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Habeco ký thỏa thuận tài trợ với Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
PC Thanh Hóa: Đồng bộ các giải pháp chống quá tải lưới điện...
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Hapro khẳng định thương hiệu, phát triển vững mạnh



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021)4 5

Thủ tướng Chính phủ chúc mừng ngành Công Thương nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày 
Truyền thống của Ngành; Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với 
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; Hành trình về nguồn nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày 
truyền thống Ngành Công Thương… là những sự kiện nổi bật của Bộ Công Thương trong 
thời gian qua. 

MỘT SỐ SỰ KIỆN NỔI BẬT 
CỦA NGÀNH CÔNG THƯƠNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH GỬI THƯ CHÚC MỪNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, 
VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG NHÂN KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY 
TRUYỀN THỐNG NGÀNH CÔNG THƯƠNG (14/5/1951 * 14/5/2021).

Thư của Thủ tướng gửi ngày 11 tháng 5 năm 2021, có đoạn nêu rõ: “Những 
năm gần đây, trước yêu cầu đổi mới của đất nước, ngành Công Thương đã 
nỗ lực, quyết tâm cao và đạt được những thành tựu to lớn, góp phần nâng 
cao vị thế Việt Nam, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hệ thống sản 
xuất toàn cầu. Hàng hóa mang thương hiệu Việt đã có tại các siêu thị của 
hầu hết các quốc gia trên thế giới, quy mô các mặt hàng xuất khẩu tiếp tục 
được mở rộng, sản phẩm chế biến, chế tạo, tỷ trọng sản phẩm công nghiệp 

ngày càng lớn. Hoạt động hội nhập quốc tế ngày được đẩy mạnh với việc tham gia và ký kết 17 hiệp định 
tự do thương mại song phương và đa phương, tạo điều kiện cho hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào 
chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu”...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ CÔNG THƯƠNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc 
nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị 
quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ 
Công Thương ban hành Nghị quyết số 03-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2021; Công 
văn số 36 - CV/BCSĐ ngày 07/5/2021 của Ban Cán sự Đảng lãnh đạo, chỉ đạo 
một số nội dung mà toàn Ngành cần tập trung thực hiện.

Trong đó, cấp ủy các tổ chức Đảng trực thuộc phải tổ chức học tập, nghiên 
cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến 
toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Xác định 

rõ đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để mỗi 
cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị 
quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong Bộ Công 
Thương, ngành Công Thương...

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương
Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ 5 bên phải) 
chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Cán sự 
Đảng, Lãnh đạo Bộ Công Thương
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BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG DIÊN LÀM VIỆC TẠI NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 2
Ngày 04/5/2021, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến 
thăm và làm việc tại Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định, 
Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình. Khi đi vào hoạt động, mỗi năm Nhà máy sẽ 
đóng góp khoảng 1.000 tỷ đồng cho ngân sách của tỉnh, đồng thời tạo công 

ăn việc làm cho người dân địa phương. Vì thế, “nếu kéo dài tình trạng chậm tiến độ thì thiệt hại của Dự 
án không thể tính được, không chỉ về kinh tế mà còn về mặt chính trị, xã hội”.

Bộ trưởng yêu cầu, để Dự án đi vào hoạt động giai đoạn 1 theo đúng kế hoạch, PVN phải khẩn trương đón 
chuyên gia đến để kiểm tra lại toàn bộ hệ thống thiết bị trước khi vận hành, đảm bảo an toàn trong quá trình 
hoạt động. Bên cạnh đó, PVN cần sớm thực hiện, hoàn thiện các hạng mục: Hệ thống vận chuyển than và đá 
vôi; Kho than; Bãi thải xỉ và hệ thống thải tro xỉ để đảm bảo đồng bộ và sớm đưa nhà máy vào vận hành...

HỢP TÁC VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ GIỮA BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ VIETTEL

Ngày 14/5/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về 
chuyển đổi số giữa Bộ Công Thương và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông 
quân đội (Viettel). Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham dự 
và phát biểu tại Lễ ký.

Theo đó, hai bên thỏa thuận để Tập đoàn Viettel triển khai thử nghiệm tại 
Bộ Công Thương một số nội dung như rà soát, đánh giá tổng thể thực trạng 

hệ thống công nghệ thông tin tại Bộ Công Thương; Kiến trúc tổng thể lại hệ thống công nghệ thông tin 
phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Công Thương; Hỗ trợ hạ tầng phần 
cứng, thiết bị phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, hướng đến Chính phủ số của Bộ Công Thương; Hỗ 
trợ các hệ thống phần mềm phục vụ công tác quản lý của Bộ…

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết, sẽ yêu cầu các đơn vị trực thuộc có liên quan phối 
hợp, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để Viettel thực hiện các hoạt động khảo sát, xây dựng, triển 
khai các chương trình, dự án, nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông. Bộ trưởng 
cũng đề nghị các đơn vị trong Bộ thường xuyên cập nhật, trao đổi thông tin, tổng hợp đánh giá rút kinh 
nghiệm và thống nhất giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả về các nội dung thoả thuận hợp tác.

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN NHÂN DỊP KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH CỦA 
BỘ CÔNG THƯƠNG

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Công Thương 
(14/5/1951-14//5/2021), ngày 07/5/2021, Bộ Công Thương đã tổ chức Đoàn 
hành trình về nguồn và dâng hương tưởng niệm tại khu di tích lịch sử của Bộ 
Công Thương tại tỉnh Tuyên Quang.

Phát biểu tại Lễ dâng hương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An 
nhấn mạnh, 70 năm xây dựng và phát triển cùng đất nước, dưới sự lãnh đạo sáng 

suốt của Đảng, của Bác Hồ kính yêu, ngành Công Thương đã có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp đấu 
tranh giải phóng dân tộc qua 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ. Sau ngày giải phóng 
miền Nam, thống nhất đất nước, ngành Công Thương cũng có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Ngày nay, ngành Công Thương có thể tự hào báo cáo với 
Đảng, với Bác Hồ kính yêu: Các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương 
đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, đồng thời cũng là lực 
lượng tiên phong trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế.
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Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm của nước ta 
có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ số quan trọng như sản xuất công nghiệp; số lượng doanh 
nghiệp thành lập mới; tốc độ tăng vốn đầu tư và đặc biệt là hoạt động xuất nhập khẩu đều 
có mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

XUẤT NHẬP KHẨU 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

TĂNG CAO NHẤT TRONG 10 NĂM QUA

XUẤT NHẬP KHẨU CÓ TỐC ĐỘ TĂNG CAO NHẤT 
TRONG 10 NĂM QUA

Cụ thể, 4 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa ước tính đạt 103,9 tỷ USD, tăng 28,3% so với 
cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong 
nước đạt 25,76 tỷ USD, tăng 12,8%, chiếm 24,8% tổng kim 
ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể 
cả dầu thô) đạt 78,14 tỷ USD, tăng 34,4%, chiếm 75,2%.

Trong 4 tháng đầu năm có 19 mặt hàng đạt kim 
ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 84,5% tổng kim 
ngạch xuất khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu, 4 tháng đầu năm 
2021, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước 
tính đạt 57,58 tỷ USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm 
trước; nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công 
nghiệp ước tính đạt 36,6 tỷ USD, tăng 27,5%; nhóm 
hàng nông, lâm sản đạt 7,33 tỷ USD, tăng 8,8%; nhóm 
hàng thủy sản đạt 2,39 tỷ USD, tăng 6,1%.

Thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 
4 tháng đầu năm 2021 là Hoa Kỳ với kim ngạch đạt 30,3 
tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm trước; tiếp đến 
là Trung Quốc đạt 16,8 tỷ USD, tăng 32,4%; thị trường 
EU đạt 12,6 tỷ USD, tăng 18,1%; thị trường ASEAN đạt 
8,8 tỷ USD, tăng 13,3%; Hàn Quốc đạt 6,9 tỷ USD, tăng 
12,1%; Nhật Bản đạt 6,5 tỷ USD, tăng 1,5%.

Còn về kim ngạch nhập khẩu hàng hóa, trong 4 tháng 
đầu năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính 
đạt 102,61 tỷ USD, tăng 30,8% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 35,69 tỷ USD, 
tăng 24,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 66,92 tỷ 
USD, tăng 34,2%. Có 19 mặt hàng nhập khẩu đạt kim ngạch 
trên 1 tỷ USD, chiếm 77,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu mặt hàng nhập khẩu, nhóm hàng tư liệu 
sản xuất ước tính đạt 96,31 tỷ USD, tăng 31,4% so với 
cùng kỳ năm trước và chiếm 93,9% tổng kim ngạch 
nhập khẩu hàng hóa; nhóm hàng tiêu dùng ước tính đạt 
6,3 tỷ USD, tăng 22,5% và chiếm 6,1%.

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của 
Việt Nam với kim ngạch đạt 33,1 tỷ USD trong 4 tháng 
đầu năm nay, tăng 47,8% so với cùng kỳ năm trước; 
tiếp theo là Hàn Quốc đạt 16,9 tỷ USD, tăng 16,9%; 
thị trường ASEAN đạt 14,1 tỷ USD, tăng 48,2%; Nhật 
Bản đạt 7,2 tỷ USD, tăng 10,5%; thị trường EU đạt 5,3 
tỷ USD, tăng 16,6%; Hoa Kỳ đạt 5,1 tỷ USD, tăng 7,9%.

Ước tính 4 tháng đầu năm 2021 xuất siêu 1,29 tỷ 
USD; trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 
9,92 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả 
dầu thô) xuất siêu 11,21 tỷ USD.

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP TĂNG 10%

Nhờ kiểm soát dịch tốt và các Hiệp định thương 
mại tự do phát huy hiệu quả nên hoạt động sản xuất 
kinh doanh sôi động trở lại. Sản xuất công nghiệp tháng 
4/2021 ước tính tăng 24,1% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất 
toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng 10% so với cùng kỳ năm 
trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,7% (cùng 
kỳ năm trước tăng 9,7%); ngành sản xuất và phân phối 
điện tăng 6,6% (cùng kỳ năm trước giảm 6,5%); ngành cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 7,5% (cùng kỳ năm trước giảm 0,3%); riêng ngành khai 
khoáng giảm 5,7% (cùng kỳ năm trước giảm 6,8%).

Chế biến hạt điều phục vụ xuất khẩu
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SỐ LƯỢNG DOANH NGHIỆP THÀNH LẬP MỚI 
TĂNG 17,5%

Đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ trong các 
năm từ 2017-2020. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, cả 
nước có gần 44,2 ngàn doanh nghiệp đăng ký thành lập 
mới với tổng số vốn đăng ký là 627,7 ngàn tỷ đồng và 
tổng số lao động đăng ký là 340,3 ngàn lao động, tăng 
17,5% về số doanh nghiệp, tăng 41% về vốn đăng ký 
và tăng 7,8% về số lao động so với cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, còn có gần 19,3 ngàn doanh nghiệp 
quay trở lại hoạt động, tăng 8% so với cùng kỳ năm 
trước, nâng tổng số doanh nghiệp thành lập mới và 
doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu 
năm 2021 lên 63,4 ngàn doanh nghiệp, trung bình mỗi 
tháng có gần 15,9 ngàn doanh nghiệp thành lập mới và 
quay trở lại hoạt động.

TỐC ĐỘ TĂNG VỐN ĐẦU TƯ ĐẠT MỨC CAO NHẤT 
TRONG GIAI ĐOẠN 2017-2021

Trong 4 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện 
từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 98,7 nghìn tỷ đồng, 
bằng 21,5% kế hoạch năm và tăng 16,3% so với cùng 
kỳ năm trước.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính 
đến ngày 20/4/2021 (bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn 
đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của 
nhà đầu tư nước ngoài) đạt 12,25 tỷ USD, giảm 0,7% so 
với cùng kỳ năm trước. Riêng vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài thực hiện 4 tháng đầu năm ước tính đạt 5,5 tỷ 
USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước.

Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 4 tháng 
đầu năm có 18 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu 
tư với tổng số vốn đầu tư của phía Việt Nam là 142,8 
triệu USD, gấp 2,7 lần so với cùng kỳ; có 9 lượt dự án 
điều chỉnh vốn với số vốn tăng thêm đạt 403,2 triệu USD, 
gấp 25,5 lần so với cùng kỳ. Tính chung tổng vốn đầu tư 
của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và tăng thêm) 
4 tháng đạt 545,9 triệu USD, gấp 7,9 lần so với cùng kỳ.

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 4 tháng 
đầu năm 2021 đạt 1.695,6 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với 
cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá, tăng 9,03%.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và 
thủy sản tháng 4/2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết 
thuận lợi cho cây trồng, vật nuôi sinh trưởng và phát 
triển. Thị trường tiêu thụ sản phẩm nông sản, lâm sản, 
thủy sản được khơi thông, mở rộng. Mặc dù vẫn còn một 
số yếu tố như chỉ số giá nguyên vật liệu dùng cho sản 
xuất; chỉ số lạm phát tăng; hoạt động du lịch sụt giảm 
so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19, nhưng nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 
trong 4 tháng đầu năm nay của cả nước vẫn giữ được đà 
phát triển, đời sống của nhân dân vẫn được ổn định, tạo 
động lực tiếp tục phát triển cho nhưng tháng tiếp theo

QUỲNH ANH (thực hiện)

Gạo thơm Việt Nam được xuất khẩu ra thị trường thế giới
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Cụ thể, theo báo cáo Tổng sản phẩm trong 
nước (GDP) quý I/2021 ước tính tăng 
4,48% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 
tốc độ tăng 3,68% của quý I/2020. Kim 

ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 77,34 tỷ USD, 
tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu hàng 
hóa ước tính đạt 75,31 tỷ USD, tăng 26,3% so với cùng 
kỳ năm trước. 

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may 
mặc tháng 4 và quý I/2021 đạt 9,51 tỷ USD, tăng 9% 
so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất 
khẩu xơ, sợi dệt các loại tăng 43,4% đạt 1,64 tỷ USD; 
kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải kỹ thuật khác tăng 
35,7%. Nguyên phụ liệu dệt may, da giày tăng 14,1%, 
đạt 642 triệu USD.

Chỉ số sản xuất ngành Dệt tháng 4/2021 tăng 2,7% 
so với tháng trước và tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 
2020. Ngành sản xuất trang phục lần lượt tăng 3,9% và 

29,4%. Tính chung 4 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản 
xuất ngành Dệt tăng 7,8% so với cùng kỳ. Ngành sản 
xuất trang phục tăng 9,5%. Ngành sản xuất da và các 
sản phẩm có liên quan tăng 11%.

Nhiều sản phẩm trong ngành Dệt may cũng đạt 
mức tăng trưởng khá như: Vải dệt từ sợi tự nhiên ước 
đạt 201 triệu m2, tăng 10,1% so với cùng kỳ; Sản xuất vải 
dệt từ sợi tổng hợp và sợi nhân tạo ước đạt 378,3 triệu 
m2, tăng 6,4% so với cùng kỳ; Quần áo mặc thường ước 
đạt 1.492,4 triệu cái, tăng 8,9%; Giầy dép da ước đạt 
94,1 triệu đôi, tăng 13,3%.

Theo Bộ Công Thương, ngành Dệt may trong 4 
tháng đầu năm 2021 đã có nhiều tín hiệu tốt hơn so với 
cùng kỳ năm trước, một số thị trường xuất khẩu chính 
của Việt Nam dần hồi phục và tận dụng tốt cơ hội từ 
các Hiệp định Thương mại tự do đã ký kết và đi vào 
thực thi. Do vậy, hầu hết các mặt hàng kể trên đều đã 
cân bằng hoặc lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm 

MUỐN PHÁT TRIỂN, NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM

Trước tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp tại nhiều nước trên thế giới, nhưng 
hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2021 vẫn ghi nhận đà 
tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may 
mặc đạt 9,51 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020.

CÔNG DU

Công nhân xưởng Veston Tổng công ty May 10

PHẢI CÓ NHIỀU GIẢI PHÁP ĐỒNG BỘ
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trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, điều này sẽ góp 
phần quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu chung 
của Việt Nam trong năm 2021.

Theo các chuyên gia phân tích, trong 4 tháng đầu 
năm nay, tăng trưởng ở một số thị trường như: Mỹ là 
thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim 
ngạch đạt 30,26 tỷ USD, tăng 50,1% so với cùng kỳ năm 
trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 16,84 tỷ USD, tăng 
32,4%. Thị trường EU đạt 12,55 tỷ USD, tăng 18,1%. 
Thị trường ASEAN đạt 8,75 tỷ USD, tăng 13,3%. Hàn 
Quốc đạt 6,9 tỷ USD, tăng 12,1%. Nhật Bản đạt 6,5 tỷ 
USD, tăng 1,5%.

Tuy nhiên, tình hình xuất nhập khẩu trong thời gian 
tới còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thế giới vẫn 
đang ở trong tình trạng chịu tác động nặng nề của dịch 
bệnh Covid-19, cùng những hệ quả khác từ dịch bệnh 
như vấn đề thiếu nguồn hàng, container bị rỗng, tăng 
giá cước tàu biển… Mặt khác, hoạt động xuất nhập khẩu 
hiện vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản như: Việc vận 
chuyển hàng hóa cũng gặp khó khăn; nhiều chuỗi cung 
ứng bị gián đoạn, nhu cầu thị trường chưa hồi phục 
đồng đều; chi phí đầu vào như logistics, nguyên liệu 
nhập khẩu tăng cao… Do vậy, bản thân doanh nghiệp 
phải nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như 
khả năng thích ứng để vượt qua khó khăn, chủ động 
chuyển hướng nhằm nắm bắt hiệu quả những cơ hội 
từ bối cảnh mới.

Trao đổi với chúng tôi, ông Ninh Xuân Thảo - GĐ 
Công ty TNHH Dệt may Hưng Nhân chia sẻ: Xác định 
được những khó khăn và định hướng hoạt động sản xuất 
cho năm 2121, ngay từ đầu năm, Ban lãnh đạo Công ty 
đã đặt ra mục tiêu cả năm là 33% tổng doanh thu nội địa. 
Để đạt được mục tiêu này, Công ty đã đưa ra nhiều giải 
pháp, đặc biệt, Công ty triển khai từ việc thiết kế mẫu, 
chào hàng, chủ động tìm kiếm thị trường tiềm năng, tìm 
kiếm các nhà cung ứng vải trong nội địa nhằm đáp ứng 
nhu cầu nguyên liệu cho sản xuất, đảm bảo chất lượng 
sản phẩm và các đơn hàng theo yêu cầu của khách hàng.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam cho rằng: Hiệp đinh FTA với EU là một 
trong những hiệp định mà các doanh nghiệp dệt may 
đặt ra mục tiêu trong sản xuất, kinh doanh. Đây là 
chiến lược, tầm nhìn trong thời gian tới và phát triển thị 
trường có tính mở thì nó sẽ gắn kết với một thị trường 
dệt may có hiệp định, tạo ra một hành lang chiến lược 
phát triển thị trường truyền thống và thị trường tiềm 
năng, cũng là động lực để ngành Dệt may Việt Nam 
tiếp tục phát triển trong thời gian tới. 

Theo dự báo, thị trường dệt may của thế giới phục 
hồi nhu cầu bằng mức của năm 2019, sớm nhất là vào 
quý 2/2022 và chậm nhất vào quý 4/2023. Chính vì vậy, 
năm 2021 vẫn là năm thị trường dệt may Việt Nam 
tiếp tục đối mặt với những khó khăn và phụ thuộc vào 
tình hình dịch bệnh của thế giới. Để đạt được mục tiêu 
mà ngành Dệt may đã đề ra trong năm 2021, bên cạnh 
những quyết tâm của doanh nghiệp, theo các chuyên 
gia cũng như mong mỏi của các doanh nghiệp, Chính 
phủ cần có những chính sách cụ thể cho phát triển 
công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt may, kể cả không gian 
phát triển và các điều kiện kích thích phát triển.

Về phía ngành chủ quản, để tiếp tục thực hiện 
nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công 
tác phòng, chống dịch Covid-19, cần chỉ đạo các đơn 
vị quán triệt và thực hiện “mục tiêu kép”, tuyệt đối 
không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám 
sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải 
pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh, 
đồng thời, thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh 
doanh trên các lĩnh vực; Tăng cường hỗ trợ các doanh 
nghiệp thúc đẩy xuất khẩu, tổ chức khai thác, tận dụng 
cơ hội từ các hiệp định FTA nhằm tìm giải pháp phát 
triển thị trường và tháo gỡ rào cản để thâm nhập các 
thị trường mới; Tiếp tục theo dõi sát sao diễn biến của 
đại dịch Covid-19 trên thế giới, qua đó có các biện 
pháp ứng phó kịp thời; Củng cố và mở rộng thị trường 
xuất khẩu, tận dụng tối đa lợi thế từ các Hiệp định 
Thương mại tự do (FTA) đã có hiệu lực; Đa dạng hoá 
cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, thị trường xuất nhập khẩu 
nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm và phát 
triển thương hiệu

Trong xưởng may của Công ty CP May Hưng Việt
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Theo thống kê của tổ chức Y tế Thế giới - WHO thì trung bình hàng năm Việt Nam có 
khoảng 30.000 ca tử vong liên quan đến nghề nghiệp; 6.000 ca tử vong do tiếp xúc với 
khói bụi; 2.500 ca tử vong do ung thư nghề nghiệp; 37% số ca đau thắt lưng do nghề nghiệp, 
điều này cho thấy công tác chăm sóc môi trường và sức khỏe nghề nghiệp đã có nhiều nỗ lực 
đáng kể, nhưng hiện trạng an toàn lao động (ATLĐ) và sức khỏe nghề nghiệp vẫn cần được 
cải thiện hơn nữa.

CÔNG CHUYỀN

Do vậy, ATLĐ để đảm bảo sức khỏe nghề 
nghiệp cho người lao động là trách nhiệm 
của doanh nghiệp và toàn xã hội, tiêu 
chuẩn ISO 45001 là một tiêu chuẩn quốc 

tế mới được thiết kế với mong đợi sẽ giúp cho các tổ 
chức, doanh nghiệp với mọi quy mô và ngành nghề sẽ 
giảm được thương tích, bệnh tật tại nơi làm việc trên 
toàn thế giới. 

Thực tế cho thấy, trong các phân xưởng sản xuất 
của một doanh nghiệp cơ khí thường có nhiều yếu tố 
ảnh hưởng tới ATLĐ và sức khỏe người công nhân. Hiện 
nay, tại các công ty cơ điện vấn đề này được kiểm soát 
rất tốt, phân xưởng thông thoáng, gọn gàng nên đã giảm 
sự cố tai nạn lao động, đó là, một trong những lợi ích kể 
từ khi các doanh nghiệp áp dụng hệ thống ATLĐ theo 
tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 được xây dựng và vận 
hành. Tiêu chuẩn ISO 45001 mới ban hành được thừa 
hưởng rất nhiều yếu tố, rất ưu việt, tiêu chuẩn đó có 
10 điều khoản yêu cầu mà một doanh nghiệp, tổ chức 
cần tuân thủ để chứng minh đã áp dụng và phù hợp với 
tiêu chuẩn ISO 45001. Cụ thể, 10 tiêu chuẩn đó là: Tiêu 
chuẩn áp dụng; tham khảo; các thuật ngữ định nghĩa; 
bối cảnh tổ chức; lãnh đạo; hoạch định kế hoạch; hỗ trợ; 
vận hành; đo lường kết quả và cải tiến.

Theo ông Đàm Văn Chiểu - Giám đốc Công ty 
TNHH Tư vấn quản lý và Phát triển doanh nghiệp Á 
Châu cho biết: Trước đây, hệ thống quản lý ATLĐ và 
sức khỏe nghề nghiệp xây dựng tiêu chuẩn OHSAS 
18001, do Viện Tiêu chuẩn quốc tế Anh xây dựng và ban 
hành. Tháng 3/2018, để thống nhất quản lý trên toàn thế 
giới, tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hóa ISO đã ban hành 
bộ tiêu chuẩn mới, tiêu chuẩn ISO 45001 về hệ thống 
quản lý ATLĐ và sức khỏe nghề nghiệp có hiệu lực trên 

toàn cầu và thay thế cho các bộ tiêu chuẩn trước đây. 
Đạt được chứng chỉ này sẽ giúp doanh nghiệp yên tâm 
trong tổ chức sản xuất sản phẩm; kinh doanh; cung cấp 
dịch vụ… và thực thi hệ thống này cũng theo một hướng 
dẫn chung của tổ chức quốc tế, đó là, một chu trình gọi 
là PDCA. Chúng ta phải lập kế hoạch, sau đó thực thi hệ 
thống đó và phải kiểm tra định kỳ, giám sát hệ thống, rồi 
cải tiến, điều chỉnh hệ thống ở mức độ cao hơn.

Những công việc cụ thể của chu trình triển khai sẽ 
được nhóm chuyên gia tư vấn cùng với doanh nghiệp 
lên kế hoạch chi tiết, cốt lõi của hệ thống, phân tích 
cụ thể các mối nguy, rủi ro về ATLĐ và sức khỏe nghề 
nghiệp trong doanh nghiệp. Từ đó, xây dựng các giải 
pháp cải tiến hoạt động cơ sở hạ tầng, mục đích là giảm 
thiểu, hoặc loại bỏ các rủi ro và ứng phó với tình huống 
khẩn cấp, đồng thời, tuân thủ tuyệt đối các quy định 
của pháp luật liên quan.

Theo ông Lê Quý Khả - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám 
đốc Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO cho biết: Với 

NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP QUẢN LÝ 
ATLĐ VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

TIÊU CHUẨN ISO
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một chiến lược phát triển bền vững, Công ty đã làm tốt 
ATLĐ và chăm sóc sức khỏe cho người lao động, từ việc 
xây dựng hệ thống văn bản cho đến việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ, duy trì các chế độ cho người lao động... Trước 
đây, doanh nghiệp làm và tự kiểm tra, nếu có thì chỉ có 
các cơ quan quản lý nhà nước và khách hàng kiểm tra 
đánh giá, nhưng hiện nay, lại có thêm một lực lượng nữa 
là cơ quan đánh giá tiêu chuẩn, các tổ chức này sẽ đến 
kiểm tra hỗ trợ doanh nghiệp và luôn mong muốn các 
đơn vị tư vấn tìm ra điểm yếu, những tồn tại của doanh 
nghiệp để nhanh chóng khắc phục.

Với những yêu cầu tiêu chuẩn ISO 45001, các biện 
pháp bảo đảm ATLĐ và sức khỏe nghề nghiệp phải có 
sự tham gia và tham vấn của đại diện người lao động, 
điều này giúp hệ thống quản lý ATLĐ phục vụ tốt hơn 
cho lợi ích và sự an toàn của người lao động. Trao đổi 
với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Oai - Tổ Gia công cắt, 
gọt Công ty Cổ phần Cơ điện TOMECO chia sẻ: Đối 
với công việc sử dụng máy cắt, gọt có rất nhiều rủi ro 
trong lao động như: Khi cắt, gọt, tiện thì rất dễ bị phôi 
bắn vào mắt… cho nên, vấn đề ATLĐ được Ban lãnh 
đạo rất chú trọng quan tâm, khi người lao động trong 
quá trình làm việc phải đảm bảo các thiết bị bảo hộ, 
các khu vực làm việc được bố trí các biển hiển thị, cảnh 
báo nguy cơ mất ATLĐ cho người lao động trực tiếp 
sản xuất tại nơi làm việc nhằm tránh những rủi ro tiềm 
ẩn trong khi làm việc.

Cùng với các chương trình đào tạo, nâng cao nhận 
thức cho công nhân về ATLĐ và sức khỏe nghề nghiệp 
được tổ chức định kỳ tại mỗi tổ sản xuất, sau đó, mỗi 

tổ cử ra một an toàn viên để giám sát, theo dõi việc 
tuân thủ các quy định, kịp thời phát hiện những vấn đề 
và đề đạt các giải pháp cải tiến đảm bảo an toàn tại tổ 
kiểm soát của mình. Hàng năm, doanh nghiệp cần tổ 
chức hoạt động đánh giá rủi ro, người lao động là người 
đánh giá và đề xuất phương án cải tiến nhằm cùng nhau 
đưa ra các biện pháp phòng tránh đảm bảo ATLĐ. 
Mặt khác, không gian sản xuất được bố trí khoa học, 
các yếu tố khí hậu thường xuyên được quan trắc, các 
trạm thiết bị luôn được kiểm tra định kỳ và theo dõi 
thường xuyên để đảm bảo môi trường làm việc được 
an toàn và thân thiện. Sau gần hai năm xây dựng và vận 
hành, sử dụng hệ thống ATLĐ theo tiêu chuẩn quốc tế 
ISO 45001 đã giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp này có nhiều chuyển biến tích cực.

Một doanh nghiệp hoạt động thực hiện tốt các quy 
định của pháp luật hay những nguyên tắc quốc tế phải 
đảm bảo ATLĐ và sức khỏe nghề nghiệp sẽ là cơ sở để 
thu hút được lao động có chất lượng cao, tạo niềm tin 
đối với khách hàng đó là cơ sở quan trọng để tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp phát triển.

Áp dụng tiêu chuẩn ISO 45001, không chỉ giúp cải 
thiện môi trường, điều kiện làm việc tốt cho người lao 
động mà còn nâng cao năng suất lao động và chất lượng 
sản phẩm được khách hàng trong nước và quốc tế đánh 
giá cao; hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và vận hành 
các hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế, là một 
trong những thành công của dự án nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp giai 
đoạn 2012 - 2020 do Bộ Công Thương chủ trì

Sự khác nhau giữa ISO 45001 với hệ thống OHSAS 18001
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Ngay sau khi Bộ Y tế công bố các trường 
hợp F0 tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội, 
chiều ngày 10/05/2021, TCT May 10 
đã ủng hộ Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng 

chống dịch Covid-19 huyện Gia Lâm 10.000 khẩu trang 
vải nano bạc kháng khuẩn, trị giá 70 triệu đồng. Hội 
Chữ thập đỏ huyện Gia Lâm được BCĐ phòng chống 
dịch của huyện, ủy quyền tiếp nhận số khẩu trang trên. 
Bà Nguyễn Thị Thanh Yến - Chủ tịch Hội Chữ thập 
đỏ huyện cảm ơn TCT May 10 đã đồng sức cùng nhân 
dân Gia Lâm trong công tác phòng chống dịch: “Thay 
mặt cho BCĐ phòng chống dịch huyện Gia Lâm, xin 
gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo và toàn 
thể CBCNV May 10 đã có sự hỗ trợ phòng chống dịch 

đợt này. Sau khi tiếp nhận số khẩu trang mà đơn vị ủng 
hộ, chúng tôi sẽ có kế hoạch phân bổ, trước tiên sẽ ưu 
tiên cho các đơn vị đang bị cách ly tại xã Kim Sơn có 
F0, đặc biệt là lực lượng tuyến đầu đang trực 24/24h tại 
các điểm chốt cách ly. Sau đó là các điểm sắp tới tổ 
chức Đại biểu Hội đồng nhân dân để công tác bầu cử 
được thành công và đảm bảo về phòng chống dịch”. 
Bà Yến mong muốn trong thời gian tới, May 10 tiếp 
tục đồng hành cùng BCĐ và nhân dân huyện Gia Lâm 
trong công tác phòng, chống dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đặc 
biệt trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh 
xuất hiện nhiều ca mắc Covid-19, ngày 09/5, UBND 

Trong những ngày qua, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện rộng và lây lan nhanh 
trong cộng đồng đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của toàn dân. Trước tình đó, 
Tổng Công ty (TCT) May 10 đã tiếp tục chung tay cùng các cơ quan, tổ chức nhằm bảo 
đảm an toàn sức khỏe cho người dân, bằng việc trao tặng khẩu trang kháng khuẩn cho các 
tổ chức, đoàn thể, các đơn vị tuyến đầu chống dịch. 

MAY 10 CHUNG TAY CÙNG CẢ NƯỚC 
PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Trao tặng 30.000 khẩu trang y tế cho kiều bào 03 nước chống dịch
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tỉnh Bắc Ninh ra văn bản thực hiện cách ly toàn xã hội 
đối với huyện Thuận Thành. Ngày 12/5/2021, TCT May 
10 đã gửi tặng UBND huyện Thuận Thành 15.000 khẩu 
trang vải dệt kim 02 lớp kháng khuẩn, trị giá 75 triệu 
đồng, với mong muốn góp sức cùng huyện sớm đẩy lùi 
dịch bệnh Covid-19.

Trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát tại Việt 
Nam, bên cạnh sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị 
thì sự hy sinh thầm lặng, nỗ lực quên mình của lực lượng 
y bác sĩ, bộ đội, công an… trên tuyến đầu chống dịch đã 
đóng vai trò quyết định cho diễn biến tiếp theo của dịch 
bệnh. Hình ảnh cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, biên 
phòng canh gác ngày đêm đường biên của Tổ quốc, các 
chiến sĩ thức khuya dậy sớm nhiệt tình nấu ăn để đêm 
ngày kịp thời cứu chữa người bệnh… khiến cộng đồng 
không khỏi xúc động và trân trọng. Ngày 11/5/2021, 
thông qua Chi nhánh của TCT tại Cần Thơ, May 10 đã 
gửi tặng 25.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cho 
cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Quân khu 9. 

Trước đó, ngày 27/4/2021, thông qua Hội Liên lạc 
với người Việt Nam ở nước ngoài, TCT May 10 đã trao 
tặng 30.000 chiếc khẩu trang y tế kháng khuẩn cho kiều 
bào của 03 nước Lào, Campuchia, Thái Lan.

Tiếp nhận khẩu trang hỗ trợ cho kiều bào, cảm kích 
trước hành động thiết thực, kịp thời của May 10, Đại 
sứ Nguyễn Phú Bình - Chủ tịch Hội Liên lạc với người 
Việt Nam ở nước ngoài, thành viên của Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam chia sẻ: “Ở nhiều nơi, tình 
hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cấp, chính 
bà con ở trong nước, đặc biệt là các doanh nghiệp đã 
quan tâm giúp đỡ rất nhiều. Năm 2020, khi dịch bệnh 
diễn ra nghiêm trọng tại Mỹ, May 10 thông qua chúng 
tôi gửi tặng bà con ở San Francisco, Texas 20.000 khẩu 
trang. Tuy không phải số lượng quá lớn nhưng vào thời 
điểm đó, khẩu trang rất khan hiếm, Tổng lãnh sự rất 
phấn khởi vì hỗ trợ kịp thời, bà con rất cảm động, biết 

ơn trước nghĩa tình ở trong nước. Hôm nay, TCT May 
10 tiếp tục hỗ trợ 30.000 khẩu trang. Trước tình hình 
dịch bệnh diễn ra nghiêm trọng ở các nước láng giềng 
Lào, Campuchia, Thái Lan, tôi thấy đây là một nghĩa 
cử rất cao quý và chắc chắn bà con đón nhận rất vui, 
vì sự chia sẻ của các doanh nghiệp trong nước với bà 
con ta ở nước ngoài, nhất là lúc khó khăn. Với sự giúp 
đỡ của TCT May 10, chúng tôi sẽ vận động, kêu gọi các 
doanh nghiệp khác, là cầu nối chuyển sự hỗ trợ của bà 
con, doanh nghiệp trong nước tới cộng đồng Việt Nam 
ở nước ngoài”.

Món quà của May 10 trao tặng cho các chiến sỹ, 
người dân, kiều bào hay các nước bạn vào những thời 
điểm “nước sôi lửa bỏng” thực sự có ý nghĩa thiết thực, 
kịp thời, góp phần cho công tác phòng chống dịch hiệu 
quả hơn. Những chiếc khẩu trang tuy nhỏ bé nhưng 
chứa đựng trong đó tấm lòng của những CBCNV May 
10, mong muốn chung tay, góp sức đẩy lùi đại dịch 
Covid-19 trên toàn thế giới.

Kể từ năm 2020, TCT May 10 là một trong nhiều 
doanh nghiệp dệt may đã chung tay cùng Chính phủ và 
cộng đồng, sản xuất khẩu trang trong chiến dịch phòng 
chống Covid-19. TCT May 10 luôn quan tâm, sẵn sàng 
chia sẻ, chung sức, đồng lòng ủng hộ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. May 10 đã tổ chức tặng khẩu 
trang miễn phí cho người lao động, chia sẻ với cộng 
đồng, trao tặng các tổ chức xã hội, cơ quan đoàn thể 
trên 168.000 chiếc với giá trị trên 1,5 tỷ đồng.

Song song với các hoạt động vì cộng đồng, thực 
hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, sự chỉ 
đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, May 10 đã 
và đang thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ với mục tiêu 
quyết tâm không để xảy ra trường hợp CBCNV, người 
lao động của TCT mắc Covid-19

NTT

Tặng 10.000 khẩu trang vải kháng khuẩn cho Hội Chữ thập đỏ 
huyện Gia Lâm

Tặng UBND huyện Thuận Thành 15.000 khẩu trang vải dệt kim 
02 lớp kháng khuẩn
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MAI PHƯƠNG

Đây là chiến lược phát triển chủ đạo của EVN trong thời gian tới, đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt, ban hành tại Quyết định số 538/QĐ-TTg ngày 01/4/2021.

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN EVN ĐẾN 2030, 
TẦM NHÌN ĐẾN 2045

Theo đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) sẽ tiếp tục vững bước, phát triển 
thành một trong những Tập đoàn kinh tế 
mạnh hàng đầu cả nước, kinh doanh bền 

vững, hiệu quả và có lãi; Bảo toàn, phát triển vốn chủ 
sở hữu nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu 
tư vào các doanh nghiệp khác; Có trình độ công nghệ, 
quản lý hiện đại và chuyên môn hóa cao; Sản xuất, 
truyền tải, phân phối, kinh doanh mua bán điện năng, 
tư vấn điện… là ngành, nghề kinh doanh chính; Gắn kết 
chặt chẽ giữa sản xuất, kinh doanh với khoa học, công 
nghệ, nghiên cứu triển khai, đào tạo; làm nòng cốt để 
ngành Điện lực Việt Nam phát triển nhanh, bền vững, 
cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả; 
Tối đa hoá hiệu quả hoạt động của Tập đoàn Điện lực 
Quốc gia Việt Nam.

Theo EVN, quan điểm phát triển của Chiến lược 
sẽ theo hướng: 

Một là, EVN sẽ do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ, là lực lượng quan trọng của kinh tế nhà nước, 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến 
bộ, công bằng xã hội. Tập đoàn hoạt động theo cơ chế 
thị trường, lấy hiệu quả kinh tế làm tiêu chí đánh giá chủ 
yếu, tự chủ, tự chịu trách nhiệm, cạnh tranh bình đẳng 
với doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác 
theo quy định của pháp luật; Bảo đảm công khai, minh 
bạch và trách nhiệm; Tách bạch nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh hàng hóa dịch vụ thông thường và nhiệm vụ sản 
xuất, cung cấp hàng hóa dịch vụ công ích; Tận dụng mọi 
cơ hội để chủ động thực hiện chuyển đổi thành doanh 
nghiệp số.

Ngành Điện vững bước thực hiện Chiến lược phát triển trong thời gian tới
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Hai là, phát triển đồng bộ, hợp lý giữa chiều rộng 
và chiều sâu các khâu sản xuất - truyền tải - phân phối, 
kinh doanh điện, chú trọng tính hiệu quả tiên tiến, bền 
vững lâu dài của hệ thống điện quốc gia và các tiêu chí 
về độ an toàn, tin cậy cung cấp điện, chất lượng điện 
năng. Đảm bảo khả năng truyền tải công suất nguồn 
điện, nhất là các nguồn năng lượng tái tạo.

Ba là, gắn kết hài hòa mối quan hệ giữa thực hiện 
nhiệm vụ chính trị, xã hội được Chính phủ giao đồng bộ 
và phù hợp với vai trò, năng lực và lĩnh vực hoạt động 
của EVN; Gắn kết giữa khai thác sử dụng tài nguyên môi 
trường và trách nhiệm bảo vệ môi trường, giảm thiểu 
tác hại tới môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bốn là, phát triển trên cơ sở ứng dụng khoa học 
công nghệ tiên tiến để từng bước hiện đại hóa cơ sở 
vật chất kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh, chất lượng dịch vụ cung cấp điện và năng 
suất lao động, sử dụng tiết kiệm hiệu quả các nguồn tài 
nguyên và nhiên liệu.

Năm là, phát triển sản xuất kinh doanh phải gắn 
với mục tiêu phát triển con người, xây dựng lực lượng 
lao động chuyên nghiệp có trình độ chuyên môn và kỹ 
năng cao, có tinh thần trách nhiệm và kỷ luật lao động; 
Đảm bảo đời sống và quyền lợi người lao động, khuyến 
khích, tạo điều kiện cho người lao động phát triển kiến 
thức, kỹ năng, đề xuất và các ý tưởng sáng tạo.

Trên cơ sở quan điểm nói trên, Chiến lược cũng 
đã vạch ra các mục tiêu, định hướng phát triển cụ thể. 
Trong đó, thời gian tới, để đảm bảo phát triển bền 
vững, EVN cần tập trung thực hiện nhiều hoạt động 
quan trọng như: Sản xuất kinh doanh hàng năm có hiệu 
quả, có lãi; Bảo toàn, phát triển vốn chủ sở hữu nhà 
nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào các 
doanh nghiệp khác; Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở 
hữu nhỏ hơn 03 lần; Tỷ lệ tự đầu tư lớn hơn 30%; Khả 
năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn hoặc bằng 01 lần...

Về cung cấp điện, EVN luôn là chủ thể chịu trách 
nhiệm chính trong việc đảm bảo điện cho nền kinh tế 
và đời sống nhân dân theo chỉ tiêu quy định trong các 
Quy hoạch phát triển điện quốc gia từng giai đoạn do 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, EVN sẽ 
tiếp tục xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu 
quả, đồng bộ với nguồn điện và cung cấp cho các phụ 
tải, có khả năng kết nối khu vực; Bảo đảm bảo cung cấp 
điện an toàn, ổn định; Tham gia và đóng góp tích cực 
để phát triển, hoàn thiện thị trường bán buôn và bán lẻ 
điện cạnh tranh theo lộ trình; Thực hiện các điều kiện, 
cơ cấu ngành Điện để hình thành và phát triển các cấp 
độ thị trường điện lực tại Việt Nam đệ trình cấp có thẩm 

quyền phê duyệt; Phấn đấu giảm tổn thất điện năng về 
mức ngang bằng với các nước tiên tiến trong khu vực 
ASEAN; Phấn đấu tăng năng suất lao động bình quân từ 
8-10%/năm; Năng suất của các nhân tố tổng hợp và tăng 
trưởng năm 2025 đạt trên mức phấn đấu quốc gia (45-
50%); Nâng cao hiệu quả ứng dụng khoa học công nghệ 
của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hiện tại, để bám sát Chiến lược, EVN đang trong 
tiến trình chuyển đổi số, coi chuyển đổi số là bước tiến 
quan trọng nhằm từng bước hiện thực hóa Chiến lược đề 
ra. Theo các chuyên gia ngành Điện, nhờ từng bước thực 
hiện tốt công tác số hóa doanh nghiệp thời gian qua, nên 
kết quả, hoạt động SXKD của EVN luôn đảm bảo và cải 
thiện rõ nét. Đây cũng là cơ sở để EVN tin rằng sẽ hoàn 
thành thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 
như: Điện thương phẩm đạt 228,156 tỷ kWh, tăng 5,16% 
so với năm 2020; chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện: Chỉ 
số SAIDI thấp hơn 349 phút; tỷ lệ tổn thất điện năng 
toàn Tập đoàn: Dưới 6,35%; chỉ số tiếp cận điện năng: 
Duy trì vị trí trong ASEAN 4; đầu tư xây dựng: Tổng giá 
trị 97.124 tỷ đồng; bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao 
hiệu quả sản xuất kinh doanh và có lợi nhuận.

Để tiếp tục phát huy hơn nữa thế mạnh, hiệu quả 
của việc áp dụng công nghệ số, năm 2021 cũng như 
những năm tới, EVN đã và đang đẩy mạnh công cuộc 
chuyển đổi số. Đặc biệt, Tập đoàn đang tích cực thực 
hiện các bước đi chiến lược để sớm vượt qua chuyển 
đổi số giai đoạn II và bước vào giai đoạn III trên hành 
trình số hóa với tương lai tươi đẹp đang đón chờ phía 
trước. Dự kiến đến năm 2025, EVN sẽ là doanh nghiệp 
số hoàn toàn trên mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi 
chinh phục các mục tiêu của Chiến lược đã đề ra

EVN đang tập trung vận hành tốt mọi hoạt động SXKD nhằm 
phát triển đúng định hướng, chiến lược đề ra
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PV: Thưa ông, dịch Covid-19 đang diễn biến phức 
tạp và lan rộng trên cả nước, EVNNPT đã có những 
chỉ đạo gì trước đợt dịch bệnh bùng phát trở lại này? 

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Ngay từ khi dịch Covid-19 
xuất hiện và bùng phát tại nước ta vào thời điểm đầu 
năm 2020, lãnh đạo EVNNPT đã rất quan tâm, chỉ đạo 
quyết liệt, quán triệt đến tất cả các đơn vị trực thuộc 
cũng như người lao động phải tuyệt đối chấp hành 
nghiêm túc các chủ trương của Chính phủ, địa phương, 
các chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế của 
EVN và EVNNPT nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho 
CBCNV để thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng chống 
dịch hiệu quả, vừa đảm bảo vận hành an toàn các hoạt 
động sản xuất, đầu tư xây dựng của EVNNPT”.

Trước khi đợt dịch thứ 4 diễn ra, có thể nói toàn 
EVNNPT vẫn luôn trong trạng thái chủ động, tích cực, 
sẵn sàng đối phó khi dịch bệnh xuất hiện. Cuối tháng 
4/2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức 
tạp tại các nước láng giềng, có nguy cơ lây lan vào nước 
ta và phát triển trong cộng đồng, EVNNPT đã ban hành 
2 văn bản chỉ đạo trong vòng 5 ngày yêu cầu các đơn vị 
tăng cường kiểm soát, sẵn sàng đối phó dịch bệnh, các 
đơn vị quản lý vận hành và đang triển khai đầu tư xây 
dựng hệ thống truyền tải điện tại khu vực biên giới đặc 
biệt lưu ý, rà soát, chuẩn bị phương án nghỉ tập trung 
sau ca làm việc đồng thời sẵn sàng đối phó kịch bản có 
CBCNV bị mắc dịch, bảo đảm an toàn cho người lao 
động và các hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

PV: Kinh nghiệm nào được EVNNPT rút ra từ 
những lần ứng phó với dịch Covid-19 trước đây?

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Trong hơn một năm thực 
hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 
EVNNPT đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu, 
trong đó có 03 kinh nghiệm quan trọng.

Đầu tiên và quan trọng nhất đó là quán triệt tới toàn 
thể người lao động trong EVNNPT phải nâng cao tinh 
thần cảnh giác, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các chủ 
trương của Chính phủ, địa phương, các chỉ đạo, khuyến 
cáo, hướng dẫn của Bộ Y tế của EVN và EVNNPT về 
công tác phòng chống dịch bệnh.

Thứ hai, phải chủ động xây dựng chuẩn bị sẵn sàng 
phương án đối phó với mọi kịch bản, tình huống có 
thể xảy ra của dịch bệnh. Các đơn vị đều được yêu cầu 
xây dựng các kịch bản cụ thể. Trong đó, các Công ty 
Truyền tải điện đều xây dựng “kịch bản cực đoan nhất 
đó là có từ 3 đến 10 đội truyền tải điện trong khu vực 

Đó là khẳng định của ông Phạm Lê Phú - Tổng giám đốc Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 Tổng công ty khi trao đổi với phóng viên về công tác ứng phó 
dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp. 

XÂY DỰNG CÁC KỊCH BẢN ỨNG PHÓ COVID-19,

EVNNPT QUYẾT TÂM
THỰC HIỆN TỐT MỤC TIÊU KÉP

Ông PHẠM LÊ PHÚ
Tổng giám đốc EVNNPT

Công ty Truyền tải điện 3 phun khử khuẩn tại nơi làm việc
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cùng thiếu từ 50% quân số trở lên do phải nghỉ việc để 
thực hiện cách ly theo quy định” nhưng vẫn đảm bảo 
truyền tải điện an toàn, ổn định.

Thứ ba, khi có tình huống dịch bệnh bùng phát ở 
địa phương, các đơn vị phải giữ bình tĩnh để triển khai 
các phương án theo kịch bản đã được chuẩn bị đồng 
thời đưa ra các chỉ đạo, quyết định phù hợp. Đây là 
kinh nghiệm mà EVNNPT rút ra sau các đợt bùng phát 
dịch thứ nhất tại Vĩnh Phúc và đợt thứ hai tại Đà Nẵng 
và vừa qua là tại Hải Dương. Mặc dù diễn biến dịch tại 
địa phương rất phức tạp, số ca lây nhiễm cộng đồng 
liên tục tăng cao, tuy nhiên, nhờ công tác chuẩn bị và 
ứng phó tốt, người lao động của EVNNPT trên địa bàn 
đều không bị nhiễm bệnh, đồng thời duy trì tốt các 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị.

PV: Nhằm tránh tư tưởng chủ quan trong phòng 
chống dịch Covid-19 đợt này,  EVNNPT có chỉ đạo gì 
mới để mỗi CBCNV không được phép chủ quan, lơ là, 
thiếu trách nhiệm?

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Cho tới nay, EVNNPT chưa 
ghi nhận trường hợp CBCNV bị nhiễm bệnh Covid-19. 
Các trường hợp có tiếp xúc với người nhiễm bệnh (F1) 
hoặc người nghi nhiễm (F2, F3,...) đều được được cách 
ly tại các cơ sở y tế hoặc tự cách ly tại nhà theo đúng 
quy định. Để tránh tư tưởng chủ quan, trong thời gian 
qua, EVNNPT đã liên tục chỉ đạo, nhắc nhở các đơn vị 
quán triệt tới toàn thể người lao động luôn đề cao cảnh 
giác, tuyệt đối chấp hành nghiêm túc các chủ trương 
của Chính phủ, địa phương, các chỉ đạo, khuyến cáo, 
hướng dẫn của Bộ Y tế của EVN và EVNNPT.

Trong công tác phòng chống dịch Covid-19 đợt 
này, ngoài các chỉ đạo từ trước tới nay, một số giải 
pháp mới đã và đang được triển khai, cụ thể như sau: 

Huy động thêm vai trò của Công đoàn, Đoàn thanh 
niên, Nữ công trong công tác động viên CBCNV tích 

cực thực hiện các quy định và biện pháp phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19.

Sử dụng tối đa những ứng dụng của khoa học, công 
nghệ, tự động hóa trong công tác quản lý vận hành hệ 
thống truyền tải điện và khử khuẩn tại các nơi làm việc. 
Chuyển phần lớn các cuộc họp sang họp trực tuyến qua 
hội nghị truyền hình, Zoom Meeting, Microsoft Teams…

Mới đây Đảng ủy EVNNPT đã ban hành văn bản số 
99-CV/ĐU ngày 05/5/2021 về việc tăng cường công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19, điều đó khẳng định 
quyết tâm của cả hệ thống chính trị của EVNNPT để 
phòng, chống dịch bệnh nguy hiểm này.

PV: EVNNPT xây dựng kịch bản nào để ứng phó với 
tình huống các đơn vị có trường hợp bị nhiễm Covid-19?

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Để ứng phó với tình hống 
này, ngoài những kịch bản nêu trên, EVNNPT đã chỉ 
đạo các đơn vị xây dựng kịch bản cụ thể như sau:

Đối với vận hành trạm biến áp: Khi có ca bệnh thì 
ngoài việc người bị nhiễm bệnh phải tới cơ sở điều trị 
thì gần như toàn bộ lực lượng tại trạm này bị cách ly 
theo quy định. Do vậy đơn vị quản lý trạm biến áp này 
cần phải Báo cáo ngay cho chính quyền địa phương sở 
tại và đơn vị cấp trên trực tiếp về tình hình ca bệnh 
cũng như những người có nguy cơ do tiếp xúc với ca 
bệnh. Phun khử khuẩn toàn bộ khu vực trạm biến áp, 
nhất là khu nhà điều hành, nhà nghỉ ca. Điều động lực 
lượng đến trực vận hành, thay thế cho những người đã 
được đưa đi điều trị hoặc cách ly.

Đối với những trạm biến áp đã được chuyển sang chế 
độ bán người trực hoặc không người trực thì sử dụng triệt 
để việc giám sát, điều khiển từ xa, lực lượng vận hành chỉ 
cần tới trạm khi xử lý những bất thường thiết bị nếu có.

Đối với các Đội truyền tải điện, các công trường 
xây dựng thì việc khai báo, khử khuẩn cũng được xử 

Các đơn vị thi công TBA 220 kV Sơn Động, ngày 7/5/2021Công nhân Công ty Truyền tải điện 2 đảm bảo các yêu cầu 
về phòng chống dịch Covid-19 tại trạm biến áp
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lý tương tự như trên. Do lực lượng quản lý đường dây 
không phải làm theo ca và cũng không phải thường 
xuyên có mặt tại hiện trường nên việc ứng phó cũng 
dễ hơn. Trong trường hợp này các đơn vị cử lực lượng 
thay thế để kiểm tra theo định kỳ và sẵn sàng xử lý sự 
cố nếu có theo yêu cầu của các cấp điều độ.

Các công trường xây dựng thì tùy từng mức độ cần 
thiết, EVNNPT sẽ có những chỉ đạo xử lý phù hợp. Nếu 
tiến độ của dự án không quá cấp bách thì chỉ đạo các 
ban quản lý dự án cho tạm thời dừng thi công. Đối với 
những dự án cấp bách thì các đơn vị quản lý dự án cùng 
các nhà thầu xây lắp sau khi khử khuẩn toàn bộ khu vực 
sẽ điều động lực lượng đến thay thế để đảm bảo tiến độ.

PV: Bên cạnh đó, nhiều dự án lưới điện truyền tải 
đang trong giai đoạn nước rút, EVNNPT có chỉ đạo gì 
để đảm bảo song hành 2 nhiệm vụ vừa phòng chống 
dịch, vừa đảm bảo đầu tư xây dựng?

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Thực hiện nhiệm vụ Chính 
phủ, Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
giao, mặc dù bị tác động không nhỏ bởi dịch Covid-19 
nhưng với tinh thần khẩn trương, EVNNPT tập trung 
mọi nguồn lực và giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự 
án lưới điện truyền tải nhằm giải tỏa công suất nguồn 
điện. EVNNPT đã tập trung chỉ đạo “thực hiện nhiệm 
vụ kép” vừa chống dịch, vừa đảm bảo đầu tư xây dựng 
để hoàn thành đóng điện 72 dự án, khởi công 47 dự án 
trong năm 2021.

Song song với các kịch bản đã xây dựng, EVNNPT 
cũng đã ban hành nhiều văn bản để chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc, yêu cầu tuân thủ và thực hiện nghiêm các 
chỉ đạo của Chính phủ, của ngành y tế, chính quyền 
địa phương liên quan để các đơn vị chủ động đôn đốc 
và kiểm soát chặt chẽ các nhà thầu thi công tại công 
trường, tránh tình trạng và hiện tượng chủ quan, lơ 
là và mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch 
Covid-19.

EVNNPT trực tiếp chỉ đạo xuyên suốt quá trình 
triển khai dự án, trong một số trường hợp cụ thể trực 
tiếp tham gia để điều hành, từ công tác điều phối cung 

cấp vật tư thiết bị, các thủ tục thu xếp vốn đến điều 
hành trên công trường và huy động các lực lượng nội 
bộ trong EVNNPT. Giám đốc các Ban quản lý dự án 
phải trực tiếp điều hành thường xuyên tại công trường 
trong giai đoạn nước rút, để huy động tối đa và điều 
phối nguồn lực các đơn vị tham gia công trường do 
lãnh đạo cao nhất chỉ huy thực hiện.

PV: Để phòng chống dịch hiệu quả, việc đẩy mạnh 
ứng dụng KHCN vào trong sản xuất kinh doanh và đầu 
tư xây dựng có ý nghĩa rất quan trọng, EVNNPT đã có 
ứng dụng gì thưa ông?

Ông PHẠM LÊ PHÚ: Trong các năm qua, EVNNPT 
đã tích cực nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp ứng 
dụng KHCN mới với mục tiêu tiết kiệm chi phí, tăng năng 
suất lao động và đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện. 

Trong các giải pháp ứng dụng KHCN đã triển khai, 
có nhiều giải pháp giúp EVNNPT điều hành sản xuất 
kinh doanh liên tục, đảm bảo tiến độ các công trình 
đầu tư xây dựng, đảm bảo vận hành an toàn hệ thống 
trong thời gian Covid diễn biến phức tạp, tránh tiếp 
xúc, lây nhiễm dịch bệnh, đặc biệt đối với lực lượng vận 
hành hệ thống điện. 

Cụ thể, trong quản lý vận hành, EVNNPT triển 
khai trạm biến áp không người trực vận hành; Triển 
khai ứng dụng thiết bị bay kiểm tra quản lý vận hành 
lưới điện. Ứng dụng camera giám sát quản lý vận hành 
đường dây; Ứng dụng UAV phun thuốc tiệt trùng các 
trung tâm vận hành.

Trong quản lý điều hành, EVNNPT ứng dụng camera 
giám sát thi công các công trình xây dựng; Họp qua hội 
nghị truyền hình đến tất cả các đơn vị cấp 4, các đơn vị 
giám sát, điều hành thi công công trình.

Tổng công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng 
thêm các thành tựu KHCN trong thời gian tới để phục 
vụ tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu 
tư xây dựng, phòng chống dịch bệnh.

PV: Xin cảm ơn ông! 
XUÂN TIẾN

EVNNPT ứng dụng thiết bị bay kiểm tra quản lý vận hành lưới điện truyền tải
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Đến tham dự và chứng kiến Lễ ký kết, về 
phía HABECO, có ông Phạm Trung Kiên 
- Phó Tổng giám đốc cùng các ông bà 
là Trưởng, Phó các Phòng - Ban -  Viện 

HABECO. Về phía ĐHBK Hà Nội, có GS. Lê Anh 
Tuấn - Chủ tịch Hội đồng Trường; PGS. Huỳnh Quyết 
Thắng - Hiệu trưởng; PGS. Trần Ngọc Khiêm - Phó Hiệu 
trưởng, cùng các cán bộ, giảng viên của Trường. 

Trường ĐHBK Hà Nội là đối tác thân thiết với HABECO 
từ nhiều năm qua, cùng HABECO hợp tác để đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho HABECO nói riêng và cho xã 
hội nói chung, cũng như hợp tác trong nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ, hệ thống thiết bị hiện đại giúp Nhà trường tăng 
thêm danh tiếng và uy tín, giúp HABECO luôn giữ vững chất 
lượng với nhiều dòng sản phẩm được sự tin yêu của người tiêu 
dùng trong và ngoài nước.

Năm 2016, Trường ĐHBK Hà Nội và HABECO đã ký 
kết Biên bản ghi nhớ Hợp tác, hình thành khung nội dung 
các chương trình hợp tác bao gồm: Đào tạo và phát triển 
nguồn nhân lực; hợp tác nghiên cứu KHKT; sử dụng phòng 
thí nghiệm; tư vấn chuyển giao công nghệ; tuyển chọn 
nhân lực thực tập; làm việc tại HABECO. Nhân dịp kỷ 
niệm 60 năm thành lập Trường, “Phòng thí nghiệm phân 
tích chất lượng thực phẩm” đã được HABECO tham gia 
tài trợ nhằm phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo và kỹ 
năng thực hành thí nghiệm của sinh viên ngành Công nghệ 
thực phẩm. Đây là một trong những ngành thu hút đầu vào 
cao và hiện có khoảng 900 sinh viên ngành Công nghệ thực 
phẩm đang được đào tạo trong viện chuyên môn. Đặc biệt, 
ở mảng công nghệ đồ uống lên men, phần lớn sinh viên 
năm thứ 3,4,5 là nguồn cung cấp nhân lực chất lượng cao 
cho các nhà máy thực phẩm cả nước hiện nay. Trong đó, 
có các nhà máy của HABECO - một trong những nơi có 
đội ngũ đông đảo cựu sinh viên Bách khoa Hà Nội.

Năm 2021, nhân dịp kỷ niệm 65 thành lập Trường, 
HABECO tiếp tục tham gia tài trợ cơ sở vật chất, trang 
thiết bị phục vụ việc giảng dạy, học tập và hoạt động 

cho Trường, bao gồm: Nâng cấp sảnh Tòa nhà B1 và 
trang bị gói thiết bị phân tích nâng cấp “Phòng thí 
nghiệm phân tích chất lượng thực phẩm” thuộc Viện 
Công nghệ Sinh học và Thực phẩm…

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Phạm Trung Kiên - 
Phó Tổng giám đốc HABECO nhấn mạnh: “Hiện nay, 
HABECO có hơn 100 cán bộ kỹ thuật đều là cựu sinh 
viên của ĐHBK Hà Nội trưởng thành lên. Điều đó phần 
nào cho thấy, ĐHBK Hà Nội là cái nôi đào tạo quan 
trọng và là trường đại học nghiên cứu hàng đầu khu vực 
về kỹ thuật, công nghệ. Bởi vậy, Kỷ niệm 65 năm thành 
lập Trường là một dịp hết sức ý nghĩa để góp phần thắt 
chặt tinh thần hợp tác giữa Trường ĐHBK Hà Nội và 
HABECO, qua đó, tiếp tục phát triển sự nghiệp đào tạo 
những thế hệ tương lai cho đất nước. Đồng thời, sự kiện 
hôm nay cũng góp phần lan toả thương hiệu HABECO, 
khẳng định Trường ĐHBK Hà Nội luôn là nơi cung cấp 
nguồn nhân lực chất lượng cao cho HABECO”.

Trong khuôn khổ Lễ ký kết, các GS. PGS. Tiến sĩ của 
ĐHBK Hà Nội cũng đã đề xuất những phương án hợp 
tác ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác sản xuất 
kinh doanh của HABECO; phương án chuyển giao công 
nghệ và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao…

BÙI QUỲNH ANH

Ngày 08/4/2021, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký kết thoả thuận tài trợ giữa Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội (ĐHBK Hà Nội) và Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Hà 
Nội (HABECO) với trị giá 2,165 tỷ đồng.

KÝ KẾT THOẢ THUẬN TÀI TRỢ
VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

HABECO

Habeco ký kết thỏa thuận tài trợ với Trường ĐHBK Hà Nội 
trị giá 2,165 tỷ đồng
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Lưới điện tỉnh Thanh Hóa hiện đang được cấp 
bởi 19 TBA 110 kV, trên 7.300 TBA phân 
phối với tổng dung lượng 2.167.340 kVA, 
cùng với 221 đường dây trung thế và trên 

12.935 km đường dây hạ thế… đảm bảo cấp điện cho 
797.501 khách hàng sử dụng điện. Với hệ thống điện 
được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường xuyên được 
nâng cấp nên Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh 
Hóa) đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu về điện phục vụ phát 
triển sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. 
Tuy nhiên, khi mùa Hè mới chớm bắt đầu, nhiệt độ ban 
ngày nhiều nơi trên địa bàn đã đạt ngưỡng nắng nóng, 
khiến phụ tải tại một số khu vực tăng “chóng mặt” do 

các nhà máy và hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị làm 
mát có công suất lớn. Cá biệt, ngày 27/3/2021, công 
suất đỉnh của toàn tỉnh đã đạt ngưỡng 1.059,2 MW, tăng 
18,89% so với cùng kỳ năm 2020.

Do lường trước được nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng và bám 
sát sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
trong việc chống quá tải lưới điện mùa khô 2021, ngay 
từ những ngày đầu năm, Công ty đã tổ chức rà soát, 
đánh giá lại thực trạng tổng thể hệ thống lưới điện trên 
địa bàn tỉnh, nhằm đề ra các biện pháp và lên phương 
án cấp điện trong năm 2021. Đồng thời, đôn đốc, chỉ 
đạo các Điện lực trực thuộc tập trung kiểm tra lưới điện 

ANH MINH

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa Hè 2021, dưới sự tác động của 
hiện tượng La Nina nên miền Bắc được dự báo sẽ tiếp tục phải hứng chịu các đợt nắng nóng 
với nhiệt độ ban ngày nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C. Sớm lường trước được nhu cầu sử 
dụng điện sẽ tăng cao vào dịp này, ngành Điện Thanh Hóa đã và đang triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp hữu hiệu trong việc đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, ổn định phục vụ 
phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của nhân nhân trong tỉnh.

CHỐNG QUÁ TẢI LƯỚI ĐIỆN TRONG MÙA NẮNG NÓNG
PC THANH HÓA: ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

PC Thanh Hóa sử dụng camera nhiệt để kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị
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bằng camera ảnh nhiệt, kiểm tra phóng điện cục bộ các 
thiết bị trong TBA, đầu cáp ngầm trung áp… để xử lý 
các khiếm khuyết, cũng như ngăn chặn các sự cố chủ 
quan có thể xảy ra. Mặt khác, Công ty cũng tiến hành 
theo dõi tình trạng đầy tải hoặc quá tải, lệch pha máy 
biến áp phân phối; Lên phương án luân chuyển các 
MBA phù hợp với nhu cầu phụ tải điện tại từng khu 
vực. Đặc biệt, PC Thanh Hóa đã tập trung đầu tư, xây 
dựng mới nhiều công trình chống quá tải. Chỉ tính đến 
hết tháng 3/2021, Công ty đã hoàn thành 86/97 TBA. 
Trong đó, có 46/97 TBA được đóng điện; 40 TBA đã 
hoàn thành, đang đợi kế hoạch cắt điện để đấu nối 
hoặc đấu nối hotline.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Thanh Bình - Phó 
Giám đốc PC Thanh Hóa cho biết: Theo dự báo, cao 
điểm thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ tiếp tục xảy ra trong 
thời gian tới. Vì vậy, PC Thanh Hóa khuyến cáo các cơ 
quan, công sở, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn 
cần tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và 
hiệu quả; Hạn chế sử dụng đồng thời các thiết bị điện có 
công suất lớn như: Điều hòa, bếp đun điện, bình nước 
nóng… vào giờ cao điểm từ 11h-14h và 18h-22h. Đặc biệt, 
khi sử dụng điều hòa nhiệt độ, khách hàng cần lưu ý để 
ở chế độ tối ưu với mức nhiệt từ 260C trở lên. Mặt khác, 
Công ty cũng sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng lớn 
trên địa bàn để bố trí sản xuất hợp lý, điều chỉnh giờ sản 
xuất vào khung giờ thấp điểm để vừa đảm bảo tiết kiệm 
điện cho khách hàng, vừa giảm tải nguy cơ quá tải cục 

bộ của lưới điện cũng như hạn chế tình trạng hóa đơn 
tiền điện tăng đột biến.

PC Thanh Hóa cũng đã yêu cầu các bộ phận chuyên 
môn tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt độ ngoài 
trời trên 35 độ C, để kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời 
gian mất điện của khách hàng. Ngoài ra, Đơn vị cũng sẽ 
phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Chăm sóc khách hàng 
Điện lực miền Bắc để tiếp nhận thông tin báo mất điện 
của người dân, từ đó nhanh chóng xử lý, khôi phục, cấp 
điện trở lại trong thời gian sớm nhất. Thời điểm này, PC 
Thanh Hóa đã và đang phối hợp nhịp nhàng với Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện miền Bắc (A1), Công ty Điện 
lực Hòa Bình và Công ty TNHH MTV Điện lực Ninh 
Bình để có phương án hỗ trợ nguồn điện khi cần thiết. 
Bên cạnh đó, Công ty cũng đang tích cực phối hợp với 
chính quyền địa phương, các đơn vị truyền thông đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện, vận động các 
đơn vị, doanh nghiệp, khách hàng kinh doanh dịch vụ sử 
dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. 

Cùng với sự nỗ lực của PC Thanh Hóa trong việc 
chống quá tải lưới điện, thiết nghĩ, việc sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả của khách hàng sẽ là một trong 
những giải pháp quan trọng giúp chống quá tải, giảm 
bớt “sức nóng” cho hệ thống lưới điện, từ đó góp phần 
cùng ngành Điện Thanh Hóa thực hiện tốt công tác 
quản lý và vận hành lưới điện an toàn, nâng cao chất 
lượng cung cấp điện năng

Điện lực Thành phố Sầm Sơn thực hiện vệ sinh sứ điện bằng phun nước áp lực cao
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HỮU TRƯỜNG

Những năm gần đây, Hải Phòng là một trong những địa phương phát triển kinh tế có bước 
đột phá, được xếp vị trí thứ 7/63 tỉnh, thành phố cả nước, xếp vị trí thứ 2/11 tỉnh, thành phố 
vùng Đồng bằng sông Hồng, đạt 69,27 điểm, tăng 0,54 điểm và tăng 3 bậc so với năm 2019 
(Theo Công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2020 của VCCI).

“TUYÊN CHIẾN” VỚI VI PHẠM 
HÀNH LANG AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN

PC HẢI PHÒNG

Đáng chú ý là, từ năm 2020 đến nay, 
do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức 
tạp và kéo dài, gây khó khăn cho phát 
triển kinh tế của Thành phố, nhưng 

tổng sản phẩm trên địa bàn vẫn đạt gần 191.000 tỷ 
đồng, tăng 11,22% và đứng thứ hai cả nước chỉ sau 
tỉnh Bắc Giang. Với đà tăng trưởng GRDP bình quân 
của giai đoạn 2016 - 2020 là 14,02%, gấp 2,1 lần tốc 
độ tăng trưởng chung của cả nước nên Hải Phòng lần 
thứ 3 nằm trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả 
nước có chất lượng điều hành kinh tế tốt. Đóng góp 
quan trọng vào thành tựu phát triển của Thành phố, 
không thể không nhắc tới Công ty TNHH MTV Điện 
lực Hải Phòng (PC Hải Phòng), doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh, luôn cung cấp đủ điện phục vụ các sự 
kiện chính trị, phát triển kinh tế, xã hội và đời sống 
của nhân dân. Chỉ tính trong 5 năm lại đây, tổng sản 
lượng điện thương phẩm của toàn Công ty đã tăng 
từ 4,18 tỷ kWh (năm 2016) lên hơn 6,4 tỷ kWh (năm 
2020); Tổn thất điện năng trong giai đoạn này đã giảm 
từ 4,25% xuống còn 2,91%; Giá bán điện bình quân 
tăng từ 1.607,13 đồng/kWh lên 1.751,89 đồng/kWh; 
Chỉ số tiếp cận điện năng giảm từ 8,7 ngày xuống 
còn dưới 05 ngày làm việc; Tỷ lệ thu tiền điện qua 
ngân hàng và tổ chức trung gian tăng từ 32,46% lên 
trên 80%...

Nhờ có chính sách ưu đãi và đặc biệt là cung cấp đủ 
điện mà nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước 
đã đầu tư trên địa bàn, điển hình là các Tập đoàn: LG, 
Vingroup, Sun Group, Him Lam, Geleximco, Flamingo… 
Việc các khu công nghiệp phát triển mạnh đã khiến cho 
nhu cầu sử dụng điện của khách hàng trên địa bàn tăng 
cao và tăng mạnh, nếu ngành Điện không có các giải 

Công nhân ngành Điện phải vất vả tháo gỡ diều mắc vào 
đường dây tải điện, gây sự cố 
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pháp tốt để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, 
tránh xảy ra sự cố sẽ gây trở ngại lớn và thiệt hại khó 
lường cho các đơn vị sản xuất kinh doanh đã và đang 
chọn Hải Phòng là “bến đỗ” để đầu tư kinh doanh.

Thế nhưng, chỉ tính từ đầu năm 2021 đến nay, trên 
địa bàn Thành phố, đã có hàng chục vụ sự cố xảy ra 
rải rác ở nhiều quận, huyện: Thủy Nguyên, An Lão, 
Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, mà nguyên nhân chính là do 
thi công công trình vi phạm hành lang an toàn lưới 
điện, thi công các tuyến cáp ngầm, đặc biệt là một số 
ít người dân, thanh thiếu niên thiếu ý thức, hoặc quá 
ham vui thả diều vướng vào đường dây tải điện, gây 
sự cố nghiêm trọng cho các tuyến đường dây trung 
áp và hạ áp. Trong đó, huyện Vĩnh Bảo và An Lão là 
hai địa phương để xảy ra nhiều nhất các vụ thả diều 
gây sự cố mất điện. Điển hình, ngày 23/3, ông Hoàng 
Văn Tuyên (xã Thái Sơn, huyện An Lão) thả diều mắc 
vào đường dây trung thế lộ 475 E2.31 phải phân đoạn 
máy cắt để khắc phục hậu quả; Cùng ngày, ông Trịnh 
Văn Trường (xã Mỹ Đức, huyện An Lão) thả diều mắc 
vào đường dây trung thế, lộ khoảng cột 03-04 đi TBA 
Minh Khai 2, phải cắt điện đường dây 22 kV trên diện 
rộng để tháo gỡ diều, ngăn ngừa sự cố; Ngày 6/4, 
anh Nguyễn Chí Thành và anh Vũ Đức Hiệp (xã Tân 
Hưng, huyện Vĩnh Bảo) thả diều gây sự cố lưới điện 
khoảng cột 03-04, làm mất điện lộ 371E2.10, nhánh 
Tân Hưng; Ngày 15/4, anh Nguyễn Ngọc Bách xã 
Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo thả diều vướng vào lưới 
điện, nguy cơ gây mất điện lộ 978 E2.10…

Trước tình hình trên, ngoài việc chỉ đạo các Điện lực 
phối hợp với chính quyền, các lực lượng chức năng các 
huyện, xã trong việc xử phạt nghiêm các trường hợp 
vi phạm, ngày 12/4, Công ty Điện lực Tp. Hải Phòng 
đã có Công văn số 1108/PCHP-AT gửi UBND Thành 
phố và đến ngày 04/5/2021, lại gửi tiếp Công văn số 
1323/PCHP-AT gửi đích danh ông Phó Chủ tịch UBND 
thành phố Hải Phòng đề nghị Chính quyền Thành phố 
chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng các cấp 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân 
ký cam kết không vi phạm hành lang an toàn lưới điện 
cao áp; ngăn chặn và xử lý nghiêm tình trạng thả diều; 
kiểm tra, nhắc nhở những hộ dân, chủ các công trình 
ở gần hành lang lưới điện cao áp phải có các biện pháp 
chằng buộc cẩn thận đối với hệ thống mái tôn, bạt che, 
vật liệu xây dựng, tránh bị gió lốc cuốn bay vào lưới 
điện, gây sự cố mất điện. Công ty cũng đề nghị các lực 
lượng chức năng quyết liệt vào cuộc, kịp thời điều tra, 
xử lý các hành vi thả diều, bắn pháo có dây kim tuyến, 

vật bay, hoặc thi công công trình vi phạm khoảng cách 
an toàn, đào vào cáp ngầm theo quy định tại Nghị định 
số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ về 
xử phạt hành chính trong lĩnh vực điện lực…

Nhằm giúp cho Công ty Điện lực Hải Phòng hoàn 
thành các chỉ tiêu nhiệm vụ cung ứng 6,66 tỷ kWh điện 
(năm 2021) và tăng lên 9,76 tỷ kWh năm 2025, phục vụ 
thỏa mãn nhu cầu điện cho phát triển KT-XH và đời 
sống sinh hoạt của nhân dân, đồng thời tránh xảy ra sự 
cố lưới điện, ngành Điện rất mong nhận được sự đồng 
thuận từ cả hệ thống chính trị các cấp, các cơ quan 
chức năng và người dân địa phương, để lưới điện luôn 
được vận hành an toàn, liên tục, là động lực cho Thành 
phố Cảng bay cao, vươn xa 

Thả diều tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn hệ thống 
lưới điện
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Mới vào đầu hè 2021, thời tiết oi nóng xuất hiện đã khiến nhu cầu sử dụng điện tại nhiều 
tỉnh, thành khu vực phía Bắc nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng tăng cao. Theo dự báo, 
tháng 6 và tháng 7 sắp tới, khi cao điểm mùa nắng nóng diễn ra, dự báo công suất tải Pmax 
của toàn tỉnh Ninh Bình có thể đạt xấp xỉ ngưỡng 500 MW, tăng khoảng 20% so với cùng 
kỳ 2020.

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG
LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦU

PC NINH BÌNH:

ANH TUẤN

Theo nhiều chuyên gia khí tượng thủy 
văn nhận định, mùa Hè 2021, dưới sự tác 
động của hiện tượng La Nina nên miền 
Bắc được dự báo sẽ tiếp tục phải hứng 

chịu nhiều đợt nắng nóng với nhiệt độ ban ngày nhiều 
nơi vượt ngưỡng 39 - 400C. Nắng nóng sẽ khiến phụ 
tải điện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và nhất là khu 
vực thành phố, trung tâm các huyện, liền kề khu công 
nghiệp… tăng đột biến. Bởi, các doanh nghiệp và hộ 
gia đình sử dụng nhiều thiết bị làm mát có công suất 
lớn cùng lúc.

Sớm lường trước được những diễn biến phức tạp 
của thời tiết năm nay cũng như bám sát sự chỉ đạo của 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc trong việc chống quá tải lưới điện trong mùa 
khô năm 2021, ngay từ những ngày đầu năm, Công ty 
TNHH MTV Điện lực Ninh Bình (PC Ninh Bình) đã 
xây dựng và triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu, 
qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ cho 
phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 
trên địa bàn. Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tiến hành 
công tác tổng kiểm tra, rà soát lưới điện, thí nghiệm 
định kỳ các trạm cắt, trạm biến áp phân phối,… để kịp 
thời khắc phục những khiếm khuyết trên lưới điện (nếu 
có) để ngăn ngừa sự cố. Đồng thời, Công ty cũng đã 
và đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ đo xa để đánh 
giá khả năng mang tải của máy biến áp; Hoán đổi các 
máy biến áp, san tải và cân pha hợp lý; Ứng dụng công 
nghệ sửa chữa điện nóng hotline trên đường dây đang 
mang điện; Thực hiện công tác phát quang hành lang 
lưới điện để ngăn ngừa sự cố.

Ngoài ra, PC Ninh Bình đã hoàn thiện các phương 
án cung ứng điện vào những tháng cao điểm mùa nắng 
nóng năm 2021. Đến nay, nhiều giải pháp cung ứng 
điện đã được triển khai và thực hiện xong. Điển hình là 
Công ty đã bổ sung thêm 15 MVA công suất tại trạm 
110 kV Ninh Bình; Tổ chức liên kết nguồn cấp 110 kV 
Ninh Bình - Nam Định; Tiến hành hành cải tạo, nâng 
cấp 64 km đường dây trung áp và 51 km đường dây 
hạ áp; Sửa chữa 17,3 km đường dây trung áp; Chống 
quá tải 35 công trình với tổng công suất là 14,64 MVA; 
Tập trung triển khai công tác thay thế công tơ cơ khí 
bằng công tơ điện tử để giảm tuyệt đối sai sót trong 

PC Ninh Bình tuyên truyền tiết kiệm điện khi khách hàng tới 
quầy giao dịch làm việc (ảnh chụp trước ngày 29/4/2021)
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quá trình ghi chỉ số công tơ và phát hành hóa đơn tiền 
điện... Cùng với đó, PC Ninh Bình đã chủ động làm việc 
với các doanh nghiệp đã tham gia ký kết chương trình 
điều chỉnh phụ tải để có kế hoạch điều chỉnh thời gian 
sử dụng điện, qua đó sẽ góp phần vận hành hệ thống 
điện an toàn và ổn định.

Đặc biệt, bên cạnh việc xây dựng, đại tu sửa chữa 
đường dây, PC Ninh Bình đã yêu cầu các bộ phận 
chuyên môn tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt 
độ ngoài trời trên 35oC để kịp thời xử lý nếu có sự cố 
xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. 
Đồng thời, khi nhiệt độ ngoài trời trên 36oC, Công 
ty sẽ không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý 
các sự cố. Mặt khác, PC Ninh Bình cũng đã và đang 
tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương, 
các đơn vị truyền thông đẩy mạnh chương trình tiết 
kiệm điện, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh 
nghiệp, khách hàng kinh doanh dịch vụ sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Hiện nay, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam đã xây dựng công cụ ước tính điện 
năng (tại địa chỉ http://uoctinhdiennang.evn.com.
vn), Công ty đã yêu cầu các Điện lực trực thuộc tăng 
cường thông tin, hướng dẫn khách hàng nắm bắt, chủ 

động ước tính sản lượng điện năng sử dụng của mình 
để giảm các yêu cầu kiểm tra về sản lượng điện tăng/
giảm. Nhờ làm tốt các giải pháp, do vậy đến nay, 
Công ty đã hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo 
đủ điện phục vụ cho phát triển KT - XH và đặc biệt 
là đảm bảo cấp điện trong các ngày có nắng nóng cực 
đoan của mùa hè 2021.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hồng Vân 
- Phó Giám đốc PC Ninh Bình cho biết: "Để đảm 
bảo chống quá tải lưới điện cục bộ trong mùa nắng 
nóng năm nay, Công ty đã bố gần 250 tỷ đồng để 
đầu tư, cải tạo, sửa chữa lớn 63 hạng mục công trình 
điện và đã triển khai xong trước ngày 30/4/2021. 
Thời gian tới, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt 
sẽ còn tiếp diễn, vì vậy PC Bắc Giang khuyến cáo 
các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và người dân 
cần tiếp tục sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. 
Không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có 
công suất lớn vào giờ cao điểm từ 11h -14h và 18h - 
22h. Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa, khách hàng cần 
lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26oC 
trở lên nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện 
tăng cao đột biến”

PC Ninh Bình đấu nối bằng công nghệ Hotline tại trạm biến áp và đường dây Yên Cống 1, huyện Yên Khánh (ảnh chụp trước 
ngày 29/4/2021)
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LÊ PHONG – Bí thư ĐTN PC Bắc Kạn

Trong suốt chặng đường 24 năm xây dựng và phát triển, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC 
Bắc Kạn) đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trong SXKD, đời sống việc làm của 
CBCNV-NLĐ không ngừng được cải thiện, các tổ chức đoàn thể được củng cố và có nhiều 
đóng góp to lớn vào sự nghiệp phát triển KT -XH của địa phương. Trong đó, Đoàn Thanh 
niên PC Bắc Kạn tự hào khi được cống hiến sức trẻ của mình vào thành tích chung của 
Công ty.

TIÊN PHONG, BẢN LĨNH,
ĐOÀN KẾT VÀ SÁNG TẠO

TUỔI TRẺ PC BẮC KẠN

Là tổ chức Đoàn trực thuộc Đoàn Các cơ quan 
tỉnh Bắc Kạn, hiện nay, Đoàn Thanh niên PC 
Bắc Kạn có 09 chi đoàn trực thuộc với tổng số 
185 đoàn viên, thanh niên. Trong những năm 

qua, bằng sự nỗ lực phấn đấu của mỗi đoàn viên, cũng 
như được sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt 
của Đảng bộ, Ban Giám đốc, Ban Chấp hành Công đoàn, 
Ban Thường vụ Đoàn Các cơ quan tỉnh, Đoàn Thanh niên 
PC Bắc Kạn đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc 
biệt là trong những năm gần đây, các hoạt động phong 
trào diễn ra hết sức sôi nổi, thiết thực với nhiều nội dung 
phong phú, tạo được khí thế động viên đoàn viên thanh 
niên Công ty hăng say lao động sản xuất. Phong trào 

“Tuổi trẻ sáng tạo” trong thanh niên được phát huy mạnh 
mẽ, qua đó đã không chỉ khẳng định được bản lĩnh, vị thế, 
hình ảnh của Đoàn Thanh niên PC Bắc Kạn trong phong 
trào đoàn của tỉnh Bắc Kạn mà còn góp phần không nhỏ 
vào sự phát triển chung của Công ty.

LAO ĐỘNG SÁNG TẠO VÀ ĐỔI MỚI

Bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ của Đoàn cấp 
trên giao, thì tuổi trẻ PC Bắc Kạn cũng tạo cho mình bước 
đi riêng, phù hợp với vai trò của đoàn thanh niên trong 
ngành Điện. Các hoạt động có thể kể đến như: Phong trào 
phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất 
đã góp phần tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu 

Đoàn Thanh niên Công ty cùng với Ban Lãnh đạo PC Bắc Kạn chụp ảnh lưu niệm tại hàng cây mới trồng phía sau (ảnh chụp 
trước ngày 29/4/2021)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021)26 27

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

quả hoạt động, đảm bảo vận hành lưới điện an toàn, ổn 
định và liên tục… 

Những năm gần đây, tuổi trẻ PC Bắc Kạn đã sôi nổi 
thi đua, tham gia phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, đảm 
nhận thực hiện một số công trình, các đề tài nghiên cứu 
khoa học bám sát vào nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. 
Thông qua phong trào này, Đoàn Thanh niên PC Bắc Kạn 
được đánh giá là tổ chức cơ sở Đoàn có nhiều sáng kiến 
cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào sản xuất. Trong đó, 
nổi bật như sáng kiến: Sử dụng thiết bị di động cầm tay cá 
nhân chạy hệ điều hành Android phục vụ công tác ghi chỉ 
số công tơ và chấm nợ; Kiểm tra sát hạch thông qua hệ 
thống mạng máy tính; Trang trí tủ RMU bằng dán đề can 
tuyên truyền về điện; Sáng chế máy rửa tay sát khuẩn tự 
động phòng ngừa Covid; Ký kết quy chế phối hợp tuyên 
truyền về điện với các huyện/thành đoàn…, đã mang lại 
nhiều lợi ích kinh tế cho Công ty. Mặt khác, Đoàn Thanh 
niên PC Bắc Kạn còn thể hiện xuất sắc vai trò của sức trẻ, 
tính xung kích và mang lại niềm tự hào cho một doanh 
nghiệp ngành Điện vùng cao thông qua nhiều phong trào 
khác như: “Xung kích tham gia phát triển kinh tế - xã hội 
và hội nhập quốc tế”; “Xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ 
vững an ninh chính trị, trật tự xã hội”; “Xung kích bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”… Đặc biệt, 
Đoàn Thanh niên đã tích cực tham gia, hưởng ứng “Chiến 
dịch những giọt máu hồng”, “Tuần lễ hồng”…

SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, đâu khó 
có thanh niên đi đầu”, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên PC 
Bắc Kạn đã chú trọng đẩy mạnh các phong trào. Tiêu biểu 
như trong tháng 3/2021, Đoàn Thanh niên Công ty đã chỉ 
đạo các Chi đoàn trực thuộc tổ chức cho đoàn viên thanh 
niên tham gia sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự hào Đoàn 
Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh”; Phối hợp với Đoàn 
Thanh niên Công an thành phố Bắc Kạn, Đoàn Thanh niên 
xã Nông Thượng triển khai làm 100 m đường bê tông phục 
việc đi lại của nhân dân thôn Nà Kẹn (xã Nông Thượng, 
thành phố Bắc Kạn); Đoàn Thanh niên Công ty phối hợp 
cùng Ban Lãnh đạo PC Bắc Kạn tổ chức phát động “Tết 
trồng cây” năm 2021; Phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Sở Y 
Tế tỉnh Bắc Kạn tổ chức giao lưu, văn nghệ chào mừng kỷ 
niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…

Cùng với nhiều hoạt động của Đoàn Thanh niên PC 
Bắc Kạn, các Chi đoàn trực thuộc cũng đã tích cực, sôi nổi 
tham gia các hoạt động. Đơn cử phải kể đến như: Chi đoàn 
Cơ quan Công ty đã phối hợp với Đoàn Thanh niên xã 
Thượng Giáo (huyện Ba Bể) thực hiện công trình thanh niên 
tình nguyện láng sân nhà họp thôn Nà Năm (xã Thượng 

Giáo) với tổng kinh phí là 3,3 triệu đồng; Chi đoàn Điện lực 
Ba Bể phối hợp với Đoàn xã Thượng Giáo và Chu Hương 
thực hiện chương trình thắp sáng đường quê tại 02 thôn 
Bản Piềng và Pù Mắt với tổng chiều dài hơn 2,2 km; Chi 
đoàn Điện lực TP.Bắc Kạn phối hợp với Thành đoàn Bắc 
Kạn triển khai chương trình thắp sáng đường quê tại Tổ 3 
và Tổ 14, phường Sông Cầu với tổng chiều dài trên 0,5km.

Đối với Chi đoàn Điện lực Chợ Đồn, đoàn viên thanh 
niên đã đảm nhận công trình dựng cột, chuyển lưới 0,4 kV 
nhằm gây quỹ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 
thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đồng thời, phối hợp 
với Đoàn Thanh niên thị trấn Bằng Lũng, Đoàn Thanh 
niên Công an huyện, thi công công trình thắp sáng đường 
quê dài 700m tại Tổ 7, thị trấn Bằng Lũng; Chi đoàn Điện 
lực Na Rì đã phối hợp với huyện đoàn và Đoàn xã Văn 
Vũ thực hiện tuyên truyền bảo vệ an toàn hành lang lưới 
điện. Trong đó, 16 đoàn viên đã phát tờ rơi, tuyên truyền 
cho hơn 300 hộ dân, cũng như chặt hạ 40 cây mỡ, keo 
nằm trong hành lang an toàn lưới điện; Thay bóng đèn 
cho 85 hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong 
sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2021. Mặt khác, Chi 
đoàn Điện lực Ngân Sơn đã phối hợp với huyện đoàn 
và Đoàn xã Đức Vân thực hiện chương trình thắp sáng 
đường quê tại thôn Nậm Làng; Cùng Đoàn Thanh niên Sở 
Công Thương tỉnh Bắc Kạn tổ chức tuyên truyền giờ trái 
đất và thay bóng đèn tiết kiệm điện cho các hộ gia đình 
nghèo, gia đình chính sách tại xã Trung Hòa.

Có thể khẳng định, với lực lượng đông đảo, có trình 
độ và giàu nhiệt huyết, ở bất cứ vị trí nào thì đoàn viên 
thanh niên PC Bắc Kạn cũng đều hoàn thành tốt nhiệm 
được giao. Nhiều năm liền, Đoàn Thanh niên Công ty 
được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 
Minh, Đoàn các cơ quan tỉnh, tỉnh đoàn khen thưởng, 
qua đó, xứng đáng là lực lượng kế tục sự nghiệp của thế 
hệ đi trước

Chi đoàn Điện lực Na Rì phối hợp với Đoàn xã Văn Vũ (huyện 
Na Rì) ra quân bảo vệ an toàn hành lang lưới điện (ảnh chụp 
trước ngày 29/4/2021)
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NGUYỄN HOA

Đổi mới, ứng dụng công nghệ hiện đại là chìa khóa quan trọng quyết định thành bại của 
doanh nghiệp. Thời gian qua, Công ty Cổ phần Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam (HBT) đã 
chủ động đầu tư dây chuyền sản xuất để đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm bằng công 
nghệ tiên tiến nhằm nhanh chóng bắt kịp với cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

ỨNG DỤNG DÂY CHUYỀN MỚI,
BẮT KỊP CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0   

HBT VIỆT NAM:

HBT Việt Nam là doanh nghiệp chuyên 
sản xuất và cung ứng máy biến thế, 
thiết bị điện. Thời gian qua, nhờ 
định hướng chiến lược đúng đắn, các 

sản phẩm của HBT được thị trường trong nước ưa 
chuộng, có mặt ở nhiều công trình, dự án trọng điểm. 
Bên cạnh đó, thị trường của HBT Việt Nam được 
mở rộng không chỉ trong nước mà còn được xuất 
khẩu sang thị trường các nước trong khu vực như Lào, 
Campuchia, Philippines…

Để có được kết quả nổi bật này, bên cạnh phương 
pháp điều hành sáng tạo của Ban Lãnh đạo Công ty và 
sự hăng say lao động của toàn thể CBCNV-NLĐ thì 
một phần rất lớn là nhờ việc Công ty đã đầu tư ứng 
dụng máy móc khoa học kỹ thuật hiện đại, tiên tiến vào 
sản xuất sản phẩm.

Có thể nói, việc đổi mới công nghệ sản xuất là hoạt 
động nằm trong chiến lược phát triển của HBT Việt 
Nam với mục tiêu tạo ra sản phẩm nổi bật, gia tăng sản 
lượng để mở rộng thị phần và phát triển thị trường, đa 
dạng hóa sản phẩm theo hướng khác biệt về chất lượng 
để định vị thương hiệu, giảm tiêu hao vật tư, nguyên 
liệu, năng lượng, nhân công, bộ máy quản lý... để nâng 
cao năng lực cạnh tranh tại thị trường nội địa và đẩy 
mạnh xuất khẩu ra nước ngoài. 

Hiện tại, hệ thống dây chuyền sản xuất và nhà 
xưởng của HBT Việt Nam đã được đầu tư theo tiêu 
chuẩn G7. Đặc biệt, gần đây HBT đã đưa vào hoạt động 
dây chuyền công nghệ sản xuất lõi tôn silic Ecoline 
TBA 400 - Georg với nhiều tính năng, ưu điểm nổi bật. 

Cụ thể, dây chuyền này giúp tăng năng suất gấp ba 
lần, rút ngắn list time với độ chính xác và dung sai sản 
phẩm đạt chất lượng cao, tổn hao gia công thấp. Với 

dải cắt rộng, dây chuyền mới giúp cắt được loại tôn có 
độ dày mỏng đến 0.18 mm, từ đó có thể sản xuất được 
các loại MBA có công suất lớn, tổn hao lõi tôn thấp; 
khả năng đột lỗ trên sản phẩm của dây chuyền công 
nghệ mới này giúp rút ngắn được thời gian ghép lõi. 
Đặc biệt, thiết bị này giúp đảm bảo an toàn lao động 
vì dây chuyền được thiết kế kín, có các tấm chắn bảo 
vệ, được gắn các senser cảm ứng an toàn. Ngoài ra, dây 
chuyền mới còn được kết nối với hệ thống robot và hệ 
thống kỹ thuật số, tất cả đều được thao tác trên máy vi 
tính nên đảm bảo sự chính xác cao.

Gần đây, HBT cũng tiến hành nâng cấp công nghệ 
sản xuất cuộn dây với việc đưa vào vận hành Máy cuốn 
dây tự động của Synthesis - Ấn Độ GLI800. Ưu điểm 
dễ nhận ra của loại máy mới này là: Vận hành tự động; 
điều khiển bằng hệ thống CNC; kết nối qua internet, 

Dây chuyền công nghệ sản xuất lõi tôn silic Ecoline TBA 400 
- Georg
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công nghệ số, có thể điều khiển từ phòng kỹ thuật. 
Ngoài ra, hệ thống trải giấy, dây được vận hành tự 
động, độ chính xác của các vòng dây đồng đều, giúp 
năng suất tăng gấp 5 lần hệ thống bán tự động. Đặc 
biệt, có thể cán dẹt dây dẫn giúp tăng bề mặt tiếp xúc, 
từ đó giảm kích thước cuộn dây. Sản phẩm được hình 
thành có tính thẩm mỹ và tiêu chuẩn kỹ thuật cao, giúp 
chịu được lực điện động hướng tâm tốt hơn với cuộn 
dây thông thường.

Công nghệ sản xuất vỏ máy cũng được nâng cấp với 
dây chuyền cắt CNC laser VLF 6020, tạo ra sản phẩm 
có độ chính xác cao với dung sai thấp, chỉ 0,03 mm, cắt 
được nhiều loại biên dạng giúp việc thiết kế sản phẩm 
đạt tính thẩm mỹ. So với công nghệ cũ, công nghệ mới 
cho sản lượng cao, vận hành đơn giản, giảm được nhân 
lực sản xuất. Hệ thống cũng được vận hành tự động và 
cài đặt từ phòng kỹ thuật. 

Tổng giám đốc HBT Nguyễn Đăng Quân cho biết: 
“Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, thời 
gian qua, HBT đã thực hiện rất nhiều giải pháp đồng 
bộ. Đặc biệt, chúng tôi liên tục đầu tư công nghệ mới 
nhằm tạo ra được những sản phẩm tối ưu hơn nữa, 
đáp ứng được yêu cầu ngày một cao của khách hàng. 
Để bắt kịp cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, thời gian 
tới Công ty sẽ tiếp tục đầu tư công nghệ cao, hiện đại 
vào sản xuất, với chế độ vận hành tự động có kết nối 
kỹ thuật số, nhằm giảm sự phụ thuộc vào tay nghề 
công nhân. Đồng thời, áp dụng phần mềm kiểm soát kế 
hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất, kiểm soát chất lượng 
và nhập kho…”.

Vài năm qua, thị trường máy biến thế trong nước 
ngày càng có những cạnh tranh khốc liệt. Đặc biệt, sự 

bùng nổ của đại dịch Covid-19 lại càng khiến nhiều 
doanh nghiệp gặp khó khăn thực sự trong sản xuất 
kinh doanh. Bởi vậy, Ban Lãnh đạo HBT nhìn nhận 
rằng, cần phải khai phá được “đại dương xanh”, tìm 
đến những thị trường ít đối thủ cạnh tranh, chưa từng 
được khai thác, cụ thể là những thị trường nước ngoài 
để tiếp cận, quảng bá sản phẩm. Nhưng để đứng vững 
được trên thị trường nước ngoài, sản phẩm cần phải 
có được chất lượng và độ hoàn thiện cao. Đó cũng 
chính là bài toán đang được HBT từng bước tìm cách 
giải quyết. Muốn vươn ra biển lớn thì phải chuyên 
nghiệp ngay từ những chi tiết nhỏ nhất. Việc ứng 
dụng dây chuyền, công nghệ 4.0 trở thành yếu tố 
then chốt để nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm và 
mở ra cơ hội mới cho HBT ở những thị trường đầy 
tiềm năng. 

Bên cạnh những giải pháp về công nghệ, để liên tục 
nâng cao chất lượng sản phẩm, thời gian tới HBT sẽ tiếp 
tục chú trọng vào giải pháp 5S: Kiểm soát chất lượng, 
tăng năng suất, an toàn lao động, tạo ra môi trường sản 
xuất sạch sẽ, phát hiện và loại trừ lãng phí trong sản 
xuất. Công ty cũng sẽ ứng dụng nhiều biện pháp nâng 
cao chất lượng nhân lực như: Đào tạo nhân sự cấp tổ 
trưởng, cấp quản lý về quy trình sản xuất, 5S, Lean; 
Đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân định kỳ hàng 
tháng; Kiểm soát chất lượng sản phẩm 3 lớp gồm: Công 
nhân sản xuất; trưởng bộ phận kiểm soát; kiểm soát của 
QC. Những biện pháp khác về dây chuyền, hệ thống 
máy móc cũng thường xuyên được chú trọng như: Áp 
dụng hệ thống kiểm soát TPM; thiết lập, sắp xếp lại 
toàn bộ hệ thống nhà máy; đặc biệt là việc áp dụng thẻ 
Kanban vào quản lý vật tư (đúng số lượng, đúng chủng 
loại, đúng vị trí)

Máy cuốn dây tự động của Synthesis - Ấn Độ GLI800 được 
áp dụng vào công nghệ sản xuất cuộn dây

Dây chuyền cắt CNC laser VLF 6020 ứng dụng trong 
công nghệ sản xuất vỏ máy
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MỤC TIÊU “VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN”

“Trong Thập kỷ Hành động này, chúng tôi cam 
kết thúc đẩy hơn nữa các hành động nhằm ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Chúng tôi đặt mục tiêu trung 
tính các-bon tại các nhà máy sản xuất vào năm 2030, 
nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu hạn chế mức 
tăng nhiệt toàn cầu dưới ngưỡng 1,5oC được đề ra 
trong Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Chúng tôi 
cũng sẽ tiếp tục giảm lượng phát thải nhờ sử dụng 
năng lượng hiệu quả và đẩy nhanh quá trình chuyển 
đổi sang sử dụng năng lượng tái tạo”, ông Dolf van 
den Brink, Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch HĐQT 
Tập đoàn HEINEKEN cho biết, đồng thời nhấn mạnh: 
“Phần lớn khí thải các-bon của chúng tôi ngoài hoạt 
động sản xuất còn đến từ các hoạt động nông nghiệp, 
đóng gói, phân phối và làm lạnh. Vì vậy, chúng tôi sẽ 
hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp và đối tác để 
đạt được mục tiêu trung tính các-bon trong toàn bộ 
chuỗi cung ứng vào năm 2040. Chúng tôi hiểu rằng 
HEINEKEN chỉ có thể phát triển khi hành tinh và 
cộng đồng của chúng ta đều phát triển. Tôi xin gửi 

lời cảm ơn tới tất cả các nhân viên đã cùng cam kết 
hướng tới mục tiêu này với tinh thần đầy trách nhiệm 
và đam mê. Chúng ta sẽ cùng nhau góp sức mình “Vì 
một Thế giới tốt đẹp hơn”.

Trong toàn bộ hoạt động sản xuất và kinh doanh, 
HEINEKEN sẽ tiếp tục chung tay cùng các khách hàng, 
người tiêu dùng và nhà cung cấp, tập trung vào các 
hành động cụ thể nhằm cắt giảm khí thải các-bon.

HÀNH TRÌNH TỚI MỤC TIÊU GIẢM THIỂU TÁC 
ĐỘNG TỚI MÔI TRƯỜNG

Trong giai đoạn từ nay tới năm 2030, muc tiêu của 
HEINEKEN là sẽ hợp tác chặt chẽ với các nhà cung cấp 
để cắt giảm 30% lượng phát thải trong toàn bộ chuỗi 
cung ứng so với mức năm 2018. Với lộ trình này, Tập 
đoàn sẽ trở thành nhà sản xuất bia đầu tiên trên thế giới 
đặt mục tiêu trung tính các-bon trong toàn bộ chuỗi 
cung ứng vào năm 2040.

Công ty cũng đang hợp tác với sáng kiến The Science 
Based Targets initiative (SBTi)  để áp dụng các phương 

Vừa qua, Tập đoàn HEINEKEN đã công bố mục tiêu hướng tới “Không phát thải các-bon 
trong hoạt động sản xuất vào năm 2030, và trong toàn bộ chuỗi cung ứng vào năm 2040”. 
Đây là nội dung đầu tiên trong chuỗi những mục tiêu mới đầy tham vọng “Vì một Thế giới 
Tốt đẹp hơn”, và là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển mới của Tập đoàn mang 
tên EverGreen.

 “VÌ MỘT THẾ GIỚI TỐT ĐẸP HƠN”
HEINEKEN ĐẶT MỤC TIÊUHEINEKEN ĐẶT MỤC TIÊU

Heineken sẽ trở thành nhà sản xuất bia đầu tiên trên thế giới 
đặt mục tiêu trung tính các-bon trong toàn bộ chuỗi cung 
ứng vào năm 2040
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pháp tiếp cận khoa học nhằm đánh giá và chứng minh 
tính chính xác của các nội dung cam kết mới này.

Dựa trên nền tảng trong suốt thập niên vừa qua 
với những nỗ lực “Vì một Thế giới tốt đẹp hơn”, kể từ 
năm 2008, HEINEKEN đã cắt giảm 51% lượng khí thải 
các-bon trên mỗi hectolit bia tại khắp các nhà máy. Kể 
từ khi thực hiện cam kết chuyển đổi sang sử dụng năng 
lượng tái tạo năm 2018, Công ty đã tiến hành hơn 130 
dự án năng lượng tái tạo, trong đó có 5 nhà máy lọt vào 
top 10 nhà máy bia sử dụng năng lượng mặt trời lắp đặt 
tại chỗ lớn nhất thế giới.

HEINEKEN cũng đã hợp tác xây dựng một trang 
trại điện gió ở Phần Lan, giúp sản xuất điện năng tái tạo 
hòa vào lưới điện tại châu Âu, cung cấp cho 13 công 
ty thành viên tại đây. Tại Indonesia, Công ty sử dụng 
năng lượng sinh khối bền vững từ chất thải nông nghiệp 
để cung cấp nhiệt năng cho 2 nhà máy bia. Tại Nigeria, 
HEINEKEN đã đưa vào sử dụng các tấm pin mặt trời 
tại nhà máy Ibadan. Còn tại Việt Nam, HEINEKEN 
cũng thu gom vỏ trấu từ nông dân địa phương để sản 
xuất nhiệt năng cung cấp cho quá trình nấu bia. 

HEINEKEN Việt Nam cũng là một trong những 
công ty thành viên tiên phong sử dụng năng lượng tái 
tạo. Công ty đặt mục tiêu tới năm 2025, sẽ sử dụng 
100% năng lượng tái tạo tại tất cả 6 nhà máy, góp phần 
vào mục tiêu đạt mức trung tính các-bon của Tập đoàn 
HEINEKEN toàn cầu.

THÔNG TIN VỀ HEINEKEN VIỆT NAM

HEINEKEN Việt Nam là thành viên của Tập đoàn 
HEINEKEN, nhà sản xuất bia hiện diện tại nhiều quốc 
gia nhất thế giới. Xuất xứ từ Hà Lan, HEINEKEN là 
một công ty gia đình với lịch sử hơn 150 năm, sản xuất 
và phân phối trên 300 nhãn hiệu bia và nước táo lên 
men tại hơn 190 quốc gia.

Được thành lập vào năm 1991, đến nay HEINEKEN 
Việt Nam vận hành 6 nhà máy bia tại Hà Nội, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Tiền 
Giang và 11 văn phòng trên khắp Việt Nam.

Từ sự khởi đầu khiêm tốn chỉ với 20 nhân viên, 
HEINEKEN Việt Nam ngày nay đã trở thành nhà sản xuất 
bia lớn thứ hai tại Việt Nam với hơn 3.500 nhân viên. Hàng 
năm, HEINEKEN Việt Nam đều đóng góp đáng kể cho 
nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 0,95% GDP quốc gia.

Tại Việt Nam, HEINEKEN sản xuất và phân phối 
các nhãn hiệu bia: Heineken®, Tiger, Larue, BIVINA, 
Bia Việt và nước táo lên men Strongbow.

Trong suốt 5 năm liền tính từ 2016, HEINEKEN 
Việt Nam liên tục được vinh danh trong top 3 
“Doanh nghiệp bền vững nhất Việt Nam” bởi Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và 
“Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (năm 2018, 2019 
và 2020) bởi Tạp chí HR Asia, một trong những ấn 
phẩm hàng đầu châu Á dành cho các chuyên gia 
quản lý về nhân sự

"Trung tính các-bon" là nội dung đầu tiên trong chuỗi những mục tiêu mới đầy tham vọng của Tập đoàn "Vì một thế giới tốt 
đẹp hơn"
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KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU VỮNG MẠNH

Tổng công ty Thương mại Hà Nội - CTCP (Hapro) 
kinh doanh chính trong lĩnh vực xuất khẩu với trọng 
tâm là hàng nông sản thực phẩm; kinh doanh thương 
mại nội địa gồm: Phát triển chuỗi siêu thị, cửa hàng 
tiện ích Hapromart, Haprofood, bán buôn, bán lẻ; sản 
xuất hàng xuất khẩu và một số mặt hàng phục vụ hệ 
thống phân phối của Tổng công ty,... Trong đó, một 
số thương hiệu kinh doanh thuộc hệ thống của Hapro 
được nhiều người tiêu dùng trong nước ưa chuộng và 
biết đến như Gốm Chu Đậu, Thủy Tạ, Thực phẩm Hà 
Nội, Vang Thăng Long,... Thời gian qua, ban Lãnh đạo 
Tổng công ty luôn chú trọng đến việc phát triển hệ 
thống bán lẻ nội địa, phát huy vai trò là một doanh 
nghiệp kinh tế, thương mại dịch vụ lớn của Thủ đô 
Hà Nội. 

Với định hướng chung trong việc phát triển hệ 
thống bán lẻ, ngoài việc phát triển mới các minimart 
mang thương hiệu Haprofood by BRGMart, Tập đoàn 
BRG đã hoàn thành việc chuyển đổi các thương hiệu 
bán lẻ do Tập đoàn đang quản lý như Hapromart, 
Intimex, Seikamart thành BRGMart. Trước khi hợp 
nhất thành thương hiệu BRGMart, các thương hiệu 
như Hapromart, Intimex, Seikamart đều là những 
thương hiệu bán lẻ có uy tín trên thị trường. Việc 
hợp nhất này sẽ tạo ra một hệ thống siêu thị BRG-
Mart lớn mạnh, hiện đại và thống nhất về mặt nhận 
diện, phong phú về chủng loại hàng hóa và thuận tiện 
về mặt địa điểm rộng khắp; đảm bảo cho người tiêu 
dùng nhiều tiện nghi, hàng hóa và dịch vụ tốt hơn.

Bên cạnh mục tiêu trở thành một trong những hệ 
thống bán lẻ đa ngành hàng đầu tại Hà Nội, thời gian 

tới, Hapro sẽ tiếp tục tập trung củng cố và phát triển 
một số thương hiệu của Tổng công ty, trong đó có 
chuỗi cửa hàng dịch vụ ăn uống Hapro Bốn Mùa, bên 
cạnh đó là việc xây dựng định hướng phát triển cho hệ 
thống dịch vụ, sản xuất của mang thương hiệu Thủy Tạ.

XÁC ĐỊNH LẤY XUẤT KHẨU LÀM TRỌNG TÂM

Là Tổng công ty hoạt động đa ngành, lấy xuất 
khẩu làm trọng tâm, kể từ khi hình thành và phát triển, 
đặc biệt là sau khi hoàn tất quá trình cổ phần hóa và 
trở thành thành viên của Tập đoàn BRG, thương hiệu 
Hapro đã và đang khẳng định là thương hiệu xuất khẩu 
mạnh với thị trường tại gần 80 quốc gia và vùng lãnh 
thổ với kim ngạch xuất khẩu hàng năm đạt hàng trăm 
triệu USD, tập trung vào các mặt hàng nông sản, thực 
phẩm chế biến và thủ công mỹ nghệ,…

Để có được thành công trong hoạt động xuất 
khẩu, thời gian qua, cùng sự định hướng của Tập đoàn 

Với việc mở mới 54 cửa hàng Haprofood/BRGMart chỉ riêng trong năm 2020, cùng việc 
khẳng định thương hiệu mạnh tại gần 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, Tổng công ty 
Thương mại Hà Nội hiện đang giữ vững được vị thế, thương hiệu của mình không chỉ trong 
nước mà còn trên thị trường quốc tế, tạo được lòng tin cho người tiêu dùng.

KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU, 
PHÁT TRIỂN VỮNG MẠNH

HAPRO

Ông Vũ Thanh Sơn, Tổng giám đốc Hapro (bên trái) nhận 
biểu trưng Thương hiệu Quốc gia năm 2020

NGUYỄN HOA
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BRG, Hapro đã tập trung thực hiện và đẩy mạnh các 
giải pháp như: Luôn quan tâm hướng tới việc xây 
dựng thị trường; củng cố các mối liên hệ với các đại sứ 
quán, cơ quan ngoại giao, cơ quan thương vụ của Việt 
Nam tại các nước, từ đó thúc đẩy đưa hàng hóa vào 
thị trường quốc tế; tăng cường giới thiệu và chào bán 
các sản phẩm 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; thêm vào đó là việc đổi mới phương thức xúc 
tiến thương mại linh hoạt từ trực tiếp sang trực tuyến, 
áp dụng mô hình triển lãm hybird trong thời điểm 
dịch bệnh Covid-19 cũng được Hapro thí điểm triển 
khai; 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 nâng cao giá trị thương 
hiệu nông sản Việt.

Đặc biệt, trước những tác động của đại dịch bệnh 
Covid-19, Ban Lãnh đạo Tổng công ty đã thống nhất 
triển khai các giải pháp để khắc phục khó khăn, đó là: 
Nỗ lực nâng cao kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị 
trường, phát triển thêm các mặt hàng xuất khẩu mới, 
nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu và đảm bảo tuyệt 
đối an toàn nguồn vốn. Bên cạnh đó, Tổng công ty đã 
linh hoạt đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương 
mại qua hình thức giao thương trực tuyến với đối tác 
trong nước và ngoài nước để thúc đẩy kinh doanh đặc 
biệt là kinh doanh xuất khẩu. 

TIẾP TỤC THỰC HIỆN NHIỀU NHIỆM VỤ 
TRỌNG TÂM

Với việc phấn đấu đưa Hapro trở thành một thương 
hiệu uy tín và phát triển bền vững hơn nữa trong thời 
kỳ mới, trước mắt trong năm 2021, Hapro sẽ tiếp tục 
thúc đẩy các hoạt động kinh doanh thương mại nội địa, 
trong đó, xây dựng và triển khai phương án đổi mới 
hoạt động kinh doanh thương mại bán lẻ, thực hiện tái 
cơ cấu hệ thống. Căn chỉnh hệ thống hình ảnh và nhận 
diện các địa điểm bán lẻ của Tổng công ty, quan tâm 
đến việc phát triển mảng kinh doanh online. Tập trung 
triển khai kinh doanh dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết 
Nguyên đán...

Song song với thị trường nội địa, Tổng công ty vẫn 
sẽ tăng cường và thúc đẩy xuất khẩu bằng việc thực 
hiện các giải pháp để tạo sự bứt phá mạnh mẽ cho 
mảng kinh doanh xuất khẩu như: Nâng cao kim ngạch 

xuất khẩu, mở rộng thị trường, phát triển thêm các mặt 
hàng xuất khẩu mới, nâng hiệu quả lợi nhuận xuất khẩu 
và đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn vốn. Đồng thời, 
đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại với đối 
tác trong nước và ngoài nước để thúc đẩy kinh doanh, 
đặc biệt là kinh doanh xuất khẩu. Với việc đẩy mạnh 
các nhiệm vụ trọng tâm, Hapro phấn đấu năm 2021, 
doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.109,68 
tỷ đồng; kim ngạch XK đạt 33,2 triệu USD; lợi nhuận 
trước thuế đạt 38,45 tỷ đồng

Khách hàng mua sắm tại BRGMart

Các chương trình, giải thưởng thương hiệu đã đạt được 
năm 2020 nâng tầm thương hiệu Hapro 
- 06 lần (tương đương 12 năm) liên tiếp đạt “Thương 
hiệu Quốc gia”;
- Được vinh danh “Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt 
Nam - VNR500”;
- Được công nhận là “Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín”;
- Tự hào được vinh danh “Top 10 Công ty uy tín ngành 
bán lẻ Việt Nam”;
-   Được bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu 
dùng yêu thích” đối với sản phẩm gạo Đồng Vàng của 
Chi nhánh Hapro Đồng Tháp và Kem chanh Bạc hà của 
Công ty CP Thủy Tạ.
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Bảo tồn và phát triển làng nghề, nhằm góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải 
thiện đời sống cho hàng triệu lao động, đặc biệt là lao động nông thôn, đây là việc rất cần 
thiết hiện nay. Tuy nhiên, nhiều làng nghề đang gặp khó khăn trong sản xuất, nhất là việc 
tìm đầu ra cho sản phẩm. THU HẰNG

SẢN PHẨM CỦA LÀNG NGHỀ Ở BẮC NINH
RẤT CẦN SỰ HỖ TRỢ TỪ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Ở nước ta, làng nghề truyền thống có từ 
lâu đời, rất đa dạng như các làng nghề 
sản xuất mây tre đan, chạm khắc đá, 
vàng bạc, đúc đồng, gốm sứ, đồ gỗ, 

sơn mài, hay sản xuất đồ thủ công mỹ nghệ… Theo 
thống kê của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, nước ta có 
hơn 1.600 làng nghề được công nhận, khoảng 3.000 làng 
có nghề, tạo việc làm cho hơn 11 triệu lao động, thu 
nhập bình quân của các làng nghề cao hơn so với lao 
động thuần nông. Thực tế cho thấy, gần đây các làng 
nghề đang gặp nhiều khó khăn trong sản xuất, nhất là 
khâu tiêu thụ sản phẩm của làng nghề.

Theo ông Trịnh Quốc Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Làng nghề Việt Nam cho biết: Trong thời kỳ hội nhập 
hiện nay, việc sản xuất tại các làng nghề đứng trước những 
cơ hội mới cũng như thách thức mới. Đó là sự cạnh tranh 
rất khốc liệt về mọi mặt từ mẫu mã, chất lượng sản phẩm, 
giá thành sản phẩm, đến nguồn gốc xuất xứ… Để có thể 
tồn tại và phát triển sản xuất các sản phẩm làng nghề cần 
giải quyết rất nhiều vấn đề để tiếp cận thị trường.

Việc thiếu thông tin, hoặc cập nhật thông tin còn 
chậm, nên, sản phẩm tiếp cận thị trường tiêu thụ hàng 
thủ công mỹ nghệ càng gặp nhiều khó khăn, bên cạnh 
đó, đa số hàng thủ công mỹ nghệ sản xuất theo mẫu cũ, 
ít cải tiến, sáng tạo mới không còn hấp dẫn đối với khách 
hàng. Việc đăng ký thương hiệu hàng hóa và kiểu dáng 
sản phẩm chưa được quan tâm đầu tư, hỗ trợ đúng mức. 
Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác như: Do nền kinh 
tế thế giới suy thoái, nền kinh tế trong nước gặp nhiều 
khó khăn đã ảnh hưởng đến khả năng tiêu thụ và xuất 
khẩu của các làng nghề. Nhiều ý kiến cho rằng, trong 
bối cảnh tự do hóa thương mại, cạnh tranh về thị trường 
tiêu thụ của các sản phẩm làng nghề ngày càng quyết liệt 
trên phạm vi toàn cầu. Vì vậy, vấn đề tìm đầu ra cho sản 
phẩm vẫn luôn là bài toán khó của các làng nghề hiện 
nay, bởi lẽ, chúng ta chỉ phát triển làng nghề theo số 
lượng, chưa đầu tư nhiều về chất lượng, các mẫu mã sản 

phẩm làng nghề vẫn đi theo đường mòn, sao chép của 
nhau. Sản phẩm làm ra chưa có nét riêng biệt, không có 
sự đầu tư, không mang đậm dấu ấn của làng nghề, nên 
khả năng cạnh tranh ở các làng nghề chưa cao.

Cũng như bao làng nghề trên cả nước, làng nghề 
gỗ Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc 
Ninh là một trong những làng nghề nổi tiếng, bởi nơi 
đây vẫn giữ gìn được nghề sản xuất các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ từ gỗ, có khoảng trên 300 năm. Chị Lê 
Thị Thảo - Thôn Đồng Kỵ, xã Đồng Quang, Từ Sơn, 
Bắc Ninh chia sẻ: Làng nghề Đồng Kỵ đã có từ lâu đời, 
đối với những người thợ làm việc tại thôn đều là thợ 
bình dân, có thâm niên và làm ra nhiều loại sản phẩm 
như: Bàn, ghế, tủ, giường, sập, ban thờ…, thu nhập bình 
quân đối với người thợ khoảng 300.000 đồng/công thợ. 

Theo ông Vũ Quốc Vương - Chủ tich Hiệp hội Gỗ 
mỹ nghệ Đồng Kỵ, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Việc buôn 
bán các sản phẩm gỗ ở đây vẫn gặp không ít khó khăn. 
Hiện nay, làng nghề có khoảng 2.000 hộ theo nghề gỗ, 

Gian hàng trưng bày sản phẩm đồ gỗ tại Đồng Kỵ, Từ Sơn, 
Bắc Ninh
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những người lao động ở đây đã gắn bó nhiều năm, mặc 
dù thu nhập của nghề này chưa cao. Còn qua khảo sát 
các làng nghề quanh khu vực thì một số làng nghề đang 
bị mai một dần, do sản phẩm làm ra không có thị trường 
tiêu thụ. Riêng làng nghề Đồng Kỵ cũng đang phải vực 
dậy để trở thành một điểm nhấn mới, nhiều mặt hàng 
thủ công mỹ nghệ nằm rải rác ở các cửa hàng nhỏ, cũng 
muốn tập hợp thành một chuỗi, mà muốn tồn tại và phát 
triển phải có một trung tâm thương mại cho một làng 
nghề, nhằm đáp ứng được thị hiếu của khách hàng. Đây 
là bài toán mà các làng nghề đang rất băn khoăn, trăn trở.

Bên cạnh đó, hầu hết các làng nghề vẫn phát triển 
manh mún, nhỏ lẻ nên khó có thể cạnh tranh với các sản 
phẩm cùng loại được sản xuất bằng công nghệ hiện đại 
từ các nước trong khu vực, mặc dù các sản phẩm đồ gỗ, 
hàng thủ công mỹ nghệ khá phong phú về chủng loại 
được trưng bày và bán tại các của hàng, cũng như giới 
thiệu và bán sản phẩm trên các trang website của doanh 
nghiệp, làng nghề. Song việc tiêu thụ sản phẩm vẫn chưa 
được như kỳ vọng của các hộ sản xuất. Chị Vũ Thị Dung 
- Chủ cửa hàng đồ gỗ Huy Chương, Đồng Kỵ, Từ Sơn, 
Bắc Ninh chia sẻ với chúng tôi và cho biết: Thời gian gần 
đây, lượng tiêu thụ sản phẩm kém hơn so với những năm 
trước do một phần ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
cũng như tình hình kinh tế biến động. Đa phần sản phẩm 
đồ gỗ của cửa hàng phục vụ cho khách hàng nội địa, còn 
đối với khách hàng như Trung Quốc, Nhật Bản và châu 

Âu thì rất ít, bởi tiêu chuẩn của thị trường này đòi hỏi 
cao, chưa đáp ứng được yêu cầu của khách hàng.

Theo các chuyên gia phân tích, hiện nay, thợ thủ 
công lành nghề tại các làng nghề truyền thống còn rất 
thiếu, nhất là, thợ có tay nghề cao. Các làng nghề vẫn 
còn tự phát theo kiểu cha truyền con nối, chưa thực 
sự có một chiến lược phát triển và tiêu thụ sản phẩm. 
Việc mở rộng thị trường, tiêu thụ và khả năng tiếp thị 
sản phẩm, tiếp cận thị trường của nhiều làng nghề vẫn 
còn yếu. Thị trường trong nước với hơn 97 triệu dân, 
hàng năm, có hàng triệu lượt khánh du lịch trong và 
ngoài nước, nhưng việc khai thác lợi thế này chưa cao…

Do vậy, việc xây dựng thương hiệu, sản phẩm làng 
nghề truyền thống hiện nay cần có sự vào cuộc từ các 
cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền địa phương, 
đặc biệt là vai trò của Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công tỉnh và cộng đồng các doanh nghiệp, phải 
phối hợp tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm qua 
nhiều nhiều kênh thông tin, trên các sàn thương mại 
điện tử, tại các cuộc triển lãm, hội chợ và phát triển du 
lịch làng nghề cùng các sản phẩm quà tặng du lịch tiện 
lợi, nhỏ, gọn, tinh xảo, giá cả phù hợp, tạo cảm giác 
thoải mái cho khách tham quan, mua sắm, nhằm tháo 
gỡ những khó khăn mà các làng nghề đang phải đối mặt 
trên con đường đi tìm đầu ra cho sản phẩm của các 
làng nghề truyền thống

Các sản phẩm gỗ làng nghề Đồng Kỵ được đánh giá có độ tinh xảo cao
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TỪ VẠCH XUẤT PHÁT CHẬM VÀ THẤP

Năm 1992, tỉnh Ninh Thuận được tái lập có xuất 
phát điểm về kinh tế - xã hội (KT-XH) còn thấp, là tỉnh 
thuần nông với phần lớn diện tích là trung du và miền 
núi. Các ngành công nghiệp (CN), dịch vụ chưa phát 
triển, số lượng doanh nghiệp ít và hầu hết có công nghệ 
rất lạc hậu, năng suất và hiệu quả kinh tế thấp. Song, 
với quyết tâm chính trị cao trong chỉ đạo, lãnh đạo của 
các cấp ủy Đảng; sự năng động, sáng tạo trong công tác 
điều hành của các cấp chính quyền, sự đoàn kết, đồng 
lòng vượt khó và ý chí vươn lên của nhân dân trong 
tỉnh, tranh thủ mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, 
các nguồn lực trong và ngoài tỉnh, nhằm phát huy lợi 
thế, để khai thác hiệu quả các tiềm năng, xây dựng và 
phát triển.

Với nhận thức khai thác năng lượng tái tạo gồm 
điện gió, điện mặt trời, thủy điện tích năng, điện khí là 
tiềm năng của Ninh Thuận, đang được nhiều nhà đầu 
tư quan tâm, mục tiêu sẽ đưa Ninh Thuận trở thành 
một trung tâm năng lượng tái tạo và năng lượng sạch 
lớn nhất cả nước, với tổng công suất phát điện lên tới 
18.000 MW, chiếm gần 1/3 tổng công suất phát điện.

Từ chủ trương đúng đắn này, tỉnh đã thu hút được 
59 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư 101.022 tỷ đồng. 
Đến cuối năm 2020, nhiều dự án đẩy nhanh tiến độ 
hoàn thành, với 41 dự án tổng quy mô công suất 2.731 
MW đã đưa vào vận hành thương mại. Trong đó, có 
32 dự án điện mặt trời được vận hành, tổng công suất 
2.223 MW; 03 dự án điện gió với tổng công suất 229 
MW, 06 dự án thủy điện tổng công suất 279 MW, tổng 
sản lượng điện phát khoảng 4.000 triệu kWh, tăng hơn 
8,9 lần so với năm 2010, góp phần phát triển KT-XH 
của Tỉnh. Ngoài ra, Ninh Thuận cũng đang triển khai 
dự án điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1 với công suất 

1.500 MW vào quy hoạch điện VII điều chỉnh và dự 
kiến đưa vào vận hành giai đoạn năm 2025-2026.

Mặt khác, được sự hỗ trợ của Bộ Công Thương, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hệ thống lưới điện truyền 
tải các cấp điện áp từ 110/220/500 kV cũng đã được đầu 
tư đồng bộ; Ninh Thuận là địa phương đầu tiên chủ 
động đề xuất và được Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đồng ý cho phép tư nhân tham gia triển khai đầu 
tư dự án Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam kết hợp dự 
án điện mặt trời 450 MW tại xã Phước Dinh.

ĐẾN HIỆU QUẢ KHÔNG CHỈ TỪ KINH DOANH 
ĐIỆN NĂNG

Đầu tư cho CN điện, nhưng hiệu quả không chỉ là 
kinh doanh điện năng, bởi sản phẩm điện là nguyên liệu 
đầu vào của nền kinh tế. Ninh Thuận đã thật sự khởi sắc 
và thay đổi mạnh mẽ. Tốc độ phát triển KT-XH  qua 
từng giai đoạn luôn đạt ở mức cao; đặc biệt có năm tăng 
trưởng kinh tế đạt trên 14,2% là tiền đề để Ninh Thuận 
hướng đến mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, góp 
phần đẩy nhanh tiến trình CNH, HĐH.

Nói đến Ninh Thuận, ấn tượng về vùng đất Nam Trung Bộ nắng nung cát bỏng hiện về 
với những cụm tháp chàm huyền thoại… Nhưng Ninh Thuận cũng là nơi thiên nhiên ưu 
ái, bù đắp lại cho vùng đất khô khát này những sản vật khác biệt: Những vườn nho mọng 
chín, vườn thanh long trĩu quả đang ngày càng sum suê trải rộng ra thị trường trong và 
ngoài nước… VĂN THUẬN

NGÀNH CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN VỚI VAI TRÒ “ĐI TRƯỚC”,

KHAI THÁC TIỀM NĂNG
 THẾ MẠNH ĐỂ PHÁT TRIỂN KT-XH

Công ty TNHH Thủy sản Thông Thuận - Chi nhánh Ninh Thuận 
mở rộng sản xuất- kinh doanh tại KCN Thành Hải
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ĐỊA PHƯƠNG

Tính từ năm 1992, tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 
tỉnh chỉ đạt 585,7 tỷ đồng, qua gần 30 năm, GDP đã 
tăng lên 19.557 tỷ đồng, tăng hơn 33,4 lần với năm 1992, 
tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 1993 - 2020 đạt 
13,4%/năm. Trong đó giá trị gia tăng ngành CN tăng 
bình quân 14,7%/năm, riêng năm 2020 giá trị sản xuất 
đạt 8.969 tỷ đồng, tăng hơn 62 lần so với năm 1992. Năm 
1998, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 CCN Tháp Chàm, với 
quy mô 50ha, đến nay đã hình thành và quy hoạch 04 
KCN và 04 CCN với tổng diện tích trên 1.830ha, trong 
đó có 02 KCN và 01 CCN đã đi vào hoạt động, thu hút 
được 39 dự án đầu tư vào SXKD; các doanh nghiệp trong 
các KCN, CCN tạo việc làm ổn định trên 3.500 lao động.

Song song với phát triển các khu, CCN, các làng 
nghề tiểu thủ CN được khuyến khích và hỗ trợ phát 
triển; xây dựng nhiều mô hình làng nghề truyền thống 
gắn với phát triển du lịch, góp phần bảo tồn nền văn 
hóa dân tộc như: Gốm Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ 
Nghiệp và Chung Mỹ, dệt chiếu cói An Thạnh..., đồng 
thời duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống 
có lợi thế của tỉnh như nước mắm, rượu nho, thủy sản... 
Một số dự án CN chế biến được quan tâm mở rộng quy 
mô, đổi mới công nghệ, sản xuất các sản phẩm chủ lực 
có quy mô công suất lớn, tăng giá trị chế biến và chiếm 
tỷ trọng cao trong tổng giá trị sản xuất CN của tỉnh 
như: Chi nhánh Nhà máy Bia Sài Gòn; Dệt may Quảng 
Phú; Tôm đông lạnh; chế biến nhân điều; sản xuất xi 
măng Luks; sản xuất nước yến; chế biến muối CN...

CÔNG THƯƠNG NINH THUẬN TRONG TẦM 
NHÌN MỚI

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh 
cấp tỉnh (PCI) năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đạt 63,44 
điểm, đứng thứ 32/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, 
tăng 5 bậc so với năm 2019. Điều đó mở ra cho Công 
Thương Ninh Thuận tầm nhìn mới hướng về các Hiệp 
định EVFTA, TPTPP, RCEP... Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ Ninh Thuận lần thứ XIV đã đề ra các chỉ tiêu chủ 

yếu về kinh tế là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh 
(GRDP theo giá so sánh năm 2010) đạt 10 - 11%/năm. 
Thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2025 đạt 6.400 - 
6.500 tỷ đồng; Giá trị sản xuất CN giai đọan 2021 - 2025 
tăng 17 - 18%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 
dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 tăng từ 15 - 16%...

Để đạt được những mục tiêu đó, Ngành Công 
Thương Ninh Thuận đang tập trung triển khai các giải 
pháp lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm thành 
lập ngành Công Thương Việt Nam:  

Một là: Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng 
cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư phát triển 
CN, hạ tầng thương mại. Đôn đốc, giám sát tiến độ triển 
khai đầu tư, nâng cấp các công trình hạ tầng truyền tải 
điện 500 kV, 220 kV đấu nối vào hệ thống điện quốc gia; 
Triển khai nhanh các dự án khu vực CN phía Nam tỉnh, 
trọng tâm các dự án tổ hợp điện khí, khí thiên nhiên hóa 
lỏng (LNG) Cà Ná theo hướng KCN sinh thái ven biển.  

Hai là: Phối hợp các ngành, địa phương đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút dự 
án đầu tư thứ cấp, nâng tỷ lệ lấp đầy các KCN hiện có 
đạt từ 50% - 80%; Tăng cường công tác khuyến công, 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến và chuyển giao 
công nghệ mới vào sản xuất, xây dựng thương hiệu sản 
phẩm hàng hóa; Đẩy mạnh kết nối thị trường tiêu thụ 
hàng hóa nông sản, sản phẩm CN, tiểu thủ CN và làng 
nghề; tiếp tục triển khai, thực hiện các chương trình, 
kế hoạch liên kết vùng, hợp tác với các tỉnh trong khâu 
tiêu thụ hàng hóa nông sản cho nông dân.

Ba là: Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; tổ chức 
các chương trình đưa hàng Việt, bán hàng lưu động 
về nông thôn vùng sâu, vùng xa; Đẩy mạnh thực hiện 
phong trào thi đua trong toàn ngành gắn với việc tổ 
chức thực hiện Cuộc vận động đăng ký, rèn luyện và 
làm theo “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ninh Thuận chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạoNinh Thuận chú trọng phát triển các nguồn năng lượng sạch và tái tạo
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Thực hiện Chương trình cấp 
quốc gia về Xúc tiến thương mại 
năm 2021, nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam tăng cường thúc 
đẩy xuất khẩu sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) gồm vật 
liệu, chi tiết, linh kiện máy móc, 
thiết bị điện tử, cơ khí..., Cục 
Xúc tiến thương mại - Bộ Công 
Thương sẽ phối hợp với Thương 
vụ Việt Nam tại Nhật Bản tổ 
chức Hội nghị giao thương trực 

tuyến CNHT Việt Nam - Nhật 
Bản 2021.

Hội nghị giao thương trực 
tuyến lần này có quy mô khoảng 
30 - 40 doanh nghiệp CNHT Việt 
Nam và Nhật Bản thuộc các ngành 
hàng như vật liệu, chi tiết, linh kiện 
máy móc, thiết bị điện tử, cơ khí… 
Đây là cơ hội tốt để các doanh 
nghiệp Việt Nam giới thiệu về 
năng lực sản xuất, tìm kiếm cơ hội 

hợp tác, mở rộng thị trường, thúc 
đẩy xuất khẩu. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị 
sẽ diễn ra Phiên giao thương B2B 
(tiếp xúc 1:1) giữa các doanh nghiệp 
Việt Nam - Nhật Bản.

Được biết, Hội nghị dự kiến diễn 
ra vào ngày 10/6/2021, các doanh 
nghiệp được miễn phí khi tham dự 
chương trình

QUỲNH ANH

Sở Công Thương tỉnh Đồng 
Nai cho biết đã hoàn thành 
hướng dẫn 4 doanh nghiệp kê 
khai hồ sơ nhận vốn đầu tư đổi 
mới máy móc thiết bị, công nghệ 
theo chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp nhóm ngành CNHT của 
Bộ Công Thương.

Bốn doanh nghiệp được hỗ 
trợ gồm: Doanh nghiệp tư nhân 
Kim Trang Anh, chuyên sản xuất 

các sản phẩm cơ khí; Công ty 
TNHH An Phú Thịnh, chuyên 
sản xuất sợi; Công ty TNHH Anh 
Nghĩa, chuyên sản xuất phụ tùng 
ô tô - xe máy; Công ty TNHH 
Hoàn Mỹ I, chuyên sản xuất nút 
áo. Tổng số tiền được hỗ trợ là 
01 tỷ đồng.

Thời gian qua, Sở Công Thương 
Đồng Nai cũng có nhiều hoạt động 
hỗ trợ doanh nghiệp CNHT như: 

Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ đào 
tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 
khoảng 1,2 ngàn lao động thuộc 
nhóm ngành Dệt may - Da giày; 
tham mưu UBND tỉnh ban hành 
quy định về việc hỗ trợ chi phí 
sử dụng hạ tầng, chi phí thuê nhà 
xưởng tại các cụm công nghiệp cho 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc 
nhóm ngành CNHT...

BAN MAI

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh 
Quảng Ngãi đặt mục tiêu trở thành 
tỉnh phát triển khá của khu vực 
miền Trung, tạo tiền đề để đến năm 
2030, đứng trong nhóm địa phương 
phát triển khá, có thu nhập bình 
quân đầu người ít nhất bằng mức 
bình quân của cả nước.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, 
Chủ tịch UBND tỉnh đã yêu cầu các 
sở, ban, ngành, địa phương khẩn 
trương rà soát, đánh giá kỹ lưỡng 
các quy hoạch đã phê duyệt, các 

dự án thu hút đầu tư trong thời gian 
qua. Trong đó, Ban Quản lý KKT 
Dung Quất và các KCN Quảng 
Ngãi, trong quá trình rà soát, đề 
xuất danh mục dự án ưu tiên kêu 
gọi, thu hút đầu tư vào tỉnh giai 
đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp 
theo trên địa bàn, cần chú trọng 
đến Đề án phát triển CNHT tỉnh 
Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2030.

Theo Đề án CNHT đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030, 

Quảng Ngãi sẽ phát triển sản 
phẩm CNHT cho một số lĩnh vực 
mà tỉnh có lợi thế so sánh và tiềm 
năng phát triển. Đề án này nhằm 
khai thác tối đa lợi thế của tỉnh 
trong mạng lưới sản xuất vùng kinh 
tế trọng điểm miền Trung; ưu tiên 
phát triển các sản phẩm CNHT 
đáp ứng nhu cầu tỉnh Quảng Ngãi, 
phục vụ các ngành lọc hóa dầu, 
cơ khí, dệt may, da giày, chế biến 
nông lâm sản…

PV

SẮP DIỄN RA HỘI NGHỊ GIAO THƯƠNG TRỰC TUYẾN CNHT 
VIỆT NAM - NHẬT BẢN 2021

ĐỒNG NAI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CNHT ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ

QUẢNG NGÃI: ƯU TIÊN THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CNHT
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Trong 5-10 năm tới, trong lĩnh 
vực công nghiệp, Đồng Nai sẽ 
tập trung phát triển công nghiệp 
chế biến, chế tạo, công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT), lựa chọn ưu tiên 
một số ngành công nghiệp công 
nghệ cao, công nghệ thông tin, 
công nghiệp điện tử, công nghiệp 
sản xuất robot, ô tô, thiết bị tích 
hợp vận hành tự động, điều khiển 
từ xa, công nghiệp sản xuất phần 
mềm, sản phẩm số, công nghiệp 
năng lượng sạch, năng lượng tái 

tạo, năng lượng thông minh. Từng 
bước hình thành chuỗi ngành công 
nghiệp sạch, công nghệ đi đôi với 
bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỉnh 
khuyến khích các DN trên địa bàn 
tỉnh tập trung vào các khâu  tạo giá 
trị gia tăng cao gắn với quy trình 
sản xuất thông minh, tự động hóa.

Các DN FDI đầu tư vào tỉnh 
những năm gần đây thường có công 
nghệ hiện đại đáp ứng yêu cầu của 
tỉnh. Do đó, tỉnh đã mở nhiều hội 

nghị nhằm hỗ trợ kết nối DN trong 
nước với khu vực DN FDI để cùng 
tham gia mạnh mẽ vào chuỗi giá trị 
toàn cầu…

LÊ PHƯƠNG

Theo số liệu mới nhất của Bộ 
Công Thương, 4 tháng đầu năm 
2021 kim ngạch xuất khẩu hàng dệt 
và may mặc ước đạt 9,51 tỷ USD, 
tăng 9% so với cùng kỳ năm trước; 
đặc biệt, kim ngạch xuất khẩu các 
sản phẩm CNHT ngành Dệt may 
như: Xơ, sợi dệt các loại tăng 43,4%; 
kim ngạch xuất khẩu vải mành, vải 
kỹ thuật khác tăng 35,7%.

Tính chung 4 tháng, chỉ số sản 
xuất ngành dệt tăng 7,8%; ngành 
sản xuất trang phục tăng 9,5%; 
ngành sản xuất da và các sản phẩm 
có liên quan tăng 11%.

Tương tự dệt may, kim ngạch 
xuất khẩu giày, dép các loại trong 4 
tháng qua ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 
18,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trong những tháng tiếp 
theo, để thúc đẩy xuất khẩu, 
Bộ Công Thương cho biết, sẽ 
tập trung tổ chức khai thác, tận 
dụng cơ hội từ các FTA để tìm 
giải pháp phát triển thị trường, 
tháo gỡ rào cản thâm nhập các 
thị trường mới

PV

Theo Nghị quyết về phát 
triển nhanh, bền vững ngành công 
nghiệp chế biến, chế tạo giai đoạn 
2020-2025, định hướng đến năm 
2030, Quảng Ninh phải đạt được 3 
đột phá trong phát triển ngành này. 
Cụ thể, đột phá về thu hút tổng 
vốn đầu tư, tốc độ giá trị gia tăng; 
đột phá về tỷ trọng đóng góp vào 
GRDP và thu ngân sách địa phương; 
đột phá về thu hút lao động chất 
lượng cao gắn với tăng quy mô, 
chất lượng dân số thông qua phát 
triển công nghiệp chế biến, chế tạo.

Để đạt được mục tiêu này, Quảng 
Ninh phải thực hiện tốt 4 giải pháp 

cốt lõi, trong đó yếu tố mặt bằng 
sản xuất của ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo phải gắn với phát triển 
các KCN bền vững theo mô hình “3 
trong 1” là khu công nghiệp - khu 
đô thị - khu dịch vụ với hệ thống kết 
cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã 
hội đồng bộ, hiện đại.

Hiện nay, mỗi KCN, KKT của 
tỉnh đều được định hướng ngành 
nghề ưu tiên thu hút đầu tư. KCN 
Cảng biển Hải Hà được ưu tiên phát 
triển ngành công nghiệp dệt kim, với 
trọng tâm là các nhà máy sản xuất, gia 
công các loại sợi, gia công thêu hoa 
các loại khăn, vải và trang phục; KCN 

Đông Mai ưu tiên thu hút các dự án 
sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử, ti 
vi, cơ khí lắp ráp; KCN Việt Hưng 
giai đoạn 2 ưu tiên thu hút đầu tư nhà 
máy sản xuất linh kiện, phụ kiện phục 
vụ lắp ráp, sản xuất ô tô...

MINH ANH

XUẤT KHẨU SẢN PHẨM CNHT NGÀNH DỆT MAY KHỞI SẮC

QUẢNG NINH ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NHANH, 
BỀN VỮNG NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO

ĐỒNG NAI TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CNHT

Trong xưởng SX của Công ty May mặc 
Hoa Lợi Đạt tại KCN Cảng biển Hải Hà

"Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh 
có hơn 600 DN CNHT, trong đó, 
ngành Cơ khí chế tạo có 254 DN; 
ngành Dệt may có khoảng 137 DN; 
ngành Da giày có 110 DN; ngành 
Điện tử có 79 DN..."
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Khởi sự từ năm 1989, từ một cơ sở nhỏ, 
khi rất ít doanh nghiệp lúc đó làm cơ khí, 
nên nhiều sản phẩm cơ khí phục vụ cho 
sản xuất của nhiều ngành hàng phải đặt 

nước ngoài. Nhận thấy nhu cầu thị trường, chủ cơ sở 
là ông Đỗ Phước Tống cùng vợ (một kỹ sư cơ khí) đã 
mạnh dạn chuyển đổi và thành lập Công ty Cơ khí Duy 
Khanh để sản xuất các chi tiết máy thay thế hàng nhập 
khẩu. Tuy nhiên, số lượng ban đầu chưa nhiều. Do nhu 
cầu ngày một phát triển, từ năm 1996, Duy Khanh đã 
trở thành là một trong số vài công ty cơ khí Việt Nam 
đầu tư hàng trăm nghìn USD để mua hệ thống máy 
CNC phục vụ sản xuất. Nhờ những thiết bị hiện đại 
này và không ngừng đầu tư, phát huy sáng kiến, cải tiến 
kỹ thuật, Công ty đã sản xuất được nhiều chi tiết máy, 
khuôn mẫu chính xác, chất lượng cao thay thế hàng 
nhập khẩu và xuất khẩu sang một số nước phát triển. 

Nhờ công nghệ sản xuất hiện đại, tiên tiến, đáp ứng 
tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế ISO 9001 - 2000; 
9001 - 2015, đến nay, Công ty đã có nhiều khách hàng lớn, 
nhỏ rộng khắp như: Toshiba; Rinnai; Furukawa; Thermtrol; 
Nagata; MK Seiko; Nitto Denko; Vinamilk; SaigonMilk; 
Nutifood; Tân Hiệp Phát; Thuốc lá Sài Gòn,…

Đặc biệt, ngày 24/3/2021, Công ty TNHH Cơ khí 
Duy Khanh tiếp tục mở rộng, nâng cấp sản xuất qua việc 
chính thức khởi công xây dựng Nhà máy cơ khí chính xác 
mới tại Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh. Đây là tín 
hiệu vui không chỉ cho Duy Khanh mà còn cho cả ngành 
CNHT Việt Nam. Bởi khi Nhà máy đi vào vận hành sẽ 
tiếp tục mang tới các dịch vụ chất lượng ngày càng cao, 
phong phú như: Linh kiện cho ngành sản xuất ô tô, khuôn 
mẫu chính xác và phụ tùng chi tiết máy đa dạng các loại…

Trong niềm vui của dấu mốc mới, ông Đỗ Phước 
Tống - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Cơ Khí Duy 
Khanh kiêm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Cơ khí điện 

TP.HCM (HAMEE) nhấn mạnh: “Tháng 8/2020, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 
115NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành 
CNHT. Đây là thông tin rất tốt vì nếu các bộ, ngành, 
chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ Nghị quyết 
này sẽ là sự hỗ trợ lớn cho doanh nghiệp. Trong đó, 
Nhà nước cần xây dựng các KCN, CCN cho thuê đất 
với chi phí hợp lý để doanh nghiệp có thể đầu tư được. 
Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ của Nhà nước cần tiếp 
tục sát sao, cụ thể hơn và doanh nghiệp mạnh dạn đầu 
tư thì ngành CNHT sẽ phát triển. Nhà nước không thể 
để doanh nghiệp tự bơi trong điều kiện khó khăn, nhất 
là dịch bệnh Covid-19 đang lan rộng và doanh nghiệp 
cũng không thể ngồi đợi Nhà nước hỗ trợ…”.

Có thể nói, trong thời gian tới, quan hệ Mỹ - Trung 
và đại dịch Covid-19 còn có nhiều diễn biến phức tạp. 
Do đó, việc dịch chuyển đầu tư nguồn cung các sản 
phẩm CNHT sang Việt Nam là rất lớn. Đây cũng là 
cơ hội để cho không chỉ Cơ khí Duy Khanh phát triển 
mà còn tạo cơ hội cho cả ngành CNHT Việt Nam 
từng bước hoàn thiện nhanh chóng chuỗi cung ứng. 
Với thương hiệu uy tín, chất lượng cao, tin rằng, Duy 
Khanh sẽ ngày càng phát triển bền vững, sẵn sàng cạnh 
tranh với doanh nghiệp nước ngoài

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh (TP Hồ Chí Minh) là doanh nghiệp không chỉ sản xuất, 
cung cấp sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho thị trường trong nước mà còn xuất khẩu 
sang các thị trường khó tính như: Nhật Bản, Anh, Mỹ, Hàn Quốc, Ðan Mạch,... Công ty 
chuyên thiết kế và chế tạo khuôn mẫu các loại cho nhựa, dập kim loại, đúc áp lực, nhất là 
khuôn dập liên hoàn các sản phẩm kim loại, sản xuất linh kiện, chi tiết máy từ bột kim loại 
bằng công nghệ thiêu kết...

NAM HÀ

THƯƠNG HIỆU CNHT UY TÍN, CHẤT LƯỢNG CAO
SẢN PHẨM CƠ KHÍ DUY KHANH

Khởi công xây dựng Nhà máy Cơ khí chính xác Duy Khanh tại 
Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh
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Ưu tiên phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) là một trong những chiến lược của Quảng 
Ninh trong giai đoạn tới nhằm thúc đẩy tăng trưởng ở khu vực công nghiệp và tạo động lực 
phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. 

PHƯƠNG LÊ

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC 
ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CNHT

QUẢNG NINH:

Phải nói, những năm qua, lĩnh vực CNHT của 
Quảng Ninh đang có bước phát triển mới 
và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. 
Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, 

sản phẩm CNHT sẽ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản 
xuất trong tỉnh và để hiện thực hoá mục tiêu quan 
trọng đó, Quảng Ninh đã không ngần ngại “trải thảm 
đỏ” cho các doanh nghiệp CNHT. 

Đơn cử, tháng 9/2020, tổ hợp CNHT Ô tô Việt Hưng 
động thổ xây dựng với tổng diện tích 340 ha. Đây là tổ 
hợp có vị trí chiến lược trong khu công nghiệp Việt Hưng 
(TP. Hạ Long), nằm ngay bên bờ vịnh Cửa Lục, thuận 
tiện cho cả giao thương nội địa và quốc tế. Cái tên được 
Quảng Ninh “trải thảm đỏ” trong dự án này chính là Tập 
đoàn Thành Công. Tổ hợp CNHT Ô tô Việt Hưng được 
đặt kỳ vọng rất cao trong việc đẩy mạnh sản xuất các sản 
phẩm phụ trợ cho lắp ráp ô tô, nâng tỷ lệ nội địa hoá 
của xe hơi sản xuất trong nước. Trong thời gian tới, tổ 
hợp này sẽ là nơi thu hút và quy tụ nhiều doanh nghiệp 
trong ngành CNHT ô tô, sản xuất linh kiện và phụ tùng, 
đặc biệt là những bộ phận có hàm lượng công nghệ cao.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh 
Quảng Ninh, chia sẻ: “Với mục tiêu xây dựng Quảng 
Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại và là 
một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn 
diện khu vực phía Bắc giai đoạn 2020 - 2025, tỉnh đang 
định hướng tập trung phát triển công nghiệp xanh, 
sạch, thân thiện môi trường, tăng tỷ trọng của ngành 
chế biến, chế tạo, công nghệ cao, thông minh”. Theo 
đó, Quảng Ninh xác định mục tiêu phát triển CNHT 
giai đoạn 2019 - 2025 tập trung vào hai lĩnh vực chủ yếu 
là CNHT cho ngành dệt may và cơ khí chế tạo. 

Đối với ngành Dệt may, Quảng Ninh tập trung phát 
triển các sản phẩm CNHT phục vụ nhu cầu nguyên vật 
liệu và phụ liệu, đáp ứng đầu vào cho các doanh nghiệp 

dệt may trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, tỉnh còn có kế 
hoạch phát triển Khu CNHT dệt may tỉnh Quảng Ninh 
trở thành Trung tâm CNHT dệt may khu vực phía Bắc.

Đối với lĩnh vực CNHT cơ khí, chế tạo, tỉnh sẽ tập 
trung nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm ngành 
đúc, gia công kim loại, khuôn mẫu, nhiệt luyện, luyện 
kim… Đặc biệt, Quảng Ninh đang ưu tiên thu hút đầu 
tư hình thành Khu CNHT chuyên sản xuất, chế tạo ra 
những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, có chất 
lượng và khả năng cạnh tranh cao trên thị trường như 
sản xuất: ô tô, điện tử, các lĩnh vực hỗ trợ công nghiệp 
đóng tàu, công nghiệp sản xuất cấu kiện thép và dây 
điện, sản xuất các sản phẩm cơ khí điện máy, cáp điện…

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Quảng Ninh sẽ tiếp 
tục kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp CNHT trên địa bàn 
tỉnh trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng 
trong và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài 
vào CNHT. Quảng Ninh cũng đặt ra mục tiêu đến năm 
2025, sản phẩm CNHT của các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh sẽ đáp ứng khoảng 50% nhu cầu sản xuất trong 
tỉnh, tiến tới xuất khẩu ra nhiều nước, tham gia sâu vào 
chuỗi cung ứng toàn cầu

Sản xuất thiết bị ô tô tại Công ty TNHH Yazaki, KCN Đông Mai 
(TX Quảng Yên)
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Hải Dương nằm trên hành lang kinh tế Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh; 
đồng thời, kết hợp với Hải Phòng và Quảng Ninh thành tam giác trọng điểm kinh tế khu 
vực phía Đông của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tận dụng những lợi thế về vị trí địa 
lý, nguồn nhân lực, thời gian qua, Hải Dương đã tập trung đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT), bước đầu tham gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, trở thành một mắt xích trong 
sản xuất của các tập đoàn đa quốc gia.

TRƯỜNG PHẠM

HẢI DƯƠNG

KỲ VỌNG TỪ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

Được đánh giá là một trong năm tỉnh, thành phố 
công nghiệp chính của miền Bắc, Hải Dương đang 
nổi lên là địa phương còn nhiều nội lực để phát triển 
các KCN. Việc các Tập đoàn toàn cầu như Samsung, 
Foxconn,… đặt trụ sở sản xuất tại các tỉnh lân cận 
cùng với định hướng coi CNHT là ngành mũi nhọn đã 
giúp Hải Dương trở thành địa phương có nhiều tiềm 
năng tăng trưởng, là lựa chọn của nhiều nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.

Thời gian vừa qua, Hải Dương tích cực nắm bắt cơ 
hội, “dọn đất” đón sóng đầu tư. Chỉ trong ba tháng đầu 
năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã duyệt chủ trương 
đầu tư một số dự án lớn tại Hải Dương như: KCN 
Quốc Tuấn - An Bình, nay là An Phát 1 (180 ha, tổng 
vốn 1.947 tỷ đồng); KCN Kim Thành (diện tích gần 165 
ha, tổng vốn 1.160 tỷ đồng); KCN Gia Lộc (gần 198 ha, 
tổng vốn 2.062 tỷ đồng)…

Trong số đó, KCN An Phát 1 (180 ha) là một 
trong những dự án có diện tích và tổng nguồn vốn 
đầu tư lớn tại Hải Dương. Dự án do CTCP Khu 
Công nghiệp kỹ thuật cao An Phát 1, công ty thành 
viên của CTCP Nhựa An Phát Xanh (Mã: AAA) 
làm chủ đầu tư. An Phát 1 được AAA định hướng 
trở thành KCN kỹ thuật cao, thân thiện môi trường 
trọng điểm của tỉnh Hải Dương, tập trung thu hút 
nhà đầu tư từ nhiều lĩnh vực không gây ô nhiễm 
môi trường như chế biến - chế tạo, công nghiệp 
hỗ trợ…

AAA không chỉ được biết đến là doanh nghiệp lớn 
tại tỉnh Hải Dương với hệ thống công ty thành viên 
trong các lĩnh vực kinh doanh đa dạng như: Bao bì, sản 

phẩm xanh, dịch vụ logistics, phụ gia và hóa chất ngành 
nhựa…, mà còn là nhà phát triển BĐS khu công nghiệp 
với hai KCN lớn là An Phát 1 sắp khai thác thương mại 
và An Phát Complex đang hoạt động ổn định với tỷ lệ 
cho thuê đạt 90%.

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH MẮT XÍCH QUAN TRỌNG 
TRONG CHUỖI SẢN XUẤT TOÀN CẦU

Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và chế tạo 
khuôn mẫu Việt Nam (VMC) được thành lập từ tháng 
4/2019, đến nay đã trở thành công ty chế tạo khuôn 
mẫu lớn nhất trong tỉnh Hải Dương. Với hệ thống thiết 
bị được đầu tư đồng bộ từ Nhật Bản, được hỗ trợ công 
nghệ và kinh nghiệm của các chuyên gia Nhật Bản, 
VMC có năng lực thiết kế và chế tạo các loại khuôn từ 
siêu chính xác đến các loại khuôn cỡ lớn phục vụ cho 
ngành công nghiệp ô tô.

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Sản xuất linh kiện nhựa kỹ thuật cao tại nhà máy An Trung 
Industries, thuộc KCN An Phát Complex
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Hiện, VMC cung cấp khuôn mẫu, thiết bị cho nhiều 
tập đoàn, công ty lớn trong và ngoài nước, như: Tập 
đoàn Samsung, Brother, VinFast, nhựa Hà Nội...

Ông Mạc Thế Phương, Trưởng phòng Quản lý 
Công nghiệp Sở Công Thương tỉnh Hải Dương cho 
biết: "Công nghiệp công nghệ cao và CNHT đã đạt 
được một số bước tiến cả về chất và lượng, góp phần 
tích cực đối với phát triển công nghiệp chung của tỉnh. 
Đặc biệt, CNHT của tỉnh đã hình thành khá rõ nét 
trong 3 lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện - điện tử, dệt may 
- da giày. Các sản phẩm tương đối đa dạng, phong phú, 
đa số đạt tăng trưởng cao. Toàn tỉnh hiện có 130 dự án 
lớn sản xuất CNHT trên các lĩnh vực".

Hiện nay, Hải Dương đã thu hút các nhà đầu tư, 
các tập đoàn lớn của trên 30 quốc gia và vùng lãnh thổ 
như: Tập đoàn Brother, Sumi Denso của Nhật Bản; Tập 
đoàn Kefiko của Hàn Quốc...

Theo ông Nguyễn Văn Chuẩn, Phó Trưởng ban 
BQL các KCN tỉnh Hải Dương, đây sẽ tiền đề để Hải 
Dương tiếp tục đẩy mạnh phát triển mạnh hơn nữa các 
ngành công nghiệp công nghệ cao, CNHT và thu hút 
vốn đầu tư nước ngoài.

Theo ông Chuẩn: “Giai đoạn 2020-2025, tỉnh Hải 
Dương xác định phương hướng tập trung thu hút đầu 
tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đồng 
bộ; quy hoạch và kêu gọi đầu tư hạ tầng từ 3 - 5 khu 
công nghiệp, 7-10 cụm công nghiệp mới. Tỉnh sẽ tập 

trung phát triển ngành CNHT, tạo sự liên kết giữa các 
doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài theo chuỗi giá trị; thu hút 
đầu tư nước ngoài có chọn lọc, chất lượng, ưu tiên các 
dự án có trình độ cao, công nghệ thông tin, công nghệ 
mới, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, sử dụng hiệu 
quả tài nguyên, đóng góp lớn cho ngân sách”.

Hải Dương hiện là một trong ít địa phương trong cả 
nước thực hiện quy hoạch phát triển CNHT của tỉnh, 
trong đó, phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành mắt xích 
quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập 
đoàn đa quốc gia

Đề án "Phát triển công nghiệp công nghệ cao (CNC), 
công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh đến năm 2025" 
nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển công nghiệp 
CNC, CNHT bảo đảm đến năm 2025 Hải Dương cơ 
bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. 
Sản phẩm công nghiệp CNC, CNHT có khả năng cạnh 
tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho 
sản xuất, tiêu dùng nội địa và xuất khẩu 25% giá trị sản 
xuất công nghiệp. Phấn đấu đến năm 2025, Hải Dương 
có khoảng 250 doanh nghiệp CNC, CNHT đủ năng lực 
cung ứng cho các doanh nghiệp lắp ráp và tập đoàn đa 
quốc gia tại Việt Nam; tốc độ tăng trưởng giá trị sản 
xuất bình quân ngành dệt may, da giày đạt 11 - 12%/
năm; ngành cơ khí đạt 12 - 13%/năm và ngành điện - 
điện tử đạt 14 - 15%/năm.

Hải Dương đang nổi lên là địa phương còn nhiều nội lực để phát triển các KCN
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Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến sản xuất công nghiệp nói chung và ngành công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) nói riêng của Bắc Giang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với định 
hướng tập trung quy hoạch, phát triển nhiều cụm công nghiệp để thu hút đầu tư, bài toán 
phát triển CNHT của Bắc Giang đang dần được giải quyết. 

PHƯƠNG MINH

TỈNH BẮC GIANG:

TẠO ĐÀ CHO CNHT PHÁT TRIỂN
BẰNG LỰC ĐẨY TỪ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP

Trong khi đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn 
biến ngày một phức tạp, các ngành sản 
xuất công nghiệp quan trọng của Bắc Giang 
vẫn có mức tăng cao. Chỉ số sản xuất công 

nghiệp 2 tháng đầu năm đã tăng 35,2% so với cùng kỳ 
năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 
sản phẩm quang học tăng 75,2%; sản xuất thiết bị điện 
tăng 17,4%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 
29,1%... Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện 
có khoảng trên 50 doanh nghiệp thuộc nhóm sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với hàng loạt sản 
phẩm như: Linh kiện điện, điện tử, pin năng lượng mặt 
trời, cơ khí, phụ kiện ngành may… 

Bắc Giang đang xây dựng được một môi trường đầu 
tư khá ổn định. Tính riêng 2 tháng đầu năm nay, địa 
phương này đã thu hút gần 589 triệu USD vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI). Tháng 1/2021, Foxconn đã 
chính thức đầu tư dự án sản xuất iPad và MacBook trị 
giá 270 triệu USD tại Bắc Giang. Năm 2021, Bắc Giang 
định hướng tăng cường công tác vận động, thu hút đầu 
tư vào tỉnh, đặc biệt ưu tiên thu hút đầu tư các dự án 
có quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại, giá trị gia 
tăng cao. Tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp (DN) 
tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất và tuyển dụng lao 
động, phấn đấu tổng vốn đầu tư cấp mới và bổ sung 
đạt 1 tỷ USD.

Định hướng chung trong giai đoạn tới của Bắc Giang 
chính là vấn đề quy hoạch, phát triển thêm nhiều cụm 
công nghiệp (CCN) để thu hút đầu tư phát triển mạnh 
ngành CNHT. Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2050 
thành lập mới 40 CCN, mở rộng 3 CCN hiện có, với diện 
tích trên 2.293ha; đưa ra khỏi quy hoạch 2 CCN với diện 

tích 15,6ha; nâng tổng số CCN trên địa bàn đến 2050 là 
74 CCN với tổng diện tích 3.219 ha. 

Các CCN trên địa bàn tỉnh được quy hoạch bám 
các trục giao thông hiện có và các trục đường giao 
thông quy hoạch trong giai đoạn tới nhằm tận dụng 
được hạ tầng kỹ thuật sau khi đầu tư, giải quyết tốt việc 
vận chuyển hàng hóa giữa các khu vực. Đại diện Sở 
Công Thương Bắc Giang cho biết, trong giai đoạn tới, 
tỉnh sẽ khuyến khích ưu đãi các dự án có quy mô lớn, 
công nghệ hiện đại thuộc ngành CNHT đầu tư sản xuất 
tại các CCN. Bắc Giang sẽ thực hiện hỗ trợ tối đa nhà 
đầu tư trong quá trình giải phóng mặt bằng sau khi dự 
án được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Tỉnh cũng khuyến 
khích ưu đãi các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện 
đại thuộc ngành CNHT đầu tư sản xuất tại các CCN. 

Dù vậy, sự phát triển của ngành CNHT ở Bắc Giang 
đang gặp phải một số khó khăn, thách thức lớn. Dù đã 

Phát triển ngành CNHT là ưu tiên của Bắc Giang
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được cải thiện trong suốt những năm qua song cơ chế, 
chính sách, môi trường đầu tư của tỉnh vẫn chưa thực 
sự thông thoáng, hấp dẫn để thu hút các nguồn lực đầu 
tư. Sự quan tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ của các 
cấp chính quyền chưa thực sự thỏa đáng. 

Ngoài ra, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 
một số KCN, CCN gặp khó khăn, nên tiến độ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật còn chậm, chưa tạo được 
mặt bằng sạch để thu hút các nhà đầu tư vào thực hiện 
các dự án sản xuất công nghiệp. Các doanh nghiệp đầu 
tư sản xuất công nghiệp nói chung và CNHT nói riêng 
phát triển chậm, nhất là các doanh nghiệp trong nước. 
Các cơ sở sản xuất, gia công chế biến, chế tạo trên địa 
bàn tỉnh chưa quan tâm đúng mức đến các cơ chế, 
chính sách về phát triển CNHT. Bên cạnh đó công tác 
tham mưu đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách và định 
hướng phát triển ngành, công tác quy hoạch, thu hút 
đầu tư vào CNHT trên địa bàn tỉnh còn hạn chế. 

Trong bối cảnh thương chiến Mỹ - Trung ngày càng 
phức tạp, tình hình dịch Covid-19 lại diễn biến khó 
kiểm soát, sức ép lên các ngành sản xuất công nghiệp 
nói chung và CNHT nói riêng của Bắc Giang là rất lớn. 
Tỉnh đã đề ra nhiều phương án, định hướng cụ thể 
nhằm tháo gỡ tình hình. Ví như Bắc Giang đang cố 
gắng trở thành một nhân tố mới, điểm đến mới thu hút 
các nhà đầu tư trên quốc tế đến nghiên cứu, khảo sát, 
đặc biệt là Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc… Bên 
cạnh đó việc đưa vào vận hành tuyến đường cao tốc Hà 
Nội - Lạng Sơn, đường Vành đai 4 cũng là điểm nhấn 

phát triển của hạ tầng kỹ thuật, tạo thuận lợi trong liên 
kết, vận chuyển hàng hóa, thu hút các nhà đầu tư trong 
giai đoạn hiện nay. 

Trong những năm tiếp theo, Bắc Giang đặt ra mục 
tiêu sản xuất các sản phẩm CNHT phục vụ sản xuất 
trên địa bàn tỉnh và các tỉnh, thành phố trong nước, 
hướng tới xuất khẩu, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. 
Tập trung phát triển CNHT thuộc ba ngành công 
nghiệp chủ yếu của tỉnh. Trong đó ngành công nghiệp 
sản xuất cơ khí, chế tạo đặt trọng tâm phát triển vật 
liệu, sản xuất phụ tùng, linh kiện, cụm chi tiết, gia công 
cơ khí, đúc, rèn, cung cấp nguyên liệu, bán thành phẩm 
tiêu chuẩn cho cơ khí chính xác, khuôn mẫu… Công 
nghiệp điện tử phát triển tập trung các thiết bị phụ trợ, 
thiết bị chuyên dụng, linh kiện, cụm linh kiện cho các 
dự án sản xuất máy tính, điện tử gia dụng, điện thoại 
di động, thiết bị viễn thông... và công nghiệp dệt may 
phát triển nguyên vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành 
dệt may, tăng cường đầu tư chiều sâu, tham gia vào các 
công đoạn thiết kế mẫu mã, tiếp thị, tiêu thụ và giảm 
dần tỷ lệ gia công

Nhiều khu công nghiệp Bắc Giang nằm cạnh đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. Nhiều khu công nghiệp Bắc Giang nằm cạnh đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có 40 CCN với 
tổng diện tích trên 1.384ha. Các CCN này đã thu hút 
186 dự án đầu tư, trong đó 176 dự án đã đi vào hoạt 
động, 10 dự án đang triển khai với số vốn đăng ký là 
32.765 tỷ đồng. Các CCN đã giải quyết việc làm cho 
khoảng 45.000 lao động với thu nhập trung bình từ 4,5 
- 7,5 triệu đồng/người/tháng. 
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Dù phải chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, 
làng nghề rèn Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc) 
vẫn chủ động duy trì sản xuất và tìm 
kiếm cơ hội phát triển. Chủ đại lý dao 

kéo Phương Thiết cho biết: “Trước đây, khi hàng bán 
chạy, khoán cho thợ 200 - 250 sản phẩm/ngày thì bây 
giờ chúng tôi chỉ khoán 100 - 150 sản phẩm/ngày, sản 
xuất cầm chừng vậy thôi”. Khi sản xuất, kinh doanh 
ngày càng khó khăn vì đại dịch, các cơ sở sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp (TTCN) ở xã Tiến Lộc đã năng động, 
tìm hướng đi mới, ứng dụng công nghệ cải tiến chất 
liệu, xây dựng hướng phát triển thị trường, chuẩn bị các 
điều kiện để phục hồi sản xuất khi dịch bệnh đi qua. 

Hiện tại, xã Tiến Lộc có khoảng 1.500/1.680 hộ trong xã 
tham gia nghề rèn cơ khí, tạo việc làm cho khoảng 2.500 
lao động với thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng. 

Một ví dụ khác về sự phát triển của các làng nghề là 
huyện Thiệu Hóa hiện có 11 làng có nghề, với khoảng 
2.188 cơ sở phát triển các ngành nghề nông thôn, như: 
Đúc đồng, ươm tơ, dệt nhiễu, làm bánh đa, mộc dân 
dụng,... Các ngành nghề này đã tạo việc làm cho hơn 
7.500 lao động. Bên cạnh đó, một số cụm công nghiệp 
làng nghề trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây 
dựng và đưa vào sử dụng hiệu quả. Điển hình là, hai 
cụm làng nghề Thiệu Trung và Thiệu Đô, đều thu hút 
được hàng chục cơ sở đầu tư phát triển sản xuất. Thời 

Phát triển làng nghề khu vực nông thôn được coi là một trong những trọng tâm của chương 
trình khuyến công Thanh Hoá. Hoạt động này không những tạo việc làm, nâng cao thu 
nhập cho người dân mà còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa đặc trưng của địa phương.

PHƯƠNG LÊ 

KHUYẾN CÔNG THANH HOÁ:
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN

LÀNG NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

Sản xuất mây tre đan tại xã Tân Thọ (huyện Nông Cống)
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gian tới, huyện Thiệu Hóa sẽ tập trung đào tạo nghề 
theo hình thức truyền nghề, nhân cấy nghề, có cơ chế 
khuyến khích để mời các chuyên gia, nghệ nhân, thợ 
giỏi ở trong và ngoài địa phương tham gia dạy nghề, 
chú trọng những nghề truyền thống, cổ truyền và nghề 
mới. Đồng thời, huyện sẽ xây dựng trung tâm giới thiệu 
sản phẩm của các làng nghề và tạo điều kiện để các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ở làng nghề quảng bá giới 
thiệu sản phẩm trên trang web làng nghề truyền thống 
của huyện. 

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Thanh Hoá có 132 
làng nghề với 36 nghề TTCN đang hoạt động, tạo 
việc làm cho 90.000 lao động khu vực nông thôn, thu 
nhập bình quân đạt từ 3,5 đến 5 triệu đồng/người/
tháng. Giá trị sản xuất TTCN của tỉnh đạt gần 14.000 
tỷ đồng/năm, chiếm tỷ trọng khoảng 20% giá trị sản 
xuất công nghiệp - TTCN toàn tỉnh. Thanh Hoá có 
2 nhóm làng nghề hoạt động hiệu quả, gồm: Nhóm 
làng nghề chế biến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm 
(TP Thanh Hóa, thị xã Nghi Sơn và các huyện Thọ 
Xuân, Hậu Lộc); nhóm làng nghề sản xuất tiểu thủ 
công nghiệp (Nga Sơn, Hoằng Hóa, Cẩm Thủy, Thiệu 
Hóa...). Một số làng nghề có doanh thu cao, như: Sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên liệu cói ở Nga 
Sơn; sản xuất miến gạo Thăng Long (Nông Cống); đúc 
đồng Thiệu Trung (Thiệu Hóa); nghề mộc, xã Hoằng 
Hà (Hoằng Hóa)...

Có thể nói, sự phát triển của các làng nghề TTCN 
đã mang lại nhiều lợi ích kinh tế và giải quyết việc 
làm cho lao động khu vực nông thôn trên địa bàn 
tỉnh. Song, bên cạnh những kết quả đạt được, sản xuất 
TTCN ở Thanh Hoá vẫn gặp nhiều khó khăn, thách 
thức. Một trong những vấn đề đang làm khó các cấp, 
các ngành là việc số lượng nghệ nhân trong các làng 
nghề ngày một ít đi cũng như thị trường tiêu thụ sản 
phẩm ngày càng hạn chế. Việc duy trì đầu vào và đầu 
ra cho làng nghề đều gặp khó khăn. Bên cạnh đó, sản 
xuất tại các làng nghề còn phân tán, quy mô nhỏ lẻ, 
vẫn còn xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường sản xuất. 
Việc đầu tư, cải tiến và áp dụng khoa học, công nghệ 
vào sản xuất còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống hạ tầng 
giao thông, điện, hệ thống cấp thoát nước, mặt bằng 
sản xuất ở một số làng nghề còn chật hẹp, chưa đồng 
bộ. Nhiều sản phẩm chưa có thương hiệu dẫn đến sức 
cạnh tranh kém. Lao động ở các làng nghề phần lớn 
không qua đào tạo cơ bản nên khó tiếp thu công nghệ 
mới, tác phong sản xuất công nghiệp và ý thức hoạt 
động nghề còn mang tính thời vụ...

Xác định được tầm quan trọng của các làng nghề 
trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, những 
năm qua, Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công 
và Tiết kiệm năng lượng (TTKC&TKNL) Thanh Hóa 
đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp phát triển làng 
nghề như: Chỉ đạo các xã, thị trấn quan tâm xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để tăng khả năng 
cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Tăng cường 
tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân 
về tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát triển làng 
nghề. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề theo hình thức 
truyền nghề, nhân cấy nghề, có cơ chế khuyến khích 
các chuyên gia, nghệ nhân, thợ giỏi trong và ngoài địa 
phương tham gia dạy nghề. Để phát triển bền vững các 
làng nghề, các địa phương cần tập trung đầu tư nâng 
cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nhất là hệ thống giao 
thông, điện, cấp thoát nước, hệ thống nước thải... Chú 
trọng đổi mới, thay thế thiết bị máy móc cũ, công nghệ 
lạc hậu để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng 
sản phẩm. 

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc TTKC&TKNL 
Thanh Hóa, cho biết: “Nhằm thúc đẩy phát triển, tiêu 
thụ các sản phẩm công nghiệp, TTCN trên địa bàn tỉnh, 
những năm vừa qua, Sở Công Thương và Trung tâm đã 
nỗ lực thực hiện các chương trình đào tạo nghề, tạo 
việc làm cho lao động nông thôn; hỗ trợ doanh nghiệp 
đầu tư dây chuyền hiện đại, phát triển sản xuất, nâng 
cao chất lượng sản phẩm. Đồng thời, tổ chức hội chợ 
nhằm trưng bày, hoặc đưa các sản phẩm công nghiệp, 
TTCN đến các hội chợ trong và ngoài tỉnh giới thiệu 
sản phẩm đến người tiêu dùng”

Sản xuất tơ dệt lụa tại thị trấn Thiệu Hóa
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Từ đề án khuyến công, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Công thương (TTKC) tỉnh Hà 
Giang đã tư vấn, hỗ trợ kinh phí cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) mua sắm 
thiết bị, máy móc, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm 
chế biến công nghiệp.

CÔNG DU

NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
TẠI HUYỆN BẮC QUANG, TỈNH HÀ GIANG

HIỆU QUẢ TỪ VIỆC HỖ TRỢ

Bắc Quang là một huyện miền núi của tỉnh 
Hà Giang, những năm gần đây, được sự 
quan tâm đầu tư khuyến khích phát triển 
của Đảng, Nhà nước, nông dân Hà Giang 

nói chung và huyện Bắc Quang nói riêng đã tập trung 
đầu tư khai thác tìm hướng đi cho các sản phẩm có thế 
mạnh, phát triển mô hình chăn nuôi trâu bò, dê lợn… 
nhằm phát huy thế mạnh các sản phẩm địa phương.

Theo đánh giá của TTKC tỉnh, tổng đàn gia súc có 
trên 137.000 con, trong đó đàn trâu, bò có trên 21.700 
con, đàn lợn trên 68.000 con, sản lượng thịt hơi bán 
ra thị trường đạt khoảng 10.000 tấn/năm. Chỉ riêng 
chăn nuôi gia súc, gia cầm đã chiếm từ 32% - 35% giá 
trị thu nhập trong sản xuất nông nghiệp của huyện 
Bắc Quang.

Ông Lê Quốc Thăng - Trưởng phòng Khuyến công, 
TTKC và Xúc tiến Công Thương Hà Giang cho biết: 
Từ năm 2016, TTKC đã quan tâm đến sản phẩm sạch 
tại địa phương, các sản phảm được chế biến từ thịt lợn 
đen, bò… để tạo ra những sản phẩm có chất lượng và 
đặc trưng của địa phương. Chính vì vậy, TTKC đã tư 
vấn, hỗ trợ trên cơ sở nhu cầu của đơn vị xây dựng Đề 
án hỗ trợ kinh phí khuyến công, giúp doanh nghiệp đầu 
tư máy móc thiết bị, mở rộng sản xuất, tạo ra nhiều sản 
phẩm có chất lượng, nhằm đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng và phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu.

Từ cơ sở chế biến giò, chả truyền thống tại địa chỉ: 
Tổ 12, thị trấn Việt Quan, huyện Bắc Quang, năm 2007, 
Hợp tác xã (HTX) Hải Khang chính thức thành lập với 
ngành nghề kinh doanh chính là chế biến thực phẩm, 
chăn nuôi gia súc, gia cầm. Qua hơn 10 năm hoạt động, 
HTX Hải Khang đã quy hoạch được diện tích hơn 2ha 

để chăn nuôi nguồn thực phẩm sạch tại thôn Minh 
Thành, xã Việt Minh, trong đó chủ yếu nuôi các loài 
như lợn đen, trâu, bò, đà điểu và liên doanh, liên kết 
với các hộ dân, nhằm tận dụng được nguồn nguyên 
liệu sạch tại địa phương, giúp người chăn nuôi phát 
triển đàn gia súc, gia cầm theo hướng sản xuất hàng 
hóa, đồng thời cung cấp các sản phẩm thực phẩm đa 
dạng như giò lợn, giò bò, nem chua, gà vịt muối, thịt bò 
sấy khô, thịt lợn sấy kho, xúc xích… có chất lượng đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tìm kiếm thị 
trường xuất khẩu.

Qua nghiên cứu nguồn nguyên liệu và khảo sát thị 
trường, nhận thấy tiềm năng trong sản xuất và chế biến 
thực phẩm sạch có tính đặc trưng của địa phương, HTX 
Hải Khang đã quyết định đầu tư mua sắm trang thiết 
bị máy móc, phương tiện sản xuất, đổi mới công nghệ, 
nhằm mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng 

Kho lạnh được thiết kế giàn lạnh công nghiệp, tiết kiệm 
điện năng
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sản phẩm truyền thống của mình. Năm 2015, HTX Hải 
Khang đã đầu tư, lắp đặt kho đông lạnh, máy đùn xúc 
xích, máy xay thịt giò chả loại mới. Nhằm nâng cao 
hiệu quả kinh tế của sản phẩm, qua quá trình sản xuất 
chế biến, góp phần giải quyết công ăn việc làm cho 
người lao động, tăng thu lợi nhuận doanh nghiệp và 
ngân sách địa phương. 

Năm 2020, được sự hỗ trợ từ TTKC tỉnh Hà Giang, 
HTX Hải Khang đã xây dựng đề án hỗ trợ máy móc 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất, chế biến thực phẩm sạch. 
Đề án có hai nội dung là: Hỗ trợ thiết kế bao bì, nhãn 
mác và đầu tư máy móc thiết bị, với tổng kinh phí 
gần 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương. Trong đó, kho lạnh bảo quản thực phẩm được 
lắp mới 100%, có dung tích 60 m3, đạt nhiệt độ kho 
lạnh đạt từ 18 - 20 độ âm. Kho lạnh được thiết kế và 
lắp đặt với giàn lạnh công nghiệp, tiết kiệm điện năng, 
thích hợp bảo quản thực phẩm, nông sản, thủy hải sản 
trong thời gian dài và tủ sấy thực phẩm với 16 khay 
sấy, có thể sấy từ 1 - 120 độ, nguyên liệu được xếp vào 
khay và được sấy khô bởi sức nóng của các bóng đèn 
nhiệt cùng hệ thống quạt đối lưu khuyếch tán nhiệt đều 
giữa các ngăn đảm bảo hàm lượng vitamin và màu sắc 
thành phẩm.

Bên cạnh sự hỗ trợ một phần kinh phí mua sắm 
máy móc, TTKC tỉnh Hà Giang đã hỗ trợ HTX Hải 
Khang tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản phẩm và sản 
xuất thử 33.000 nhãn mác bao bì, những nhãn mác này 
không chỉ thể hiện đặc tính của sản phẩm mà còn khá 

bắt mắt và gây được thiện cảm của khách hàng. Hiện 
nay, các bộ sản phẩm như: Giò chả, thịt xông khói, 
chân giò muối… của HTX Hải Khang đều đã đăng ký 
bảo hộ thương hiệu và nhiều lần được công nhận là sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh những 
năm 2014, 2016, 2018, 2020.

Theo bà Nguyễn Thị Khang - Giám đốc Hợp tác xã 
Hải Khang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang chia sẻ: 
Cùng với sự hỗ trợ từ TTKC tỉnh Hà Gang, HTX Hải 
Khang đã có thêm động lực phát triển, có điều kiện 
tiếp cận khoa học kỹ thuật, máy móc hiện đại để đảm 
bảo chất lượng sản phẩm, nâng cao năng suất và vệ sinh 
an toàn thực phẩm, giảm sức lao động, hạ giá thành và 
tạo uy tín cho các loại sản phẩm.

Đề án hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất thực phẩm sạch ở HTX Hải Khang, khi đi vào hoạt 
động đã không chỉ tạo điều kiện cho người dân địa 
phương an tâm chăm sóc và phát triển chăn nuôi theo 
hướng sản xuất hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế địa phương, mà còn góp phần vào công cuộc 
xóa đói giảm nghèo cho người dân. 

Trong thời gian tới, Sở Công Thương Hà Giang sẽ 
tiếp tục chỉ đạo TTKC tích cực tư vấn, xây dựng đề án 
hỗ trợ cho các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh, trong 
việc tận dụng nguồn nguyên liệu dồi dào tại địa phương 
để sản xuất ra nhiều mặt hàng có thế mạnh cung cấp 
cho thị trường đem lại hiệu quả kinh tế cao, nhằm thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, xây dựng 
nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Tủ sấy bằng bóng đèn nhiệt có thể sấy từ 1 - 120 độ C



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2021)50 51

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Ngày 21/4/2021, nhân dịp Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 Âm lịch), tại chùa Quán Sứ - Hà 
Nội, Công ty TNHH Văn hóa và Nghe nhìn Việt Nam (CAA VIETNAM CO.,LTD) đã 
trân trọng cho ra mắt tác phẩm “Non nước Việt Nam tôi”  trước sự quan tâm, đón mừng của 
đông đảo khách mời, cơ quan hữu quan và một số đơn vị báo chí truyền thông.

HƯNG HÀ

“NON NƯỚC VIỆT NAM TÔI”
RA MẮT TÁC PHẨM

Tại sự kiện, Công ty TNHH Văn hóa và 
Nghe nhìn Việt Nam đã cùng các vị chức 
sắc Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức 
nghi lễ cung tiến tác phẩm cho Nhà chùa.

Tác phẩm “Non nước Việt Nam tôi” là sản phẩm 
mỹ thuật ứng dụng sáng tạo của tác giả Vũ Đức Hùng, 
được Cục Bản quyền Tác giả cấp Giấy chứng nhận 
bản quyền tác giả số 4661/2018/QTG ngày 11/09/2018. 
CAA VIETNAM CO.,LTD cũng là đơn vị được tác giả 
ủy quyền và đồng bảo hộ bản quyền cho tác phẩm.

Ông Vũ Đức Hùng - Giám đốc Công ty TNHH 
Văn hóa và Nghe nhìn Việt Nam nhấn mạnh: “Tác 
phẩm “Non nước Việt Nam tôi” ra mắt dùng làm tặng 
phẩm lưu niệm độc đáo cho nhiều cơ quan, đoàn thể, 
tổ chức, cá nhân trong những dịp giao lưu, hội nghị, sự 
kiện nhiều ý nghĩa. Bởi tác phẩm là sự kết hợp hài hòa 
của hình tượng cách điệu trống đồng với hoa sen mang 
đậm bản sắc văn hóa truyền thống Việt Nam. Trong 
đó, trống đồng thể hiện sự mạnh mẽ, quyền uy, thể 
hiện nét đẹp văn hóa mang màu sắc sử thi ngàn đời 
của dân tộc. Còn hoa sen tượng trưng cho vẻ đẹp mềm 
mại, thanh cao của người dân đất Việt. Tác phẩm có 
chất liệu bằng đồng thau, được chính bàn tay các nghệ 
nhân làng nghề chạm vàng, bạc Đồng Sâm (Thái Bình) 
chế tác hoàn toàn thủ công tinh xảo (đúc, gò, chạm,…). 
Khối đế bằng gỗ, hình vuông, sơn bóng màu nâu đất 
tượng trưng cho đất mẹ hiền hòa. Đế có gắn loa, chíp 
nhạc gồm những ca khúc được chọn lựa nhằm ca ngợi, 
tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam…”.

Hiện tác phẩm được sản xuất với nhiều phiên bản kích 
thước khác nhau, sử dụng như một tặng phẩm du lịch, quà 
tặng ngoại giao hoặc kỷ niệm chương (những phiên bản 
có kích thước nhỏ: đường kính 8cm - 10cm) và để trưng 
bày (các phiên bản có kích thước lớn: đường kính 50cm - 
80cm - 100cm…) tại các không gian trang trọng như: Sảnh 
tiếp đón, hội trường, nhà khách,… của các cơ quan, công 
sở, khách sạn, khu nghỉ dưỡng. Đặc biệt, sản phẩm cũng 

rất thích hợp để trưng bày, trang hoàng tại các nơi thờ tự 
hoặc các địa điểm tín ngưỡng, tâm linh.

Với giá trị và ý nghĩa ấy, trước khi ra mắt chính 
thức, sản phẩm “Non nước Việt Nam tôi” cũng đã 
được CAA VIETNAM CO.,LTD dâng tặng Khu Di tích 
Kim Liên quê Bác (Nam Đàn, Nghệ An).

Đại diện BQL Khu Di tích Kim Liên cho biết: “Sản 
phẩm Non nước Việt Nam tôi” là một trong những sản 
phẩm quà tặng mới, độc đáo. Nó không những góp phần 
tạo nên sự phong phú, đa dạng của tặng phẩm Việt Nam 
mà còn khiến cho du khách bốn phương thêm ấn tượng 
sâu sắc về con người đất Việt khi có được tặng phẩm 
này. Mong rằng, với sự nỗ lực và sáng tạo không ngừng, 
Công ty TNHH Văn hóa và Nghe nhìn Việt Nam sẽ 
ngày càng cho ra đời nhiều tặng phẩm giá trị hơn nữa, 
góp phần xây dựng nên thương hiệu Việt giàu bản sắc…

Có thể nói, với việc ra mắt sản phẩm quà tặng 
“Non nước Việt Nam tôi” lần này, CAA VIETNAM 
CO.,LTD cũng như tác giả mong muốn mang lại cho 
mọi đối tượng tiêu dùng thêm nhiều tặng phẩm đẹp, ý 
nghĩa hơn nữa, thể hiện được giá trị và tôn vinh bản sắc 
văn hóa đất nước, con người Việt Nam

Sản phẩm Non nước Việt Nam tôi
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