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Bộ CôNG THươNG:

Trong bối cảnh cả nước vừa trải qua đại dịch Covid-19 như hiện nay, một trong những nhiệm 
vụ quan trọng là phải tiếp tục rà soát, đánh giá đúng tình hình thực tiễn của cộng đồng 
doanh nghiệp (DN) Việt Nam trong các lĩnh vực đặc thù để có những giải pháp phù hợp, kịp 
thời hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, tiếp tục tồn tại và phát triển.

Quốc Dân

Cùng nỗ lựC tháo gỡ khó khăn,
phụC hồi nền kinh tế

Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị 
Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 
có chủ đề “Cùng nỗ lực, vượt thách 

thức, đón thời cơ, phục hồi nền kinh tế” diễn ra vào 
sáng ngày 9/5/2020.

Đẩy mạnh khơi thông thị trường

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho biết, ngay từ đầu 
dịch bệnh, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, hàng loạt 
các giải pháp của các bộ ngành nói chung và Bộ Công 
Thương nói riêng đã phát huy được hiệu quả, đóng góp 
vào việc tháo gỡ khó khăn cho DN, từ đảm bảo chuỗi 
cung ứng, nguồn cung cho sản xuất trong nước cũng 
như công tác khơi thông thị trường và công tác đảm 
bảo điều kiện sản xuất của các DN nhằm thực hiện mục 
tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. 

Cụ thể, Bộ Công Thương đã nhanh chóng thiết 
lập các phương thức mới trong công tác xúc tiến thị 
trường, đẩy mạnh xuất khẩu và thúc đẩy hợp tác với 
đối tác nước ngoài. Trong tháng 4 vừa qua, mặc dù 
đang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, nhưng 
Bộ đã tổ chức được 02 cuộc giao thương trực tuyến 
cho DN Việt Nam với các DN Ấn Độ và Trung Quốc 
với khoảng 300 DN tham gia, qua đó giúp cho DN hai 
nước nhanh chóng trao đổi, ký kết các hợp đồng và 
thỏa thuận.

Bên cạnh đó, để hỗ trợ DN Việt Nam tìm kiếm đối 
tác, mở rộng thị trường, Bộ đã chỉ đạo tập hợp, biên 
soạn tài liệu 5.000 DN xuất nhập khẩu của Việt Nam 
phân loại theo nhóm hàng, ngành hàng và theo nhu 
cầu thị trường cụ thể của các DN và đã gửi hệ thống 
các Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài để phối hợp 

với các cơ quan xúc tiến thương mại phía bạn kết nối, 
hỗ trợ DN. Hiện các đơn vị chức năng thuộc Bộ đang 
tiếp tục phối hợp với các địa phương, hiệp hội ngành 
hàng và cơ quan liên quan để mở rộng danh mục này 
trong thời gian tới. 

CáC giải pháp tiếp tụC tháo gỡ khó 
khăn Cho Dn

Trong bối cảnh mới, để đồng hành cùng DN vượt 
qua khó khăn, Bộ Công Thương đã đề xuất 5 giải pháp 
đó là: Rà soát, đánh giá và bám sát thực tiễn của cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam trong tất cả các lĩnh vực 
đặc thù để xác định rõ thách thức, áp lực, nhằm tồn tại 
vượt qua khó khăn. Cùng với đó, tiếp tục đẩy nhanh và 
quyết liệt hơn nữa cắt giảm điều kiện kinh doanh, hoàn 
thiện hệ thống pháp luật để tạo thuận lợi cho DN có 
cơ hội tiếp cận thị trường, cũng như hoạt động đầu tư 
sản xuất. Trong đó, các dịch vụ công trực tuyến sẽ tiếp 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh
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tục được đưa lên cấp độ 3 và cấp độ 4 và việc cắt giảm 
điều kiện kinh doanh trong giai đoạn sau của Bộ Công 
Thương cũng sẽ tiếp tục được thực hiện ngay trong 
năm 2020. Chính phủ điện tử, cấp C/O điện tử cũng 
như các thủ tục khác cũng sẽ được triển khai ngay để 
hỗ trợ, minh bạch hóa và tạo thuận lợi cho DN. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển thị trường trong 
nước, coi đây là nền tảng quan trọng để tạo thuận lợi, 
hỗ trợ cho phát triển kinh tế năm 2020. Đó là khơi 
thông thị trường thông qua thương mại điện tử và 
hạ tầng thương mại; rà soát cùng các địa phương để 
hoàn thiện và nâng cấp hạ tầng thương mại nhằm kích 
cầu và tạo động lực lớn hơn cho phát triển thị trường 
trong nước; tiếp tục đấu tranh chống buôn lậu, gian 
lận thương mại hiệu quả hơn nữa bằng việc tập trung 
quyết liệt cho những địa bàn, mặt hàng đang là điểm 
nóng; thúc đẩy phát triển thị trường trong nước thông 
qua gói kích cầu tập trung cho một số ngành hàng có 
nhu cầu và tiềm năng phát triển, đặc biệt là gắn với đời 
sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

Đối với thị trường ngoài nước cũng sẽ được đặc biệt 
quan tâm trong nửa cuối năm 2020. Bộ Công Thương 
đang xây dựng đề án cụ thể cho từng thị trường, từng 
khu vực ngành hàng để tổ chức triển khai ngay sau khi 
dịch Covid-19 được kiểm soát, khống chế thành công 
trên thế giới. Sẽ tập trung 4 nội dung là mở cửa thị 
trường; hỗ trợ DN trong các hoạt động xúc tiến thương 

mại; gắn kết trong chuỗi cung ứng mới ở thị trường 
ngoài nước; các hoạt động phòng vệ thương mại, bảo 
vệ lợi ích của DN trong các vụ tranh chấp ở các thị 
trường ngoài nước.

Cuối cùng là tái cơ cấu chuỗi cung ứng, tập trung 
khai thác các Hiệp định thương mại tự do, các khung 
khổ hợp tác để xây dựng các chuỗi cung ứng mới thông 
qua các hoạt động đầu tư, thu hút đầu tư, liên kết đầu 
tư với các đối tác lớn trong hàng loạt các lĩnh vực công 
nghiệp trọng điểm, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp 
chế biến chế tạo, từ đó tạo ra vị thế mới của DN Việt 
trong các chuỗi cung ứng này.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng khẳng định, 
Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ cùng cộng đồng DN, hỗ trợ 
DN nắm bắt cơ hội, vượt qua khó khăn, khôi phục và 
phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm cho 
người lao động, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, phát 
triển đất nước.

Có thể nói, với sự cam kết đồng hành và chia sẻ 
khó khăn với cộng đồng DN từ phía Chính phủ, sự vào 
cuộc tháo gỡ trực tiếp cho DN từ phía các bộ ngành, 
địa phương, cùng những nỗ lực tự thân của các DN, 
tin tưởng rằng, cộng đồng DN trong nước sẽ nắm bắt 
tốt các cơ hội để tiếp tục tồn tại và phát triển, qua 
đó, thúc đẩy nhanh quá trình phục hồi của nền kinh 
tế đất nước

Đánh giá đúng tình hình thực tiễn của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ phù hợp
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Các doanh nghiệp đang cố gắng thích nghi 
với việc sản xuất kinh doanh (SXKD) trong 
bối cảnh dịch bệnh, còn Chính phủ, các 
bộ, ngành và địa phương đang tập trung 

triển khai các giải pháp tổng thể để tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp (DN), thúc đẩy tăng trưởng kinh tế…

tái khởi Động nền kinh tế 

Ngay từ khi dịch Covid-19 xuất hiện, Chính phủ 
đã chọn mục tiêu kép là vừa phòng chống dịch bệnh, 
vừa giữ tăng trưởng kinh tế. Đến lúc này, ở “mặt trận” 
phòng chống dịch, Việt Nam đã kiểm soát được dịch 
Covid-19 với những giải pháp ứng phó nhanh chóng, 
quyết liệt và linh hoạt. Còn trên “mặt trận” kinh tế, 
một số chính sách hỗ trợ DN, người dân chưa từng có 
trong lịch sử đã được ban hành và thực hiện như các 
gói giải pháp tiền tệ, chính sách gia hạn thời hạn nộp 
thuế, tiền thuê đất cho các đơn vị, cá nhân ảnh hưởng 
bởi dịch Covid-19 hay việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu 
tư công, xúc tiến xây dựng các kịch bản phục hồi kinh 
tế hậu Covid-19... Nếu được tổ chức tốt thì đây sẽ là 
một động lực quan trọng giúp DN trụ vững và vượt qua 
được khó khăn.

Đáng chú ý, một tư duy mới về sống chung với dịch 
bệnh cũng dần được hình thành. Nhiều DN đang tự 
thay đổi mình để ứng phó và thích nghi với bối cảnh 
dịch bệnh, trong đó, nhiều DN đã chuyển hướng tập 
trung vào thị trường nội địa, nhất là áp dụng giải pháp 
kinh doanh thông qua môi trường thương mại điện 
tử (TMĐT). Ông Đặng Hoàng Hải - Cục trưởng Cục 
TMĐT và Kinh tế số, Bộ Công Thương cho biết, TMĐT 
trong bối cảnh dịch bệnh đã có một "cú hích" đáng kể. 
Rất nhiều người, nhiều DN chưa tham gia TMĐT, giờ 
đã tham gia. Những mặt hàng chưa từng có mặt trên 
sàn TMĐT, giờ cũng đã xuất hiện. Để hỗ trợ DN và 
người tiêu dùng, thời gian vừa qua, Cục đã triển khai 
nhiều giải pháp, trong đó tập trung hỗ trợ khâu thanh 

toán; xây dựng website; đào tạo trực tuyến các kỹ năng 
cơ bản.

Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cho biết, Bộ 
sẽ xây dựng một kế hoạch hành động để đưa nền kinh 
tế trở lại bình thường cũng như phấn đấu các mục tiêu 
phát triển của năm 2020. Riêng về công tác khơi thông 
thị trường, Bộ giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị chức 
năng để đánh giá lại các cơ hội cũng như các dư địa của 
thị trường, kể cả thị trường trong nước và ngoài nước để 
phát triển thị trường, tiêu thụ sản phẩm của các ngành 
sản xuất - các ngành công nghiệp của Việt Nam, trong 
đó tập trung vào các ngành công nghiệp quan trọng như 
dệt may, da giày, đồ gỗ, điện tử, công nghiệp chế biến 
thực phẩm, chế biến nông sản, thủy sản…".

Cần nâng Cao hiệu quả việC triển khai 
CáC gói hỗ trợ

Mặc dù nguồn lực kinh tế của đất nước còn hạn 
hẹp nhưng Chính phủ vẫn đưa ra được các gói giải 
pháp về tài chính, tiền tệ nhằm hỗ trợ người dân và 

Hỗ Trợ doaNH NgHiệp pHục Hồi SXKd

Sau gần một tháng thực hiện giãn cách xã hội, dịch Covid-19 trong nước cơ bản được khống 
chế, Việt Nam chuyển sang trạng thái “bình thường mới”, đó là, từng bước nới lỏng các biện 
pháp giãn cách xã hội, khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt, đảm 
bảo vừa chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội.

Quỳnh Anh

sau dịch bệnh

Chính phủ đang triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ DN phục hồi 
sản xuất sau dịch bệnh
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DN, thì có thể thấy rằng, nỗ lực của Chính phủ là rất 
lớn. Nhưng điều quan trọng là phải đảm bảo làm sao 
thực hiện được các giải pháp này một cách hiệu quả, 
hỗ trợ đúng địa chỉ, tránh lợi dụng trục lợi từ chính 
sách này. Đây là điều mà cơ quan quản lý nhà nước cần 
đặc biệt quan tâm, thậm chí cần phải có những chế tài 
để sao cho hạn chế đến mức thấp nhất việc lạm dụng 
những hỗ trợ.

Theo khảo sát nhanh của Phòng Thương mại và 
Công nghiệp VN (VCCI) thực hiện vào trung tuần 
tháng 4, có tới 50% DN đang khó tiếp cận với các gói 
hỗ trợ. Nguyên nhân chủ yếu là vấn đề về các thủ tục, 
quy trình, năng lực, sự minh bạch của DN và cả về sự 
tận tụy của các cán bộ công chức. Ông Vũ Tiến Lộc - 
Chủ tịch VCCI cho rằng, việc bảo vệ DN cần phải triển 
khai quyết liệt như chống dịch. Tính cấp thiết của việc 
tổ chức thực hiện các biện pháp hỗ trợ cũng như cải 
cách thể chế là vô cùng quan trọng. Để đẩy nhanh việc 
đưa các gói hỗ trợ vào cuộc sống thì cần phải có cách 
tiếp cận từ hai phía, tức là, không chỉ các DN tìm đến 
các ngân hàng, các cơ quan quản lý nhà nước mà ngược 
lại, các đơn vị này cũng nên chủ động tìm đến các DN 
có tiềm năng đang gặp khó khăn tạm thời để hỗ trợ. 
Nếu làm được như vậy thì việc triển khai các giải pháp 
sẽ nhanh gấp đôi.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng, với nguồn lực hạn chế 
như hiện nay thì những gói giải pháp hỗ trợ kỹ thuật 
đóng vai trò hết sức quan trọng, thậm chí còn cần thiết 
và khả thi hơn sự hỗ trợ bằng tiền bạc. Trong bối cảnh 
này, vai trò của các hiệp hội DN là hết sức quan trọng, 
đặc biệt trong việc kết nối các DN giữa các hiệp hội với 
nhau, cũng như hỗ trợ DN xây dựng được cho mình 

một chiến lược kinh doanh ứng phó được với những 
thay đổi của thị trường và kế hoạch khôi phục SXKD 
sau dịch. 

Bên cạnh đó, Chính phủ cần có một chính sách 
đầu tư hỗ trợ để giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
công nghệ sản xuất của các lĩnh vực. Cần ứng dụng 
mạnh mẽ công nghệ 4.0, thực hiện các dịch vụ ứng 
dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi công nghệ sản 
xuất để thay đổi nguồn nguyên liệu, tránh phụ thuộc 
quá nhiều vào một nguồn nguyên liệu từ bên ngoài. 
Thậm chí, chúng ta có thể tạo ra chuỗi cung ứng khép 
kín trong nước bằng cách hỗ trợ các DN đầu đàn mua 
những công nghệ tiên tiến của nước ngoài về để tạo ra 
chuỗi cung ứng trong nước hoặc chuyển đổi công nghệ 
sản xuất trong nước để sản phẩm đầu ra đạt được tiêu 
chuẩn của những thị trường cao cấp như EU hoặc các 
nước trong khối CPTPP. Khi đó, chúng ta sẽ không bị 
lệ thuộc vào nguồn cung hoặc đầu ra thị trường ở một 
vài quốc gia như hiện nay.

Theo các chuyên gia, kinh tế thế giới sau đại dịch 
Covid-19 sẽ có nhiều thay đổi, thương mại, đầu tư kinh 
tế sẽ đảo chiều, các chuỗi cung ứng sẽ được xây dựng 
theo hướng an toàn và tin cậy hơn. Do đó, Việt Nam 
cần phải nâng cấp mình trong các chuỗi giá trị và tích 
cực tham gia các chuỗi giá trị đó. Mà muốn làm được 
vậy thì phải có sự chuẩn bị tốt cả về thể chế, cơ sở hạ 
tầng và nguồn nhân lực. Quá trình phục hồi, tái khởi 
động của nền kinh tế Việt Nam phải là quá trình phục 
hồi sáng tạo và làm theo cách mới. Cộng đồng DN rất 
mong muốn Chính phủ tập trung vào công việc nền 
tảng để hỗ trợ cho sự phục hồi và phát triển của DN 
sau đại dịch

Các doanh nghiệp đang cố gắng thích nghi với việc SXKD trong bối cảnh dịch bệnh
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LuậT Hỗ Trợ DNNVV

Chưa đáp ứng đượC kỳ vọng

vẫn Chưa Đáp ứng ĐượC kỳ vọng

Không thể phủ nhận rằng, sau 02 năm triển khai, một 
số nội dung của Luật đã đạt được những kết quả nhất 
định và có tác động tích cực đến sự phát triển DNNVV. 
Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía cộng đồng DNNVV 
cho biết, đến nay DN vẫn chưa được thụ hưởng nhiều 
chính sách hỗ trợ, nhất là hỗ trợ mặt bằng sản xuất, giảm 
thuế, phí, tiền thuê đất, đổi mới công nghệ… Vẫn tồn tại 
khoảng cách giữa chính sách và thực thi, giữa kỳ vọng và 
yêu cầu thực tiễn của DN. Nhiều thủ tục hành chính, 
điều kiện đầu tư kinh doanh còn mâu thuẫn, không rõ 
ràng, gây khó cho DN, trong đó đặc biệt là khó khăn về 
tiếp cận vốn cho sản xuất kinh doanh.

Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội DNNVV 
Việt Nam cho biết, Luật Hỗ trợ DNNVV trong 2 năm 
triển khai còn gặp nhiều rào cản, chưa tạo thuận lợi cho 
DN phát triển. Các hoạt động hỗ trợ thì hiếm hoi, 
quy mô nhỏ, tản mát nên tác động đến DNNVV 
không đáng kể. Mặc dù Luật đã quy định rõ nhưng 
nhiều địa phương chưa bố trí kinh phí để hỗ trợ 
các DN. Các doanh nghiệp chưa triển khai được các 
hạng mục được ưu tiên, hỗ trợ, đặc biệt là vẫn yếu 
thế trong cạnh tranh, trong tiếp cận nguồn lực so 
với DN nhà nước và DN có vốn đầu tư nước ngoài. 
Vẫn biết các chính sách đưa vào thực tiễn đều có độ 
trễ và phải có thời gian để triển khai trong thực tế, 
nhưng sự chậm trễ này đang là những trở ngại lớn 

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) có hiệu lực thực hiện từ 01/01/2018 được 
coi là dấu mốc quan trọng, thể hiện rõ ý nghĩa chủ trương hỗ trợ một cách thiết thực và phù 
hợp với yêu cầu phát triển doanh nghiệp (DN), phát triển kinh tế của Chính phủ. Tuy nhiên, 
sau 2 năm triển khai, nhìn từ phía DN cho thấy, vẫn còn không ít bất cập, khiến khu vực 
DNNVV chưa thực sự được thụ hưởng đúng với mục tiêu, ý nghĩa của Luật này.

Đức Minh

Cộng đồng DNNVV kỳ vọng nhiều vào Luật hỗ trợ DNNVV
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kìm chế lực lượng sản xuất phát triển và đang làm 
nản lòng khối DNNVV.

Tại Dự thảo báo cáo 2 năm triển khai Luật Hỗ trợ 
DNNVV, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cũng chỉ ra một số 
tồn tại, bất cập trong quá trình triển khai Luật, điển 
hình như: Một số chính sách về hỗ trợ thuế thu nhập 
DN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thuế cho nhà 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo,… chưa triển khai được do 
quy định pháp lý chưa hoàn thiện, hay các cơ chế hỗ 
trợ tiếp cận vốn cho DNNVV thông qua bảo lãnh của 
quỹ bảo lãnh tín dụng, hỗ trợ vốn của Quỹ phát triển 
DNNVV thời gian qua chưa đạt được như kỳ vọng. 

Bên cạnh đó, một số chính sách cũng chưa đủ hấp dẫn, 
nguồn lực hỗ trợ chưa đủ để triển khai các chính sách hỗ 
trợ DN, đặc biệt là chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển 
đổi từ hộ kinh doanh chưa khuyến khích được các hộ kinh 
doanh có động lực chuyển đổi lên DN. Nguyên nhân theo 
phản ánh của địa phương và báo cáo đánh giá của Ngân 
hàng Phát triển châu Á là do chính sách thuế và chế độ 
thuế, kế toán, thanh kiểm tra,... Do đó, cần khẩn trương cụ 
thể hóa các chính sách này để tạo động lực thúc đẩy hộ 
kinh doanh chuyển đổi sang mô hình doanh nghiệp.

Hiện nay, việc tiếp cận hỗ trợ còn nhiều thủ tục 
rườm rà, gây tâm lý e ngại cho các DN khi tham gia 
các Chương trình, Đề án hỗ trợ của Nhà nước. Các 
DNNVV còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế trong việc 
thực hiện các thủ tục theo quy trình của Nhà nước, đặc 
biệt là vấn đề thanh quyết toán. Việc tiếp cận với các 
thông tin về các chính sách hỗ trợ còn khó khăn do các 
chương trình hỗ trợ vẫn đang nằm tản mạn ở các cơ 
quan, bộ ngành, địa phương, trong khi đó lại chưa có 
đầu mối thống nhất để tổng hợp cung cấp các thông 
tin về chính sách hỗ trợ cho DNNVV.

Ngoài ra, nhiều bất cập cũng xuất phát từ bản thân 
các DN, đó là những hạn chế về quy mô nhỏ, vốn chủ 
sở hữu và năng lực tài chính hạn chế, trình độ quản trị 
doanh nghiệp bất cập, thiếu phương án kinh doanh khả 
thi, số liệu thiếu chính xác, thiếu hoặc không đủ giấy tờ 
về tài sản đảm bảo; DNNVV chưa có sự hợp tác chặt 
chẽ với các Hiệp hội, tổ chức hỗ trợ, cơ quan quản lý 
nhà nước,... dẫn đến việc triển khai các hỗ trợ của Luật 
gặp nhiều khó khăn.

giải pháp nào Để Luật thựC sự tạo 
thuận Lợi Cho Dnnvv phát triển?

Luật hỗ trợ DNNVV ra đời được cộng đồng 
DNNVV đón nhận và đặt nhiều kỳ vọng sẽ là kênh 
hỗ trợ hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy các 

DNNVV phát triển. Với tỷ lệ chiếm tới hơn 90% DN 
đang hoạt động trên cả nước, thì sự đóng góp vào phát 
triển kinh tế xã hội của đất nước từ khối DNNVV là 
rất lớn. Nếu có sự hỗ trợ tích cực, kịp thời từ Luật hỗ 
trợ DNNVV thì DN sẽ được tăng thêm sức mạnh để 
phát triển. Vậy giải pháp nào để Luật hỗ trợ DNNVV 
triển khai có hiệu quả, hỗ trợ kịp thời, tạo thuận lợi cho 
DNNVV phát triển bền vững?

Một đại diện cộng đồng DNNVV cho rằng, cần 
tiếp tục nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, cải 
cách hành chính, đặc biệt là các thủ tục, trình tự thẩm 
định các bước về các dự án đầu tư, xây dựng, đất đai...; 
cần đối xử công bằng giữa DNNVV với các doanh 
nghiệp, nhà đầu tư lớn. Cùng với đó, phải đẩy mạnh 
truyền thông, xây dựng và hình thành cổng thông tin 
điện tử để giải đáp các thuận lợi, khó khăn khi triển 
khai Luật Hỗ trợ DNNVV tại các địa phương; đào tạo 
nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia, cố vấn và 
các cán bộ văn phòng Hiệp hội cấp tỉnh, thành để trở 
thành chuyên gia tư vấn cho các địa phương, các doanh 
nghiệp khi muốn thực hiện Luật…

Có thể nói, Luật Hỗ trợ DNNVV ra đời là dấu mốc 
quan trọng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Đảng, 
Nhà nước về ưu tiên phát triển DNNVV, DN khu vực 
kinh tế tư nhân trong nước trở thành động lực quan 
trọng cho phát triển kinh tế đất nước. Với mục tiêu 
này, hy vọng thời gian tới, các bộ ngành, địa phương sẽ 
có những hành động quyết liệt hơn để Luật thực sự đi 
vào cuộc sống và là động lực tạo sự phát triển mạnh mẽ 
của khối DNNVV, qua đó, đóng góp nhiều hơn nữa 
vào sự phát triển bền vững của đất nước

Luật hỗ trợ DNNVV sau hơn 2 năm thực hiện vẫn chưa được 
như kỳ vọng
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KHi cHuyểN Đổi Hộ KiNH doaNH
HoạT ĐộNg THeo LuậT doaNH NgHiệp

Theo Nghị quyết 35 của Chính phủ ngày 16/5/2016 thì mục tiêu đến 2020, cả nước sẽ có ít 
nhất 1 triệu doanh nghiệp hoạt động, trong đó có các doanh nghiệp có quy mô lớn, nguồn lực 
mạnh. Khu vực tư nhân Việt Nam đóng góp khoảng 48 - 49% GDP, khoảng 49% tổng vốn 
đầu tư toàn xã hội. Hàng năm, có khoảng 30 - 35% doanh nghiệp Việt Nam có hoạt động 
đổi mới sáng tạo...

Bích ngọc

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, để thực hiện được mục tiêu đề 
ra thì chúng ta cần phải làm gì để hỗ trợ 
khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi 
và đăng kí hoạt động theo Luật Doanh 

nghiệp. Trong thực tế, việc thực hiện mục tiêu này 
đang gặp không ít khó khăn và thách thức. 

Theo các chuyên gia, hiện kinh tế hộ gia đình ở 
nước ta đang là một lực lượng mạnh trong nền kinh tế 
với hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh, đóng góp 32% GDP. 
Mặc dù có nhiều thuận lợi, nhưng mô hình hộ kinh 
doanh cũng xuất hiện nhiều hạn chế khiến mô hình này 
khó có thể phát triển và đóng góp nhiều hơn cho tăng 

trưởng kinh tế đất nước. Nếu chính thức hóa hoạt động 
kinh doanh hộ kinh doanh sẽ nâng cao chất lượng lao 
động, thu nhập và tính ổn định. Ông Mạc Quốc Anh 
- Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ TP. 
Hà Nội chia sẻ: Chúng tôi cũng khảo sát nhiều hộ kinh 
doanh và họ cũng chia sẻ thẳng thắn. Họ không muốn 
lớn vì có quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều điều kiện 
nếu muốn trở thành doanh nghiệp. Khi hợp tác với đối 
tác, nhà đầu tư thì các đối tác cũng không yêu cầu họ 
trở thành các công ty.

Để khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi 
lên doanh nghiệp, Nhà nước đã có nhiều chính sách 

những khó khăn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

nghiên cứu - Trao đổi nghiên cứu - Trao đổi

ưu tiên. Mới đây, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 
47 quy định mới về thu lệ phí doanh nghiệp. Từ ngày 
20/9/2019, mức thu lệ phí đăng kí doanh nghiệp còn 
50.000 đồng/lần (trước là 100.000 đồng/lần). Nếu thực 
hiện đăng kí qua mạng điện tử, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn lệ phí 
đăng kí doanh nghiệp. Thông tư trên giảm phí công 
bố nội dung đăng kí doanh nghiệp từ 300.000 đồng 
xuống 100.000 đồng/lần. Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng 
Ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam cho biết: “Theo tinh thần của Luật Hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa và những Nghị định, Thông tư gần 
đây của Bộ Tài chính, thì thấy rằng, chính sách của 
Chính phủ là rất hợp lý, thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc 
Luật ban hành đã được 2 năm nhưng thời gian qua quá 
trình chuyển đổi này diễn ra chậm, chưa đáp ứng nhu 
cầu của các hộ kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Đại Trí - Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục Thuế, muốn quá trình chuyển đổi nhanh hơn, 
thì Bộ Tài chính phải xây dựng chế độ kế toán doanh 
nghiệp phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, 
phù hợp với đối tượng là hộ kinh doanh chuyển đổi lên 
doanh nghiệp. Sau đó một mặt để đảm bảo yêu cầu 
quản lý nhưng phải đơn giản hóa tới mức tối đa để cho 
các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể sử dụng được 
mà không làm tăng chi phí vận hành của doanh nghiệp. 
Mặt khác, nếu cứ áp dụng chính sách thuế khoán như 
hiện nay, hộ kinh doanh sẽ không có động lực chuyển 
đổi lên doanh nghiệp vốn đòi hỏi về các yêu cầu về 
báo cáo thuế, quyết toán thuế cao hơn rất nhiều so với 
thuế khoán. Giải pháp cần làm lúc này là giảm tối đa 
các điều kiện hoạt động cho nhóm doanh nghiệp nhỏ 
và siêu nhỏ, tạo tiền đề để khuyến khích hộ kinh doanh 
chuyển đổi lên doanh nghiệp chứ không phải chỉ dừng 
lại ở chính sách giảm phí như hiện nay.

Bà Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban Môi trường 
kinh doanh Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung 
ương cũng cho rằng, những quy định gần đây của 
Chính phủ chưa thực sự hấp dẫn cho các hộ kinh doanh 
chuyển đổi lên doanh nghiệp. Trong Thông tư 47 có 
miễn lệ phí cho hộ kinh doanh khi đăng kí chuyển đổi 
lên doanh nghiệp hay Nghị định 39 có nhiều hỗ trợ cho 
hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp nhưng các 
con số này đối với các hộ gia đình chưa thực sự hấp 
dẫn để họ phải thực hiện. Thông tư 47 chỉ thể hiện sự 
khuyến khích còn chưa phải động lực để họ thay đổi. 
Hộ kinh doanh chưa tin lắm vào sự minh bạch và an 
toàn khi lên doanh nghiệp. 

Một lý do mà khiến nhiều hộ kinh doanh không 
muốn lên doanh nghiệp là do không muốn thực hiện 
nghĩa vụ thuế theo đúng doanh thu thực tế, vì mức 
thuế khoán hằng năm mà các hộ đang nộp thấp 
hơn rất nhiều so với doanh thu thực. Mặt khác, việc 
chuyển đổi thành doanh nghiệp khiến các hộ phải mở 
sổ sách kế toán, lập báo cáo tài chính và nhiều thủ tục 
hành chính liên quan đến bảo hiểm, công đoàn, hợp 
đồng lao động, phòng cháy chữa cháy khiến chi phí 
tăng lên. Theo ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng 
Vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn, Tổng cục Thuế: 
Khoán thuế là phải khoán ở mức tối đa để khi lên 
doanh nghiệp nộp thuế theo thực tế kinh doanh, mức 
thuế nhẹ hơn. Bởi vì hiện nay chúng ta đang khoán 
thấp hơn với thực tiễn. Chính vì vậy người ta không 
muốn lên doanh nghiệp. Đấy cũng là một nguyên 
nhân về lợi ích. Nhưng vấn đề thứ hai là các quy định 
về thành lập doanh nghiệp, các thông tin chế độ báo 
cáo đối với doanh nghiệp cũng cần giảm nhẹ về thủ 
tục, bởi đối với hộ kinh doanh muốn chuyển đổi lên 
doanh nghiệp để mở rộng quy mô nhưng lại thiếu 
kiến thức và kĩ năng quản trị kinh doanh dưới mô 
hình doanh nghiệp như tài chính nhân sự, bán hàng 
rủi ro nên nhiều người chưa đủ tự tin để phát triển 
lên doanh nghiệp và chấp nhận kinh doanh ở quy mô 
hộ gia đình. Vì vậy, hộ kinh doanh thay đổi lên doanh 
nghiệp phải có quá trình cụ thể, cắt giảm nhiều hơn 
nữa nhiều thủ tục.

Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản 
lý kinh tế Trung ương được thực hiện với những hộ 
kinh doanh lớn tương đương doanh nghiệp nhỏ cho 
thấy: Chỉ có khoảng 8,7% hộ kinh doanh có vốn từ 
1 - 5 tỉ đồng nghĩ tới việc chuyển đổi thành doanh 
nghiệp. Tỉ lệ hộ kinh doanh có trên 10 lao động 
muốn trở thành doanh nghiệp chỉ có khoảng 5,63%. 
Vẫn có hơn 10% hộ còn e ngại không muốn thành 
doanh nghiệp. Nguyên nhân sâu xa mà các hộ kinh 
doanh không chuyển đổi thành doanh nghiệp là do 
cách thức quản lý. Đối với hộ kinh doanh hiện nay 
đóng theo thuế khoán và cách thức quản lý rất đơn 
giản. Nếu như hoạt động thành doanh nghiệp, các 
yêu cầu về quyết toán, thanh tra kiểm tra… phức tạp 
hơn rất nhiều. Yêu cầu về chế độ kế toán là như nhau 
giữa doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ. Chính vì thế, hộ 
kinh doanh chuyển đổi sang doanh nghiệp rất khó 
khăn vì họ phải tuân thủ tất cả quy định giống như 
một doanh nghiệp lớn. Nhà nước phải khuyến khích 
các hộ kinh doanh có tiềm năng bằng cơ chế chính 
sách thuận lợi hơn
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PTT&TT

MaY 10 tỔ ChứC đẠi hỘi đồng CỔ đÔng 
thưỜng niÊn năM 2020

Tổng công ty May 10 vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, 
tổng kết nhiệm kỳ 2015- 2019 và đưa ra phương hướng nhiệm kỳ 2020- 2024.

Tham dự Đại hội có các ông: Vũ Đức 
Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam, Chủ tịch HĐQT May 10; 
Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập 

đoàn Dệt May Việt Nam; Đặng Vũ Hùng - Phó 
Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam cùng 
46 cổ đông, đại diện sở hữu 26.875.725 cổ phần của 
Tổng công ty, đại diện cho 88,87% số cổ phần của 
Doanh nghiệp.

Tại Đại hội, các cổ đông đã được nghe các Báo 
cáo kết quả hoạt động SXKD, hoạt động của HĐQT, 
Ban Kiểm soát, tài chính năm 2019; Tờ trình Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2020; Tờ trình về việc bổ sung 
ngành nghề kinh doanh; Sửa đổi Điều lệ Tổng công ty; 
Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS.

Có thể nói, thời gian từ năm 2015-2019 là giai đoạn 
thế giới có nhiều biến động đã ảnh hưởng không ít đến 
các quốc gia đang phát triển trong đó có Việt Nam. 
Đó là sự kiện Brexit; Căng thẳng leo thang giữa Mỹ 
với Triều Tiên; Mỹ với Syria; Liên minh châu Âu với 

Nga... Đặc biệt, năm 2019 là chiến tranh thuơng mại 
Mỹ - Trung Quốc tác động lớn đến sự dịch chuyển 
đơn hàng may từ Việt Nam sang các nước Myanmar, 
Bangladesh, Campuchia, cũng như những áp lực về dịch 
bệnh Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu… Nhiều 
nước Châu Phi tham gia vào chuỗi cung ứng mới làm 
gia tăng các nước sản xuất, giá gia công giảm, đơn hàng 
bị san sẻ. Trong nước, các loại chi phí tăng cao, biến 
động lao động ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động 
của May 10. 

Tuy nhiên, mặc dù nền kinh tế còn nhiều khó khăn, 
thách thức, nhưng với sự nhạy bén, sáng tạo, dám nghĩ, 
dám làm của HĐQT cùng với sự đoàn kết, nỗ lực phấn 
đấu của toàn thể CBCNV, Tổng công ty May 10 đã hoàn 
thành các chỉ tiêu về hoạt động SXKD theo Nghị quyết 
của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã đề ra. So sánh 
năm 2019 với năm 2015 các chỉ tiêu cụ thể như sau:

Tổng doanh thu năm 2019 đạt 3.372,36 tỷ đồng, tăng 
23,06% (so với năm 2015); Lợi nhuận trước thuế năm 
2019 đạt 82,09 tỷ đồng, tăng 38,06%; Lao động bình 

Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2024 Chủ tịch HĐQT và cơ quan điều hành TCT May 10
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quân năm 2019 là 7.294 người, giảm 9,37%; Thu nhập 
bình quân của người lao động năm 2019 là 8.150.000 
đồng/người/tháng, tăng 20,09%.

Những tháng đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch 
bệnh Covid-19 đang ngày càng diễn biến phức tạp trên 
toàn cầu, ngành Dệt May Việt Nam nói chung và May 
10 nói riêng gặp vô vàn khó khăn, thách thức như thị 
trường xuất khẩu cũng như thị trường nội địa sụt giảm 
mạnh, khách hàng hủy, hoãn đơn hàng, thiếu nguồn cung 
nguyên phụ liệu… Trước tình hình đó, May 10 tiếp tục 
tìm kiếm giải pháp nhằm đẩy nhanh năng suất lao động, 
chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, sắp xếp lại nhân sự 
cũng như mô hình quản lý, tổ chức sản xuất, cải tiến tiền 
lương, đầu tư chiều sâu, thay đổi công nghệ sản xuất 
mới, vừa chống dịch, vừa duy trì sản xuất để đảm bảo 
thu nhập cho người lao động và cổ tức cho các cổ đông.

Phát biểu tại Đại hội, ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch 
HĐQT May 10 cho rằng, để Tổng công ty phát triển, 
trong thời gian tới cần định hình lại kết cấu mặt hàng, 
đánh giá lại hiệu quả của các đơn vị sản xuất, tạo cơ 
chế, tạo điều kiện khuyến khích nhân tài, xây dựng 
chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của May 10, quy hoạch 
và xây dựng hệ thống cửa hàng.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam (Vinatex) đánh giá các chỉ tiêu thực 
tế hoạt động của May 10 cần có sự cải thiện, đặc biệt 
là chi phí quản lý doanh nghiệp. Trong giai đoạn hiện 
nay, dịch bệnh Covid -19 sẽ làm thay đổi thế giới, nếu 
không thích ứng được sẽ thất bại, nên May 10 cần có 
các giải pháp cho quá trình phát triển, giải pháp cần 
mang tính đột phá.

Tại Đại hội, các cổ đông đã bầu ra HĐQT nhiệm 
kỳ 2020 - 2024 với 5 thành viên, gồm các ông: Vũ Đức 
Giang; Đặng Vũ Hùng; Thân Đức Việt; Bạch Thăng 
Long và bà Nguyễn Thị Bích Thủy. Trong đó, ông 
Đặng Vũ Hùng - Phó Tổng Giám đốc Vinatex, bà 
Nguyễn Thị Bích Thủy và ông Bạch Thăng Long - 
Phó TGĐ May 10 là thành viên thay cho ông Phạm 
Duy Hạnh, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, bà Nguyễn 
Thiên Lý nghỉ hưu theo chế độ. Tại phiên họp thứ 
nhất HĐQT đã bầu ông Vũ Đức Giang làm Chủ tịch 
HĐQT và ông Đặng Vũ Hùng là Phó Chủ tịch HĐQT.

Bà Thạch Thị Phong Huyền được bầu làm Trưởng 
ban Kiểm soát, bà Tạ Thu Hà và bà Đặng Thanh Huyền 
là thành viên. 

HĐQT đã ra quyết định cử ông Thân Đức Việt là 
Tổng Giám đốc; Ông Bạch Thăng Long và bà Nguyễn 
Thị Bích Thủy là Phó Tổng Giám đốc; Bà Phạm Bích 
Hồng, ông Hoàng Thế Nhu và ông Nguyễn Ánh Dương 
là Giám đốc điều hành Tổng công ty May 10. 

Đại hội cổ đông May 10 đã thành công tốt đẹp, 
100% cổ đông tham dự đều nhất trí với Nghị quyết 
đưa ra của Đại hội là hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất 
kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025 cụ thể như sau: Tổng 
doanh thu đến năm 2025 tăng gấp 02 lần so với năm 
2020; Năng suất lao động tăng tối thiểu 5%/năm; Phát 
triển và giữ vững lao động ở mức trên 15.000 lao động; 
Thu nhập bình quân hàng tháng của người lao động 
năm 2025 tăng 1,5 lần so với năm 2020; Lợi nhuận hàng 
năm tăng 10% so với cùng kỳ; Cổ tức tối thiểu hàng 
năm đạt 15% (Riêng năm 2020 là 8%)

Cổ đông thông qua Nghị quyết Đại hội Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex phát biểu tại Đại hội
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Ngày 26/4/2016, Đảng ủy EVNNPT đã 
ban hành Nghị quyết số 20-NQ/DU 
về việc đẩy mạnh nghiên cứu, ứng 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng 

dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2016 - 2020. Đồng 
thời, chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh triển 
khai công tác ứng dụng KHCN vào quản lý, sản xuất - 
kinh doanh, cũng như đẩy mạnh phong trào phát huy 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm góp phần nâng cao 
hiệu quả sản xuất cũng như năng suất lao động. Do 
vậy, các phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng 
dụng KHCN, hợp lý hóa sản xuất đã đi sâu vào cán 
bộ công nhân viên. 

Đến nay, Tổng công ty đã và đang triển khai nhiều 
đề án quan trọng. Trong đó, đề án "Trạm biến áp số" 
đang được EVNNPT thí điểm tại trạm biến áp (TBA) 
220 kV Thủy Nguyên nhằm mục tiêu thử nghiệm công 

nghệ TBA số với giao thức truyền thông mức thiết bị. 
Đối với đề án “Hệ thống giám sát bản thể máy biến 
áp”, EVNNPT đang nỗ lực xây dựng thành công một 
hệ thống có khả năng thu thập các thông số, tình hình 
vận hành theo thời gian thực và đánh giá nhanh được 
tình trạng vận hành của máy biến áp nhằm phát hiện 
sớm các nguy cơ có thể xảy ra với máy biến áp. Từ đó, 
Tổng công ty sẽ đưa ra được giải pháp xử lý các vấn đề 
phát sinh trước khi sự cố xảy ra. Ngoài ra, Tổng công ty 
cũng đã đẩy mạnh ứng dụng thiết bị bay không người 
lái (UAV) trong công tác kiểm tra, quản lý vận hành 
đường dây và xử lý dây diều, vật thể lạ mắc vào dây 
dẫn. Việc ứng dụng UAV đã giúp EVNNPT tiết kiệm 
thời gian, công sức đối với công nhân, đặc biệt là giảm 
nguy cơ tai nạn lao động do trèo cao.

Đối với đề án “Ứng dụng công nghệ GIS trong 
quản lý vận hành lưới điện truyền tải”, EVNNPT đang 

Xác định khoa học công nghệ (KHCN) chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, trong 
những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã luôn chủ động, tích 
cực trong việc nghiên cứu, ứng dụng nhiều đề tài và giải pháp công nghệ vào phục vụ sản 
xuất, quản lý vận hành, qua đó góp phần quan trọng nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tính 
ổn định, an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tải.

Lê Anh

Đẩy mạNH TrIểN KHaI ứNG DụNG KHCN TroNG 
KIểm Tra, QuảN Lý VậN HàNH LướI ĐIệN TruyềN TảIEvnnpt

EVNNPT ứng dụng thiết bị UAV khiểm tra đường dây trên lưới điện truyền tải
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hướng tới mục tiêu số hóa dữ liệu lưới điện truyền tải 
để thay thế các phương thức quản lý thông tin, tài sản 
dưới dạng hồ sơ, bản đồ giấy. Đồng thời, có thể hiển 
thị thuộc tính không gian tài sản lưới điện truyền tải, vị 
trí sự cố, quá tải, khu vực mất điện, vị trí sét, mưa bão… 
trên nền hệ thống thông tin địa lý. Cùng với đó, Tổng 
công ty cũng đang triển khai phát triển lưới điện thông 
minh nhằm giảm tổn thất điện năng lưới điện truyền 
tải, nhằm nâng cao năng suất lao động và hiệu quả vận 
hành. Nếu ứng dụng thành công, năng suất lao động 
trong toàn Tổng công ty sẽ tăng mạnh và theo tính 
toán đến cuối năm 2020, số lao động/km đường dây 
của EVNNPT sẽ đạt ≤ 0,19 người/km (so với năm 2017 
là 0,295 người/km); Sản lượng điện truyền tải/lao động 
≥ 30,5 triệu kWh/ người (so với năm 2017 là 17,83 triệu 
kWh/người). Ngoài ra, tỷ lệ tổn thất điện năng, suất sự 
cố và thời gian xử lý sự cố sẽ giảm mạnh so với những 
năm trước đây.

Đặc biệt, EVNNPT luôn xác định chất lượng 
nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để triển 
khai thực hiện tốt mục tiêu tăng cường đổi mới công 
nghệ, ứng dụng KHCN, cũng như quyết định đến sự 
thành công của doanh nghiệp. Theo đó, Tổng công ty 
đã tập trung quan tâm tới công tác đào tạo và phát 
triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện Tổng công 
ty đã xây dựng được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ thuật 
các cấp có trình độ cao và đáp ứng tốt các yêu cầu 
của công việc.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi "Chiến 
lược ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong 
lĩnh vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến 
năm 2040", EVNNPT đã đề ra một loạt các nhóm giải 
pháp, trong đó tập trung vào các giải pháp tổ chức, 
quản lý như: Tổng công ty sẽ tiếp tục tích cực nghiên 
cứu, ứng dụng công nghệ sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị 
mang điện (hotline). Đồng thời, bổ sung các công cụ, 
dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm hiện đại cho công tác 
bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành; Triển khai các giải pháp 
nâng cao độ ổn định, tin cậy cho hệ thống điện; Tiếp 
tục ứng dụng trạm điều khiển từ, trạm không người 
trực; Thực hiện các giải pháp điều chỉnh hệ thống điện 
(kháng, tụ…); Trang bị các hệ thống giám sát tình trạng 
vận hành thiết bị, ứng dụng các công nghệ hao tổn thấp 
(MBA, dây dẫn…); Tiếp tục hợp tác với các trường đại 
học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để nghiên 
cứu, thử nghiệm, đào tạo, ứng dụng tiến bộ KHCN mới 
vào quản lý vận hành và đầu tư phát triển lưới điện 
truyền tài. 

Đối với nhóm giải pháp ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin, EVNNPT sẽ đẩy nhanh hoàn thành 
việc triển khai mạng WAN toàn Tổng công ty; Hoàn 
thành triển khai hệ thống giám sát truyền dẫn mạng 
WAN; Triển khai dự án trang thiết bị bảo đảm an toàn, 
ổn định cho hệ thống mạng thông tin; Hoàn thành xây 
dựng hệ thống quản lý dữ liệu đo đếm… Cùng với các 
biện pháp trên, Tổng công ty cũng hết sức quan tâm, 
thành lập các tổ hỗ trợ sáng kiến nhằm tiếp tục hoàn 
thiện sáng kiến để ứng dụng vào sản xuất, vận hành. 
Bên cạnh đó, có chế độ động viên, khen thưởng kịp 
thời các tác giả có sáng kiến áp dụng hiệu quả

EVNNPT ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo gắn trên UAV 
để nhận diện thiết bị trên đường dây thông qua hình ảnh 
chụp được
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Theo dự kiến vào cao điểm mùa Hè sắp 
tới tại miền Bắc, phụ tải cực đại của 
EVNNPC sẽ đạt 13.400 MW và trong 
một số ngày nắng nóng cực đoan, Pmax 

có thể đạt tới ngưỡng 14.000 MW do các nhà máy 
và hộ gia đình trên địa bàn Tổng công ty quản lý sử 
dụng nhiều thiết bị làm mát. Điều này sẽ tạo ra những 
áp lực lớn trong công tác đảm bảo cấp điện đối với 
ngành Điện miền Bắc.

Tuy nhiên, do sớm lường trước được nhu cầu sử 
dụng điện của khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng 
nóng, EVNNPC đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp và 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chuẩn bị cho mùa nắng 
nóng 2020 với tinh thần “Chủ động, sẵn sàng ở mức cao 
nhất để ứng phó kịp thời khi xảy ra tình trạng thời tiết 
cực đoan trên hệ thống điện”. Theo đó, EVNNPC đã 
yêu cầu các Công ty Điện lực thành viên lập kế hoạch 
và đăng ký công tác sửa chữa lưới điện theo đúng quy 
định, đẩy nhanh các dự án đầu tư, cải tạo lưới điện 
trung thế để đảm bảo nhu cầu công suất phụ tải; Thiết 
lập chế độ thiết dây cơ bản để đảm bảo vận hành tối 
ưu lưới điện trung áp và khai thác khả năng mang tải 
của các máy biến áp 110 kV; Chủ động làm việc với các 
khách hàng lớn để thực hiện tiết giảm công suất theo 
mức phân bổ khi có yêu cầu.

Đồng thời, các Công ty Điện lực cần chú trọng tăng 
cường công tác kiểm tra, rà soát đường dây và trạm 
biến áp, trang bị dụng cụ, vật tư dự phòng và đẩy mạnh 
ứng dụng sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện bằng công 
nghệ Hotline (sửa chữa không cắt điện) để xử lý sự 
cố, cũng như khắc phục nhanh nhất khi có sự cố bất 

thường trên lưới điện quản lý. Ngoài ra, các Công ty 
Điện lực phải thường xuyên theo dõi, cập nhật nhu cầu 
phụ tải mới phát triển trên địa bàn quản lý để nắm bắt 
kế hoạch sản xuất của khách hàng sử dụng điện; Kiểm 
tra, lập phương án điều hòa phụ tải trong trường hợp 
thiếu nguồn (nếu xảy ra) và thực hiện nghiêm túc các 
mệnh lệnh sa thải phụ tải của các cấp điều độ khi thiếu 
nguồn hoặc quá tải lưới điện.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã thực hiện đôn đốc 
tiến độ thi công một số công trình mới 220 kV, 110 kV. 
Đồng thời, tập trung đóng điện các dự án trạm biến áp 
mới, các dự án nâng công suất, lắp máy biến áp T2 tại 
các khu vực đặc biệt thường xuyên phải mang tải cao 
như: Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hải Dương, 
Thái Bình, Nam Định, Vĩnh Phúc… trước quý II/2020. 

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, mùa Hè năm 2020 sẽ có 
mức nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ trung bình cao hơn nhiều năm từ 0,5 - 1 độ C. Do 
vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trong thời gian tới sẽ tăng cao. Để đảm bảo cung 
ứng điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát triển KT-XH, cũng như nhu cầu sinh 
hoạt của người dân trong cao điểm mùa nắng nóng sắp tới, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã và đang tập trung đồng bộ nhiều giải pháp.

Tuấn Anh

Đảm bảo cuNg ứNg ĐiệN aN ToàN, ổN ĐịNH
cHo mùa NắNg NóNg 2020

EVnnPc: Đồng bộ các giải PháP

EVNNPC đẩy mạnh việc tuyên truyền tới khách hàng sử dụng 
điện tiết kiệm
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Mặt khác, EVNNPC cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với 
Công ty mua bán điện/A1 trong việc tăng khả năng 
mua điện từ Trung Quốc thông qua các đường dây 
220 kV Guamam, Malutang và triển khai mua điện 110 
kV qua nguồn Thâm Câu - Móng Cái để đảm bảo cân 
bằng, cung ứng điện trong mùa nắng nóng.

Với phương châm, đảm bảo cung ứng điện an toàn, 
đáp ứng nhu cầu đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của 
nhân dân 27 tỉnh, thành phía Bắc trong mùa khô năm 
2020, EVNNPC yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm 
việc tiết kiệm điện (TKĐ) và tuyên truyền TKĐ trong 
nhân dân. Cụ thể, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị 
điện lực thực hiện nghiêm việc TKĐ với những nhiệm vụ 
như: “Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 
7/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ về TKĐ tới các đơn 
vị thành viên và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao 
động trong đơn vị TKĐ trong sản xuất, kinh doanh và 
sinh hoạt hàng ngày tại gia đình; Đưa nội dung tiết kiệm 
vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp 
hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm tại 
các đơn vị; Phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên 
phát động phong trào thi đua TKĐ tại nơi làm việc cũng 
như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ nhân viên, người 
lao động; Triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải đối 
với các khách hàng đã ký kết thực hiện.

Đặc biệt, các đơn vị điện lực cần phải tăng cường 
công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình sử dụng điện 

an toàn, tiết kiệm và hiệu quả bằng cách sử dụng các 
sản phẩm, thiết bị có dán nhãn năng lượng; Sử dụng 
các sản phẩm đèn LED thay thế bóng đèn sợi đốt; Thay 
bình đun nước nóng sử dụng điện bằng năng lượng mặt 
trời; Tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết; Hạn chế 
sử dụng nhiều thiết bị điện cùng một lúc vào giờ cao 
điểm; Điều chỉnh điều hòa ở chế độ phù hợp từ 26 độ 
C trở nên…

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC 
cho biết: EVNNPC sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để đảm 
bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa 
các yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến việc cung ứng 
điện phục vụ phát triển KT - XH và sinh hoạt của nhân 
dân. Tổng công ty sẽ không thực hiện kế hoạch công 
tác trên lưới điện khi thời tiết ngoài trời trên 36 độ C 
và người dân hoàn toàn yên tâm vì EVNNPC sẽ không 
cắt điện luân phiên trong các tháng cao điểm mùa nắng 
nóng năm nay.

Tin rằng, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt 
của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cũng như tinh thần 
chủ động của CBCNV các Công ty Điện lực trong 
việc đưa ra những giải pháp cấp bách nhằm đối phó 
với tình hình thời tiết nắng nóng trong thời gian tới, 
EVNNPC sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
SXKD, quản lý vận hành lưới điện an toàn mà còn 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và 
phát triển KT-XH

EVNNPC đẩy nhanh tiến độ, nâng công suất TBA để đảm bảo chống quá tải lưới điện mùa nắng nóng 2020
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hbT ViệT nam Và các giải PháP 

TiếT Kiệm NăNg LượNg Hiệu Quả
Tiết kiệm năng lượng (TKNL) là một trong những cách giúp các doanh nghiệp giảm thiểu 
tối đa chi phí, duy trì hoạt động và phát triển sản xuất bền vững. Những năm gần đây, tại 
Công ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam, ban lãnh đạo Công ty đã ý thức được tầm 
quan trọng của việc TKNL và triển khai nhiều giải pháp, bước đầu đã mang lại hiệu quả 
tích cực.

hoA nguyễn

Xác định hoạt động sản xuất kinh doanh 
tại đơn vị mình sẽ phải tiêu thụ nhiều 
năng lượng, vì vậy ban lãnh đạo Công 
ty HBT Việt Nam đã xây dựng kế 

hoạch phù hợp, với các biện pháp quản lý, kỹ thuật 
có thể giảm tổn thất, giảm mức tiêu thụ năng lượng 
của phương tiện, thiết bị, để TKNL đạt hiệu quả nhất 
nhưng vẫn phải đảm bảo nhu cầu, mục tiêu đặt ra đối 
với quá trình sản xuất. 

Hiện tại, hệ thống dây chuyền sản xuất và nhà 
xưởng của HBT Việt Nam đã được đầu tư khá hiện 
đại, trong đó, hầu hết dây chuyền thiết bị công nghệ 
khép kín có xuất xứ từ các nước công nghiệp phát triển 
như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức…, bao gồm: Máy xẻ 
tôn silíc; máy cắt tôn; dây chuyền quấn đồng lá; dây 
chuyền quấn dây cao thế; lò sấy chân không; máy nạp 
dầu chân không… Việc đầu tư thiết bị, công nghệ hiện 
đại thay thế công nghệ cũ, lạc hậu đã giúp Công ty tiết 
kiệm được điện năng và nhiên liệu, góp phần hạ giá 
thành sản phẩm.

Trong quá trình sản xuất, quy trình sấy và ủ nhiệt 
sản phẩm là một trong những công đoạn tiêu thụ nhiều 
điện năng, vì vậy Công ty đã đã sử dụng phương pháp 
phân vùng ra nhiệt để đảm bảo nhiệt chỉ cấp lên vùng 
có sản phẩm, thay vì việc phải cấp nhiệt cho toàn vùng, 
kể cả những vùng không có sản phẩm. Bên cạnh đó, 
thực hiện việc chuyển từ công nghệ sấy thường (sấy 
tuần hoàn) sang sấy chân không, với dây chuyền này 
sẽ tiết kiệm được 1/2 công suất điện so với trước kia.

Đối với chu trình ủ nhiệt, phục hồi từ tính thì phần 
ra nhiệt sẽ được từ hóa bằng dòng điện một chiều và 
cải tiến bằng cách tính toán chính xác giá trị, công 
suất từ hóa thay vì đặt ngưỡng mặc định với công suất 
cao như ban đầu để đảm bảo đạt chỉ tiêu về kỹ thuật, 

nhưng vẫn tiết kiệm được năng lượng. Ngoài ra, các 
thiết bị nâng hạ tại xưởng sản xuất cũng được thay thế 
bằng hệ thống con lăn thay vì cẩu trục như trước đây. 
Việc áp dụng những giải pháp này cũng là một cách 
giúp doanh nghiệp TKNL.

Một trong những giải pháp ít tốn kém nhưng có 
hiệu quả được Công ty quan tâm thực hiện, đó là việc 
tính toán bố trí quy trình sử dụng điện hợp lý, khoa 
học, như tránh vận hành các thiết bị tiêu thụ nhiều 
điện năng cùng lúc; hạn chế tình trạng máy móc thiết 
bị hoạt động không tải, vừa tránh hao mòn, vừa tiết 
kiệm điện (TKĐ); cắt giảm trên 80% bóng đèn thắp 
sáng vào ban đêm tại khu vực bảo vệ; dùng toàn bộ đèn 
compact TKĐ phục vụ chiếu sáng trong các phòng làm 
việc, khu vực hành lang và bếp ăn tập thể. Khu vực văn 
phòng Công ty đều được lắp đặt bằng kính cường lực 
để tận dụng ánh sáng tự nhiên thay vì xây kín toàn bộ; 
tại xưởng sản xuất cũng thực hiện lắp đặt các tấm tôn 
nhựa lấy sáng (khả năng lấy sáng 70-90%) nhằm cắt giảm 

Không gian tại các phòng làm việc của Công ty được lắp 
bằng kính cường lực để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên
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đèn chiếu sáng. Bên cạnh đó, việc tạo mát trong các 
phân xưởng được thực hiện bằng cách lắp quạt thông 
gió sẽ vừa giúp TKĐ, đồng thời tạo môi trường làm việc 
thông thoáng cho người lao động. 

Chia sẻ với phóng viên, Tổng giám đốc Nguyễn 
Đăng Quân cho biết: “Lãnh đạo Công ty chỉ có thể 
đề ra phương án TKĐ, còn ý thức và trách nhiệm của 
mỗi người lao động mới là nhân tố quan trọng. Bởi vậy, 
Công ty đã gắn bảng hướng dẫn để tạo thói quen văn 
hoá trong sử dụng điện tiết kiệm".

Thực tế, tại các phòng, ban, xưởng sản xuất, nhà 
ăn…, Công ty đều gắn biển “Tắt điện khi không sử 
dụng” nhằm tạo thói quen TKĐ cho mỗi CBCNV.

Hiện nay, Công ty cũng đang bắt đầu thực hiện 
triển khai hệ thống quản lý năng lượng tiêu chuẩn ISO 
50001:2011. Đây được coi là một công cụ đắc lực cho 
doanh nghiệp trong việc thiết lập, áp dụng và duy trì 
hệ thống quản lý năng lượng nhằm nâng cao hiệu suất 
sử dụng năng lượng.

Song song với việc đẩy mạnh TKNL tại Công ty, 
HBT Việt Nam cũng chú trọng sản xuất các dòng 
sản phẩm MBA giúp tiêu hao ít điện năng nhằm đáp 
ứng nhu cầu khách hàng. Cụ thể, đó là việc sản xuất 
các dòng MBA có hiệu suất cao nhưng lại tiêu hao 
điện năng ít, từ đó giúp TKĐ năng hiệu quả như MBA 
Amorphous. Đây là dòng MBA có lõi làm bằng thép 
vô định hình - loại vật liệu tiết kiệm điện năng - một ưu 
điểm vượt trội so với những MBA truyền thống sử dụng 
tôn cán lạnh. Nhờ vật liệu mới này, máy có thể giảm 

đến 80% tổn hao điện năng, giúp doanh nghiệp tiết 
kiệm một khoản chi phí rất lớn. Nhiệt độ khi hoạt động 
của máy này cũng thấp hơn các loại máy khác điều đó 
làm giảm đáng kể lượng CO2 thải ra môi trường, góp 
phần TKNL, bảo vệ môi trường và đáp ứng những yêu 
cầu đề ra của người tiêu dùng. Các sản phẩm này sau 
khi sản xuất xong đều được dãn nhãn TKNL trên phần 
thân vỏ giúp khách hàng dễ nhận biết.

Những giải pháp TKNL trên đây đã và đang giúp 
HBT Việt Nam giảm được chí phí sản xuất, giá thành 
sản phẩm, tăng tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên 
thị trường, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập sâu rộng với 
kinh tế thế giới hiện nay. Điều này không những mang 
lại lợi ích cho Công ty mà còn thể hiện trách nhiệm của 
HBT Việt Nam với xã hội đó là bảo vệ môi trường và 
đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai

Không gian nhà xưởng được lắp đặt các tấm tôn nhựa lấy sáng để hạn chế đèn chiếu sáng giúp TKĐ

Gắn biển “Tắt điện khi không sử dụng” ở nhiều vị trí tại khu 
vực nhà xưởng và văn phòng làm việc nhằm tạo thói quen 
TKĐ cho người lao động
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Ngày nay, dù ở bất kể quốc gia nào, bia luôn giữ vị trí cốt lõi trong văn hóa ẩm thực hay mỗi dịp 
gặp gỡ, chia vui. Tại Việt Nam, bia cũng góp mặt trong những ngày Tết, tiệc cưới hay bất kì dịp 
vui nào khi gia đình và bạn bè tụ họp. 

Bia rất đa dạng về chủng loại, hương vị, mùi thơm và màu sắc, vì vậy nhiều người trong chúng 
ta có thể lầm tưởng rằng phải cần rất nhiều nguyên liệu để làm ra một ly bia. Nhưng thực tế thì thành phần nấu 
bia lại đơn giản hơn chúng ta nghĩ nhiều. Bia là một thức uống hoàn toàn tự nhiên, hầu hết các loại bia trên thế 
giới được làm từ bốn thành phần tự nhiên - Nước tinh khiết, đại mạch, men bia và hoa bia.

Giờ thì bạn đã hiểu được nguồn gốc và thành phần của bia, còn chần chừ gì nữa mà không cùng chúng tôi tận 
hưởng ly bia yêu thích theo đúng chuẩn? Hãy làm theo một vài gợi ý sau nhé:

1. Bia nào - Ly nẤy 

Có thể bạn chưa biết, nhưng việc bảo quản bia sẽ 
quyết định hương vị của ly bia bạn yêu thích. Để lưu giữ 
hương vị tươi ngon của bia, bạn cần bảo quản bia ở nhiệt 
độ thấp, với chai/lon bia luôn dựng đứng và tránh xa ánh 
nắng mặt trời. Một chai bia mát lành được lấy ra từ tủ 
lạnh luôn có hương vị tươi mới hơn, phải không nào?

Bên cạnh đó, việc rót bia đúng ly cũng quan trọng 
không kém, bởi từng loại ly có thể tôn lên hương vị của 
từng loại bia khác nhau, trở thành bộ đôi không thể tách rời.

2. rót ĐÚng Chuẩn 

Kỹ thuật rót bia sẽ quyết định việc bạn có khám phá hết hương vị tuyệt vời của ly bia hay không. Nếu rót 
đúng cách và trong điều kiện đúng chuẩn, ly bia sẽ mang đến mùi thơm và hương vị khó cưỡng khiến trải nghiệm 
thưởng thức bia thêm hoàn hảo. 

Bạn có biết mỗi ly bia tươi khi được phục vụ tại các nhà hàng và quán bar đều phải trải qua Quy trình rót bia 
hoàn hảo? Và đây chính là 5 quy tắc quan trọng để phục vụ một ly bia hảo hạng:

1. Tráng ly qua nước lạnh

2. Rót bia ở góc nghiêng 45 độ

3. Gạt bọt bia với que gạt

4. Kiểm tra xem bọt bia được rót có dừng lại ở đúng vị trí cạnh ngang của ngôi sao đỏ

5. Đặt ly bia trên miếng lót ly, quay logo về phía khách hàng, và mời khách hàng thưởng thức

4 bước
Thưởng thức bia đúng chuẩn

Hàng ngàn năm qua, bia được yêu thích và trở thành thức uống có cồn lâu đời và được 
thưởng thức rộng rãi nhất trên thế giới. Những công thức nấu bia đầu tiên đã được ghi lại 
trong những tài liệu lịch sử từ thời Ai Cập cổ đại và nền văn minh Lưỡng Hà, và từ đó trở 
nên phổ biến trên toàn thế giới. 

Thúy Anh
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3. Bia nào - ẩm thựC nẤy

Trên thế giới có hơn 140 loại bia 
khác nhau, từ lager bia đến pilsner, 
stout và ale…, kèm theo đó là vô số 
cách kết hợp với ẩm thực vô cùng 
phong phú và hoàn hảo. Bất kể là món 
ăn có vị ngọt, cay, đắng hay mặn, có vị 
thảo mộc hoặc giàu vị chua, bia luôn 
luôn là một người bạn đồng hành lý 
tưởng.

Bên cạnh việc kết hợp với các món 
ăn, bia cũng là một nguyên liệu nấu ăn 
tuyệt vời. Dù là dùng để nướng, om, 
hầm, ninh hoặc làm nước sốt, chỉ cần 
sử dụng đúng loại bia, bạn sẽ thấy được 
sự khác biệt.

4. thưởng thứC ĐÚng Chuẩn 

Cuối cùng, bí quyết quan trọng nhất để bia luôn là một thức uống tuyệt vời - đó là thưởng thức có trách 
nhiệm, để mỗi cuộc vui đều kết thúc bằng những kỷ niệm đẹp cho bản thân và những người thân yêu. Vì vậy, hãy 
đừng quên thực hành một số thói quen sau đây để các buổi gặp gỡ luôn là những dịp vui nhé:

1. Đừng uống khi bụng đói;

2. Uống thật nhiều nước trong suốt buổi tiệc;

3. Và Đã uống rượu bia - Không lái xe

Đã uống rượu bia - không lái xe
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Từ khi cổ phần hóa vào giữa năm 2018 và trở thành thành viên lớn của Tập đoàn BRG đến 
nay, Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Công ty Cổ phần (Hapro) đã tái cơ cấu mạnh mẽ. 
Qua đó, Tổng công ty càng thêm vững bước trong hoạt động SXKD, khẳng định là người 
bạn tin cậy của người tiêu dùng. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, nhiều mặt hàng như 
thực phẩm, nhu yếu phẩm… vẫn được doanh nghiệp đảm bảo bình ổn giá, xứng đáng là một 
Thương hiệu Quốc gia, Thương hiệu mạnh Việt Nam…

nguyễn hoA

hỗ trợ ngưỜi tiÊu dùng việt
 trướC đẠi dịCh Covid-19,

Theo báo cáo thường niên đệ trình Đại 
hội cổ đông 2020 của Hapro cho thấy, 
thời gian qua, biến động giảm giá hàng 
hóa rất lớn trên thị trường thế giới nên 

tiềm ẩn nhiều rủi ro, gây ảnh hưởng đến kim ngạch và 
doanh thu hoạt động xuất khẩu nông sản, thực phẩm 
của Tổng công ty. Bên cạnh đó, chính sách nhập khẩu 
hàng nông sản của Chính phủ các nước cũng liên tục 
có những thay đổi, nhất là áp dụng chính sách thuế, 
rào cản thương mại, thay đổi việc áp dụng các tiêu 
chuẩn chất lượng, kiểm soát chất lượng hàng nhập 
khẩu đã tác động trực tiếp đến hàng hóa xuất khẩu 
của Hapro. Đặc biệt, những tháng đầu năm 2020, “cơn 
bão” Covid-19 toàn cầu đã làm cho các hoạt động 

xuất khẩu hàng nông sản gần như rơi vào trạng thái 
tê liệt. Thị trường bán lẻ trong nước cạnh tranh khốc 
liệt,… Tuy nhiên, trước những khó khăn đó, Hapro đã 
đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo SXKD ổn định, 
đảm bảo cuộc sống cho người lao động, cùng với Hà 
Nội và cả nước đảm bảo bình ổn thị trường tiêu dùng, 
nhất là vào thời điểm diễn biến phức tạp của đại dịch 
Covid-19.

khẳng Định tráCh nhiệm với Cộng Đồng

Cụ thể, trước những diễn biến mới của đại dịch 
Covid-19 vừa qua, Tập đoàn BRG đã chỉ đạo toàn bộ 
chuỗi siêu thị và cửa hàng BRGMart bao gồm Hapro 
Mart, Hapro Food, Intimex, Seika Mart, Fuji Mart chủ 

HaPro KHẳNG ĐịNH TráCH NHIệm VớI CộNG ĐồNG

Các hợp đồng kinh tế được ký kết ngay tại Hội nghị xúc tiến thương mại đã khẳng định uy tín thương hiệu Hapro trong lĩnh vực 
xuất khẩu thời gian qua
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động triển khai hàng loạt hoạt động thể hiện trách 
nhiệm của một doanh nghiệp kinh tế, thương mại lớn 
của Thủ đô trong việc đảm bảo an sinh xã hội. Trong 
đó, có thể kể đến chương trình chung tay hỗ trợ nông 
dân tiêu thụ dưa hấu gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm; 
kế hoạch dự trữ và chung tay cùng chính quyền các địa 
phương cung ứng đầy đủ các sản phẩm hàng hóa thiết 
yếu tới người dân với mức giá bình ổn; kịp thời mở các 
điểm bán hàng lưu động bán các mặt hàng tiêu dùng 
thiết yếu phục vụ người dân khu vực bị cách ly… 

Trong đó, đáng chú ý là việc mở thêm 10 cửa hàng 
bán lẻ Hapro Food trong chuỗi BRG Mart. Tại chuỗi 
siêu thị, rất nhiều sản phẩm khuyến mại hấp dẫn của 
Hapro đã gửi tới khách hàng như giảm giá từ 5% - 30%, 
ưu tiên tập trung nhóm các mặt hàng tiêu dùng thiết 
yếu như gạo Hapro Đồng Tháp, khẩu trang vải kháng 
khuẩn Hafasco, nước tinh khiết Pha lê - Thủy Tạ, mỳ 
ăn liền, dầu ăn, sữa hộp… Qua đó, Hapro đã thực hiện 
tốt nhiệm vụ của doanh nghiệp đối với cộng đồng, góp 
phần đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu phục vụ cho 
nhân dân Thủ đô trong thời điểm hiện nay.

Bên cạnh đó, ở các khu vực cách ly, để thể hiện 
trách nhiệm của một doanh nghiệp với cộng đồng, hệ 
thống siêu thị BRGMart đã phối hợp với chính quyền 
các quận, huyện tại Hà Nội triển khai cung ứng hàng 
hoá thiết yếu cho bà con trong khu vực đang bị cách ly. 
Cụ thể, đã cung cấp cho huyện Thạch Thất 3 tấn gạo 
Hapro Đồng Tháp và hỗ trợ 200 thùng mỳ cho bà con 
khu vực thôn Hạ Lôi, huyện Mê Linh - khu vực đang bị 
cách ly do dịch Covid-19

Ông Nguyễn Thái Dũng - Chủ tịch HĐQT Hapro 
chia sẻ: “Trong bối cảnh toàn dân đồng lòng chống 
dịch Covid-19, với vai trò là một đơn vị thương mại, 
kinh tế lớn của Thành phố Hà Nội, Hapro đã tập trung 
đẩy mạnh hoạt động bán lẻ, xây dựng nhiều phương án 
dự trữ hàng hóa và cam kết bình ổn giá bán các mặt 
hàng, góp phần tạo tâm lý yên tâm đối với người dân 
Thủ đô…”.

tiếp tụC LẤy hoạt Động xuẤt nhập 
khẩu Làm mũi nhọn

Cùng với hoạt động thương mại nội địa, thời gian 
qua, với lĩnh vực kinh doanh đa ngành, Hapro tiếp tục 
lấy hoạt động xuất nhập khẩu làm mũi nhọn. Trong 
đó, doanh nghiệp đã ưu tiên, tăng cường giới thiệu và 
chào bán các mặt hàng nông sản thế mạnh của Việt 
Nam như gạo, hạt điều, hạt tiêu, cà phê, dược liệu, 
thủ công mỹ nghệ… tại các hội chợ lớn của một số thị 
trường trọng điểm. Bên cạnh đó, tập trung phát triển 

một số mặt hàng xuất khẩu như mặt hàng chế biến 
thành phẩm, đóng gói bao bì mang thương hiệu Hapro 
để xuất khẩu trực tiếp vào một số chuỗi siêu thị, trung 
tâm thương mại lớn tại nước ngoài như: Gạo Hapro 
Đồng Tháp, hạt điều Hapro…. nhằm quảng bá và giúp 
nâng cao giá trị thương hiệu nông sản Việt.

Với những nỗ lực của mình, năm 2018, Hapro đã 
được Bộ Công Thương công nhận là doanh nghiệp xuất 
khẩu uy tín với 3 mặt hàng nông sản chủ lực, bao gồm: 
hạt điều, hạt tiêu; gạo lần lượt đứng thứ 3, 13 và 15 
trong danh sách doanh nghiệp xuất khẩu uy tín trên cả 
nước. Đây cũng là năm thứ 14 liên tiếp, doanh nghiệp 
này nằm trong danh sách “Doanh nghiệp xuất khẩu uy 
tín”. Cuối năm 2019, tại buổi “Lễ ghi nhận xuất nhập 
khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt mốc 500 tỷ USD” do 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, Hapro vinh dự 
là một trong 10 doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiêu biểu 
của cả nước tham dự Lễ trao giải này.

Thời gian tới, để tiếp tục giữ vững và khẳng định là 
một trong những thương hiệu hàng đầu Việt Nam, có 
sức cạnh tranh cao với các Tập đoàn kinh tế trong lĩnh 
vực thương mại và dịch vụ, Hapro đã và đang tiếp tục, 
không ngừng nỗ lực, cải tiến mọi lĩnh vực hoạt động để 
nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nhằm thoả 
mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, xứng đáng 
là người bạn đáng tin cậy và người đồng hành thuỷ 
chung của người tiêu dùng

Hệ thống bán lẻ BRG chung tay hỗ trợ nông dân tiêu thụ 
nông sản đang gặp khó khăn về đầu ra sản phẩm trước tình 
hình dịch bệnh COVID-19
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dự án MipEC rubik 360:dự án MipEC rubik 360:
ĐIểm SáNG Kỳ VọNG Của THị TrườNG BấT ĐộNG SảN Năm 2020ĐIểm SáNG Kỳ VọNG Của THị TrườNG BấT ĐộNG SảN Năm 2020

Vượt qua tác dụng tiêu cực của dịch COVID-19, Dự án Mipec Rubik 360 được nhiều chuyên 
gia bất động sản đánh giá là điểm sáng kỳ vọng của thị trường bất động sản năm 2020. 
Mipec Rubik 360 sở hữu điểm cộng về vị trí, thiết kế, chất lượng, tiện ích… đáp ứng trọn vẹn 
cả hai nhu cầu sống hoặc đầu tư.

Dịch COVID-19 đã khiến thị trường bất 
động sản chao đảo, nhiều dự án gần như 
bị đóng băng. Tuy nhiên, nhiều chuyên 
gia kinh tế nhận định, khi dịch bệnh qua 

đi, thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trở lại, vì đây là 
kênh trú ẩn tài chính an toàn nhất. Đặc biệt, thị trường 
sẽ dịch chuyển mạnh mẽ sang loại hình căn hộ chung 
cư và thúc đẩy gia tăng giá trị căn hộ do khan hiếm 
nguồn cung mới. Với nhiều lợi thế, Dự án Mipec Rubik 
360 là “điểm vàng” không chỉ là nơi trú ẩn tài chính 
an toàn, mà còn là nơi đáng sống nhất nhì giữa Thủ 
đô Hà Nội.

Tọa lạc tại địa chỉ số 122 - 124 Xuân Thủy, Cầu Giấy 
(Hà Nội), Mipec Rubik 360 được đánh giá nổi bật với 
thiết kế “Tinh tế và quy hoạch thông minh”. Đặc biệt, 
quận Cầu Giấy là địa chỉ vàng của trung tâm phát triển 
kinh tế - văn hóa - giáo dục, quy tụ đông đảo trí thức 
Việt Nam và cộng đồng người nước ngoài sinh sống 
và làm việc. Với 54 tiện ích toàn diện, Mipec Rubik360 
sở hữu pháp lý đầy đủ, minh bạch là điểm cộng được 
nhiều khách hàng đánh giá cao, an tâm lựa chọn.

Dự án Mipec Rubik 360 nằm ngay khu trung tâm 
phía Tây Hà Nội - như một làn gió mới giúp khắc phục 
cơn khát căn hộ trên thị trường với 976 căn hộ được thiết 
kế thông minh, tinh tế. Dự án khẳng định vị thế nổi bật 
trên thị trường với kết quả bán hàng ấn tượng: Hơn 400 
căn hộ được bán hết chỉ sau gần 2 tháng ra mắt.

Bên cạnh đó, Dự án nằm kế bên tuyến tàu điện trên 
cao Metro Nhổn - Ga Hà Nội, Mipec Rubik 360 giúp 
cư dân thuận tiện di chuyển đến trung tâm Thành phố. 

Điểm nhấn đáng chú ý của Dự án với thiết kế các 
căn hộ “3 không”: Thiết kế tối ưu không phòng tối - 
không khe hút - không góc chết, cùng với hệ thống 54 
tiện ích đa dạng, giúp mang lại xu hướng sống hiện đại 
cho cư dân tương lai. 

Các nhà đầu tư cho rằng, lợi thế thu hút khách 
hàng của Dự án là, với 976 căn hộ, sở hữu hơn 1.500 
chỗ đỗ xe ô tô - bảo đảm  mỗi căn hộ ít nhất một vị 
trí đỗ xe trong bối cảnh quỹ đất của các dự án cho đỗ 
xe rất hạn hẹp.

Hiện tại, với những ưu đãi đặc biệt về chính sách, 
khách hàng chỉ cần bỏ ra 260 triệu đồng là có thể sở 
hữu căn hộ tại Dự án Mipec Rubik 360, đồng thời được 
hỗ trợ lãi suất 0% cho tối đa 65% giá trị căn hộ đến thời 
điểm bàn giao nhà và tặng 2 năm phí dịch vụ quản lý. 
Đây là những chính sách lợi thế khiến Mipec Rubik 360 
thu hút đông đảo khách hàng quan tâm.

Mipec Rubik360 - Đẳng cấp sống lập phương

Mipec Rubik360 nổi bật với thiết kế 
tinh tế và quy hoạch thông minh 
với 54 tiện ích toàn diện

Mipec Rubik360 nổi bật với thiết kế 
tinh tế và quy hoạch thông minh 
với 54 tiện ích toàn diện

Mọi thông tin xin liên hệ:
Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Xuân Thủy
Địa chỉ: 122-124 Xuân Thuỷ, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 1800 6350
Website: www.mipecrubik360.com.vn
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nữ doanh nhân với sản phẩM 
“hàng tặng khÔng bán”

Trong những ngày phòng chống dịch Covid-19 căng thẳng vừa qua, nhiều cơ quan, đơn vị 
ở tỉnh Bắc Ninh đã kịp thời nhận được món quà tặng thiết thực là những chai nước rửa tay 
sát khuẩn của bà Đinh Thị Hồng, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương 
mại Phú Quang. PhạM Thuận Thành

Tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã An Bình, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, nơi 
bà Hồng mang quà tặng đến, có người 
tò mò hỏi: “Chị ơi, nhãn chai ghi giá bán 

69.000 đồng chắc “vụ này” chị kiếm nhiều lắm nhỉ?”. 
Bà Hồng tươi cười đáp: “Giá bán cũng có chút bí mật 
đấy ạ! Đó là năm sinh của tôi, ghi làm kỉ niệm, còn toàn 
bộ mặt hàng nước rửa tay sát khuẩn này tôi chỉ để tặng 
chứ không bán, không có lãi hay lỗ ở đây đâu nhé”. 

Ôi, đúng là một tấm lòng vì cộng đồng, nhất là 
đang mùa phòng chống dịch nóng bỏng này. Trong 
khi một số người nhạy bén may khẩu trang và mua bán 
khẩu trang kiếm bộn tiền thì bà Giám đốc này lại chỉ 
tặng không bán, đáng quý biết bao.

Doanh nghiệp của bà Hồng vừa đầu tư xây dựng, vừa 
đầu tư thương mại, trong đó đang quản lý hai nhà máy 
nước sạch với tổng mức đầu tư trên 304 tỉ đồng. Nhà máy 
Nước sạch An Thịnh công suất thiết kế 6.400 m3/ngày, 
công suất thực tế hiện nay là 2.800 m3/ngày, phục vụ gần 
10 ngàn hộ của các xã An Thịnh, Mỹ Hương, Trừng Xá, 
Lai Hạ, Trung Kênh và Trung Chính (huyện Lương Tài). 
Nhà máy nước sạch Quảng Phú công suất 10.700 m3/
ngày, công suất thực tế hiện nay là 4.000 m3/ngày, phục 
vụ gần 12 ngàn hộ của các xã: Quảng Phú, Bình Định, 
Lâm Thao (Lương Tài), An Bình, Nghĩa Đạo, Ninh Xá, và 
Trạm Lộ (huyện Thuận Thành). Khi dịch Covid-19 mới 
bùng phát trên thế giới và trong nước cũng đã có khuyến 
cáo cơ quan, gia đình, người dân chủ động thực hiện các 
biện pháp phòng chống dịch, bà Hồng lo ngay cho cán 
bộ, công nhân của Công ty. Với số lượng đông tới trên 
200 người thì nhu cầu khẩu trang, nước sát khuẩn là khá 
lớn. Công ty có sẵn phòng thí nghiệm hóa sinh, có cán bộ 
cử nhân ngành hóa, bà Hồng đề xuất nghiên cứu tự chế 
nước rửa tay sát khuẩn. Cử nhân Phạm Thị Trang Hoa 
đã liên hệ với các thầy cũ ở Khoa Hóa (Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật Hưng Yên) giúp đỡ. Công thức điều chế có sẵn 
theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới. Nguyên liệu 
dược mua ở các quầy thuốc. Nước cất tự chưng cất. Sau 

khi điều chế thành công nước rửa tay sát khuẩn và đã qua 
thực nghiệm sử dụng nội bộ, Giám đốc Hồng yêu cầu sản 
xuất lớn hơn để mang tặng các tập thể cần dùng nhiều. 
Cán bộ Phòng thí nghiệm tìm đến những cơ sở có uy tín 
cung cấp nguyên liệu để mua số lượng lớn và chai đựng. 
Ngoài ra còn đặt tem nhãn, hộp giấy. 

Đến nay, Giám đốc Đinh Thị Hồng đã tặng 5.000 
chai nước sát khuẩn loại 50ml, 6.000 chai nước sát khuẩn 
loại 250ml, 4.500 chai nước sát khuẩn loại 500ml và 70 
lít nước sát khuẩn trị giá trên 1 tỉ đồng. Nhiều cơ quan, 
đơn vị như: Phòng Giáo dục huyện Lương Tài; Trường 
Chính trị Nguyễn Văn Cừ; Công đoàn Lao động tỉnh; cơ 
quan huyện Thuận Thành; báo Bắc Ninh; các bệnh viện 
huyện: Lương Tài, Thuận Thành, Sản Nhi Bắc Ninh; các 
ngân hàng: Quốc dân (chi nhánh Bắc Ninh); Ngân hàng 
Nông nghiệp Gia Bình và Lương Tài; các xã Quảng Phú; 
An Thịnh; An Bình; Gia Đông; Hoài Thượng; Thị trấn 
Hồ; Phù Chẩn… và nhân dân địa phương nhận nước sát 
khuẩn của Công ty trao tặng. Ngoài tặng nước rửa tay 
sát khuẩn, Giám đốc Đinh Thị Hồng còn ủng hộ tiền mặt 
cho quỹ phòng chống dịch Covid-19.

Bằng những việc làm thiết thực, kịp thời, Giám đốc 
Đinh Thị Hồng và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng 
Thương mại Phú Quang đã thực hiện đúng tinh thần 
“Chống dịch như chống giặc”, góp phần vào chiến 
thắng dịch bệnh thời gian vừa qua

Chuẩn bị sản phẩm chai nước sát khuẩn trao tặng phòng dịch
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vật liệu xanh
Cho CuỘC sống xanh

GạCH KHôNG NuNG amaCCao

Trong thời đại ngày nay, xu hướng sản xuất sạch, phát triển bền vững, đòi hỏi con người 
luôn phải tìm tòi, sáng tạo, phục vụ cuộc sống với những sản phẩm thông minh, “xanh”, thân 
thiện môi trường. Gạch không nung Amaccao của Công ty TNHH Vật liệu Bata (Bata Co., 
Ltd - thành viên Tập đoàn Amaccao) là một trong những sản phẩm như thế.

hà Đăng

Hoạt động từ năm 2016 tới nay, Bata Co., 
Ltd đã cho ra đời và phục vụ thị trường 
nhiều sản phẩm cao cấp ngành Vật liệu 
xây dựng, Điện nước, Cơ khí,… Trong đó, 

gạch bê tông hay gạch không nung (GKN) Amaccao 
là một trong nhiều sản phẩm xây dựng với chất lượng 
vượt trội, dịch vụ hoàn hảo và giá thành rất cạnh tranh. 
Với nhiều ưu điểm, ưu thế trong sản xuất và dịch vụ, 
đến nay, gạch bê tông Amaccao tự hào đã vươn lên vị 
trí Top 1 thương hiệu toàn miền Bắc.

Có thể nói, bên cạnh sự tôn vinh và khuyến khích 
các tấm gương điển hình tiên tiến đi đầu trong công 
cuộc làm thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về 
vật liệu xây dựng không nung, sự kiện vinh danh này 

còn giúp thúc đẩy phát triển thị trường sản xuất và sử 
dụng vật liệu xây dựng không nung, góp phần vào việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và biến đổi 
khí hậu ở Việt Nam hiện nay.

Điều đó cũng cho thấy, việc tăng tỷ lệ sử dụng 
GKN trong ngành Vật liệu xây dựng so với gạch đất sét 
nung (gạch đỏ) là xu thế tất yếu của các nước trên thế 
giới và khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam.

Bên cạnh tiết kiệm tài nguyên đất sét, diện tích 
canh tác nông nghiệp,… sử dụng GKN trong lĩnh vực 
xây dựng còn tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, giảm 
khí thải, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi 
phí, người lao động không phải tiếp xúc trực tiếp với 

Lãnh đạo Amaccao và chuyên gia nước ngoài thăm và làm việc tại Nhà máy Gạch không nung Amaccao
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nhiệt độ cao,… Điều này không chỉ mở lối cho việc 
phát triển GKN trong ngành Xây dựng, thân thiện với 
môi trường, mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao cho 
người sử dụng.

Theo báo cáo của Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây 
dựng, từ trước tới nay, trong xây dựng, gạch đỏ vẫn 
được sử dụng rộng rãi. Để sản xuất loại gạch này phải 
dùng tới nhiều loại vật liệu, khoáng sản không tái tạo, 
nhiên liệu hóa thạch; sản phẩm được nung bằng lò 
thủ công hoặc lò tuy-nen, thải khí CO2 nên gây hiệu 
ứng nhà kính; người lao động phải làm việc trong môi 
trường độc hại. Đặc biệt, nguồn nguyên liệu dùng cho 
việc sản xuất gạch đỏ đang cạn kiệt do lượng phù sa 
bồi đắp ở các bãi ven sông không còn nhiều, dẫn đến 
sự thiếu hụt về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Kinh doanh 
Công ty TNHH Vật liệu Bata cho biết: “Các loại vật 
liệu xây dựng không nung, trong đó có GKN Amaccao 
được sản xuất với công nghệ khác biệt dựa trên sự rung 
ép cường độ cao để kết nối các loại nguyên liệu như xi 
măng, mạt đá, tro bay… thành một khối vật liệu cứng 
chắc và bền chặt. Nhờ công nghệ này, dây chuyền sản 
xuất GKN không phát thải các loại khí độc hại ra môi 
trường, không tiêu hao tài nguyên đất, không gây ô 
nhiễm như các lò gạch đất nung truyền thống”. 

Ngay từ thời kỳ đầu mới phục vụ thị trường, khi 
gạch bê tông chưa thịnh hành, GKN Amaccao đã luôn 
nỗ lực chinh phục bằng chính chất lượng, dịch vụ hoàn 
hảo và khát vọng đóng góp vào công cuộc ứng dụng 
công nghệ xanh vì người tiêu dùng. Cho đến nay, bằng 
cái tâm và khát vọng cống hiến nghiêm túc, thương 
hiệu GKN Amaccao đã chinh phục được những đối tác, 
khách hàng khó tính nhất. Đặc biệt là chiếm được tình 

cảm và lòng tin của người dân, các chủ đầu tư lớn, nhà 
thầu lớn, các đơn vị tư vấn giám sát và thi công như: 
VinGroup; SunGroup; Tân Hoàng Minh; Ecopark; 
Ciputra; Hancorp; EcoCity; Intracom; Geleximco;… và 
các khách hàng là các nhà thầu chuyên nghiệp như: 
Coteccons; Ricons; Centrel; Tập đoàn Hòa Bình; Delta; 
UDIC; Phục Hưng Holdings; Contrexim; TSQ Techco; 
Vinaconex; COFICO; Công ty Lạc Hồng; Công ty Bảo 
tàng Hồ Chí Minh,... 

Với mỗi dự án và công trình, Bata Co., Ltd - 
Amaccao Bricks không chỉ bán sản phẩm mà với trách 
nhiệm của mình, Gạch Amaccao còn tham gia trình 
diễn, đào tạo kỹ thuật xây trát và tư vấn để các chủ 
đầu tư, nhà thầu và người dân hiểu được đâu là sản 
phẩm chất lượng cao, được thiết kế bài bản và bảo 
vệ môi trường. Từ đó, góp phần xây dựng nên những 
công trình bền vững, thân thiện với môi trường. Đây 
cũng chính là sứ mệnh của GKN Amaccao

Gạch không nung Amaccao là sản phẩm thân thiện môi trường và là xu hướng vật liệu xây dựng  ngày nay

Một góc dây chuyền sản xuất hiện đại sản phẩm Gạch 
không nung Amaccao
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Ngày 7/5, Thủ tướng Chính phủ 
đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg 
về việc tăng cường tiết kiệm điện giai 
đoạn 2020 - 2025, trong đó yêu cầu 
cả nước phấn đấu tiết kiệm tối thiểu 
2% tổng điện năng tiêu thụ/năm.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, 
các doanh nghiệp và các tổ chức 
đoàn thể - xã hội thực hiện tốt việc 
tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở, 
bảo đảm hằng năm tối thiểu tiết 

kiệm 5% tổng điện năng tiêu thụ 
trong năm.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân 
quản lý vận hành hệ thống chiếu 
sáng công cộng, hệ thống chiếu 
sáng cho mục đích quảng cáo, 
trang trí ngoài trời, phải bảo đảm 
tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện 
năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 
- 2025 cho các hoạt động trên. Cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
phải tiết kiệm ít nhất 2% điện năng 

tiêu thụ trên một đơn vị sản phẩm/
năm…

MINH PHươNG

Năm 2020, ngành Điện lực Bắc 
Kạn đã xây dựng kế hoạch và triển 
khai đồng bộ các giải pháp, nhằm 
đảm bảo cung cấp điện đáp ứng 
nhu cầu của nhân dân, nhất là trong 
dịp nắng nóng cao điểm.

Trong đó, triển khai các phương 
án đầu tư chống quá tải các khu 
vực có phụ tải phát triển cao; Tăng 
cường công tác quản lý vận hành; 
Theo dõi chặt chẽ tình hình phụ tải 
và các máy biến áp để đảm bảo cấp 

điện mùa nắng nóng; Lập phương 
án đầu tư nâng công suất các máy 
biến áp có phụ tải lớn trên địa bàn 
toàn tỉnh; Chỉ đạo các đơn vị tăng 
cường kiểm tra, rà soát, khắc phục 
triệt để các khiếm khuyết trên lưới; 
Chủ động bố trí nhân lực, vật tư, xử 
lý nhanh chóng sự cố, giảm thiểu số 
lần và thời gian mất điện.

Đặc biệt hỗ trợ tư vấn người dân 
áp dụng một số giải pháp TKĐ như: 
Hạn chế sử dụng thiết bị điện công 

suất lớn, tiêu thụ nhiều điện năng vào 
giờ cao điểm; Thay toàn bộ bóng 
đèn sợi đốt bằng đèn Compact; Tận 
dụng triệt để ánh sáng tự nhiên; Lắp 
bình nước nóng năng lượng mặt trời; 
Sử dụng các thiết bị điện được gắn 
nhãn TKNL; Lắp điều hòa nhiệt độ 
có công suất phù hợp với không gian 
phòng; Xây dựng thói quen TKNL 
trong sử dụng thiết bị chiếu sáng và 
thiết bị điện… 

LINH ĐAN

Nhờ làm tốt công tác tuyên 
truyền, vận động, hỗ trợ tư vấn và 
hướng dẫn các hộ dân, cộng đồng 
các doanh nghiệp thấy được lợi ích 

của việc lắp đặt điện mặt trời mái 
nhà để góp phần giảm áp lực cho 
nguồn điện quốc gia nên rất nhiều 
cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và 
hộ gia đình đã đăng ký lắp đặt điện 
mặt trời, đến hết quý I/2020, ngành 
Điện Bình Định đã phát triển được 
565 khách hàng tham gia sử dụng 
điện mặt trời áp mái, với tổng công 
suất đạt 5.159,15kWp.

PC Bình Định còn cam kết tạo 
điều kiện thuận lợi nhất cho khách 
hàng trong việc thỏa thuận đấu nối, 

ký hợp đồng mua bán điện, nghiệm 
thu, thí nghiệm và lắp công tơ 2 
chiều miễn phí cho khách hàng. 
Đặc biệt, đã hoàn thành các thủ tục 
thanh toán cho hơn 244/565 khách 
hàng với số tiền gần 631 triệu đồng, 
số khách hàng còn lại đang chờ có 
giá điện mới để triển khai lắp đặt; 
tính đến ngày 20/4 đã có 8 khách 
hàng lắp đặt mới ĐMTMN có công 
suất ≥ 50kWp đăng ký đấu nối vào 
lưới điện của PC Bình Định, với tổng 
công suất lắp đặt lên 6.000kWp… 

MAI HươNG

thủ tướng Chính phủ Ban hành Chỉ thị tăng Cường tiết kiệm 
Điện giai Đoạn 2020 - 2025

pC BắC kạn tăng Cường CáC giải pháp thựC hiện
tkĐ trên Địa Bàn

Bình Định khuyến khíCh kháCh hàng Lắp Đặt Điện mặt trời 
mái nhà

Tuyên truyền TKĐ tới người dân

Giúp người dân lắp đặt pin năng lượng 
mặt trời trên mái nhà
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TiếT kiệm năng lượng

Nhằm đối phó với tình hình 
thiếu điện mùa hè năm nay, Công 
ty Điện lực Điện Biên đã tăng cường 
triển khai các hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao ý thức sử dụng 
điện tiết kiệm, vừa giảm chi phí giá 
thành cho các hoạt động sản xuất, 
kinh doanh vừa góp phần bảo vệ 
môi trường sống ứng phó với biến 
đổi khí hậu.

Ngoài việc tư vấn, khuyến khích 
người dân phối hợp với ngành Điện 

tham gia bảo vệ an toàn hành lang 
lưới điện, phòng chống cháy nổ, 
an toàn điện trong dân... thì ngành 
Điện địa phương cũng đã khuyến 
cáo người dân sử dụng dàn máy 
nước nóng năng lượng mặt trời 
giúp tiết kiệm chi phí điện năng, 
an toàn cho người sử dụng và thân 
thiện với môi trường; Hạn chế sử 
dụng máy điều hòa nhiệt độ, dùng 
quạt thay thế máy điều hoà khi thời 

tiết không quá nóng; Điều chỉnh 
nhiệt độ máy lạnh từ 24-26 độ C và 
đóng kín các cửa kính khi mở máy. 
Thay thế đèn sợi đốt bằng đèn tiết 
kiệm điện. Tắt các thiết bị điện khi 
không sử dụng, đó chính là lối sống 
xanh, thân thiện với môi trường, 
vừa tiết kiệm điện cho gia đình, vừa 
góp phần tiết kiệm năng lượng điện 
Quốc gia

MAI HươNG

Nhằm đối phó với tình hình 
cung ứng điện mùa khô năm 2020 
và các năm tiếp theo do điễn biến 
thời tiết phức tạp, gây thiếu điện, 
Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã 
thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ 
trong việc huy động những nguồn 
điện mới, củng cố lại nguồn lưới, 
bảo trì, bảo dưỡng theo kế hoạch 
và định kì chủ động trong việc đảm 
bảo cấp điện vào mùa khô.

 Công ty còn chú trọng công tác 
tuyên truyền tư vấn sử dụng TKĐ 
cho các cơ quan nhà nước, đơn vị 
sự nghiệp công lập trên địa bàn thực 

hiện TKĐ, hàng năm tiết kiệm tối 
thiểu 10% sản lượng điện tiêu thụ; 
Tắt các thiết bị dùng điện không cần 
thiết khi ra khỏi phòng và hết giờ 
làm việc; Thiết kế, lắp đặt hệ thống 
chiếu sáng chung hợp lý, giảm ít 
nhất 50% số lượng điện năng dùng 
cho chiếu sáng...; Chỉ sử dụng điều 
hòa nhiệt độ khi thật cần thiết và ở 
chế độ làm mát từ  26oC trở lên.

Đồng thời, tư vấn giúp các doanh 
nghiệp sử dụng đúng công suất, 
đúng mục đích và biểu đồ công suất 
đã ký kết; Bố trí kế hoạch sản xuất 
hợp lý, hạn chế tối đa việc huy động 

các thiết bị tiêu thụ công suất điện 
lớn trong giờ cao điểm, hạn chế các 
thiết bị hoạt động non tải, không để 
các thiết bị hoạt động không tải…; 
Tắt các thiết bị điện và đèn chiếu 
sáng trong thời gian nghỉ giữa ca

MH

Điện Biên: Đẩy mạnh tuyên truyền tkĐ và 
Chống Biến Đổi khí hậu

quảng ngãi: CáC giải pháp tkĐ Chủ yếu tập trung vào CáC 
Cơ quan, tổ ChứC, Doanh nghiệp tiêu thụ Điện Lớn

Ngành điện Quảng Ngãi gương mẫu 
lắp đặt giàn pin NLMT

Bốn tháng đầu năm 2020, Công 
ty Điện lực Phú Yên đã tổ chức 
hơn 24.334 lượt kiểm tra giám sát 
sử dụng điện, phát hiện 2.347 vụ vi 
phạm sử dụng điện với 28 vụ trộm 
cắp điện, 83 vụ vi phạm giá điện, 
10 vụ vi phạm công suất và 2.226 
vụ vi phạm khác. Qua đó, truy thu 
được 24.258 kWh do trộm cắp điện, 
với tổng số tiền bồi thường phải thu 
do vi phạm sử dụng điện hơn 168 
triệu đồng.

Để giúp người dân nâng cao nhận 
thức trong việc sử dụng điện hợp lý, 
TKĐ, tránh lãng phí dẫn tới có các 
hành vi lắp cắp điện, ngoài công tác 
tuyên truyền, vận động người dân, 
trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp 
tục mở các lớp tập huấn cho CBCNV 
phương pháp lọc khách hàng 01 địa 
điểm sử dụng điện có 02 công tơ, 
khách hàng từ 02 hộ có sản lượng bất 
thường, khách hàng có nhiều khoảng 
thời gian sử dụng điện không liên tục. 

Đồng thời, chỉ đạo chuyên môn nắm 
bắt các vướng mắc trong nghiệp vụ, 
giải quyết nhanh tháo gỡ vướng mắc 
kịp thời trong công tác kiểm tra sử 
dụng điện; tăng cường công tác kiểm 
tra, phát hiện những khu vực có tổn 
thất điện năng cao, phân tích nguyên 
nhân tổn thất cấp điện áp 22 kV, 
phối hợp với các cơ quan chức năng 
trên địa bàn xử lý triệt để các trường 
hợp trộm cắp điện…

LINH PHươNG

pC phÚ yên: kiểm tra phát hiện trộm Cắp Điện, góp phần 
tiết kiệm Điện năng
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Thời gian vừa qua, nhờ vào việc tận dụng 
diện tích mái nhà tại các Công ty Điện 
lực trên địa bàn Hà Nội, EVNHANOI đã 
triển khai lắp đặt giảm chi phí và lượng 

điện năng tiêu thụ tại trụ sở và các trạm biến áp, góp 
phần giảm công suất nguồn cho lưới điện Hà Nội, đồng 
thời, khi lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 
sẽ che được việc chiếu nắng trực tiếp từ mặt trời vào 
các tòa nhà, công sở.

Đặc biệt, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
Thủ đô lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái, tháng 
3/2020, EVNHANOI đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát 
triển điện mặt trời mái nhà trên địa bàn TP Hà Nội 
giữa Tổng công ty và Công ty cổ phần quốc tế Sơn 
Hà (Tập đoàn Sơn Hà). Theo đó, khách hàng tại Hà 
Nội khi tham gia lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái 
trong năm 2020 sẽ được hỗ trợ tiền mặt 2 triệu đồng 
cho hệ thống có công suất dưới 3 kWp và 5 triệu đồng 
cho hệ thống có công suất từ 3 kWp trở lên, thực hiện 
công việc thủ tục liên quan đến thay thế công tơ điện 
2 chiều và cung cấp dịch vụ bảo trì miễn phí cho hệ 
thống trong hai năm đầu.

Có thể nói, với người dân Thủ đô, việc lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời áp mái sẽ mang lại lợi ích to lớn, dễ 
kiểm chứng như: Làm giảm sức nóng cho các tòa nhà, 
công sở, giảm chi phí tiền điện, đồng thời góp phần 
làm giảm công suất nguồn cho lưới điện Hà Nội khi hệ 
thống điện có sự cố ngắn hạn trong những ngày thời 
tiết nắng nóng cực đoan.

Ông Vũ Thế Thắng - Phó Trưởng ban Kinh doanh 
EVNHANOI cho biết, vừa qua, EVNHANOI đã cho 
triển khai lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái tại 
trụ sở Tổng công ty, Trung tâm Sửa chữa điện nóng 
(hotline) - Công ty Lưới điện cao thế TP Hà Nội, Công 
ty Điện lực Nam Từ Liêm, các trạm biến áp 110 - 220 

kV… Việc sử dụng hệ thống năng lượng mặt trời đã và 
đang góp phần tiết kiệm điện, tăng hiệu quả sản xuất 
kinh doanh đồng thời bảo vệ môi trường, ứng phó biến 
đổi khí hậu.

Theo các chuyên gia ngành Điện cho biết, Việt 
Nam có tiềm năng phát triển điện mặt trời với tổng 
số giờ nắng trong năm là khoảng 1.400 - 3.000 giờ. Bởi 
vậy, việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà là một 
trong những giải pháp không những giúp các gia đình, 
doanh nghiệp giảm đáng kể chi phí tiền điện mà còn 
giúp giảm áp lực cung ứng điện cho ngành Điện, đặc 
biệt là vào mùa nắng nóng được dự báo có nhiều đợt 
kéo dài trong năm 2020.

Hiện nay, tại Hà Nội, bất cứ khách hàng nào cần 
tìm hiểu và có nhu cầu lắp đặt hệ thống điện mặt trời 
áp mái, xin vui lòng liên hệ với EVNHANOI qua các 
kênh tiếp nhận sau: Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
EVNHANOI với Tổng đài 19001288 (phục vụ 24/7); 
Truy cập website cskh.evnhanoi.com.vn hoặc các 
phòng giao dịch khách hàng tại các Công ty Điện lực 
trực thuộc

EVnhanOi

KHuyếN KHícH Lắp ĐặT ĐiệN mặT Trời áp mái
Hiện nay, sử dụng năng lượng mặt trời tại Việt Nam đã và đang là xu hướng được quan 
tâm, chú trọng đặc biệt, góp phần tiết kiệm điện năng nói riêng và tiết kiệm năng lượng 
nói chung cho quốc gia cũng như giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Do đó, việc lắp đặt, phát 
triển hệ thống điện mặt trời áp mái tại Thủ đô đang được Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội 
(EVNHANOI) khuyến khích.

nAM hà

Lắp đặt Điện mặt trới áp mái ở Hà Nội đang được khuyến khích
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Thời gian qua, để khuyến khích hơn nữa 
phát triển điện mặt trời áp mái, ngày 
8/1/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định số 02/2019/QĐ-TTg về sửa đổi 

một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 
11/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó thay vì 
hộ đầu tư điện năng lượng mặt trời (ĐNLMT) áp mái 
chỉ bán phần dư của điện từ nguồn ĐNLMT áp mái 
như quy định trước (qua cơ chế bù trừ), thì sẽ được bán 
toàn bộ lượng điện sản xuất từ ĐNLMT áp mái với giá 
ưu đãi, còn vẫn mua riêng rẽ điện của EVN với giá hiện 
hành, qua điện kế 2 chiều. 

Tại Hà Nam, phát triển mô hình điện mặt trời áp 
mái là một trong những nội dung nằm trong chương 
trình “Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả” trên 
địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong đó, Công ty 
Điện lực Hà Nam được UBND tỉnh giao là đơn vị phối 
hợp tổ chức thực hiện các biện pháp có thể giúp tiết 
kiệm tối đa nhất mức tiêu hao điện năng trên địa bàn 
toàn tỉnh và mô hình ĐNLMT áp mái từ đó đã được 
triển khai tích cực.

Việc lắp đặt ĐNLMT áp mái có nhiều ưu điểm, ngoài 
việc tiết kiệm và khai thác hiệu quả nguồn năng lượng 
sạch, công trình ĐNLMT còn giúp tăng cường chống 
nóng hiệu quả cho các công trình nhà ở, phân xưởng. 
Hơn nữa, các công trình ĐNLMT còn lắp đặt phân tán 
nên được đấu nối vào lưới điện hạ áp và trung áp hiện 
hữu, không cần đầu tư thêm hệ thống lưới điện truyền 
tải, tiết kiệm được nguồn vốn đầu tư. Tại các thành phố, 
hệ thống ĐNLMT được lắp đặt ở các mái nhà, trên nóc 
các phân xưởng, có tác dụng làm giảm quá tải lưới điện 
truyền tải từ các nguồn điện truyền thống.

Theo đại diện Công ty Điện lực Hà Nam cho biết: 
Mô hình ĐNLMT áp mái hiện đang được nhiều đối 
tượng áp dụng. Bởi thực tế, vốn đầu tư cho việc lắp 
đặt không quá lớn, thời gian sử dụng lâu dài. Khách 
hàng sử dụng ĐNLMT đấu với điện lưới thông qua một 
bộ phận hộp kỹ thuật. Nếu như công suất ĐNLMT 
không sử dụng hết, truyền tải bán lại cho ngành điện 
có thêm thu nhập. Vào ngày râm mát, công suất sử 
dụng ĐNLMT thiếu, điện lưới sẽ cấp bù bảo đảm nhu 

cầu sử dụng cho bà con và các đơn vị. Nếu như một hộ 
gia đình sử dụng khoảng 1 triệu đồng tiền điện/tháng 
thì chỉ mất khoảng 5-6 năm là thu đủ vốn, trong khi đó 
một công trình ĐNLMT sẽ sử dụng được ít nhất 20 năm 
hoặc có thể lâu hơn, như vậy chi phí cho việc lắp đặt và 
sử dụng ĐNLMT là tương đối rẻ. 

Từ thực tế đó, cuối năm 2019, Công ty Điện lực 
Hà Nam đã bàn giao 7 công trình ĐNLMT áp mái cho 
các trường Tiểu học và THCS trên địa bàn TP Phủ Lý 
và một số huyện như Duy Tiên, Lý Nhân, Kim Bảng…. 
Điều này  đã góp phần tiết kiệm điện năng, đồng thời 
còn mang ý nghĩa giáo dục cho các thế hệ học sinh tiếp 
cận với nguồn năng lượng xanh, hướng tới bảo vệ môi 
trường. Được biết, mỗi công trình đầu tư có trị giá 60 
triệu đồng (do Công ty Điện lực Hà Nam hỗ trợ miễn 
phí), có công suất 3 kWp phục vụ điện giảng dạy, học 
tập cho các nhà trường. Những công trình này sẽ được 
bảo hành 10 năm và có thời gian sử dụng 20 năm.

Hiện nay các công trình ĐNLMT áp mái được 
triển khai ở các doanh nghiệp và hộ gia đình trên địa 
bàn tỉnh Hà Nam, điều này vừa giúp giảm chi phí tiền 
điện, vừa tạo niềm tin cho khách hàng trong việc tạo 
ra nguồn điện dư bán lại cho ngành điện. Hiệu quả đầu 
tư không chỉ mang lại lợi ích kép cho khách hàng, mà 
còn góp phần tạo thêm nguồn năng lượng sạch, hướng 
tới mục tiêu phát triển năng lượng xanh và bền vững

PC Hà Nam

đẩY MẠnh MÔ hình điện nlMt áp Mái
Phát triển điện năng lượng mặt trời áp mái là một cách nhằm góp phần tiết kiệm điện năng 
và tạo ra nguồn năng lượng sạch phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Hà Nam là tỉnh đang tích cực 
triển khai mô hình này một cách có hiệu quả.

Trường An

Điện lực Lý Nhân kiểm tra điện NLMT áp mái tại một trường 
học của huyện Lý Nhân



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32

TiếT kiệm năng lượng

Chuyên đề Tiết kiệm năng lượng có sự phối hợp của Vụ TKNL và Phát triển bền vững

ninh bình: chú Trọng Việc

TiếT Kiệm NăNg LượNg TroNg doaNH NgHiệp
Những năm qua, Trung tâm Khuyến công, Xúc tiến thương mại và Phát triển cụm công 
nghiệp Ninh Bình (Khuyến công Ninh Bình) đã luôn chủ động, tích cực trong công tác tham 
mưu và thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên nhiều lĩnh vực. Trong đó, công tác hỗ trợ ứng 
dụng máy móc hiện đại ít tiêu hao năng lượng, cũng như triển khai kiểm toán năng lượng 
cho doanh nghiệp đã và đang đem lại nhiều lợi ích thiết thực.

Anh Tuấn

Toàn tỉnh Ninh Bình hiện có trên 3.000 
doanh nghiệp đang hoạt động với gần 
170.000 lao động. Tuy nhiên, một trong 
những rào cản lớn trong việc phát triển 

ngành công nghiệp của tỉnh hiện nay là còn nhiều 
doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ vẫn sử dụng 
những thiết bị lạc hậu, tiêu hao nhiều điện năng…, dẫn 
đến chi phí sản xuất cao, lợi nhuận thu về cho doanh 
nghiệp không lớn. Đứng trước thực tế đó, thời gian qua, 
Trung tâm Khuyến công Ninh Bình đã tổ chức nhiều 
đợt tuyên truyền và tư vấn cho các doanh nghiệp trên 
địa bàn cần phải ứng dụng công nghệ hiện đại ít tiêu 
hao điện năng, cũng như nâng cao nhận thức cho người 
lao động về ý thức sử dụng năng lượng một cách tiết 
kiệm và hiệu quả hơn. 

Trung tâm đã tư vấn nhiều giải pháp TKNL cho 
doanh nghiệp như: Tận dụng ánh sáng tự nhiên và sử 
dụng những bóng đèn tiết kiệm điện năng có hiệu suất 
chiếu sáng cao như đèn led thay cho bóng đèn sợi đốt; 
Cài đặt điều khiển hoạt động của động cơ với công suất 
hợp lý; Lắp các biến tần cho các động cơ trong dây 
chuyền sản xuất; Sử dụng hệ thống thông gió để làm 
mát nhà xưởng, máy móc và tạo không khí thoáng đãng 
để tiết kiệm năng lượng… Đặc biệt, hàng năm, Trung 
tâm đều dành một khoản kinh phí nhất định để hỗ trợ 
cho các doanh nghiệp ứng dụng máy móc hiện đại ít 
tiêu hao năng lượng, cũng như triển khai công tác kiểm 
toán năng lượng.

Điển hình như tại doanh nghiệp tư nhân Hệ Dưỡng 
(xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư), sau khi được Trung tâm 
Khuyến công Ninh Bình tư vấn và hỗ trợ một phần 
kinh phí để mua sắm bộ biến tần cho các động cơ trong 
dây chuyền sản xuất đá xây dựng, doanh nghiệp đã 
lắp đặt bộ khởi động Y/D cho máy xẻ đá 55 kW; Lắp 
biến tần cho động cơ kẹp hàm 130 kW, máy búa 110 
kW, máy xẻ 75 kW, máy cấp liệu rung 11 kW và động 
cơ máy xẻ 37 kW. Thông qua giải pháp trên, doanh 
nghiệp Hệ Dưỡng đã tiết kiệm được tổng lượng điện là 

199.981 kWh/năm và giảm lượng phát thải khí CO2 ra 
môi trường là 105,1 tấn/năm, tương đương với số tiền là 
339,8 triệu đồng/năm. 

Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Ninh Bình cho biết: Thời gian qua, Sở 
đã chỉ đạo sát sao Trung tâm khuyến công Ninh Bình 
trong việc thường xuyên tổ chức các buổi tư vấn và 
tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 
trong doanh nghiệp và đề nghị các đơn vị cử cán bộ 
tham gia các lớp tập huấn, đào tạo về quản lý năng 
lượng. Đồng thời, hỗ trợ một phần kinh phí cho các 
doanh nghiệp đầu tư máy móc, thiết bị đồng bộ, tổ 
chức phổ biến quy trình TKNL, qua đó góp phần tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm, mang lại hiệu quả về 
kinh tế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

TKNL đã và đang thực sự đem lại hiệu quả lâu dài 
cho các doanh nghiệp. Nhiều tỷ đồng đã được Trung 
tâm Khuyến công Ninh Bình dành ra để hỗ trợ, tư vấn 
các giải pháp về TKNL cho các doanh nghiệp là một 
khoản tiền không nhỏ nhưng nhờ đó, cộng đồng doanh 
nghiệp trên địa bàn đã nhận thức được và hình thành 
thói quen sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả hơn

Ứng dụng công nghệ biến tần giúp DN tư nhân Hệ Dưỡng tiết 
kiệm được nhiều điện năng trong việc sản xuất đá xây dựng
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bắc NiNH: côNg Tác TiếT Kiệm NăNg LượNg 
 Đã Thực sự Đi VàO chiều sâu

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ) đang trở thành vấn đề cấp bách 
nhằm đối phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng và quá trình biến đổi khí hậu. Những năm 
qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (Khuyến 
công Bắc Ninh) đã đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của 
nhân dân về sử dụng NLTK&HQ.

Lê Tuấn

Năm 2019, Trung tâm Khuyến công Bắc 
Ninh đã đưa vào triển khai chương 
trình sử dụng NLTK&HQ trên địa 
bàn tỉnh với nhiều nội dung thiết thực. 

Trong đó, Trung tâm tập trung giới thiệu các ứng dụng 
công nghệ khoa học - kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực 
năng lượng đến các doanh nghiệp và người dân để 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận 
với công nghệ hiện đại về sản phẩm tiết kiệm năng 
lượng (TKNL). Đồng thời, giới thiệu những ưu điểm của 
những thiết bị chiếu sáng TKNL. Theo đó, Trung tâm 
đã tổ chức các Hội nghị tập huấn về TKNL cho các 
cơ quan, đơn vị và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh; Phát 
động cuộc thi tìm hiểu về TKNL cho học sinh cấp tiểu 
học trên địa bàn tỉnh và phát hành hơn 7.000 quyển sổ 
tay "Em học TKNL". Ngoài ra, Trung tâm cũng phát 
hành hơn 7.000 cuốn sổ tay sử dụng NLTK&HQ trong 
gia đình tới các hộ dân; Tổ chức đánh giá sản xuất sạch 
hơn cho các doanh nghiệp; Xây dựng các phóng sự, 
chuyên đề về tuyên truyền tiết kiệm điện (TKĐ)…

Đặc biệt, Trung tâm Khuyến công Bắc Ninh đã 
phối hợp chặt chẽ với Công ty Điện lực Bắc Ninh trong 
việc tích cực tuyên truyền các biện pháp tiết kiệm điện 
năng đến doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, hỗ trợ 
thay bóng đèn sợi đốt bằng bóng đèn compact, phát 
tờ rơi, cẩm nang TKĐ, cũng như phát động các chương 
trình thi đua TKĐ; Làm việc với các đơn vị sản xuất 
lớn (Công ty Samsung Việt Nam, Công ty Canon, Tập 
đoàn Hanaka, Công ty Catalan… và Ban Quản lý các 
KCN tập trung, CCN làng nghề để ký cam kết tiết kiệm 
mỗi năm ít nhất 1% sản lượng điện và hạn chế công 
suất các thiết bị sử dụng điện lớn vào giờ cao điểm. 

Đối với Chương trình Giờ Trái đất, Trung tâm đã 
tiến hành treo hàng ngàn băng rôn, phướn các loại, trên 
2.000 tờ rơi, poster với các nội dung tuyên truyền cho 
chiến dịch "Giờ Trái đất" năm 2019; Tổ chức đêm sự 
kiện hưởng ứng Giờ Trái đất và đạp xe diễu hành trên 
các đường phố chính của thành phố Bắc Ninh. Nhờ đó, 

trong 01 giờ đồng hồ cắt điện hưởng ứng giờ trái đất, 
toàn tỉnh đã tiết kiệm được 17 MWh.

Ông Trần Văn Hiện - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công Bắc Ninh chia sẻ: Công tác tuyên truyền sử dụng 
NLTK&HQ đã góp phần không nhỏ trong việc làm 
chuyển biến nhận thức và hành động về sử dụng điện 
tiết kiệm trong các cơ quan công sở, doanh nghiệp và 
đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh. Năm 2020, từ đầu 
năm đến nay, Trung tâm đang tiếp tục đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền thông qua việc tổ chức các hội thảo, 
hội nghị tuyên truyền về việc sử dụng NLTK&HQ; Xây 
dựng các phóng sự, chuyên đề tuyên truyền TKNL; 
In ấn và phát hành các cuốn sổ tay "Em học TKNL" 
cho học sinh tiểu học, sổ tay "Hướng dẫn sử dụng 
NLTK&HQ trong gia đình" với số lượng 19.000 cuốn…

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về năng lượng, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ 
tư vấn TKNL, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã 
hội của tỉnh theo hướng bền vững, Trung tâm Khuyến 
công mong muốn, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở 
Công Thương tỉnh Bắc Ninh tiếp tục tăng cường nguồn 
nhân lực với những chuyên gia kỹ thuật, tư vấn dự án 
về TKNL và năng lượng tái tạo cho Trung tâm để đáp 
ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của công việc  

Trung tâm KC Bắc Ninh phối hợp với PC Bắc Ninh tuyên 
truyền các biện pháp TKĐ đến doanh nghiệp và người dân
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Ngày 5/5/2020, UBND TP. Hà 
Nội đã ban hành Kế hoạch số 94/
KH-UBND về Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
TP. Hà Nội năm 2020. 

Theo đó, TP. Hà Nội khuyến 
khích phát triển CNHT và đẩy 
mạnh sản xuất công nghiệp theo 
chuỗi giá trị toàn cầu dựa trên nhu 
cầu và lợi thế phát triển của Thủ đô 
Hà Nội, phù hợp với yêu cầu, định 
hướng phát triển công nghiệp của 
cả nước. Hà Nội sẽ tập trung vào 3 
lĩnh vực chủ chốt là: Sản xuất linh 
kiện phụ tùng; CNHT phục vụ các 

ngành công nghiệp công nghệ cao 
và CNHT cho ngành dệt may, da 
giày. Đồng thời, đẩy mạnh liên kết 
cung ứng trong vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ.

Cụ thể, Hà Nội sẽ nâng cao 
năng lực doanh nghiệp (DN) sản 
xuất sản phẩm CNHT trên địa bàn; 
kết nối, hỗ trợ DN CNHT trở thành 
nhà cung ứng sản phẩm cho khách 
hàng trong, ngoài nước; Thu hút 
đầu tư từ mọi thành phần kinh tế 
vào lĩnh vực CNHT; tổ chức hội 
chợ, triển lãm quốc tế trưng bày 
các sản phẩm CNHT tại Hà Nội 

năm 2020; tổ chức hội thảo quốc 
tế về CNHT.

Cùng với đó, hỗ trợ DN áp 
dụng hệ thống quản lý để đáp ứng 
yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn 
cầu trong quản trị DN, quản trị 
sản xuất; hỗ trợ đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của các ngành sản xuất sản 
phẩm CNHT; hỗ trợ nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng chuyển giao và 
đổi mới công nghệ trong sản xuất 
thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, 
nguyên liệu và vật liệu...

Lê PHươNG

Thực hiện Chương trình phát 
triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
của tỉnh Đồng Nai trong quý II 
và III/2020, Sở Công Thương tỉnh 
sẽ tiến hành khảo sát các doanh 
nghiệp (DN) CNNT trên địa bàn để 
hỗ trợ phát triển.

Mục tiêu của chương trình là 
hướng dẫn DN thực hiện thủ tục 

xác nhận ưu đãi đối với dự án sản 
xuất sản phẩm CNHT thuộc danh 
mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát 
triển, phấn đấu năm 2020 có từ 1 
đến 3 dự án được cấp giấy xác nhận 
theo quy định. Đồng thời, hỗ trợ 
4 DN nhỏ và vừa ngành CNHT 
được hưởng chính sách theo Nghị 
quyết số 200/2019/NQ-HĐND ngày 

6/12/2019 của HĐND tỉnh quy định 
về việc hỗ trợ chi phí sử dụng hạ 
tầng, chi phí thuê nhà xưởng tại các 
khu, cụm công nghiệp.

Sau khi rà soát, các DN đạt 
yêu cầu sẽ được hưởng các ưu đãi 
từ chính sách hỗ trợ phát triển 
CNHT

ĐINH DU

Ngành CNHT trên địa bàn tỉnh 
Quảng Ninh hiện đang tập trung 
sản xuất các sản phẩm hỗ trợ cho 
4 ngành công nghiệp lớn là: Than, 
điện, đóng tàu, xi măng và lắp ráp ô 
tô. Tuy nhiên, chủng loại sản phẩm 
CNHT cho các ngành công nghiệp 
chủ lực còn khá khiêm tốn, quy mô 
nhỏ lẻ, chủ yếu sản xuất các linh 
kiện chi tiết giản đơn, giá trị gia 
tăng thấp. Do vậy, chưa có nhiều 
doanh nghiệp tự đánh giá năng lực 
công nghệ phục vụ cho đổi mới và 

hoạch định chiến lược kinh doanh 
của đơn vị một cách bền vững.

Để thúc đẩy ngành CNHT phát 
triển, trong giai đoạn 2020-2025, Tỉnh 
sẽ ưu tiên dành nguồn ngân sách địa 
phương để thực hiện chương trình, 
kế hoạch phát triển CNHT của địa 
phương phê duyệt hằng năm; giao 
cho Sở Công Thương phối hợp với 
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương 
xây dựng Đề án phát triển CNHT 
năm 2020 đến các doanh nghiệp 

công nghiệp trên địa bàn; chỉ đạo 
thực hiện Dự án “Khảo sát và cập 
nhật thông tin các doanh nghiệp 
CNHT có khả năng hợp tác với nước 
ngoài”, để giới thiệu và kết nối các 
doanh nghiệp Quảng Ninh với các 
nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực 
CNHT... Trong đó, tập trung nghiên 
cứu có trọng tâm, trọng điểm cho 
từng thời kỳ để ứng phó linh hoạt 
với những biến động trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế...

MINH PHươNG

hà nội: Ban hành kế hoạCh phát triển Công nghiệp hỗ trợ 
năm 2020

khảo sát CáC Doanh nghiệp Công nghiệp hỗ trợ trên Địa Bàn 
tỉnh Đồng nai

quảng ninh tập trung phát triển Cnht tại những ngành 
nghề Chính
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Trong chiến lược phát triển kinh 
tế, xã hội thành phố những năm tới, 
Hải Phòng sẽ tập trung ưu tiên phát 
triển các ngành, lĩnh vực có nhiều 
lợi thế như: Cơ khí chế tạo; đóng 
mới và sửa chữa tàu biển; sản xuất 
kim loại, thiết bị siêu trường, siêu 
trọng; sản xuất, lắp ráp ô tô, xe tải 
nhẹ; sản xuất dây và cáp điện; sản 
xuất ống nhựa; đúc kim loại; ngành 
da giày - dệt may, điện tử… 

Đối với công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT), Thành phố đã đầu tư 

cho sản xuất sơn tàu biển, sơn 
giàn khoan, sơn công nghiệp, 
công trình giao thông; sản xuất 
kết cấu thép, vật liệu hàn (que 
hàn, dây hàn), nội thất, cửa chống 
cháy, nồi hơn, nắp hầm hàng, các 
thiết bị trên boong, phụ kiện 
đường ống, xích neo, mỏ neo, 
chân vịt tàu; sản xuất, lắp ráp 
động cơ thủy; sản xuất sợi poly-
este; đúc các chi tiết máy móc, 
thiết bị kim loại… Đặc biệt là sản 
xuất thiết bị phân ly dầu nước, 

vật liệu chống cháy; sản xuất sợi 
polyese phục vụ ngành may mặc; 
thu hút các dự án CNHT tham 
gia chuỗi sản xuất toàn cầu như: 
Sản xuất dây dẫn điện trong xe 
ô tô, túi khí bảo vệ, các chi tiết 
bằng cao su, cụm phụ tùng, linh 
kiện chi tiết, hệ thống âm thanh 
cung cấp cho ngành sản xuất ô 
tô; cơ khí chính xác, vòng bi, ổ 
trục, hạt nhựa màu, loa cho điện 
thoại di động…

T.ANH

Theo quy hoạch, tỉnh Đồng 
Nai có 27 cụm công nghiệp (CCN) 
với tổng diện tích gần 1,5 nghìn 
ha với mục tiêu là giúp các doanh 
nghiệp (DN) nhỏ và vừa, DN lĩnh 
vực CNHT di dời vào có mặt bằng 
sản xuất ổn định, lâu dài, đảm bảo 
vệ sinh môi trường, phòng chống 
cháy nổ.

Tuy nhiên, đến nay mới có 4 
CCN hoàn thành hạ tầng và lấp 
đầy; có 3 CCN chưa có chủ đầu tư, 
số còn lại tiến độ đầu tư rất chậm 
do vướng mắc ở khâu đền bù, giải 
phóng mặt bằng, khiến cho các 
DN, nhất là DN nhỏ và vừa lĩnh vực 
CNHT trong nước rất khó tiếp cận 
mặt bằng sản xuất trong các CCN.

Được biết, UBND tỉnh đã có 
chính sách hỗ trợ các DN đầu tư hạ 
tầng các CCN về vốn để đẩy nhanh 
tiến độ nhằm sớm hoàn thành đưa 
vào khai thác. Đồng thời, tỉnh có 
chính sách hỗ trợ DN lĩnh vực 
CNHT tiền thuê đất trong các CCN 
những năm đầu đi vào hoạt động

CÔNG DU

Để góp phần đẩy mạnh công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) sản xuất linh 
kiện, phụ tùng trực tiếp phục vụ sản 
xuất, lắp ráp ô tô, những năm qua, 
tỉnh đã quan tâm khuyến khích thu 
hút các dự án sản xuất CNHT lĩnh 
vực cơ khí điện, điện tử nhằm tham 
gia vào chuỗi sản xuất sản phẩm 
phục vụ ngành sản xuất, lắp ráp ô tô.

Hiện nay, Sở Công Thương 
Hưng Yên đã và đang tham mưu với 
tỉnh thực hiện các giải pháp chủ yếu 
như: Rà soát quy hoạch, điều chỉnh, 
bổ sung các mục tiêu, nhiệm vụ 

về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp gắn với sản xuất và tiêu 
dùng bền vững. Đẩy mạnh thực hiện 
đề án phát triển CNHT tỉnh Hưng 
Yên đến năm 2025 định hướng đến 
năm 2030; hoàn thành điều chỉnh bổ 
sung quy hoạch phát triển cụm công 
nghiệp bảo đảm phù hợp với điều 
kiện mới, sát với thực tiễn của tỉnh, 
có tính khả thi cao. Đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện các quy hoạch phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp, nhằm tạo điều kiện thuận lợi 
cho phát triển công nghiệp. Tích cực 

tìm kiếm, vận động, lựa chọn các 
nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín, kinh 
nghiệm triển khai đầu tư xây dựng 
hạ tầng các khu công nghiệp, cụm 
công nghiệp được quy hoạch...

N.HOA

hải phòng tập trung phát triển Cnht những ngành then Chốt

Đồng nai: Doanh nghiệp Cnht khó tiếp Cận mặt Bằng 
sản xuẤt trong CáC CCn

sở Công thương hưng yên: tham mưu với tỉnh nhiều giải pháp 
phát triển Cnht
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Làm Gì Để DoaNH NGHIệP CNHT

nhanh Chóng thaM gia vào
Chuỗi Cung ứng toàn Cầu?

Đó là vấn đề “nóng” mà ngành Công Thương đang phải tập trung giải quyết, nắm bắt cơ hội 
và đưa ra nhiều giải pháp hỗ trợ đặc thù cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
hiện nay. Bởi "bão Covid-19” đổ bộ vào Việt Nam khoảng 4 tháng qua, đã gây thiệt hại 
nặng nề cho toàn bộ nền kinh tế nói chung và các doanh nghiệp CNHT nói riêng.

Đăng hưng

Thực tế hiện nay cho thấy, số doanh nghiệp 
lĩnh vực CNHT còn rất hạn chế, mới chỉ 
có một số doanh nghiệp sản xuất linh phụ 
kiện, nguyên phụ liệu đáp ứng tốt nhu cầu 

trong nước và quốc tế. Nhiều doanh nghiệp vẫn thiếu 
và yếu về quy mô và năng lực, các sản phẩm chủ yếu 
là linh phụ kiện đơn giản, hàm lượng công nghệ trung 
bình và thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản 
phẩm. Bởi vậy, khi chuỗi cung ứng toàn cầu thay đổi 
lớn từ tác động dịch COVID-19 cũng là cơ hội để các 
doanh nghiệp Việt nhanh chóng tận dụng, chen chân 
vào chuỗi giá trị đang “khép kín”. Tuy nhiên, để tận 
dụng tốt cơ hội đó, bên cạnh nỗ lực mọi mặt của chính 

mình, đương nhiên các doanh nghiệp CNHT rất cần 
sự chung sức, hỗ trợ nhanh chóng kịp thời của Chính 
phủ, các ban, ngành, đơn vị chức năng, đặc biệt là Bộ 
Công Thương.

Theo đó, xác định CNHT là một trong những 
ngành bị tác động sớm và nặng nề của Covid-19. Ngay 
từ những ngày đầu, Bộ Công Thương đã đưa ra nhiều 
giải pháp cấp bách nhằm vực dậy sản xuất công nghiệp 
trong nước. Trước ảnh hưởng khác nhau của dịch 
bệnh đến từng nhóm ngành sản xuất CNHT, Bộ Công 
Thương cho rằng, cần có chính sách hỗ trợ đặc thù đủ 
mạnh thực chất để giúp các doanh nghiệp công nghiệp 

Bộ Công Thương sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp trọng điểm nhằm phát triển CNHT
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nói chung và CNHT nói riêng bảo đảm hoạt động sản 
xuất kinh doanh. Theo Bộ Công Thương, bên cạnh 
tiếp tục xem xét áp dụng hợp lý các biện pháp kiểm 
soát biên giới có giới hạn, hỗ trợ thông quan cho các 
doanh nghiệp, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ để đẩy 
mạnh thêm các giải pháp hỗ trợ đặc thù về tín dụng, tài 
chính, thuế phí. Trong đó, có cơ chế khuyến khích sản 
xuất linh kiện, sản phẩm trung gian trong nước thay thế 
nhập khẩu còn rất khó khăn vì dịch bệnh. Đồng thời, 
Bộ cũng đề xuất Chính phủ trực tiếp ban hành các gói 
hỗ trợ để tiếp sức cho doanh nghiệp công nghiệp trong 
giai đoạn đặc thù này.

Ông Trương Thanh Hoài - Cục trưởng Cục Công 
nghiệp (Bộ Công Thương) nhấn mạnh: “Việc phát triển 
ngành CNHT là một chính sách nhất quán của Đảng 
và Chính phủ cũng như là Bộ Công Thương trong quá 
trình phát triển kinh tế. Hiện nay, trước ảnh hưởng 
của dịch bệnh, theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương, Cục Công nghiệp đã thực hiện quyết liệt phát 
triển ngành CNHT bằng những giải pháp, cơ chế thích 
hợp. Rõ ràng, muốn để nâng cao nhanh được trình 
độ doanh nghiệp sản xuất trong nước, tham gia được 
nhanh vào chuỗi sản xuất toàn cầu, đặc biệt là những 
chuỗi phức tạp như linh kiện điện tử, ô tô.., thì rõ ràng 
chúng ta phải tăng cường các giải pháp hỗ trợ doanh 
nghiệp thì mới rút ngắn được thời gian đó…”.

Đối với ngành Dệt May, Bộ Công Thương đề xuất 
chỉ đạo hệ thống ngân hàng có giải pháp hỗ trợ giảm tỷ 
lệ ký quỹ, giảm phí thanh toán quốc tế đối với doanh 

nghiệp có nhập khẩu nguyên liệu, hỗ trợ kéo dài thời 
gian vay vốn lưu động lên 11 tháng…Với ngành Ô tô, 
Bộ đề xuất sớm xem xét thống nhất phương án sửa 
đổi quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Khuyến 
khích gia tăng tỷ lệ giá trị nội địa đối với sản phẩm ô tô 
sản xuất trong nước, nhằm duy trì và từng bước phát 
triển công nghiệp ô tô cũng như CNHT cho ngành Ô 
tô tại Việt Nam trong dài hạn. Bộ Công Thương cho 
rằng, cần sớm thông qua các Nghị quyết về các giải 
pháp thúc đẩy phát triển CNHT, tập trung thúc đẩy, 
đầu tư phát triển các dự án công nghiệp, đặc biệt là 
CNHT và một số ngành công nghiệp vật liệu cơ bản, 
quan trọng như thép cán nóng, sản xuất vải, dệt nhuộm 
hoàn tất vải, vật liệu mới. Mặt khác, Bộ đề xuất sửa đổi 
quy định về việc hoàn thuế giá trị gia tăng có thời hạn, 
không thực hiện hoàn thuế theo phương pháp khấu trừ 
như hiện nay đối với máy móc thiết bị nhập khẩu của 
doanh nghiệp sản xuất sản phẩm phụ trợ và các ngành 
công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư, nhằm tạo điều 
kiện để doanh nghiệp có thêm nguồn vốn phục vụ sản 
xuất cùng với những đề xuất chính sách tài chính.

Về phần mình, Bộ Công Thương cho biết, từ nay 
đến cuối năm, sẽ tập trung đẩy nhanh tiến độ các 
dự án công nghiệp trọng điểm; Phối hợp với các địa 
phương phát triển mạnh các vùng sản xuất, các khu 
công nghiệp, khu kinh tế để chủ động hơn nguồn cung 
ứng nguyên liệu trong nước. Qua đó, huy động sự tham 
gia tổng lực nhằm phục hồi và phát triển CNHT, góp 
phần tăng tính chủ động cho sản xuất công nghiệp…

Cần sớm có các giải pháp thúc đẩy phát triển lĩnh vực CNHT đặc thù
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Đào Tạo NHâN Lực cHo côNg NgHiệp Hỗ Trợ
là yêu cầu cấP ThiếT

Hiện nay, nguồn nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đang thiếu 
hụt rất nhiều cả về chất và lượng. Để có thể đáp ứng nhu cầu hoạt động của dây chuyền 
thiết bị hiện đại, một trong những yếu tố then chốt nhất chính là đào tạo, phát triển đội 
ngũ nhân lực.

Minh Phương

ChẤt Lượng Chưa Đáp ứng yêu Cầu

CNHT từ lâu được coi là nền tảng của nhiều ngành 
công nghiệp đóng vai trò là “đầu vào” của sản xuất. 
Phát triển nguồn nhân lực là một trong ba nội dung 
quan trọng nhất, quyết định lớn tới sự phát triển của 
ngành CNHT Việt Nam trong thời gian tới. 

Nhìn vào hiện trạng của ngành CNHT trong những 
năm qua có thể thấy, nhu cầu về sản phẩm CNHT là 
rất lớn, đặc biệt là khi tốc độ đầu tư của các doanh 
nghiệp nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng cao.

Dù sở hữu lực lượng lao động trẻ, dồi dào, cần cù, 
nhưng Việt Nam lại đang thiếu hụt nguồn lao động chất 
lượng cao. Lao động Việt Nam có tay nghề tốt trong lĩnh 
vực CNHT, nếu chỉ so với các nước láng giềng như Thái 
Lan, Trung Quốc… thì đã là rất ít, rất yếu. 

Tại Việt Nam, ngành CNHT đã được Chính phủ 
định hướng phát triển trở thành một ngành công 
nghiệp bền vững vào năm 2025. Do đó, giải bài toán 
chất lượng của nhân lực trở thành một nhu cầu bức 
thiết trong chiến lược phát triển dài hơi của CNHT nói 
riêng và cả ngành công nghiệp Việt Nam nói chung. 

Các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo 
cho rằng, để Việt Nam trở thành trung tâm sản xuất 
của ASEAN, việc cấp thiết hiện nay là tập trung nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực.

giải pháp nào Cho Bài toán nâng Cao 
ChẤt Lượng nguồn nhân LựC?

Các chuyên gia cho rằng, sự gắn kết giữa doanh 
nghiệp và các cơ sở đào tạo nhân lực, các nhà trường 
chính là yếu tố then chốt giúp cải thiện thực sự chất 
lượng nguồn nhân lực. 

TS Lê Đông Phương, Giám đốc Trung tâm Nghiên 
cứu Giáo dục Đại học và Nghề nghiệp, Viện Khoa học 
Giáo dục Việt Nam cho biết: “CNHT có tuổi thọ ngắn, 

công nghệ thay đổi liên tục nên doanh nghiệp cần gắn 
kết với nhà trường để tạo điều kiện cho nhau phát 
triển. Sinh viên được tiếp cận với dây chuyền công 
nghệ mới của doanh nghiệp thì doanh nghiệp sau này 
có nguồn nhân lực tốt. Trên thực tế, nhiều sinh viên 
thực lực giỏi nhưng bằng cấp không tốt do trong quá 
trình học tập có nhiều người không chú tâm vào học 
tập. Do đó, cần nhìn vào thực tế chứ không chỉ xem 
bằng cấp”. 

Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, Ủy viên Ban chấp 
hành Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam, nhấn 
mạnh: “Các cơ sở đào tạo nên nâng cao tính ứng dụng, 
giảm bớt tính hàn lâm, đặc biệt là đào tạo ngoại ngữ. 
Đây là quá trình thiết yếu để đảm bảo chất lượng cho 
nguồn lao động. Có rất nhiều cơ sở chọn những người 
lao động có trình độ ngoại ngữ. Đôi khi doanh nghiệp 
muốn đưa người lao động nâng cao tay nghề thì người 
lao động phải có tiếng Anh. Những bạn không có tiếng 
Anh cơ hội thấp hơn hẳn. Có những em dù đào tạo 
trung cấp nhưng có tiếng Anh, có rất nhiều cơ hội. 
Đẩy mạnh ngoại ngữ là một trong những "tấm visa" 
để người lao động hội nhập tốt hơn trong thời đại 4.0 
hiện nay” 

Trên cơ sở thực hành tại doanh nghiệp, sinh viên ra trường sẽ 
không phải đào tạo lại 
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Thành lập từ năm 1993, Công ty TNHH Lập 
Phúc (phường Phú Thuận, Quận 7, TP Hồ 
Chí Minh), không chỉ chuyên sản xuất sản 
phẩm khuôn mẫu chính xác cao hàng đầu 

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

Để có được thành quả đó, một trong những yếu tố 
không thể không nói đến là các sản phẩm phụ trợ của 
Lập Phúc luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, 
với chứng nhận ISO 9001:2015 và 14001:2015 cũng như 
sử dụng ERP và nhiều công cụ khác nhau. Bởi lẽ đó, sản 
phẩm khuôn ép nhựa Lập Phúc phải hoạt động trong điều 
kiện rất khắc nghiệt. Công ty hiểu rằng, Lập Phúc không 
chỉ bán khuôn mẫu mà là chuyển giao một quá trình sản 
xuất ổn định và đáng tin cậy nhất cho khách hàng. Do đó, 
Công ty luôn nỗ lực cung cấp những dịch vụ hậu mãi tốt 
nhất như: Độ bền của khuôn (ngay cả khi đã vượt qua thời 
hạn bảo hành, khuôn mẫu của Lập Phúc vẫn phải là sản 
phẩm chất lượng như yêu cầu của khách hàng); Phụ tùng 
thay thế (Công ty có thể sản xuất phụ tùng thay thế và 
gửi trực tiếp đến quý khách ở xa); Về sửa chữa và bảo trì 
(Lập Phúc luôn đặt ưu tiên hàng đầu cho những công việc 
này để giúp khách hàng không bị gián đoạn sản xuất)...

Hiện nay, Lập Phúc đang làm khuôn mẫu cho 
máy ép nhựa từ 30 đến 1.420 tấn, với bảo hành 1 triệu 
“shot”. Vật liệu làm khuôn của Lập Phúc được nhập 
trực tiếp với chứng chỉ xuất xứ của phòng thương mại 
các nước tiên tiến và 90% thiết bị máy móc được nhập 
khẩu từ các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như 
Thụy Sỹ, Đức, Nhật Bản.

Chia sẻ về những khó khăn hiện tại và mong muốn 
trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Trí - Giám đốc 

Công ty TNHH Lập Phúc cho biết, bên cạnh những 
thuận lợi về chính sách, tiềm năng phát triển, các doanh 
nghiệp cơ khí khuôn mẫu ở Vùng Kinh tế trọng điểm 
phía Nam và cả nước nói chung đang gặp phải những 
khó khăn khiến ngành CNHT lĩnh vực cơ khí chưa thật 
sự phát triển đúng với tiềm năng vốn có. Đầu tiên là 
về nguồn nhân lực, do đặc thù ngành Cơ khí khuôn 
mẫu chính xác cao đòi hỏi nguồn nhân lực có trình độ 
cao và ổn định, cho nên việc tìm kiếm người lao động 
không phải dễ dàng. Đồng thời, cũng cần nguồn vốn rất 
lớn nhưng do lãi thấp và thu hồi vốn chậm, nên rất khó 
tiếp cận những nguồn vốn ưu đãi. Điều này gây trở ngại 
không nhỏ cho việc huy động vốn đầu tư cho doanh 
nghiệp CNHT lĩnh vực cơ khí của nước ta. Cùng với đó, 
ngành Cơ khí còn thiếu sự liên kết, thiếu sự phối hợp 
giữa các bộ, ngành, giữa các viện nghiên cứu, trường 
đại học, các cơ sở đào tạo giáo dục nghề nghiệp với 
doanh nghiệp để triển khai các chương trình đào tạo, 
lực lượng kỹ thuật lành nghề.

Bởi vậy, để tạo điều kiện phát triển hơn nữa cho 
Lập Phúc nói riêng và các doanh nghiệp CNHT nói 
chung, nhất là trong giai đoạn cách mạng CN 4.0, Nhà 
nước cũng như các vùng kinh tế trọng điểm cần đẩy 
mạnh tái cơ cấu CNHT, đầu tư, lựa chọn hướng đi phù 
hợp, tăng cường liên kết nhằm tạo động lực phát triển 
mạnh mẽ hơn

Khuôn mẫu sản xuất bàn chải đánh răng của Lập Phúc

lậP Phúc
THươNg Hiệu SảN XuấT SảN pHẩm cNHT Tiêu biểu

Trong những năm gần đây, ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam ngày càng 
phát triển và có vai trò quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng cũng như chuỗi 
giá trị toàn cầu. Trong đó, các doanh nghiệp CNHT vững mạnh, tiêu biểu góp phần quan 
trọng vào quá trình phát triển đó. Công ty TNHH Lập Phúc, chuyên sản xuất khuôn mẫu 
chính xác cao hàng đầu tại Việt Nam là một trong những đơn vị như thế.

hà Đăng
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Với ưu thế là tỉnh nằm ở vị trí trung tâm 
miền núi phía Bắc và là cầu nối giữa 
các tỉnh Tây Bắc với Đồng bằng sông 
Hồng, Phú Thọ đang trở thành một 

trong những điểm sáng về thu hút đầu tư trong khu 
vực các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ. Trong đó, 
ngành CNHT cũng nhận được nhiều sự quan tâm của 
các doanh nghiệp (DN) đầu tư trực tiếp nước ngoài mở 
ra nhiều tiềm năng về phát triển CNHT tại đây.

Trên địa bàn tỉnh có 250 cở sở, DN hoạt động trong 
lĩnh vực CNHT. Các nhóm ngành chủ yếu về dệt may; 
da giày; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic; cơ khí, 
cơ khí chế tạo; sản xuất, sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt 
máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải; hóa chất - 
phân bón; thiết bị điện - điện tử; chế biến gỗ - giấy; chế 
biến thực phẩm - đồ uống; chế biến nông sản…

Ở các địa phương trong tỉnh hiện đã có một số cơ 
sở, DN đầu tư, sản xuất các sản phẩm CNHT ngành cơ 
khí, chế tạo đã gây dựng được thương hiệu và uy tín 
trên thị trường như: Phụ tùng, linh kiện lắp ráp ô tô, xe 
máy của Công ty TNHH công nghệ COSMOS 1.

Tuy nhiên, có một vấn đề đặt ra là mặc dù tiềm 
năng sử dụng và cung ứng các sản phẩm hỗ trợ tại tỉnh 
Phú Thọ và các địa phương lân cận khá cao, nhưng 
hầu hết DN đều mới chỉ dừng lại ở một số sản phẩm 
hay dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đó, các hoạt động công 
nghiệp còn khá yếu kém và cũng đang trong quá trình 
phát triển. Các nguyên liệu chính như sắt thép, cao su, 
hóa chất, kim loại, năng lượng được sản xuất chủ yếu 
tại các vùng khác, làm cho chi phí đầu vào của DN nhỏ 
và vừa khá cao.

Trước những vướng mắc này, trong chương trình 
phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 
2025, Sở Công Thương Phú Thọ đã đặt ra mục tiêu, 
khuyến khích các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển 
CNHT, làm nhân tố thúc đẩy phát triển ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo, tăng khả năng cạnh tranh. 

Đồng thời, phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT 
phục vụ trong nước và xuất khẩu, từng bước tham gia 
vào chuỗi giá trị trị toàn cầu.

Để thực hiện chương trình này, thời gian tới, Sở 
Công Thương Phú Thọ sẽ tập trung kết nối, hỗ trợ 
DN CNHT, xúc tiến thu hút đầu tư vào lĩnh vực này. 
Theo đó, sẽ khảo sát, đánh giá nhu cầu, xây dựng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kiểm soát chất lượng cho sản phẩm 
CNHT; tổ chức các diễn đàn giữa DN CNHT trên địa 
bàn tỉnh với các DN trong và ngoài nước; hội chợ triển 
lãm, trưng bày các sản phẩm CNHT; hỗ trợ khảo sát 
tìm kiếm, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm trong 
và ngoài nước… 

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Phú Thọ cho biết: 
Để tạo điều kiện cho các DN CNHT hoạt động hiệu 
quả, tỉnh Phú Thọ sẽ hỗ trợ DN áp dụng hệ thống 
quản lý, yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn cầu trong 
quản trị DN, sản xuất. Đồng thời, đào tạo nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực phục vụ sản xuất sản phẩm 
CNHT. Phấn đấu đến năm 2025, CNHT sẽ góp phần 
tăng 20 -25% tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu 
kinh tế GRDP của tỉnh

NHiều Tiềm NăNg pHáT TriểN côNg NgHiệp Hỗ Trợ
Phú Thọ:

Phú Thọ đang có nhiều tiềm năng về phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), toàn tỉnh hiện 
có 250 cở sở, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, đẩy mạnh phát triển 
CNHT đang đóng vai trò quan trọng, làm nền tảng cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Trường An

Phú Thọ đang khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ
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Tuy nhiên, việc trở thành vendor vẫn còn gặp 
khó khăn khiến số lượng các doanh nghiệp 
phụ trợ của Việt Nam tham gia vào chuỗi 
cung ứng cho Samsung vẫn khá khiêm tốn.

 Samsung hiện có 08 nhà máy và 01 trung tâm 
nghiên cứu phát triển, trong đó 02 nhà máy tại Bắc 
Ninh và Thái Nguyên là 02 nhà máy sản xuất điện thoại 
di động lớn nhất của Samsung trên phạm vi toàn cầu. 
Với quy mô đầu tư hiện nay, việc tăng tỷ lệ nội địa 
hóa ở Việt Nam là mong muốn rõ ràng của Samsung. 
Điều này, một mặt đảm bảo cam kết của Samsung với 
Chính phủ Việt Nam về thúc đẩy ngành CNHT phát 
triển, nhưng mặt quan trọng hơn là giúp Samsung giảm 
giá thành nhập khẩu linh kiện, nâng cao năng lực cạnh 
tranh và tăng trưởng lợi nhuận. Tiêu chí tuyển chọn 
nhà cung cấp của Elentec và Samsung đưa ra là: Chất 
lượng - Giá cả - Thời gian. 

Là một doanh nghiệp hợp tác với Samsung từ năm 
2010, Goldsun hiện đang cung cấp khoảng 20% vỏ hộp 
điện thoại Samsung. Một chiếc vỏ điện thoại có giá 
khoảng 02 USD, tương ứng 0,2% giá trị chiếc điện thoại 
giá thành 1.000 USD khi bán ra. Với mức 0,2% giá trị và 
20% thị phần, doanh nghiệp Việt đóng góp được 0,04% 
giá trị điện thoại. Sự đóng góp là rất nhỏ nhưng để chen 
chân vào chuỗi cung ứng của Samsung, doanh nghiệp 
phải bỏ ra rất nhiều công sức, chưa kể có thể bị thay 
thế bất cứ khi nào. Goldsun cho biết: Doanh nghiệp 
đang phải cạnh tranh với ít nhất 5 đơn vị cung ứng khác 
trong lĩnh vực này, bao gồm 01 doanh nghiệp nội địa và 
04 doanh nghiệp ngoại.

Theo ông Kim Dong Hwan - Phó Tổng giám đốc 
Samsung Việt Nam: Trong số các doanh nghiệp Việt 
đang tham gia cung ứng sản phẩm phụ trợ cho Samsung 
thì có một nửa là các công ty sản xuất bao bì, những sản 
phẩm phụ trợ đơn giản nhất trong chuỗi cung ứng phụ 
trợ của Samsung. Trong khi đó Samsung rất cần tìm các 

doanh nghiệp phụ trợ nội địa ở mảng kỹ thuật cao mà 
chưa có.

Để tăng số lượng các doanh nghiệp phụ trợ nội 
địa, cũng như thực hiện kêu gọi của Chính phủ trong 
hỗ trợ nâng cao năng lực và sức cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp Việt Nam, Samsung đã thực hiện nhận tư 
vấn hỗ trợ cho các doanh nghiệp phụ trợ nội địa (mỗi 
doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ trong vòng 3 tháng) nhằm 
tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia chuỗi cung ứng linh, phụ kiện cho Samsung. 
Đồng thời, để tỷ lệ nội địa hóa vào năm 2020 lên mức 
cao hơn, Samsung đang cùng lúc triển khai nhiều giải 
pháp, cũng như tiếp tục xem xét khả năng hợp tác với 
nhiều doanh nghiệp tiềm năng khác, đặc biệt là những 
doanh nghiệp đã có thành tích tốt trong việc cải tiến 
quy trình sản xuất sau khi được hỗ trợ từ phía chuyên 
gia của Hàn Quốc. Trong khi đó, Bộ Công Thương đặt 
ra mục tiêu đến năm 2020, Việt Nam có khoảng 1000 
doanh nghiệp CNHT đủ năng lực cung ứng cho các 
doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh 
thổ Việt Nam và phấn đấu đạt khoảng 2.000 doanh 
nghiệp vào năm 2030

doaNH NgHiệp ViệT còN cHậT VậT TroNg Việc 
THam gia cHuỗi cuNg ứNg của SamSuNg
Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) luôn được coi là lĩnh vực chiến lược và là một bộ phận không thể 
tách rời của nền công nghiệp Việt Nam. Sự bắt tay giữa Samsung và các Bộ, ngành, Hiệp hội 
Doanh nghiệp qua các sự kiện Triển lãm Hội thảo CNHT đã mang lại nhiều giải pháp thiết 
thực và lợi ích trực tiếp giúp các doanh nghiệp nội địa nắm bắt được cơ hội tham gia chuỗi 
cung ứng toàn cầu của Samsung.

Bích ngọc

Chất lượng là một trong những yếu tố tiên quyết để doanh 
nghiệp Việt trở thành vendor của Samsung
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Vừa qua, Cục Công Thương địa 
phương đã ban hành Công văn số 
242/CTĐP-QLKC về việc giao kế 
hoạch kinh phí khuyến công quốc 
gia năm 2020. Trong đó, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Quảng Ninh được giao 
thực hiện 02 đề án khuyến công 
quốc gia.

Với nguồn kinh phí hỗ trợ là 
600 triệu đồng, Trung tâm sẽ tiến 
hành thực hiện 02 đề án (300 triệu 
đồng/đề án), bao gồm: Đề án “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất đồ nội thất cao 

cấp” cho Công ty CP Giải pháp nội 
thất Việt (thành phố Cẩm Phả, tỉnh 
Quảng Ninh) ứng dụng được 01 
máy CNC 1525, 01 máy dán cạnh tự 
động 5 chức năng trong sản xuất đồ 
nội thất cao cấp và Đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất nước mắm Sá Sùng” 
cho Công ty TNHH Một thành 
viên Newstar (huyện Vân Đồn, tỉnh 
Quảng Ninh) ứng dụng 01 hệ thống 
cô đạm nước mắm trong sản xuất 
nước mắm Sá Sùng.

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Quảng 

Ninh đã triển khai và tổ chức làm 
việc với các đơn vị thụ hưởng để 
hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài 
liệu liên quan và trao đổi thống 
nhất kế hoạch triển khai thực hiện 
các đề án

BíCH HÂN

Hiện nay, huyện Yên Lạc có 8 
làng nghề được UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc công nhận, trong đó có 7 
làng nghề truyền thống với các 
ngành nghề sản xuất chủ yếu: Đồ 
gỗ, chăn, ga, gối, tơ nhựa, tái chế 
nhựa… với khoảng 1.557 hộ/cơ sở 
tham gia sản xuất.

Trong đó, các làng nghề mộc 
Vĩnh Đoài, Vĩnh Đông, Vĩnh 
Trung và Vĩnh Tiên hiện có hơn 
8.000 máy móc các loại, có 915 
hộ tham gia sản xuất giường, tủ, 
sản phẩm gỗ công nghiệp. Ngoài 

ra, Đồng Văn và Tề Lỗ là hai xã 
thế mạnh phát triển ngành công 
nghiệp của huyện với 42 doanh 
nghiệp, công ty hoạt động sản 
xuất phôi thép; 96 cơ sở thu mua, 
tái chế sắt, nhựa, phế liệu và máy 
móc, thiết bị, giải quyết việc làm 
cho 1.500 lao động. Một số ngành 
nghề mới như: Chế biến nông sản; 
Đan lát, mây tre đan; Nghề mộc, 
sản xuất vật liệu xây dựng; Nghề 
sản xuất trạc đay; Cơ khí, gò rèn, 
bánh bún… cũng thu hút nhiều lao 
động tại địa phương.

Thông qua chương trình khuyến 
công, huyện Yên Lạc đang khuyến 
khích các cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng 
nghề đổi mới thiết bị, áp dụng các 
tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ 
vào sản xuất để nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, giảm chi phí 
sản xuất, nâng cao hiệu quả và sức 
cạnh tranh trên thị trường, phấn đấu 
đến năm 2025, giá trị sản xuất ngành 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
của huyện đạt 10.529 tỷ đồng

HÂN BảO

Ban Quản lý các KCN tỉnh 
Vĩnh Phúc dự kiến năm 2020 sẽ 
thực hiện cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 6 dự án đầu tư 
và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu 
công nghiệp với tổng mức đầu tư 
hơn 7.900 tỉ đồng.

Cụ thể, 6 dự án dự kiến được 
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
bao gồm: KCN Tam Dương I-khu 
2, tổng vốn đầu tư 1.391,8 tỉ đồng; 
KCN Sông Lô I, tổng vốn đăng ký 

1.194 tỉ đồng; KCN Sông Lô II, tổng 
vốn đầu tư 1.100 tỉ đồng; KCN Lập 
Thạch I, II, tổng vốn đăng ký 2.700 
tỉ đồng; KCN Nam Bình Xuyên, 
tổng vốn đầu tư 47,75 triệu USD 
và KCN Bình Xuyên II, giai đoạn 
2, tổng vốn đăng ký 18 triệu USD.

Tính đến nay, Vĩnh Phúc có 18 
khu công nghiệp được Thủ tướng 
Chính phủ chấp thuận chủ trương 
đầu tư, quy mô 5.228ha. Trong 
đó có 8/9 khu công nghiệp được 

thành lập, cấp giấy chứng nhận đầu 
tư đi vào hoạt động; 01 khu đang 
thực hiện công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy diện 
tích đất công nghiệp đã bồi thường 
giải phóng mặt bằng đạt 84,4%.

Như vậy, ước tính đến hết năm 
2020, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ có 15 khu 
công nghiệp với tổng diện tích trên 
3.029,62ha

NGọC NGUYễN

600 triệu Đồng thựC hiện Đề án khuyến Công quốC gia 2020 
tại quảng ninh

huyện yên LạC phẤn ĐẤu Đạt 10.529 tỷ Đồng giá trị sản xuẤt 
Công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp

vĩnh phÚC: thành Lập thêm 6 khu Công nghiệp mới

Sản phẩm nước mắm Sá Sùng
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Đây là nguồn kinh phí Bộ Công 
Thương vừa phân bổ cho tỉnh Ninh 
Thuận để hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong tỉnh thực hiện đề án khuyến 
công quốc gia năm 2020.

Cụ thể, nguồn kinh phí trên 
dùng để hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất. 
Trong đó, 800 triệu đồng xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật sản 

xuất ngói màu không nung tự động 
tại Công ty TNHH MTV Mỹ Viên 
(huyện Thuận Nam), công suất 1,8 
triệu viên/năm và 1,2 tỷ đồng cho 
4 doanh nghiệp (300 triệu đồng/
doanh nghiệp) thực hiện đề án ứng 
dựng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong chế biến nông-lâm sản, gồm: 
Hỗ trợ 02 máy chiên chân không 
cho Công ty CP Xuất nhập khẩu 

Hưng Phát; hỗ trợ 01 máy đóng gói 
và thiết bị chưng cất thủy đa năng 
cho Công ty TNHH SXTM nông 
sản Thái Thuận; hỗ trợ máy bào 2 
mặt và máy cưa vòng CD cho Công 
ty TNHH TMXDSX mộc Thanh 
Vân; hỗ trợ ứng dụng máy thanh 
trùng cho Công ty Cổ phần thực 
phẩm Cánh Đồng Việt

XUÂN HIếU

Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng 
sẽ dành xấp xỉ 9,5 tỷ đồng hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển sản xuất. 
Đây là thông tin vừa được Trung 
tâm Khuyến công và Phát triển công 
nghiệp tỉnh Lâm Đồng công bố.

Theo đó, năm nay, toàn tỉnh có 
15 đề án của doanh nghiệp được 
cho vay 7 tỷ đồng dùng cho mua 
mới máy móc, xây dựng nhà xưởng 
theo phương thức cho vay không 
lãi, thu hồi vốn cuối kì. Còn lại gần 
2,5 tỷ đồng, Trung tâm sẽ cho 22 đề 
án của các doanh nghiệp được vay 
không thu hồi, chủ yếu là các hoạt 
động cải thiện quy trình sản xuất và 
mua máy móc với giá trị thấp. Hầu 
hết các doanh nghiệp thụ hưởng 
đều thuộc lĩnh vực chế biến nông 
sản - ưu tiên hàng đầu của Lâm 
Đồng trong phát triển sản xuất.

Trước đó, cuối tháng 12/2019, 
Ban Quản lý các Khu Công nghiệp 
tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp cùng 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp khảo sát 3 
doanh nghiệp có nhu cầu hỗ trợ 
vốn khuyến công năm 2020. Sau khi 
khảo sát cụ thể, nhu cầu của doanh 
nghiệp phù hợp với hỗ trợ của vốn 
khuyến công, Vì vậy, mỗi doanh 
nghiệp được vay tối đa 500 triệu 
đồng, thời gian hỗ trợ 5 năm không 
tính lãi

BíCH NGUYễN

Ngày 28/4, Bộ Công Thương 
đã có Văn bản số 2990/BCT-CTĐP 
đề nghị Sở Công Thương các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương đẩy nhanh tiến độ triển khai 
kế hoạch khuyến công quốc gia 
(KCQG) năm 2020.

Theo đó, các Sở Công Thương 
phải hoàn thành ký hợp đồng trước 
ngày 15/5/2020 đối với các đề án 
KCQG đã được phê duyệt nhưng 
chưa ký hợp đồng; tập trung đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các đề án 

KCQG; bám sát các cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) để tăng 
cường kiểm tra, giám sát tình hình 
thực hiện các đề án, đảm bảo hoàn 
thành đúng tiến độ và yêu cầu; 
thường xuyên có báo cáo về Bộ 
Công Thương để kịp thời xem xét, 
phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh 
phí KCQG năm 2020.

Tiếp tục rà soát các đề án 
KCQG theo hướng hỗ trợ có 
trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ 
các ngành nghề, sản phẩm tiêu 

biểu phù hợp với tiềm năng, lợi 
thế cạnh tranh của địa phương; 
hỗ trợ các doanh nghiệp/cơ sở 
CNNT trên địa bàn gặp khó khăn 
do chịu tác động của thiên tai, 
dịch bệnh… Kịp thời báo cáo Bộ 
Công Thương, UBND cấp tỉnh 
những khó khăn vướng mắc để 
điều chỉnh kế hoạch trong năm tài 
chính, hoặc quyết định thực hiện 
có áp dụng các biện pháp phòng 
chống lây nhiễm theo quy định

ĐỨC MINH

ninh thuận: 2 tỷ Đồng thựC hiện Chương trình khuyến Công 
quốC gia năm 2020

Lâm Đồng: gần 9,5 tỷ Đồng thựC hiện Chương trình 
khuyến Công

Đẩy nhanh tiến Độ triển khai kế hoạCh khuyến Công quốC gia 
năm 2020

Hầu hết các doanh nghiệp thụ hưởng 
đều thuộc lĩnh vực chế biến nông sản
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Theo công văn số 341/CTĐP-
QLKC ngày 04/5/2020 của Cục 
Công Thương địa phương, Hội chợ 
triển lãm hàng công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu (CNNTTB) khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên năm 2020 
sẽ được tổ chức tại tỉnh Quảng Bình 
từ ngày 02 - 08/7/2020.

Hội chợ triển lãm hàng 
CNNTTB được tổ chức hàng năm 
là dịp để ngành Công Thương các 
tỉnh, thành phố trong khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên gặp 
gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, 
cùng hỗ trợ, hợp tác để phát triển. 
Đồng thời, đây cũng là cơ hội để 
giới thiệu các thành tựu phát triển 
của ngành Công Thương, đặc biệt 
là lĩnh vực phát triển sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 
các tỉnh, thành phố khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên. Tạo cơ hội 
cho các doanh nghiệp giao thương, 
học tập, trao đổi kinh nghiệm; 

quảng bá thương hiệu, sản phẩm, 
dịch vụ, đổi mới công nghệ để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
phát triển thị trường.

Được biết, Hội nghị ngành Công 
Thương; Hội nghị Khuyến công và 
Hội nghị kết nối cung cầu các tỉnh 
thành khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên cũng được tổ chức trong 
thời gian diễn ra Hội chợ triển lãm, 
dự kiến vào ngày 02/7/2020

PV

Năm 2020, Bình Thuận được 
Bộ Công Thương phê duyệt hỗ 
trợ kinh phí khuyến công quốc gia 
(KCQG) thực hiện 3 đề án nhóm 
với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng. 

Theo đó, 3 đề án nhóm gồm: Đề 
án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất bao bì 
carton” của Công ty CP In & Bao bì 
Bình Thuận (TP. Phan Thiết) và Công 
ty TNHH Bao bì Trung Phát (huyện 
Hàm Tân) với tổng kinh phí thực 
hiện 1,467 tỷ đồng, trong đó, kinh phí 

KCQG hỗ trợ 600 triệu đồng (mỗi cơ 
sở được hỗ trợ 300 triệu đồng).

Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 
biến thủy sản” của Công ty TNHH 
Nhã Loan và Công ty TNHH Thủy 
sản Tân Quý (cùng địa bàn thị xã La 
Gi) với tổng kinh phí thực hiện hơn 
1,543 tỷ đồng, trong đó, kinh phí 
KCQG hỗ trợ 600 triệu đồng (mỗi 
cơ sở được hỗ trợ 300 triệu đồng).

Đề án nhóm “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong chế biến thực phẩm” của 
Công ty TNHH Thương mại Chế 
biến hải sản Đầm Sen (TP. Phan 
Thiết) và Công ty TNHH Muối 
& Thương mại Gia Thịnh (huyện 
Hàm Thuận Nam) với tổng kinh 
phí thực hiện 1,430 tỷ đồng, kinh 
phí KCQG cũng hỗ trợ kinh phí 
600 triệu đồng.

Hiện TTKC Bình Thuận đang 
triển khai ký kết hợp đồng thực hiện 
đề án với các đơn vị thụ hưởng

QUỳNH ANH

Theo kế hoạch 2557 ngày 
06/3/2020 do UBND tỉnh Đồng 
Nai phê duyệt, nguồn kinh phí 
thực hiện công tác khuyến công 
năm 2020 trên địa bàn tỉnh là gần 
11 tỷ đồng, trong đó, ngân sách 
cấp hơn 6,6 tỷ đồng, còn lại 4,3 
tỷ đồng là kinh phí từ các doanh 
nghiệp thụ thưởng.

Mục tiêu kế hoạch đề ra là 
giá trị sản xuất công nghiệp nông 
thôn (CNNT) của toàn tỉnh đạt 
trên 66.000 tỷ đồng, tăng 5,8% so 
với năm 2019; Hỗ trợ các doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT tạo ra việc 

làm thêm cho 308 lao động; 180 
lượt cơ sở sản xuất, gần 1 ngàn chủ 
cơ sở, cán bộ quản lý được hỗ trợ 
nâng cao năng lực quản lý, năng lực 
sản xuất... thông qua các hoạt động 
khuyến công.

Phấn đấu có 4 sản phẩm được 
công nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp khu vực, 20 sản phẩm công 
nhận cấp tỉnh, 55 nghệ nhân, thợ 
giỏi được vinh danh vì có công đưa 
nghề về địa phương. 

Ngoài ra theo dự kiến, mỗi 
năm Trung tâm Khuyến công và tư 

vấn công nghiệp tỉnh hỗ trợ được 
khoảng 6 doanh nghiệp trong ứng 
dụng đổi mới công nghệ

V.T

hội Chợ triển Lãm hàng Cnnt tiêu Biểu khu vựC miền trung
- tây nguyên năm 2020 sẽ ĐượC tổ ChứC tại quảng Bình

Bình thuận: khuyến Công quốC gia hỗ trợ 1,8  tỷ Đồng 
thựC hiện 3 Đề án nhóm

Đồng nai: hỗ trợ gần 7 tỷ Đồng Cho Công táC khuyến Công 
năm 2020

May mặc là ngành nhận được nhiều 
hỗ trợ của tỉnh trong đào tạo lao động 
những năm vừa qua
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Mới đây, trong dịp đầu tháng 4, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt 2,08 tỷ đồng kinh phí 
thực hiện hoạt động khuyến công địa phương năm 2020. Đây được coi là nguồn lực quan 
trọng để Hà Tĩnh tập trung xây dựng thành công mô hình điển hình công nghiệp nông thôn 
(CNNT).

mô HìNH Điểm côNg NgHiệp NôNg THôN
hà Tĩnh: dồn sức Đầu Tư chO

Phương Lê

Trong một số năm trở lại đây, Hà Tĩnh 
đang là địa phương thực hiện chương trình 
khuyến công quốc gia rất hiệu quả. Giai 
đoạn 2014 - 2019, tổng kinh phí hỗ trợ 

khuyến công của tỉnh là trên 18,2 tỷ đồng. Năm nay, nét 
mới của chương trình khuyến công Hà Tĩnh chính là việc 
xây dựng hai mô hình tiêu biểu CNNT gồm: Chuỗi sản 
phẩm từ gạo lứt Omega An Phát của Công ty TNHH 
Sản xuất thương mại An Phát (huyện Thạch Hà) và Sản 
xuất đồ gỗ thủ công mỹ nghệ của Công ty TNHH Đồ gỗ 
mỹ nghệ Thái Yên (huyện Đức Thọ).

Theo đánh giá từ lãnh đạo tỉnh, hai mô hình này dù 
mới đi vào hoạt động chưa lâu nhưng đã cho hiệu quả 
kinh tế rất khả quan, tạo nhiều việc làm cho người lao 
động và có khả năng nhân rộng cao. Công ty TNHH 
Sản xuất thương mại An Phát ra mắt từ nửa cuối năm 
2019 nhưng đến nay đã cung cấp khoảng 40 tấn sản 
phẩm gạo lứt Omega mỗi tháng, tiêu thụ trên 63 tỉnh, 
thành cả nước. 

Đi vào hoạt động từ tháng 10/2019, Công ty TNHH 
Đồ gỗ mỹ nghệ Thái Yên đạt doanh thu 400 triệu đồng 
chỉ trong 2 tháng đầu năm nay. Công ty hiện đang sản 
xuất, kinh doanh các sản phẩm vật dụng gia đình, đồ 
chơi, quà tặng lưu niệm… từ gỗ, với sản lượng 10.000 - 
15.000 sản phẩm/tháng. Thị trường chính hiện nay của 
Công ty là gia công cho các đối tác xuất khẩu sang Hàn 
Quốc, Nhật Bản và tiêu thụ nội địa. 

Để phát huy tốt hơn nữa tiềm năng và tạo sức bật 
cho các doanh nghiệp này mở rộng quy mô sản xuất 
kinh doanh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã ưu tiên tạo điều 
kiện tối đa cho doanh nghiệp. Để xây dựng 2 doanh 
nghiệp này trở thành các mô hình CNNT điển hình, 
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành triển 
khai ngay những giải pháp tháo gỡ khó khăn, giúp 
doanh nghiệp có thêm điều kiện để mở rộng phát triển 
sản xuất. 

Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh hỗ trợ 
một phần kinh phí khuyến công năm 2020 cho 2 doanh 
nghiệp trên. Ngoài ra cả hai doanh nghiệp đều sẽ được 
hỗ trợ để tiếp cận, mở rộng thị trường; kết nối với các 
chuỗi cửa hàng bán lẻ, siêu thị, trung tâm buôn bán; 
tham gia hội chợ, sự kiện kết nối giao thương mở rộng 
thị trường tiêu thụ; hoàn thiện mô hình sản xuất sạch 
hơn, đảm bảo môi trường và tiết kiệm năng lượng. 

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ cũng 
hỗ trợ 2 doanh nghiệp này nâng cấp, đổi mới dây 
chuyền công nghệ, máy móc thiết bị sản xuất phù 
hợp. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 
phát triển vùng nguyên liệu, liên kết với DN, hợp tác 
xã, hộ gia đình vùng nguyên liệu tạo mạng lưới cung 
cấp ổn định… 

Cùng với sự trợ giúp của chính quyền, 2 doanh 
nghiệp cũng đang tích cực chủ động nâng cao năng lực 
sản xuất, chất lượng sản phẩm và thúc đẩy xuất khẩu, 
sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng mô hình CNNT 
điển hình

Chương trình khuyến công địa phương nhằm hỗ trợ nguồn 
vốn để tạo ra sản phẩm có chất lượng, tăng tính cạnh tranh 
trên thị trường.
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Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
những năm qua, hoạt động khuyến công tỉnh Thái Nguyên đã đạt được nhiều kết quả tích 
cực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và hộ kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế mở 
rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, qua đó góp phần đẩy nhanh chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cải thiện đời sống xã hội địa phương.

hoẠt đỘng khuYến CÔng 
đã giúp nhiều doanh nghiệp phát triển

THáI NGuyêN:

Tuấn Minh

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn 
như hiện nay, nhiều doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang phải chật 
vật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 

do đó công tác đầu tư máy móc thiết bị và đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ vẫn chưa được doanh nghiệp quan 
tâm đúng mức. Với mong muốn giúp doanh nghiệp 
vượt qua khó khăn, thúc đẩy sản xuất, hàng năm Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(Khuyến công) Thái Nguyên đã phối hợp chặt chẽ với 
Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện và phòng Kinh tế 
thành phố Thái Nguyên để phổ biến rộng rãi các chính 
sách khuyến công. Đồng thời, chủ động xây dựng các 
đề án đầu tư máy móc, ứng dụng thiết bị hiện đại cho 
nhiều doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên cho 
biết: "Riêng năm 2019, Trung tâm đã dành gần 5,9 tỷ 
đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa 
phương để hỗ trợ thực hiện cho 31 đề án khuyến công. 
Thông qua sự hỗ trợ này, nhiều đơn vị đã mạnh dạn 
đầu tư thêm dây chuyền sản xuất mới, áp dụng khoa 
học kỹ thuật hiện đại, từ đó năng lực sản xuất kinh 
doanh, sức cạnh tranh của sản phẩm được nâng lên rõ 
rệt, mở rộng thị trường và trên hết là giải quyết được 
việc làm cho lao động địa phương".

Điển hình như tại Làng nghề chè truyền thống xóm 
Thịnh Đức 1 (huyện Đồng Hỷ), sau một thời gian nghiên 
cứu, các thành viên trong Làng nghề nhận thấy sự cần 
thiết việc phải đầu tư, mua mới các máy sao chè, vò 
chè để nâng cao năng suất, cũng như tăng chất lượng 
của sản phẩm chè làm ra. Tuy nhiên, việc bỏ ra một số 

tiền lớn để mua sắm trang thiết bị là hết sức khó khăn, 
nhưng nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ 402 triệu đồng 
của Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên thì đến nay, 
Làng nghề chè truyền thống xóm Thịnh Đức 1 đã đầu 
tư mới được 12 máy sao chè và 60 máy vò chè. Do là 
những thiết bị hiện đại nên máy sao và máy vò chè đều 
có nhiều ưu điểm nổi trội như: Máy có thể điều chỉnh 
nhiệt độ nhanh, không có mùi khói, thân máy cứng 
vững, chạy êm, không rung lắc và rất tiết kiệm điện 
năng. Đặc biệt, sản phẩm chè đưa ra thị trường đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do hạn chế được bụi, 
cũng như gỉ sét gây ra trong quá trình sao, thời gian sử 
dụng máy lên tới hơn 10 năm, giá trị sản phẩm tăng từ 
20 - 25% so với phương pháp thủ công.

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng ban Quản lý 
Làng nghề chè truyền thống xóm Thịnh Đức 1 chia sẻ: 

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ HTX Chè Tân Trà 
hệ thống máy đóng gói trà túi lọc
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"Từ ngày làng nghề được Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên hỗ trợ đầu tư mới máy móc trong sản xuất 
chè thì sản lượng chè thành phẩm của địa phương tăng 
đáng kể. Do chất lượng chè được nâng cao nên giá bán 
chè cũng tăng lên, kinh tế của người dân phát triển hơn. 
Hiện nay, số đông các gia đình trồng và kinh doanh chè 
trong xóm đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm 
được nhiều vật dụng tiện nghi. Hy vọng trong năm 2020 
và các năm tiếp theo, Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ cho làng nghề 
chè Thịnh Đức 1".

Với mục tiêu tiếp tục nâng cao hiệu quả, năm 
2020 này, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đang 
tập trung xây dựng các chương trình hỗ trợ như: Đào 
tạo nghề, truyền nghề và phát triển làng nghề; Nâng 
cao năng lực quản lý; Xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ 
thuật; Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về công 
tác khuyến công, cũng như hoạt động truyền thông 
nâng cao ý thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu 
quả. Đặc biệt, Trung tâm sẽ dành kinh phí để xây dựng 
25 đề án hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; Xây dựng 
đề án tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020 tại Thái 
Nguyên. Ngoài ra, Trung tâm cũng sẽ tập trung triển 
khai đề án đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu của tỉnh đi tham gia các Hội chợ sản phẩm công 

nghiệp năm 2020; Tổ chức chương trình Hội nghị ngành 
Công Thương 28 tỉnh phía Bắc năm 2020 và bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thái 
Nguyên lần thứ V…

Để hoàn thành những nhiệm vụ đó, Trung tâm 
đang tập trung đôn đốc, nắm bắt tình hình, cũng như 
cùng giải quyết các khó khăn, vướng mắc để các cơ sở 
được thụ hưởng triển khai đề án theo đúng tiến độ và 
nội dung yêu cầu đặt ra; Thường xuyên tập huấn, nâng 
cao năng lực triển khai các hoạt động khuyến công, 
nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền để cộng đồng 
doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân kịp thời nắm bắt 
thông tin, chủ trương chính sách khuyến khích phát 
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của Đảng, Nhà 
nước. Từ đó, các đơn vị sẽ mạnh dạn hơn trong việc 
đầu tư vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, đổi mới 
công nghệ máy móc, thiết bị và áp dụng tiến bộ khoa 
học vào sản xuất.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động hỗ 
trợ có trọng tâm, trọng điểm trong suốt những năm 
qua, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã và đang 
thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra. 
Đặc biệt, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, đổi mới 
công nghệ cho các đơn vị đang nhận được sự quan tâm 
từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh 
đến học hỏi và mạnh dạn đầu tư, mở rộng phát triển 
sản xuất

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ 12 máy sao và 60 máy vò chè cho Làng nghề chè truyền thống xóm Đức Thịnh 1
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Nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, giảm sức lao động cho người nông 
dân, từ ngày 12/5 đến ngày 18/5/2020, tại xã Chi Lăng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, 
Trung tâm Khuyến công – Tư vấn Phát triển công nghiệp (TTKC-TVPTCN) tỉnh Thái Bình 
đã mở lớp tập huấn, hướng dẫn bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy cơ khí nông nghiệp cho 
người lao động.

Tập HuấN HướNg dẫN Người Lao ĐộNg
VậN HàNH máy cơ KHí NôNg NgHiệp

khuyến công Thái bình:

công Du

Tới dự và khai giảng khóa học có ông 
Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm 
KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình; đại diện 
Hội Nông dân huyện Hưng Hà; các Sở, 

ban ngành đoàn thể của tỉnh; các phòng chức năng 
huyện Hưng Hà, các thầy giáo cùng với 70 học viên 
tham dự khóa học.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình cho biết: 
Trong những năm qua, nhờ đưa máy móc vào sản xuất 
nông nghiệp như: máy làm đát, máy gieo trồng, máy 
gặt đập liên hợp, máy xay xát, máy chế biến lương 
thực… đã làm tăng giá trị sản xuất, tiết kiệm thời gian 

và sức lao động của người nông dân. Việc thực hiện cơ 
giới hóa trong nông nghiệp là khâu quyết định đến tăng 
năng suất của cây trồng và vật nuôi.

Tuy nhiên, người lao động vận hành, sử dụng các 
loại máy cơ khí nông nghiệp hầu như chưa qua các lớp 
đào tạo, tập huấn và thường tự học qua kinh nghiệm 
của người sử dụng; Trong quá trình vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa, người sử dụng chưa biết hết được 
nguyên lý hoạt động và cấu tạo của máy. Vì vậy, người 
sử dụng máy móc thiết bị chưa đúng quy trình, nên 
hiệu quả sử dụng máy thấp, tuổi thọ máy giảm. 

Theo thầy giáo Bùi Ngọc Thụ - Giảng viên Trường 
Đại học Thái Bình chia sẻ: Khóa học này, các học viên 

Các đại biểu tham dự khai giảng lớp tập huấn
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sẽ được học và thực hành một cách khoa học, dễ hiểu, 
với hai phần chính: Lý thuyết và thực hành. Phần lý 
thuyết gồm: Khái quát chung về động cơ đốt trong; Hệ 
thống phát lực; Hệ thống phân phối khí; Hệ thống bôi 
trơn; Hệ thống làm mát; Trang bị điện động cơ (máy 
phát, máy đề, hệ thống chiếu sáng…). Phần thực hành, 
các học viên được làm quen với cấu tạo, nguyên lý hoạt 
động của động cơ dầu diesel; Cấu tạo, nguyên lý hoạt 
động của bơm cao áp; Những hỏng hóc thường gặp ở 
bơm cao áp và cách khắc phục; Cấu tạo nguyên lý hoạt 
động của kim phun, những hỏng hóc thường gặp, cách 
khắc phục của kim phun, điều chỉnh kim phun cho phù 
hợp; Hoạt động cò mổ, pítông, xi lanh, cơ cấu cam; 
cách thay thế séc măng...

Trao đổi với phóng viên, ông Võ Quang Huy - Phó 
chủ tịch Hội Nông dân huyện Hưng Hà cho biết: Trong 
thời gian qua, Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình 
đã phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng, Hội Nông dân, 
ban ngành đoàn thể của tỉnh và huyện Hưng Hà, tổ 
chức các lớp tập huấn sửa chữa máy nông nghiệp cho 
người lao động trên địa bàn huyện và việc này là rất 
cần thiết và hiệu quả. Việc học nghề và tích lũy kinh 
nghiệm sửa chữa máy nông nghiệp không chỉ giúp 
người nông dân khai thác tối đa hiệu quả máy móc, mà 
còn giúp họ nâng cao trình độ kỹ thuật, để trở thành 
thợ giỏi, có thể mở cơ sở sửa chữa ngay tại địa phương, 
đây là một hướng đi khả quan và thiết thực trong tình 
hình nông nghiệp ngày càng phát triển, người dân tích 
cực áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, đẩy 
mạnh việc đưa cơ giới hóa trong sản xuất như hiện nay.

Ông Nguyễn Qúy Khản - Chủ tịch UBND xã Chi 
Lăng phấn khởi nói: “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 Chi Lăng đã được 
đầu tư cho phát triển công nghiệp nông thôn, 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. 
Cho đến nay, toàn xã đã có 49 máy cày, 04 máy đập 
liên hoàn, 04 máy làm đất lên luống, 01 máy gặt. Chủ 
trương của xã là khuyến khích các hộ gia đình đầu tư 
máy móc vào sản xuất và sẽ hỗ trợ, tư vấn các chế độ, 
chính sách của Nhà nước để bà con yên tâm đầu tư, 
phát triển sản xuất”… Cùng quan điểm với ông Nguyễn 
Qúy Khản, một số người dân tham dự lớp tập huấn 
cũng mong muốn rằng, Sở Công Thương - Trung tâm 
KC-TVPTCN, cùng các cơ quan ban ngành của tỉnh 
Thái Bình cần tổ chức thêm các lớp tập huấn trên nhiều 
lĩnh vực cho phát triển kinh tế nông thôn, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập, nhằm giảm bớt phần nào những 
khó khăn, vất vả của người nông dân. 

Vẫn biết nguồn kinh phí khuyến công dành cho 
phát triển công nghiệp nông thôn của Trung ương và 
địa phương còn rất hạn chế, nhưng biết lựa chọn những 
nội dung nào mà người dân cần để hỗ trợ, tư vấn, để 
giúp họ có thêm kiến thức, kỹ năng, làm chủ được công 
nghệ, ứng dụng vào quy trình sản xuất và được người 
dân đồng tình ủng hộ là việc làm hết sức thiết thực, 
hiệu quả của Trung tâm KC-TVPTCN tỉnh Thái Bình 
trong những năm gần đây

Quang cảnh lớp học 
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Những năm gần đây, nguồn vốn khuyến công tỉnh Hà Nam đã tích cực hỗ trợ các doanh 
nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư đổi mới dây chuyền thiết bị, máy móc tiên 
tiến. Qua đó giúp mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mở 
rộng thị trường, tạo thêm việc làm cho người dân.

hà nam: Vốn khuyến công

Trường An

giúp dN mạNH dạN Đổi mới THiếT bị SảN XuấT

Trong 2 năm 2018-2019, Hà Nam đã thực 
hiện nhiều đề án khuyến công, bao gồm 
các đề án về Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho các lĩnh 

vực: May mặc, đồ gỗ mỹ nghệ, hàng thêu ren xuất 
khẩu... Trong đó, đã có 20 cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) được hỗ trợ 4,6 tỷ đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công quốc gia và địa phương trong việc 
đổi mới, trang bị máy móc sản xuất, giúp nâng cao 
chất lượng sản phẩm, điển hình như: Công ty TNHH 
May Hoàng Tuyên; Công ty TNHH May Lâm Mai 
(TP Phủ Lý); Công ty TNHH Đầu tư phát triển và Xây 
dựng Hùng Phát (TX Duy Tiên); Công ty TNHH Tuấn 
Quyên LHK (huyện Thanh Liêm); Công ty TNHH Hợp 
Phát (huyện Bình Lục)... 

Theo anh Phạm Văn Tuấn, Giám đốc Công 
ty TNHH Tuấn Quyên LHK cho biết, Công ty anh 
chuyên sản xuất hàng thêu ren, vừa qua, Công ty được 
Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà 
Nam (Sở Công Thương) hỗ trợ 194 triệu đồng để mua 
máy thêu ren do Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất. Máy 
thêu là dòng máy mới, hiện đại, đã giúp doanh nghiệp 
tăng năng suất lao động mà còn giúp tiết kiệm điện, đặc 
biệt là sản phẩm có độ sắc nét cao, cạnh tranh được với 
nhiều cơ sở sản xuất khác. Nhiều khách hàng tỏ ra rất 
hài lòng và còn đề nghị mời doanh nghiệp hợp tác sản 
xuất lâu dài, nhờ đó doanh nghiệp cũng ký được nhiều 
hợp đồng với đối tác nước ngoài.

Cũng giống anh Tuấn, năm 2019, anh Trần Đức 
Thuật ở thôn Nhất Trì (phường Tiên Nội, TX Duy 
Tiên) mua 2 máy đục gỗ CNC và nhận được sự hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công. Anh Thuật chia sẻ từ 
khi đầu tư máy cắt gỗ CNC, anh Thuật đã mạnh dạn 
làm và có được những đơn hàng lớn hơn, lên tới 100-
200 triệu đồng thay vì chỉ vài triệu đồng/đơn hàng như 
trước đây, điều mà anh Thuật chưa từng nghĩ tới.

“Làm nghề đã chục năm nay và đã biết máy đục gỗ 
CNC nhưng phải đến bây giờ tôi mới mua được máy. 

Thú thực cơ sở ở nông thôn, sản xuất nhỏ lẻ, kinh phí 
khó khăn, nếu không được UBND tỉnh hỗ trợ nguồn 
kinh phí khuyến công thì tôi khó có thể mua được máy 
CNC để làm”, anh Thuật bày tỏ.

Ông Nguyễn Liên Hồng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Hà Nam 
cho biết: Thời gian qua, công tác khuyến công và xúc 
tiến thương mại đã thực hiện theo kế hoạch đăng ký, 
đảm bảo về tiến độ thời gian. Nội dung khuyến công 
đa dạng và phong phú, hiệu quả hơn. Quy mô, chất 
lượng các đề án được nâng cao và có tác động rõ nét 
đến phát triển công nghiệp ở nông thôn, góp phần tích 
cực trong xây dựng nông thôn mới. 

Trong năm 2020, tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh 
triển khai các hoạt động khuyến công, qua đó tiếp tục 
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và tăng cường hỗ 
trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, làng nghề tham gia 
hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh nhằm quảng bá 
thương hiệu, sản phẩm CNNT tiêu biểu nằm tạo điều 
kiện thuận lợi cho khâu lưu thông hàng hóa, thúc đẩy 
sản xuất ngày càng phát triển

Sản xuất hàng thêu ren tại Công ty TNHH Tuấn Quyên LHK, xã 
Thanh Hương (Thanh Liêm)
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Những năm qua, để bảo tồn và phục hồi làng nghề truyền thống, tỉnh Bắc Giang đã có nhiều 
cơ chế, chính sách hỗ trợ để phát triển phù hợp với xu thế của thị trường.

ngọc Bích

để làng nghề truYền thống
bắC giang phát triển

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
có 39 làng nghề được UBND tỉnh công 
nhận. Các nghề thủ công khá phong phú 
ở nhiều lĩnh vực như: Mây tre đan, sản 

xuất gốm, làm mỳ gạo, bún, bánh đa, nấu rượu, mộc 
dân dụng… Mặc dù nhiều sản phẩm đã và đang tạo 
dựng uy tín trên thị trường nhưng hiện nay không ít 
làng nghề lâm vào tình cảnh khó khăn, sản xuất mang 
tính cầm chừng. 

Điển hình như tại làng nghề truyền thống mỳ Chũ ở 
thôn Thủ Dương, xã Nam Dương, Lục Ngạn có tới hơn 
90% số hộ dân làm nghề. Bình quân mỗi ngày làng nghề 
sản xuất 14.650 tấn mỳ gạo. Mỳ Chũ được sản xuất 
bằng phương pháp gia truyền không sử dụng các chất 
bảo quản thực phẩm, hàn the… có độ giòn, dẻo, dai 
và thơm ngon. Đây là lý do khiến mỳ Chũ được nhiều 
người ưa thích và đã xây dựng được nhãn hiệu tập thể. 
Nhưng hiện nay các sản phẩm của làng nghề mỳ Chũ 
Thủ Dương chủ yếu được tiêu thụ ở trong nước, vẫn 
còn nhiều khó khăn trong việc mở rộng xuất khẩu. Một 
số sản phẩm khác như: Vải thiều, gà đồi… cũng trong 
tình trạng tương tự. Nhìn chung, điểm yếu của những 
sản phẩm này là nhãn mác, bao bì thô sơ, kém sức hút 
với người tiêu dùng.

Nhận thấy điểm hạn chế, thông qua nguồn vốn 
khuyến công, Sở Công Thương Bắc Giang đã tích cực 
hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã nhãn mác, tem truy xuất 
nguồn gốc, bao bì đóng gói cho các cơ sở CNNT trên 
địa bàn tỉnh. Năm 2019, Trung tâm Khuyến công Bắc 
Giang đã hỗ trợ 10 cơ sở thiết kế và in ấn thử nghiệm 
mẫu mã tem, nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm trà 
hoa vàng, thịt lợn sạch hữu cơ, mỳ gạo Chũ, hoa quả 
xuất khẩu để mang sản phẩm này với các sản phẩm 
CNNT khác đi quảng bá, giới thiệu tại nhiều hội chợ, 
triển lãm, hội nghị kết nối cung - cầu trên khắp cả 
nước. Kết quả, với chất lượng tốt, bao bì bắt mắt, có 
truy xuất nguồn gốc rõ ràng, sản phẩm CNNT của Bắc 
Giang ngày một được người tiêu dùng biết đến.

Để các làng nghề truyền thống của Bắc Giang thực 
sự phát triển bền vững, tỉnh Bắc Giang đã có quy 
hoạch phát triển ngành nghề nông thôn Bắc Giang giai 
đoạn 2016-2025. Trong đó, tỉnh tập trung đẩy mạnh 
việc thực hiện hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã tem, 
nhãn mác, bao bì đóng gói sản phẩm cho các cơ sở 
có sản phẩm được công nhận là sản phẩm CNNT 
tiêu biểu, sản phẩm OCOP…; hỗ trợ thiết kế mẫu mã 
bao bì đóng gói vải thiều xuất khẩu sang thị trường 
Nhật Bản, Australia, Trung Quốc… và các sản phẩm 
chủ lực, đặc trưng, tiềm năng. Được biết, năm 2020, 
Khuyến công Bắc Giang được phê duyệt 630 triệu 
đồng trong tổng số 4,5 tỷ đồng cho hoạt động hỗ trợ 
tư vấn thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói sản phẩm, 
hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế…Ngoài ra, theo ông 
Dương Văn Thái - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: 
Thời gian tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục đầu tư, hỗ trợ cơ 
sở vật chất, khoa học-kỹ thuật để vực dậy các nghề 
và làng nghề truyền thống thoát khỏi tình trạng khó 
khăn. Đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu để 
mở rộng thị trường tiêu thụ, tìm đầu ra ổn định cho 
các sản phẩm làng nghề truyền thống để phát triển 
bền vững làng nghề trong giai đoạn hiện nay

Ngoài chất lượng, bao bì đẹp cũng góp phần đưa mỳ gạo 
Chũ, Bắc Giang đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG52

Khuyến công

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

Nói đến Thái Nguyên, người ta sẽ liên tưởng ngay tới hương vị thơm ngọt, đậm đà của chè 
Tân Cương, Phúc Trìu, La Bằng, Núi Chúa… Ngày nay, những hương vị ấy đã và đang 
được lan tỏa, vươn xa tới nhiều châu lục và thị trường trên thế giới. Đóng góp vào những kết 
quả đó, một phần cũng là nhờ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(TTKC) Thái Nguyên đã tích cực hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn 
tỉnh trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong khâu chế biến, bảo quản.

Lê Anh

ưu TiêN Hỗ Trợ doaNH NgHiệp
 pHáT TriểN cHế biếN cHè

Vài năm trở về trước, việc sản xuất chè 
trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều hạn 
chế, nhất là trong khâu sản xuất và bảo 
quản. Bởi, trải qua nhiều năm, quá trình 

trồng, chế biến và bảo quản chè vẫn chủ yếu dựa vào 
kinh nghiệm, theo phương pháp thủ công, chưa có điều 
kiện ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật nên chất 
lượng chè còn phụ thuộc và chịu ảnh hưởng nhiều vào 
thời tiết. Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu, cũng 
như chuỗi liên kết sản xuất, chế biến tiêu thụ sản phẩm 
chưa được người trồng chè và doanh nghiệp chế biến 
quan tâm đúng mức…, nên đã dẫn đến tình trạng sức 
cạnh tranh của các sản phẩm chè Thái Nguyên không 
tương xứng với tiềm năng vốn có của mình.

Do nhận thức được vấn đề quan trọng đó, nhiều 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên đã và đang tích cực đầu tư máy móc, 
thiết bị hiện đại vào sản xuất. Trong đó, riêng năm 
2020 này, Công ty Cổ phẩn trà Việt Thái, Công ty Cổ 
phần NTEA Thái Nguyên và Hợp tác xã chè An Toàn 
Khe Cốc… là một trong nhiều điển hình tiêu biểu khi 
đã quyết định đầu tư, ứng dụng các thiết bị máy móc, 
công nghệ hiện đại để sản xuất và chế biến chè.

Nhận thấy việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết 
bị hiện đại vào sản xuất của các doanh nghiệp là điều 
hết sức cần thiết, vì vậy, sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, 
TTKC Thái Nguyên đã quyết định phối hợp với Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng của các địa phương liên quan thực 
hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
chế biến chè" cho các đơn vị này. Từ đó, khuyến khích 
đơn vị phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập 

cho người lao động. Đồng thời, góp phần giữ gìn và 
quảng bá thương hiệu chè Thái Nguyên.

Điển hình như đối với Công ty Cổ phẩn trà Việt 
Thái (xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên), 

Xào chè và đóng gói sản phẩm chè bằng hệ thống máy 
móc hiện đại sẽ giúp nâng cao chất lượng chè 
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TTKC Thái Nguyên đang hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, 
mua mới 03 hệ thống gồm: Máy đóng gói hút chân 
không Model AA-1308, máy xào gas Model DM30 và 
máy đóng gói trà tự động Model MPA-215 với tổng 
số tiền trên 300 triệu đồng. Những hệ thống máy móc 
này đều có nhiều ưu điểm như: Đóng gói được các sản 
phẩm chè có khối lượng lớn đến 30kg; Có thể đóng 
nhiều loại túi có trọng lượng, kích thước khác nhau 
theo nhu cầu của khách hàng và thời gian bảo quản sản 
phẩm lên đến 02 năm. Còn đối với máy xào gas có thể 
điều chỉnh nhiệt độ nhanh, kịp thời, thân thiện với môi 
trường và đảm bảo an toàn thực phẩm do hạn chế được 
khói, bụi, gỉ sét gây ra; Năng suất tăng lên nhiều lần so 
với các loại máy xào truyền thống; Thời gian sử dụng 
đạt trên 10 năm. Đặc biệt, sản phẩm chè làm ra và khi 
được sử dụng, nước chè sẽ xanh, trong và thơm hơn rất 
nhiều so với trước đây.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái Nguyên chia sẻ: 
“Từ sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, 
Công ty Cổ phẩn trà Việt Thái đang dần hoàn thiện 
hệ thống máy móc sản xuất chè. Theo tính toán của 
Trung tâm, việc Công ty ứng dụng máy móc hiện đại 
vào sản xuất sẽ giúp tiết kiệm điện năng trong quá trình 
sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, 
làm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm làm ra. 
Từ đó, uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị 
trường cũng sẽ được nâng lên, cũng như tạo điều kiện 
giảm giá thành và từng bước gia tăng các đơn hàng có 
giá trị kinh tế cao. Bên cạnh đó, việc trang bị máy móc 
mới, đơn vị sẽ nâng cao được tính chủ động trong khâu 
sản xuất, tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa 

phương và tăng khả năng đóng góp cho ngân sách nhà 
nước. Dự kiến, sau khi đi vào hoạt động, nhiều cơ sở 
chế biến chè trong và ngoài tỉnh sẽ tiếp tục đến học tập 
và áp dụng công nghệ này vào sản xuất. Do vậy, đề án 
được nhận định là có tính bền vững cao”.

Có thể khẳng định, từ sự chung tay, góp sức của 
các cấp, ngành và người dân địa phương cùng sự nhiệt 
huyết của các bộ làm công tác khuyến công, hoạt động 
khuyến công Thái Nguyên đã và đang ngày càng phát 
huy tác dụng là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các cơ sở 
công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, phát triển. 
Qua đó, góp phần khai thác và sử dụng có hiệu quả 
nguồn nguyên liệu chè phong phú tại địa phương để 
tiếp tục nâng cao vị thế, phát triển thương hiệu chè 
Thái Nguyên vươn cao, vươn xa ra thị trường quốc tế

Các sản phẩm chè của Thái Nguyên đang được lan tỏa, vươn xa tới nhiều châu lục và thị trường trên thế giớiCác sản phẩm chè của Thái Nguyên đang được lan tỏa, vươn xa tới nhiều châu lục và thị trường trên thế giới

Đóng gói sản phẩm chè sạch tại HTX Chè Tuyết Hương
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Thái Bình là một tỉnh thuần nông khi mà giá trị sản xuất nông nghiệp vẫn đóng vai trò quan 
trọng trong thu nhập của người dân nơi đây. Ngày nay, với tốc độ cơ giới hóa nông nghiệp, 
đã có nhiều loại máy nông cụ được nông dân trên địa bàn tỉnh đưa vào sử dụng. Chính vì thế, 
thời gian qua, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Bình (TTKC) 
đã tổ chức nhiều lớp tập huấn giúp nông dân làm chủ máy móc, sử dụng máy hiệu quả cũng 
như cách bảo dưỡng, sửa chữa những sự cố thường gặp.

Trường PhạM

Người dâN THấy rõ Lợi ícH Từ các Lớp Tập HuấN 
VậN HàNH Sửa cHữa máy cơ KHí NôNg NgHiệp

Xã Chi Lăng (huyện Hưng Hà) có tổng 
diện tích 373km2, với 210ha diện tích cấy 
lúa, đây là địa phương có tỷ lệ người dân 
sử dụng máy cơ khí nông nghiệp tương 

đối nhiều, sản xuất nông nghiệp chiếm tỷ trọng cao 
trong cơ cấu kinh tế. Toàn xã hiện có gần 60 máy phục 
vụ sản xuất nông nghiệp như máy cày, máy làm đất, 
máy đập liên hoàn, máy gặt…

Trò chuyện với phóng viên, ông Nguyễn Quý 
Khản - Chủ tịch UBND xã bày tỏ: “Trong thời gian 7 
năm làm Bí thư Chi bộ thôn thì có 3 năm tôi phải làm 
kiêm cả Trưởng thôn, có những thời gian phải “nằm” ở 
ruộng để “phục” thợ sửa máy đến vì máy cày bị hỏng 
giữa ruộng, lúc ấy lo lắm vì thời gian gối vụ Xuân và 
vụ mùa rất ngắn, cả thu hoạch lúa, cả làm đất cấy chỉ 
vỏn vẹn có 30 ngày, trong khi chờ thợ sửa máy đến nếu 
nhanh cũng phải 2-3 ngày, lâu thì phải 1 tuần mới có 
người đến sửa, như vậy sẽ ảnh hưởng tới thời gian gieo 
trồng vụ mới của nông dân lắm!”.

Xuất phát từ những băn khoăn, lo lắng như ông 
Khản chia sẻ, thời gian qua, TTKC Thái Bình đã liên 
tục tổ chức các lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, sửa 
chữa máy cơ khí nông nghiệp cho nông dân tại các địa 
phương trong tỉnh. Tại xã Chi Lăng, đây là năm thứ 2 
được TTKC chọn là địa phương để mở lớp. 

Theo ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công & TVPTCN Thái Bình: Học viên tham 
dự lớp tập huấn với nhiều độ tuổi, trình độ khác nhau, 
trong đó đa số là người trung tuổi, vì thế Trung tâm đã 
biên soạn giáo trình ngắn gọn, dễ hiểu. Quá trình thực 
hành, giảng viên cầm tay chỉ việc, hướng dẫn nhiệt tình 
cho các học viên. Sau các lớp tập huấn, đảm bảo 100% 

học viên sẽ biết vận hành máy móc đúng quy trình và 
tự sửa chữa được một số hỏng hóc thông thường về 
phần cơ, điện, nhiệt của máy móc. Trình độ, kỹ năng 
vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp của 
người nông dân được nâng lên góp phần giúp bà con 
khai thác có hiệu quả đầu tư máy móc, tiết kiệm thời 
gian, giảm sức lao động, tăng năng suất lao động và 
năng suất cây trồng, vật nuôi. 

Để lớp tập huấn đem lại hiệu quả, các giảng viên đã 
dành phần lớn thời gian đi sâu vào thực hành. Các chủ 
máy được mang máy móc hỏng, không sử dụng đến để 
giảng viên hướng dẫn cách “bắt bệnh”, “kê đơn” đồng 
thời thực hành trực tiếp trên chính chiếc máy của mình. 
Ngoài ra, các giảng viên cũng chỉ ra những sự cố thông 
thường hay gặp phải của máy, giúp người nông dân 

Người dân đánh giá cao lợi ích từ các lớp tập huấn
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giảm chi phí sửa chữa mà không cần phải gọi thợ sửa, 
đồng thời cũng nắm được cách thức bảo dưỡng để tăng 
tuổi thọ cho máy. Ngoài những hiệu quả về mặt kinh 
tế, thông qua các lớp học này các hội viên nông dân 
còn gắn bó, giao lưu học hỏi lẫn nhau, tình làng nghĩa 
xóm thêm bền chặt.

Được tham gia lớp tập huấn vận hành, bảo dưỡng, 
sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp do TTKC tổ chức vào 
giữa tháng 5 vừa qua, nhiều chủ máy nông nghiệp tại xã 
Chi Lăng rất phấn khởi. Ông Nguyễn Văn Duân (thôn 
Quyết Thắng) cho biết: Trước đây, khi bước vào mùa vụ 
thu hoạch lúa và làm đất cho nông dân gieo cấy, chúng 
tôi rất lo lắng vì sợ máy móc bị hỏng hóc. Mỗi lần máy bị 
hỏng là phải chờ rất lâu mới có thợ sửa từ thành phố về 
dẫn đến tình trạng công việc bị ùn tắc, thu nhập bị ảnh 
hưởng và tiến độ sản xuất của bà con nông dân chậm lại. 
Từ khi được tập huấn kiến thức, kỹ thuật vận hành, bảo 
dưỡng, sửa chữa máy nông nghiệp đã hạn chế hiện tượng 
máy móc bị hỏng và nếu có hỏng hóc thông thường 
chúng tôi có thể sửa chữa được ngay, vừa tiết kiệm được 
chi phí, vừa duy trì công việc liên tục.

Cũng giống ông Duân, ông Nguyễn Đình Đằm 
(thôn Trần Phú) là chủ sở hữu một máy cày nhỏ hồ 

hởi chia sẻ: Mặc dù từ ngày sử dụng đến nay ông 
chưa tốn nhiều tiền để sửa chữa, thay thế thiết bị, 
phụ tùng của máy, nhưng với ông, việc bảo dưỡng là 
khâu hết sức quan trọng để tăng sức bền, hiệu quả 
của máy nên ông không ngần ngại theo học lớp tập 
huấn của Trung tâm. Với ông Đằm, đây là lớp học 
đem lại nhiều kiến thức bổ ích, thiết thực cho những 
người dân như ông.

Được biết, trong 2 năm (2019 - 2020) Trung tâm 
sẽ tổ chức mở 67 lớp tập huấn cho 3.228 lao động ở 
60 xã trên địa bàn tỉnh; trước mắt, ưu tiên mở lớp 
tập huấn cho nông dân các xã chưa về đích nông 
thôn mới.

Bên cạnh đó, nhằm tiếp tục thực hiện tốt đề án tập 
huấn lao động vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa máy cơ 
khí nông nghiệp phục vụ cơ khí hóa, hiện đại hóa nông 
nghiệp, nông thôn của tỉnh và góp phần giúp các địa 
phương triển khai có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành 
Nông nghiệp, thời gian tới, Trung tâm Khuyến công và 
TVPTCN Thái Bình sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tập 
huấn, mở rộng đào tạo dạy nghề cho bà con nông dân, 
từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển 
kinh tế địa phương

Sau khi tham gia lớp tập huấn, 100% học viên sẽ biết cách vận hành máy móc đúng quy trình và tự sửa chữa được một số lỗi 
hỏng hóc thông thường
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Đầu năm 2018, một tin vui lan truyền trong nhân dân thành phố Quy Nhơn về một công 
viên nghĩa trang được đầu tư xây dựng trên địa bàn, với quy mô xứng tầm Đô thị loại 1. Dự 
án đáp ứng đủ các tiêu chí tâm linh, cảnh quan, môi trường và thỏa mãn các dịch vụ mai 
táng trọn gói, văn minh, giá dịch vụ hợp lý. Đến nay, niềm vui đó đã thành hiện thực khi 
Công viên Nghĩa trang Bình Định An Viên đã hoàn thành và sắp đưa vào hoạt động.

Văn Thuận

mộT Địa cHỉ mai TáNg Đáp ứNg NguyệN VọNg 
Tâm LiNH, Xã Hội Và môi TrườNg

công Viên nghĩa Trang bình Định an Viên:

khi “thiên thời, Địa Lợi, nhân hòa” Đã… 
hội Đủ

Thành phố Quy Nhơn được nâng cấp đô thị loại I 
từ năm 2000. Trải qua 20 năm, dân số của Thành phố 
đã tăng gần 500.000 người. Nhu cầu về nơi an nghỉ cho 
người dân trong chuỗi “sinh - lão - bệnh - tử” đã đến 
độ cấp thiết. 

Có một thực tế là, hiện tại các nghĩa trang trên địa 
bàn thành phố Quy Nhơn nói riêng, tỉnh Bình Định nói 
chung đang đối diện với tình trạng quá tải, kéo theo các 
vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng 
trực tiếp đến cuộc sống dân cư lân cận. Bên cạnh đó, các 
nghĩa trang tập trung lâu nay có phần không còn phù hợp 
với sự phát triển đời sống đô thị, khi mà thời gian dành 
cho việc chăm sóc và tảo mộ ngày càng eo hẹp, việc đi 
lại khó khăn sẽ là những nhân tố gây ảnh hưởng đến việc 
gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Chính vì những lý 
do trên đã hình thành nên Bình Định An Viên - mô hình 
công viên nghĩa trang đầu tiên tại Bình Định.

Nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân, vừa 
lúc “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đã hội tụ, Công ty 
TNHH Xây dựng dịch vụ Nghĩa trang An Lộc Phát 
quyết tâm đầu tư dịch vụ kinh doanh trong ngành công 
viên nghĩa trang. Được sự ủng hộ của Tỉnh ủy, UBND 
tỉnh Bình Định và Thành phố Quy Nhơn, An Lộc Phát 
đã mạnh dạn đề xuất địa điểm thích hợp nhất, thiết kế 
bài bản và triển khai đầu tư theo nguyện vọng xã hội 
như mệnh lệnh thiêng liêng của tâm linh và đã hình 
thành nên Nghĩa trang Bình Định An Viên.

xứng Đáng Là nơi an nghỉ Đẳng CẤp 
vĩnh hằng

Đó là khu đất đẹp như mơ, quy hoạch thuộc khu 
vực 8, phường Bùi Thị Xuân, thành phố Quy Nhơn, 

tỉnh Bình Định. Nằm cách trung tâm thành phố Quy 
Nhơn 20km và giáp với Quốc lộ 1A.

Địa hình dự án Bình Định An Viên dưới chân đèo 
Cù Mông, bao gồm đất bằng và đất đồi núi, dốc tự 
nhiên từ Nam xuống Bắc, từ Đông sang Tây, giữa khu 
đất có hệ thống suối tự nhiên bắt nguồn từ các khe núi 
chảy xuống.

Yếu tố quan trọng trong vị trí địa lý đất nghĩa trang 
trong dự án Bình Định An Viên là có chất đất tốt chưa 
từng là nơi an táng.  Điểm đặc biệt của khu đất là có thế 
chuẩn phong thủy: “Lưng tựa sơn, mặt hướng thuỷ”, 
không quá xa Thành phố, nhưng cũng vừa đủ để tách 
biệt với ồn ào đô thị.

Như vậy, Công viên Nghĩa trang Bình Định An 
Viên đã hội tụ đầy đủ những yếu tố để trở thành một 
địa điểm an nghỉ vĩnh hằng với chất lượng và bền vững 
nhất. Bởi vì, địa điểm của Công viên Nghĩa trang nằm 
trong tầm nhìn Quy hoạch phát triển thành phố Quy 
Nhơn đến năm 2050. Hơn nữa, Công viên Nghĩa trang 
Bình Định An Viên được xây dựng tuân thủ theo tiêu 
chuẩn quốc gia nghĩa trang cấp II, nghĩa là 50% diện 
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tích được quy hoạch cho việc chôn cất; 50% diện tích 
còn lại dành cho cảnh quan, cây xanh và hệ thống hạ 
tầng; bảo đảm hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường, 
cũng như tạo không gian thoải mái, thư giãn cho thân 
nhân thăm viếng mộ được dễ dàng, thuận tiện; tạo nền 
tảng cho việc gìn giữ phát triển các văn hóa truyền 
thống ngày càng văn minh và bền vững. 

ưu điểm nổi bật của Công viên Nghĩa trang Bình 
Định An Viên là những dịch vụ chăm sóc đi kèm, là 
điểm không có ở các nghĩa trang tập trung cũ. Hệ 
thống dịch vụ chăm sóc bao gồm có  bảo vệ, bảo trì 
bảo dưỡng, vệ sinh và chăm sóc cảnh quan; Dịch vụ 
mai táng & cải táng được tổ chức chuyên nghiệp và 
trang nghiêm, phù hợp với nét văn hóa và tín ngưỡng 
của người Việt Nam. Dịch vụ tư vấn & xây dựng mộ 
với đội ngũ thiết kế, xây dựng chuyên nghiệp, sẵn sàng 
tư vấn cho khách hàng những mộ phần có chi phí phù 
hợp khả năng và ý nguyện gia đình. Các dịch vụ hỗ trợ 
khác như: Quầy phục vụ nước; quầy hàng lưu niệm và 
vật phẩm tâm linh; đưa rước thăm viếng và tham quan 
Công viên Nghĩa trang đều mang đến cho quý thân 
nhân sự an tâm bền vững nhất.

tiếp tụC Đầu tư, Để mãi mãi Là Cổng 
“thiên Đường” nơi hạ giới

Dự án Bình Định An Viên có tổng diện tích 58ha, 
được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Hiện nay dự án đã 
hoàn thành đầu tư giai đoạn 1: (22ha) và đã đi vào hoạt 
động. Trong đó, Bình Định An Viên có quy hoạch 6 ha 
dành cho nghĩa trang chính sách, phục vụ các đối tượng 
chính sách trên địa bàn không thu tiền đất. 

Bên cạnh đó, Công viên Nghĩa trang Bình Định An 
Viên đang tiến hành đầu tư 20 tỷ đồng để xây dựng 
Trung tâm hỏa táng và sẽ đi vào hoạt động trong quý 
IV/2020 với hệ thống lò đốt hiện đại, cùng công nghệ 
tiên tiến được nhập khẩu từ Hoa Kỳ có năng suất 20 ca/
ngày, nhằm đem đến một giải pháp an táng tiết kiệm, 
thân thiện với môi trường, đảm bảo khí thải không 
màu, không mùi và không ô nhiễm.

Các sản phẩm mà Bình Định An Viên mang đến 
cho quý khách hàng rất đa dạng để lựa chọn các loại 
mộ đơn hoặc đôi. Ngoài ra, nếu có nhu cầu diện tích 
lớn để quy tập phần mộ gia đình, quý khách cũng có 
thể lựa chọn loại mộ gia tộc với các kích thước tiêu 
chuẩn như 30m2; 50m2; 100m2… 

Tất cả đã sẵn sàng theo tiến độ đầu tư đề ra, để 
Công viên Nghĩa trang Bình Định An Viên xứng đáng 
là “cổng thiên đường” nơi hạ giới

Phối cảnh khu mộ gia tộc

Toàn cảnh dự án Công viên Nghĩa trang Bình Định An ViênToàn cảnh dự án Công viên Nghĩa trang Bình Định An Viên
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Dấu yêu Cho em một ngày
Dấu yêu này, anh có nhớ đến em? 
Góc phố nhỏ ly cà phê hò hẹn 
Nắm chặt tay mà dường như e thẹn 
Cái choàng vai ấm áp, mơ màng...

Phố nhỏ tàn Thu giọt nắng dịu dàng 
Đong đầy mắt em ôm trọn anh trìu mến 
Bối rối nhìn nhau lặng thinh tình yêu đến 
Bé nhỏ bờ vai, làn môi nóng ướt mềm

Phố dõi theo ta những bước chân êm đềm 
Tiếng cười lan xa ru mặt hồ gợn sóng 
Tháng Mười của anh thơm hương trà Cúc nóng 
Có em tựa vai làn mi khẽ khép hờ

Em đặt tên con phố đó "Phố không giờ" 
Góc quán nhỏ nơi thời gian ngừng lại 
Em vẫn thế, ngây ngô đến khờ dại 
Đắm đuối mê say, yêu như thể tình đầu

Nỗi nhớ không tên, nỗi nhớ không màu 
Em quắt quay vò tim mình vụn vỡ 
Sợ yêu xa, sợ tình duyên dở lỡ 
Thương mình nhiều, thương lắm...
Mình ơi!

trang hà

Cho em một ngày trở lại tuổi đôi mươi
Là má hồng, là môi cong, mắt biếc
Là nụ cười chưa bao giờ nuối tiếc
Tuổi thanh xuân trong trẻo, khạo khờ

Cho em một ngày không đợi cũng không chờ
Làm ngơ trước bao cuộc tình dang dở
Bồng bềnh cõi nhân gian mênh mông hoa cỏ
Mộng mơ những dấu yêu xa tít tận chân trời...

Cho em một ngày ngược quá khứ xa vời
Làn tóc rối đượm nồng nàn hương Bưởi
Nụ hôn đầu đọng bờ môi nóng hổi
Ký ức xa xôi loang một vệt son trầm

Cho em một ngày bỏ qua những lỗi lầm
Nửa đời trước người khiến người hóa dại
Và em biết mình không hề thất bại
Buông bỏ là cho đi, niềm kiêu hãnh tìm về

Cuộc đời có trả, vay... xin giữ trọn lời thề!
trang hà
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