các cơ 
quan Nhà nước, ngành Điện sẽ có thêm bài học kinh 
nghiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, đến công tác 
tuyên truyền, cách thức triển khai, thời điểm thực hiện 
và phương pháp ứng xử truyền thông khi có sự cố. Điều 
quan trọng là từ bài viết này, người tiêu dùng cũng sẽ 
có thêm một kênh thông tin về tính tất yếu của mở 
cửa thị trường nói chung và thị trường điện nói riêng, 
để chuẩn bị cho mình một tâm lý, đón nhận những cái 
được và mất khi mốc thị trường bán lẻ điện cạnh tranh 
sẽ bắt đầu trong vài năm tới

Công nhân ngành Điện chốt chỉ số công tơ
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Từ năm 2013 đến nay, hàng năm, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đều có những chỉ thị 
chỉ đạo EVNNPC tăng cường công tác 
triển khai hình thức thu tiền điện qua 

ngân hàng và các tổ chức trung gian nhằm nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí, tạo thuận 
lợi cho khách hàng. Thời gian đầu, việc triển khai thanh 
toán tiền điện qua ngân hàng của Tổng công ty còn 
gặp nhiều khó khăn, bởi đa phần người dân vẫn có thói 
quen chi trả truyền thống. Nhóm đối tượng khách hàng 
là người lớn tuổi phần đông đều chưa có thói quen 
sử dụng các thiết bị công nghệ như điện thoại smart-
phone, máy tính… để vào các trang thanh toán điện tử. 
Ngoài ra, địa chỉ giao dịch của ngân hàng và tổ chức 
trung gian trên địa bàn các tỉnh khu vực phía Bắc đều 
tập trung ở khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, trong 
khi nhóm khách hàng sử dụng điện là các gia đình ở 
nông thôn, vùng sâu, vùng xa vẫn chiếm tỷ lệ lớn. Mặt 
khác, công tác truyền thông của ngành Điện, ngân hàng 
và các đối tác vẫn chưa thực sự phát huy hiệu quả, chưa 
có nhiều chương trình để thu hút và kích thích khách 
hàng sử dụng dịch vụ…

Để đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng và các tổ chức trung gian, những năm qua, 
EVNNPC đã vận động CBCNV-LĐ trong toàn Tổng 
công ty tích cực hưởng ứng hình thức thanh toán mới; 
Tổ chức nhiều hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao 
tỷ lệ thanh toán qua ngân hàng và cử các đoàn công 
tác đến làm việc cụ thể với từng ngân hàng nhằm thống 
nhất các phương thức tuyên truyền đến người dân để 
triển khai có hiệu quả. Bên cạnh đó, EVNNPC đã tiến 
hành nhiều đợt quảng bá về các tiện ích thanh toán 
tiền điện qua ngân hàng dưới nhiều hình thức như: 
Treo băng rôn, cổ động tuyên truyền, đăng thông tin 

trên website, thông báo trên email, zalo, facebook, qua 
các dịch vụ tin nhắn SMS và vận động khách hàng trực 
tiếp khi đến giao dịch. Đặc biệt, Tổng công ty đã chỉ 
đạo các Công ty Điện lực thành viên cử nhân viên đi 
đến nhiều khu phố, hộ dân để phát tờ rơi, giúp khách 
hàng làm thủ tục đăng ký và vận động trực tiếp các 
hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tham gia 
thực hiện.

Đến nay, EVNNPC đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
với 12 ngân hàng như: Agribank; BIDV; Vietinbank; 
Vietcombank; ABB Bank; HD Bank; LienVietPostBank; 
Techcombank; VIB; MBBank … và 07 tổ chức trung 
gian gồm: VNPost, Viettel, Ecpay; Payoo; VNPay, 
VTC, VED để triển khai dịch vụ thu tiền điện. Theo 
đó, các đối tác đã tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 

Nhằm thực hiện tốt Quyết định 241/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Đề án đẩy mạnh thanh 
toán qua ngân hàng với dịch vụ thuế, điện, nước, học phí, viện phí…, những năm qua, Tổng 
Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã tích cực phối hợp với các ngân hàng, tổ chức 
trung gian trong công tác thu tiền điện, coi đây là điểm đột phá trong ứng dụng công 
nghệ thông tin để khách hàng giao dịch, thanh toán tiền điện thuận tiện, nhanh chóng và 
an toàn nhất.

tuấn anH

PHấN Đấu ĐạT HơN 40% KHáCH HàNG 
THaNH ToáN TIềN ĐIệN Qua NGâN HàNGEVnnpc

EVNNPC đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 12 ngân hàng và 
07 tổ chức trung gian để triển khai dịch vụ thu tiền điện



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG14 15

ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP

khách hàng thanh toán bằng nhiều phương thức như: 
Trích nợ tự động tài khoản; Thanh toán qua Internet 
Banking/Mobile banking; Thanh toán tại phòng giao 
dịch các ngân hàng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản; 
Thanh toán qua ví điện tử; Thanh toán tại phòng giao 
dịch khách hàng của Công ty Điện lực… 

Kết quả là từ năm 2013 trở lại đây, tỷ lệ thanh toán 
tiền điện qua các ngân hàng và các tổ chức trung gian 
của EVNNPC năm sau luôn cao hơn năm trước. Đặc 
biệt, tính đến hết quý I/2019, tỷ lệ khách hàng thanh 
toán bằng hình thức điện tử trên toàn Tổng công ty đã 
đạt 8,96%, tương ứng với 881.064 khách hàng sử dụng 
điện và chiếm 60,9% tổng doanh thu tiền điện. Qua đó, 
đã tạo nên sự thay đổi căn bản về phương thức tổ chức 
thu tiền điện tại khu vực phía Bắc.

Là một trong những đơn vị thành viên trực thuộc 
EVNNPC triển khai tốt công tác thanh toán tiền điện 
không sử dụng tiền mặt, thời gian qua, Công ty Điện 
lực Lạng Sơn đã tích cực mở nhiều hội nghị trao đổi với 
các ngân hàng và tổ chức trung gian đóng trên địa bàn 
tỉnh để phối hợp thực hiện tuyên truyền về dịch vụ thu 
tiền điện. Ngoài ra, Công ty cũng đã tổ chức hỗ trợ các 
ngân hàng về ứng dụng phần mềm, thiết bị và đưa nhân 
viên của ngành Điện tới hướng dẫn Đối tác các thao tác 
tìm kiếm thông tin sử dụng điện của khách hàng nhằm 
tạo thuận lợi trong việc thu tiền điện. Do đó, tính đến 
hết năm 2018, tỷ lệ khách hàng trả tiền điện trên địa 
bàn tỉnh thông qua ngân hàng và các tổ chức trung gian 
đã lên tới 41,3%.

Bà Nông Thùy Dung, sống tại thôn Khắc Đeng, 
xã Đại Đồng, huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn cho 
biết: “Kể từ khi ngành Điện thực hiện đa dạng hóa 
các hình thức thanh toán tiền điện, gia đình tôi đã lựa 
chọn phương thức thanh toán qua mạng internet. Hàng 
tháng, sau khi nhận được tin nhắn của Điện lực thông 
báo chỉ số công tơ và số tiền phải thanh toán, thì bất cứ 
lúc nào rảnh, tôi cũng có thể mở điện thoại để thanh 
toán tiền điện thông qua dịch vụ Internet Banking. Sử 
dụng hình thức thanh toán này, gia đình tôi không phải 
mất công và thời gian đến các địa điểm thu tiền điện 
như trước đây mà lại không hề mất một chi phí dịch 
vụ nào”.

Hết năm 2019, EVNNPC đặt ra mục tiêu tỷ lệ 
khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ 
chức trung gian sẽ đạt hơn 40%, tương ứng với 3,5 triệu 
khách hàng. Để đạt được mục tiêu đó, Tổng công ty 
sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền đến 
khách hàng nhằm nâng cao nhận thức của người dân về 

văn hóa tiêu dùng, chi tiêu không dùng tiền mặt trực 
tiếp. Đồng thời, Tổng công ty sẽ phối hợp với các ngân 
hàng và đối tác trung gian để đưa ra những chính sách 
nhằm khuyến khích khách hàng thanh toán tiền điện 
bằng hình thức điện tử như: Hỗ trợ chi phí giao dịch; 
Tặng tiền khi đăng ký tham gia giao dịch; Nhắn tin 
quảng bá đến các khách hàng có tài khoản ngân hàng 
để thực hiện thanh toán tiền điện… Ngoài ra, Tổng 
công ty sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Công ty Điện 
lực thành viên về tỷ lệ khách hàng thanh toán tiền điện 
qua ngân hàng.

Đặc biệt, EVNNPC sẽ nghiên cứu và kết hợp với 
Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viet-
tel) áp dụng ví điện tử ViettelPay vào chương trình 
thanh toán tiền điện. Với nhiều tiện ích, tính năng nổi 
trội như có thể liên kết với các nhà mạng viễn thông 
khác trong việc thanh toán, ViettetPay còn có lợi thế 
về mạng lưới phủ rộng khắp, đặc biệt là những địa bàn 
vùng sâu vùng xa, đồi núi nơi mà có nhiều khách hàng 
Tổng công ty đang quản lý.

Thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ 
chức trung gian không chỉ mang lại sự tiện ích cho 
khách hàng mà còn giúp ngành Điện tối ưu hóa nguồn 
nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh 
bạch hóa và chống thất thu thuế cho nhà nước. Với 
những tiện ích vượt trội, tin tưởng rằng, thanh toán tiền 
điện qua ngân hàng sẽ ngày càng trở nên thông dụng 
đối với khách hàng sử dụng điện và trở thành xu thế 
phát triển tất yếu của xã hội hiện đại ngày nay

Thanh toán tiền điện thông qua ngân hàng đang được đông 
đảo người dân khu vực phía Bắc áp dụng
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Để có được thứ hạng tín dụng cao do Fitch 
Ratings bình chọn, hàng năm, EVNNPT 
đã đảm bảo được các yêu cầu về báo 
cáo tài chính và được kiểm toán độc lập. 

Đồng thời, Tổng công ty phải đưa ra những dự báo về 
kế hoạch tài chính, kinh doanh trong những năm tiếp 
theo và liên tục cập nhật thông tin gửi tới Fitch Ratings. 
Đặc biệt, báo cáo tài chính của EVNNPT mang đầy đủ 
tính trung thực, minh bạch, khách quan, rõ ràng và đảm 
bảo các tiêu chuẩn quốc tế của Ngân hàng Thế giới 
(World Bank), Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB)… 
Ngoài ra, xếp hạng tín nhiệm của EVNNPT còn được 
xác lập trên cơ sở giữ vai trò độc quyền chi phối thị 
trường trong lĩnh vực truyền tải điện Quốc gia; Sự áp 
dụng nhất quán trong khung pháp lý cải cách của ngành 
Điện về những thay đổi kịp thời trong chi phí truyền tải 
điện. Bên cạnh đó, Tổng công ty còn nhận được sự quan 
tâm, hỗ trợ từ Chính phủ và mối liên kết mạnh mẽ với 
Công ty mẹ là Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Nhờ vậy, 
EVNNPT đã gia tăng được về doanh thu và lợi nhuận, 
cũng như khả năng chia sẻ rủi ro với đối tác. 

Tiến sĩ Đặng Phan Tường - Chủ tịch HĐTV Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia cho biết: Trước đây, 
việc huy động vốn phục vụ cho công tác đầu tư xây 
dựng hạ tầng lưới điện truyền tải của EVNNPT chủ 
yếu thông qua các kênh vốn vay ODA của các tổ chức 
tài chính quốc tế như World Bank, JICA, ADB, AFD, 
KfW… hoặc các ngân hàng thương mại trong và ngoài 
nước. Trong đó, phần lớn các khoản vay nước ngoài 

đều phải có sự bảo lãnh của Chính phủ. Tuy nhiên, 
Chính phủ hiện đang chủ trương giảm nợ công và giảm 
bảo lãnh các khoản vay cho các doanh nghiệp. Trong 
khi đó, doanh nghiệp muốn vay không có bảo lãnh của 
Chính phủ thì phải có xếp hạng tín nhiệm tín dụng 
quốc tế. Chính vì vậy, mức tín nhiệm tài chính "BB" do 
Fitch Ratings xếp hạng là một sự đảm bảo vững chắc 
cho các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế 
đối với EVNNPT. 

Theo tính toán, mỗi năm EVNNPT cần từ 700 - 800 
triệu USD để đầu tư các hạng mục truyền tải điện theo 
Quy hoạch phát triển điện VII mà Chính phủ đã phê 
duyệt. Riêng năm 2019, Tổng công ty dồn lực khởi công 
33 dự án, trong đó có 03 dự án 500 kV và 30 dự án 220 

Những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã có những bước 
tiến mới trên con đường hướng tới mục tiêu phát hành trái phiếu quốc tế và nâng cao năng 
lực tài chính. Điều này được minh chứng bằng việc Fitch Ratings (một trong ba tổ chức 
xếp hạng tín dụng uy tín nhất thế giới) đã xếp hạng tín nhiệm phát hành nợ ngoại tệ dài 
hạn và đối với nợ không có đảm bảo ưu tiên trả trước của EVNNPT ở mức "BB" với "Triển 
vọng ổn định" vào trung tuần tháng 4/2019. Riêng, hạng mục xếp hạng tín nhiệm độc 
lập của Tổng công ty được Fitch Ratings đánh giá cao hơn, ở mức BB+.

Lê tuấn

EVnnpt:
KHẳNg ĐịNH TìNH HìNH Tài cHíNH VữNg mạNH 

THôNg Qua Xếp HạNg TíN dụNg của FiTcH raTiNgs

Nhiều dự án truyền tải đang cần huy động nguồn vốn
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kV. Đồng thời, hoàn thành và đưa vào vận hành 47 dự 
án công trình điện với tổng giá trị đầu tư đạt 19.500 tỷ 
đồng. Đặc biệt, trong 10 năm tiếp theo, EVNNPT sẽ 
đầu tư tăng thêm khoảng 69.000 MVA công suất TBA 
và 23.000 km hệ thống đường dây truyền tải 500 - 220 
kV. Khối lượng tăng thêm này bằng toàn bộ khối lượng 
đầu tư cho lưới điện truyền tải từ trước tới nay với tổng 
số tiền đầu tư khoảng 10,7 tỷ USD. Do vậy, Tổng công 
ty sẽ tiếp tục cần phải đa dạng hóa các nguồn vốn đầu 
tư nhằm giải quyết các khó khăn trong việc xây dựng 
hệ thống truyền tải điện đồng bộ, hiện đại và theo đúng 
tiến độ đề ra. 

Để đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư, phát triển lưới 
điện truyền tải, thời gian tới, bên cạnh việc EVNNPT 
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 và duy trì sự phát triển quan hệ hợp 
tác với các tổ chức tín dụng đa phương, song phương 
truyền thống thì Tổng công ty sẽ tổ chức phát hành trái 
phiếu quốc tế thông qua kết quả xếp hạng tín nhiệm 
tài chính của Fitch Ratings. Ngoài ra, Tổng công ty 
cũng sẽ có những đề xuất, kiến nghị với Chính phủ, Bộ 
Tài chính về các 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 đầu tư dự án. 

Chất lượng xếp hạng tín nhiệm tài chính cao của 
EVNNPT đã tạo ra những lợi thế trong việc đảm bảo 
các khoản vay, gia hạn mức cho vay, giảm lãi suất và 
phát hành trái phiếu quốc tế. Do vậy, để giữ vững thứ 
hạng này, Tổng công ty sẽ cùng với Khối nghiệp vụ 
toàn cầu về năng lượng và Khai khoáng của Ngân hàng 
thế giới phối hợp với Quỹ Hạ tầng (Global Infrastruc-
ture Facility - GIF) tại Singapore hỗ trợ về mặt kỹ thuật 
trong việc thực hiện xếp hạng tín nhiệm tài chính. 
Ngoài ra, EVNNPT sẽ thực hiện việc chỉ định ngân 
hàng Mizuho tư vấn về công tác chuẩn bị cho việc thực 
hiện đánh giá và xếp hạng tín nhiệm một cách độc lập. 
Đặc biệt, trong quá trình thực hiện đánh giá xếp hạng 
tín nhiệm, Tổng công ty rất cần sự hỗ trợ tích cực từ 
Bộ Công Thương, Cục Điều tiết Điện lực và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam

Kết quả xếp hạng của EVNNPT sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Tổng công ty thu hút nguồn vốn đầu tư

Định mức tín nhiệm là việc đánh giá khả năng 
thanh toán các khoản nợ vay một cách đầy đủ 
và đúng hạn của một tổ chức hay một quốc gia 
dựa trên cơ sở nghiên cứu toàn diện các yếu tố 
bên trong cũng như bên ngoài tác động đến khả 
năng trả nợ của tổ chức hay quốc gia đó. Theo 
cách xếp hạng thông thường, A là mức tín dụng 
an toàn nhất và C là rủi ro nhất.
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tHúy Hải

NHữNg HoạT ĐộNg Nổi bậT
của tổng công ty May 10 

may 10 Công Bố nhân sự Cao Cấp

Ngày 28/3/2019, Tổng công ty May 10 (May 10) đã 
tổ chức Lễ công bố các Quyết định về công tác cán bộ. 
Theo các quyết định đã công bố, kể từ ngày 01/4/2019 
Tổng Giám đốc May 10 Nguyễn Thị Thanh Huyền sẽ 
nghỉ hưu theo chế độ và Phó Tổng Giám đốc Thân 
Đức Việt sẽ chính thức đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám 
đốc May 10.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch 
Hội đồng quản trị (HĐQT) điểm lại những cột mốc 
quan trọng trong 36 năm gắn bó với May 10 của bà 
Nguyễn Thị Thanh Huyền. Đặc biệt, với cương vị người 
đứng đầu doanh nghiệp từ tháng 8/2006, Tổng Giám 
đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền đã sát cánh cùng toàn 
thể cán bộ lãnh đạo, quản lý của May 10 vượt qua vô 
vàn khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng, 
đưa May 10 lên một giai đoạn phát triển mới. Ông 
khẳng định từ khi là người công nhân đến khi trở thành 
Tổng Giám đốc, bà Huyền đã cống hiến hết mình cho 
sự phát triển của May 10. Ông Giang đánh giá: “Bà 
Huyền đã luôn đau đáu làm sao để nâng cao đời sống 
vật chất tinh thần cho người lao động, để người lao 
động May 10 luôn hạnh phúc”. Ông gửi lời chúc bà 
Huyền luôn mạnh khỏe, tiếp tục dõi theo và góp sức 

để May 10 phát triển. Ông cũng giao nhiệm vụ cho tân 
Tổng Giám đốc Thân Đức Việt là cần kế thừa những 
thành quả mà May 10 đang có tiếp tục đoàn kết nội 
bộ, đổi mới công tác quản lý, tìm các giải pháp cho thị 
trường trong nước và quốc tế… xây dựng May 10 phát 
triển bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chân thành cám ơn 
sự ủng hộ của Hội đồng quản trị, cơ quan điều hành 
và CBCNV trong toàn Tổng công ty đã ủng hộ và làm 
việc hết mình vì sự phát triển của May 10. Bà đề nghị 
Cơ quan điều hành, cán bộ các phòng, đơn vị trong 
Tổng công ty đặc biệt là Tổng Giám đốc mới cần quyết 
liệt và thẳng thắn trong hoạt động mới có thể thành 
công trong xây dựng May 10 phát triển.

Phát biểu tại buổi Lễ, tân Tổng Giám đốc May 
10 Thân Đức Việt hứa sẽ nỗ lực hết sức mình, chung 
sức đồng lòng cùng Ban lãnh đạo May 10 và toàn thể 
CBCNV-NLĐ tiếp tục xây dựng ngôi nhà chung May 
10 ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin yêu của 
tất cả mọi người. Trước những trách nhiệm nặng nề sẽ 
đặt lên vai trên cương vị mới, ông Thân Đức Việt mong 
nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của các lãnh đạo cấp 
trên, sự ủng hộ của toàn thể người lao động để có thể 
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Giang trao quyết định và chúc mừng  
tân Tổng giám đốc Thân Đức Việt

Chủ tịch HĐQT Vũ Đức Giang cảm ơn và tặng quà cho 
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền
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Trước đó vào ngày 25/3/2019, tại buổi Lễ chào cờ 
hàng tuần, Tổng Giám đốc May 10 Nguyễn Thị Thanh 
Huyền đã gửi lời chào trân trọng đến CBCNV May 10 
và giới thiệu tới CBCNV tân Tổng Giám đốc Thân Đức 
Việt. Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Huyền xúc 
động nói: “Tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành của 
tôi đến 12.000 cán bộ công nhân viên ở 7 tỉnh, thành 
phố. Các đồng chí đã giúp đỡ, hỗ trợ, ủng hộ và thực 
hiện những mục tiêu của May 10 để có một May 10 
hôm nay. Nếu không có sự ủng hộ của các đồng chí 
thì tôi cũng không thể làm gì cả. Tôi rất mong rằng các 
đồng chí ủng hộ tôi như thế nào hãy ủng hộ đồng chí 
Thân Đức Việt như thế”. Gắn bó và cống hiến trọn 
cuộc đời mình cho May 10 nhưng buổi chia tay gửi lời 
cám ơn, lời chào đến cán bộ công nhân viên thật ngắn 
ngủi và giản dị. Có lẽ, đây chính là buổi chào cờ xúc 
động nhất trong 12 năm 6 tháng qua…

Với truyền thống đoàn kết thân ái, liên tục thi đua, 
cải tiến kỹ thuật, tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, 
quản lý xí nghiệp dưới sự chèo lái của người thuyền 
trưởng Thân Đức Việt, tin rằng  May 10 sẽ không ngừng 
phát triển.

đại hội đồng Cổ đông Thường niên 

Ngày 16/4/2019, Tổng công ty May 10 (May 10) tổ 
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Tại 
Đại hội, các cổ đông đã được nghe báo cáo kết quả 
hoạt động SXKD, các báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, tài chính năm 2018, tờ 
trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, báo cáo 
tài chính đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi 
nhuận năm 2018, mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm 
soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019, dự kiến đơn vị 
kiểm toán năm 2019.

Báo cáo nhấn mạnh, trong năm 2018 trước nhiều 
khó khăn khách quan như sự dịch chuyển sản xuất 
Ngành Dệt May sang các nước trong khu vực, cuộc 
cách mạng 4.0 ảnh hưởng lớn và tác động rộng rãi đến 
đời sống và việc làm của doanh nghiệp và người lao 
động, ưu thế  về nguồn nhân công giá rẻ của Việt Nam 
không còn, các loại chi phí tăng cao, biến động lao 
động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của May 
10. Mặc dù vậy nhưng dưới sự chỉ đạo thường xuyên, 
kịp thời và sáng suốt của HĐQT, sự điều hành sáng tạo, 
quyết liệt của Cơ quan điều hành (CQĐH), May 10 vẫn 
ổn định sản xuất và phát triển, việc làm của người lao 
động được cải thiện. Điều đáng mừng là, một số chỉ 
tiêu tăng so với cùng kỳ năm 2017. Đó là, thu nhập bình 
quân của người lao động đạt 7.833.290 đ/người/tháng, 
tăng 6,43% so với năm 2017; Lợi nhuận đạt 66,36 tỷ 
đồng tăng 3,69% so với kế hoạch và tăng 6,16% so với 
năm 2017; Cổ tức 12% sau khi tăng vốn điều lệ lên 60%.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT cho rằng: 
Trong năm 2018, nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho 
ngành Dệt May nói chung và May 10 nói riêng. Đó là, 
nguồn cung của Việt Nam so với các nước ảnh hưởng 
đến lợi thế của các Hiệp định Thương mại Việt Nam 
đã ký kết; Sự cạnh tranh của các nước trong khu vực 
và trên thế giới ngày càng gay gắt; Khả năng thích ứng 
với cuộc cách mạng 4.0 của các doanh nghiệp Việt còn 
yếu; Giá cả của các doanh nghiệp Việt không tăng mà 
còn giảm. Với May 10, các loại chi phí tăng trong năm 
2018 và biến động lao động lớn đã ảnh hưởng đến hoạt 
động của doanh nghiệp. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 
2019, ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch HĐQT May 10 chỉ 
ra những việc cần làm ngay. Đó là phải đào tạo nguồn 
nhân lực cấp cao có tính kế thừa; Đào tạo nghiệp vụ cho 
người lao động và đội ngũ nhân viên; Tăng tỷ trọng sản 

Ban kiểm soát ra mắt tại Đại hộiÔng Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam chia sẻ tại Đại hội
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xuất ODM tại doanh nghiệp; Chuyên môn hóa theo các 
khu vực sản xuất; Bố trí lại theo các khu vực; Tiết giảm 
các loại chi phí, tăng hiệu quả đồng vốn của chủ đầu tư. 

Tại Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên vào Ban 
Kiểm soát đó là các bà Thạch Thị Phong Huyền và Tạ 
Thu Hà, thay cho bà Nguyễn Thị Thu Hà và Bùi Thị 
Tuyết. Bà Thạch Thị Phong Huyền được bầu là Trưởng 
ban Kiểm soát May 10, các thành viên là Đặng Thanh 
Huyền và Tạ Thu Hà. 

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May chia sẻ: “May 10 cần đầu tư vào công tác 
quản trị doanh nghiệp, các cổ đông cần thông minh, 
hợp tác với HĐQT, CQĐH vì quyền lợi lâu dài” 

Nhân dịp này, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã 
trao Kỷ niệm chương và Bằng khen cho bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền - nguyên Tổng Giám đốc May 10. Tập 
đoàn đánh giá cao những đóng góp của bà Huyền khi 
đại diện phần vốn của Nhà nước tại Tổng công ty.

Các cổ đông đã đánh giá cao hoạt động của Tổng 
công ty, Cơ quan điều hành và Hội đồng quản trị, 
thể hiện qua việc các cổ đông nhất trí cao, thông qua 
nhanh nội dung các báo cáo, tờ trình và Nghị quyết 
của Đại hội. 

hội nghị người Lao động may 10 năm 
2019

Cùng ngày, May 10 đã tổ chức Hội nghị Đại biểu 
người lao động năm 2019. Tại Hội nghị, các đại biểu 
được xem thước phim tổng kết Hội nghị người lao động 
(HNNLĐ) của các đơn vị thanh viên May 10 năm 2019. 
Đã có 3.089 ý kiến tại Hội nghị NLĐ cấp tổ và 303 ý 
kiến tại Hội nghị các đơn vị. Hội nghị Đại biểu người 
lao động năm 2019 đã thông qua báo cáo kết quả Hội 
nghị người lao động các đơn vị năm 2019. Hội nghị Đại 
biểu người lao động 2019 đã biểu dương các đơn vị tổ 
chức tốt Hội nghị người lao động đó là các đơn vị: Xí 
nghiệp Veston Hà Nội, Trung tâm Phát triển sản phẩm 
(TTPTSP), XN May Bỉm Sơn, Phòng Thị Trường 2 với 
giải thưởng phim độc đáo, Phòng Cơ điện, Kỹ thuật và 
Kế toán với giải thưởng dành cho đơn vị có phần thảo 
luận với nhiều biện pháp cụ thể.

Đóng góp vào thành tích của Tổng công ty trong 
năm 2018, các tập thể và một cá nhân đã vinh dự được 
nhận những phần thưởng cao quí của Thủ tướng Chính 
phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Dệt May Việt Nam vì 
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao 
động sản xuất và thực hiện nhiệm vụ công tác. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Đức Giang cho rằng 
để hoàn thành đạt mức doanh thu 3.202 tỷ đồng, lợi 

nhuận đạt 81,5 tỷ đồng, thu nhập của người lao động 
đạt 8.000.000đ/người/ tháng, May 10 cần chuyên môn 
hóa, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu; Đầu tư 
mở rộng có chọn lọc; Đầu tư thiết bị hiện đại đồng bộ; 
Tiết giảm các chi phí; Đổi mới các quy chế phù hợp với 
thực tế; Từng bước thay đổi cơ cấu sản xuất gia công 
sang các hình thức khác; Công khai minh bạch trong 
đấu thầu các dự án.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện các phòng: Phòng 
Cơ điện, Kỹ thuật, Kế hoạch đều khẳng định cần làm 
chủ thiết bị; Sử dụng thiết bị hiệu quả; Tận dụng ưu 
thế công nghệ mà Tổng công ty đã đầu tư; Đánh giá sự 
phối hợp của các đơn vị sản xuất với các phòng chức 
năng đồng thời cam kết sẽ cung cấp nguyên phụ liệu và 
các điều kiện sản xuất nhanh nhất có thể để tăng thời 
gian cho các đơn vị sản xuất.

Xí nghiệp May Đông Hưng cho rằng, để hoàn thành 
nhiệm vụ việc đầu tiên là phải lắng nghe trên cở sở đó 
quyết liệt trong điều hành của lãnh đạo đơn vị và tuân 
thủ hệ thống quản lý sẽ thành công

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam 
phát biểu tại Hội nghị đại biểu Người lao động 2019

Người lao động thông qua Nghị quyết Hội nghị
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Được thành lập ngày 25/09/2015, Công ty CP Sản xuất Thương mại Nhựa Thiên Phước hoạt động trong 
lĩnh vực sản xuất ống luồn dây điện bằng nhựa HDPE, PVC, phụ kiện và các chi tiết kỹ thuật cung cấp cho 
ngành điện, viễn thông, xây dựng trong nước và các nước trong khu vực.

Để đáp ứng yêu cầu cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm cũng như giá thành. Thiên Phước đã 
mạnh dạn đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng nhà xưởng và máy móc thiết bị hiện đại tiên tiến từ Hàn Quốc, 
Trung Quốc nhằm ổn định chất lượng và tăng năng suất sản phẩm cao nhất, mang đến sản phẩm tốt nhất 
cho khách hàng.

Sản phẩm chính của Thiên Phước bao gồm:

 Ống luồn dây điện nhựa xoắn HDPE: Được sản xuất từ hạt nhựa HDPE nhập 
khẩu từ Thái Lan, A rập và 1 số nước Trung Đông sẽ góp phần “hạ ngầm” hệ 
thống cáp điện, viễn thông của các thành phố, dự án và khu công nghiệp.

 Ống nhựa PVC âm tường: Được sản xuất từ nhựa PVC chất lượng cao, khả 
năng chống cháy, chịu va đập và áp xuất được sử dụng trong các công trình xây 
dựng, tòa nhà, chung cư cao tầng và dân dụng.

 Phụ kiện ống HDPE, PVC và các chi tiết kỹ thuật nhựa khác.

Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Nhựa Thiên Phước đạt yêu cầu về tiêu chuẩn chất 
lượng của Việt nam và Châu Âu, đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng. 

Với chất lượng tốt, giá cạnh tranh chúng tôi hy vọng sẽ có cơ hội giúp quý khách thực hiện được ý tưởng 
của mình.

Ống nhựa xoắn HDPEỐng nhựa xoắn HDPE

Ống luồn dây điện PVC
Ống luồn dây điện PVC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHỰA THIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: 139 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Xưởng sản xuất: Đường D4, KCN Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM
ĐT: (028) 2264 6699  *  Fax: (028) 362 00469
Website: thienphuocplastic.com.vn  *  Email: info@ thienphuocplastic.com.vn
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Năm 2018, VICEM ghi dấu ấn với việc 
trở thành doanh nghiệp sản xuất xi 
măng có công suất lớn nhất ASEAN. 
Những dây chuyền nhà máy chạy vượt 

công suất thiết kế, sự tăng trưởng doanh thu ngoạn 
mục của những đơn vị thành viên là động lực chính cho 
sự cất cánh ấy. 

Bước sang năm 2019, tiếp tục đà hưng phấn, 
VICEM đã đạt được những kết quả bước đầu rất khả 
quan trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Đầu tháng 
4 vừa qua, tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh quý 
I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019, Tổng giám 
đốc Bùi Hồng Minh đã biểu dương sự nỗ lực, cố gắng 
của các đơn vị thành viên cũng như tập thể cán bộ công 
nhân lao động toàn VICEM. 

Cụ thể, trong quý I, VICEM sản xuất hơn 5 triệu 
tấn clinker (tăng 5,1% so với cùng kỳ) và gần 6 triệu 
tấn xi măng (tăng tới 16,1% so với cùng kỳ). Tổng sản 
phẩm tiêu thụ ước đạt 6,75 triệu tấn, trong đó tiêu thụ 
xi măng đạt 5,9 triệu tấn tăng 18% so với cùng kỳ. Nếu 
chỉ tính riêng tháng 3/2019, sản lượng tiêu thụ xi măng 
đã là trên 2,7 triệu tấn, tăng 27% so với cùng kỳ và là 
mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay. Những kết 
quả kinh doanh khả quan ấy giúp lợi nhuận của toàn 
VICEM lên tới 404,1 tỷ đồng (tăng 24,3%), trong đó lợi 
nhuận của khối các Công ty Sản xuất xi măng thành 
viên ước đạt 295,7 tỷ đồng, nghĩa là tăng 51,7% so với 
cùng kỳ. 

Những con số trên càng trở nên ý nghĩa hơn với 
người trong cuộc bởi VICEM tiếp tục vượt qua một 
năm đầy thử thách. Nhìn lại khoảng đầu năm 2018, 

thị trường xi măng rơi vào cảnh ảm đạm, các doanh 
nghiệp sụt giảm doanh thu, cổ phiếu của nhóm ngành 
Xi măng thường trong tình cảnh đìu hiu. Bước sang quý 
II/2018, VICEM và các đơn vị thành viên đã có cú “lội 
ngược dòng” mạnh mẽ, đà tăng liên tục kéo dài cho 
đến hết năm để rồi cuối cùng ghi dấu ở con số ngoạn 
mục: doanh thu đạt hơn 37.000 tỷ đồng, tăng 10% so 
với năm 2017. 

Những gam màu sáng của thị trường xi măng thời 
gian gần đây sẽ là động lực lớn để VICEM tiếp tục đẩy 
mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Trong quý II/2019, 
VICEM đặt mục tiêu tăng doanh thu lên 10,2 nghìn tỷ 
đồng và mức lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1,1 nghìn 
tỷ đồng. 

Sau năm 2018 tăng trưởng mạnh mẽ với những kỷ lục chưa từng có, Tổng công ty Công 
nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) đang hướng tới những bước đi mạnh mẽ hơn nữa 
trong năm 2019 được dự báo là nhiều cơ hội và cũng lắm thách thức.

minH pHương

TổNG CôNG Ty CôNG NGHIệP XI măNG vIệT Nam:

Vươn tầm bứt phá, 
khẳng Định Vị thế dẫn Đầu

Ông Bùi Hồng Minh - Tổng giám đốc VICEM  
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Tuy nhiên, Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh 
vẫn rất thận trọng khi đánh giá về môi trường kinh 
doanh năm 2019. Ông cho rằng, VICEM sẽ phải đối 
mặt với nhiều khó khăn, trở ngại lớn như: Tác động 
của chính sách bảo hộ, chiến tranh thương mại giữa các 
nước, chi phí đầu vào tăng cao do giá năng lượng (than, 
dầu, điện) và giá bao bì vẫn có xu hướng leo dốc. Trước 
đó, giá than tăng tới 15% đã ảnh hưởng không nhỏ đến 
lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất xi măng. Ông 
Bùi Hồng Minh bày tỏ lo ngại: “Năm 2018, trước áp lực 
thiếu than, các doanh nghiệp ngành Xi măng đã phải tự 
lo bằng nguồn nhập khẩu. Năm 2019, dự báo giá than 
còn tăng do tác động bởi trượt giá, lãi suất nên chúng 
tôi rất lo nguồn than cho sản xuất”. 

Để giữ vững đà tăng trưởng và hoàn thành tốt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý II cũng như cả năm 
2019, VICEM đã thống nhất đề ra nhiều giải pháp 
trọng tâm, cởi bỏ những “nút thắt” trong dây chuyền 
hoạt động. 

Theo đó, VICEM sẽ tập trung nâng cao sản lượng 
tiêu thụ tại thị trường Tây Bắc, Nam Trung Bộ - Tây 
Nguyên và Nam Bộ, đồng thời duy trì và phát triển 
các thương hiệu mạnh của mình. Trong lĩnh vực xây 
dựng, trước mắt Tổng công ty sẽ tập trung đầu tư 

chiều sâu để nâng cao năng lực sản xuất clinker và 
xi măng. 

Nhận thức rõ nhân lực là yếu tố quyết định đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh, VICEM đã triển khai 
xây dựng và trình phê duyệt Đề án tăng năng suất lao 
động trong thời đại công nghiệp 4.0 với mục tiêu bình 
quân 10%/năm. Tổng công ty cũng ứng dụng công 
nghệ cao trong quản lý bằng việc xây dựng phần mềm 
quản lý nhân sự chuyên nghiệp. 

Tổng giám đốc Bùi Hồng Minh khẳng định, hoạt 
động sản xuất kinh doanh phải đi đôi với nâng cao ý 
thức bảo vệ môi trường, kiểm soát bụi, khí thải và làm 
tốt công tác vệ sinh môi trường. VICEM sẽ tăng cường 
trồng cây xanh trong nhà máy cũng như đặt chỉ tiêu 
“phủ xanh” 30% diện tích nhà máy bằng cây xanh và 
thảm cỏ. 

Nhìn chung, năm 2019 là năm nước rút để hoàn 
thành kế hoạch 5 năm (2016 - 2020), cũng là năm thực 
hiện cổ phần hóa và kỷ niệm 120 năm ngành Công 
nghiệp Xi măng Việt Nam. Với những kế hoạch đầy 
tham vọng của mình, hơn lúc nào hết, VICEM đang 
muốn bứt phá và vươn tầm mạnh mẽ hơn nữa để tiếp 
tục khẳng định vị trí số 1 trong nền công nghiệp xi 
măng Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á

Các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết SXKD quý I/2019 và triển khai nhiệm vụ quý II/2019 
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Ngày 07/5/2019, tại Hà Nội, Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) đã  tổ chức Lễ ra mắt nhận diện mới thương hiệu với quyết tâm “Gìn giữ 
tinh hoa - Nâng tầm vị thế”.

Hà Đăng

haBEcO
QuyếT Tâm NâNg Tầm Vị THế

Để ghi dấu sự kiện này, HABECO đã ra 
mắt nhận diện mới logo cùng việc công 
bố chiến lược tái định vị thương hiệu 
nhằm tạo ra những thay đổi cục diện có 

tính bứt phá và vượt lên chính mình. Đây có thể được 
coi là bước chuyển mình, một dấu mốc quan trọng, 
một bước đi có ý nghĩa chiến lược, táo bạo với nhiều 
thách thức trong tình hình mới của HABECO, khi mà 
thị trường bia Việt Nam hiện nay thật sự cạnh tranh 
gay gắt, khốc liệt và có những ảnh hưởng không nhỏ 
đến “ngôi vị” hàng đầu trong ngành Đồ uống của một 
Thương hiệu Quốc gia.  

Trong những năm vừa qua, thị trường bia Việt 
Nam được đánh giá là một thị trường tiềm năng, 

với tốc độ tăng trưởng cao. Do vậy, sự cạnh tranh 
trong ngành Bia ngày càng trở nên gay gắt, nhất là 
có sự xuất hiện của những thương hiệu bia quốc tế 
với tiềm lực lớn và sẵn sàng đầu tư rất mạnh. Có thể 
thấy rằng, các thương hiệu bia quốc tế đều có những 
phương pháp marketing gây ấn tượng mạnh, mang 
dáng dấp hiện đại, dễ thuyết phục người tiêu dùng 
tại nhiều thị trường khác nhau. Trong đó, logo là 
một phần quan trọng trong việc truyền thông nhận 
diện thương hiệu.

Do đó, HABECO đã thay đổi, quyết tâm nâng tầm 
vị thế để bứt phá, chiến thắng chính mình. Sự thay 
đổi này cũng là xu thế chung của các doanh nghiệp 
Việt Nam. Đặc biệt, đối với ngành hàng bán lẻ trong 
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lĩnh vực thực phẩm, đồ uống thì sự thay đổi càng trở 
nên quan trọng trong thời kỳ hội nhập. Tuy nhiên, 
HABECO vẫn luôn tôn trọng những di sản, những giá 
trị truyền thống và hình ảnh một thương hiệu đã đi 
sâu vào đời sống người dân, đồng thời thể hiện và tiếp 
thu những xu hướng mới hiện đại hơn. Việc thay đổi 
nhận diện mới của HABECO sẽ định hướng phát triển 
cho các dòng sản phẩm và chiến dịch truyền thông 
marketing, tái cấu trúc hình ảnh của HABECO và các 
đơn vị thành viên. 

Lấy cảm hứng từ ngôi sao dẫn lối thành công, logo 
với các bông hoa Houblon nhũ vàng được xếp thành 
hình ngôi sao là biểu tượng của những tinh tuý mà 
HABECO đã dày công nghiên cứu để cho ra đời những 
mẻ bia tuyệt hảo, mang đến những sản phẩm tốt nhất 
dành cho người tiêu dùng. 

Màu xanh chủ đạo của logo là màu của những búp 
hoa Houblon khi còn tươi, cũng là màu của thiên nhiên, 
của sức sống tươi mới, của sức mạnh không ngừng phát 
triển và đặc biệt truyền tải thông điệp thương hiệu thân 
thiện với môi trường và đây là lý do vì sao màu xanh 
rất phổ biến với những thương hiệu bia premium tại 
châu Á.

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT HABECO 
nhấn mạnh: “Chiến dịch tái định vị mới này đánh dấu 
một bước chuyển mình toàn diện của HABECO trong 
chiến lược phát triển mới giai đoạn 2019 - 2021. Theo 
đó, trong năm 2019, HABECO sẽ tiếp tục triển khai 
quản trị công tác bán hàng, đảm bảo hiệu quả từ khâu 

xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và đánh giá kết 
quả; Đẩy mạnh công tác truyền thông, xây dựng và 
phát triển Thương hiệu Quốc gia; Tập trung nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới và sẽ cho ra mắt 2 dòng 
sản phẩm mới với diện mạo hiện đại và đẳng cấp ngay 
trong quý II/2019; Nâng cao năng lực sản xuất tại các 
nhà máy của HABECO; Triển khai và đưa vào vận 
hành hệ thống quản trị doanh nghiệp ERP với mục tiêu 
ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả 
quản trị SXKD...”.

Có thể nói, kế thừa truyền thống lâu đời, tiếp thu 
giá trị hiện đại cùng với lòng tự hào là những người 
tiếp nhận, lưu giữ và truyền lại cho thế hệ tiếp theo 
chất men gắn kết mọi người, HABECO hôm nay đã 
và đang nỗ lực phấn đấu không ngừng để bảo vệ và 
phát triển thương hiệu, xây dựng hình ảnh HABECO 
gắn liền với biểu tượng của một trong những thương 
hiệu Đồ uống hàng đầu Việt Nam, đại diện cho ý chí 
không ngừng vươn lên của người Việt Nam. Trong đó, 
giá trị cốt lõi được thể hiện qua những chữ cái hợp 
thành HABECO: 

Hội nhập nhưng vẫn riêng một bản sắc

Am hiểu nhưng không ngừng nghiên cứu

Bền bỉ nhưng sẵn sàng bứt phá

Ep nỗ lực để không ngừng phát triển

Chung ước mơ để cùng nhau đi tới

Ôm chí lớn cho một tầm cao mới

Đại diện quan khách, lãnh đạo HABECO nâng ly chúc mừng 
sự kiện

Quan khách, đại biểu tham dự Lễ ra mắt
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Trên tinh thần đó, mặc dù chưa có những 
đề nghị, đóng góp, sáng kiến mang tính 
đột phá nhưng nhìn chung Hội nghị đã 
cho thấy, mối quan hệ giữa người sử dụng 

lao động và người lao động hài hòa, tin cậy và đoàn kết. 
Đặc biệt, các ý kiến đóng góp, kiến nghị của người lao 
động (như ý kiến của Tổ Kho, Tổ Xe nâng về chế độ an 
toàn, mức bồi dưỡng công việc,…) luôn được Ban Lãnh 
đạo Công ty quan tâm, lắng nghe và kịp thời giải đáp 
thỏa đáng. Hơn nữa, người lao động còn được Công ty 
coi là trung tâm để thực hiện các chế độ, chính sách 
liên quan nhằm mang lại lợi ích chung để phát triển 
doanh nghiệp. Điều này được thể hiện rõ qua tình hình 
thực hiện Thỏa ước lao động tập thể. 

Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Giám đốc, Chủ tịch 
Công đoàn Công ty khẳng định: “Thời gian qua và 
năm 2018, tất cả chính sách lao động đã được thực hiện 
tốt, đúng theo pháp luật về lao động, từ chế độ lương, 

thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến chế độ phúc 
lợi, môi trường làm việc… đều được cải thiện. Riêng thời 
gian làm việc, do sản phẩm bia hơi tiêu thụ chủ yếu 
trong mùa hè, nên vào những khoảng thời gian cao điểm, 
việc tăng ca, làm thêm giờ của những bộ phận chuyên 
trách là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, sau thời gian cao 
điểm, lãnh đạo Công ty đã cố gắng bố trí, sắp xếp công 
việc hợp lý để những lao động này có điều kiện nghỉ bù 
và các khoản chi phúc lợi được thực hiện đầy đủ. Bên 
cạnh đó, Công ty còn luôn thực hiện tốt công tác vệ sinh 
an toàn lao động, thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi 
trường làm việc nhằm cải thiện tốt điều kiện lao động 
như: Vận hành lắp đặt, cải tạo hệ thống bơm nước làm 
mát và chống bụi; Khám sức khỏe cho người lao động 
định kỳ hàng năm; Duy trì bếp ăn tập thể đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm cho người lao động; Thực hiện 
các giải pháp giảm ô nhiễm, giảm tiếng ồn, chống nóng 
trong lao động,… Đặc biệt, không có trường hợp nào 
phải giải quyết tranh chấp lao động”.

Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội (HABECO TRADING) vừa tổ chức Hội nghị 
Người lao động. Hội nghị đã trở thành diễn đàn dân chủ, kết nối giữa người sử dụng lao 
động và người lao động.

ThaNh Ba

Ý KiếN ĐóNg góp của Người Lao ĐộNg
ĐượC BaN LãNH Đạo HaBECo TraDING rấT QuaN Tâm

Ban chủ tọa Hội nghị
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Ngoài ra, để nâng cao chất lượng lao động, HABE-
CO TRADING đã thường xuyên cử CBCNV tham gia 
các lớp đào tạo định kỳ, đào tạo nội bộ, bồi dưỡng 
ngắn ngày nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đáp 
ứng tốt vị trí công việc. Hơn nữa, Công ty cũng không 
ngừng đổi mới để nâng cao hiệu quả tuyển dụng, đào 
tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, rèn luyện xây dựng đội ngũ 
người lao động giỏi, chất lượng.

Anh Doãn Hồng Ninh - nhân viên trẻ Phòng Thị 
trường Công ty chia sẻ: “Các công việc cụ thể của tôi 
như mở điểm bán hàng, chăm sóc khách hàng, đánh giá, 
phụ trách thị trường khu vực…, được Công ty chỉ đạo, 
hướng dẫn cụ thể, huấn luyện thường xuyên. Không chỉ 
quan tâm đến chất lượng lao động qua việc đào tạo, bồi 
dưỡng, huấn luyện CBCNV-LĐ mà Công ty còn quan 
tâm đầy đủ tới đời sống vật chất tinh thần của người lao 
động chúng tôi như nâng mức lương, thưởng kịp thời, 
bồi dưỡng ca kíp, thăm hỏi ốm đau, tổ chức sinh nhật, 
tham quan nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác…”.

Đáng chú ý, những năm gần đây, vấn đề văn 
hóa doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh cũng được 
HABECO TRADING luôn chú trọng nhằm tạo hình 
ảnh đẹp, phát triển thương hiệu. Trong đó, người lao 
động, CBCNV Công ty chính là trung tâm, là chìa 
khóa giải quyết mọi quan hệ công việc, thực hiện nét 
đẹp, văn hóa doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Minh - Giám đốc Công ty nhấn 
mạnh: “Từ lâu, Bia hơi Hà Nội nói riêng và các sản 

phẩm của Bia Hà Nội nói chung đã được xem là một 
nét văn hóa Hà Nội. Để giữ gìn và phát huy giá trị đó, 
mỗi chúng ta cần luôn nâng cao ý thức cũng như tiếp 
tục đẩy mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây 
dựng ý thức văn hóa toàn diện trong tập thể CBCNV. 
Vì đặc thù nghề nghiệp, nên trong quá trình giao tiếp, 
phục vụ khách hàng, mỗi vị trí công việc cần thể hiện 
cách ứng xử lịch sự, đúng mực… Có như vậy, khách 
hàng, người tiêu dùng mới thêm hiểu và yêu mến Bia 
Hà Nội”.

Nhìn chung, người lao động tại HABECO 
TRADING luôn được quan tâm đầy đủ mọi chế 
độ, chính sách, được bảo vệ quyền và lợi ích chính 
đáng. Công đoàn HABECO TRADING còn thành 
lập Tổ đối thoại tại nơi làm việc theo yêu cầu của 
Công đoàn Tổng công ty.

Ông Phạm Việt Dũng - Chủ tịch Công đoàn Tổng 
công ty ghi nhận: “Trong những năm qua, HABECO 
TRADING - đơn vị thành viên của HABECO luôn có 
kết quả SXKD tốt. Công đoàn Công ty cũng là một tổ 
chức công đoàn cơ sở vững mạnh, với nhiều thành tích. 
Việc làm của người lao động luôn ổn định, không phải 
nghỉ chờ việc hay thất nghiệp, đời sống ngày càng được 
cải thiện. Đây là điều rất đáng mừng mà người lao động 
Công ty cần phải tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy 
nội lực hơn nữa. Để từ đó, góp phần giữ gìn, phát triển 
thương hiệu Bia hơi Hà Nội nói riêng và Thương hiệu 
Quốc gia HABECO nói chung…”

Bia hơi Hà Nội - sản phẩm được HABECO Trading cung cấp, phục vụ thị trường rộng khắp
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Minh đang ngồi uống bia hơi Hà Nội 
cùng mấy người bạn tại Lễ hội Bia Hà 
Nội năm 2018 thì chợt thấy Liên cùng 
tốp bạn nữ đi ngang qua. 

Minh vội vã gọi theo: “Liên! Có phải Liên học 
Trường Chu Văn An không nhỉ. Nghe có tiếng gọi tên 
mình, Liên quay lại thì bắt gặp ánh mắt của người đàn 
ông trạc gần 40 tuổi đang nhìn mình.

Liên: Ai vừa gọi mình đấy nhỉ?

Minh: Minh học Trường Chu Văn An đây?

Suy nghĩ một lát, Liên mới nhận ra Minh là bạn 
cùng trường, Minh học lớp A, còn Liên học lớp B. Hồi 
đó, Minh hay sang lớp B chơi với Huyền - bạn cùng lớp 
vì thế mà Liên không chỉ biết Minh mà còn chơi thân 
nữa. Minh thường tụ tập bạn bè lên phố Tạ Hiện vào 
buổi tối mùa hè, vừa uống bia hơi Hà Nội vừa ngắm Hồ 
Gươm về đêm với những ánh đèn nhiều sắc màu lung 
linh và huyền ảo. Thế nhưng thời gian trôi nhanh quá, 

bạn bè ít có điều kiện gặp nhau, bây giờ đứa nào cũng 
đã lên chức bố, chức mẹ cả rồi nên chưa kịp nhận ra 
nhau là lẽ thường tình.

Minh hồ hởi: Ngồi xuống đây uống bia cùng mấy 
anh bạn cơ quan mình. Không để Liên trả lời. Minh tự 
hào nói : “Giới thiệu với mọi người, đây là Liên bạn cùng 
học phổ thông với mình ở Trường Chu Văn An, Hà Nội 
và là hoa hậu của Trường mình đấy...”. Những ánh mắt 
trìu mến hướng vào Liên làm cô vô cùng bối rối.

Hiếu nhìn thẳng vào mắt Minh với vẻ tinh nghịch: 
Trời ơi! Sao không giới thiệu với mình sớm hơn.

Minh: Lúc đó mình cũng sếp hàng nhưng không 
đến lượt chứ nói gì đến giới thiệu cho người khác.

Hiếu: Xoa hai bàn tay vào nhau xuýt xoa rồi thốt 
lên: Tiếc thật! Tiếc thật!  

Bị bất ngời, Liên hơi đỏ mặt và chỉ cười tủm tỉm rồi 
xin phép đến chỗ mấy bạn nữ đang chờ và hẹn gặp lại 
Minh và các bạn sau.

nguyễn Hoàng

gặp nhau tại
Lễ hội Bia Hà Nội

Lễ hội Bia Hà Nội thu hút đông đảo thực khách đến thưởng thức
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Minh dõi theo Liên đến khi bị khuất dần sau sự 
phấn khích của hàng ngàn thực khách mà quên xin điện 
thoại của Huyền.

Minh cũng bất ngờ gặp lại Liên tại Lễ hội Bia Hà 
Nội vì cũng lâu lắm rồi, sau khi chia tay nhau, Minh 
vào Khoa tin học Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 
Liên vào Trường Đại học Ngoại Thương còn Huyền đi 
du học ở Canada. Những năm đầu còn thường xuyên 
liên lạc với nhau nhưng sau đó thưa dần và mất liên lạc. 
Minh chỉ có vài thông tin ít ỏi là sau khi tốt nghiệp đại 
học, Liên làm việc cho một tổ chức nước ngoài, còn 
Huyền ở lại công tác tại Canada.

Nhớ lại kỷ niệm mà Minh không thể nào quên 
của tuổi học trò. Đó là, ngày chuẩn bị vào đại học, 
Minh cùng mấy bạn nam lớp A sang lớp B mời 
Huyền và Liên lên phố cổ uống bia hơi Hà Nội vì 
Minh rất mê thức uống này và được uống tại không 
gian phố cổ mới tuyệt vời. Minh cứ tưởng mấy bạn 
nữ không biết uống bia nên bèn nói: “Chỉ cần các 
bạn nhấp môi là được...”. Ai dè, Huyền và Liên đứng 
lên đề nghị 100% rồi gọi tiếp, trong khi mấy bạn nam 
còn e dè. Đến cốc thứ 3, Liên và Huyền không còn 
tự tin nữa nhưng quyết không bỏ cuộc và cuộc vui 
kéo dài đến 10 giờ đêm rồi các bạn bịn rịn chia tay 
nhau ra về, mỗi người một hướng. Minh gọi taxi đưa 
hai bạn gái về nhà mà chỉ nói lời tạm biệt và hẹn gặp 
lại. Tối hôm đó, về nhà Minh cứ nghĩ miên man tại 
sao mình không nói gì với bạn gái để hôm nay mới 
thấy hối tiếc.

Thấy đôi mắt Minh có vẻ đăm chiêu nhìn về phía 
xa xăm, Hiếu vỗ nhẹ lên vai Minh: “Cậu nghĩ về quá 
khứ à...”. Minh giật mình nhưng rồi nhanh chóng thanh 
minh: “Không phải đâu? Nào! Bây giờ chúng mình 
cùng nhau nâng cốc 100% nhé...”. 

Hiếu: Xin lỗi cho tớ cắt ngang chút: “Cốc thứ nhất 
mừng sức khỏe của chúng ta. Cốc thứ 2 mừng Minh gặp 
được bạn cũ...”. Cả tốp lại cười rôm rả.

Nam chen vào: “Còn cốc thứ 3, mừng Hiếu vừa lấy 
bằng tiến sỹ. Cốc thứ 4, mừng Hiền mới đón thiên thần 
thứ 2. Cả nhóm lại hô vang 100% Zô! Zô! Rồi nhâm nhi 
vài cái nem chua Thanh Hóa và đĩa lạc rang húng lìu, ai 
cũng cảm thấy hào hứng và sảng khoái.

Hiếu: Giá như mỗi tháng lại có một Lễ hội Bia Hà 
Nội để chúng mình cùng nhau và thưởng thức bia hơi 
Hà Nội thì thật tuyệt.

Minh: Không có Lễ hội thì chúng mình đến Lan 
Chín, Hải Xồm hay phố cổ uống cũng khoái chứ!

Hiếu: Nhưng trong không khí Lễ hội mình thấy 
hình như bia uống bia ngon hơn.

Minh: Đúng như vậy! 

Minh liếc nhìn đồng hồ đã chỉ 14g30 phút và nói: 
“Cuộc vui nào cùng đến lúc phải tạm dừng để còn 
dành thời gian cho vợ con trong ngày chủ nhật nữa 
các bạn ạ...”. Cả nhóm cùng nâng cốc bia lên và đồng 
thanh 100%, rồi chia tay nhau và hẹn gặp lại ngày tất 
niên của năm dương lịch tại phố Tạ Hiện

Bia Hà Nội luôn là đồ uống được đông đảo thực khác yêu thích



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP

Lưới điện Thái Nguyên hiện đang được cấp 
bởi 12 TBA 110 kV, trên 2.600 TBA phân 
phối các loại với tổng công suất 1.320 kVA, 
2.340 km đường dây trung thế và 7.200 km 

đường dây hạ thế… đáp ứng cho hơn 366.000 khách 
hàng sử dụng điện. Với hệ thống điện được đầu tư đồng 
bộ, hiện đại và thường xuyên được nâng cấp nên Công 
ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã đáp ứng 
đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển sản xuất 
và sinh hoạt của nhân dân và các doanh nghiệp trong 
tỉnh. Tuy nhiên, trong những ngày cuối tháng Tư vừa 
qua, nhiệt độ ban ngày nhiều nơi trên địa bàn tỉnh đã 
đạt ngưỡng 40oC. Nắng nóng khiến phụ tải điện trên 
địa bàn khu vực Thành phố Thái Nguyên, KCN và liền 
kề KCN tăng "chóng mặt" do các nhà máy và hộ gia 
đình sử dụng nhiều thiết bị làm mát có công suất lớn. 

Sớm lường trước được nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng, PC Thái 
Nguyên đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc trong việc chống quá tải lưới điện mùa 
khô 2019. Theo đó, ngay từ tháng 12/2018, Công ty 
đã tổ chức rà soát, đánh giá lại thực trạng tổng thể 
hệ thống lưới điện trên địa bàn tỉnh nhằm đề ra các 
biện pháp và lên phương án cấp điện trong năm 2019. 
Đồng thời, Công ty đã tăng cường kiểm tra, phát hiện 
xử lý các khiếm khuyết trên đường dây và TBA; Luân 
chuyển các TBA phù hợp với nhu cầu phụ tải điện tại 

từng khu vực; Chỉ đạo Điện lực các huyện bố trí đầy 
đủ lực lượng ứng trực, vật tư thiết bị dự phòng, phương 
tiện thông tin, liên lạc để đảm bảo kịp thời xử lý sự cố 
khi xảy ra.

Đặc biệt, PC Thái Nguyên đã tập trung đầu tư, xây 
dựng mới nhiều công trình chống quá tải. Trong đó, 
Công ty đã hoàn thành đóng điện dự án xuất tuyến 110 
kV sau TBA 220 kV Lưu Xá; Xây dựng xuất tuyến 22 
kV sau TBA 110 kV Gò Đầm cấp điện cho KCN Sông 
Công; Cải tạo, nâng cấp tuyến đường dây 22 kV sau 

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa hè 2019, dưới sự tác động của hiện tượng ElNino 
sẽ khiến nắng nóng trở nên khắc nghiệt hơn. Miền Bắc được dự báo sẽ phải hứng chịu nhiều 
đợt nắng nóng kỷ lục với nhiệt độ ban ngày nhiều nơi sẽ vượt ngưỡng 40oC. Lường trước được 
nhu cầu sử dụng điện sẽ tăng cao trong dịp này, ngành Điện Thái Nguyên đã triển khai đồng 
bộ nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, ổn định cho phát 
triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

anH tuấn

chống quá tải lưới Điện 
Được Đặt lên hàng Đầu

PC THáI NGuyêN: 

Công nhân Điện lực Gang Thép kiểm tra khiếm khuyết trên 
đường dây



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP ĐồNG HàNH CùNG dOANH NGHiệP

TBA 110 kV Thịnh Đán; Lắp đặt các thiết bị chỉ báo sự 
cố cho lưới điện trung áp. Ngoài ra, tính đến hết quý 
I/2019, Công ty đã hoàn thành xây dựng 06 công trình 
chống quá tải với 65 TBA phân phối được đóng điện 
và đi vào vận hành, qua đó góp phần nâng cao độ ổn 
định cung cấp điện.

Cùng với việc xây dựng, đại tu sửa chữa đường dây, 
PC Thái Nguyên đã yêu cầu các bộ phận chuyên môn 
tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài trời 
trên 35oC, để kịp thời xử lý nếu có sự cố xảy ra, giảm 
thiểu thời gian mất điện của khách hàng. Đặc biệt, khi 
nhiệt độ ngoài trời trên 36oC, Công ty sẽ không thực 
hiện kế hoạch công tác trên lưới, trừ trường hợp xử lý 
các sự cố. Ngoài ra, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng 
sẽ được tăng cường túc trực để tiếp nhận thông tin báo 
mất điện của người dân, từ đó nhanh chóng xử lý, khôi 
phục, cấp điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Thời 
điểm này, PC Thái Nguyên đang tích cực phối hợp với 
chính quyền địa phương, các đơn vị truyền thông đẩy 
mạnh chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện, vận 
động các đơn vị, doanh nghiệp, khách hàng kinh doanh 
dịch vụ sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đinh Hoàng Dương 
- Giám đốc Công ty Điện lực Thái Nguyên cho biết: 

Theo dự báo, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt 
sẽ còn tiếp diễn trong thời gian tới. Vì vậy, PC Thái 
Nguyên khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân 
cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và 
hiệu quả; Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện 
có công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện, bình đun 
nước nóng… vào giờ cao điểm từ 11h -14h và 18h - 22h. 
Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, khách hàng 
cần lưu ý để ở chế độ tối ưu với mức nhiệt từ 26oC trở 
lên. Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các 
khách hàng lớn trên địa bàn để bố trí sản xuất hợp lý, 
điều chỉnh giờ sản xuất vào khung giờ thấp điểm để vừa 
đảm bảo tiết kiệm tiền điện cho khách hàng, vừa giảm 
tải nguy cơ quá tải cục bộ của lưới điện cũng như hạn 
chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến.

Cùng với sự nỗ lực của PC Thái Nguyên trong việc 
chống quá tải lưới điện, thiết nghĩ việc sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng sẽ là một trong 
những giải pháp quan trọng giúp chống quá tải, giảm 
bớt “sức nóng” cho hệ thống lưới điện. Từ đó, góp 
phần giúp Đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý và 
vận hành lưới điện an toàn, nâng cao chất lượng cung 
cấp điện năng, đáp ứng nhu cầu của người dân và 
doanh nghiệp trong tỉnh

PC Thái Nguyên nghiệm thu và đóng điện thành công MBA T3 tại TBA 110 kV Yên Bình 3
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Những ngày cuối tháng Tư và đầu tháng Năm, do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng 
điện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình tăng cao đột biến. Riêng trong tháng Tư, tổng sản lượng 
điện thương phẩm của toàn tỉnh đã đạt ngưỡng 75,93 triệu kWh, tăng 15,36% so với tháng 
trước đó. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục và ổn định vào mùa nắng nóng cao 
điểm đang tới, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã tập trung thực hiện đồng bộ 
nhiều giải pháp kỹ thuật, quản lý vận hành cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn 
người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Lê anH

cHú TrọNg các giải pHáp 
Đảm bảo cấp ĐiệN mùa NắNg NóNg 2019

công ty Điện lực hòa Bình:

Theo đó, Công ty đã chỉ đạo Điện lực các 
huyện và thành phố tổ chức kiểm tra, 
rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, các 
đường dây trung thế, hạ thế để xử lý kịp 

thời các tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố mất 
điện; triển khai chương trình vệ sinh lưới điện Hotline 
các đường dây và trạm biến áp, nhằm nâng cao hiệu 
quả vận hành đường; đẩy nhanh tiến độ các công trình 
chống quá tải đã được giao; thực hiện các biện pháp 
hoán đổi máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các 
trạm biến áp; theo dõi sát sao diễn biến phụ tải và thời 
tiết tại tất cả các khu vực trên địa bàn tỉnh nhằm kịp 
thời lập phương thức cấp điện một cách linh hoạt. Bên 
cạnh đó, PC Hòa Bình đã tăng cường tổ chức kiểm tra, 
giám sát trong công tác quản lý kỹ thuật, bảo đảm an 
toàn tuyệt đối về người và thiết bị; tổ chức bồi dưỡng, 
huấn luyện và sát hạch định kỳ công tác an toàn lao 
động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động, 
bảo vệ cá nhân và cải thiện điều kiện làm việc của 
người lao động, gắn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát 
hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ an toàn 
hành lang công trình lưới điện.  

Đặc biệt, Công ty đã chỉ đạo các Điện lực trực 
thuộc tổ chức nhiều đợt tuyên truyền tiết kiệm điện với 
nội dung ngắn gọn, dễ hiểu thông qua đài phát thanh 
phường, xã để phổ biến, tư vấn kiến thức tiết kiệm điện 
trực tiếp đến từng tổ dân phố, người dân, doanh nghiệp 

và các cơ quan, trường học trên địa bàn tỉnh; cung cấp 
cẩm nang, tài liệu, ấn phẩm liên quan đến việc sử dụng 
tiết kiệm điện như: Đèn LED, sử dụng các thiết bị điện 
có dán nhãn tem tiết kiệm điện tại các cơ quan, công 
sở…  Đồng thời, tổ chức các chương trình: “Giờ Trái 
Đất”; “Gia đình tiết kiệm điện”; “Trường học tiết kiệm 
điện”; “Tuyến phố tiết kiệm điện”..., qua đó góp phần 
tạo sức lan tỏa về công tác tiết kiệm điện trong cộng 
đồng, hình thành thói quen và kỹ năng sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả.

PC Hòa Bình tổ chức gặp gỡ và đàm phán với Công ty 
Doosung Tech Việt Nam về điều chỉnh phụ tải điện
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Ông Lương Văn Phương - Phó Giám đốc Công ty 
Điện lực Hòa Bình cho biết, theo quy luật của thời 
tiết, thường đến nửa cuối tháng Tư hàng năm, trên địa 
bàn tỉnh Hòa Bình và các tỉnh vùng Tây Bắc bắt đầu 
xuất hiện những đợt nắng nóng, kéo theo nhu cầu sử 
dụng điện trên địa bàn tăng cao. Trong đó, chủ yếu tập 
trung tại khu vực Thành phố và các huyện Lương Sơn, 
Kỳ Sơn, Kim Bôi… nơi có nhiều khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp và các cơ sở sản xuất, nhà máy chế biến. 
Để đảm bảo việc cấp điện ổn định cho phát triển kinh 
tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, Công ty 
đã chỉ đạo các điện lực phối hợp với chính quyền địa 
phương đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, cũng 
như thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống 
hành lang lưới điện; hướng dẫn các nhà máy, cơ sở sản 
xuất có mức tiêu thụ điện lớn hạn chế sản xuất trong 
giờ cao điểm. Đặc biệt, Công ty đã triển khai tốt các 
giải pháp giảm tổn thất điện năng, khoanh vùng tổn 
thất, lập phương án và giải pháp cho từng khu vực, từng 
đường dây, trạm biến áp. Qua đó, đã không để xảy ra 
sự cố mất điện trong những ngày nắng nóng vừa qua, 
cũng như bảo đảm an toàn cho công nhân ngành Điện 
và khách hàng sử dụng điện.

Theo dự báo, sau các đợt nắng nóng thường sẽ có 
mưa lớn kéo dài, do vậy, PC Hòa Bình đã chỉ đạo Điện 
lực các huyện và thành phố củng cố, kiện toàn các đội 
xung kích, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức luyện 

tập, diễn tập các phương án phòng chống thiên tai và 
tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ, bảo đảm an toàn lao động. 
Đồng thời, tập trung kiểm tra, lập danh sách các vị 
trí móng cột có nguy cơ sạt lở, các vùng trọng điểm, 
xung yếu để triển khai phương án gia cố; nâng cao sự 
phối hợp hành động giữa lãnh đạo Công ty đến các 
phòng ban, phân xưởng và điện lực các huyện, thành 
phố trong việc ứng phó, xử lý các tình huống sự cố hệ 
thống lưới điện có thể xảy ra

Công nhân Điện lực thành phố Hòa Bình kiểm tra thiết bị trong quá trình vận hành

PC Hòa Bình tổ chức tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết 
kiệm tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh
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Ngày 25/4/2019, trên số báo kinh tế của một tổ chức chính trị xã hội trung ương có bài về 
“Nhiều đơn vị kinh doanh điện năng ở Hải Phòng gặp khó khăn” khi phải mua buôn giá 
điện của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) và bán ra bị lỗ, gây 
thiệt hại trong hoạt động kinh doanh. Để có cái nhìn khách quan, công bằng giữa các chủ thể 
sản xuất kinh doanh, giữa doanh nghiệp bán điện với người tiêu dùng, phóng viên Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng đã về Hải Phòng tìm hiểu.

áp giá báN ĐiệN cHo doaNH NgHiệp
Pc hải Phòng Đã làM Đúng

Phản ánh của bài báo cho rằng, Công ty TNHH 
Kỹ thuật điện công nghiệp (IEE) và Công ty 
CP Điện nước lắp máy Hải Phòng đang ký 
hợp đồng mua điện của PC Hải Phòng theo 

giá bán buôn cho tổ hợp thương mại, dịch vụ, sinh 
hoạt tại Khu đô thị Vihomes Imperia Hải Phòng. Theo 
đó, giá mua buôn điện giờ bình thường là 2.328đ/kWh 
(cho mục đích khác của tổ hợp thương mại - dịch vụ - 
sinh hoạt); giá bán lẻ cho Trường phổ thông (cấp 1+2 
và Mầm non) là 1.635đ/kWh và giá điện chiếu sáng là 
1.755đ/kWh. Với giá mua vào và bán ra, IEE bị lỗ 693đ 
và 573đ/kWh. Trước thực trạng đó, Công ty IEE đã có 
văn bản đề nghị Sở Công Thương Hải Phòng, Công ty 
Điện lực Hải Phòng và Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công 
Thương) xem xét áp lại giá bán buôn điện sinh hoạt cho 
đơn vị để đảm bảo kinh doanh hiệu quả.

Điểm đáng chú ý là, nếu chỉ xem lướt qua, bạn đọc 
sẽ hình dung rằng, PC Hải Phòng là doanh nghiệp kinh 
doanh điện năng, độc quyền, khống chế giá, khiến cho 
những đơn vị tham gia vào thị trường điện bị thiệt hại 
vì giá mua và bán điện bị chênh lệch, không công bằng, 
gây hoài nghi trong dư luận xã hội.

Để rộng đường dư luận, chúng tôi đã gặp ông Phạm 
Minh Tuấn - Trưởng phòng Kinh doanh điện Công ty 
Điên lực Hải Phòng để tìm hiểu ngọn ngành. Ông Tuấn 
cho biết, sau khi có đơn kiến nghị của các doanh nghiệp 
mua điện, ngày 10/01/2019, Bộ Công Thương đã giao cho 
Cục Điều tiết Điện lực, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, phối hợp với Sở Công 
Thương và PC Hải Phòng cùng với Công ty TNHH Kỹ 
thuật điện công nghiệp tổ chức cuộc họp để rà soát lại 
giá điện và kiểm tra thực tế cung cấp điện tại Khu đô thị 
Vihomes Imperia Hải Phòng của Tập đoàn Vingroup. 
Sau đó, các thành viên tham dự Hội nghị đã có Biên bản 
làm việc, kết luận: Công ty Điện lực Hải Phòng đã áp giá 
bán điện theo đúng quy định, trong đó, có giá bán buôn 
điện cho khu tập thể, cụm dân cư đối với khu liền kề 
của dự án theo quy định tại Điều 13 Thông tư 16/2014/
TT-BCT và giá bán buôn điện cho tổ hợp - thương mại 
- dịch vụ đối với các khu nhà chung cư trong dự án theo 
điều 14 Thông tư 16/TT-BCT (Giá bán buôn điện tổ hợp 

thương mại - dịch vụ - sinh hoạt được áp dụng cho các 
đơn vị bán lẻ điện tại nhà chung cư).

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng, ông Vũ Như Khoa - Giám đốc Công ty TNHH 
Kỹ thuật điện công nghiệp cho biết: Việc Công ty Điện 
lực Hải Phòng áp dụng giá bán điện theo Thông tư 16 là 
đúng. Tuy nhiên, hiện nay, trên phạm vi cả nước, việc 
áp dụng giá bán buôn điện cho mục đích sử dụng tại các 
khu đô thị đang có nhiều bất cập. Trong đó, giá điện 
mua buôn lại không áp theo giá nhiều mục đích sử dụng, 
khiến cho doanh nghiệp bị lỗ, không đủ kinh phí trang 
trải cho công tác quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo trì, kể 
cả tiền lương cho người lao động. Tại buổi làm việc với 
cơ quan chức năng và đơn vị liên quan, chúng tôi cũng 
đã kiến nghị, để xử lý vấn đề giá điện thì Công ty Điện 
lực Hải Phòng và Sở Công Thương Hải Phòng không làm 
được, mà đã đề nghị với Cục Điều tiết Điện lực - cơ quan 
của Bộ Công Thương sớm xem xét tham mưu, sửa đổi 
Thông tư 16 sao cho phù hợp, đảm bảo quyền lợi của 
doanh nghiệp, thực hiện tốt chủ trương khuyến khích 
các thành phần kinh tế tư nhân phát triển.

Như vậy là đã rõ, Công ty Điện lực Hải Phòng đã 
thực hiện đúng Thông tư 16 “Quy định về thực hiện giá 
bán điện”, trong đó, áp giá bán điện đúng theo các đối 
tượng cụ thể, đồng thời, cũng chia sẻ tâm tư, nguyện 
vọng chính đáng của các doanh nghiệp tham gia vào 
lĩnh vực kinh doanh điện năng

Ban Biên tập
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Năm 2019, bên cạnh việc tiếp tục tập trung đầu tư các trang thiết bị, công nghệ hiện đại, 
hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế và nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thì 
Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) còn đặt mục tiêu doanh 
thu đạt trên 250 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với năm trước đó. Nhằm hoàn thành những 
nhiệm vụ đề ra, ngày 07/5/2019, HBT Việt Nam đã thành lập Công ty CP Thiết bị điện 
HBT miền Trung (HBT miền Trung), góp phần mở rộng thị trường, từng bước hiện thực hóa 
mục tiêu phát triển kinh doanh.

tuấn minH

Thời gian qua, nhờ đầu tư, phát triển theo 
chiều sâu, HBT Việt Nam đã sản xuất, cung 
cấp cho thị trường sản phẩm máy biến áp 
và thiết bị điện chất lượng cao, đáp ứng độ 

tin cậy, an toàn, tiết kiệm điện. Hiện, các dòng máy biến 
áp của HBT đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên 
cả nước. Nhiều khách hàng lớn như: 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 và các Công ty Điện lực thuộc Tổng công 
ty Điện lực miền Trung… đã đánh giá cao chất lượng sản 
phẩm và tiến hành ký kết nhiều hợp hợp đồng mua bán 
lớn nhằm phục vụ, phát triển lưới điện, góp phần đáp 
ứng yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước.

Máy biến áp 25 MVA do HBT Việt Nam sản xuất được xuất khẩu sang Campuchia

HbT ViệT Nam: từng Bước hiện thực hóa
Mục tiêu Phát triển Kinh dOanh
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Trong chiến lược phát triển, ngoài khu vực phía 
Bắc, HBT cũng đã và đang xây dựng nhiều kênh bán 
hàng đa dạng, linh hoạt, uyển chuyển tại thị trường 
miền Trung, miền Nam và một số nước trong khu vực 
như: Lào, Campuchia, Myanma. Do đó, việc ra đời của 
HBT miền Trung hôm nay có ý nghĩa rất lớn đối với 
Công ty, đưa HBT tiến thêm một bước mới trong công 
tác quản trị, dịch vụ bán hàng. Từ đó, đẩy mạnh phát 
triển thương hiệu HBT Việt Nam trên thị trường và 
hướng tới trở thành một trong 5 doanh nghiệp sản xuất 
máy biến áp hàng đầu Việt Nam.

Ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng giám đốc Công 
ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam cho biết: 
"Để trở thành một trong những nhà sản xuất và phân 
phối máy biến áp hàng đầu Việt Nam, bên cạnh việc 
HBT sản xuất ra các sản phẩm MBA khô, MBA siêu 
giảm tổn thất, MBA xanh (loại máy sử dụng nguyên 
vật liệu thân thiện với môi trường, sử dụng dầu thực 
vật), MBA thông minh và MBA 110 kV… thì việc mở 
rộng thị trường sẽ góp phần gia tăng thị phần, hiệu 
quả kinh doanh. Do vậy, việc thành lập HBT miền 
Trung (có trụ sở tại số 08, Phước Hòa 5, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) là hết sức 
quan trọng đối với chúng tôi. Điều này sẽ giúp cho 
các dòng sản phẩm của Công ty phục vụ thị trường 
miền Trung, miền Nam một cách thuận tiện, với 
những dòng sản phẩm MBA tốt nhất, giá cả hợp lý 
nhất, cũng như dịch vụ bảo hành sau bán hàng hoàn 
hảo nhất".

Ông Trần Quang Bình - Tổng giám đốc Công ty 
CP Thiết bị điện HBT miền Trung chia sẻ: “Với sứ 
mệnh của mình, HBT miền Trung sẽ là nhà cung cấp 
và phân phối độc quyền các dòng sản phẩm MBA 
dầu và dầu khô loại 1 pha, 3 pha theo các tiêu chuẩn 
IEC 76, TCVN, TC 62-EVN, TC 3079EVNCPC, TC 
Amophous… do HBT Việt Nam sản xuất. HBT miền 
Trung cam kết, toàn bộ sản phẩm MBA khi bán ra thị 
trường đều đạt chất lượng tốt nhất và giao hàng đúng 
tiến độ, đúng số lượng, chủng loại theo đơn đặt hàng 
của khách hàng. Qua đó, HBT miền Trung sẽ phấn đấu 
đạt mức doanh thu bán lẻ trên 30 tỷ đồng trong năm 
2019 và tiếp tục đạt mức độ tăng trưởng nhanh trong 
những năm tiếp theo từ 20 - 40%/năm”.

Tại Diễn đàn Phát triển kinh tế tư nhân vừa qua cho 
thấy, khối DNTN đang vươn lên mạnh mẽ và đã trở 
thành một trong những động lực quan trọng dẫn dắt 
sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà. Với tiềm lực 
đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Chính 
phủ sẽ xây dựng những cơ chế thông thoáng nhất cho 

doanh nghiệp khởi nghiệp, phát triển thành công. Đây 
cũng là cơ hội và động lực để HBT phát triển mạnh mẽ 
hơn nữa trong những năm tới

Một số hình ảnh tại Lễ ra mắt Công ty CP Thiết bị điện HBT 
miền Trung

Ông Nguyễn Đăng Quân (bên phải) - Tổng giám đốc HBT 
Việt Nam trao Giấy phép hoạt động của HBT miền Trung cho 
ông Trần Quang Bình - Tổng giám đốc HBT miền Trung 
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Văn tHuận

Đã tròn ¼ thế kỷ từ khi Nhà máy Thủy điện Vĩnh Sơn được thành lập theo Quyết định số: 
415NL/TCCB-LĐ của Bộ Năng lượng và cuối năm 2019 này, Công ty CP Thủy điện Vĩnh 
Sơn – Sông Hinh chuẩn bị chào đón một người anh em mới: Thủy điện Thượng Kon Tum. 
Hướng về sự kiện mang dấu ấn của sự phát triển này, năm 2018 Công ty CP Thủy điện Vĩnh 
Sơn – Sông Hinh đã phát động thi đua vượt khó, hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu 
kinh tế - kỹ thuật theo Nghị quyết của cổ đông.

vượT LựC Cản với quyếT Tâm: “không gì 
Là không Thể”

Cuối năm 2017, thời tiết khu vực miền Trung, Tây 
Nguyên diễn biến khá bất thường, lưu lượng nước về 
năm 2018 tại các hồ chứa của hai nhà máy Vĩnh Sơn và 
Sông Hinh tương đối thấp hơn so với lưu lượng về của 
các năm trước. Điều này đã tạo nên một số khó khăn 
nhất định cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh, 
dẫn tới sản lượng điện phát cả năm thấp hơn so với kế 
hoạch đề ra.

Công tác đầu tư xây dựng dự án Thủy điện Thượng 
Kon Tum gặp rất nhiều khó khăn, chủ yếu là hạng mục 
Tuyến năng lượng do Liên danh nhà thầu Công ty CP 
Xây dựng 47 và Công ty Robbins USA thực hiện; các 
khối lượng còn lại của hầm dẫn nước do nhà thầu Trung 
Quốc thi công bằng TBM đã chấm dứt hợp đồng. 

Ban Lãnh đạo và HĐQT Công ty CP Thủy điện 
Vĩnh Sơn - Sông Hinh (VSH) đã linh hoạt đề ra những 
giải pháp để hóa giải những khâu nghẽn trong SXKD 
và XDCB. Chính quyền phối hợp chặt chẽ với Công 

tâm thế sẵn sàng Vận hành 
thủy Điện thượng kon tum

CôNG Ty CP THủy ĐIệN vĩNH SơN - SôNG HINH:

Lắp đặt stator cho tổ máy số 1 Thủy điện Thượng Kon Tum
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đoàn cùng cấp, lấy phong trào thi đua làm động lực, 
với quyết tâm “Không gì là không thể”. Vượt khó, tạo 
ra sức bật sẵn sàng trong tâm thế vận hành Công trình 
Thủy điện Thượng Kon Tum cuối năm 2019.

những Con số Của sự pháT Triển Bền 
vững

Trước những thách thức của năm 2018, Ban điều 
hành cùng với toàn thể CBCNV triển khai nhiệm vụ 
SXKD, trên cơ sở chương trình hành động tiết kiệm và 
tối ưu hoá chi phí sản xuất.

Công ty đã duy trì tốt công tác vận hành, bảo 
dưỡng định kỳ, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn 
đạt chất lượng tốt, đảm bảo hai nhà máy vận hành an 
toàn, tin cậy, liên tục đáp ứng phương thức vận hành 
của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia. Thực 
hiện tốt công tác ATLĐ-VSLĐ-PCCN, vận hành các 
hồ chứa đảm bảo an toàn thiết bị công trình và cư dân 
hạ du.

Kể từ năm 2012, EVN thực hiện lộ trình thị trường 
phát điện cạnh tranh, Công ty đã chuẩn bị tốt các điều 
kiện tham gia quản lý chào giá, nhân sự và cơ sở hạ 
tầng như thông tin, hệ thống đo đếm nên công tác 
chào giá hàng ngày, hàng tuần và tháng đạt kết quả 
tương đối tốt.

Đối với Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, Lãnh đạo 
VSH đã đưa ra các giải pháp định hướng tối ưu để xử lý 
các vấn đề hiện tại và lâu dài cho dự án nhằm đảm bảo 
công trình được thực hiện đúng tiến độ đã phê duyệt.

Những con số của năm 2018 đã nói lên kết quả của 
sự phấn đấu kiên trì này:

Tuy sản lượng điện thương phẩm đạt 722 triệu 
kWh, giảm 2,49% so với KH, nhưng tổng doanh thu 
toàn Công ty đã tăng 6,89%, đạt 597,56 tỷ đồng; tổng 
lợi nhuận sau thuế vượt 10,54%, đạt 306,21 tỷ đồng. Đó 
là những con số mang đậm sự đồng tâm hiệp lực, công 
sức phấn đấu của toàn thể CBCNV. 

Ngoài ra, Công ty VSH còn thực hiện truyền 
thống chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng địa phương: 
Năm 2018, đã thực hiện chi 1.372,42 triệu đồng cho 
các hoạt động đền ơn đáp nghĩa và hỗ trợ các hoạt 
động xã hội từ thiện trên địa bàn của 3 nhà máy 
thủy điện.

mùa xuân đang đến rấT gần 

Tình hình thi công Dự án thủy điện Thượng Kon 
Tum trong năm 2018 cơ bản đáp ứng được tiến độ 
đề ra: Tuyến áp lực hoàn thành thi công đập dâng và 
tràn xả lũ đã được nghiệm thu và đưa vào vận hành. 
Dự kiến kế hoạch vốn cho dự án Thượng Kon Tum 
trong năm 2019 là 988,497 tỷ đồng sẵn sàng được giải 
ngân đáp ứng. Như vậy, các mũi thi công dự án Thủy 
điện Thượng Kon Tum do 2 nhà thầu là Công ty Xây 
dựng 7 và nhà thầu Robbins USA sẽ giáp công trong 
quý 4/2019.

Cuối năm này, đồng nghĩa với mùa Xuân đang đến 
gần với công trình Thủy điện Thượng Kon Tum. Nơi 
ấy ấm áp tình cảm của những người lao động đang 
ngày đêm đẩy nhanh tiến độ xây dựng, đưa Thủy điện 
Thượng Kon Tum về đúng hẹn với CBCNV-LĐ Công 
ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh, hứa hẹn những 
kWh điện đầu tiên hòa vào mạch máu năng lượng của 
cả nước

Liên danh Công ty CP Xây dựng 47, Công ty Robbins USA và 
Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh ký kết hợp đồng gói 
thầu thi công đường hầm dẫn nước bằng công nghệ TBM 
(thuộc Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum)

VSH ký hợp đồng vay vốn mua thiết bị cơ - điện của Dự án 
Thủy điện Thượng Kon Tum
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Vũ Huy Băng

Ngày 04/5/2019, Công ty Cổ phần Cơ điện – Điện lực Đồng Nai tổ chức Đại hội cổ đông 
thường niên nhằm đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019 nhiệm kỳ 
2014-2019; Kiện toàn lại bộ máy Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc điều hành nhiệm vụ 
kế hoạch năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024. Phát huy những thành quả đạt được, toàn thể 
CBCNV và cổ đông đặt niềm tin vào sự vươn lên mạnh mẽ của Công ty với những đột phá 
mới trong chiến lược phát triển khu vực phía Nam.

Tạo ĐộT pHá mới cHo Năm Kế HoạcH 2019
công ty cổ Phần cơ Điện - Điện lực Đồng nai:

năng động vượT khó nâng Cao ChấT 
Lượng dịCh vụ

Bước vào năm thứ 10 hoạt động sản xuất kinh 
doanh theo mô hình cổ phần hóa, Công ty Cổ phần 
Cơ điện - Điện lực Đồng Nai đã sở hữu được những 
trải nghiệm quý giá của chặng đường đầu tiên. Hành 
trang đi tới của Công ty không chỉ là truyền thống 
đoàn kết xây dựng và thực thi văn hóa doanh nghiệp 
mà luôn năng động sáng tạo nhanh nhạy nắm bắt nhu 
cầu thị trường sử dụng điện. Công ty đã cải tiến nâng 
cao chất lượng dịch vụ, lấy tiêu chí giữ vững niềm tin 
của khách hàng là yếu tố sống còn của đơn vị. Nhờ 

đó khi đối mặt với những khó khăn trong năm kế 
hoạch 2018, Công ty đã vượt qua được những phát 
sinh để duy trì và phát triển sản xuất. Các đơn vị trực 
thuộc Công ty như: Đội Xây lắp điện; Phân xưởng 
Thí nghiệm; Phân xưởng điện kế luôn chịu áp lực về 
tiến độ thi công công trình, tiến độ về kế hoạch đóng 
điện, thí nghiệm định kỳ, tiến độ giao hàng, áp lực 
công trình lọc dầu, song tất cả đều được giải quyết 
dứt điểm từng phần việc.

Với tổng số 129 CBCNV, thiết bị và nhân lực 
trong phạm vi cho phép, lãnh đạo Công ty đã chủ 
động trong điều phối, chỉ đạo cụ thể, bám sát vào kế 

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai ra mắt tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
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hoạch, ngoài việc năng động sáng tạo trong sản xuất 
kinh doanh, Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc đã 
đầu tư thêm các trang thiết bị hiện đại nâng cao năng 
suất lao động, phối hợp chặt chẽ với Công đoàn tổ 
chức nhiều phong trào thi đua lao động sáng tạo và 
không ngừng liên kết mở rộng thị trường dịch vụ trên 
toàn khu vực phía Nam.

những Con số ấn Tượng Của năm 2018

Với tinh thần liên tục tiến công, sáng tạo dám nghĩ, 
dám làm, tập thể CBCNV đã thực sự vào cuộc cạnh 
tranh mới, chủ động tìm kiếm thị trường, các nguồn 
thu từ các thị trường khác như thí nghiệm 110 kV, tăng 
cường các hoạt động nhận thầu xây lắp các công trình 
điện, liên hệ với các đơn vị trong và ngoài tỉnh để xây 
dựng các công trình mới và sửa chữa lưới điện vẫn được 
duy trì để phục vụ cho phong trào xây dựng nông thôn 
mới. Công ty còn cử các Đội công tác lưu động tăng 
cường công tác kiểm tra, kiểm định thiết bị tại các khu 
công nghiệp trên địa bàn trong và ngoài tỉnh.

Kết thúc năm 2018 mặc dù có nhiều khó khăn trong 
cơ chế thực hiện nhiệm vụ, song Công ty đã tạo được 
bước tiến mới với nhiều con số ấn tượng. Tổng doanh 
thu đạt 76, 646 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 5,705 
tỷ đồng. Riêng lương bình quân đạt trên 13 triệu đồng/
người/tháng.

Điều làm cho cho cổ đông hài lòng và phấn khởi với 
mức cổ tức 16% vốn điều lệ.

mở rộng Liên kếT, vươn Tới Tương Lai

Tiếp tục mở rộng thị trường tạo đột phá mới, với 
tầm nhìn chiến lược để chèo lái con thuyền của Công 
ty vững vàng vươn xa ra biển lớn, Đại hội Cổ đông năm 
2019 đã đưa ra nhiều giải pháp cho năm 2019 và nhiệm 
kỳ 2019-2024 để Hội đồng Quản trị điều hành.  

Mục tiêu trước mắt là hoàn thành toàn diện các chỉ 
tiêu kế hoạch năm 2019 với doanh thu 60 tỷ đồng, lợi 
nhuận sau thuế 3,200 tỷ đồng,  tăng thu nhập bình quân 
cho CBCNV, hài hòa nghĩa vụ Nhà nước và lợi ích của 
cổ đông. Công ty tiếp tục tiếp cận các Công ty Điện lực 
trong khu vực phía Nam như Bình Dương, Vũng Tàu, 
Bình Thuận, Bình Phước, Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc 
biệt, Công ty làm việc với nhà chế tạo công tơ để chỉnh 
định công tơ cho các nhà sản xuất và nhập khẩu công tơ. 
Với phương châm đến với khách hàng trước khi khách 
hàng tìm đến và phục vụ các nhu cầu của khách hàng 
chứ không phải phục vụ theo khả năng của Công ty.

Định hướng đã rõ ràng, khó khăn của năm 2019 rất 
nhiều song với sự đoàn kết nhất trí cao - sự năng động 
của Hội đồng Quản trị - Ban Giám đốc, con thuyền 
Công ty Cổ phần Cơ điện - Điện lực Đồng Nai đang 
tăng tốc theo chiều hướng phát triển bền vững

Kiểm định thiết bị điện tại Công ty CP Cơ điện - Điện lực Đồng Nai
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Chiếc chìa khóa vạn năng cho Bình Định 
vượt khó vươn lên trong nhiều năm qua 
chính là phong trào thi đua được tổ chức 
thường xuyên, đột xuất và có trọng điểm. 

Năm 2018 là một  điển hình với các phong trào thi đua 
gặt hái nhiều thành quả ấn tượng của Bình Định.

Từ Chủ Trương đúng đắn về Tổ ChứC 
phong Trào Thi đua

Liên tiếp trong 3 năm từ năm 2015- 2017, các địa 
phương trong tỉnh Bình Định đã oằn mình chống chọi 
với không dưới 12 cơn bão lũ. Theo đánh giá của Chủ 
tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng: “Hạ tầng của Bình 
Định phải mất 10 năm sau chưa chắc khôi phục được“.

Phát huy tinh thần kiên cường của vùng đất anh hùng 
trong chiến tranh, Bình Định đã vươn lên một cách kỳ 
diệu bằng phong trào thi đua năm 2018.  Được sự quan 
tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ,  UBND tỉnh Bình 
Định đã tổ chức triển khai và chỉ đạo tổ chức thực hiện 
các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh. Phong trào thi 
đua đã cụ thể hóa những giải pháp chủ yếu  thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2018 
một cách đồng bộ thể hiện qua các phong trào thi đua 
trọng tâm: Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập 
và phát triển”; Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng 
nông thôn mới”; - Phong trào “Tỉnh Bình Định chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong 
các cơ quan hành chính có phong trào “Cần, kiệm, liêm, 
chính, chí công vô tư”, thực hiện cuộc vận động “Xây 
dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, 
trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; cải tiến lề lối làm việc, 
nâng cao hiệu suất công tác; cải cách thủ tục hành chính, 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 
quyết thủ tục hành chính. Trong các ngành Nội chính với 
các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, Công an 
nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”...

đến những Trái ngọT đầu mùa

Với phương châm: “Kế hoạch 1, biện pháp 10 và 
quyết tâm 20”, Bình Định như được bừng lên trong một 
khí thế thi đua sôi nổi từng ngành, từng địa phương, cá 
nhân, tập thể đều xây dựng những bản đăng ký thi đua 
với các chỉ tiêu và mức phấn đấu cụ thể.

Ngày 02/11/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định 
số 3853/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng tiêu chí, 
thang điểm thi đua hàng năm đối với các huyện, thị 
xã, thành phố thay thế Quyết định 3257/QĐ-UBND 
ngày 04/11/2013 với nội dung thang bảng điểm gắn tiêu 
chí đánh giá thực chất, phù hợp hơn, giúp cho việc 
xem xét, đánh giá chấm điểm gắn thực hiện bình xét, 
suy tôn, khen thưởng các cụm thi đua thuộc tỉnh được 
chính xác và công bằng.

Qua tổng kết phong trào thi đua 2018, có thể nói 
đây là mùa gặt bội thu, một mùa thi đua thắng lợi toàn 
diện, thể hiện được quyết tâm của Đảng bộ, quân và 

Bình Định có tổng diện tích tự nhiên 6.039,56 km2, dân số trên 1.529.020 người và là một 
trong năm tỉnh của vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Tuy có những ưu điểm vượt trội 
về tiềm năng như nguồn nhân lực, đất đai, rừng, biển, hệ thống giao thông đa dạng và hoàn 
chỉnh, nhưng Bình Định vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai, bão lũ, gây nhiều 
thiệt hại cho sản xuất và đời sống.

TỉNH BìNH ĐịNH: Tạo ĐộNG LựC mạNH mẽ

Văn tHuận

 từ mùa thi Đua bội thu 2018

Ông Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh 
Bình Định (giữa) khai mạc Hội thảo phát triển kinh tế Thị xã An 
Nhơn và huyện Hoài Nhơn
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và dân toàn tỉnh. Những đỉnh cao thi đua được xác lập 
tiêu biểu ở các lĩnh vực:

Trong phong trào xúc tiến đầu tư, mở rộng sản 
xuất, năm 2018 cả tỉnh có 07 dự án FDI được cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký là 
hơn 84,9 triệu USD; trong đó nổi bật là dự án “Sản 
xuất điện từ năng lượng gió và mặt trời tại Khu kinh 
tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định” Tính đến nay, toàn tỉnh 
Bình Định có 77 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 741,9 triệu 
USD. Năm 2018, trên địa bàn tỉnh có có 900 doanh 
nghiệp thành lập mới, tăng 102,9; số vốn đăng ký 7.200 
tỷ đồng, tăng 12% so cùng kỳ; vốn đăng ký bình quân 8 
tỷ đồng/doanh nghiệp.

Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp  đạt 41.080,3 
tỷ đồng, tăng 9,34% so với cùng kỳ; giá trị nông, lâm, 
thuỷ sản đạt 24.612,7 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, 
giá trị sản xuất xây dựng  đạt 15.034 tỷ đồng, tăng 8,4% 
so với cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh là 
8.939,5 tỷ đồng, vượt 32,6% dự toán năm và tăng 18,6% 
so với cùng kỳ. Đặc biệt năm nay, lĩnh vực thu ngoài 
quốc doanh đạt trên 2.000 tỷ đồng vượt 5,3% kế hoạch.

Năm 2018, Bình Định có 15 xã hoàn thành 19 tiêu 
chí và được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nâng 
tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới 
lũy kế đến cuối năm 2018 là 64 xã chiếm 52,5% tổng số 
xã xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Đặc biệt, tỉnh đã 
công nhận thành phố Quy Nhơn hoàn thành nhiệm vụ 
xây dựng nông thôn mới từ năm 2017; phê duyệt thị 
xã An Nhơn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn 
mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

Tỉnh Bình Định đã giành được 2 giải thưởng Sáng 
tạo KH&CN Việt Nam và 3 giải thưởng Hội thi Sáng 
tạo kỹ thuật quốc gia năm 2018. Tổ chức nghiệm thu 08 
đề tài cấp tỉnh. Có 131 sáng kiến của 142 tác giả/đồng 
tác giả được Hội đồng Sáng kiến tỉnh công nhận và 
cấp Giấy chứng nhận sáng kiến có phạm vi ảnh hưởng 
trong toàn tỉnh.

động LựC mới, nhân rộng và ThúC đẩy 
phong Trào Thi đua 2019

Năm 2019, năm có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 
5 năm 2016 - 2020. Phát huy những thành quả đáng tự 
hào trong năm 2018, Bình Định đề ra phong trào thi 
đua mới với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua 
xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; phấn đấu đạt mức tăng 
trưởng kinh tế (GRDP) 7-7,2%; kim ngạch xuất khẩu đạt 
870 triệu USD; tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 

7.561,1 tỷ đồng trong đó thu nội địa 6.805 tỷ đồng; tổng 
nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 
tỉnh tăng 9,3%...

Ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2019, Đảng 
bộ, chính quyền, quân, dân trong tỉnh tiếp tục ra sức 
đẩy mạnh phong trào thi đua ở các cấp, các ngành và 
địa phương; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua 
đồng hành với “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và 
phát triển”, phong trào thi đua “Bình Định chung tay 
vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”,phong 
trào thi đua “Tỉnh Bình Định chung sức xây dựng nông 
thôn mới”; đặc biệt đợt thi đua lập thành tích xuất sắc 
chào mừng kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).

Hiệu ứng từ phong trào thi đua 2018 đã trở thành 
động lực mới, lan tỏa rộng rãi thúc đẩy phong trào thi 
đua 2019 sôi nổi đều khắp để Bình Định tiếp tục vượt 
khó, vươn lên chiếm lĩnh những đỉnh cao mới

Nhà máy Thức ăn chăn nuôi CJ Hàn quốc tại KCN Nhơn Hòa 
là một trong những dự án thu hút FDI vào tỉnh Bình Định

Cánh đồng lúa chất lượng cao tại xã Hoài Mỹ,
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
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Xuân trường

Nằm trong xu thế chung của toàn quốc, ngành Y tế Lai Châu thực 
hiện tinh giản bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh 
và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Khi sáp nhập nhiều đơn vị, số cán 
bộ dôi dư được bố trí những công việc không như ý, đều có những tâm 
tư... Song được sự phân tích, động viên của lãnh đạo Ngành về tính 
chất, nhiệm vụ và tình hình chung của xã hội, phần lớn cán bộ các đơn 
vị được sắp xếp đều yên tâm công tác, nỗ lực vượt khó, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao.

ngành y tế lai châu:

Đổi mới pHoNg cácH pHục Vụ, 
HướNg Tới sự Hài LòNg của Người bệNH

Trong năm 2018, Ngành đã thực hiện hợp 
nhất 07 đơn vị có tương đồng chức năng, 
thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 
tỉnh (CDC), giảm được 6 đơn vị trực thuộc; 

chuyển nguyên trạng 10 Phòng khám đa khoa khu vực 
về Trung tâm Y tế huyện; chuyển đổi 4 Phòng khám 
đa khoa khu vực thành đơn nguyên điều trị; giải thể 01 
Phòng khám đa khoa khu vực Pắc Ma huyện Mường 
Tè; nâng cấp 01 Phòng khám đa khoa Pa Há thành cơ 
sở II Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ và thành lập 04 trạm 
y tế Chăn Nưa, Tả Ngao, Pa Tần (huyện Sìn Hồ); Phúc 
Khoa (huyện Tân Uyên). Sau sắp xếp bộ máy, số biên 
chế dôi dư, không phù hợp vị trí việc làm được sắp xếp, 
bổ sung cho các đơn vị trong ngành còn thiếu, do chia 
tách chưa được bổ sung biên chế. 

Cùng với đó, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trên địa bàn toàn tỉnh trong năm qua luôn nhận được 
sự quan tâm, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
Lai Châu, Bộ Y tế; sự phối hợp, hỗ trợ của các ban, 
ngành, đoàn thể tỉnh, các địa phương cùng với sự đoàn 
kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn của tập thể 
lãnh đạo, cán bộ CCVC, người lao động trong toàn 
ngành Y tế, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 
khỏe nhân dân đã đạt được kết quả đáng kể, góp phần 
thực hiện các mục tiêu phát triển KT-XH, bảo đảm 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những mục tiêu quan trọng mà ngành 
hướng tới đó là đổi mới phong cách, thái độ phục vụ 

của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. 
Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua 
trong toàn Ngành. 100% các đơn vị trực thuộc đã thành 
lập, kiện toàn Ban chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực 
hiện Kế hoạch số 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về thay 
đổi thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài 
lòng của người bệnh. 

Với tinh thần đó, Ngành đã chủ động quán triệt 
đến từng người, từng cơ sở về tinh thần, thái độ phục 
vụ của cán bộ y tế từ tỉnh đến huyện đã có chuyển biến 

Ông nguyễn Văn Đối
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, 
Giám đốc Sở Y tế Lai Châu.

Đại diện Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế hỗ trợ cho gia 
đình đoàn viên Lò Thị Hoa gặp khó khăn
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tích cực; các cơ sở y tế đã xác định người bệnh làm 
trung tâm, là khách hàng và y tế là cơ sở cung cấp dịch 
vụ. Trang phục của cán bộ y tế luôn chỉnh tề gọn gàng, 
điều kiện cơ sở vệ sinh, môi trường bệnh viện sạch sẽ 
hơn; quy trình khám chữa bệnh được cải tiến hợp lý; 
thời gian chờ đợi nhanh hơn. Qua kiểm tra, giám sát 
hàng năm, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân ngày một 
hài lòng, tin tưởng vào chất lượng khám chữa bệnh và 
thái độ phục vụ của cán bộ y tế, điển hình là Trung 
tâm y tế huyện Than Uyên và Tam Đường. Đồng thời, 
triển khai phát động cuộc thi viết cán bộ y tế thực hiện 
“Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y 
tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đến toàn thể 
công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành, 
kết quả đã công nhận 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 
05 giải khuyến khích. 

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhiều mặt, song 
ngành Y tế Lai Châu đã luôn quan tâm đầu tư mạng 
lưới y tế cơ sở, phát triển rộng khắp đến tận y tế thôn, 
bản, đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân trong tỉnh 
được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế có chất lượng. 
Đến 30/12/2018, có 108/108 Trạm y tế xã/phường/thị 
trấn có nhà trạm, Trạm Y tế xã có bác sỹ làm việc đạt 
71,3% (trong đó bác sỹ biên chế tại trạm là 15,74%); 
trạm y tế có nữ hộ sinh hoặc y sỹ sản nhi là 92,59%, 
thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động là 95,5%. 

Kết quả kiểm tra đánh giá chất lượng y tế cơ sở tính 
đến hết năm 2018 có 81/108 xã đạt tiêu chí quốc gia về 
y tế. Nguyên nhân do các xã thường mất điểm ở các 
tiêu chí 6 (chỉ tiêu: tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nhà tiêu 
hợp vệ sinh); tiêu chí 8 (chỉ tiêu: tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng; tỷ lệ phụ nữ sinh đẻ được cán bộ y 
tế đỡ…); tiêu chí 9 (tỷ lệ phụ nữ sinh con thứ 3 trở lên…). 
Để giải quyết tốt các vấn đề trên cần có sự vào cuộc 
của chính quyền các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bước vào năm 2019, ngành Y tế Lai Châu tiếp tục 
sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của ngành Y tế 
theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối hoạt động hiệu 
lực hiệu quả và tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ 
công chức, viên chức và người lao động trong các đơn 
vị trực thuộc, nâng cao chất lượng, hiệu quả năng lực 
quản lý, chuyên môn về khám chữa bệnh, phòng bệnh, 
chất lượng các dịch vụ y tế tại các tuyến, thực hiện có 
hiệu quả công tác y tế - dân số; tiếp tục cải cách hành 
chính; chấn chỉnh những tồn tại về y đức; phấn đấu 
hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

Tiếp tục tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh những vấn đề trọng tâm trong công tác bảo vệ, 
chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, nhằm thực 
hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ các cấp đề ra, phối hợp, chỉ đạo, điều 

hành thực hiện các chủ trương, Nghị quyết về lĩnh vực 
y tế trên địa bàn. 

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực 
hiện chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước trong công 
tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Chỉ đạo các 
đơn vị trong ngành tiếp tục thực hiện hoàn thành chỉ 
tiêu kế hoạch được giao, chú trọng nâng cao chất lượng 
chuyên môn, kỹ thuật và chất lượng phục vụ nhân dân; 
quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ có hiệu 
quả, nâng cao y đức, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát 
huy dân chủ ở cơ sở, thực hành tiết kiệm, chống quan 
liêu, tham nhũng, lãng phí. 

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, 
Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục thực hiện theo lộ trình 
Đề án của Bộ Y tế là Bệnh viện vệ tinh của các bệnh 
viện Trung ương; Bệnh viện K; Bệnh viện Bạch Mai; 
Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện E tiếp nhận một số 
chuyên ngành về ung bướu, phẫu thuật cột sống, các 
xét nghiệm kỹ thuật cao…

Với định hướng đúng và phương pháp thực hiện 
khoa học, cầu thị, lắng nghe ý kiến phản hồi của người 
bệnh, toàn ngành Y tế Lai Châu đang dấy lên phong 
trào thi đua đổi mới thái độ, tác phong công tác, gắn 
bó với người bệnh, xác định người bệnh là trung tâm 
của mọi hoạt động, lấy sự hài lòng của người bệnh là 
thước đo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ sở, 
mỗi cán bộ trong toàn ngành. Tích cực đổi mới phong 
cách làm việc, luôn sát dân, gần dân, lắng nghe dân, kịp 
thời nắm bắt mọi diễn biến và dịch bệnh trong dân để 
có biện pháp ứng phó hiệu quả, thiết thực nhất. Với 
cách làm đó, chắc chắn rằng ngành Y tế Lai Châu sẽ 
đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân, góp phần tích cực vào sự thành 
công các mục tiêu KT-XH của địa phương mà Nghị 
quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra

Bác sỹ bệnh viện đa khoa tỉnh khám cho bệnh nhân
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hà nội Thành Lập 3 Cụm Công nghiệp Làng nghề

Long an: 1,1 Tỷ đồng Cho Chương Trình khuyến Công đợT 1

đắk Lắk: hỗ Trợ ứng dụng máy móC Trong sản xuấT 
Cà phê hòa Tan

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định thành 
lập 03 cụm công nghiệp (CCN) làng nghề tại 02 huyện 
Thạch Thất và Ứng Hòa.

Cụ thể, 3 CCN làng nghề đó là: Chàng Sơn - Giai 
đoạn 2, Dị Nậu (huyện Thạch Thất) và Cầu Bầu - Giai 
đoạn 2 (huyện Ứng Hòa). Trong đó, 2 CCN Chàng Sơn 
và Dị Nậu của huyện Thạch Thất có quy mô 25,3 ha 
(CCN Chàng Sơn quy mô 15,3 ha; CCN Dị Nậu 10 ha) 
có ngành nghề hoạt động chủ yếu là sản xuất đồ gỗ, sản 
phẩm từ gỗ, nội thất gia dụng; dịch vụ phục vụ CCN… 
với tổng mức đầu tư 2 CCN này là hơn 600 tỷ đồng.

Đối với CCN Cầu Bầu - Giai đoạn 2 (huyện Ứng 
Hòa) có quy mô khoảng 5,29 ha, trong đó ngành nghề 
hoạt động chủ yếu là sản xuất đồ gia dụng, chế biến 
lâm sản, sản xuất gia công cơ khí, dịch vụ phục vụ 
CCN… tổng mức đầu tư khoảng 128,328 tỷ đồng.

Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với các khu, cụm 

công nghiệp như sau: Chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng 
kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân 
đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp 
được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu 
tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, ngày 25/5/2017, của 
Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và 
các quy định của pháp luật có liên quan

trường an

UBND tỉnh Long An vừa có quyết định phê duyệt 
kinh phí khuyến công địa phương đợt 1 để thực hiện hỗ 
trợ cho 8 đề án với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Trong tổng số 8 đề án được hỗ trợ, có 4 đề án được 
hỗ trợ gián tiếp với kinh phí thực hiện 765 triệu đồng 
thông qua các chương trình: Bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện, tỉnh năm 2019; 
xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công 
đưa nghề về tỉnh Long An trong ngành thủ công mỹ 
nghệ năm 2019; trưng bày, quảng bá và giới thiệu sản 

phẩm thông qua các hội chợ, triển lãm năm 2019 tại Hà 
Nội, Gia Lai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hậu Giang. 

4 đề án còn lại được hỗ trợ trực tiếp với mức kinh 
phí 373 triệu đồng, đó là các đề án: Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị trong dây chuyền sản xuất rượu 
chanh; hỗ trợ ứng dụng máy lọc độc tố trong sản 
xuất rượu; hỗ trợ ứng dụng máy may viền nệm băng 
tải và máy khắc tự động trong sản xuất - gia công gỗ 
mỹ nghệ

Bảo Kiên

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Đắk Lắk (TTKC) đã phối hợp với 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Thái triển 
khai Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất cà phê hòa tan".

Đề án đã được hỗ trợ 300 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công quốc gia 2019 nhằm giúp cơ sở mua 
sắm máy móc, trang thiết bị phục vụ sản xuất để đáp 
ứng nhu cầu trong chế biến cà phê để tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu, có quy mô công suất 1.500 - 2.000 
tấn/năm, với các dòng sản phẩm cà phê hòa tan đen, cà 
phê hòa tan phối trộn (3 trong 1; 2 trong 1).

Đề án sau khi được triển khai và đi vào hoạt động sẽ 
giúp tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có, nâng cao năng 

suất lao động và tiết kiệm nhiên liệu, đáp ứng được các 
mục tiêu sản xuất sạch hơn trong công nghiệp

Hồng trường

Phối cảnh Cụm công nghiệp Chàng Sơn

Chế biến cà phê xuất khẩu tại Công ty CP Đầu tư và Phát 
triển An Thái
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ninh Thuận: Tổ ChứC hội Chợ Công nghiệp - Thương mại 2019

quảng ninh: TíCh CựC ThựC hiện Chương Trình pháT Triển 
Công nghiệp hỗ Trợ giai đoạn 2019 - 2025

Bà rịa - vũng Tàu: hợp TáC pháT Triển doanh nghiệp vừa và nhỏ

Từ ngày 26/4 - 02/5/2019, tại Tp Phan Rang - Tháp 
Chàm Sở Công Thương Ninh Thuận đã phối hợp với Công 
ty TNHH Tiến Lợi tổ chức Hội chợ Công nghiệp - Thương 
mại Ninh Thuận năm 2019. Đây là sự kiện văn hoá, thương 
mại nổi bật, trong đó tập trung cho hoạt động chính là 
“Lễ hội Nho và Vang Ninh Thuận 2019”, với sự tham gia 
của Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công các địa 
phương, nhiều tổ chức ngành nghề trong nước và quốc tế, 
đặc biệt là thu hút nhiều khách du lịch đến tham quan, tiêu 
dùng mua sắm và tìm hiểu quê hương Ninh Thuận.

Hội chợ Công nghiệp - Thương mại Ninh Thuận 
2019 có quy mô hơn 300 gian hàng của hơn 140 đơn vị, 
doanh nghiệp tham gia, trong đó có 80 gian hàng của 
50 doanh nghiệp trong tỉnh, tập trung các mặt hàng sản 
phẩm đặc thù của địa phương, đặc biệt, có gần 20 gian 
hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm nho và chế biến từ 
quả nho. Bên cạnh đó, Hội chợ còn có nhiều gian hàng 

trưng bày, giới thiệu sản phẩm may mặc, thời trang, 
trang sức; các mặt hàng được chế biến từ quả nho, táo; 
sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm như tỏi, măng tây và 
trà măng tây, thịt dê, cừu, nước mắm, dệt thổ cẩm,…); 
điện gia dụng; sản phẩm thủ công mỹ nghệ; đồ gỗ; thư 
pháp; du lịch; giáo dục;…

BícH ngọc

Vừa qua UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao cho Sở 
Công Thương làm đầu mối triển khai thực hiện Chương 
trình phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025 theo Kế hoạch số 37/
KH-UBND của UBND tỉnh.

Mục tiêu của Chương trình là đẩy mạnh phát triển 
sản xuất các sản phẩm CNHT phục vụ sản xuất công 
nghiệp hướng tới xuất khẩu. Trong đó, phấn đấu đến 
năm 2020, sản phẩm CNHT trên địa bàn tỉnh đáp ứng 
khoảng trên 30%; năm 2025 đáp ứng khoảng trên 50% 
nhu cầu sản xuất công nghiệp trong tỉnh. Đối tượng 
tham gia Chương trình là các tổ chức, cá nhân tham gia 
hoạt động phát triển CNHT trên địa bàn.

Các lĩnh vực mà Chương trình tập trung chủ yếu là 
lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt May, phát triển 
các sản phẩm phục vụ nhu cầu nguyên vật liệu, phụ 
liệu đáp ứng đầu vào cho các doanh nghiệp dệt may… 

Lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ngành Cơ khí, chế tạo, 
tập trung năng lực sản xuất cho ngành Đúc, gia công 

kim loại, khuôn mẫu, luyện kim... Trong đó, đặc biệt 
ưu tiên thu hút đầu tư hình thành Khu CNHT chuyên 
sản xuất chế tạo ra những sản phẩm công nghiệp công 
nghệ cao, CNHT có chất lượng và khả năng cạnh tranh 
tốt trên thị trường. Đồng thời, hỗ trợ lĩnh CNHT đóng 
tàu nhằm chế tạo động cơ, xích neo, thiết bị bơm, sản 
xuất hộp số & hệ thống truyền động tàu thủy; thiết bị 
nội thất phương tiện vận tải, sản xuất cấu kiện thép và 
dây điện, cáp điện, van, bơm... 

ĐinH công

Vừa qua, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã diễn ra lễ kí kết biên bản hợp tác giữa Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp và 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Nội dung chính của biên bản kí kết là: Đào tạo, 
tập huấn nâng cao năng lực; Xây dựng, đóng góp các 
cơ chế, chính sách, kế hoạch, định hướng hỗ trợ phát 
triển; Trao đổi thông tin, nhu cầu hỗ trợ nhằm mục 

đích duy trì sản xuất, giải quyết khó khăn vấn đề về 
vốn, giúp doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển. 

Để có kế hoạch hỗ trợ hiệu quả nhất, hai bên thống 
nhất cùng trao đổi, bảo mật các thông tin cần thiết thường 
xuyên. Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ cung cấp đầy đủ 
dự thảo các đề án cần hỗ trợ cho Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển Công nghiệp định kỳ 6 tháng một lần

Bảo Hân
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Tập TruNg HướNg dẪN VậN HàNH 
máy cƠ KHí NôNg NgHiệp

Khuyến công thái Bình:

Hiện nay, các thiết bị máy móc hiện đại 
thường xuyên được đưa vào sử dụng và 
nhu cầu làm chủ máy móc trong sản 
xuất nông nghiệp của người dân ngày 

một tăng cao. Điều đó đòi hỏi người nông dân cần phải 
trang bị những kiến thức cơ bản trong việc ứng dụng, 
sửa chữa, vận hành tốt các thiết bị, máy móc tiên tiến 
và để giúp cho người lao động nắm bắt được chuyên 

môn, kỹ năng vận hành thiết bị công nghệ, từ ngày 28/2 
đến ngày 06/3 năm 2019, tại xã Tây Phong 2, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, Trung tâm Khuyến công tỉnh 
đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, 
vận hành máy cơ khí nông nghiệp cho người lao động 
địa phương.

Tới dự và khai giảng Khóa học có ông Hà Văn Hải 
- Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát 

Theo kế hoạch, năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh 
Thái Bình (Trung tâm Khuyến công) sẽ tiếp tục mở nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn bảo 
dưỡng, sửa chữa, vận hành máy cơ khí nông nghiệp cho người lao động. Đây là chương trình 
nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động cho người nông dân.

QuaNg ViNh

Giảng viên và các học viên Lớp tập huấn đang thực hành bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy cơ khí nông nghiệp
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triển công nghiệp tỉnh Thái Bình, đại diện lãnh đạo các 
sở, ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện Tiền Hải, 
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Tiền Hải, các giảng viên 
cùng với 35 học viên. 

Khai mạc Khóa học, bà Nguyễn Thị Diễm - Phó 
giám đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình 
nhấn mạnh: “Trong 06 ngày này, Khóa học sẽ giúp 
cho bà con nông dân học hỏi, hiểu biết sâu hơn về 
các loại máy móc, thiết bị tiên tiến và được các giảng 
viên truyền đạt những kiến thức cơ bản về quy trình 
sử dụng, sửa chữa hỏng hóc trong quá trình vận hành. 
Đây chính là những kiến thức hữu ích, góp phần đẩy 
mạnh sản xuất, tăng hiệu quả, năng suất lao động 
trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông 
thôn hiện nay...”.

Với ý nghĩa thiết thực đó, tại Khóa học, các học 
viên đã được Giảng viên là kỹ sư công nghệ ô tô - máy 
kéo Nguyễn Trung Sơn thuyết giảng nhiều vấn đề như: 
Cách chuẩn đoán kỹ thuật động cơ đốt trong; Các chỉ 
tiêu đánh giá trạng thái chất lượng động cơ khi hoạt 
động bình thường và chỉ ra những trạng thái máy móc 
hoạt động ổn định. Trước khi vận hành máy móc, thiết 
bị, người lao động cần nắm rõ trạng thái hoạt động 
ổn định với những dấu hiệu như: Thứ nhất, động cơ 
dễ khởi động, chạy ổn định các chế độ vòng quay. 
Thứ hai, công suất động cơ đảm bảo, thể hiện qua khả 
năng mang tải, có tính năng tăng tốc tốt. Thứ ba, động 
cơ không nóng quá, không có tiếng gõ kim loại bất 
thường. Thứ tư, tiêu hao nhiên liệu trong phạm vi cho 
phép. Thứ năm, khí xả không có màu hoặc có màu nâu 
nhạt khi sử dụng công suất tối đa. Thứ sáu, không có 
hiện tượng rò rỉ nhiên liệu, dầu, nước ở các mối ghép, 
ống nối…

Bên cạnh đó, tại khóa học, Giảng viên Nguyễn 
Thanh Quảng - một công nhân kỹ thuật bậc cao cũng 
đã trực tiếp hướng dẫn cho các học viên thực hành trên 
máy và phổ biến các phương pháp chẩn đoán động cơ 
hoạt động ổn hay bất ổn ở nhiều trạng thái khác nhau 
như: trạng thái khởi động, trạng thái nóng máy… Ông 
nhấn mạnh: “Để máy móc hoạt động tốt, cần kiểm tra 
máy trước khi vận hành. Từ đó, tìm nguyên nhân và sửa 
chữa kịp thời khi thấy hiện tượng hỏng hóc. Động cơ 
chỉ được phép vận hành khi tất cả các đặc tính kỹ thuật 
nằm trong giới hạn cho phép…”.

Nói về ý nghĩa của việc cơ giới hóa, hiện đại hóa 
máy móc thiết bị sản xuất tại địa phương, ông Lê Văn 
Điềm - Chủ tịch UBND xã Tây Phong cho biết: “Được 
sự quan tâm của các cấp, các ngành của tỉnh, thông 

qua các chương trình hỗ trợ cho phát triển kinh tế 
nông thôn, xã Tây Phong đã được đầu tư cho phát triển 
công nghiệp nông thôn. Trong đó, việc triển khai ứng 
dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn xã cũng đã được chú trọng từ khâu 
làm đất cho đến khâu thu hoạch. Chủ trương của xã là 
khuyến khích các hộ gia đình đầu tư máy móc vào sản 
xuất và xã sẽ hỗ trợ các chế độ, chính sách của Nhà 
nước để bà con yên tâm đầu tư, tạo thêm nhiều việc 
làm, nâng cao thu nhập cho người dân và được người 
dân quan tâm ủng hộ”.

Ông Lê Văn Thoán - một học viên đến từ thôn 
Diêm Trì, xã Tây Phong bộc bạch: “Khóa học do Trung 
tâm Khuyến công tổ chức rất thiết thực, hữu ích. Qua 
đây, chúng tôi đã cập nhật được rất nhiều kiến thức 
cần thiết như: Cách bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành 
máy móc khoa học và chuyên nghiệp hơn; biết cách 
tăng tuổi thọ của động cơ - máy móc được lâu bền... 
Điều này sẽ đem lại nhiều hiệu quả cho chúng tôi khi 
lao động, sản xuất”.  

Có thể nói, với những chương trình, hoạt động 
thiết thực như khóa học nói trên, Trung tâm Khuyến 
công tỉnh Thái Bình đã cho thấy vai trò tích cực của 
mình trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông thôn hiện nay, nhất là góp phần làm giảm bớt 
phần nào những khó khăn, vất vả của người nông dân 
địa phương

Giảng viên đang hướng dẫn cách bảo dưỡng, sửa chữa, 
vận hành máy cơ khí nông nghiệp
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sự pHáT TriểN của các cƠ sở cNNT
Khuyến công Đồng tháP: Đồng hành cùng

Là một trong những cơ sở hoạt động trong lĩnh 
vực sản xuất cá khô, buổi đầu khởi nghiệp, Cơ 
sở Cá khô Tiến Phương, huyện Hồng Ngự cũng 
gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, sau khi được 

TTKC tư vấn và hỗ trợ thiết bị máy móc tiên tiến vào sản 
xuất cá khô đã giúp cho cơ sở phát triển sản xuất thuận 
lợi hơn. Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Phương, 
chủ cơ sở cho biết: “Nhờ được sự hỗ trợ của TTKC, cơ sở 
đã mạnh dạn bỏ vốn, đầu tư thêm máy móc hiện đại, từ 
đó, hoạt động sản xuất chuyên nghiệp hơn, sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Ngoài ra, cơ sở còn được 
TTKC hỗ trợ, tạo điều kiện để tham gia các Hội chợ, triển 
lãm, các chương trình xúc tiến thương mại, nhờ vậy, sản 
phẩm của cơ sở được nhiều khách hàng biết tới hơn, góp 
phần giải quyết đầu ra ổn định cho nhiều loại thủy sản 
thế mạnh của địa phương. Năm 2018, sản phẩm Khô cá 
Tiến Phương được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh và cấp khu vực. Thị trường tiêu thụ rộng khắp 
các tỉnh lân cận, các thành phố lớn, siêu thị uy tín trên 
toàn quốc và xuất sang thị trường Campuchia, mỗi tháng 
doanh thu đạt hàng trăm triệu đồng”.

Cũng là DN nhận được sự hỗ trợ từ kinh phí khuyến 
công, Công ty TNHH MTV Sản xuất Máy cơ khí nông 
nghiệp Tây Đô, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng là DN 
rất thành công trong lĩnh vực nghiên cứu, sản xuất máy 
cơ khí. 

 Từ một chiếc máy hút thổi nguyên liệu rời phục 
vụ sản xuất nông nghiệp, DN này đã nghiên cứu chế 
tạo thành công máy hút thổi xi măng công suất lớn, 
hiện đại, tương đương với máy nhập khẩu từ nước 
ngoài phục vụ cho ngành công nghiệp. Hiện nay, thế 
mạnh của Công ty là nghiên cứu, chế tạo máy hút, thổi 
nguyên liệu rời cho các dòng nguyên liệu như trấu, lúa, 
gạo, cám, café, xi măng… 

Ông Đỗ Thanh Đô - Giám đốc Công ty cho biết, Công 
ty đã 2 lần được sự hỗ trợ, một lần từ kinh phí khuyến 
công địa phương, một lần từ nguồn kinh phí khuyến công 

quốc gia. Tận dụng sự hỗ trợ này, Công ty đã đầu tư hệ 
thống máy móc hiện đại, liên tục đào tạo nâng cao năng 
lực cho đội ngũ công nhân, nhờ vậy, những sản phẩm do 
Công ty sản xuất ra đều đạt tiêu chuẩn về chất lượng. 
Điều này thể hiện qua hàng loạt các giải thưởng mà Công 
ty đạt được, trong đó, năm 2018, hệ thống thổi liệu và cân 
định lượng của DN được bình chọn là sản phẩm CNNT 
tiêu biểu của tỉnh và khu vực. Trước đó, năm 2017, sản 
phẩm “máy hút thổi nguyên liệu rời” của Công ty cũng 
đã vinh dự được bình chọn là sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp quốc gia. Hiện nay thị trường của Công ty đã được 
trải dài khắp Việt Nam và các nước như: Campuchia, Ấn 
Độ, Singapore, Sri Lanka… và hiện vẫn đang tiếp tục mở 
rộng ra khắp khu vực Đông Nam Á. 

Ông Mai Văn Đối - Giám đốc TTKC&TVPTCN 
Đồng Tháp cho biết: “Nhằm khuyến khích CNNT phát 
triển, trong năm 2019, chính sách hỗ trợ hoạt động 
khuyến công sẽ có nhiều thay đổi. Trong đó, việc tăng 
mức hỗ trợ cho các dự án đầu tư dây chuyền sản xuất, 
máy móc thiết bị tiên tiến, nhất là hỗ trợ các DN sản 
xuất và chế biến sâu các mặt hàng nông sản thế mạnh 
của tỉnh; Hỗ trợ mô hình trình diễn, showroom trưng 
bày sản phẩm cho DN hứa hẹn sẽ là động lực để công 
nghiệp tỉnh nhà phát triển hơn nữa”

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp 
(TTKC) luôn theo sát và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp (DN), cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn. Trung tâm luôn đưa ra những tư vấn và sự hỗ trợ 
hợp lý giúp các đơn vị lựa chọn đầu tư máy móc, công nghệ phù hợp, mang lại hiệu quả cao 
trong sản xuất. Đức minH

Kiểm tra cá trước khi đưa vào sấy khô tại Cơ sở Cá khô Tiến Phương
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PHú THọ: CHú TrọNG ĐổI mớI CôNG NGHệ

Trong số 71 làng nghề được công nhận hoạt 
động ổn định thì nhóm làng nghề chế biến, 
bảo quản nông, lâm, thủy sản chiếm chủ 
yếu với 58%; nhóm làng nghề thủ công 

mỹ nghệ chiếm tỷ lệ 26%; còn lại là nhóm làng nghề 
gây trồng, kinh doanh sinh vật cảnh và xây dựng, sản 
xuất vật liệu xây dựng. Đây chủ yếu là các làng nghề 
truyền thống, hoạt động theo lối sản xuất thủ công. 
Tuy nhiên, nhiều năm gần đây, chính sách khuyến công 
đã giúp các làng nghề dần thay đổi phương thức hoạt 
động thông qua việc hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết 
bị hiện đại, công nghệ tiên tiến vào sản xuất cho một 
số công đoạn hoặc toàn bộ quy trình sản xuất đã không 
chỉ góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất, 
tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm mà còn giúp giải 
phóng sức lao động, cải thiện môi trường làng nghề. 

Có thể kể đến tầm quan trọng của chính sách 
khuyến công trong việc hỗ trợ xưởng chế tác của anh 
Đoàn Tuấn Anh tại làng nghề mộc Dư Ba (huyện Cẩm 
Khê). Nếu như trước đây, để đảm bảo khối lượng hàng 
hóa, có thời điểm gia đình anh phải thuê tới gần 20 lao 
động, thế nhưng nhờ sự hỗ trợ một phần của nguồn 
kinh phí khuyến công, anh đã mạnh dạn đầu tư mua 
sắm các loại máy móc hiện đại như: Máy cắt, máy 
đục, chạm khắc tự động lập trình vi tính… qua đó đã 
giúp giảm số lượng lao động thường xuyên xuống còn 
6-8 người. Từ việc cả tháng trời mới hoàn thành được 
một sản phẩm thì nay chỉ mất vài giờ đồng hồ, trừ các 
khoản chi phí, lợi nhuận bình quân hàng năm của cơ sở 
đạt trên nửa tỷ đồng mỗi năm. 

Đó là câu chuyện tại làng nghề mộc Dư Ba, tuy nhiên 
thực tế hiện nay không phải tất cả các làng nghề tại Phú 
Thọ đều có thể áp dụng được vấn đề đổi mới công nghệ, 
khoa học kỹ thuật vào sản xuất bởi trở ngại lớn nhất 
đó là nguồn kinh phí đầu tư. Nói một cách dễ hiểu, để 
chuyển đổi các công đoạn từ thủ công sang sử dụng máy 
móc hiện đại, tự động hoặc bán tự động cần nguồn vốn 

đầu tư khá lớn từ vài chục triệu đến cả trăm triệu đồng/
máy, chưa kể việc đồng bộ hệ thống sản xuất là khoản 
chi phí mà không phải hộ làm nghề nào cũng có thể đáp 
ứng được, nhất là các hộ sản xuất nhỏ lẻ. 

Vì thế, bên cạnh việc đẩy mạnh thực hiện chính 
sách khuyến công, ngoài việc hỗ trợ chuyển giao công 
nghệ, chính quyền địa phương trong tỉnh cần tăng 
cường phối hợp với các ngành chức năng tiếp tục hỗ 
trợ chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiến bộ 
vào sản xuất, khuyến khích các hộ làm nghề mạnh dạn 
đầu tư trang bị máy móc, áp dụng tiến bộ KH-KT vào 
sản xuất để thay thế các công đoạn thủ công, hướng 
đến sản xuất tự động hoá thì cũng cần trở thành cầu 
nối giữa các hộ làng nghề trong việc đặt hàng, chuyển 
giao KH-KT; kết nối các tổ chức tín dụng tạo điều kiện 
giúp các cơ sở sản xuất, hộ làm nghề tiếp cận các chính 
sách hỗ trợ sản xuất, nguồn vốn vay ưu đãi cũng như 
có trách nhiệm trong việc huy động các nguồn lực đầu 
tư phát triển làng nghề, hỗ trợ các cơ sở sản xuất, hộ 
làm nghề cải tiến công nghệ, trang bị máy móc, thiết 
bị tiên tiến, hiện đại…Có như vậy các làng nghề truyền 
thống mới ngày càng phát triển và không bị mai một 

Tỉnh Phú Thọ hiện có 71 làng nghề được UBND tỉnh công nhận duy trì hoạt động ổn định. 
Tuy nhiên, thực tế cho thấy trang thiết bị, công cụ sản xuất tại Phú Thọ nhìn chung khá thô 
sơ và đơn giản. Chính vì thế, chú trọng việc đổi mới công nghệ sản xuất sẽ giúp các làng nghề 
tại đây đứng vững, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường.

pHạm trường

Việc đầu tư máy móc hiện đại, xưởng sản xuất gỗ của Đoàn 
Tuấn Anh tại làng mộc Dư Ba, xã Tuy Lộc, huyện Cẩm Khê 
tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu, thị 
hiếu người tiêu dùng

tại các làng nghề
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sảN XuấT côNg NgHiệp NôNg THôN
hà giang: Đẩy Mạnh liên Kết Để Phát triển

Trong 5 năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Giang đã 
triển khai thực hiện nhiều đề án khuyến công, tập trung chủ yếu vào hỗ trợ xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật mới và ứng dụng hiệu quả thiết bị máy móc tiên tiến, hiện đại vào 
sản xuất, góp phần giảm chi phí sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm và tăng thu nhập cho lao 
động trên địa bàn tỉnh.

BícH ngọc

Trong đó, bằng nguồn kinh phí khuyến 
công trung ương và địa phương, Trung 
tâm đã hỗ trợ 2,031 tỷ đồng để thực hiện 
thàng công 11 đề án xây dựng mô hình 

trình diễn kỹ thuật mới; 5,695 tỷ đồng cho 61 đề án hỗ 
trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

Đặc biệt, thông qua các cơ sở sản xuất, Trung tâm 
Khuyến công đã lựa chọn và hỗ trợ xây dựng thương 
hiệu cho 14 sản phẩm tham gia các Hội chợ, triển lãm 
trong và ngoài tỉnh, gồm: Rượu thóc Nàng Đôn; Chè 
tây Côn Lĩnh; Mật ong bạc hà Tà Lùng; Bánh tam 
giác mạch…, tạo sức cạnh tranh và khuyến khích các 
địa phương khai thác tiềm năng, thúc đẩy sản xuất 
phát triển.

Mặc dù có nhiều cố gắng để đạt được những kết 
quả rất đáng trân trọng, song quá trình triển khai thực 
hiện vẫn bộc lộ một số vướng mắc, hạn chế, trong đó 
vướng mắc nhất là định mức kinh phí hỗ trợ công tác 
khuyến công còn thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu, 
không khuyến khích được cơ sở công nghiệp nông thôn 
và doanh nghiệp địa phương dành vốn đối ứng để mở 
rộng quy mô phát triển sản xuất. Việc nhân rộng mô 
hình trình diễn kỹ thuật, kết hợp với tuyên truyền về 
công tác khuyến công đạt hiệu quả chưa cao, do vậy 
chưa lan tỏa rộng rãi.

Trong hai năm 2019-2020, Trung tâm Khuyến công 
Hà Giang đã có kế hoạch thu hút nguồn vốn đối ứng 
để ưu tiên hỗ trợ 19 cơ sở đầu tư thiết bị tiên tiến vào 
chế biến nông, lâm sản; tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì 
sản phẩm cho 10 cơ sở. Đặc biệt là sẽ hỗ trợ cho 115 cơ 
sở tham gia các Hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh, 
đồng thời, dành nguồn vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho 

01 cụm công nghiệp và thực hiện các đề án đào tạo 
nghề cho 450 lao động.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Hà Gi-
ang, thời gian tới, lãnh đạo Sở sẽ cùng với Trung tâm 
Khuyến công tổ chức lồng ghép các Dự án chương 
trình mục tiêu quốc gia và kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh với các Đề án khuyến công để xây dựng 
dự toán kinh phí cho các Đề án, trong đó sẽ tổ chức 
hội nghị phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp, các 
cơ sở, cá nhân đẩy mạnh huy động nguồn vốn đầu tư 
chiều sâu cho phát triển sản xuất công nghiệp ở nông 
thôn, tạo sự gắn kết giữa các vùng, khu vực không chỉ 
trên địa bàn tỉnh, mà còn lan rộng tới địa bàn cả nước

Đến năm 2020, tỉnh Hà Giang phấn đấu hỗ trợ xây dựng 10 
mô hình trình diễn kỹ thuật áp dụng công nghệ mới



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG52 53

KHuYếN CôNG KHuYếN CôNG

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

Thừa Thiên huế: TíCh CựC ThựC hiện CáC đề án pháT Triển 
Công nghiệp nông Thôn giai đoạn đến 2025

BắC giang: hỗ Trợ CáC doanh nghiệp xuấT khẩu nông sản 
sang Thị Trường Trung quốC và mộT số Thị Trường Tiềm năng

khai mạC phiên Chợ hàng việT về miền núi huyện sơn hà 
Tỉnh quảng ngãi 

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa 
Thiên Huế đã ban hành Quyết định 
số: 597/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 
về việc phê duyệt Đề án “Phát triển 
công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa 
Thiên Huế đến năm 2025”.

Theo đó, Sở Công Thương tỉnh 
Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với 

các Sở, ngành và địa phương liên 
quan tham mưu cho UBND tỉnh về 
cơ chế, chính sách phát triển công 
nghiệp nông thôn (CNNT), nhằm 
khai thác và phát huy thế mạnh 
nguồn nguyên liệu tại chỗ, nguồn 
nhân lực chất lượng cao và liên kết 
các địa phương trong vùng kinh tế 
trọng điểm miền Trung.  

Qua Đề án, Thừa Thiên Huế sẽ 
ưu tiên tập trung phát triển các nhóm 
ngành, sản phẩm CNNT có thế mạnh 
của các địa phương như: Hàng chế 
biến nông lâm, thủy sản và đồ uống; 
hàng thủ công mỹ nghệ; sản phẩm 
thiết bị, máy móc và phụ tùng cơ khí; 

vật liệu xây dựng, dệt may - da giày. 
Đồng thời, trong công tác khuyến 
công sẽ đẩy mạnh sử dụng nguồn lực 
về tài nguyên, nhân lực, tài chính, từ 
đó nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất, 
mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao tỷ 
trọng giá trị sản xuất CNNT và bảo 
vệ môi trường.

Từ nay đến năm 2025, Thừa 
Thiên Huế phấn đấu tốc độ tăng 
trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 
nông thôn đạt 17-17,5%/năm; Tỷ 
trọng CNNT trong cơ cấu ngành 
Công nghiệp tỉnh là: 20 - 25%.

du công

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại tỉnh 
Bắc Giang đã tổ chức lễ khai mạc 
lớp “Tập huấn tìm hiểu chính sách 
xuất nhập khẩu quả vải và một số 
sản phẩm nông sản năm 2019 tại 
thị trường Trung Quốc và một số 
thị trường tiềm năng (Nhật Bản, 
Hàn Quốc, EU…)” tại UBND xã 
Hồng Giang, huyện Lục Ngạn, tỉnh 
Bắc Giang. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngụy 
Đình Nghĩa - Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại tỉnh cho biết: Việc xuất khẩu 
quả vải và một số sản phẩm nông 
sản vào thị trường Trung Quốc và 
một số thị trường tiềm năng hiện 
nay chưa được các doanh nghiệp 
chú trọng. Nhằm định hướng chiến 
lược kinh doanh và phát triển 
thương hiệu, lớp tập huấn tìm hiểu 
chính sách xuất nhập khẩu sẽ giúp 
các doanh nghiệp có cái nhìn rõ hơn 
về thị trường, nhãn mác bao bì sản 
phẩm, quy định kiểm dịch hải quan 
và quy định về truy xuất nguồn gốc 

của Việt Nam. Từ đó tạo bước đà 
cho các sản phẩm Việt Nam góp 
mặt trên bản đồ kinh doanh thế 
giới, giúp nền kinh tế địa phương và 
đất nước phát triển

Bảo Hân

Ngày 07/5, tại Trung tâm 
Truyền thông Văn hóa - Thể thao 
huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi) đã 
diễn ra lễ khai mạc phiên chợ hàng 
Việt về miền núi huyện Sơn Hà. 

Đây là hoạt động phối hợp giữa 
Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Quảng Ngãi và 
UBND huyện Sơn Hà.  

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông 
Trịnh Lam, giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương 

mại cho biết, mục đích của phiên 
chợ lần này là đưa hàng hóa thương 
hiệu Việt Nam chất lượng cao cũng 
như một số hàng hóa của địa phương 
sản xuất, phân phối trực tiếp đến tay 
người tiêu dùng. Ngoài ra, để quảng 
bá sản phẩm và tạo sự quan tâm của 
người tiêu dùng đối với hàng Việt, 
giá của các sản phẩm tại phiên chợ 
đều rẻ hơn so với thị trường. 

Phiên chợ lần này có sự tham gia 
của 35 gian hàng từ rất nhiều đơn vị 

kinh doanh, cơ sở sản xuất trong và 
ngoài tỉnh. Ngay trong ngày khai 
mạc đã có đông đảo người dân đến 
tham quan và mua sắm. 

Phiên chợ diễn ra từ 7-9/5/2019. 
Trong dịp này, Ban tổ chức, các 
doanh nghiệp cũng đã trao tặng 20 
phần quà cho học sinh nghèo hiếu 
học và hộ nghèo có hoàn cảnh khó 
khăn trên địa bàn huyện

minH cHâu
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Bước sang tháng 5, để cạnh tranh với các đối thủ, 
nhiều mẫu ô tô đồng loạt giảm giá mạnh.

Cụ thể, tại nhiều đại lý, giá xe ô tô Toyota được giảm 
giá từ 10 - 169 triệu đồng. Trong đó, mẫu xe giảm nhiều 
nhất là Toyota Hiace, có mức ưu đãi lên tới 169 triệu 
đồng, giá bán thực tế chỉ còn khoảng 830 triệu đồng. 
Mẫu xe đang bán chạy là Toyota Vios cũng giảm từ 30 
- 35 triệu đồng, giá bán thực tế còn 501 - 571 triệu đồng. 
Dòng xe Innova và Corolla Altis lắp ráp nội địa cũng 
được giảm giá lần lượt từ 20 - 45 triệu đồng, mức giá hiện 
tại của Innova còn 751 - 941 triệu đồng, Corolla Altis 
còn từ 657 - 887 triệu đồng. Đối với các mẫu xe nhập 
khẩu như Hilux 2.4G; Yaris và Fortuner (bản máy dầu); 
Avanza giảm từ 10 - 20 triệu tùy phiên bản; Riêng Toyota 
Camry 2019 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan về giảm 
gần 100 triệu đồng so với lắp ráp trong nước.

Tháng 5 cũng là tháng bùng nổ khuyến mại của Honda. 
Khách hàng mua Honda Jazz sẽ nhận phiếu quà tặng trị giá 
40 triệu đồng. Mẫu xe Honda Civic 2019 cũng được một số 
đại lý khuyến mại từ 10-18 triệu tiền mặt hoặc 20 triệu tiền 
phụ kiện, do đó, giá xe sẽ chỉ còn khoảng từ 714 - 914 triệu 
đồng. Honda CR-V tiếp tục được khuyến mại với tổng giá 
trị quà tặng từ 40-100 triệu đồng tùy phiên bản, hiện giá bán 
còn từ 983 triệu đồng - 1,093 tỷ đồng.

Hãng Nissan cũng có nhiều chính sách ưu đãi, giảm 
giá cho nhiều mẫu xe. Phiên bản V của mẫu SUV 7 
chỗ Nisan Terra sẽ được giảm 28 triệu đồng, giá còn 
1,198 tỷ đồng. Mẫu bán tải Nissan Navara, khách hàng 
khi mua xe sẽ nhận được gói phụ kiện đi kèm hoặc tiền 
mặt lên tới 25 triệu đồng.

Đại diện một đại lý xe Mazda cho biết, sang tháng 
5 hầu hết các mẫu xe Mazda đều tiếp tục giảm giá từ 
30-40 triệu đồng.

Các chuyên gia nhận định, việc giảm giá xe ô tô như 
hiện nay là xu thế tất yếu. Bởi hiện nay xe ô tô nhập về 
nhiều, xe sản xuất, láp rắp trong nước cũng sôi động. 
Vì vậy, việc khuyến mại, giảm giá có thể coi là một biện 
pháp kích cầu thị trường

Sau đợt sức mua tăng “nóng” hồi tháng 4, thị 
trường điện lạnh đầu tháng 5 lại khá trầm lắng. 

Để kích cầu tiêu dùng, nhiều siêu thị điện máy đã 
tung ra các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

Media Mart đã đưa ra chương trình khuyến mại “Lễ 
hội điều hòa tặng 6 ưu đãi đến 2 triệu đồng”. Theo đó, 
các sản phẩm điều hòa được giảm giá từ 5 - 28% tùy 

hãng, kèm theo đó là được miễn phí vật tư ống đồng; 
tặng voucher 1 triệu đồng; miễn phí công lắp đặt; miễn 
phí bảo dưỡng; 1 đổi 1 trong vòng 1 năm; hỗ trợ lãi xuất 
0%. Bên cạnh đó, các sản phẩm quạt điều hòa cũng được 
giảm giá từ 15 - 44% tùy hãng, một số sản phẩm còn 
nhận được quà tặng trị giá đến 400.000 đ, trả góp 0% lãi 
suất, 1 đổi 1 trong vòng 45 ngày. Các sản phẩm khác như 
quạt cây, quạt trần có mức giảm giá từ 24-35%...

Cũng không kém cạnh, Điện máy HC tung ra 
chương trình “Chào hè” hấp dẫn như: Đối với sản 
phẩm điều hòa được giảm giá từ 2 - 33% so với giá 
niêm yết tùy theo hãng, cùng với đó là tặng thêm một 
năm bảo hành, tặng công lắp đặt và vật tư, trả góp lãi 
suất 0%; Đối với sản phẩm máy làm mát được giảm giá 
sâu từ 17 - 47% tùy hãng. Bên cạnh đó, một số hãng còn 
có thêm quà tặng kèm theo như phiếu mua hàng, quạt 
cây trị giá lên đến 1,5 triệu đồng…

Theo các nhà kinh doanh, đây là thời điểm “vàng” để 
người tiêu dùng tranh thủ mua các sản phẩm điện máy

Thị trường ô tô giảm giá sâu

Tháng 5: Thị Trường ô Tô giảm giá sâu

CáC siêu Thị điện máy Tung khuyến mại hấp dẫn để kíCh Cầu

Khuyến mại “khủng” tại Media Mart
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Tương tự ôtô, thị trường xe 
máy tháng 5 cũng khá trầm lắng với 
nhiều mẫu xe đồng loạt giảm giá. 

Cụ thể, các mẫu xe ga của Yamaha 
như Grande, NVX, Arcuzo đang có 
giá bán thực tế thấp hơn giá đề xuất 
từ 500 nghìn - 2,5 triệu đồng, tùy 
mẫu xe và phiên bản. Dòng xe số 
Sirius giảm từ 200 - 300 nghìn đồng 
tùy theo từng phiên bản. Yamaha 
Jupiter cũng giảm đồng loạt, thấp 
hơn giá đề xuất tới 500 nghìn đồng 
còn khoảng 29 triệu đồng. 

Trong khi đó, các mẫu xe số 
của Honda như Wave Alpha 110, 
Blade 110, Wave RSX cũng có giá 
bán thực tế thấp hơn đề xuất từ 500 
- 800 nghìn đồng, hiện giá bán các 
mẫu xe này dao động từ 17,5 - 24,5 
triệu đồng/chiếc.

Mặc dù nhiều mẫu xe giảm giá 
nhưng nhìn chung, thị trường xe 
máy tháng 5 vẫn khá ảm đạm

Sang tháng 5/2019, thêm nhiều 
doanh nghiệp xi măng thông báo 
điều chỉnh giá với mức tăng thêm 
từ 30.000 - 50.000 đ/tấn. 

Cụ thể, từ 01/5, Công ty CP Xi 
măng Hướng Dương điều chỉnh giá 
bán sản phẩm xi măng Pomihoa 
tăng 30.000 đ/tấn đối với tất cả sản 
phẩm xi măng bao PCB 30, PCB40 
và các loại xi măng rời.

Công ty CP Xi măng Xuân 
Thành cũng điều chỉnh tăng giá bán 
thêm 50.000 đ/tấn với các loại xi 
măng rời và đóng bao.

Công ty TNHH Vật liệu xây dựng 
Xi măng SCG Việt Nam cũng điều 
chỉnh tăng thêm 29.700 đ/tấn đối với 
sản phẩm xi măng Sông Gianh bao tại 
thị trường Quảng Nam.

Trước đó, sau khi giá điện tăng 
vào cuối tháng 3/2019, đã có gần 
20 doanh nghiệp sản xuất xi măng 
đồng loạt tăng giá bán từ 30.000-
50.000 đ/tấn.

Lý giải về vấn đề tăng giá bán, các 
doanh nghiệp đều cho rằng: Do chi 
phí nguyên vật liệu đầu vào như giá 
điện, giá than… đồng loạt tăng cao. 

Hiện chi phí điện chiếm trên 10% 
chi phí sản xuất và với giá điện mới, 
sản xuất xi măng tăng thêm khoảng 
20.000 đ/tấn. Vì vậy, việc tăng giá là 
tất yếu để đảm bảo chi phí sản xuất 
và ổn định chất lượng sản phẩm

Theo các tiểu thương, việc điều 
chỉnh giá điện và đặc biệt là giá xăng 
dầu tăng liên tiếp trong một thời 
gian ngắn đã khiến giá của nhiều 
mặt hàng thiết yếu cũng tăng theo.

Khảo sát một số chợ lớn, nhỏ 

tại Hà Nội, các mặt hàng thực phẩm 
đều được điều chỉnh tăng giá so với 
cuối tháng 4. Tăng mạnh nhất là 
nhóm hàng rau quả tươi sống. Cụ 
thể, tại chợ dân sinh Tứ Hiệp (Thanh 
Trì), giá các loại rau quả như cà rốt, 
ngò, cải xanh… tăng từ 1.000 - 3.000 
đồng/kg, riêng, giá hành lá tăng tới 
9.000 đồng/kg, hiện giá bán là 25.000 
đồng/kg. Các mặt hàng thịt, cá tăng 
không đáng kể: Giá thịt gà ta trước 
đây là 110.000 đồng/kg, nay tăng lên 
120.000 đồng/kg; cá quả trước đây 
là 135.000 đồng/kg, nay là 140.000 
đồng/kg; cá rô phi tăng 5.000 đồng/

kg. Riêng thịt lợn do tác động của 
dịch tả lợn Châu Phi nên có giảm 
khoảng 10.000 đồng/kg, thịt vai, 
mông hiện có giá khoảng 80.000 
đồng/kg, sườn 90.000 đồng/kg. Mặt 
hàng thiết yếu là gạo thì tăng bình 
quân từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Hiện tại trong các chợ truyền 
thống, các mặt hàng thực phẩm thiết 
yếu đều tăng giá nhưng tại các siêu 
thị hầu như ít có sự biến động. Tuy 
nhiên, việc giá xăng dầu, giá điện 
tăng cao như hiện nay rất có thể 
khiến giá bán nhiều mặt hàng trong 
siêu thị sẽ tăng trong thời gian tới

Thị Trường xe máy ảm đạm

xi măng Lại Tăng giá

rau xanh Tiếp TụC Tăng, ThịT Lợn giảm giá

Giá rau xanh vẫn có xu hướng tăng
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Đồng hành cùng bạn 
chăm sóc gia Đình

Sữa BộT NuCa GoLD

Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh, thức ăn và chế phẩm từ sữa luôn là nguồn dưỡng 
chất lý tưởng cho con người. Đây là nguồn thực phẩm đúng nghĩa chứ không chỉ là thực 
phẩm bổ sung. Việc uống sữa thường xuyên và đúng cách còn giúp bạn khỏe mạnh, phòng 
ngừa bệnh tật. Trước nhu cầu đó, những năm qua, sữa bột NUCa Gold – một sản phẩm 
thương hiệu Việt đã luôn đồng hành với người tiêu dùng rộng khắp.

Hương Việt

Sữa bột NUCa Gold, với nhiều chủng loại đa 
dạng, là một trong những nhãn hàng thương 
hiệu Việt của Công ty CP Đầu tư Thương 
mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh (Hà 

Nội). Với nguồn nguyên liệu chất lượng tốt nhất, nhập 
khẩu từ Newzealand, sản xuất trên dây chuyền công 
nghệ hiện đại, sữa NUCa Gold luôn ổn định về chất 
lượng và là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, chứa 
đầy đủ các nhóm chất cần thiết cho cơ thể như protein, 
lipit, đường, vitamin và các khoáng chất.

sữa giàu Thành phần dinh dưỡng

Với các sản phẩm NUCa Gold, protein sữa có 
thành phần acid amin cân đối và có độ đồng hóa 

cao. Protein sữa bao gồm casein, lactoalbumin và 
lactoglobulin. Sữa bò, sữa dê thuộc loại sữa casein vì 
lượng casein chiếm hơn 75% tổng số protein. Casein 
có đủ tất cả các acid amin cần thiết. Đặc biệt là 
Lysin là một acid amin cần thiết cho sự phát triển 
của trẻ em.

Chất béo sữa có trạng thái nhũ tương có độ phân 
tán cao, chứa nhiều acid béo chưa no. Chính vì vậy, 
chất béo sữa có độ tan chảy thấp và dễ đồng hóa, có 
giá trị sinh học cao. Đường của sữa là lactoza, một loại 
đường kép, khi thủy phân cho 2 phân tử đường đơn là 
galactoza và glucoza. Lactoza trong sữa bò là 2,7-5,5%, 
sữa mẹ là 7%.
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Chất khoáng trong sữa có nhiều: Calci, Kali, 
Phospho,... Vì vậy, sữa là thức ăn tạo môi trường 
kiềm tính cho cơ thể và là nguồn thức ăn cung cấp 
Calci quan trọng cho trẻ em. Sữa cung cấp chủ 
yếu Vitamin A, B1, B2, còn các vitamin khác không 
đáng kể.  

Lợi íCh khi uống sữa nuCa goLd

Với nhiều chủng loại đa dạng như: NUCa Gold 
- SureCare; NUCa Gold - Canxi Pro; NUCa Gold - 
Hi Canxi; NUCa Gold - Mama … các sản phẩm dinh 
dưỡng này đã và đang đồng hành cùng người tiêu dùng, 
góp phần chăm sóc gia đình.

Anh Nguyễn Ngọc Tú ở phường Phúc Thắng, 
TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc - một trong những 
hộ gia đình tiêu dùng sản phẩm NUCa Gold chia 
sẻ: “Tuy mới dùng sản phẩm NUCa Gold cho 2 
cháu trong gia đình nhưng tôi đánh giá cao về chất 
lượng sản phẩm. Hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, 
dễ uống và sử dụng tiện lợi. Hơn nữa, sản phẩm có 
giá cả phải chăng, hợp với thu nhập của người dân 
địa phương chúng tôi khi mà công việc làm ăn còn 
nhiều khó khăn…” 

Theo các chuyên gia, chúng ta được sinh ra và 
trong quá trình lớn lên từng ngày cần liên tục bổ sung 
canxi để xương ngày một chắc khỏe. Vì thế, sữa có 
thể giúp củng cố một hệ xương và răng khỏe mạnh, 
99% canxi của cơ thể tập trung ở xương và răng. Hơn 
thế, hàng trăm nghiên cứu cho thấy, canxi trong sữa 
giúp tăng lượng tập trung trong xương, tránh bị loãng 
xương. Đặc biệt, canxi còn đóng vai trò trong việc co 
bóp đẩy máu đi. Nếu lượng canxi bị thấp thì cơ thể 
sẽ “lấy” canxi từ xương để bổ sung cho máu. Nhưng 
nếu bạn nạp đủ canxi trong bữa ăn hàng ngày thì 
canxi cho máu có thể được cấp đủ và bảo toàn canxi 
trong xương.

Bởi vậy, với những thành phần vi chất, giá trị dinh 
dưỡng đầy đủ, hương vị thơm ngon, mẫu mã bao bì 
bắt mắt, sữa bột NUCa Gold đã và đang được đông 
đảo người tiêu dùng đánh giá cao. Hiện sản phẩm được 
phân phối tại nhiều tỉnh thành cả nước như Hà Nội, 
Thái Nguyên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Vĩnh 
Phúc, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đà Nẵng, Cần 
Thơ, Vũng Tàu…

Đặc biệt, trong cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thời gian qua, cùng 
với Sữa bột NUCa Gold, Công ty Hoàng Thịnh đã 
góp phần thực hiện tốt nhiều chương trình như: “Đưa 

hàng Việt về nông thôn”, “Hàng Việt Nam được 
người tiêu dùng yêu thích”, “Tự hào hàng Việt Nam”, 
“Phiên chợ hàng Việt”,... Từ đó, tăng thêm sự lựa 
chọn tiện ích, hợp lý cho người tiêu dùng Việt bằng 
những chính sách ưu đãi, khuyến mãi, tặng quà hấp 
dẫn, tin cậy.

Nói về sự tác động, lan tỏa của sản phẩm, 
thương hiệu Việt qua Cuộc vận động, bà Trương 
Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt 
Nam, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Cuộc 
vận động từng nhấn mạnh: “Những năm qua, Cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” đã có nhiều kết quả đóng góp tích cực vào 
việc phát triển kinh tế của đất nước, phát triển hệ 
thống tiêu thụ hàng hóa và tạo nên một tâm lý mới 
trong người Việt Nam. Có được kết quả này là do 
sự nỗ lực của chính quyền các cấp, các cơ quan ban 
ngành, trong đó đặc biệt là các doanh nghiệp Việt 
với việc tổ chức tiêu thụ hàng hóa đến những nơi 
khó khăn, các khu công nghiệp và tiêu thụ giữa các 
doanh nghiệp Việt Nam...”

Một số sản phẩm Sữa NUCa
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Giới thiệu thơ 
Đinh Huyền Linh

Em đi về phía biểnEm đi về phía biển
Em đi về phía biển những ngày mưa
Gọi gió mịt mù ru nhẹ bờ yên ả
Gọi con thuyền chênh chao thương quá
Gọi sóng bạc đầu hiền dịu giữa bão giông.

Em sẽ tô lên bao sắc cầu vồng
Nơi cuối trời nhạt nhoà mưa giăng kín
Bình minh lại hồng, hoàng hôn lại tím
Và biển trời về xanh thẳm mắt em...

Bình yênBình yên
Thả yêu thương vào gió 
Để bay xa lan xa
Gửi sương mai lá cỏ
Một niềm tin thiết tha.

Nắng ban mai dịu nhẹ
Ấm áp ở quanh tôi
Gió bình minh khẽ hát
Bình yên cho cuộc đời...

Đi qua tháng BaĐi qua tháng Ba
Thành phố đi qua tháng Ba
Hoa sưa cuối đường rụng trắng
Những vỉa hè loang màu nắng
Níu bước chân ai giữa đời.

Là em của những buồn vui
Đi qua bao ngày tháng cũ
Một chiều chợt nghe nhung nhớ
Dưới gốc sưa nhìn hoa bay.

Là anh đi qua đắm say
Còn đôi nét buồn phảng phất
Và những điều chưa nói thật
Với tháng ba về nhớ thương.

Vô tình không những con đường
Gió mùa đi qua trắng lối
Từng chùm hoa rơi chờ đợi
Một lời chia tay thầm thì.

Dịu dàng đến dịu dàng đi
Anh biết không ngày đã cũ
Hoa sưa đã say giấc ngủ
Mùa trôi đi vào lãng quên…
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