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XNK hàng hóa gắn với đầu tư phát triển 
cơ sở hạ tầng kinh tế - kỹ thuật, khoa 
học - công nghệ, chuyển đổi số, phát 
triển kinh tế số, phát triển nền sản xuất 

xanh sạch, bền vững, tuần hoàn và nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực. Nâng cao hàm lượng đổi mới sáng tạo 
trong sản phẩm XK; xây dựng và phát triển thương 
hiệu hàng hóa Việt Nam XK; tham gia sâu vào chuỗi 
cung ứng và chuỗi giá trị toàn cầu.

Theo các chuyên gia, Chính phủ cũng đã xác định lộ 
trình và bước đi cụ thể về XK, NK - cho từng giai đoạn 
(2021 - 2025 và 2025 - 2030), đồng thời đề ra các giải pháp 
để triển khai thực hiện. Việt Nam đang bước vào thời kỳ 
phát triển mới với yêu cầu phát triển kinh tế nhanh và 
bền vững dựa trên đổi mới và sáng tạo, tăng trưởng xanh, 
phát triển kinh tế số, kinh tế tuần hoàn. Kinh tế toàn cầu 
trong những năm tới được dự báo sẽ tiếp tục có những 
diễn biến phức tạp từ các cuộc xung đột địa chính trị, 
chiến tranh thương mại, dịch bệnh, chu kỳ khủng hoảng 
kinh tế, gây ra những hệ lụy về đứt gãy chuỗi cung ứng, 
khủng hoảng năng lượng, áp lực lạm phát…

Trong bối cảnh đó, XK là một trong ba trụ cột của 
nền kinh tế cần được đảm bảo tăng trưởng bền vững 
trong dài hạn, đòi hỏi sự cập nhật và hoạch định những 
định hướng chính sách mới, giải pháp căn cơ mang tính 
chiến lược đối với hoạt động XNK.

Theo báo cáo, chỉ tính riêng tháng 3/2022, Tổng 
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
ước đạt 438 nghìn tỷ đồng, tăng 2,9% so với tháng trước 
và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 
I/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng ước đạt 1.318 nghìn tỷ đồng, tăng 4,4% so với 

cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 1,6% 
(cùng kỳ năm 2021 tăng 2%).

Kim ngạch XK hàng hóa tháng 3/2022 ước đạt 34,06 
tỷ USD, tăng 45,5% so với tháng trước. Tính chung 
quý I/2022, kim ngạch XK hàng hóa ước đạt 88,58 tỷ 
USD, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch 
NK hàng hóa tháng 3/2022 ước đạt 32,67 tỷ USD, tăng 
28,7% so với tháng trước. Tính chung quý I/2022, kim 
ngạch NK hàng hóa ước đạt 87,77 tỷ USD, tăng 15,9% 
so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, hoạt động XNK còn đối diện 
với nhiều yếu tố bất định đến từ xung đột thương mại, 
căng thẳng địa chính trị, xu hướng gia tăng các hàng 
rào bảo hộ thương mại phi thuế quan tại nhiều khu vực 
thị trường lớn, diễn biến khó dự đoán của giá cả hàng 
hóa toàn cầu, nguy cơ lạm phát, rủi ro tài chính, tiền 
tệ… Nếu xét cả thời kỳ thì đây là mục tiêu 6 - 7%/năm 

CẦN CÓ NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG
CHÍNH SÁCH MỚI, GIẢI PHÁP CĂN CƠ

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Số: 493/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 4 năm 2022 
về việc phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu (XNK) hàng hoá đến năm 2030. Lộ trình 
cụ thể về xuất khẩu (XK), nhập khẩu (NK) - cho từng giai đoạn 2021-2025 và đến năm 
2030, nhằm giúp các doanh nghiệp tận dụng mọi tiềm năng đẩy mạnh XNK hàng hóa.

THU HẰNG

MANG TÍNH CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG XNK

Xuất khẩu hàng hóa quý I/2022 ước đạt 88,58 tỷ USD, tăng 
12,9% so với cùng kỳ
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không phải một mục tiêu thấp, mà ngược lại là một 
mục tiêu cao, rất thách thức. Quan điểm Chiến lược 
của giai đoạn đến năm 2030 cũng là phát triển XNK 
bền vững, hướng đến chất lượng tăng trưởng.

Về tốc độ tăng trưởng theo Bộ Công Thương, mục 
tiêu “Tốc độ tăng trưởng XK hàng hóa bình quân 6 
- 7%/năm” là mục tiêu bình quân cho cả thời kỳ từ 
năm 2021- 2030. Mục tiêu cụ thể giai đoạn 2021 - 2025 
là tăng trưởng XK bình quân 8 - 9%/năm và giai đoạn 
2026 - 2030 là tăng trưởng bình quân 5 - 6%/năm. Kết 
quả tăng trưởng thời gian qua, Việt Nam đã nằm trong 
nhóm các nước có quy mô XK, NK lớn của thế giới.

Phát triển XK bền vững thay cho phát triển XK 
nhanh, đồng thời chỉ rõ các yếu tố để đạt được sự bền 
vững như: Hài hoà về cơ cấu; cán cân thương mại; về 
mục tiêu ngắn hạn và dài hạn; về công bằng xã hội; về 
bảo vệ môi trường... Chiến lược cũng đề cập vấn đề 
thương mại xanh, thương mại công bằng đang là mối 
quan tâm của các nước phát triển.

Bà Nguyễn Cẩm Trang - Phó Cục trưởng Cục XNK, 
Bộ Công Thương cho biết: Ngành Công Thương cần 
tập trung đề ra 6 nhóm giải pháp chính: Thứ nhất: Phát 
triển sản xuất, tạo nguồn cung bền vững cho XK; phát 
triển sản phẩm chủ lực, nông sản đặc trưng, phát triển 
thương hiệu đi cùng với các tiêu chuẩn chất lượng và 
an toàn thực phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thứ 
hai: Phát triển thị trường XK, NK, bảo đảm tăng trưởng 
bền vững trong dài hạn. Trong đó, các giải pháp xúc 
tiến NK và việc xem xét hạ dần hàng rào bảo hộ để 
tạo sức ép cho các doanh nghiệp sản xuất trong nước 

nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành, cạnh tranh 
với hàng NK. Thứ ba: Hoàn thiện thể chế, tăng cường 
quản lý nhà nước trong tổ chức hoạt động XNK nhằm 
tạo thuận lợi thương mại, chống gian lận thương mại 
và hướng tới thương mại công bằng. Thứ tư: Huy động 
và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển XK, 
nâng cấp cơ sở hạ tầng kho vận, giảm chi phí logistics. 
Thứ năm: Quản lý và kiểm soát NK đáp ứng đủ nhu 
cầu cho sản xuất trong nước và hướng đến cán cân 
thương mại lành mạnh, hợp lý. Thứ sáu: Nâng cao vai 
trò của Hiệp hội ngành hàng và các doanh nghiệp hạt 
nhân, thúc đẩy hình thành các chuỗi giá trị XK quy 
mô lớn.

Có thể thấy, Chiến lược XNK thời kỳ 2011 - 2020 
vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tăng trưởng XK cao 
nhưng chưa bền vững khi cơ cấu thị trường XNK còn 
chậm chuyển dịch, cán cân thương mại song phương 
với một số thị trường lớn chưa hợp lý. Nền kinh tế chưa 
khai thác hết lợi thế cạnh tranh XK dựa vào công nghệ, 
trình độ lao động, quản lý… để tạo ra các nhóm hàng 
XK có khả năng cạnh tranh cao, có hàm lượng khoa 
học, công nghệ cao, có khả năng tham gia vào khâu 
tạo ra giá trị gia tăng cao trong chuỗi cung ứng, chuỗi 
giá trị toàn cầu.

Do vậy, Chiến lược XNK cho giai đoạn 2021 - 2025 
và đến năm 2030 đặt mục tiêu tổng quát là: XNK phát 
triển bền vững với cơ cấu cân đối, hài hoà, phát huy lợi 
thế cạnh tranh, lợi thế so sánh, phát triển thương hiệu 
hàng hoá Việt Nam, nâng cao vị thế quốc gia trong 
chuỗi giá trị toàn cầu, là động lực của tăng trưởng kinh 
tế nhanh và bền vững
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Tại Hội thảo “Nguồn lực và động lực cho 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
trong điều kiện thích ứng an toàn, linh 
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19: 

Tầm nhìn quốc gia và hành động địa phương” do Hội 
đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 28/3/2022, Bí 
thư Tỉnh uỷ Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, có nhà 
đầu tư từng tham gia vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm (TP.
HCM) đã trực tiếp gọi điện cho ông Hải, đề xuất: “Để 
tôi về đấu giá, nâng giá đất tỉnh anh lên”.

Ông Hải đã từ chối đề nghị của “nhà đầu tư” ấy, 
nhưng có địa phương khác, có người lãnh đạo khác, có 
lẽ không làm vậy, mà bị cuốn vào vòng xoáy của giá đất.

Giá đất lên cao thì thu ngân sách từ đấu giá đất lên 
cao, thu ngân sách địa phương lên cao, các mục tiêu 
thu ngân sách của địa phương sẽ dễ đạt được hơn.

Hôm Tết, tôi có dịp ngồi với nhiều nhóm bạn bè, 
quen biết khác nhau, thuộc nhiều thành phần khác 
nhau. Những người khá giả thì câu chuyện một lúc lại 
quay về với việc buôn bán đất, từ khoe chuyện nhà 
đang ở bây giờ lên giá bao nhiêu tiền, đến chuyện ông 
nọ, bà kia, anh ấy mua chỗ đất ấy, nhà ấy giờ giá bao 
nhiêu tiền,… nhiều người nuối tiếc vì không mua chỗ 
nọ, chỗ kia giờ lên giá quá.

Quả là có nhiều người đã kiếm được nhiều tiền từ 
việc “đầu tư” vào đất đai.

Những cuộc nói chuyện với những người nông dân 
và người dân lao động thì hầu hết đều lo lắng chuyện 
mưu sinh hàng ngày, những khó khăn của bệnh dịch, 
cho dù vẫn nhắc đến chuyện ông kia, bà ấy ở trong làng 
cắt mảnh vườn ra bán, được từng nọ từng kia tiền, xây 
được cái nhà mới khang trang hơn.

CÂU CHUYỆN HÔM NAY:

Đất đai lên cơn sốt từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới đến hải đảo. Điều đó dường như 
cho thấy một bộ mặt xã hội phồn vinh, cảm giác người dân đang giàu có hơn. Nhưng hệ lụy 
của câu chuyện này là gì? Dưới góc nhìn của tác giả, chúng ta đang ăn cả tương lai qua việc 
thả giá đất. PHẠM QUANG VINH

ĂN CẢ TƯƠNG LAI
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Nhưng cũng có những câu chuyện khác.

Một người bạn của tôi, mười mấy năm nay đầu tư 
vào một doanh nghiệp sản xuất và nguồn lực được tập 
trung vào việc đầu tư cho máy móc, thiết bị, đào tạo 
nhân viên, phát triển thị trường. Nhà xưởng sản xuất thì 
thuê lại của một chủ đầu tư khu công nghiệp.

Nhà máy của anh ấy đang tạo ra khoảng 300 việc 
làm trực tiếp, chủ yếu cho những người cư trú gần nhà 
máy. Khu công nghiệp nơi anh đặt nhà máy ở gần Hà 
Nội, nơi đất ở đang lên cơn sốt từ những đợt đấu giá, 
và chủ đầu tư khu công nghiệp có lẽ không còn thấy 
mặn mà với việc duy trì nó.

Đầu năm nay, anh bạn tôi nhận được thông báo 
chấm dứt các hợp đồng thuê nhà xưởng vào năm tới, 
chủ đầu tư khu công nghiệp hẳn đã không thể chịu 
được sức ép từ lợi ích vô cùng lớn nếu thành công trong 
việc chuyển đổi khu đất công nghiệp thành khu dân cư.

Anh bạn tôi sẽ phải chuyển nhà máy đến một tỉnh 
khác, sẽ phải đương đầu với hàng loạt khó khăn khi 
phải thiết lập lại cơ sở sản xuất mới. Một phần lớn 
nguồn lực lẽ ra để phát triển sản xuất sẽ phải chuyển 
sang đầu tư vào thuê mua khu đất mới, vào đầu tư xây 
dựng nhà xưởng mới. Anh ấy có thể lái xe mỗi sáng 
thêm vài chục kilomet đến địa điểm mới, nhưng hầu 
hết công nhân hiện hữu của nhà máy thì không thể làm 
thế, họ sẽ mất công việc đang ổn định nhiều năm nay 
khi nhà máy chuyển đi.

Trong những chuyến đi đến Đài Bắc, tôi thường đi 
xe thuê của một thanh niên quen biết ở đó. Cậu ấy đã 
dành khoản tiền bố mẹ cho và vay thêm để mua một 
chiếc ô tô, làm lái xe kiêm hướng dẫn viên cho khách 
đến thành phố.

Sự thông minh, cởi mở và khiêm nhường khiến cậu 
có được nhiều khách nước ngoài đến Đài Bắc như tôi, 
không chỉ kiếm được tiền, cậu ấy cũng có được nhiều 
mối quan hệ, học hỏi được nhiều thứ.

Nhưng trong những câu chuyện với tôi, cậu ấy khá 
bi quan về tương lai. “Tôi không thể xác định được 
mình sẽ làm thế nào để có thể tự mình kiếm được một 
chỗ ở, giá nhà quá cao ở Đài Bắc khiến những người trẻ 
tuổi như chúng tôi thấy bơ vơ, tôi cũng không thể về 
nông thôn vì không biết làm gì ở đó”.

Câu chuyện của cậu ấy chắc chắn không xa lạ với 
nhiều thanh niên ở Việt Nam trong tương lai gần, khi 
việc tìm kiếm một chỗ ở trong đô thị rồi sẽ vượt quá 
khả năng của nhiều cư dân trẻ tuổi và trung niên.

Và rồi tất nhiên, từ đó sẽ sinh ra những bất ổn xã 
hội khác, từ sự bế tắc sẽ dễ dàng sinh ra hỗn loạn và là 

mầm mống của các tệ nạn xã hội. Nhưng chưa cần đến 
lúc đó, thì cái giá phải trả của xã hội nói chung sẽ lớn 
hơn nhiều so với những nguồn lợi cá nhân thu được.

Giá đất được đẩy lên đương nhiên sẽ đẩy giá thành 
các công trình công cộng lên cao và nguồn lực công 
cộng vốn ít ỏi, sẽ hoặc là không thể gánh nổi, hoặc sẽ 
phải cắt giảm các nhu cầu thiết yếu khác.

Giá đất cũng sẽ khiến các không gian công cộng 
vốn đang rất thiếu ở đô thị bị thu hẹp dần và biến mất, 
cuộc sống đô thị sẽ tù túng và chật hẹp hơn.

Những câu chuyện như vậy khiến chúng ta cần nhiều 
quan chức có thể hành động như ông Bí thư Thái Bình, 
không vì những lợi ích ngắn hạn trước mắt mà “ăn cả 
tương lai” bằng việc đẩy giá đất lên cao, cao mãi…

Đất đai lên cơn sốt từ thành thị đến nông thôn, từ biên giới 
tới hải đảo
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Đại diện tổ chức Công đoàn, bà Trần Quý 
Dân - Chủ tịch Công đoàn phát động 
Tháng công nhân và Tháng hành động 
về ATVSLĐ năm 2022. 

Thay mặt toàn thể CBCNV TCT May 10, bà Nguyễn 
Thị Thương - Công nhân tổ Chi tiết Đại Phong - XN Sơ 
mi Hà Nội đã phát biểu hưởng ứng Lễ phát động, bày tỏ 
sự thống nhất và tinh thần quyết tâm cao, trong đó, cam 
kết quyết tâm thực hiện đầy đủ 5 nội dung của Tháng 
công nhân và Tháng ATVSLĐ năm 2022. 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Nho Thướng - UVBCH 
Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam 
nhấn mạnh: “Mặc dù trong thời gian dịch bệnh, song các 
phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo 
của TCT May 10 vẫn được quan tâm và duy trì đều đặn, 
rộng khắp. Công đoàn May 10 cũng là một trong những 
công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Dệt may Việt Nam 
hưởng ứng nhiệt tình, có hiệu quả các chương trình: 75 
nghìn sáng kiến, vượt khó và 01 triệu sáng kiến nỗ lực 
vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch do 
Tổng Liên đoàn và Công đoàn Dệt May VN phát động. 
Công đoàn Dệt May VN đánh giá cao hiệu quả hoạt 
động và các chương trình công tác do Công đoàn TCT 
May 10 tổ chức và triển khai. Điều đó cho thấy sự quan 
tâm, chăm lo của Ban lãnh đạo May 10 cũng như tổ chức 
Công đoàn, đã tạo được niềm tin, sự gắn bó, sự yêu nghề 
của công nhân viên chức lao động TCT”.

Dưới sự quan tâm chỉ đạo Công đoàn Dệt May Việt 
Nam, Đảng ủy TCT May 10, Công đoàn Tổng công ty 
May 10, Tháng Công nhân 2022 sẽ diễn ra với nhiều 
hoạt động, phong trào ý nghĩa, thiết thực và nhân văn, 
huy động được sự chăm lo của cấp ủy, phụ trách đơn 
vị, khai thác được tiềm năng của người lao động, phát 
huy được vai trò của tổ chức Công đoàn trong đại diện 

bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng 
của đoàn viên, công nhân lao động. 

Ông Thân Đức Việt - Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám 
đốc TCT May 10 khẳng định: “Thay mặt HĐQT, cơ 
quan điều hành gửi lời cảm ơn đến Công đoàn Dệt may 
Việt Nam đã lựa chọn May 10 làm Lễ phát động Tháng 
công nhân và ATVSLĐ. Chúng tôi cũng rất tự hào vì 
TCT May 10 cũng là cái nôi của các hoạt động phong 
trào trong hơn 76 năm qua. Với nền tảng, truyền thống 
và sự duy trì các phong trào bên cạnh hoạt động sản 
xuất kinh doanh, May 10 cũng tự hào là điểm đến của 
những chương trình lớn của Tổng Liên đoàn cũng như 
Công đoàn Dệt May Việt Nam.”

Với những ý nghĩa thiết thực mà chương trình mang 
lại trong những năm qua, Tháng công nhân 2022 sẽ tiếp 
tục lan tỏa những năng lượng tích cực, trở thành động lực, 
nguồn động viên từng cán bộ đoàn viên, người lao động 
để mỗi ngày trong 365 ngày đều là Tháng công nhân

MAY 10

Ngày 25/4/2022, BCH Công đoàn TCT May 10 tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân 
và Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. Đến dự buổi lễ có các ông: Lê Nho Thướng - 
UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam; Thân Đức Việt - Bí thư 
Đảng ủy, Tổng Giám đốc TCT May 10; Bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn TCT May 
10 cùng hơn 1.000 CBCNV-LĐ đại diện cho cán bộ, đoàn viên, NLĐ TCT May 10.

PHÁT ĐỘNG THÁNG CÔNG NHÂN
VÀ THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ 2022

Ông Lê Nho Thướng - UVBCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch 
Công đoàn Dệt may Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động

PV
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Lễ phát động năm nay với chủ đề: “Tăng 
cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về 
ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại 
nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân 
thủ pháp luật về ATVSLĐ cho người lao động, người 
sử dụng lao động thông qua các hoạt động thông 
tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về 
ATVSLĐ. Qua đó, đẩy mạnh thực hiện kiểm soát các 
nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm 
việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Tại Lễ phát động, LĐLĐ Quận đã tổ chức tôn vinh, 
khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu. TCT May 
10 vinh dự được nhận Bằng khen do có thành tích xuất 
sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2021. May 10 là đơn vị 
được Quận đánh giá cao; luôn gương mẫu chấp hành tốt 
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước 
có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ-PCCN. 
TCT luôn thực hiện đúng và đầy đủ các chế độ, quy định 
về bảo hộ lao động theo quy định của pháp luật. Có các 
biện pháp cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh 
trong doanh nghiệp, duy trì và phát triển sản xuất, thích 
ứng linh hoạt trong phòng, chống dịch bệnh; không để 
xảy ra tình trạng mất an toàn trong lao động sản xuất và 
công tác, không có tai nạn lao động nặng xảy ra tại Tổng 
công ty.

Đối với phong trào “Công nhân giỏi”, trong nhiều 
năm qua, phong trào thi đua lao động sản xuất trở 
thành thợ giỏi, gương điển hình tiên tiến tại May 10 
đã phát triển sâu rộng và đạt được những kết quả thiết 
thực. Năm nay, TCT May 10 vinh dự có chị Đỗ Thị 
Thúy - Nhân viên may mẫu P.TKTT được tôn vinh 
“Công nhân giỏi” cấp Quận. Chị là nhân viên may mẫu 
có tay nghề cao, năng suất, chất lượng tốt, luôn hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao. Bản thân hăng hái, nhiệt 
tình đảm đương các bộ phận khó, luôn sẵn sàng hỗ trợ 
đồng nghiệp. Đồng thời, tích cực đào tạo công nhân 
mới, hướng dẫn thao tác chuẩn, chia sẻ kinh nghiệm 
của bản thân giúp anh chị em trong nhóm cùng tiến 
bộ. Khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, tình hình 
lao động trong nhóm có nhiều biến động, với vai trò 
là nhóm trưởng nhóm sản xuất, chị đã sắp xếp tổ chức 
công việc để nhóm vừa hoàn thành được nhiệm vụ, 
vừa thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Nhờ vậy 
nhóm của chị luôn có năng suất cao nhất trong tổ, năm 
2021 tăng 10% so với năm 2020.

Lễ phát động “Tháng công nhân” cũng như việc tôn 
vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân là những hoạt 
động rất thiết thực thể hiện rõ sự quan tâm của Đảng, 
các cấp chính quyền địa phương đối với người lao động. 
Đó là sự động viên, khích lệ để các doanh nghiệp, người 
lao động tiếp tục phấn đấu vượt qua những khó khăn 
thách thức của tình hình dịch bệnh Covid-19, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ được giao năm 2022

Sáng 26/4/2022, Liên đoàn Lao động quận Long Biên, TP. Hà Nội đã tổ chức Lễ phát 
động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2022; khen thưởng cho 
các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ và tuyên dương các 
công nhân giỏi.

NG.THÚY

LĐLĐ QUẬN LONG BIÊN KHEN THƯỞNG
MAY 10 VỀ CÔNG TÁC ATVSLĐ

Ông Bạch Thăng Long - Phó TGĐ đại diện TCT May 10 nhận 
Giấy khen của Quận do có thành tích xuất sắc trong 
công tác ATVSLĐ
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Hiện nay, EVNNPT đang quản lý, vận hành 
27.527 km đường dây (ĐZ) và 173 trạm biến 
áp (TBA) từ 220 kV đến 500 kV với tổng 
dung lượng đạt 114.060 MVA. So với khi 

thành lập vào tháng 7/2008, chiều dài đường dây truyền tải 
đã tăng 2,5 lần, số TBA tăng 2,79 lần và dung lượng máy 
biến áp tăng 5,14 lần. Từ năm 2016 tới nay, bên cạnh việc 
ban hành Nghị quyết số 20-NQ/DU về việc đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng 
công nghệ thông tin giai đoạn 2016-2020, EVNNPT còn 
tập trung chỉ đạo các đơn vị thành viên đẩy mạnh triển 
khai công tác ứng dụng khoa học công nghệ vào quản 
lý vận hành, cũng như đẩy mạnh phong trào cải tiến kỹ 
thuật. Theo đó, Tổng công ty đã và đang ứng dụng có 
hiệu quả nhiều thiết bị công nghệ hiện đại như: Trang bị 
chống sét van và thiết bị định vị khoảng cách điểm sự cố 
ĐZ; Trang bị Camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI); Áp 
dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để kiểm tra ĐZ; 
Chuyển đổi mô hình các TBA 220 kV có người trực sang 
vận hành ở chế độ không người trực; Ứng dụng hệ thống 
thu thập thông tin, giám sát; Quản lý thiết bị, TBA, đường 
dây trên nền bản đồ thông tin địa lý… 

Cụ thể, trong công tác trang bị Camera cho ĐZ 
truyền tải điện, đến nay, EVNNPT đã lắp đặt hàng trăm 
Camera phục vụ giám sát ĐZ tại các vị trí cột giao chéo 
với đường bộ và đường sông; Nơi có nhiều phương tiện 
qua lại, dễ sạt lở móng cột; Khoảng cột nằm trong vùng 
có nguy cơ cháy rừng cao; Khu vực ĐZ hay gặp sự cố do 
thả diều... Việc ứng dụng Camera đã mang lại nhiều hiệu 
quả như: Giúp theo dõi từ xa và dễ dàng phát hiện, đánh 
giá chính xác những bất thường phát sinh trên tuyến 
ĐZ gồm: Cháy rừng gần hành lang, sạt lở móng cột 
hay những hoạt động sản xuất gần ĐZ có khả năng ảnh 
hưởng đến vận hành an toàn. Ngoài ra, thông qua hình 
ảnh từ Camera, đơn vị quản lý đánh giá được hiện trạng 
lưới điện mà không cần tiếp cận hiện trường; Có khả 
năng phóng to, quan sát rõ được tình trạng cách điện, 

phụ kiện, thanh cột tại vị trí lắp đặt Camera. Đặc biệt, 
Camera có khả năng lưu trữ hình ảnh nên có thể truy 
xuất dấu vết để phục vụ điều tra, phân tích đúng nguyên 
nhân khi có bất thường, vi phạm hành lang. 

Đối với công tác quản lý vận hành TBA, trong giai 
đoạn 2016 - 2021, EVNNPT đã từng bước chuyển đổi 
mô hình các TBA 220 kV có người trực sang vận hành 
ở chế độ không người trực. Đến nay, Tổng công ty đã 
chuyển 109/139 TBA 220 kV sang không người trực. Do 
vậy, chỉ sau 04 năm triển khai áp dụng mô hình này, 
mặc dù khối lượng TBA 220 kV của EVNNPT tăng 
24,77% nhưng định biên lao động quản lý vận hành 
đã giảm được 23,15% so với thời điểm cuối năm 2017. 
Ngoài ra, để nâng cao công tác quản lý vận hành TBA, 
EVNNPT đã thí điểm thực hiện đề án quản lý TBA 
bằng thiết bị thông minh tại 20/20 TBA của PTC3 và 06 
TBA của PTC1, PTC2, PTC4. Phần mềm cho phép nhân 
viên sử dụng thiết bị di động hoặc máy tính bảng để ghi 
nhận lại các thông tin kiểm tra thiết bị. Việc áp dụng 

Xác định khoa học công nghệ chính là chìa khóa cho sự phát triển bền vững, trong những 
năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã luôn chủ động và tích cực 
trong việc nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp công nghệ hiện đại vào phục vụ công tác quản 
lý vận hành, từ đó đã làm tăng tính ổn định, an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tải.

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ MỚI
ĐỂ VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI HIỆU QUẢEVNNPT:

TUẤN ANH

Hệ thống camera giám sát đường dây truyền tải điện
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công nghệ này sẽ giúp giảm thời gian ghi chép sổ sách 
của công nhân; Dữ liệu được số hóa; Giảm được thời 
gian tổng hợp, báo cáo và triển khai chuyển đổi số công 
tác quản lý, vận hành, sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị theo 
hướng thống nhất trong toàn Tổng công ty.

Trong công tác trang bị thiết bị định vị khoảng cách 
điểm sự cố, hiện toàn EVNNPT đã lắp đặt được nhiều 
chục bộ định vị cho hầu hết các ĐZ 220 - 500 kV quan 
trọng và có chiều dài lớn. Do ĐZ truyền tải đi qua địa 
hình hiểm trở, khó đi lại nên khi sự cố xảy ra, việc xác 
định chính xác vị trí theo phương pháp thủ công mất 
rất nhiều nhân lực và thời gian. Do vậy, trang bị các bộ 
định vị khoảng cách điểm sự cố đã tạo điều kiện thuận 
lợi cho việc tìm kiếm điểm sự cố và hỗ trợ việc xử lý 
sự cố, qua đó rút ngắn thời gian, giảm các chi phí quản 
lý vận hành cũng như khôi phục nhanh ĐZ. Mặt khác, 
đối với hệ thống thu thập thông tin, giám sát, cảnh báo 
sét, Tổng công ty đã triển khai đầu tư trang bị hệ thống 
thu thập cảnh báo sét nhằm giúp hỗ trợ xác định nhanh 
vị trí sự cố do sét và phân tích nguyên nhân sự cố. Hệ 
thống này cung cấp bộ cơ sở dữ liệu về giông sét bao 
gồm: Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu về giông sét; 
Cung cấp dữ liệu phục vụ phân tích sự cố do sét, từ đó 
đưa ra giải pháp giảm thiểu sự cố và phục vụ thiết kế 
các công trình điện; Cảnh báo sớm quá trình phát triển 
hình thành cơn giông/sét; Cung cấp các thông tin về 
cường độ, mật độ sét từng vùng lãnh thổ. 

Đối với thiết bị UAV, từ năm 2018, EVNNPT đã 
triển khai thử nghiệm ứng dụng này. Việc ghi nhận thực 
tế hiện trạng bằng hình ảnh, video thông qua UAV đã 
mang lại nhiều hiệu quả cho công tác kiểm tra, quản lý 
vận hành lưới điện truyền tải như: Giảm nhân công, nâng 

cao năng suất lao động; Đảm bảo an toàn cho con người 
khi kiểm tra các hạng mục trên cao đang mang điện; 
Quan sát khu vực ĐZ bao quát hơn; Khả năng tiếp cận 
và phát hiện nhanh các hư hỏng trên dây dẫn, dây chống 
sét, cáp quang và các thiết bị ĐZ mà không cần thiết phải 
cắt điện… Ngoài ra, Tổng công ty cũng tập trung nghiên 
cứu, kết hợp triển khai ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân 
tạo (AI); Phân tích hình ảnh từ thiết bị chụp ảnh, Camera 
và thiết bị bay UAV bằng AI để nhận diện/phân loại 
được bất thường/bình thường trong kiểm tra đường dây…

Thời gian tới, để thực hiện thắng lợi “Chiến lược 
ứng dụng và phát triển khoa học kỹ thuật trong lĩnh 
vực truyền tải điện đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2040”, EVNNPT, cũng như các đơn vị thành viên đang 
tích cực mở rộng nghiên cứu, triển khai ứng dụng các 
công nghệ hiện đại nhằm mang lại hiệu quả cao hơn 
nữa cho công tác quản lý, vận hành lưới điện truyền 
tải. Đặc biệt, riêng trong năm 2022 này, Tổng công ty 
sẽ nỗ lực hoàn thành cơ sở dữ liệu của hệ thống phần 
mềm PMIS; Phối hợp với EVNICT thực hiện CBM cho 
máy biến áp, máy cắt 220 kV và 500 kV; Xây dựng phần 
mềm sửa chữa, bảo dưỡng theo CBM cho các thiết bị; 
Tiếp tục thử nghiệm ứng dụng AI trong công nghệ xử lý 
hình ảnh, huấn luyện mô hình AI để nâng cao độ chính 
xác nhận diện và triển khai ứng dụng trong quản lý vận 
hành đường dây truyền tải điện; Ứng dụng công nghệ 
hiện trường (Digital Workforce) cho khối phân phối và 
truyền tải; Hoàn thiện các ứng dụng số hóa công tác 
quản lý vận hành đường dây và TBA; Hoàn thành xây 
dựng DASHBOARD để khai thác dữ liệu từ hệ thống 
PMIS trong quý 3/2022, cũng như ban hành quy trình 
quản lý vận hành phù hợp với quá trình chuyển đổi số

EVNNPT ứng dụng thiết bị UAV để kiểm tra lưới điện truyền tải
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Sau hơn hai năm chịu nhiều tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, đến nay, nước ta đã cơ bản 
khống chế được dịch bệnh. Năm 2022 này, thực hiện chủ trương của Chính phủ về thích ứng an 
toàn, linh hoạt nhằm đảm bảo phục hồi và phát triển kinh tế nên nhu cầu sử dụng điện của cả 
nước nói chung và miền Bắc nói riêng được dự báo tăng mạnh. Đặc biệt, miền Bắc cũng đang 
bước vào cao điểm mùa nắng nóng, do vậy, để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và liên 
tục phục vụ phát triển KT-XH, cũng như nhu cầu sinh hoạt của người dân, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp.

ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN AN TOÀN,
ỔN ĐỊNH TRONG MÙA NẮNG NÓNG 2022

EVNNPC: ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP

LÊ TUẤN

Số liệu thống kế của EVNNPC đến hết tháng 
4 cho thấy, sản lượng điện thương phẩm của 
toàn Tổng công ty đạt 25,99 tỷ kWh, tăng 
7,57% so với cùng kỳ năm 2021. Dự kiến vào 

những ngày nắng nóng cao điểm của mùa Hè sắp tới, 
phụ tải cực đại Pmax của EVNNPC sẽ tăng từ 12 - 15% 
và có thể đạt ngưỡng 16.500 - 16.950 MW, cao hơn năm 
2021 khoảng 2.000 MW. Tuy nhiên, theo dự kiến ban đầu, 
miền Bắc sẽ có 47 nhà máy thủy điện đi vào hoạt động 
với công suất tăng thêm khoảng 759,1 MW. Qua các hợp 
đồng đã ký kết thì đến hết tháng 4/2022, chỉ có gần 60 
MW được đưa vào vận hành và số còn lại chỉ có thể khai 
thác từ tháng 8 đến tháng 12/2022. Mặc khác, việc nhập 
khẩu điện từ Trung Quốc cũng đang bị hạn chế. Những 
yếu tố này sẽ tạo ra áp lực rất lớn trong công tác đảm 
bảo cấp điện đối với ngành Điện miền Bắc, đặc biệt là vào 
các khung giờ cao điểm (12h00 - 15h00) và (21h00 - 24h00).

Sớm lường trước được nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng, EVNNPC 
đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Theo 
đó, Tổng công ty đã yêu cầu các Công ty Điện lực trực 
thuộc phân loại phụ tải, cũng như xây dựng các phương 
án tiết giảm phụ tải đến 30% Pmax; Chủ động làm việc, 
gửi văn bản đề nghị UBND tỉnh, cùng các Sở ban ngành 
địa phương phê duyệt danh sách các phụ tải quan trọng 
và phương án vận hành để có cơ sở thực hiện khi thiếu 
nguồn trong mùa hè 2022. Ngoài ra, Tổng công ty cũng 
tập trung khai thác, trang bị các công cụ, dụng cụ hiện 
đại phục vụ công tác quản lý, vận hành, nhằm phát hiện 
sớm các nguy cơ sự cố và sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện 

hotline để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện; Tiến hành 
hoán đổi các máy biến áp (MBA) phân phối có gam 
công suất lớn hiện đang mang tải thấp cho các MBA 
công suất nhỏ đã đầy tải; Lắp đặt bổ sung các MBA 
phân phối bằng nguồn vật tư dự phòng; Thực hiện cân 
pha trên lưới điện hạ thế…

Trong công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC thực hiện 
đầu tư các đường dây, TBA mới, cải tạo nâng cao khả 
năng truyền tải để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng 
và san tải cho lưới điện hiện hữu. Bên cạnh đó, Tổng 
công ty cũng đã và đang phối hợp chặt chẽ với Tổng 

EVNNPC tăng cường đầu tư, cải tạo hệ thống lưới điện 110 kV
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công ty Truyền tải điện Quốc gia để đồng bộ đóng điện 
các dự án xuất tuyến 110 kV sau các TBA 220 kV Lạng 
Sơn, Yên Hưng, Tương Dương, Bắc Quang, Phố Nối… 
để đảm bảo cấp điện và giải tỏa một số nguồn thủy 
điện. Qua đó, sẽ góp phần nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện trên toàn miền Bắc. Mặt khác, đối với chương 
trình điều chỉnh phụ tải (DR), đến nay, EVNNPC đã ký 
kết hợp đồng/thỏa thuận được 3275/3379 khách hàng, 
chiếm tỷ lệ 96,9% tổng số khách hàng thuộc diện DR với 
tiềm năng tiết giảm khoảng 1.000 MW. Tất cả các khách 
hàng sau khi ký thỏa thuận đều đã được đẩy dữ liệu lên 
chương trình DRMS theo đúng chỉ đạo của EVN.

Về giải pháp kinh doanh dịch vụ khách hàng, 
EVNNPC đã và đang tích cực áp dụng công nghệ 
mới như thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện 
tử. Việc ứng dụng công tơ điện tử đo xa vào quản 
lý vận hành lưới điện sẽ mang lại nhiều lợi ích thiết 
thực như: Sản lượng điện được chốt tự động một cách 
chính xác, làm giảm nguy cơ sai sót, nhầm lẫn trong 
quá trình ghi chỉ số, từ đó công tác tính hóa đơn tiền 
điện được thực hiện kịp thời; Số liệu công tơ đo đếm 
thu thập từ xa cũng giúp giám sát chất lượng điện 
năng; Thuận tiện cho việc tính toán và cải thiện các 
chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện; Giám sát tình trạng 
vận hành của trạm biến áp…

Bên cạnh các giải pháp hữu hiệu nêu trên, để nâng 
cao hơn nữa hiệu quả công tác cung ứng điện an toàn, 
ổn định trong mùa nắng nóng 2022, EVNNPC đã yêu 
cầu các đơn vị thực hiện nghiêm việc tiết kiệm điện và 
tuyên truyền tiết kiệm điện trong nhân dân. Cụ thể, 
Tổng công ty đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới 
các hộ gia đình sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu 
quả bằng cách sử dụng các sản phẩm, thiết bị có dán 

nhãn năng lượng; Sử dụng các sản phẩm đèn LED thay 
thế bóng đèn sợi đốt; Tắt bớt các thiết bị điện không 
cần thiết; Điều chỉnh điều hòa ở chế độ phù hợp từ 
26 độ C trở lên và hạn chế sử dụng nhiều thiết bị điện 
cùng một lúc vào giờ cao điểm;…

Chia sẻ với phóng viên, đại diện EVNNPC cho biết: 
Tổng công ty đang nỗ lực ở mức cao nhất để đảm bảo 
cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng trong 
mùa nắng nóng 2022. Đặc biệt, để hỗ trợ cho việc cung 
ứng điện an toàn tại các tỉnh, thành khu vực phía Bắc, 
EVNNPC kiến nghị EVN chỉ đạo Trung tâm Điều độ 
Hệ thống điện Quốc gia (A0) thực hiện dịch chuyển 
giờ cao điểm các thủy điện nhỏ trùng với khung giờ 
cao điểm của hệ thống điện để tăng thêm nguồn phát 
và hạn chế tiết giảm phụ tải. Mặt khác, Tổng công ty 
cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có trụ sở 
đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội và 100% các đơn 
vị thành viên, bao gồm 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành 
phố, hơn 300 đơn vị Điện lực cấp 04 thực hiện tiết giảm 
lượng điện năng sử dụng trong việc chiếu sáng tại công 
sở, khu vực sân, hành lang… và tiết giảm tối đa lượng 
điện dùng cho điều hòa, thiết bị làm mát. Thay vào đó, 
các đơn vị tận dụng tối đa ánh sáng và gió tự nhiên tại 
văn phòng làm việc; Tiết kiệm triệt để điện năng tại nơi 
làm việc và sinh hoạt gia đình.

Có thể khẳng định, thông qua sự chỉ đạo, điều hành 
quyết liệt của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, kết hợp với 
tinh thần chủ động của CBCNV-NLĐ các Công ty Điện 
lực trong việc đưa ra những giải pháp cấp bách nhằm ứng 
phó với tình hình thời tiết nắng nóng năm 2022, EVNNPC 
sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, quản lý vận 
hành lưới điện an toàn mà còn đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng điện của khách hàng và phát triển KT-XH

Công nhân PC Thanh Hóa kiểm tra, thí nghiệm định kỳ tại các trạm biến áp
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Lưới điện tỉnh Nghệ An hiện đang được cấp 
bởi 18 trạm biến áp (TBA) 110 kV; 6836 
TBA phân phối các loại với tổng công suất 
2.401,213 MVA; 7.017,473 km đường dây 

trung thế và 16.874 km đường dây hạ thế đảm bảo cấp 
điện cho 1.041.885 khách hàng sử dụng điện. Với hệ 
thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và thường 
xuyên được nâng cấp nên trong suốt những năm qua, 
PC Nghệ An đã luôn đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng 
điện cho 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.

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 của mùa khô 
năm 2022, ngay từ những ngày đầu năm, PC Nghệ An 
đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc tiến hành công tác 
tổng kiểm tra, rà soát lưới điện, thí nghiệm định kỳ các 
trạm cắt, TBA phân phối,… để kịp thời khắc phục những 
khiếm khuyết trên lưới điện (nếu có) và 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 (MBA); Hoán đổi các MBA, 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.

Cùng với đó, PC Nghệ An cũng đã hoàn thiện các 
phương án cung ứng điện vào những tháng cao điểm 
mùa nắng nóng 2022. Đến nay, nhiều giải pháp đảm bảo 
cung ứng điện đã được Công ty triển khai và thực hiện 
xong. Điển hình như: PC Nghệ An đã thi công xong 70 
hạng mục sửa chữa lớn; Hoàn thiện nhiều xuất tuyến 
chống quá tải, kết nối liên thông mạch vòng để nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện các lộ đường dây; Hoàn thành 
xuất tuyến đường dây trung áp sau TBA 110 kV Hưng 

Mới vào đầu hè 2022, thời tiết oi nóng xuất hiện đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện ở nhiều 
tỉnh, thành tăng cao. Tại Nghệ An, khi cao điểm mùa nắng nóng diễn ra, dự báo công suất 
tải Pmax của toàn tỉnh có thể xấp xỉ ngưỡng 950 MW, tăng khoảng 14% so với cùng kỳ năm 
2021. Do vậy, để chủ động đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, Công ty Điện lực 
Nghệ An (PC Nghệ An) đã xây dựng và triển khai đồng bộ nhiều giải pháp hữu hiệu nhằm 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ cho phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của 
người dân.

ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG 
LÀ NHIỆM VỤ ĐẶC BIỆT QUAN TRỌNG

PC NGHỆ AN:

ANH TUẤN

PC Nghệ An tăng cường lực lượng ứng trực để kịp thời xử lý 
sự cố do nắng nóng gây ra
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Nguyên kết nối liên thông mạch vòng lộ 476E15.1; Đóng 
điện 16 TBA để bổ sung xuất tuyến, giảm bán kính cấp 
điện lưới điện hạ áp, giảm tổn thất điện năng khu vực 
thuộc Thành phố Vinh, Thị xã Hoàng Mai và các huyện 
Tân Kỳ, Con Cuông, Tương Dương, Hưng Nguyên. 
Ngoài ra, PC Nghệ An còn chủ động làm việc với các 
doanh nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ từ 500.000 kWh/
năm đến dưới 01 triệu kWh/năm đã tham gia ký kết 
chương trình điều chỉnh phụ tải để có kế hoạch điều 
chỉnh thời gian sử dụng điện. Cụ thể, khi có thông báo 
của ngành Điện, các doanh nghiệp này sẽ tiết giảm công 
suất vào các khung giờ cao điểm (từ 11h30 - 16h00 và từ 
20h30 - 24h00 hàng ngày) nhằm đảm bảo vận hành hệ 
thống điện an toàn và ổn định. 

Đặc biệt, bên cạnh việc xây dựng, đại tu sửa chữa 
đường dây, PC Nghệ An 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 nếu có sự cố 
xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. 
Mặt khác, khi nhiệt độ ngoài trời trên 36 độ C, Công 
ty sẽ không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý các 
sự cố. Bên cạnh đó, PC Nghệ An cũng đã và đang có 
sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương 
trên địa bàn, các đơn vị truyền thông để đẩy mạnh 
chương trình tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, an 
toàn và hiệu quả; Vận động các đơn vị, cơ quan, doanh 
nghiệp, khách hàng kinh doanh dịch vụ sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm. Ngoài ra, Công ty còn yêu cầu các Điện 
lực trực thuộc tăng cường thông tin, hướng dẫn khách 
hàng sử dụng công cụ ước tính điện năng (tại địa chỉ 
http://uoctinhdiennang.evn.com.vn) do Tập đoàn Điện 

lực Việt Nam xây dựng để chủ động nắm bắt sản lượng 
điện sử dụng của mình. 

Nhờ làm tốt các giải pháp, đến nay PC Nghệ An 
đã hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo cấp 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 2022.

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Quang Thanh - Phó 
Giám đốc PC Nghệ An cho biết: “Để đảm bảo chống 
quá tải lưới điện cục bộ trong mùa nắng nóng 2022, 
Công ty đã tiến hành đẩy mạnh công tác đầu tư, cải 
tạo, sửa chữa lớn các hạng mục công trình điện. Thời 
gian tới, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ còn 
tiếp diễn, vì vậy PC Nghệ An 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 26 độ C trở lên nhằm hạn chế 
tình trạng hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến”.

Bên cạnh những giải pháp, sự nỗ lực của PC Nghệ 
An, để giảm bớt khó khăn trong việc cung ứng điện 
mùa nắng nóng, thiết nghĩ mọi người dân, các cơ quan, 
doanh nghiệp hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết 
kiệm và hiệu quả bằng cách tắt các thiết bị điện khi 
không cần thiết, rút phích cắm ra khỏi ô điện khi không 
sử dụng… Từ đó, góp phần giúp ngành Điện giảm bớt 
sức nóng cho hệ thống lưới điện, thực hiện tốt công tác 
quản lý và vận hành an toàn

Ứng dụng công nghệ sửa chữa điện nóng hotline trên 
đường dây 22 kV đang mang điện

PC Nghệ An kiểm tra lưới điện và trạm biến áp phân phối 
trước mùa nắng nóng
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Theo dự báo, công suất cực đại (Pmax) của 
mùa hè năm 2022 tại Thanh Hóa sẽ tăng 
trưởng nóng từ 12 - 15%, trong khi đó, 
một số dự án nguồn điện bổ sung cho hệ 

thống điện đi vào hoạt động chậm hơn so với kế hoạch 
vì nhiều nguyên nhân khác nhau. Do vậy, bên cạnh việc 
triển khai đồng bộ các giải pháp chống quá tải mùa 
nắng nóng, thì Chương trình điều chỉnh phụ tải (DR) 
đang là một trong những giải pháp hữu hiệu giúp Công 
ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) vận hành an 
toàn và hiệu quả hệ thống điện.

Trải qua gần 03 năm triển khai DR tại tỉnh Thanh 
Hóa, các khái niệm “Điều chỉnh phụ tải - DR”, “Tiết 
giảm công suất” vào một số khung giờ cao điểm đã trở 
nên gần gũi với khách hàng sử dụng điện. Đặc biệt là các 
khách hàng thuộc nhóm ngành sản xuất, kinh doanh dịch 
vụ quy mô lớn. Những bỡ ngỡ, sự hoài nghi ban đầu của 
khách hàng tham gia DR đã dần được thay thế bằng sự 
tin tưởng, hợp tác và phối hợp chặt chẽ với ngành Điện.

Bắt đầu triển khai từ năm 2019, đối tượng mà DR 
hướng đến là khách hàng sử dụng điện trọng điểm 
có sản lượng điện tiêu thụ trên 03 triệu kWh/năm. 
Nối tiếp đến năm 2020, PC Thanh Hóa đã tích cực 
triển khai nhiều hoạt động để đẩy mạnh DR, cũng 
như mở rộng đối tượng tham gia chương trình đến 
tất cả các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 
01 triệu kWh/năm trở lên. Ngoài ra, PC Thanh Hóa 
còn khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp (DN), các 
cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tích cực tham gia 
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả. Toàn bộ khách hàng tham gia chương trình được 
thực hiện trên tinh thần tự nguyện, không làm ảnh 
hưởng đến hoạt động sản xuất của DN. Đặc biệt, khi 

tham gia chương trình, khách hàng sẽ tiết kiệm được 
chi phí do giảm nhu cầu sử dụng điện vào khung giờ 
cao điểm. 

Mặt khác, tham gia DR, khách hàng còn được 
hưởng lợi khi nhận được các dịch vụ hỗ trợ từ ngành 
Điện như: Hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong 
quá trình sử dụng điện của khách hàng; Sửa chữa điện, 
vệ sinh thiết bị điện miễn phí; Hỗ trợ, tư vấn miễn phí 
về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; Hỗ trợ 
chi phí bảo dưỡng hệ thống điện của khách hàng… Do 
vậy, tính đến hết tháng 4/2022, toàn tỉnh Thanh Hóa đã 
có 175 khách hàng tiêu thụ điện từ 01 triệu kWh/năm 
trở lên ký kết với PC Thanh Hóa tham gia DR với mục 
tiêu tiết giảm từ 230 - 300 MW vào cao điểm những 
ngày nắng nóng cục bộ. 

Năm 2022, kinh tế cả nước nói chung và của tỉnh Thanh Hóa nói riêng đang có sự bứt phá 
mạnh mẽ sau đại dịch Covid-19. Đi đôi với sự phát triển về kinh tế, kết hợp thêm việc miền 
Bắc đang dần bước vào cao điểm mùa nắng nóng, dự báo nhu cầu phụ tải trên địa bàn tỉnh 
sẽ tăng mạnh, nhất là phụ tải khu vực sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

KHÁCH HÀNG ĐỒNG HÀNH CÙNG NGÀNH ĐIỆN 
TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI

PC THANH HÓA: 

TUẤN LÊ

PC Thanh Hóa thường xuyên cập nhật nhu cầu sử dụng điện 
của Công ty Xi măng Long Sơn để có phương án cấp điện 
phù hợp
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Ông Hoàng Hải - Phó Giám đốc PC Thanh Hóa cho 
biết: “Những năm qua, song song với việc đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về lợi ích khi tham gia DR, Công 
ty cũng đã tiến hành rà soát, thực hiện nghiên cứu biểu 
đồ phụ tải và có chương trình làm việc vụ thể với từng 
khách hàng. Đặc biệt, PC Thanh Hóa còn tích cực hỗ 
trợ kiểm tra, đánh giá, tính toán các thông số sử dụng 
điện của từng dây chuyền sản xuất, máy móc thiết bị 
để khách hàng chủ động lập phương án quản lý nhu 
cầu điện, tiết giảm phụ tải để tiết kiệm chi phí sản xuất. 
Thời gian tới, ngành Điện Thanh Hóa sẽ tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai hơn nữa chương trình DR nhằm thu 
hút đông đảo khách hàng tham gia, qua đó góp phần 
làm giảm áp lực lên hệ thống điện, đảm bảo an ninh 
năng lượng quốc gia”.

Là một trong những DN đã có sự tích cực phối hợp 
với PC Thanh Hóa tham gia chương trình DR, ông Lê 
Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty Xi măng Long 
Sơn (phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 
Hóa) cho biết: “Tham gia DR, Công ty chúng tôi nhận 
thấy lợi ích từ chương trình này. Trước đây, Xi măng 
Long Sơn tiêu thụ khoảng 523 triệu kWh điện, tương 
đương trên 800 tỷ đồng tiền điện mỗi năm. Việc điều 
chỉnh phụ tải đã giúp cho Công ty chủ động trong điều 
hành sản xuất một cách hợp lý, đồng thời, thúc đẩy 
doanh nghiệp tích cực đầu tư công nghệ và thiết bị để 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. Từ sự hỗ trợ tư vấn 
của ngành Điện, hiện nay, Xi măng Long Sơn đã tiến 
hành thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng bằng bóng 
đèn tiết kiệm điện; Thiết kế, lắp đặt biến tần điều khiển 
vào các hệ thống máy móc để tiết kiệm điện… Đặc biệt, 
Công ty còn đầu tư, xây dựng nhà máy phát điện tận 
dụng nhiệt khí thải tại dây chuyền sản xuất xi măng với 
sản lượng đạt trên 168 triệu kWh (tương đương 26% 
lượng điện năng tiêu thụ của toàn nhà máy). Điều này 
đã góp phần làm giảm chi phí sản xuất, giảm giá thành, 
cũng như nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường”.

Còn đối với Công ty TNHH Thương mại Thái Sơn 
(KCN Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn), đại diện DN này nhận 
định: “Sẽ rất tốt nếu khách hàng sử dụng điện có cái 
nhìn đúng về chương trình DR. Bởi triển khai DR sẽ 
giúp DN tiết kiệm điện năng, đồng thời góp phần giúp 
cho hệ thống điện không còn bị quá tải, vận hành an 
toàn và ổn định. Đặc biệt, khi vào cao điểm mùa nắng 
nóng 2022, dự báo phụ tải của toàn tỉnh sẽ tăng cao 
đột biến, Công ty chúng tôi cam kết sẽ luôn sát cánh 
và đồng hành cùng với PC Thanh Hóa trong việc tiết 
giảm phụ tải khi có yêu cầu. Điều này góp phần làm 

giảm giảm công suất của hệ thống điện trong khung 
giờ cao điểm, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng, 
đồng thời giúp DN tiết kiệm chi phí do giảm nhu cầu 
sử dụng điện”.

Có thể thấy, việc phối hợp chặt chẽ và thực hiện 
tiết giảm công suất trong khung giờ cao điểm của 
chương trình DR đã không chỉ thể hiện sự chung tay, 
hỗ trợ của các DN đối với PC Thanh Hóa, mà còn thể 
hiện trách nhiệm với cộng đồng trong việc sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả. Tin tưởng rằng, thông qua những 
lợi ích thiết thực, sẽ có thêm nhiều DN trên địa bàn 
tỉnh Thanh Hóa tích cực hưởng ứng, cùng đồng hành 
với ngành Điện trong việc triển khai chương trình DR

PC Thanh Hóa làm việc với đại diện Công ty TNHH 
Thương mại Thái Sơn (bên phải) về chương trình DR

Ngành Điện Thanh Hóa nghiên cứu biểu đồ phụ tải để 
xây dựng phương án cấp điện tối ưu cho khách hàng
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Đường Lạch Tray, Thành phố Hải 
Phòng, chiều 28/4 chộn rộn hơn bình 
thường, nhất là đoạn phố qua số 16 
Lạch Tray - nơi Nhà máy bia Hà Nội 

- Hải Phòng tọa lạc. Nắng xuống, những làn gió biển 
thổi vào khiến cho không khí buổi chiều trở nên mát 
mẻ hơn. Từng tốp người phấn khởi rủ nhau vào nhà 
hàng 16 Lạch Tray để giải nhiệt và thử vị bia mới. 
Dường như, sau ngày lao động vất vả, người người 
được cởi bỏ những lo toan, để thưởng thú dư vị ngọt 
ngào của cuộc sống.

Đóng quân trên địa bàn Thành phố Hoa Phượng 
đỏ, với hơn 60 năm xây dựng, phát triển, Công ty Cổ 
phần Bia Hà Nội - Hải Phòng am tường về “cái Gu bia” 
của người Hải Phòng và lưu giữ điều đó như một nét 
đẹp văn hóa. Vì thế “chất men” bia Hải Phòng có đặc 
trưng riêng, được người Hải Phòng và các tỉnh miền 
Bắc mến mộ.

Bộ đôi sản phẩm Bia chai Hải Phòng 450ml, Bia 
lon Hải Phòng 330ml mới, được phát triển dựa trên 
nền tảng hai sản phẩm cũ là bia chai và bia lon đã 
được người tiêu dùng ưa chuộng. Trong đó, sản phẩm 
bia chai ra thị trường năm 2010, bia lon ra thị trường 
năm 2016. Những năm qua, thị trường bia Hải Phòng 
sôi động, với sự tham gia của nhiều hãng bia cả trong 
và ngoài nước. Sau thời gian tìm hiểu, nghiên cứu thị 
trường, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng đã 
quyết định thay đổi bộ nhận diện mới cho bộ đôi sản 
phẩm này. Khách hàng có thể nhận diện bộ đôi sản 
phẩm này qua Logo hoa phượng 5 cánh màu đỏ, cân 
đối, bao xung quang là ánh đèn tỏa sáng, bên trên là 
dòng chữ PREMIUM BEER trên nền xanh, bên dưới 
là dòng chữ HAI PHONG trên nền đỏ, toàn bộ Logo 
nằm trên nền ánh bạc sang trọng.

Trao đổi với ông Đinh Duy Hòa - Phó Giám 
đốc phụ trách thị trường Công ty Cổ phần Bia Hà 

Ngày 28/4/2022, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng tổ chức lễ ra mắt nhận diện 
bộ đôi sản phẩm Bia chai Hải Phòng 450ml, Bia lon Hải Phòng 330ml mới.

MINH NGỌC

RA MẮT NHẬN DIỆN BỘ ĐÔI SẢN PHẨM
BIA CHAI, BIA LON HẢI PHÒNG MỚI
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Nội - Hải Phòng được biết: Việc thay đổi nhận diện 
bộ đôi sản phẩm này nhằm đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, tạo sức hấp dẫn 
mới cho sản phẩm, thúc đẩy hiệu quả sản xuất kinh 
doanh. Đồng thời, đây cũng là hoạt động thiết thực 
của Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng hướng 
đến chào mừng kỉ niệm 67 năm ngày giải phóng 
Thành phố Hải Phòng (13/5/1955 - 13/5/2022) và 
Lễ hội Hoa Phượng đỏ diễn ra từ ngày 11/5 - 13/5 
sắp tới. Bộ đôi sản phẩm này “khoác trên mình bộ 
áo mới” sang hơn nhưng vẫn giữ nguyên chất bia 
Hải Phòng.

Chị Đinh Kim Liên - Bộ phận chạy bàn Công ty Cổ 
phần Bia Hà Nội - Hải Phòng chia sẻ: Tôi phục vụ tại 
nhà hàng này (số 16 Lạch Tray, Hải Phòng) đã 13 năm, 
với hàng nghìn lượt khách thì thấy khách hàng yêu mến 
bia Hải Phòng bởi hương vị bia đặc trưng. Uống bia 
giải khát đã trở thành một nhu cầu quen thuộc của 
mọi người. Bia Hải Phòng ngon thì họ mới đến thường 
xuyên. Bộ đôi sản phẩm mới có kiểu dáng sang trọng, 
lịch sự, rất phù hợp với các buổi tiệc tùng, cưới hỏi, 
tiếp khách... chắc chắn sẽ thu hút được khách hàng 
nhiều hơn nữa.

Qua gặp gỡ, trao đổi với khách hàng có mặt trong 
buổi ra mắt, nhiều người đánh giá, bội đôi sản phẩm 
này có hình thức bắt mắt, uống ngon và phù hợp với 
giới trẻ. Anh Trần Đức Hiếu (ở Dư Hàng Kênh, Hải 
Phòng) vui vẻ “chốt” nhanh: Bia Hải Phòng ngon, Bia 
Hải Phòng ok.

Ông Nguyễn Hoàng Nam (Lạch Tray, Hải 
Phòng) hào hứng chia sẻ: Tôi là “tín đồ” bia Hải 
Phòng. Chiều chiều, mấy anh em hay rủ nhau vào 
đây (Nhà hàng số 16 Lạch Tray), ngồi uống với 
nhau vài cốc bia, rồi tán gẫu dăm ba câu chuyện. 
Tôi đã uống nhiều loại bia nhưng thấy bia Hải 
Phòng đậm đà, khác biệt. Bia Hải Phòng đúng chất 
người Hải Phòng.

Hiện nay, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng 
sản xuất và cung cấp ra thị trường khoảng hơn 10 loại 
bia như: Bia hơi Hải Phòng, Bia tươi Hải Phòng, Bia 
tươi Amber, Bia chai Amber, Bia chai HAIPHONG 
SILVER,...Việc ra mắt nhận diện bộ đôi sản phẩm mới 
vào đầu hè chắc chắn sẽ tạo nên một cú hích, kích 
thích nhu cầu tiêu dùng bia của người Hải Phòng và 
miền Bắc

Ban Lãnh đạo Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng nâng 
ly chúc mừng sự kiện ra mắt nhận diện bộ đôi sản phẩm mới

Nhà báo Nguyễn Đừng - Tổng biên tập Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng (ngoài cùng bên trái) chúc mừng ông Trần Văn Trung 
- Giám đốc Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Hải Phòng (thứ 2 từ 
phải sang) tại sự kiện

Ông Đinh Duy Hòa - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Bia 
Hà Nội - Hải Phòng 
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NỖ LỰC VƯỢT KHÓ, HÓA “NGUY” THÀNH “CƠ”

Tiền thân là Xí nghiệp Dược phẩm II Nghĩa Bình 
hoạt động sản xuất dược phẩm từ năm 1980. Năm 1995, 
sau khi sáp nhập với một số đơn vị, Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) được thành lập. 
Gần nửa thế kỷ, Bidiphar luôn vươn lên tạo ra sức phát 
triển bền vững, xứng đáng với niềm tin của cổ đông.    

Năm 2021 là năm đầu tiên trong hoạt động kinh 
doanh dược phẩm, Bidiphar tách hoạt động bán hàng 
theo chiều dọc 3 kênh: OTC, ETC, Logistics. Không chỉ 
khẳng định vị thế là doanh nghiệp có nhiều sản phẩm 
thuốc generic chiếm thị phần lớn ở kênh ETC, năm 
2021, Công ty quyết tâm chinh phục kênh OTC. Vượt 
qua nhiều khó khăn do đại dịch, kênh này đã hái về 
những quả ngọt đáng nể, như: Số lượng nhà thuốc bán 
lẻ tăng từ 8.000 (năm 2020) lên 15.000 (cuối năm 2021); 
thiết lập được dữ liệu hơn 40.000 khách hàng; Doanh 
thu đạt 567,8 tỷ, tăng 9% so với kế hoạch, tăng trưởng 
116 % so với năm 2020.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Tổng 
Giám đốc Bidiphar Phạm Thị Thanh Hương chia sẻ: 
Năm 2021, Bidiphar cũng chịu chung tác động từ đại dịch 
Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, với danh mục sản 
phẩm đa dạng cùng đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm; 
Bidiphar đã nhanh chóng biến nguy thành cơ. Công ty 
tập trung sản xuất và cung ứng các mặt hàng chống dịch; 
thường xuyên sát cánh cùng các bệnh viện để nắm bắt 
nhu cầu và triển khai hoạt động sản xuất, cung ứng kịp 
thời nhu cầu điều trị. Ở thị trường OTC, Doanh nghiệp 
cũng tích cực triển khai chiến dịch mở rộng điểm bán, 
tăng cường mối liên kết với các nhà thuốc để đáp ứng kịp 
thời nhu cầu sử dụng thuốc trong mùa dịch; đẩy mạnh 
hoạt động truyền thông và bán hàng online... 

Tiếp nối đà tăng trưởng một cách toàn diện và vững 
chắc, tạo niềm tin cho toàn thể cổ đông khi kết quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh 2021 với nhiều kết quả 
nổi bật: Tổng doanh thu đạt 1.634,7 tỷ đồng, tăng 9%; 
Lợi nhuận trước thuế đạt 232,4 tỷ đồng, tăng 29%; Tổng 
thuế nộp ngân sách 91 tỷ đồng; thu nhập bình quân 
người lao động 9 triệu đồng/người/tháng.

BIDIPHAR CÓ THỂ CẠNH TRANH SÒNG PHẲNG 
VỚI CÁC TẬP ĐOÀN DƯỢC TRÊN THẾ GIỚI

Tiếp sau dòng sản phẩm thuốc tiêm điều trị ung thư 
đã được các bệnh viện tin dùng trong gần 10 năm qua, 
đến cuối 2021, đề tài nghiên cứu quy trình công nghệ 
sản xuất thuốc viên để điều trị ung thư của Bidiphar đã 
được nghiệm thu. Đây là một trong những đề tài cấp 
Nhà nước nằm trong dự án khoa học “Nghiên cứu phát 
triển và ứng dụng công nghệ để sản xuất một số thuốc 
dùng điều trị ung thư tại Công ty CP Dược - Trang thiết 
bị Y tế Bình Định”.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022:
BIDIPHAR NÂNG MỨC CHIA CỔ TỨC 

TỪ 20% LÊN 30%

VĂN THUẬN

Tin vui này làm nức lòng cổ đông Bidiphar tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào 
ngày 23/4 vừa qua. Trong vô vàn khó khăn của năm 2021, Công ty vẫn tiếp tục phát triển 
và duy trì được đà tăng trưởng toàn diện, nâng mức chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu 
từ 20% lên 30%.

Ông Nguyễn Văn Quá - Chủ tịch HĐQT Bidiphar trả lời ý kiến 
của cổ đông
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Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư công nghệ cao của Bidiphar

Cùng với việc nghiên cứu quy trình công nghệ, 
Bidiphar đã đầu tư lắp đặt dây chuyền sản xuất thuốc 
viên điều trị ung thư tại khu kinh tế Nhơn Hội. Theo 
dự kiến, dây chuyền này sẽ hoàn thành và đánh giá tiêu 
chuẩn GMP-WHO vào quý 3/2022. Sau đó thực hiện 
đánh giá GMP - EU dự kiến vào năm 2024 để chứng 
minh tiêu chuẩn chất lượng và có thể cạnh tranh sòng 
phẳng với các tập đoàn dược lớn trên thế giới.

HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI VỚI TẦM NHÌN MỚI

Liên tục nằm trong Top 10 doanh nghiệp Dược uy 
tín của Việt Nam, Bidiphar hướng đến mục tiêu Top 5 
vào năm 2025, doanh thu sản phẩm đạt 3.000 tỷ đồng. 
Trong đó, năm 2022 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 
trong chiến lược 5 năm với mục tiêu doanh thu 1.700 
tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 215 tỷ đồng; tỷ lệ chia cổ 
tức tối thiểu 20%.

Cũng trong năm nay, công tác đầu tư dự kiến tăng 
hơn 229 tỷ đồng, gồm nhiều hạng mục như: Đầu tư 
nhà máy sản xuất dược phẩm; Tiếp tục đầu tư nhà 
máy thuốc Viên ung thư giai đoạn 2; Cải tạo và nâng 
cấp dây chuyền SX thuốc tiêm bột Betalactam 1; Nhà 
máy OSD tại Nhơn Hội theo Tiêu chuẩn GMP-EU… 
Bidiphar dự kiến phát triển sản phẩm mới trong năm 
2022 là 35 sản phẩm; ứng dụng 02 công nghệ, kỹ thuật 
mới vào nghiên cứu sản phẩm mới. 

Trong thời gian tới, Bidiphar sẽ tiếp tục nghiên cứu, 
đẩy mạnh hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ với 
đối tác là các viện, trường, các tập đoàn dược phẩm lớn 
trên thế giới để sản xuất một số dòng sản phẩm đặc trị 
với công nghệ cao, dạng bào chế tiên tiến. Những dòng 

sản phẩm này sẽ tạo khác biệt cạnh tranh và sẽ góp 
phần quan trọng trong việc nâng tỷ trọng thuốc trong 
nước phục vụ nhu cầu điều trị của bệnh nhân và giúp 
người bệnh được điều trị thuốc với chất lượng tốt và 
chi phí hợp lý hơn

Cổ đông biểu quyết nâng mức cổ tức năm 2021 lên 30%

Bidiphar định vị thương hiệu từ chất lượng sản phẩm
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50 NĂM SAU NGÀY GIẢI PHÓNG
HOÀI ÂN

VĂN THUẬN

Ngày 17/4, tạị thị trấn Tăng Bạt Hổ, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định đã diễn ra sự kiện: Lễ 
kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng huyện Hoài Ân (19/4/1972 – 19/4/2022). Vào buổi sáng 
là buổi lễ truy điệu và an táng 60 hài cốt vừa tìm được của các liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng đã 
hy sinh tại đồi Xuân Sơn thuộc xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân từ năm 1966.

Tham dự buổi lễ, về phía Trung ương có 
ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung 
ương; Bà Võ Thị Ánh Xuân - Ủy viên 

Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng 
Phạm Hoài Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ 
trưởng Bộ Quốc phòng; Lãnh đạo các bộ, ngành Trung 
ương, Bộ Tư lệnh Quân khu V, Bộ Tư lệnh vùng 4 Hải 
quân, Sư đoàn 3 Sao Vàng.

 Về phía địa phương có các ông: Hồ Quốc Dũng 
- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Phi Long 
- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các 
đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Các đồng chí 
nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các lão thành 
cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng 
LLVT và đông đảo người dân huyện Hoài Ân, cũng 
như các địa phương trong tỉnh.

TỪ MỘT VÙNG ĐẤT ANH HÙNG TRONG 
CHIẾN TRANH

Hoài Ân là một huyện trung du phía Bắc của tỉnh 
Bình Định. Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước 
của quân và dân Bình Định nói riêng và Khu V nói chung, 
Hoài Ân là một trong những “chảo lửa” của chiến trường 
trọng điểm Bắc Bình Định và Quân khu V. Bom đạn quân 
thù đã giày xéo trên quê hương Hoài Ân ác liệt nhất. 
Chính nơi đây đã sinh ra, nuôi dưỡng và trưởng thành của 
Sư đoàn 3 Sao vàng Anh hùng - Sư đoàn chủ lực đầu tiên 
của Quân khu V. Chiến thắng Xuân - Hè năm 1972 đã tạo 
căn cứ địa vững chắc cho phong trào cách mạng, Hoài 
Ân trở thành bàn đạp giải phóng các vùng lân cận, mở 
ra vùng chiến lược quan trọng ở đồng bằng Trung Trung 
bộ, nối liền Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên, tạo ra 
thế và lực góp phần tạo nên cuộc tổng tiến công và nổi 
dậy mùa Xuân năm 1975.

Hoài Ân nói riêng, Bình Định nói chung rất tự hào 
khi biết rằng Hoài Ân là 1 trong 2 huyện đầu tiên của 
miền Nam được giải phóng từ ngày 19/4/1972 và giữ 
vững thành quả đó cho đến ngày thống nhất đất nước.

ĐẾN MỘT MÔ HÌNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP 
XANH - BỀN VỮNG

Chiến tranh đi qua, mảnh đất Hoài Ân chỉ còn lại 
tro tàn, đổ nát, tất cả hầu như bắt đầu từ con số không; 
Kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp lạc hậu. 
Hơn nữa, vị trí địa lý không thuận lợi cho việc mở rộng 
hợp tác đầu tư phát triển kinh tế; Trình độ đội ngũ cán 
bộ, nhất là về quản lý kinh tế chưa đáp ứng kịp yêu cầu 
của giai đoạn cách mạng mới…

Phát huy truyền thống cách mạng, từ ngày giải 
phóng đến nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
huyện Hoài Ân đã và đang viết tiếp trang sử hào hùng 
của quê hương, bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng 
đã đạt được, ra sức lao động, sản xuất xây dựng quê 
hương ngày càng phát triển.

Hoài Ân đã tiến từng bước vững chắc để sau 50 
năm giải phóng, kinh tế của huyện không ngừng phát 

Ông Hồ Quốc Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 
Bí Thư tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại buổi Lễ
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Cầu Phú Văn - công trình giao thông quan trọng kết nối huyện Hoài Ân và Thị xã Hoài Nhơn vừa được khánh thành

triển; Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; Đã khai 
thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát 
triển nông, lâm nghiệp toàn diện, từng bước nâng cao 
năng suất, chất lượng các loại cây trồng, vật nuôi mang 
thương hiệu riêng của huyện Hoài Ân.

Cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ, đáp ứng 
yêu cầu phát triển; Công nghiệp, thương mại - dịch vụ, 
văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; Quốc phòng - an ninh 
được tăng cường; Trật tự an toàn xã hội được giữ vững; 
Bộ mặt đô thị, nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc.

Đặc biệt, trong 10 năm gần đây, kinh tế của huyện 
không ngừng phát triển khá, đạt tốc độ tăng trưởng bình 
quân hằng năm trên 11%. Sản xuất nông nghiệp phát 
triển khá toàn diện theo hướng tập trung trang trại quy 
mô lớn, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu 
quả sản phẩm các loại cây trồng, vật nuôi. Nhiều nông 
sản từng bước khẳng định được giá trị, thương hiệu trên 
thị trường như: “Trà Gò Loi”, “Bưởi Hoài Ân”, “Heo 
Hoài Ân”, “Dừa xiêm Hoài Ân”, “Gà ta thả vườn Hoài 
Ân”, “Gạo hữu cơ”... Riêng ngành chăn nuôi heo chiếm 
hơn 67% cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp của huyện và 
luôn đứng đầu tỉnh về tổng đàn và chất lượng.

Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng kỹ thuật về giao thông, 
thủy lợi, các công trình phục vụ sản xuất và đời sống 
của nhân dân, gắn với xây dựng nông thôn mới và nông 
thôn mới nâng cao được quan tâm đầu tư xây dựng 
kiên cố và đồng bộ. Công tác chỉnh trang đô thị ngày 
càng chú trọng, tạo cho diện mạo của đất Trung du 
ngày càng khởi sắc, văn minh. Đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân không ngừng cải thiện và nâng cao.

HOÀI ÂN ĐANG HƯỚNG VỀ 50 NĂM SAU

Thời gian đến, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
trong huyện tiếp tục phát huy cao độ truyền thống anh 

hùng cách mạng, đoàn kết nhất trí, nêu cao ý chí tự lực, tự 
cường, chấp hành tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, 
của tỉnh, phát huy tối đa các nguồn lực, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đại hội 
Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trong tầm nhìn 50 năm đến, yêu cầu tiên quyết là 
phải tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống 
nhất trong toàn Đảng bộ, trong toàn dân. Thực hiện 
thật tốt công tác vận động nhân dân, tạo sự đồng thuận 
trước khi tiến hành từng công việc, từng hoạt động, 
nhất là triển khai các dự án, công trình dân sinh ảnh 
hưởng trực tiếp đến đời sống của cộng đồng dân cư.

Những bài học lịch sử trong quá trình bảo vệ và xây 
dựng quê hương; Sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời, sâu sát 
của cấp trên; Sự ủng hộ thường xuyên của các thế hệ 
nguyên cán bộ lãnh đạo và sự đồng thuận của toàn xã 
hội sẽ là nền tảng, là động lực để quê hương Hoài Ân 
tiếp tục vững bước trên đường phát triển 50 năm tới

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân (thứ nhất từ phải qua) 
trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân huyện Hoài Ân
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Đối với các nhóm mặt hàng xuất khẩu 
chủ lực và tiềm năng, vừa qua UBND 
tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các cơ quan 
chức năng xây dựng “Đề án đẩy mạnh 

xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, 
định hướng đến năm 2030”. Cùng với đó là những 
chính sách phù hợp đối với các nhóm mặt hàng như: 
May mặc/hàng dệt (khăn bông)/hàng xơ, sợi; hàng thủ 
công mỹ nghệ; nông sản thực phẩm; hàng sứ dân dụng; 
da giày; thiết bị điện tử, mặt hàng điện và điện tử; linh 
kiện, phụ tùng, sản phẩm kim loại… Những chính sách 
ấy đã hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) đầu tư công 
nghệ, phát triển sản phẩm, tăng cường quảng bá, giới 
thiệu thông tin về sản phẩm, hỗ trợ hoạt động xúc tiến 
đầu tư, xúc tiến thương mại, nhằm đáp ứng nhu cầu và 
thị hiếu của thị trường trong nước và quốc tế.

Theo báo cáo thống kê của tỉnh Thái Bình, chỉ tính 
riêng tháng 02 và hai tháng đầu năm 2022, tổng mức 
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 02 ước 
đạt 4.777 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước và tăng 
11% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng ước đạt 9.627 tỷ 
đồng, tăng 10,8% so với cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu tháng 02 ước đạt 151 triệu USD, tăng 44,2%; 
lũy kế hai tháng ước đạt 350 triệu USD, tăng 43% so 
với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu tháng 02 ước đạt 
164 triệu USD, tăng 90,6%; lũy kế hai tháng ước đạt 368 
triệu USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ.

Để phát huy hiệu quả của Đề án, Sở Công Thương 
Thái Bình sẽ triển khai sâu rộng các hoạt động như: 
Tuyên truyền về lợi ích phát triển xuất khẩu cho DN, 
hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh; Quảng bá các DN, 
đơn vị xuất khẩu điển hình thông qua các hoạt động 
truyền thông; Tổ chức đào tạo, tập huấn cho các tổ 
chức, cá nhân về lĩnh vực xuất nhập khẩu; Triển khai 

các chương trình giao thương, kết nối cung cầu hàng 
hóa giữa Thái Bình và các địa phương tăng nguồn hàng 
xuất khẩu…

Đối với mặt hàng may mặc/hàng dệt(khăn bông)/
hàng xơ, sợi, nhiệm vụ chủ yếu là: Nâng cao giá trị gia 
tăng của mặt hàng may mặc, giảm dần tỷ trọng gia công 
và mở rộng thị trường, đa dạng hoá thị trường xuất khẩu: 
Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Liên Bang 
Nga... Hình thành các khu, cụm các nhà máy dệt may 
để tạo tính liên kết trong sản xuất nhằm phân công lao 
động và tăng tính chuyên môn hóa. Thu hút các DN đầu 
tư vào các công đoạn trong chuỗi cung ứng sản phẩm 
dệt may, xơ sợi, nhằm đáp ứng được các quy tắc xuất 
xứ, hưởng ưu đãi thuế quan khi xuất khẩu tới các nước 
thành viên trong FTA (CPTPP, EVFTA) và tạo thêm 
nhiều việc làm cho lao động. Đồng thời, tạo điều kiện để 
DN dệt may đầu tư công nghệ sản xuất mới, hiện đại. 
Tăng cường liên kết/phối hợp các đơn vị đào tạo nguồn 

THÁI BÌNH:
ĐẨY MẠNH CÁC NHÓM MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC

NHẰM THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

CÔNG ĐĂNG

Những năm qua, Thái Bình xác định phát triển xuất khẩu hàng hóa tăng trưởng và bền 
vững chính là động lực thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu trên địa bàn tỉnh. Dự 
kiến tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 2.759,9 triệu 
USD, tăng bình quân từ 10,5%/năm.

TTKC tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị phổ biến về xuất khẩu 
hàng hóa giai đoạn 2021-2025 
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nhân lực ngành dệt may cho tỉnh Thái Bình để tập trung 
vào khâu tiết kế thời trang, thiết kế mẫu dập, phát triển 
sản phẩm, quản trị chuỗi cung ứng, quản lý đơn hàng, 
nhằm nâng cao năng suất, trình độ quản lý của DN dệt 
may, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Với hàng thủ công mỹ nghệ, Sở Công Thương xác 
định: Xây dựng Quy hoạch mạng lưới làng nghề, nhằm 
bảo tồn và cung cấp vùng nguyên liệu, liên kết chặt chẽ 
với các tỉnh có vùng cung cấp nguyên liệu để đảm bảo 
phục vụ phát triển sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ xuất khẩu. Xây dựng các đề án phát triển thương 
hiệu cho các làng nghề và một số sản phẩm tiêu biểu 
của làng nghề thủ công mỹ nghệ.

Sở Công Thương cũng sẽ hỗ trợ DN nghiên cứu về 
giống và kỹ thuật canh tác nhằm tăng cường sản lượng 
và giảm bớt các mối đe doạ dịch bệnh đối với hàng 
nông sản thực phẩm. Khuyến khích đầu tư vào các nhà 
máy chế biến nhằm nâng cao khả năng chế biến sâu, đa 
dạng hóa các kênh phân phối. Xây dựng chuỗi liên kết 
giữa DN chế biến xuất khẩu với hộ sản xuất chăn nuôi, 
nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định có chất lượng cao 
phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu.

Trong lĩnh vực hàng sứ dân dụng, cần củng cố thị 
trường truyền thống và phát triển thị trường mới như: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, EU. Tăng cường công tác xúc 
tiến thương mại thông qua các hội chợ, triển lãm lớn, 
có uy tín trong và ngoài nước, ứng dụng thương mại 
điện tử, xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm 
trên internet, hỗ trợ tham gia sàn giao dịch thương mại 
điện tử của tỉnh nhằm phát triển thị trường tiêu thụ 
sản phẩm.

Với hàng da giày, nhiệm vụ được xác định là: Đầu 
tư dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến, thân thiện 
với môi trường trong sản xuất, kinh doanh ngành hàng 
da giày. Đẩy mạnh và nghiên cứu và phát triển (R&D), 
ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới hoàn toàn 
công nghệ, hoàn thiện sản phẩm, nâng cao tỷ trọng 
nội địa hóa trong chế tạo các hệ thống thiết bị đồng 
bộ. Tận dụng tối đa ưu đãi thuế quan từ các FTA. Chủ 
động cung cấp thông tin cho các DN về các hàng rào 
kỹ thuật đối với các thị trường nhập khẩu: Các tiêu 
chuẩn kỹ thuật của sản phẩm; tiêu chuẩn trách nhiệm 
xã hội, môi trường…

Về lĩnh vực thiết bị điện tử, mặt hàng điện và điện 
tử, nhiệm vụ đặt ra là: Tận dụng các lợi thế từ các Hiệp 
định thương mại song phương (FTA), nhất là thị trường 
EU, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước 
trong khu vực sẽ tạo điều kiện cho hàng Việt Nam tiếp 

cận thuận lợi hơn. Chuyển dịch cơ cấu xuất khẩu hàng 
điện tử theo hướng đẩy mạnh các mặt hàng có giá trị 
gia tăng cao; chú trọng đổi mới công nghệ, thiết bị, đẩy 
mạnh sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng có kim ngạch 
lớn, có khả năng đạt tốc độ tăng trưởng cao. Áp dụng 
thí điểm một cụm công nghiệp điện tử, nhằm phát triển 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) với những ưu đãi cần thiết 
để khuyến khích liên kết sản xuất giữa các DN, trong 
đó hạt nhân là các công ty đa quốc gia.

Với mảng linh kiện, phụ tùng, sản phẩm kim loại, 
sẽ có chính sách ưu tiên, khuyến khích các tập đoàn đa 
quốc gia và các công ty vệ tinh của các tập đoàn đã 
và đang đầu tư sản xuất tại Việt Nam đến đầu tư tại 
Thái Bình. Hỗ trợ DN tham gia các hội chợ, triển lãm 
chuyên ngành tại nước ngoài như ASEAN, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, EU, Hoa Kỳ. Kết nối, trao đổi thông tin với 
các tổ chức, hiệp hội CNHT cung cấp các thông tin 
chính sách, pháp luật, thị trường công nghệ, giúp kết 
nối DN với thị trường; tăng cường quảng bá, giới thiệu 
thông tin về các sản phẩm; xây dựng cơ sở dữ liệu về 
cung ứng linh kiện phụ tùng làm cơ sở xúc tiến liên kết 
giữa DN với các DN sản xuất lắp ráp trong nội địa và 
hỗ trợ hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại 
trong và ngoài nước.

Những lợi thế và tiềm năng của Thái Bình là rất lớn, 
đòi hỏi chính quyền và người dân, DN cần khai thác 
hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo an 
ninh trật tự và bảo vệ môi trường, đáp ứng yêu cầu chất 
lượng, giá thành, mẫu mã… đối với các mặt hàng tham 
gia vào thị trường xuất khẩu đem lại nhiều lợi ích cho 
người dân, DN, góp phần vào phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Thái Bình nói riêng và cả nước nói chung

May mặc xuất khẩu là lĩnh vực có thế mạnh tại Thái Bình
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Trong những năm qua, tỉnh Thái Bình luôn 
chú trọng đến đầu tư phát triển sản xuất, 
phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh và 
thu hút sự tham gia của các thành phần 

kinh tế; đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, chủ động khai 
thác cơ hội và những lợi thế từ hội nhập kinh tế quốc 
tế để mở rộng thị trường xuất khẩu. Đặc biệt, từ Hiệp 
định thương mại FTA mà Việt Nam đã tham gia, tạo 
thuận lợi cho doanh nghiệp, giúp hàng hóa của tỉnh 
Thái Bình có năng lực cạnh tranh cao và thâm nhập vào 
các thị trường tốt hơn.

Thực hiện Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 
17/12/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc giao dự toán 
thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, Sở Công Thương 
giao cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp (TTKC) tỉnh Thái Bình tổ chức “Hội nghị 
phổ biến, triển khai Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa 
tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 
2030 và Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (Hiệp định RCEP) cho các tổ chức, cá nhân 
làm công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh Thái Bình”.

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban 
ngành của tỉnh; lãnh đạo TTKC, Phòng kinh tế hạ tầng 
các huyện, thành phố; các cơ quan thông tin đại chúng 
của Trung ương và địa phương, cùng đại diện 260 xã, 
phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Khai mạc hội nghị, bà Trần Thị Diễn - Phó Giám đốc 
TTKC tỉnh Thái Bình khái quát quá trình hoạt động của 
TTKC tỉnh, trong thời gian qua đã đồng hành cùng người 
dân, doanh nghiệp triển khai các chương trình khuyến 
công với mục tiêu hỗ trợ phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp. Chương trình bước đầu đã hỗ trợ, khuyến 
khích các cơ công nghiệp nông thôn (CNNT) thúc đẩy 
sản xuất, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực quản 
lý, nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đó nâng cao năng 
lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ. Mặt khác, 
khuyến khích các cơ sở CNNT khai thác hiệu quả tiềm 

năng, nguồn nguyên nhiên, vật liệu sẵn có, tạo ra giá trị 
sản xuất chung của ngành, sự chuyển dịch cơ cấu CNNT 
theo hướng công nghiệp hóa.

Qua đó, trên cơ sở Luật quản lý thương mại, Nghị 
quyết của Hội đồng nhân dân và Quyết đinh của Thủ 
tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược xuất nhập 
khẩu hàng hóa, UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quyết 
định số 507/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 phê duyệt Đề 
án đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai 
đoạn 2021-2025, định hướng dến năm 2030 và Quyết 
định số 482/QĐ-UBND ngày 04/3/2022 ban hành triển 
khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn 
diện khu vực (Hiệp định RCEP).

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Ngọc Phúc - Phó 
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình cho rằng: 
Xuất khẩu hàng hóa là một trong những định hướng 
chiến lược quan trọng của Đảng và Nhà nước trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trên cơ 
sở khai thác lợi thế của từng địa phương. Để đạt mục 
tiêu xuất khẩu các loại hàng hóa sản xuất tại địa phương 
cần phát triển Khu kinh tế thành một trong những trung 

ĐẨY MẠNH XUẤT KHẨU HÀNG HÓA
TẠO NỀN TẢNG VỮNG CHẮC THÚC ĐẨY 
TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TỈNH THÁI BÌNH

CÔNG DU 

Đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa, phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương là động lực 
thúc đẩy phát triển kinh tế, phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững.

Đông đảo các đại biểu đến tham dự Hội nghị
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tâm giao lưu hàng hóa, dịch vụ lớn của vùng Đồng bằng 
Sông Hồng với cả nước và các tỉnh trên tuyến hành lang 
kinh tế ven  biển. Việc tận dụng lợi thế từ các Hiệp 
đinh thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định đối tác 
toàn diện khu vực RCEP, nhằm thúc đẩy hoạt đông xuất 
khẩu tương xứng với tiềm năng, lợi thế phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đến năm 2025, 
chiến lược xuất khẩu của Việt Nam và Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Trên cơ sở đó, việc đẩy 
mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm 
cho người lao động, thực hiện thành công mục tiêu xuất 
khẩu mà Nghi quyết  Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc TTKC tỉnh Thái Bình cho biết: UBND tỉnh Thái 
Bình vừa phê duyệt Đề án đẩy mạnh xuất khẩu hàng 
hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 
năm 2030. Đây là một đề án mang tính chiến lược rất 
quan trọng, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp 
có rất nhiều cơ hội đầu tư phát triển sản xuất, nâng 
cao chất lượng tăng trưởng xuất khẩu, thúc đẩy phát 
triển những ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu mới, nhất 
là những mặt hàng công nghệ cao; khuyến khích phát 
triển sản phẩm qua chế biến, đưa các sản phẩm có thế 
mạnh tiếp cận thị trường trong và ngoài nước.

Với mục tiêu xuất khẩu hàng hóa với tốc độ tăng 
trưởng cao và bền vững, làm động lực thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết 
việc làm; chuyển dịch cơ cấu hàng xuất khẩu theo hướng 
đẩy mạnh xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng 
cao, tăng sản phẩm chế biến, chế tạo thông qua việc đầu 
tư cho mặt hàng xuất khẩu địa phương, hạn chế xuất 
khẩu sản phẩm thô; chủ động tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu của sản phẩm xuất khẩu. huy động mọi nguồn 
lực trong và ngoài nước theo hướng xã hội hóa để phát 

triển sản xuất, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao. 

Các mục tiêu cụ thể: Phấn đấu Tổng kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 đạt 
2.759,9 triệu USD, tương ứng với tốc độ tăng trưởng 
bình quân từ 10%/năm; tỷ lệ kim ngạch xuất khẩu so 
với GRDP của tỉnh đạt trên 50% đến năm 2025; nhóm 
hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp chiếm 
tỷ trọng 95-96% trong tổng kim ngạch xuất khẩu; nhóm 
hàng nông sản, thủy sản chiếm 2,5%.

TS Nguyễn Gia Tín - Phó Hiệu trưởng Trường Đại 
học Lương Thế Vinh, đã phổ biến tại Hội nghị về “Đề án 
đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 
2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Ông cho rằng: 
Người dân, doanh nghiệp cần tận dụng tối đa từ Đề án 
này; đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh là 
những mặt hàng có thế mạnh, có sức tiêu thụ ổn định, 
thị trường đa dạng, có lợi thế cạnh tranh như may mặc, 
da giày, xơ, sợi, linh kiện, phụ tùng, sản phẩm kim loại, 
một số mặt hàng nông sản như: Gạo, Nghêu, Rutin hòe…

Cần đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, mở 
rộng thị trường xuất khẩu, khai thác sâu thị trường truyền 
thống, nhất là thị trường  các nước mà Việt Nam đã ký 
kết các Hiệp định thương mại tự do. Các doanh nghiệp 
cần thực hiện các phương pháp tiếp cận thị trường theo 
xu hướng hiện đại, ứng dụng không gian mạng thông qua 
việc thuê gian hàng của các website bán hàng trực tuyến 
lớn trên thế giới như: Amazon, Alibaba, Ebay… hay tại 
Việt Nam như: Tiki, Lazada, Shopee, Voso…

Qua đó, các doanh nghiệp mở rộng và đa dạng 
hóa thị trường xuất khẩu, củng cố và phát triển các thị 
trường đã có và tìm kiếm thêm các thị trường, bạn hàng 
mới, giảm xuất khẩu qua các thị trường trung gian. Tận 
dụng các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã 
ký kết và thực hiện để phát triển thị trường xuất khẩu 
hàng hóa hiệu quả và bền vững

Bà Trần Thị Diễn - Phó Giám đốc TTKC tỉnh Thái Bình phát biểu 
tại Hội nghị

Ông Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 
Thái Bình phát biểu tại Hội nghị
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THÁI BÌNH: XÁC ĐỊNH THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU CHỦ LỰC
NHẰM PHÁT TRIỂN KINH TẾ, ĐEM LẠI NHIỀU LỢI ÍCH

CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP

CÔNG CHUYỀN

Trong thời gian qua, tỉnh Thái Bình đã có những chủ trương hỗ trợ, giúp các doanh nghiệp 
(DN) khai thác hiệu quả và tận dụng tối đa những lợi thế đem lại của các Hiệp định thương 
mại FTA mà Việt Nam đã tham gia, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực (Hiệp 
định RCEP) đã được ký kết. 

Theo Quyết định số 507/QĐ-UBND về 
việc phê duyệt Đề án đẩy mạnh xuất khẩu 
hàng hóa tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021-
2025, định hướng đến năm 2030, UBND 

tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng của 
tỉnh rà soát, điều chỉnh đề án phát triển, kế hoạch sản 
xuất công nghiệp, nông nghiệp; tạo cơ chế, hành lang 
pháp lý thông thoáng để thu hút các nguồn lực thuộc 
mọi thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành có lợi thế 
trong sản xuất và xuất khẩu; bổ sung danh mục các lĩnh 
vực, dự án đầu tư trọng điểm, các chính sách khuyến 
khích đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực sản xuất 
các mặt hàng phục vụ xuất khẩu.

Sở Công Thương Thái Bình được UBND tỉnh giao 
các nhiệm vụ như: Nghiên cứu thị trường có liên quan 
đến xuất khẩu hàng hóa chủ lực của tỉnh; Xây dựng quy 
chuẩn kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế đáp ứng với thị 
trường xuất khẩu; Điều tra, khảo sát, thống kê về tình 
hình xuất khẩu và xây dựng kế hoạch phát triển hàng 

hóa xuất khẩu theo ngành hàng, đặc biệt là các lĩnh vực 
có tiềm năng xuất khẩu cao; Phát triển các giải pháp xây 
dựng nội dung tiếp thị trực tuyến dành cho sản phẩm 
xuất khẩu; Duy trì Cổng thông tin quản lý hoạt động 
xuất nhập khẩu hàng hóa; Đào tạo, tập huấn cho cán bộ 
quản lý Nhà nước, doanh nghiệp xuất nhập khẩu kiến 
thức về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam là 
thành viên; Kiến thức phòng hộ thương mại…

Đối với các thị trường xuất khẩu hàng hóa hiện nay 
như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ, EU, 
ASEAN, Hồng Kông/Đài Loan, Australia, NewZealand, 
Liên bang Nga, Chi-lê, Ấn Độ, Canada…, các doanh 
nghiệp chủ động xây dựng chiến lược kinh doanh xuất 
nhập khẩu phù hợp với phân khúc thị trường; nắm chắc 
các quy tắc xuất xứ, lộ trình giảm thuế quan và các ưu 
đãi khác từ các FTA mà Việt Nam đã ký kết. Bên cạnh 
đó, các DN cũng cần đổi mới cách thức hoạt động xúc 
tiến thương mại, tìm kiếm thị trường; khai thác hiệu 
quả những tiện ích công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng 

Sở Công Thương tổ chức Hội nghị đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa tại Thái Bình
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dụng sàn thương mại điện tử nhằm tiếp cận thị trường, 
tiết kiệm chi phí…

Với thị trường Trung Quốc, cần cập nhật chính 
sách, quy định mới của Trung Quốc về nhập khẩu, 
thông tin đến DN xuất nhập khẩu để có giải pháp ứng 
phó, nhằm hạn chế các rủi ro; kịp thời tháo gỡ khó 
khăn vướng mắc cho doanh nghiệp liên quan đến thủ 
tục xuất nhập khẩu vào thị trường này. Củng cố và đẩy 
mạnh xuất khẩu những mặt hàng chủ lực. Định hướng 
doanh nghiệp chuyển dần xuất khẩu theo hình thức 
chính ngạch và thanh toán bằng L/C.

Với hai thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, phải tận 
dụng mối quan hệ hiện có với DN đã đầu tư và phát 
triển tại tỉnh và cả nước để kết nối giao thương, đẩy 
mạnh xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường này. Tận 
dụng ưu đãi từ các Hiệp định thương mại tự do VKFTA 
và VJEPA để đẩy mạnh xuất khẩu.

Ở Hoa Kỳ, tăng cường liên kết với các DN đã xuất 
khẩu sang trị trường Mỹ để có những khuyến cáo về 
tình thị trường, thông tin kịp thời cho các doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh; Tổ chức các đoàn đi hội chợ, triển lãm 
quốc tế chuyên ngành để khảo sát thị trường tìm đối tác, 
bạn hàng; Mời các đoàn doanh nghiệp của Mỹ hoặc các 
doanh nghiệp của Mỹ có hoạt động đầu tư tại Việt Nam 
đến làm việc, hội thảo, gặp gỡ doanh nghiệp và tham dự 
hội chợ, triển lãm (trong bối cảnh dịch Covid-19 nghiên 
cứu tổ chức theo hình thức trực tuyến); Duy trì gia công, 
xuất khẩu và phân phối qua trung gian để từng bước 
thâm nhập hàng hóa vào thị Mỹ với số lượng lớn hơn; 
tiếp tục đầu tư đổi mới trang thiết bị; tập trung đầu tư 
vào công nghệ thiết kế, nâng cao chất lượng và thực hiện 
đa dạng hóa sản phẩm, hình thức, mẫu mã phù hợp với 
yêu cầu của người tiêu dùng.

Đối với các nước EU, phải tận dụng EVFTA để thúc đẩy 
xuất khẩu nhóm hàng thị trường EU có nhu cầu nhập khẩu 
mà Thái Bình có lợi thế so sánh là dệt may, xơ polyester, 
hàng thủ công mỹ nghệ, giày dép, điện tử, hàng sứ dân 
dụng, hàng thủy hải sản… Xây dựng kênh phân phối hàng 
hóa nhằm xuất khẩu trực tiếp vào hệ thống bán buôn/
bán lẻ tại một số thị trường lớn như Đức, Pháp, Ý, Hà 
Lan… Tăng cường công tác xúc tiến xuất khẩu sang thị 
trường EU: Tổ chức/tham gia hội chợ, triển lãm và hội 
thảo chuyên đề tại Việt Nam và EU, nghiên cứu, tìm hiểu 
thị trường thông qua Phòng Thương mại và Công nghiệp 
các nước EU tại Việt Nam, Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, Cục Xúc tiến thương mại và các Tham 
tán thương mại Việt Nam ở nước ngoài. Lập kênh thông 
tin về thị trường EU để nghiên cứu, đưa ra những cảnh 
báo sớm về những rào cản kỹ thuật của EU để doanh 
nghiệp xuất khẩu có giải pháp kịp thời.

Ngoài ra, đối với các nước ASEAN, tiếp tục đẩy 
mạnh xuất khẩu các nhóm hàng nông sản và tăng 
cường xuất khẩu hàng công nghiệp như: Dệt may, điện 
tử, máy móc thiết bị phụ tùng; Nâng cao tính cạnh 
tranh về giá cho sản phẩm xuất khẩu.

Tại Hồng Kông/Đài Loan, cần tăng cường chất 
lượng các mặt hàng xuất khẩu. Kết nối giao thương giữa 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với các doanh nghiệp 
tại thị trường này, nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Thúc đẩy 
xuất khẩu nhóm mặt hàng mà Thái Bình có lợi thế so 
sánh là dệt may, thủ công mỹ nghệ, giày dép. 

Ở Australia và New Zealand, phổ biến đến các 
doanh nghiệp về luật pháp kinh doanh và tập quán tiêu 
dùng. Tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có thế mạnh 
và duy trì gia công, xuất khẩu, phân phối qua trung 
gian để đưa hàng hóa vào thị trường khó tính này. Đẩy 
mạnh gắn kết với hệ thống các nhà phân phối và doanh 
nghiệp theo dạng B2B (doanh nghiệp tới doanh nghiệp) 
để tìm chỗ đứng vững chắc cho hàng hóa xuất khẩu.

Tại các nước khác như: Liên bang Nga, Chi-lê, Ấn 
Độ, Canada…, cần cập nhật tình hình thị trường, hỗ 
trợ doanh nghiệp các thông tin về các rào cản trong 
hoạt động xuất khẩu; Kết nối với các Tham tán thương 
mại tại các quốc gia xuất khẩu để tìm kiếm thị trường; 
Tăng cường gắn kết với hệ thống các nhà phân phối và 
doanh nghiệp theo dạng B2B (DN với DN)...

Cùng với việc ban hành các chính sách phù hợp, kịp 
thời này của Tỉnh, hy vọng sẽ giúp các DN xuất khẩu 
dễ dàng tiếp cận những thị trường truyền thống và khai 
thác các thị trường tiềm năng, nhằm đẩy mạnh xuất 
khẩu hàng hóa trên thị trường, giúp các DN hoạt động 
hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đồng thời khẳng định chỗ 
đứng của các sản phẩm hàng hóa của Thái Bình trên thị 
trường quốc tế

Đại diện các tổ chức, doanh nghiệp tham dự Hội nghị
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Năm 2021, trọng tâm trong hoạt động 
khuyến công của tỉnh Thái Bình chính 
là khuyến khích các DN đổi mới thiết 
bị, công nghệ, tăng năng suất, chất 

lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao khả năng cạnh 
tranh cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). 
Đặc biệt, trong bối cảnh thị trường cạnh tranh quyết 
liệt như hiện nay, DN nào biết đầu tư đổi mới công 
nghệ, tiết giảm chi phí, nâng cao chất lượng và hạ giá 
thành sản phẩm thì DN đó sẽ có nhiều lợi thế trong 
cạnh tranh thị trường và tiêu thụ sản phẩm. 

Từ năm 2017, DN tư nhân Điện cơ Thiên Thuận đã 
đầu tư hơn 30 tỷ đồng xây dựng nhà xưởng, mở rộng 
sản xuất trên diện tích hơn 4.000m2. Từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia, TTKC tỉnh Thái Bình đã tư vấn 
và hỗ trợ 800 triệu đồng cho DN. Với số “vốn mồi” 
ban đầu cộng với vốn đối ứng từ chính DN, Điện cơ 
Thiên Thuận đã đầu tư nhiều máy móc hiện đại, chú 
trọng nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến, tự 
động hóa dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng, 
hạ giá thành sản phẩm, tạo sức cạnh tranh của hàng hóa 
trên thị trường. 

Ông Hà Văn Hải, Giám đốc TTKC Thái Bình cho 
biết: “Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia, 
Trung tâm đã nghiên cứu, phân tích đánh giá và triển 
khai nhiều đề án hỗ trợ mô hình trình diễn kỹ thuật và 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị kỹ 
thuật tiên tiến trong sản xuất kinh doanh tại các DN, 
cơ sở CNNT. Trong đó, Điện cơ Thiên Thuận là một 
trong những ví dụ điển hình với việc ứng dụng công 

nghệ mới, hiện đại, tiên tiến, đảm bảo các tiêu chuẩn 
kỹ thuật về môi trường, hiệu quả về kinh tế, tài chính 
đối với DN và xã hội, tạo công ăn việc làm ổn định cho 
trên nhiều lao động địa phương, góp phần quan trọng 
phát triển kinh tế địa phương”. 

Điện cơ Thiên Thuận đã đầu tư hàng chục tỷ đồng, 
lắp 04 robot làm việc tại bộ phận hàn và phun sơn. 
Năng suất làm việc của 01 rô bốt thay thế sức lao động 
của từ 8 - 10 công nhân. Cánh tay rô bốt hoạt động 
hoàn toàn tự động. Thay vì hàng chục lao động kỹ 
thuật phải làm việc thường xuyên, giờ đây DN chỉ cần 
02 lao động, trong đó một lao động đứng máy và một 
kỹ sư lập trình để điều khiển và sử dụng 3 cánh tay rô 

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) 
tỉnh Thái Bình đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp (DN) ứng dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Điển hình nhất phải kể đến DN tư 
nhân Điện cơ Thiên Thuận ở xã Thụy Thanh (huyện Thái Thụy) đã đầu tư 4 cánh tay rô bốt 
và tiến hành đổi mới dây chuyền sản xuất để nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
tạo sức cạnh tranh trên thị trường.

MINH LÊ

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 
TỪ “VỐN MỒI” KHUYẾN CÔNG

ĐIỆN CƠ THIÊN THUẬN:

Ông Nguyễn Như Lĩnh - Giám đốc DN Điện cơ Thiên Thuận 
hướng dẫn công nhân thao tác sản xuất
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bốt. Chất lượng các mối hàn của những cánh tay rô bốt 
bền, đẹp, bảo đảm kỹ thuật. Ngoài ra, DN còn đầu tư 
các loại máy móc hiện đại, tự động hóa cao vào sản 
xuất như: máy cắt, tiện, máy ép thép… 

Hướng tới mục tiêu tự động dây chuyền sản xuất 
máy nông nghiệp, cùng với việc đầu tư các cánh tay rô 
bốt, DN Điện cơ Thiên Thuận còn nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo hệ thống gá định vị cho rô bốt hàn, sơn để ghép 
các bộ phận gá giúp rô bốt thao tác thuận tiện hơn. Bộ 
gá được coi là phụ kiện quan trọng giúp các rô bốt hoạt 
động ổn định, hiệu quả, tăng sản lượng của máy, tiết 
kiệm chi phí nhân lực, giảm giá thành sản phẩm. Bộ gá 
hiện có 02 loại: Bộ gá tĩnh để hàn hoặc sơn các chi tiết 
nằm có đặc điểm nằm trong tầm tay với của cánh tay 
rô bốt có góc hàn, sơn rộng; bộ gá động giúp hàn hoặc 
sơn các chi tiết nằm ở khu vực có góc hẹp, góc nằm 
quá tầm với của rô bốt.

Hiểu được giá trị và tầm quan trọng của khoa học 
kỹ thuật đối với sự phát triển của một doanh nghiệp, 
DN tư nhân Điện cơ Thiên Thuận luôn chú trọng đổi 
mới công nghệ. Ngoài 4 rô bốt được nhập về, đơn vị 
cũng đã đầu tư các loại máy tự động như máy hàn, máy 
tiện… vào các khâu sản xuất. Việc áp dụng máy móc 
hiện đại, tự động hóa đã giúp DN giảm chi phí nhân 
lực, hạ giá thành sản phẩm. Từ 50 lao động, đến nay chỉ 
còn hơn 30 lao động. Mỗi năm doanh thu của DN đạt 
gần 40 tỷ đồng. 

Anh Phan Như Thành, công nhân Điện cơ Thiên 
Thuận cho biết, anh cũng như nhiều lao động trẻ tại 
đây đều được DN đào tạo từ chưa biết việc trở thành 
thợ lành nghề. Sau 5 năm làm việc, đến nay anh Thành 
đã làm chủ được máy móc tự động với mức thu nhập 
ổn định 7 triệu đồng/tháng. 

Ông Nguyễn Như Lĩnh, Giám đốc DN Điện cơ 
Thiên Thuận chia sẻ: “Từ nguồn kinh phí khuyến 
công và sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến công, DN 
của chúng tôi đã có được sự phát triển mạnh mẽ 
trong những năm gần đây. Sản phẩm máy móc nông 
nghiệp của chúng tôi không chỉ có mặt trên khắp cả 
nước, phục vụ hàng triệu bà con nông dân mà còn 
được xuất sang các nước Lào, Campuchia, Myanmar. 
DN đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại trị giá hàng 
chục tỷ đồng. Hiện nay, mỗi năm DN sản xuất được 
hơn 70.000 sản phẩm, tạo việc ổn định cho 30 lao 
động địa phương”. 

Không riêng DN tư nhân Điện cơ Thiên Thuận, mà 
còn rất nhiều DN trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được 
hỗ trợ ứng dụng máy móc, tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ các 
đề án khuyến công do Sở Công Thương triển khai. Từ 
đổi mới công nghệ và máy móc hiện đại, các DN, cơ sở 
CNNT nhanh chóng thích ứng, tồn tại, phát triển trong 
thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế 
sâu rộng hiện nay

Điện cơ Thiên Thuận đầu tư công nghệ cánh tay rô bốt trong sản xuất
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Ngày 04/5, Hội đồng bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu tỉnh Bắc Ninh đã 
tổ chức họp Ban Giám khảo báo 
cáo kết quả bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu năm 2022 của tỉnh 
tại Sở Công Thương.

Theo báo cáo của Sở Công 
Thương Bắc Ninh, năm 2022 tỉnh có 
18 cơ sở CNNT gửi 38 sản phẩm 
tham gia bình chọn thuộc 4 nhóm 
sản phẩm gồm: Thủ công mỹ nghệ 
(19 sản phẩm); Thiết bị, máy móc, 
dụng cụ và phụ tùng cơ khí (5 sản 
phẩm); Chế biến nông, lâm, thuỷ 

sản và thực phẩm (6 sản phẩm); 
Nhóm các sản phẩm khác (8 sản 
phẩm). Trong đó, 18 sản phẩm đạt 
điểm bình quân trên 70 điểm (đạt), 
20 sản phẩm đạt điểm bình quân 
dưới 70 điểm (không đạt).

Thông qua kết quả đánh giá, Hội 
đồng Bình chọn đã thống nhất đề 
nghị UBND tỉnh vinh danh 18 sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 
2022; Từ 18 sản phẩm này, lựa chọn 
08 sản phẩm tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực. 
Những sản phẩm được công nhận sẽ 
được trao cùng với sản phẩm OCOP 

của tỉnh tại Lễ khai mạc “Hội chợ 
triển lãm thương mại và sản phẩm 
OCOP - Bắc Ninh 2022”, dự kiến 
diễn ra vào ngày 10/5/2022

MH

Mới đây, UBND tỉnh Khánh 
Hòa đã ra quyết định phê duyệt Kế 
hoạch khuyến công của tỉnh năm 
2022 với tổng kinh phí hơn 2,1 tỷ 
đồng. Theo đó, UBND tỉnh giao 
Sở Công Thương chủ trì, phối hợp 
với các sở, ngành liên quan, UBND 
các huyện, thị xã, thành phố tổ 

chức triển khai thực hiện các đề án 
khuyến công đã được phê duyệt.

Hoạt động khuyến công năm 
2022 sẽ tập trung vào 3 nội dung 
trọng tâm gồm: Hỗ trợ các đơn vị 
thực hiện 12 đề án ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 

với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng; 
nâng cao năng lực quản lý và tổ 
chức thực hiện hoạt động khuyến 
công (hơn 342 triệu đồng) và hoạt 
động hỗ trợ phát triển sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(hơn 151 triệu đồng)

MH

BẮC NINH: 18 SẢN PHẨM ĐẠT TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2022

KHÁNH HÒA: PHÊ DUYỆT KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG NĂM 2022

Tháng 4/2022, Trung tâm 
Khuyến công & Xúc tiến thương 

mại tổ chức nghiệm thu đề án: 
“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị chế biến khô heo mác mật” của 
Hộ kinh doanh Dương Hữu Điện tại 
thôn Bình Thượng, xã Chiêu Vũ, 
huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Được biết, tổng kinh phí thực 
hiện đề án là 363.000.000 đồng, 
trong đó kinh phí khuyến công địa 
phương năm 2022 hỗ trợ đầu tư, 
mua sắm máy móc thiết bị sản xuất 
là 120.000.000 đồng, còn lại là vốn 
đối ứng của doanh nghiệp. Hộ kinh 
doanh Dương Hữu Điện đã đầu tư 
nhà xưởng và các máy móc thiết bị 
mới nhằm thực hiện chế biến khô 

heo mác mật để phục vụ cho thị 
trường trong nước với công suất 
24.000 kg khô heo mác mật/năm, tạo 
thêm việc làm cho 05 lao động địa 
phương với mức thu nhập trung bình 
khoảng 6 triệu đồng/người/tháng. 

Việc triển khai đề án nhằm 
phát huy tiềm năng, lợi thế của địa 
phương từ nguồn nguyên liệu sẵn có, 
tăng năng suất lao động, chất lượng 
sản phẩm, nâng giá trị sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn, góp phần vào 
việc thực hiện mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương

MINH HIẾU

BẮC SƠN - LẠNG SƠN: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC 
THIẾT BỊ CHẾ BIẾN KHÔ HEO MÁC MẬT

Có 18 sản phẩm đạt tiêu chí bình chọn 
CNNT tiêu biểu năm 2022

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị chế biến khô heo mác mật 
tại Hộ kinh doanh Dương Hữu Điện
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Theo Quyết định số 369/QĐ-
UBND của UBND tỉnh Bắc Giang 
về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng 
kinh phí khuyến công địa phương 
năm 2022, kinh phí khuyến công địa 
phương năm 2022 được UBND tỉnh 
phê duyệt là 3,5 tỷ đồng để thực 
hiện các nội dung gồm: 10 đề án hỗ 

trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ, ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến, 
tiến bộ khoa học công nghệ vào 
sản xuất; 02 đề án Hỗ trợ phát triển 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu, nâng cao năng lực quản 
lý doanh nghiệp, nhận thức và năng 

lực áp dụng sản xuất sạch hơn trong 
công nghiệp; 01 đề án Tư vấn trợ 
giúp cơ sở công nghiệp nông thôn; 
2 đề án Cung cấp thông tin, tuyên 
truyền; 2 đề án Nâng cao năng lực 
quản lý và tổ chức thực hiện hoạt 
động khuyến công

PV

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp 
với các đơn vị liên quan tiến hành 
nghiệm thu đề án khuyến công địa 
phương hỗ trợ không thu hồi kinh 
phí “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến chế biến cà phê 
rang xay tại huyện Đức Trọng” tại 
Công ty TNHH Lương Tùng. 

Đề án này có tổng mức đầu tư 
hơn 300 triệu đồng, trong đó kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 90 triệu 
đồng và kinh phí đối ứng của đơn vị 
là hơn 210 triệu đồng. Tại thời điểm 

nghiệm thu để tiến hành giải ngân, 
đơn vị đã thực hiện hoàn thành việc 
lắp đặt máy móc thiết bị và đưa vào 
vận hành và sản xuất. 

Tuy nguồn kinh phí hỗ trợ chưa 
nhiều xong đã kịp thời động viên 
doanh nghiệp trong việc đầu tư 
sản xuất, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. Trong bối cảnh phục hồi kinh 
tế sau đại dịch Covid-19, việc đầu 
tư hoàn chỉnh máy móc thiết bị của 
Doanh nghiệp trên là tín hiệu tích 
cực đối với việc tiêu thụ sản phẩm 
trên thị trường TT

UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ban 
hành Quyết định số 502/QĐ-
UBND ngày 23/3/2022 về việc 
bổ sung cụm công nghiệp (CCN) 
Đình Lập vào quy hoạch phát 
triển các CCN trong Quy hoạch 
phát triển công nghiệp tỉnh Lạng 
Sơn thời kỳ 2011 - 2020, xét đến 
năm 2025.

CCN Đình Lập có diện tích 
khoảng 71,3 ha, vị trí được xác định 
tại xã Đình Lập, huyện Đình Lập, 

tỉnh Lạng Sơn. Ngành nghề hoạt 
động chủ yếu là công nghiệp chế 
biến gỗ, nhựa thông, nông lâm sản, 
sản xuất vật liệu xây dựng, công 
nghiệp điện, điện tử, viễn thông, 
thiết bị y tế, điện lạnh, may mặc, 
chế biến thực phẩm, nước giải khát, 
kho vận và một số ngành nghề khác. 
Tổng mức đầu tư tạm tính của dự 
án là 680,9 tỷ đồng.

Theo UBND huyện Đình Lập, 
việc bổ sung quy hoạch CCN Đình 

Lập sẽ khai thác tốt tiềm năng, lợi 
thế của xã Đình Lập và các xã, thị 
trấn lân cận để phát triển kinh tế, 
tạo việc làm, tăng thu nhập cho 
lao động của địa phương, khai thác 
hiệu quả quỹ đất, góp phần thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn huyện Đình Lập, đồng thời 
thực hiện tốt việc thu hút và kêu gọi 
đầu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn tỉnh

THANH TRÀ

LÂM ĐỒNG: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC 
THIẾT BỊ TRONG CHẾ BIẾN CÀ PHÊ RANG XAY

LẠNG SƠN: BỔ SUNG CCN ĐÌNH LẬP VÀO QUY HOẠCH 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH

BẮC GIANG DÀNH 3,5 TỶ CHO HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG NĂM 2022

Máy móc, thiết bị mới được đầu tư từ 
nguồn kinh phí khuyến công địa phương
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Hiện nay, Thanh Hoá có khoảng 132 làng 
nghề với 36 nghề TTCN đang hoạt động. 
Trong đó có 2 nhóm làng nghề hoạt động 
hiệu quả, gồm: Nhóm làng nghề chế biến 

nông, lâm, thủy sản, thực phẩm và nhóm làng nghề sản 
xuất TTCN. Nghề và làng nghề công nghiệp - tiểu thủ 
công nghiệp những năm qua có bước phát triển mạnh 
mẽ, góp phần thay đổi đáng kể diện mạo ngành công 
nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh. Kết quả này có 
được nhờ sự năng động, linh hoạt của các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất TTCN, đồng thời với đó là sự hỗ trợ kịp 
thời từ chương trình khuyến công của tỉnh. 

Thông qua các nguồn lực được huy động, TTKC 
đã hỗ trợ các cơ sở đầu tư mua sắm máy móc, trang 
thiết bị hiện đại vào sản xuất; tập huấn nâng cao nhận 
thức, tay nghề, tác phong công nghiệp cho lao động 
nông thôn; tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho các sản 
phẩm TTCN. Theo đánh giá từ các doanh nghiệp, việc 
hỗ trợ sản xuất đã giúp các doanh nghiệp chủ động 
đầu tư công nghệ tiên tiến trong quá trình sản xuất, từ 
đó nâng cao chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, 
giảm thiểu tiêu tốn điện năng, giúp đơn vị sản xuất 
nâng cao doanh thu. 

Nhiều địa phương trong tỉnh đã chủ động thực hiện 
các giải pháp phát triển ngành nghề TTCN. Đơn cử như 
huyện Nga Sơn đã thực hiện các nhóm giải pháp như: 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mỗi xã một sản 
phẩm”; liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm từ nghề 
truyền thống; chú trọng đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, khôi phục, phát triển các làng nghề 
truyền thống theo chiều sâu gắn với việc xây dựng thương 
hiệu. Nhờ đó, huyện đã khôi phục, duy trì phát triển ổn 

định 23 làng nghề TTCN đã được tỉnh công nhận, trong 
đó có 20 làng nghề chiếu cói. Toàn huyện hiện có 8/11 
doanh nghiệp duy trì phát triển ổn định nghề sản xuất, 
kinh doanh các mặt hàng từ cói và có khoảng 7.000 hộ 
dân trên địa bàn tham gia sản xuất TTCN. 

Việc triển khai hiệu quả công tác khuyến công tại 
địa phương đã góp phần quan trọng trong việc phát 
triển các cơ sở CNNT, nhất là ở thời điểm kinh tế thế 
giới và trong nước đang gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19 như hiện nay. Sự hỗ trợ 
kinh phí khuyến công tuy còn khiêm tốn, song chính sự 
quan tâm, đồng hành của cơ chế chính sách Nhà nước 
đã tạo động lực giúp cho các cơ sở CNNT thêm tự tin, 
mạnh dạn đầu tư trong hoạt động sản xuất kinh doanh, 
tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường, thúc 

Là đơn vị nhiều năm đồng hành cùng các cơ sở, doanh nghiệp làm nghề tiểu thủ công nghiệp 
(TTCN), Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa (TTKC) luôn 
nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của các ngành nghề TTCN. Những năm qua, 
TTKC đã thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ từ nguồn vốn của khuyến công quốc gia và 
khuyến công địa phương, góp phần giúp ngành nghề TTCN của tỉnh phát huy được thế 
mạnh và mở rộng thị trường.

PHƯƠNG MINH

PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

KHUYẾN CÔNG THANH HOÁ:

Các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp làm từ cói Nga Sơn
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đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh. Một số sản phẩm của các doanh 
nghiệp đã khẳng định được chất lượng, thương hiệu 
trên thị trường xuất khẩu tại các nước Mỹ, Malaysia, 
Thái Lan, Đài Loan, Hàn Quốc… 

Ông Hoàng Xuân Phong, Giám đốc TTKC Thanh 
Hóa cho biết: “Nhìn chung, ngành nghề được hỗ trợ 
kinh phí khuyến công đều gắn trực tiếp với nguồn 
nguyên liệu, lao động tại địa phương, nên đã góp phần 
giảm chi phí sản xuất, nâng cao được năng lực cạnh 
tranh của sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc 
làm ổn định cho lực lượng lao động trên địa bàn nông 
thôn. Điều đó cũng phù hợp với phương châm “ly nông 
không ly hương”, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao 
động ở nông thôn của tỉnh”. 

TTKC tỉnh cũng đặc biệt chú trọng hỗ trợ các cơ sở 
CNNT ứng dụng công nghệ, máy móc kỹ thuật. Trước 
đây, hầu hết cơ sở sản xuất trong các làng nghề chủ yếu 
là làm thủ công, sử dụng máy móc công nghệ cũ, bán tự 
động, khiến cho năng suất lao động thấp. Đến nay, hầu 
hết các làng nghề đang dần “thay da đổi thịt” nhờ áp 
dụng tiến bộ của khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ 
trong sản xuất. Điều đó góp phần giúp các cơ sở CNNT 
nâng cao năng suất lao động, hạ giá thành, tiết kiệm 
chi phí sản xuất, đáp ứng được những đơn đặt hàng số 
lượng lớn, cải thiện môi trường sản xuất, bảo đảm tính 
thẩm mỹ và độ tinh xảo của sản phẩm thủ công truyền 
thống, nâng cao thu nhập cho người dân... 

Đơn cử là huyện Thọ Xuân, một trong những “đất 
nghề” của xứ Thanh đã khuyến khích, hỗ trợ người dân 
ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mua sắm các 
loại máy móc phục vụ sản xuất như: Máy hấp bánh, 
máy xẻ, bào, đánh bóng, phun sơn... Các làng nghề 

trong huyện cũng chú trọng hoạt động hỗ trợ đào tạo 
nghề, nâng cao tay nghề và phát triển nghề; liên kết 
giữa cơ sở dạy nghề với doanh nghiệp; cơ sở tự đào 
tạo nghề, truyền nghề; mời chuyên gia đào tạo nghề, 
truyền nghề, nâng cao tay nghề và ứng dụng khoa học 
kỹ thuật. 

Mặc dù tỉnh và các địa phương đã triển khai thực 
hiện nhiều giải pháp phát triển ngành nghề TTCN, song 
theo nhận xét của nhiều chủ doanh nghiệp và các hộ 
dân làm nghề TTCN, thì hầu hết việc hỗ trợ phát triển 
sản xuất TTCN của các cấp chính quyền mới dừng ở 
việc tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, khen 
thưởng, chứ chưa có các chính sách hỗ trợ thiết thực về 
cơ chế hỗ trợ vay vốn, dành quỹ đất, mặt bằng phù hợp 
cho việc sản xuất, kinh doanh. Bởi vậy, một số doanh 
nghiệp vẫn ngần ngại không muốn đầu tư mới, hoặc mở 
rộng quy mô sản xuất, còn người lao động thì lo ngại về 
sự phát triển bền vững của nghề, nên chưa thực sự gắn 
bó, tâm huyết với nghề. 

Trong thời gian tới, Thanh Hoá đã xác định, để 
phát triển ngành nghề TTCN, các địa phương cần tiếp 
tục khuyến khích, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các doanh nghiệp, thành phần kinh tế tham gia 
đầu tư và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Đồng 
thời, việc triển khai tốt các chính sách ưu đãi về vốn, 
tín dụng cho các cơ sở ngành nghề nông thôn cũng sẽ 
khuyến khích các cơ sở đầu tư trang thiết bị, đổi mới 
công nghệ phục vụ sản xuất, nhằm đa dạng hóa sản 
phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 
TTKC tỉnh cũng sẽ tích cực hỗ trợ làng nghề, làng có 
nghề xây dựng và phát triển nhãn hiệu tập thể, nhãn 
hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý, đăng ký thương hiệu, 
quảng bá xúc tiến thương mại, xúc tiến du lịch

Một cơ sở sản xuất chiếu cói ở Quảng Xương (Thanh Hoá)
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Trong năm 2022, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Cao Bằng (TTKC) 
sẽ tiếp tục ưu tiên hỗ trợ doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn 
đổi mới sản xuất. Theo đó, TTKC dự 
kiến thực hiện 7 đề án khuyến công 
địa phương, kinh phí 850 triệu đồng, 
trong đó có 4 đề án hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến trong các 

lĩnh vực bảo quản nông sản, sản xuất 
miến dong, sản xuất sản phẩm từ 
gỗ và in ấn. Nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia dự kiến sẽ hỗ trợ thực 
hiện 2 đề án hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
với kinh phí 900 triệu đồng.

Để đảm bảo tiến độ và hiệu 
quả triển khai thực hiện các đề án, 

TTKC sẽ tăng cường khảo sát tại 
các huyện để hỗ trợ cho đối tượng 
có nhu cầu đầu tư mở rộng sản 
xuất; đồng thời, tăng cường kiểm 
tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ những 
khó khăn vướng mắc của các cơ sở 
công nghiệp nông thôn và đề xuất 
chương trình hỗ trợ cho phù hợp

PV

Nhằm hỗ trợ các cơ sở có sản 
phẩm trưng bày tại showroom giới 
thiệu sản phẩm công nghiệp nông 
thôn (CNNT), sản phẩm OCOP của 
Trung tâm Khuyến công và tư vấn 
phát triển công nghiệp (TTKC) có 
thể quảng bá, giới thiệu đến đông 
đảo người tiêu dùng trong và ngoài 
tỉnh, Sở Công Thương đã tạo lập 
trang mạng xã hội Zalo với tên “Điểm 
bán sản phẩm CNNT, OCOP tỉnh 
Đồng Nai” và Facebook: Khuyến 
công Đồng Nai (điểm bán sản phẩm 

CNNT, sản phẩm OCOP tỉnh Đồng 
Nai) để đăng tải các thông tin, hình 
ảnh sản phẩm, hoạt động để giới 
thiệu, quảng bá các sản phẩm CNNT 
tiêu biểu, sản phẩm OCOP, sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm 
mang tính đặc trưng của tỉnh.

Hiện nay, showroom có trên 2 
ngàn sản phẩm, bao gồm 177 loại sản 
phẩm CNNT tiêu biểu, 28 loại sản 
phẩm OCOP của 141 doanh nghiệp, 
cơ sở tham gia trưng bày, giới thiệu. 

Theo thống kê từ Sở Công Thương, 
tính đến nay, các trang Facebook và 
Zalo trên đã giới thiệu rộng rãi hình 
ảnh sản phẩm, hoạt động của các 
cơ sở CNNT tiêu biểu đến khách 
hàng và người tiêu dùng với số lượng 
khoảng 20 clip, 90 bài đăng kèm 
420 hình ảnh sản phẩm giới thiệu 
về showroom, thông tin cơ sở, sản 
phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm 
OCOP Đồng Nai…

MINH ANH

CAO BẰNG ƯU TIÊN HỖ TRỢ ĐỔI MỚI SẢN XUẤT

ĐỒNG NAI HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CNNT
QUẢNG BÁ SẢN PHẨM

Vừa qua, Trung tâm khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Đắk Lắk (Sở Công Thương) 
đã tổ chức Hội nghị tập huấn 
"Nghiệp vụ khuyến công năm 2022" 
cho cán bộ khuyến công cấp huyện, 
thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Mục tiêu của Hội nghị tập huấn 
nhằm trang bị, bổ sung kiến thức 
về lĩnh vực khuyến công để cán bộ 
quản lý khuyến công, cán bộ quản 
lý công nghiệp phòng Kinh tế - Hạ 
tầng các huyện, phòng kinh tế thị xã, 
thành phố nắm bắt và tuyên truyền, 
tư vấn các chủ trương chính sách hỗ 
trợ của Nhà nước về khuyến công 

đầu tư phát triển công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh; Trang bị kiến thức cơ 
bản về chủ trương chính sách của 
Nhà nước về khuyến khích phát 
triển CN-TTCN nông thôn; có 
khả năng lập kế hoạch, tham mưu 
tổ chức thực hiện phát triển công 
nghiệp nông thôn trên địa bàn mình 
quản lý; tổng hợp những khó khăn 
vướng mắc trong quá trình thực 
hiện sản xuất công nghiệp của các 
cơ sở sản xuất…

Qua lớp tập huấn không chỉ 
góp phần nâng cao kiến thức cho 
cán bộ khuyến công cấp huyện, thị 
xã về nghiệp vụ khuyến công, cách 

giải quyết những tình huống, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện các 
quy định, nhiệm vụ công tác khuyến 
công, mà còn trang bị cho các cán 
bộ làm công tác khuyến công về 
các chính khuyến khích phát triển 
công nghiệp nông thôn mới trên địa 
bàn tỉnh

ANH VŨ

ĐẮK LẮK TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN "NGHIỆP VỤ KHUYẾN CÔNG 
NĂM 2022"
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Theo đó, Chương trình khuyến công của 
Tỉnh đã đưa ra những mục tiêu rất cụ 
thể cho giai đoạn này như: Hỗ trợ xây 
dựng 3 mô hình trình diễn để phổ biến 

công nghệ mới vào sản xuất CN-TTCN trong các 
ngành nghề chế biến sản phẩm chủ lực, tiêu biểu; 
Chế biến sản phẩm OCOP; Sản xuất hàng công 
nghiệp tiêu dùng, cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông 
thôn; Sản xuất vật liệu xây dựng; Chế biến nông - 
lâm - thủy sản và thực phẩm sạch; Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến cho 70 cơ sở công nghiệp 
nông thôn.

Cùng với việc hỗ trợ phát triển sản xuất, Trung tâm 
Khuyến công - Xúc tiến Công Thương Hà Giang (Trung 
tâm) cũng đồng thời triển khai hoạt động quảng bá, giới 
thiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn; tư vấn phát triển công 
nghiệp và định hướng đầu tư, lựa chọn công nghệ sản 
xuất trong các đề án khuyến công.

Nhiều năm qua, Trung tâm đã triển khai đạt hiệu 
quả cao các chương trình hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nhất là với các cơ sở sản 
xuất sản phẩm mới từ đó đổi mới công nghệ, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm.

Điển hình như năm 2021, Trung tâm đã hỗ trợ Hợp 
tác xã Thương mại vận tải Tuấn Băng (huyện Xín Mần) 
03 máy sao chè bằng gas với tổng kinh phí 435 triệu 
đồng. Sau khi được đầu tư và đưa vào hoạt động, thiết 
bị này đạt công suất 50 tấn chè xanh/năm. Hợp tác xã 
Thương mại - dịch vụ nông, lâm nghiệp Cốc Rế (huyện 
Xín Mần) cũng được hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì trong sản 

xuất và chế biến mật ong. Theo đó, 01 máng lọc thô, 
01 máy lọc tinh 400l/giờ, 01 máy phá kết tinh 300 kg/
mẻ được đầu tư, đã cải thiện đáng kể năng lực sản xuất, 
chất lượng sản phẩm của hợp tác xã.

Năm 2022, kế hoạch khuyến công địa phương của 
tỉnh Hà Giang bao gồm 11 đề án và 2 nhiệm vụ chi khác 
với tổng kinh phí thực hiện 4,178 tỷ đồng, kinh phí hỗ 
trợ 1,623 tỷ đồng. 11 đề án thuộc nội dung hỗ trợ ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, trong các 
lĩnh vực như: Chế biến chè, sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ, may mặc và hàng tiêu dùng khác…

Hiện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công 
Thương Hà Giang đang tích cực triển khai kế hoạch 
khuyến công địa phương năm 2022, giúp các cơ sở sản 
xuất công nghiệp ở nông thôn nâng cao năng suất, chất 
lượng, tận dụng nhu cầu thị trường đang hồi phục trở 
lại sau dịch bệnh

Hà Giang là tỉnh miền núi, số lượng, quy mô cũng như năng lực sản xuất của các cơ sở sản 
xuất công nghiệp ở nông thôn còn hạn chế nên giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Khuyến 
công - Xúc tiến Công Thương Hà Giang đã đưa ra định hướng dài hạn về việc ưu tiên đầu 
tư công nghệ, hiện đại vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) trên 
địa bàn tỉnh.

NHƯ TRANG

ƯU TIÊN ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 
VÀO SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP - TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP

KHUYẾN CÔNG HÀ GIANG:

Hỗ trợ 03 máy xào chè bằng gas với tổng kinh phí 435 triệu đồng
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Bên cạnh việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ 
khuyến công năm 2022, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải 
Phòng (Trung tâm) cũng khẩn trương xây 

dựng kế hoạch khuyến công năm 2023. Để nhiệm vụ 
này sát với yêu cầu thực tế, tăng cường hiệu quả công 
tác khuyến công của thành phố rất cần đội ngũ cán 
bộ phụ trách công tác khuyến công tại các huyện trên 
địa bàn thành phố và các tổ chức dịch vụ khuyến công 
phải bám sát thực tế của từng địa bàn huyện, nghiên 
cứu xây dựng, đăng ký kế hoạch khuyến công năm 2023 
theo hướng có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tiềm 
năng, lợi thế của thành phố.

Theo đó, Trung tâm sẽ tập trung vào các nội dung 
sau: Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; Hỗ trợ 
chuyển giao, ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ 
tiên tiến, tự động hóa, công nghệ 4.0 vào các khâu sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; Khuyến khích 
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất 
sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi 
trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát 
triển bền vững. Ưu tiên xây dựng các mô hình về chế 
biến nông lâm thủy sản, mô hình ứng dụng công nghệ 
cao trong sản xuất công nghiệp, mô hình sản xuất theo 
hướng tuần hoàn, mô hình phát triển sản xuất để giảm 
nghèo bền vững cho các đối tượng, xây dựng các đề 
án đối với các cơ sở CNNT (trong đó ưu tiên đối với 
doanh nghiệp, HTX có các sản phẩm được công nhận 
là sản phẩm OCOP theo chương trình mỗi xã một sản 
phẩm trên địa bàn thành phố)...;

Giai đoạn tới đây, để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ 
trong hoạt động khuyến công, Sở Công Thương tiếp tục 
chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND 

các huyện trên địa bàn thành phố triển khai thực hiện 
có hiệu quả các hoạt động khuyến công. Tổ chức quán 
triệt sâu sắc vị trí, vai trò của công tác khuyến công 
trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông 
nghiệp nông thôn. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các 
chủ trương, chính sách pháp luật về khuyến công của 
Trung ương và thành phố đã ban hành.

Hướng dẫn, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp, Ủy ban nhân dân các 
huyện và các tổ chức dịch vụ khuyến công xây dựng và 
triển khai thực hiện đề án khuyến công quốc gia và địa 
phương hàng năm có chất lượng, hiệu quả. Đảm bảo 
huy động và phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện 
có của các cơ sở CNNT.

Tăng cường công tác tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, 
nâng cao trình độ, năng lực cho cán bộ làm công tác 
khuyến công theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với 
tình hình mới. Đồng thời, định kỳ đánh giá kết quả thực 
hiện, đề xuất các giải pháp để triển khai thực hiện có hiệu 
quả các chương trình, kế hoạch khuyến công, báo cáo 
UBND thành phố và Bộ Công Thương theo quy định

Những năm gần đây, Chương trình khuyến công đã kịp thời hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) khắc phục khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất trước tác động của dịch bệnh 
Covid-19 đến nền kinh tế. Nhiều đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất đã được 
thực hiện giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực cho 
phát triển công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

THANH TRÀ

 XÂY DỰNG, ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2023
THEO HƯỚNG CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM

HẢI PHÒNG: 

Công ty TNHH Cơ khí Đúc Thành Phương xây dựng mô hình 
trình diễn trong sản xuất đúc kim loại
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Trong giai đoạn từ năm 2014 - 2020, TTKC 
đã thực hiện được 62 đề án ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến trong sản xuất công 
nghiệp, trong đó nguồn vốn khuyến công 

quốc gia hỗ trợ 1,020 tỷ đồng để thực hiện 01 đề án xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và 04 đề án ứng dụng 
máy móc thiết bị hiện đại; nguồn vốn khuyến công địa 
phương hỗ trợ 5,607 tỷ đồng để thực hiện 57 đề án. 
Năm 2021, TTKC đã triển khai thực hiện 16 đề án với 
tổng kinh phí ước thực hiện 5,523 tỷ đồng, trong đó 
kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 2,025 tỷ đồng, 
còn lại là vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng. 

HTX Nông nghiệp dịch vụ Công Bằng Ea Tu là 
cơ sở nhận được sự hỗ trợ hiệu quả từ nguồn kinh 
phí khuyến công địa phương. Năm 2019, được kinh phí 
khuyến công hỗ trợ 140 triệu đồng, HTX đã mạnh dạn 
đầu tư mới 100% máy móc thiết bị tiên tiến trong chế 
biến cà phê. Quy trình chế biến cà phê có sử dụng 
công nghệ máy tách màu là quy trình công nghệ hiện 
đại, tiên tiến, đây là quy trình có mức độ tự động hóa 
cao, dễ vận hành, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng 
xuất khẩu. Sau khi được hỗ trợ máy tách màu phân 
loại với năng suất 1 tấn -1.4 tấn /giờ, HTX đã tiết kiệm 
được đáng kể chi phí nhân công, chất lượng sản phẩm 
được nâng cao, từ nguyên liệu cà phê hạt đạt yêu chất 
lượng. HTX đã mở rộng sản xuất kinh doanh, đa dạng 
hóa sản phẩm, sản xuất cà phê rang xay bao gồm cà 
phê hạt mộc và cà phê bột. Những sản phẩm này đạt 
chuẩn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
đem lại lợi nhuận cao cho HTX.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất bột ca cao” tại Công ty TNHH Ca cao 
Nam Trường Sơn (xã Ea Na, huyện Krông Ana) do 
TTKC triển khai thực hiện đã tạo điều kiện để doanh 
nghiệp phát triển SXKD, nâng cao năng suất chất lượng 

sản phẩm bột ca cao chế biến, tạo ra sản phẩm có giá 
trị cao, đủ tiêu chuẩn để cung cấp cho thị trường trong 
nước và xuất khẩu. Cũng nhờ chú trọng ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến nên chất lượng sản phẩm của 
Công ty ngày càng được nâng lên và khẳng định được 
thương hiệu. Sản phẩm bột ca cao nguyên chất và kẹo 
Chocolate của Công ty đã được công nhận là sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019; năm 2021, 
sản phẩm bộ quà tặng Socola cao cấp của Công ty 
đã được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh... Những đề án, mô hình khuyến công không chỉ 
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các cơ sở CNNT, mà 
còn là mô hình mẫu, có tác động nhân rộng cho các 
đơn vị khác, qua đó tạo động lực, khuyến khích, động 
viên các cơ sở CNNT khác mạnh dạn đầu tư, ứng dụng 
đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất. Thời gian tới, TTKC sẽ tiếp tục các hoạt động hỗ 
trợ, trong đó tập trung hỗ trợ kinh phí “tạo đà” cho 
các doanh nghiệp, cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư ứng 
dụng máy móc thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản xuất 
để từng bước nâng tầm sản phẩm CNNT của Đắk Lắk

Xác định phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh 
tế - xã hội phát triển, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công 
nghiệp Đắk Lắk (TTKC) đã triển khai nhiều chương trình, chính sách hỗ trợ có hiệu quả, trong 
đó có hoạt động hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, qua đó giúp 
các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh mở rộng sản xuất, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

MINH VŨ

ĐẮK LẮK: HIỆU QUẢ TỪ VIỆC HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
MÁY MÓC TIÊN TIẾN, HIỆN ĐẠI VÀO SẢN XUẤT

Hệ thống chế biến cà phê được hỗ trợ từ kinh phí khuyến công
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Theo báo cáo của Tổng cục 
Thống kê, 4 tháng đầu năm 2022, 
chỉ số toàn ngành công nghiệp IIP 
tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó, ngành chế biến, chế tạo 
tăng 8,3%, đóng góp 6,5 điểm phần 
trăm vào mức tăng chung.

Cụ thể, chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) tháng 4 ước tính tăng 
2% so với tháng trước và tăng 9,4% 
so với cùng kỳ năm trước, trong 
đó, so với cùng kỳ năm trước, 
ngành chế biến, chế tạo tăng 

11,3%; sản xuất và phân phối điện 
tăng 2,8%; ngành khai khoáng tăng 
2,3%; cung cấp nước, hoạt động 
quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 0,4%. 

Do dịch bệnh đã được kiểm 
soát nên các doanh nghiệp chủ 
động hơn về lao động và kế hoạch 
sản xuất kinh doanh, khắc phục 
khó khăn để phục hồi, mở rộng 
sản xuất. Tính chung 4 tháng đầu 
năm 2022, chỉ số sản xuất toàn 
ngành công nghiệp tăng 7,5% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
ngành chế biến, chế tạo tăng 8,3%, 
đóng góp 6,5 điểm phần trăm vào 
mức tăng chung; ngành sản xuất 
và phân phối điện tăng 6,6%, đóng 
góp 0,6 điểm phần trăm; ngành 
khai khoáng tăng 2,6%, đóng góp 
0,4 điểm phần trăm; ngành cung 
cấp nước, hoạt động quản lý và 
xử lý rác thải, nước thải tăng 1,1%, 
đóng góp 0,02 điểm phần trăm 
trong mức tăng chung

MINH VŨ

Vietnam ETE 2022 và Hội chợ 
Triển lãm quốc tế lần thứ 12 về 
công nghệ sản phẩm tiết kiệm năng 
lượng (TKNL) và năng lượng xanh - 
Enertec Expo 2022 là các triển lãm 
chuyên ngành hàng đầu về thiết bị 
điện, TKNL và năng lượng xanh tại 
Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra từ 
ngày 20-22/7/2022 tại Trung tâm 
Triển lãm Sài Gòn và kỳ vọng sẽ 
nhận được sự ủng hộ tham gia của 
hơn 400 doanh nghiệp đầu ngành 

trong nước và quốc tế với qui mô 
hơn 500 gian hàng trên diện tích gần 
10.000 m2 trưng bày.

Năm nay Ban Tổ chức tiếp tục 
phối hợp với Hiệp hội các nhà sản 
xuất điện Hàn Quốc - Koema tổ 
chức triển lãm điện và năng lượng 
thông minh Hàn Quốc (KOSEF) 
với quy mô lớn. Bên cạnh đó, 
chương trình còn có sự tham dự 
của nhiều gian hàng quốc tế và 
các thương hiệu hàng đầu trong 

nước như EVN HCMC, Gelex, 
Chint, Vina Electric, VES, Gia Văn, 
Trung Nam Group, Thịnh Phát, 
Fluke Việt Nam, Sao Nam, Thiết bị 
điện MBT, RongStar, JJ-LAP Việt 
Nam, Sieyuan Electric, Holcom, 
V-Tech, World Energy… Đây là cơ 
hội tốt để các doanh nghiệp quảng 
bá thương hiệu trong ngành công 
nghiệp thiết bị điện và năng lượng 
xanh tại Việt Nam…

PV

4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN CHẾ TẠO 
TĂNG 8,3%

SẮP DIỄN RA TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LẦN THỨ 15 VỀ CÔNG NGHỆ 
VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN - VIETNAM ETE 2022

Theo Kế hoạch triển khai thực 
hiện Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn 
tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-
2025, tỉnh sẽ đẩy mạnh thu hút đầu 
tư vào CNHT từ mọi thành phần 
kinh tế; Ưu tiên phát triển các sản 
phẩm CNHT đáp ứng nhu cầu nội 
địa với công nghệ tiên tiến, thân 
thiện môi trường; Tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp 

CNHT phát triển. Xây dựng và 
hình thành các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp liên ngành phục 
vụ cho các ngành CNHT. 

Trong giai đoạn này, tỉnh sẽ 
kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp 
CNHT trên địa bàn tỉnh trở 
thành nhà cung ứng sản phẩm 
cho khách hàng ở trong và ngoài 
nước; Xúc tiến thu hút đầu tư 
nước ngoài vào lĩnh vực CNHT; 

Hỗ trợ đào tạo nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực đáp ứng 
yêu cầu của các ngành sản xuất 
sản phẩm CNHT; Hỗ trợ nghiên 
cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong 
sản xuất thử nghiệm linh kiện, 
phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; 
Xây dựng, hoàn thiện và ban 
hành cơ chế, chính sách…

LÊ PHƯƠNG

GIAI ĐOẠN 2021-2025, HẬU GIANG ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ 
VÀO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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Với mục tiêu giúp doanh 
nghiệp (DN) công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) trong nước đến gần hơn 
với chuỗi cung ứng ô tô trong và 
ngoài nước, Cục Công nghiệp (Bộ 
Công Thương) cùng Công ty Ô tô 
Toyota Việt Nam thực hiện dự án 
Hợp tác hỗ trợ DN trong nước lĩnh 
vực CNHT để phát triển sản xuất, 
chế tạo linh kiện.

Dự án bao gồm các hoạt động 
chính: Sàng lọc các DN sản xuất và 

lập danh sách nhà cung cấp tiềm 
năng về phụ tùng, linh kiện ô tô để 
kết nối với các nhà sản xuất lắp ráp 
ô tô tại Việt Nam; tìm kiếm, hỗ trợ 
nhà cung cấp tiềm năng cấp 2, cấp 3 
và giới thiệu đến nhà cung cấp cấp 
1 từ những dữ liệu của hoạt động 
sàng lọc; hỗ trợ tham gia đào tạo 
theo một số chương trình phát triển 
nhà cung cấp Việt Nam.

Việt Nam hiện có 2.000 DN 
sản xuất phụ tùng, linh kiện, 

trong đó chỉ có khoảng 300 DN 
tham gia được vào mạng lưới sản 
xuất của các tập đoàn đa quốc 
gia. Vì vậy, thông qua dự án hợp 
tác này, các DN Việt Nam sẽ có 
cơ hội tiếp cận với các tiêu chuẩn 
tham gia chuỗi cung ứng toàn 
cầu, từ đó từng bước cải thiện 
năng lực cạnh tranh, đáp ứng 
được các yêu cầu khắt khe của 
khách hàng

QUỲNH ANH

Theo báo cáo từ Tập đoàn Dệt 
may Việt Nam (Vinatex), trong quý 
1/2022, tổng doanh thu hợp nhất 
của Vinatex đạt hơn 5.152 tỷ đồng 
bằng 144,2% so với cùng kỳ. Lợi 
nhuận trước thuế đạt 376,7 tỷ đồng, 
bằng 173,9% so với quý I/2021, 
trong đó, tăng trưởng mạnh nhất là 
của ngành sợi với 139% và ngành 
may tăng 167% so với cùng kỳ.

Báo cáo của Vinatex cho biết, 
ở ngành sợi, hiện tập đoàn đã 

hoàn thành được 63% kế hoạch 
năm. Tuy nhiên, giá bông hiện 
đang cao hơn giá bán sợi gây ra 
không ít khó khăn cho các đơn vị. 
Để đạt được kế hoạch trong quý 
2, hiện các đơn vị đang áp dụng 
một số giải pháp như chuyển đổi 
chỉ số sợi, thay đổi mặt hàng, sản 
xuất các loại sợi pha mới để giảm 
nguyên liệu bông đầu vào. Về dài 
hạn, Tập đoàn sẽ phải xây dựng 
ngành sợi thành một hệ thống 
có tiêu chuẩn chung, giảm thiểu 

những rủi ro trong toàn bộ các 
đơn vị; nâng cao chuỗi cung ứng, 
kết nối các đơn vị sợi sang các 
đơn vị dệt kim…

Trong thời gian tới, Tổng công 
ty Dệt May miền Bắc Vinatex sẽ 
triển khai đầu tư 2 cụm khu công 
nghiệp dệt may tại Thái Bình và 
Thanh Hóa, có sản xuất dệt nhuộm 
để tăng quy mô chuỗi cung ứng cho 
Tập đoàn

QUANG VINH

HỢP TÁC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC LĨNH VỰC 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ Ô TÔ

DOANH THU QUÝ 1/2022 NGÀNH DỆT MAY TĂNG HƠN 44%

Theo Đề án phát triển công 
nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 
2030 của tỉnh Thanh Hoá, một 
trong những nhiệm vụ được tỉnh 
chú trọng đó là đẩy mạnh phát 
triển các ngành CNHT, từng bước 
hình thành và phát triển một số 
cụm liên kết các ngành công nghiệp 
chủ lực.

Thanh Hóa sẽ tập trung ưu tiên 
phát triển các ngành công nghiệp có 
giá trị và năng suất cao; có cơ chế, 
chính sách đột phá để thu hút và mở 
rộng quy mô sản xuất các ngành công 
nghiệp có thế mạnh, trong đó trọng 
tâm là phát triển công nghiệp chế 
biến, chế tạo, tạo dựng mối liên kết 
giữa vùng nguyên liệu chế biến với cơ 
sở sản xuất. Bên cạnh đó, ưu tiên thu 

hút một số ngành công nghiệp mới, 
công nghệ cao như thiết bị và linh 
kiện điện tử, vật liệu mới, tự động 
hóa… để tạo ra các động lực tăng 
trưởng mới. Đẩy mạnh phát triển các 
ngành CNHT, từng bước hình thành 
và phát triển một số cụm liên kết các 
ngành công nghiệp chủ lực

ANH MINH

THANH HÓA ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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Quy mô thị trường ngành Điện tử của 
Việt Nam không chỉ giới hạn ở trong 
nước mà còn có thể xuất khẩu ra 
thế giới. Trong 6 nhóm hàng đạt kim 

ngạch xuất khẩu trên 10 tỷ USD của Việt Nam có sự 
tham gia của cả mặt hàng điện thoại và linh kiện, điện 
tử, máy tính và linh kiện. Trong đó, điện thoại và linh 
kiện là mặt hàng chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong 
tổng kim ngạch xuất khẩu. 

Sự xuất hiện của các tập đoàn toàn cầu hoạt động 
trong lĩnh vực điện tử, điện thoại như: LG, Samsung… 
cũng tạo ra một cú hích lớn cho các doanh nghiệp (DN) 
CNHT ngành Điện tử của Việt Nam. Khi cuộc chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa hạ nhiệt, ngành 
sản xuất điện tử, điện thoại có nhiều cơ hội đón làn 
sóng đầu tư từ các tập đoàn công nghệ lớn dịch chuyển 
sang Việt Nam. Đây chính là cơ hội không thể tốt hơn 
để các DN trong nước tham gia tích cực hơn vào chuỗi 
cung ứng linh, phụ kiện cho các tập đoàn toàn cầu. Có 
thể nói, chưa bao giờ CNHT ngành Điện tử Việt Nam 
có được nhiều cơ hội như lúc này. 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn trong việc nhập khẩu 
linh phụ kiện từ Trung Quốc trong năm 2021 do ảnh 
hưởng của đại dịch Covid-19, song ngành Điện tử vẫn 
tăng trưởng khá cả về chỉ số sản xuất công nghiệp lẫn 
kim ngạch xuất khẩu. Tính đến hết năm 2021, kim 
ngạch xuất khẩu điện thoại và linh kiện của cả nước đạt 
57,53 tỷ USD, tăng 12,41% so với năm 2020 và chiếm 
trên 17,11% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của 
cả nước. 

Thị trường xuất khẩu các mặt hàng điện tử của Việt 
Nam cũng liên tục được mở rộng. Hiện Việt Nam đã 
xuất khẩu điện thoại sang 50 thị trường trên thế giới, 
trong đó có các thị trường hàng đầu như: Trung Quốc, 
Hoa Kỳ, EU, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, 
Đài Loan, Ấn Độ, ASEAN… Như vậy có thể thấy rằng, 
CNHT ngành Điện tử đang có rất nhiều cơ hội và tiềm 

năng để phát triển. Đặc biệt là khi Việt Nam đang ngày 
càng hội nhập sâu rộng với thế giới trong kỷ nguyên 
công nghệ số và cách mạng số 4.0 như hiện nay. 

Trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu của Việt 
Nam, ngành Điện tử luôn giữ một vai trò cực kỳ quan 
trọng. Ngành này phát triển nhanh chóng chắc chắn 
sẽ tạo ra thêm nhiều cơ hội cho DN Việt Nam tham 
gia phát triển CNHT cho ngành Điện tử, điện thoại, 
linh kiện... Đơn cử như Công ty TNHH Pavonine Vina 
(KCN B1 Tiến Hùng, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu) là một trong những nhà cung cấp chính các phụ 
kiện điện tử bằng vật liệu nhôm cao cấp cho Tập đoàn 
Samsung. Ông Lee Minseog, Giám đốc Nhân sự cho 
biết, năm 2022, Công ty dự kiến gia công khoảng 2 triệu 
sản phẩm, tăng 30% so với năm 2021. Các sản phẩm 
bao gồm khung ti vi và các sản phẩm điện tử khác nhau 
theo đơn đặt hàng của đối tác. Hiện Công ty đã có đơn 
hàng hết năm 2022.

“Chúng tôi đã và đang lên kế hoạch đầu tư thêm 
máy móc tự động hóa trong hệ thống dây chuyền sản 

Với quy mô thị trường lớn cùng tốc độ tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam được đánh giá có 
nhiều cơ hội để phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trong ngành Điện tử.

THẾ NGỌC

TRIỂN VỌNG LỚN CỦA
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH ĐIỆN TỬ

Dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, CNHT ngành Điện tử 
vẫn tăng trưởng ổn định
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xuất để tăng công suất 30%. Để trở thành đối tác của 
Samsung, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, DN 
phải đầu tư máy móc hiện đại. Cùng với đó, Samsung 
còn yêu cầu các DN trong chuỗi phải chú trọng đến cả 
môi trường lao động”, ông Lee Minseog nhấn mạnh.

Để trở thành đối tác của các tập đoàn lớn trong 
và ngoài nước, trong thời gian qua, các DN đã không 
ngừng đầu tư máy móc công nghệ tiên tiến, hiện đại, 
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Theo ông Lee Sung Jae, 
Tổng Giám đốc Công ty Dongjin Global (KCN Đất Đỏ 
1, Bà Rịa - Vũng Tàu), Công ty đang tập trung sản xuất 
các sản phẩm dây cáp, dây điện và linh kiện ô tô. DN 
đã đầu tư máy móc hiện đại, chuẩn hóa sản phẩm... với 
mong muốn trở thành đối tác của các tập đoàn xe hơi 
trên thế giới.

“Chúng tôi luôn chú trọng đến cải tiến mẫu mã, 
tạo dựng thương hiệu, chuẩn hóa sản phẩm của mình 
theo tiêu chuẩn quốc tế nhằm cung cấp các sản phẩm 
chất lượng cho đối tác trong và ngoài nước”, ông Lee 
Sung Jae chia sẻ.

Hiện nay, có thể nói làn sóng đầu tư của các DN 
FDI trong lĩnh vực công nghệ vào Việt Nam đang tăng 
mạnh sau khi dịch bệnh được khống chế. Việc tăng 
vốn của các nhà đầu tư nước ngoài để mở rộng sản 
xuất tại Việt Nam đồng nghĩa với việc nới rộng tăng 
trưởng xuất khẩu của ngành Điện tử trong những năm 
tới. Theo đó, sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành 
công nghiệp điện tử, thu hút thêm các nhà đầu tư mới 

và thông qua đó tạo ra động lực phát triển cho CNHT 
ngành Điện tử trong năm 2022.

Tuy nhiên, có một thực tế phải nhìn nhận rõ là, dù 
Việt Nam nằm trong số các quốc gia xuất khẩu điện tử 
lớn nhất thế giới (xếp thứ 12 thế giới và thứ 3 ASEAN), 
nhưng có đến 95% giá trị thuộc khối DN có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI). Các tập đoàn đa quốc gia đóng vai 
trò chủ đạo, trong đó đặc biệt là các tập đoàn của Hàn 
Quốc, Nhật Bản… ở các lĩnh vực sản phẩm cuối cùng 
và sản xuất linh kiện điện tử.

Hiện nay, tỷ lệ nội địa hóa ngành Điện tử còn thấp, 
các sản phẩm điện tử trên thị trường Việt Nam đa số là 
hàng nhập khẩu nguyên chiếc, hoặc lắp ráp trong nước 
bằng phần lớn các linh kiện nhập khẩu. Mỗi năm, Việt 
Nam nhập khẩu khoảng gần 50 tỷ USD các mặt hàng 
linh kiện điện tử, trong khi khả năng tham gia chuỗi giá 
trị toàn cầu của các DN công nghiệp hỗ trợ ngành Điện 
tử trong nước còn rất hạn chế.

Chính vì vậy, CNHT ngành Điện tử vẫn cần phải có 
những bước đột phá lớn hơn nữa trong tương lai. Các 
DN trong nước cần tham gia nhiều hơn nữa trong chuỗi 
giá trị toàn cầu, thiết lập được hệ sinh thái CNHT và đủ 
sức bắt tay với tập đoàn công nghệ quốc tế lớn. Trong 
tương lai gần, định hướng phát triển ngành CNHT của 
Việt Nam phải hướng đến những ngành có hàm lượng 
kỹ thuật và chất lượng cao, đặc biệt là gắn với công 
nghệ thông minh trong bối cảnh toàn cầu đang bùng 
nổ công nghệ số

CNHT ngành Điện tử sẽ là trụ cột công nghiệp chính trong tương lai 
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Trong giai đoạn từ 1997 - 2021, nhờ tận dụng được lợi thế về vị trí địa lý trong vùng kinh tế 
trọng điểm Bắc Bộ cùng với định hướng rõ ràng, bước đi vững chắc, đến nay Bắc Ninh cơ bản 
đã trở thành tỉnh công nghiệp (CN) theo hướng hiện đại, với CN điện tử, CN công nghệ cao đã 
trở thành ngành tiên phong, mũi nhọn. Đóng góp vào sự phát triển ấy không thể không kể đến 
Công ty TNHH Samsung Điện tử Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh – Nhà cung cấp linh kiện 
điện tử và smart phone hàng đầu Việt Nam.

HÀ ĐĂNG

NHÀ CUNG CẤP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CAO CẤP, GÓP PHẦN 
PHÁT TRIỂN CNHT VÀ KINH TẾ VIỆT NAM

SAMSUNG BẮC NINH 

Nhà máy Samsung Bắc Ninh (Samsung 
Electronics Việt Nam (SEV) được cấp 
phép đầu tư năm 2008. Đây là Nhà 
máy sản xuất linh kiện và lắp ráp thiết 

bị di động đặt tại KCN Yên Phong 1, Yên Phong, Bắc 
Ninh. Tổng vốn đầu tư: 2,5 tỷ USD, trên diện tích 110 
ha. Đến nay, Samsung Bắc Ninh có khoảng trên 40.000 
lao động và đóng góp không nhỏ cho nền kinh tế của 
Hàn Quốc cũng như Việt Nam. 

Nói về quyết định lịch sử của Samsung khi chọn 
Bắc Ninh là nơi đầu tư nhà máy sản xuất linh kiện 
điện tử và điện thoại đầu tiên vào năm 2008, ông Choi 
Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: 
“Quay lại thời điểm 14 năm về trước, khi Samsung lựa 
chọn Bắc Ninh để xây dựng nhà máy đầu tiên, chúng 
tôi đã nghiên cứu và đánh giá về các yếu tố chính trị, 
kinh tế, con người cùng vị trí địa lý nơi đây. Theo đó, 
Bắc Ninh đã đáp ứng được tốt toàn bộ những yêu cầu 
đó. Đặc biệt, thành công của Samsung Việt Nam ngày 
hôm nay luôn có sự quan tâm và hỗ trợ hết mình của 
Ban lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đánh giá cao sự 
sẵn sàng của Ban lãnh đạo tỉnh, các ngành, địa phương 
trong việc giúp đỡ các nhà đầu tư tháo gỡ các khó khăn 
trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh và đặc biệt 
là sự đồng hành để cùng nhau vượt qua khủng hoảng 
trong đại dịch Covid-19 vừa qua...”.

Có thể nói, trong suốt 14 năm qua, Samsung Việt 
Nam đã góp phần mang lại sự thay đổi ngoạn mục tại 
Bắc Ninh. Nếu như năm 2005, quy mô GRDP của Bắc 
Ninh là 1.504 tỷ đồng, năm 2010 con số này tăng lên 
16.685 tỷ đồng thì đến năm 2021, quy mô GRDP đã tăng 

lên hơn 227.000 tỷ đồng, xếp thứ 8 về quy mô trong số 
63 tỉnh. Trong khi diện tích Bắc Ninh là nhỏ nhất, dân 
số chỉ khoảng 1,4 triệu người. Thu nhập bình quân của 
người Bắc Ninh đã vượt 6.700 USD, đứng thứ 4 cả nước. 
Nếu xét về quy mô CN, quy mô GRDP, thu nhập bình 
quân đầu người, Bắc Ninh được xem là một trong những 
tỉnh phát triển mạnh nhất của kinh tế Việt Nam. Bất 
chấp dịch Covid-19, giá trị sản xuất CN năm 2021 đạt gần 
1,5 triệu tỷ đồng, vươn lên vị trí thứ nhất cả nước, vượt  
thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai. Trong 
đó tỷ trọng ngành CN điện tử đã tăng lên 79,3%.

Sự đầu tư, phát triển sản xuất của Samsung trong 
14 năm qua còn kéo theo nhiều doanh nghiệp (DN) vệ 

Samsung Việt Nam phối hợp cùng tỉnh Bắc Ninh tổ chức 
Lễ khởi động Dự án tư vấn cải tiến doanh nghiệp Việt Nam
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tinh cùng đến đầu tư, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa và 
đưa Bắc Ninh trở thành điểm sáng thu hút FDI và cứ 
điểm ngành CN điện tử của Việt Nam. Không dừng lại 
ở đó, để gia tăng nội lực phát triển của tỉnh Bắc Ninh, 
Samsung chủ động triển khai các chương trình phát 
triển DN địa phương hoạt động trong lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) của tỉnh.

Ông Choi Joo Ho - Tổng giám đốc Samsung Việt 
Nam cho biết thêm: “Nhìn trên quan điểm phát triển 
chiến lược, chúng tôi mong muốn tỉnh Bắc Ninh sẽ 
phát triển hệ sinh thái các nhà cung ứng nội địa đáp 
ứng tốt hơn nhu cầu về linh, phụ kiện cho các nhà đầu 
tư nước ngoài…”.

Cũng bởi vậy, mới đây nhất, Samsung đã tham gia 
ký kết biên bản hợp tác 3 bên giữa Bộ Công Thương, 
tỉnh Bắc Ninh và Samsung để hỗ trợ tư vấn cải tiến cho 
các DN địa phương, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh 
để các DN tiềm năng có cơ hội tham gia vào chuỗi 
cung ứng linh kiện điện tử không chỉ cho Samsung mà 
còn nhiều công ty đa quốc gia khác.

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ 
Công Thương) cho biết, hiện nay, ngành điện tử và linh 
kiện đang là một điểm sáng trong nền kinh tế của Việt 
Nam, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của Samsung 
Việt Nam tại Bắc Ninh. Sau gần 14 năm hoạt động tại 
Việt Nam, hiện nay, Samsung có tổng 6 nhà máy ở nhiều 
tỉnh thành cả nước và một trung tâm nghiên cứu và phát 
triển tại Hà Nội. Bên cạnh đó, số lượng DN cung ứng cấp 
1 của Samsung đã có sự gia tăng mạnh mẽ. Tính đến hết 
năm 2021, có trên 50 DN cấp I và hơn 190 DN cấp II; Sản 

phẩm linh kiện điện tử vừa cung ứng rộng khắp tại Việt 
Nam vừa xuất khẩu quốc tế.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Bắc Ninh, tỉnh 
đã xác định, đến năm 2030, phấn đấu xây dựng Bắc 
Ninh là thành phố có nền CN hiện đại, công nghệ cao; 
một trong những trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và 
phát triển khoa học - công nghệ, đáp ứng yêu cầu của 
thành phố trực thuộc Trung ương; là động lực phát 
triển của Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Vùng Thủ 
đô và cả nước.

Định hướng đến năm 2045, Bắc Ninh là thành phố 
CN công nghệ cao, thông minh. Với mục tiêu lớn này, 
tỉnh Bắc Ninh phấn đấu tốc độ phát triển ngành CN 
bình quân giai đoạn đạt 7-8%/năm giai đoạn 2020-2025, 
tỷ trọng ngành CN vẫn chiếm vai trò chủ đạo trong cơ 
cấu GRDP. Liên quan đến các ngành CN trọng điểm 
ưu tiên phát triển, tỉnh Bắc Ninh chú trọng lĩnh vực 
CNHT. Cụ thể, là các ngành chế tạo linh kiện và thiết 
bị điện tử; linh kiện và thiết bị điện. Trong đó, ưu tiên 
sản xuất các sản phẩm điện tử CN, điện tử viễn thông, 
máy tính thương hiệu Việt Nam, điện thoại di động, 
linh kiện điện tử phục vụ sản xuất và xuất khẩu; gia 
công lắp ráp các chi tiết linh kiện điện tử, cơ khí có thể 
vào được khu vực nông thôn (thông qua chương trình 
khuyến công, chương trình phát triển CNHT).

Với tiềm năng phát triển lớn mạnh về CNHT như 
vậy tại quê hương Kinh Bắc, đặc biệt là lĩnh vực phụ trợ 
về linh kiện điện tử - một thế mạnh của Samsung, tin 
tưởng rằng, Samsung Electronics Việt Nam sẽ còn tiến 
xa trong thời gian tới

Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam (SEV Bắc Ninh)
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Sau một năm đại dịch hoành hành gây nhiều khó khăn cho chuỗi cung ứng, các doanh nghiệp 
(DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) điện tử đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới để có 
thể phục hồi lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Làm thế nào để tìm kiếm các giải pháp mở lối 
phát triển CNHT ngành Điện tử luôn là nỗi trăn trở lớn của các cấp, các ngành.

PHƯƠNG MINH

LÀM THẾ NÀO ĐỂ
PHÁT TRIỂN CNHT NGÀNH ĐIỆN TỬ?

Sau đại dịch Covid-19, CNHT ngành Điện tử 
Việt Nam đứng trước những bài toán mới, 
đó là làm sao để phục hồi được ngành hàng 
và các hoạt động sản xuất, kinh doanh khi 

thị trường thế giới dần mở cửa trở lại. Theo bà Đỗ Thị 
Thúy Hương - Ủy viên Ban chấp hành Hiệp hội DN 
Điện tử Việt Nam (VEIA), các DN ngành Điện tử đang 
đứng trước nguy cơ tụt hậu xa hơn do sự phát triển 
quá nhanh của công nghiệp 4.0 nên buộc phải đổi mới 
sáng tạo. 

Bà Hương nhấn mạnh: “Nhân công giá rẻ không 
còn là lợi thế. Tài nguyên thiên nhiên sẵn có cũng 
không còn là lợi thế nữa, do vậy đòi hỏi chúng ta phải 
chuyển đổi thực sự để có thể duy trì lợi thế là nơi có 
lực lượng lao động tay nghề cao, với mức lương xứng 
đáng, chứ không phải xếp cuối ở khu vực và vùng lãnh 
thổ châu Á trong nôi sản xuất điện tử như hiện nay”. 

Thách thức lớn nhất là nguy cơ thiếu vật liệu, linh 
kiện và bộ phận hỗ trợ cho ngành công nghiệp điện 
tử. Nhiều DN gặp khó khăn tìm kiếm nguồn cung linh 
kiện từ các quốc gia và vùng lãnh thổ truyền thống 
như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan… Nhiều DN sản 
xuất các thiết bị điện tử, công nghệ tại Việt Nam cũng 
đã chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chip toàn cầu 
ở các mức độ khác nhau. 

Chuyển đổi số cũng là một thách thức lớn khác. 
Tốc độ chuyển đổi số ở DN Việt Nam hiện nay còn 
rất thấp. Số lượng DN sẵn sàng đầu tư cho số hóa 
không nhiều, chỉ chiếm khoảng 20% tổng DN cả nước. 
Bà Phạm Liên Anh - Chuyên gia Tổ chức Tài chính 
quốc tế (IFC) thuộc nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) 
tại Việt Nam cho biết: “Có tới 51% DN Việt Nam sử 
dụng công nghệ kỹ thuật số cho quảng cáo, tiếp thị sản 

phẩm, nhưng số áp dụng công nghệ số cho bán hàng 
online chỉ chiếm 1%”. 

Trong khi đó, các DN đầu chuỗi đa quốc gia trong 
lĩnh vực điện - điện tử đều có bộ phận công nghệ thông 
tin chuyên trách xây dựng nền tảng số, cho phép họ kết 
nối, xây dựng những hệ cơ sở dữ liệu quản lý và đánh 
giá nhà cung ứng trên phạm vi toàn cầu. DN Việt Nam 
bị bất lợi hơn so với DN các nước khác vì trình độ số 
hóa chưa cao.

Một khó khăn khác đối với DN trong nước là vòng 
đời của sản phẩm điện tử, điện thoại rất ngắn, chỉ 
khoảng 2-3 năm. Bởi thế DN nhỏ trong nước gặp khó 
khăn về vốn để đầu tư dây chuyền, công nghệ liên tục 
nếu không có sự hỗ trợ tích cực từ phía Nhà nước và 
các cơ quan chức năng.

CNHT ngành Điện tử của Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn 
sau đại dịch
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Để “gỡ khó” cho DN trong nước, tạo điều kiện 
thuận lợi cho họ tham gia vào chuỗi cung ứng ngành 
Điện tử của các tập đoàn lớn, rất cần các chính sách hỗ 
trợ DN về vốn và những ưu đãi về thuế thu nhập DN, 
tiền thuê đất…

Để chủ động phát triển nhanh, bền vững cho CNHT 
ngành Điện tử, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) 
cho rằng, cần rà soát, hoàn thiện chính sách pháp luật, 
đặc biệt là quy định cụ thể về hàng hóa điện tử có xuất 
xứ Việt Nam, nhằm tạo điều kiện để các thương hiệu 
điện tử trong nước xây dựng được niềm tin với người 
tiêu dùng, hướng tới các giải pháp nhằm mở rộng thị 
trường trong nước và xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần tập trung thúc đẩy phát triển thị 
trường ngoài nước, tận dụng tốt cơ hội do các Hiệp 
định Thương mại tự do mang lại, thực hiện hiệu quả 
phòng vệ thương mại và ứng phó một cách chủ động, 
có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật 
ở các thị trường trên thế giới. Ngoài ra, cần hỗ trợ 
một số DN triển vọng phát triển thương hiệu, nâng cao 
năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực điện tử nhằm tạo cơ 
hội cho các DN nội địa đóng vai trò dẫn dắt thị trường 
điện tử trong nước, đặc biệt là các sản phẩm điện - điện 
tử gia dụng.

Việt Nam cũng cần kịp thời điều chỉnh chính sách hỗ 
trợ DN, đảm bảo thu hút đầu tư nước ngoài. Theo đó, 

ưu tiên vào những lĩnh vực có công nghệ tiên tiến, bền 
vững, có sức lan tỏa, tạo cơ hội cho DN Việt Nam tham 
gia nhiều hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo giá trị gia 
tăng cho DN. Điều quan trọng, cần thu hút FDI có chọn 
lọc. Tập trung, ưu tiên vào thu hút đầu tư nước ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ cao, chứa đựng nhiều tính đổi 
mới sáng tạo. Đồng thời, các chính sách cần chặn dòng 
vốn đầu tư và công nghệ chất lượng thấp, tiềm ẩn nhiều 
rủi ro cho môi trường kỹ thuật số và nền kinh tế số.

Nhiều chuyên gia trong ngành Điện tử cũng đề xuất 
Chính phủ tận dụng cơ hội chuyển đổi sản xuất sang 
Việt Nam để thúc đẩy DN Việt lớn mạnh, tham gia 
tích cực vào chuỗi cung ứng ở vị trí công nghệ cao hơn. 
Trong đó, những dạng hỗ trợ như chuyển đổi số, ưu đãi 
startup, tiếp cận nguồn vốn, công nghệ sáng tạo… cần 
được tăng cường và hài hòa hơn.

Có thể nói, số hóa đóng vai trò quan trọng trong 
phát triển CNHT, nên cần đẩy mạnh quá trình số hóa 
cho DN. Chuyển đổi số nên tập trung vào các lĩnh 
vực quan trọng, khoảng cách còn lớn như chức năng, 
nghiệp vụ sản xuất; quản lý chất lượng. Những giải 
pháp khác phải kể đến là: Phát triển đội ngũ chuyên gia 
tư vấn chuyển đổi số; hợp tác với các DN đầu chuỗi 
trong hỗ trợ DN cung ứng chuyển đổi số; phổ biến các 
chương trình hỗ trợ chuyển đổi số của Chính phủ để 
DN tiếp cận được rộng rãi hơn

Tốc độ chuyển đổi số của DN CNHT Việt Nam còn chậm
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Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, hiện nay, 
ngành Điện tử và linh kiện phụ trợ đang là một trong những điểm sáng của Công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) Hải Phòng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung. Đóng góp xây dựng “điểm 
sáng” ấy có sự tham gia của Công ty TNHH Pegatron Việt Nam.

HƯNG HÀ

THƯƠNG HIỆU LỚN SẢN XUẤT LINH KIỆN, THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ,
GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN NGÀNH CNHT HẢI PHÒNG

PEGATRON VIỆT NAM

Công ty TNHH Pegatron Việt Nam là Đơn 
vị thuộc Tập đoàn Pegatron (Đài Loan), 
được thành lập từ tháng 03/2020 với số vốn 
điều lệ 2.415,5 tỷ đồng, có địa chỉ tại khu 

công nghiệp Deep C 2A thuộc Khu kinh tế Đình Vũ, 
Cát Hải, Hải Phòng. Hiện Pegatron được biết đến nhiều 
nhất với tư cách là nhà cung cấp linh kiện phụ trợ điện 
tử chính cho Apple, cùng với Foxconn và Wistron Corp 
của Đài Loan. Pegatron hiện còn là một trong 3 nhà sản 
xuất iPhone lớn nhất tại Trung Quốc và Ấn Độ. 

Thời gian đầu, khi đang trong quá trình hoàn tất 
thủ tục đầu tư, thông tin Pegatron - đối tác sản xuất lớn 
của Apple, Microsoft và Sony, đầu tư thêm 101 triệu 
USD để sản xuất, kinh doanh máy tính, thiết bị ngoại vi, 
bảng mạch, thiết bị truyền thông và linh kiện điện tử tại 
Việt Nam... đã mang lại niềm vui lớn cho ngành công 
nghiệp phụ trợ điện tử nói riêng và thành phố Hoa 

phượng đỏ nói chung. Bởi việc đầu tư của thương hiệu 
lớn này không những nâng cao năng lực sản xuất, cung 
cấp thiết bị, linh kiện phụ trợ điện tử trong chuỗi cung 
ứng mảng sản phẩm công nghệ cao của ngành CNHT, 
quy tụ các doanh nghiệp phụ trợ nhỏ lẻ làm nhà cung 
ứng thứ cấp, gia tăng tỷ lệ, giá trị sản xuất công nghiệp 
mà còn giải quyết công ăn việc làm cho hàng nghìn lao 
động, đóng góp lớn vào ngân sách Thành phố…

Hiện tại, Pegatron cũng đang mở rộng dự án thứ 2, 
với tổng vốn đầu tư khoảng 481 triệu USD. Khi đi vào 
hoạt động, Dự án dự kiến tạo việc làm cho  22.500 lao 
động trực tiếp và đóng góp vào nguồn thu ngân sách 
khoảng 100 tỷ đồng/năm. Sản phẩm của Dự án sẽ cung 
cấp sản phẩm cho các hãng máy tính, nhà sản xuất thiết 
bị điện tử lớn như: Microsoft, Sony, Lenovo, Apple. 
Theo kế hoạch, Pegatron sẽ tiếp tục đầu tư dự án thứ 
3 với quy mô 500 triệu USD vào 2025 - 2026. Không chỉ 

Lãnh đạo thành phố Hải Phòng thăm khu vực sản xuất của Nhà máy Pegatron Việt Nam



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 5/2022)48 49

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Nhà máy Pegatron Việt Nam tại Hải Phòng

đơn thuần là đầu tư nhà máy sản xuất, Pegatron còn 
dự kiến đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển 
(R&D), lĩnh vực mà lâu nay, Việt Nam rất mong muốn 
thu hút đầu tư, nhưng chưa nhiều doanh nghiệp thực sự 
mặn mà đầu tư với quy mô lớn, ngoài Samsung. Theo 
đó, Tập đoàn Pegatron dự định đưa trung tâm nghiên 
cứu và phát triển (R&D) của Tập đoàn từ Trung Quốc 
về Việt Nam vào thời điểm phù hợp, dự kiến là cùng 
thời điểm triển khai Dự án Pegatron 3.

Như vậy, bên cạnh những thiệt hại nặng nề do “cơn 
bão” Covid-19 gây nên vừa qua thì kinh tế Hải Phòng nói 
riêng và Việt Nam nói chung cũng đang dần được bù 
đắp và phục hồi khi có thêm một đại gia công nghệ toàn 
cầu đã theo làn sóng đầu tư đang dịch chuyển đến Việt 
Nam. Trên thực tế, Pegatron đã bắt đầu lên kế hoạch 
dịch chuyển đầu tư khỏi Trung Quốc từ cuối năm 2019, 
để tránh thương chiến Mỹ - Trung, cũng như để tránh 
nguy cơ mất hàng tỷ USD doanh thu trong vụ kiện bằng 
sáng chế với Qualcomm. Thời gian qua, rất nhiều thông 
tin cho biết, Pegatron còn đầu tư các nhà máy mới ở 
Indonesia, Ấn Độ, với quy mô cũng lên tới cả tỷ USD.

Với việc “đáp cánh” ổn định tới Hải Phòng thời 
gian qua của Pegatron, một lần nữa cho thấy, chính sách 
khuyến khích thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển CNHT 
của TP Hải Phòng cũng như Việt Nam khá hấp dẫn và 
còn nhiều tiềm năng, đặc biệt là khuyến khích, thúc đẩy 
phát triển lĩnh vực phụ trợ thế mạnh về mảng linh kiện, 
thiết bị điện tử. Đây là điều đáng lưu ý để các doanh 
nghiệp phụ trợ FDI như Pegatron Việt Nam quan tâm, 
khai thác, phát triển. Cụ thể, TP Hải Phòng vừa tạo điều 
kiện tối đa để Pegetron Việt Nam được cấp phép xây 
dựng các khu nhà ở công nhân, đáp ứng nhu cầu chỗ 
ở cho hàng nghìn người lao động. Lãnh đạo Pegatron 
đã ghi nhận sự đổi mới, cải cách nhanh chóng, tạo môi 
trường đầu tư thông thoáng tại Hải Phòng. Cùng với vị 

thế quan trọng của thành phố cảng biển, đây chính là 
nhân tố quan trọng để các doanh nghiệp như Pegatron 
tiếp tục tăng cường đầu tư tại Hải Phòng và khẳng định 
sẽ tiếp tục tăng vốn đầu tư, nâng công suất, mở rộng quy 
mô sản xuất tại TP Hoa phượng đỏ.

Trong lần thăm và làm việc tại một số dự án trong 
Khu Kinh tế Hải Phòng cuối tháng 3/2022, ông Lê Anh 
Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố 
nhấn mạnh, giai đoạn 5 năm 2021-2025, Hải Phòng dự 
kiến thu hút 12,5-15 tỷ USD vốn FDI, tập trung vào các 
ngành công nghiệp công nghệ cao như linh kiện điện 
tử, sản phẩm thông minh,... Vì thế, UBND thành phố 
chỉ đạo tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư. Đối 
với các kiến nghị của doanh nghiệp, thành phố sẽ lưu 
tâm hoàn tất các thủ tục xây dựng nhà ở công nhân, 
phấn đấu tháng 6 sẽ bàn giao đất, đồng thời tiếp tục 
nghiên cứu các phương án giao thông thuận tiện…

Đặc biệt, trong thời gian tới đây, Hải Phòng sẽ ưu 
tiên hỗ trợ thực hiện các đề án trọng điểm, có tác động 
lan tỏa, hỗ trợ sản xuất các sản phẩm có tiềm năng, lợi 
thế cạnh tranh của địa phương; các mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến vào lĩnh vực CNHT,... Khuyến khích 
chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất 
sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên 
thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, bảo vệ môi 
trường, hướng đến mục tiêu tăng trưởng xanh, phát 
triển bền vững.

Theo đó, với thế mạnh thương hiệu và “bước tiến” 
hôm nay của mình, tin tưởng rằng, Pegatron Việt Nam 
sẽ tiếp tục nâng mức đầu tư an toàn, đảm bảo và ổn 
định sản xuất, góp phần vào thúc đẩy phát triển CNHT 
nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội Hải Phòng nói 
chung trong tầm nhìn chiến lược đầy tươi sáng
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Con về ôm trọn giấc mơ
Có vòng tay mẹ bến bờ chở che
Bao năm cây bưởi sau hè
Cả giàn mướp nữa cứ khoe bóng hình.

Con về ôm trọn mái đình
Mẹ con sớm tối yên bình thôn quê
Lũy tre đầu ngõ lối về
Cánh cò bay lả trên đê năm nào.

Con về ôm trọn sông thao
Khúc sông như thể nghẹn ngào lời ru
Sương đêm ướt cánh ao tù
Bông hoa điên điển cứ thu mình vào.

Con về trong giấc chiêm bao
Con thương bóng mẹ hanh hao dáng gầy
Làn da lam lũ đôi tay
Sạm nhăn, in cả tóc mây trắng rồi.

Con về ngắm cảnh chiều rơi
Ngắm chuồn chuồn ớt gọi mời đàn con
Ngắm cô nghé nhỏ no tròn
Lon ton theo mẹ miệng còn bi bô.

Con về ôm trọn tuổi thơ
Bởi cha và mẹ giấc mơ quyện vào
Dệt thành vệt nắng trên cao
Ru con giấc ngủ thủa nào nằm nôi...

Em về gom nhặt tháng Ba
Mộc miên rụng đỏ ướt nhòa triền đê
Bưởi thơm buông mái tóc thề
Dịu dàng bẽn lẽn sơn khuê ngóng người.

Cải vàng chẳng chịu dậy chơi
Khép mình như thể nằm cười trong chăn
Lúa non đẹp ánh trăng rằm
Có bàn tay mẹ bón chăm từng giờ.

Em về gom nhặt tuổi thơ
Tuổi cùng chúng bạn mộng mơ sớm chiều
Tuổi nào đã biết lời yêu
Đầu làng cuối xóm thả diều gọi nhau.

Em về gom nhặt miếng trầu
Mẹ têm gửi trọn buồng cau bên nhà
Ai người cứ ghẹo trêu hoa
Để cho nàng tím xoan òa hờn ghen.

Ai người đóng cửa cài then
Để xuân chạm ngõ ướt nhèm mưa bay
Ai người một dáng hao gầy
Mẹ tôi đứng đợi vòng tay vỗ về.

Em về gom nhặt tiếng quê
Ngọt ngào ôm trọn lối về trăm năm
Cá tôm một thủa đêm nằm
À ơi! Tiếng mẹ ngàn năm mãi còn...

Con Về Tiếng Quê

Tác giả: Hường Nguyễn
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