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Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh 
nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6

Các đồng chí thân mến!

Như các đồng chí đã biết, thời gian qua, trong bối cảnh ngành Công Thương phải đối diện với nhiều khó khăn, song 
dưới sự quan tâm, lãnh đạo sáng suốt của Đảng, Quốc hội, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ, sự phối hợp của các cơ quan Trung ương và địa phương, cùng với sự nỗ lực phấn đấu của tập thể 
các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, ngành Công Thương đã không ngừng phấn đấu, đoàn kết, sáng 
tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo và hành động. Năm 
2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là năm Việt Nam đảm nhận vai trò làm chủ nhà Diễn đàn 
Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 25 (APEC) và mới đây, Hội nghị các Bộ trưởng phụ trách thương 
mại lần thứ 23 (MRT 23) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế các nước đàm phán Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu 
vực (RCEP) giữa kỳ lần thứ 3 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức tại Hà Nội đã đạt kết quả thành công tốt đẹp. Đóng 
góp vào thành công đó có vai trò rất lớn của các cơ quan báo chí, truyền thông. Trong thời gian qua, các đồng chí 
đã luôn chủ động, phản ánh nhanh nhạy, chính xác thông tin về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước, 
phổ biến, hướng dẫn các cơ chế chính sách và các mặt hoạt động liên quan đến ngành Công Thương nói chung và 
Bộ Công Thương nói riêng đến với đông đảo quần chúng nhân dân cả nước. Tôi đánh giá cao và biểu dương sự cố 
gắng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao cùng những thành tích mà 
các cơ quan Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản trong Ngành đã đạt được.

Thưa các đồng chí!

Trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Công Thương là cùng với toàn Đảng, toàn dân triển khai thực 
hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, phấn đấu đưa Ngành 
tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, xứng đáng với vai trò của một ngành tiên 
phong, đi đầu trong đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Để các Báo, Tạp chí, Nhà xuất bản trong ngành Công Thương phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tôi đề nghị các đồng chí 
tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và truyền thống năng động, sáng tạo, tiên 
phong của ngành Công Thương, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp 
vụ, đề cao đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm của người làm báo cách mạng, tiếp tục nâng cao chất lượng nội 
dung tin bài, cải tiến hình thức, phương thức đưa tin chính xác, trung thực và nhanh chóng. Bên cạnh đó, tôi mong 
các đồng chí tiếp tục đồng hành với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn Ngành, có nhiều đóng góp thiết 
thực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó.     

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2017
Thân ái,

                                                                                                                                                                                                 

Trần Tuấn Anh

Ủy viên BCH Trung ương Đảng
Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

Nhân kỉ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 
(21/6/1925 - 21/6/2017), thay mặt Ban Cán sự đảng, Lãnh 
đạo Bộ Công Thương, tôi thân ái gửi đến toàn thể các đồng 
chí lãnh đạo, nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ, 
nhân viên công tác tại các cơ quan Báo, Tạp chí, Nhà xuất 
bản trong ngành Công Thương lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
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Suốt 92 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định báo 
chí chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong 
toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, nhất là 
trong những giai đoạn mang ý nghĩa bước ngoặt 

của cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người thầy 
xuất sắc của giới báo chí, người sáng lập nền báo chí 
cách mạng Việt Nam luôn đề cao vai trò của báo chí. 
Báo chí cách mạng Việt Nam thực sự là “người tuyên 
truyền tập thể, cổ động tập thể, tổ chức tập thể”. 
Nhiều nhà báo xứng đáng với danh hiệu cao quý “Nhà 
báo - chiến sỹ”. Báo chí đã cống hiến xứng đáng cho 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nền 
văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Có thể khẳng định, suốt chặng đường qua, nền báo 
chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to 
lớn và rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của 
Đảng và nhân dân ta. Trong đấu tranh giành độc lập 
dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công 
cuộc xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước, báo chí 
nước ta luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng 
và Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tập 
hợp, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ta vượt 
qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu 
thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt 
Nam. Trong suốt chặng đường hơn 30 năm thực hiện 
công cuộc đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả 
đoạt Giải Báo chí Quốc gia lần thứ X

Báo chí với sứ mệnh đặc thù của mình ngày càng đóng vai trò quan trọng không chỉ 
trong đời sống xã hội của mỗi quốc gia, quốc tế, của tiến bộ và văn minh nhân loại... mà 
còn góp phần đáng kể vào việc thúc đẩy sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.

CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA
Báo chí với sự nghiệp

ANH THƯ
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Đảng, báo chí không chỉ góp phần rất quan trọng vào 
thành công của sự nghiệp vĩ đại này của dân tộc Việt 
Nam, mà nhờ đó có điều kiện và môi trường để báo 
chí nước ta đổi mới, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, 
trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát 
triển nhanh và bền vững của đất nước.

Đồng hành cùng đất nước trong tiến trình hội 
nhập, báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng trưởng 
thành, vươn tầm ảnh hưởng, góp phần vào sự phát 
triển toàn diện của đất nước và tăng cường quan hệ 
hữu nghị, hợp tác giữa nước ta với các quốc gia, dân 
tộc trên thế giới. Báo chí không chỉ coi trọng việc phát 
hiện, giới thiệu và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình 
hay, biểu dương gương người tốt, việc tốt... mà còn tích 
cực tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, 
tiêu cực, phản bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái 
của các thế lực thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ 
vững ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận 
lợi để đất nước phát triển và nâng cao vị thế của Việt 
Nam trên trường quốc tế. Hay, thực hiện chủ trương 
đổi mới, Đảng, Nhà nước đã tạo môi trường thuận lợi 
cho sự ra đời và hoạt động của các cơ quan báo chí. 
Nhiều nhà báo đã không sợ liên lụy, dũng cảm đi sâu 
vào đời sống xã hội và doanh nghiệp để khám phá và 
phê phán các hành vi nhũng nhiễu, cửa quyền của một 
bộ phận công chức đã cố ý đặt ra các rào cản làm ảnh 
hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp. Báo chí cũng 
thẳng thắn lên án đối với những hành vi vi phạm pháp 
luật của một số thương nhân, góp phần làm cho môi 
trường đầu tư kinh doanh thêm lành mạnh. Báo chí 
cũng ca ngợi, tôn vinh những doanh nghiệp, doanh 
nhân làm ăn giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xã 
hội từ thiện, qua đó góp phần nâng cao vị thế doanh 
nghiệp trên thương trường và xã hội.

Đất nước ta đang chuyển mình sang một giai đoạn 
phát triển mới, đẩy mạnh CNH-HĐH, tạo nền tảng để 
Việt Nam sớm trở thành một nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Việc hội nhập kinh tế khu vực và thế 
giới đặt ra những cơ hội cũng như thách thức gay gắt. 
Doanh nghiệp, doanh nhân đang đứng trước những yêu 
cầu mới rất nặng nề và khó khăn. Hơn lúc nào hết, báo 
chí có vai trò vô cùng quan trọng trong việc khắc họa 
diện mạo tầng lớp doanh nhân Việt Nam, tôn vinh 
những doanh nhân sản xuất kinh doanh giỏi thực hiện 
tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, đồng thời không 
ngừng thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chính 
sách kinh tế của Đảng và Nhà nước, đưa thông tin và 
kiến thức về quản lý, về thương trường đến với doanh 

nghiệp một cách nhanh chóng, bảo vệ và sát cánh cùng 
sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân Việt Nam...

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại những khuyết 
điểm, hạn chế mà những người làm báo chân chính 
day dứt, dư luận xã hội bày tỏ sự lo ngại. Đó là, ở một 
số cơ quan báo chí, chay theo khuynh hướng “thương 
mại hóa” vẫn chưa mấy khắc phục; một số trường hợp 
đấu tranh chống tiêu cực chưa đạt hiệu quả do thông 
tin chưa được chuẩn xác, động cơ không trong sáng, 
thái độ thiếu tinh thần xây dựng, ngôn từ không thể 
hiện tính văn hóa; một số cơ quan báo chí, nhà báo vi 
phạm đạo đức, sai sót trong tác nghiệp; thiếu nhạy cảm 
và trách nhiệm chính trị, trách nhiệm xã hội; thông tin 
thiếu tầm nhìn bao quát và chiều sâu tư tưởng; ít tuyên 
truyền, giới thiệu những yếu tố tích cực, những cách 
làm hay, kết quả mang lại, những tập thể, cá nhân điển 
hình tiên tiến trên các lĩnh vực mà lại thiên về tô đậm 
những yếu kém tiêu cực, mặt trái của xã hội, không 
phản ánh đúng thực tế cuộc sống, ảnh hưởng xấu đến 
tư tưởng và dư luận xã hội; không ít tin, bài, hình ảnh 
gây bất lợi cho công tác đối nội, đối ngoại; gây khó 
khăn, thậm chí làm thiệt hại cho doanh nghiệp, người 
sản xuất và người tiêu dùng; một số cơ quan báo chí 
chưa quan tâm đúng mức đến cơ cấu nội dung, đưa 
quá liều lượng các thông tin liên quan đến mặt trái 
khiến các thế lực thù địch lợi dụng vu cáo chế độ ta.

Phát huy những thành quả đạt được, báo chí nước 
ta sẽ tiếp tục làm tốt sứ mệnh cao cả là tiếng nói của 
Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, 
đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới 
đất nước, sự nghiệp CNH-HĐH của nước nhà 

Ấn phẩm Tạp chí CN&TD trên kệ báo tại sân bay 
Đà Nẵng



CHÚ TRỌNG TUYÊN TRUYỀN TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM 

Bằng tinh thần cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, 
phóng viên, cộng tác viên, sự ủng hộ của lãnh đạo Hiệp 
hội và cộng đồng các cơ quan, doanh nghiệp trong cả 
nước, năm 2016, hoạt động của Tạp chí đã đi vào chiều 
sâu và thu được kết quả tích cực, trong đó, tập trung 
tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm vào các nhiệm 
vụ chính trị của ngành, của Hiệp hội. Các ấn phẩm 
của Tạp chí được xuất bản đều đặn mỗi tháng/kỳ, với 
hình thức đẹp, nội dung phong phú, tập trung phản 
ánh những vấn đề đang được dư luận quan tâm như: 
Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ; vấn đề vệ sinh 
an toàn thực phẩm; bảo vệ thương hiệu và quyền lợi 
người tiêu dùng; phát triển công nghiệp hỗ trợ; khuyến 
khích phát triển công nghiệp nông thôn;... Nhiều bài 
viết trong chuyên mục: “Tin tức sự kiện”; “Nghiên cứu 
trao đổi”… có tính thực tiễn cao, đề cập sâu tới các 
vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Cùng 
với đó, cổng thông tin điện tử: congnghieptieudung.vn 
cũng đã hoạt động khá hiệu quả, chuyển tải kịp thời 
những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, 
tuyên truyền mọi mặt hoạt động của các Bộ, ngành, 
địa phương, các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước tới 
độc giả trong và ngoài nước. Do vậy, trang website của 
Tạp chí đã thu hút được sự quan tâm lớn của bạn đọc, 
bình quân trên 10.000 lượt truy cập/ngày, gấp 3 lần so 
với năm 2015, điều này cho thấy hoạt động của Tạp chí 
đã tạo được uy tín và được dư luận đánh giá cao.

ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

Bên cạnh việc xuất bản ấn phẩm định kỳ, từ năm 
2014 đến nay, Tạp chí đã thực hiện được nhiều chuyên 
đề có tính chuyên môn cao phục vụ các cơ quan, doanh 
nghiệp như: Tổ chức sản xuất video phim truyền thống 

cho Công ty CP Thủy điện Thác Bà; Triển khai biên 
soạn nhiều cuốn kỷ yếu, sách ảnh của tỉnh Thái Nguyên; 
Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội, Công ty Điện lực 
Hải Dương; Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại 
và Dịch vụ Quốc tế (INTERSERCO); Công ty Điện lực 
Bắc Kạn; Tổng công ty Viglacera - CTCP. Đồng thời, 
phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương, nhiều 
Trung tâm Khuyến công, doanh nghiệp các tỉnh, thành 
phố và Sở Tư pháp Hà Nội để thực hiện các chuyên đề 
về chính sách khuyến công; phát triển công nghiệp hỗ 
trợ; phát triển thị trường trong nước; phổ biến kiến thức 
pháp luật về người lao động và bảo vệ quyền lợi của 
người tiêu dùng. Đặc biệt, năm 2014-2015, với sự bảo trợ 
thông tin của Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa 
và Nhỏ Việt Nam, Tạp chí đã phối hợp với Cục Công 
nghiệp địa phương, Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ 
Công Thương) tổ chức 03 sự kiện: “Thương hiệu Vàng 
Công nghiệp Việt Nam” và “Thương hiệu chất lượng/
sản phẩm dịch vụ tin cậy” với sự tham gia của hàng trăm 
cơ sở SXKD thuộc cộng đồng các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong nước, động viên khích lệ các doanh nghiệp 
xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm 
dịch vụ, vì quyền lợi của doanh nghiệp và lợi ích của 
người dân. Thông qua chương trình, sẽ giúp cho cộng 
đồng các doanh nghiệp nước ta, đặc biệt là các doanh 
nghiệp đã và đang xây dựng thương hiệu, có cơ hội đẩy 
mạnh quảng bá, giới thiệu hình ảnh, hoạt động sản xuất 
kinh doanh, sản phẩm, dịch vụ có chất lượng..., qua đó 
có sự liên kết, hỗ trợ lẫn nhau, hình thành chuỗi sản 
xuất các mặt hàng, sản phẩm, nhằm đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của xã hội, thực hiện tốt cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, vì lợi 
ích của người tiêu dùng trong nước, đồng thời chuẩn bị 
các điều kiện tốt nhất cho tiến trình hội nhập sâu rộng 
với nền kinh tế thế giới.

Những năm gần đây, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng cũng như nhiều cơ quan báo chí khác 
vẫn phải đối mặt với những khó khăn, đó là nền kinh tế đất nước vẫn chưa thoát khỏi tình trạng 
lạm phát; các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện tái cơ cấu; nhiều doanh nghiệp vừa và 
nhỏ sản xuất kinh doanh thiếu ổn định. Bên cạnh đó, số lượng cơ quan báo chí trong nước quá 
nhiều, cùng với các loại hình truyền thông phát triển, nên thách thức vẫn còn đang ở phía trước.

Tạo ấn tượng để giữ được bản sắc 
của ấn phẩm chuyên ngành
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NGUYỄN ĐỪNG
Tổng biên tập 



CHÚ TRỌNG XÂY DỰNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ 

Những năm gần đây, lãnh đạo Tạp chí đã dành sự 
quan tâm đặc biệt tới công tác nâng cao chất lượng đội 
ngũ, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên 
môn nghề báo, cách khai thác tài liệu và những kỹ năng 
giao tiếp với cơ sở cho phóng viên, để mọi người không 
chỉ trở thành phóng viên vững nghề, mà còn giữ gìn 
phẩm chất, đạo đức nghề nghiệp, thực hiện đúng tôn 
chỉ mục đích của người làm báo cách mạng. Cán bộ, 
phóng viên ngày càng hoàn thiện về chuyên môn, nâng 
cao chất lượng tác phẩm báo chí, thực hiện phương 
châm viết cho mình và trân trọng bạn đọc, mình viết 
phải cảm thấy được thì độc giả mới hài lòng. Học ở 
trường, đào tạo từ thực tế trong nước, Tạp chí còn cử 
01 phóng viên tham gia lớp tập huấn 01 tuần tại Hàn 
Quốc theo chương trình dự án cấp Quốc gia. Nhờ vậy 
mà hiện nay, đa số các phóng viên, nhà báo của Tạp 
chí tuy còn rất trẻ những đã bắt nhịp tốt với công việc, 
chủ động tác nghiệp và bộc lộ được các phẩm chất của 
người làm báo, có nhiều khả năng, triển vọng. 

Ngoài làm tốt công tác chuyên môn, hoàn thành 
kế hoạch xuất bản hàng tháng, Tạp chí còn tạo điều 
kiện để cán bộ phóng viên kết hợp các chuyến công 
tác, những lần đi cơ sở, có điều kiện được vui chơi, 
giải trí, trong đó nhiều cán bộ, phóng viên được đi các 
tỉnh xa như: Điện Biên, Sơn La, Yên Bái, Bắc Kạn, Thái 
Nguyên, Thanh Hóa, Nghệ An,... Đặc biệt, Tạp chí đã 
hỗ trợ kinh phí tổ chức các chuyến du lịch cho toàn 
thể cơ quan đi Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nẵng, Hội 
An…, tạo mối quan hệ gắn kết với cơ sở, động viên cán 

bộ, phóng viên từng bước cố gắng, nỗ lực hơn. Quan 
trọng hơn cả là mối quan hệ giữa lãnh đạo Tạp chí 
với phóng viên đều rất chân thành, cởi mở, mọi người 
trong cơ quan đoàn kết, thân thiện và hiện tại, anh chị 
em phóng viên đang rất hưng phấn, nhiệt tình, muốn 
được làm việc, muốn được cống hiến vì tương lai của 
Tạp chí và của chính bản thân mỗi người.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Năm 2017 và những năm tới, hoạt động báo chí 
nói chung sẽ càng khó khăn hơn với nhiều áp lực mới, 
tuy nhiên, với kinh nghiệm đã tích lũy và sự vững vàng 
tự tin trong chuyên môn của đội ngũ các nhà báo, 
phóng viên, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng sẽ vượt 
qua thách thức, bám sát các hoạt động của ngành 
Công Thương, chỉ đạo của Hiệp hội để tuyên truyền 
cho phù hợp với thực tế, chú trọng đi sâu tuyên 
truyền hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
các doanh nghiệp khu vực công nghiệp nông thôn... 
hoàn thành tốt nhiệm vụ xuất bản 12 số ấn phẩm/
năm, với các chủ đề cụ thể, phong phú. Bên cạnh nội 
dung thì hình thức sẽ được chú trọng hơn từ khâu 
thiết kế, in ấn, tạo ấn tượng và giữ được bản sắc của 
ấn phẩm chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu của độc giả. 
Đặc biệt là sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng, 
đơn vị, mở rộng loại hình hoạt động, tổ chức sản 
xuất sách, các chuyên đề hội thảo, tọa đàm, mở lớp 
đào tạo nghiệp vụ báo chí, phối hợp và tổ chức các 
chương trình sự kiện có quy mô lớn, qua đó xây dựng 
quảng bá hình ảnh, hoạt động, góp phần để nâng tầm 
Hiệp hội và Tạp chí lên một bước phát triển mới 

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam với cán bộ, phóng viên của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng.
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Với kinh nghiệm đã tích lũy và sự tự tin trong chuyên môn, 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng sẽ vượt qua thách thức

Ông Nguyễn Xuân Sơn - Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Công nghiệp Vừa và Nhỏ Việt Nam:  

Ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc PC Bình Định: 

“Tạp chí cần phổ biến nhiều các văn bản pháp quy về cơ chế, chính sách, 
quy định bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng”.

Tạp chí cần tăng thêm thông tin hữu ích cho độc giả đúng với tiêu chí là 
tờ báo phục vụ người tiêu dùng

Những năm gần đây, hoạt động báo chí nói chung ngày càng có nhiều khó khăn hơn với nhiều áp lực mới, tuy nhiên, 
với kinh nghiệm đã tích lũy và sự vững vàng tự tin trong chuyên môn của đội ngũ các nhà báo, phóng viên, Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng sẽ vượt qua thách thức, bám sát các hoạt động của ngành Công Thương, chỉ đạo của Hiệp 
hội để tuyên truyền cho phù hợp với thực tế, chú trọng đi sâu tuyên truyền hoạt động của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, các doanh nghiệp khu vực công nghiệp nông thôn... Tòa soạn xin trích đăng một số ý kiến của các chuyên gia, 
quản lý doanh nghiệp đánh giá, nhận xét về Tạp chí nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Qua theo dõi từ khi thành lập đến nay, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có 
bước phát triển nhanh, đáp ứng nhu cầu thông tin, tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp trên phạm vi cả nước, trong đó chú trọng tuyên truyền các lĩnh vực công 
nghiệp, thương mại, tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ người tiêu dùng... Gần đây, Tạp chí có 
thêm nhiều bài mang tính chính luận, đàm luận, phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế và 
những vấn đề liên quan. Đồng thời, cung cấp nhiều hơn về tình hình hàng hóa, giá cả thị 
trường trong khu vực và trên thế giới.

Đọc ấn phẩm của Tạp chí, tôi thấy phần nội dung có sự chuẩn bị khá chu đáo, có 
các bài viết của chuyên gia, nhà báo có nhiều kinh nghiệm, trong đó có nhiều bài viết về 
doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; thông tin về các chương trình, dự án mà các cơ quan 
quản lý nhà nước, cũng như các hiệp hội đang triển khai, thể hiện được tôn chỉ, mục đích 

của tạp chí thông tin, lý luận chuyên ngành. Về hình thức ấn phẩm cũng được trình bày nghiêm túc, sáng tạo, 
không sa đà phụ thuộc vào màu sắc nhưng hài hòa giữa bài viết với hình ảnh. 

Trong thời gian tới, Tạp chí cần chú trọng hơn đến việc phối hợp phát hành ấn phẩm tới các Sở Công Thương, 
các địa phương, để tập trung tuyên truyền khuyến khích phát triển công nghiệp, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ…, nắm bắt chủ trương, đường lối, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần thúc 
đẩy sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt là cần chú trọng phổ biến các văn bản 
pháp quy về cơ chế, chính sách, quy định bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng. 

 Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có mặt trên làng báo trong thời điểm nền kinh tế 
có sự chuyển biến tích cực theo sự nghiệp đổi mới đất nước. Cũng ngần ấy năm, Công ty 
Điện lực Bình Định (PC Bình Định) có thêm một kênh thông tin quan trọng đến với các 
cơ quan quản lý và khách hàng của mình. Thông qua phóng viên thường trú của Tạp chí 
tại miền Trung - Tây Nguyên, PC Bình Định đã được tuyên truyền sâu rộng về tình hình 
thực hiện kế hoạch SXKD điện năng, những bước phát triển của đơn vị và chuyển tải các 
ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nâng cao tiện ích dịch vụ khách hàng, tạo 
được mối quan hệ bình đẳng, minh bạch và thân thiện với khách hàng dùng điện.

Để mở rộng tầm nhìn và được phục vụ tốt hơn nữa cho người dân, đề nghị Tạp chí 
có thể thêm chuyên mục cẩm nang về tiêu dùng điện, về khoa học kỹ thuật điện, việc 
tiêu dùng điện tiết kiệm hiệu quả của thế giới và thông tin giá điện khu vực, nhằm tăng thêm thông tin hữu ích 
cho độc giả đúng với tiêu chí của Tạp chí là phục vụ người tiêu dùng.

Nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2017) thay mặt Lãnh đạo PC Bình 
Định xin gửi đến Lãnh đạo, Ban biên tập, toàn thể phóng viên CTV của Tạp chí lời chúc mừng tốt đẹp nhất./.
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Nhà báo Hoàng Xuân Lan - Hệ Thời sự, Chính trị tổng hợp VOV1 - Đài Tiếng nói Việt Nam: 

Ông Nguyễn Văn Đọ - Giám đốc Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát - 
Balpac (Hải Phòng): 

“Tôi muốn được thấy Tạp chí mang hơi thở cuộc sống hơn nữa”…

Những thông tin về công nghiệp hỗ trợ, từ vấn đề về chính sách đến các 
xu hướng phát triển hiện nay cần được Tạp chí truyền tải nhiều hơn 

Là một độc giả và cộng tác viên của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, 
thời gian qua, tôi thấy cách trình bày và bố trí các trang báo, tranh ảnh của 
Tạp chí rất đẹp và hợp lý, giúp cho độc giả dễ đọc và cập nhật được nhiều 
nội dung đa dạng về thời sự, chính trị và xã hội, văn hóa liên quan đến nhiều 
lĩnh vực của ngành Công Thương. Nội dung của Tạp chí cũng thu hút sự 
quan tâm của độc giả, phần nào đã phản ánh được khá đầy đủ sự phát triển 
mọi mặt của doanh nghiệp (DN) và đời sống của người dân. Nhiều bài viết, 
phỏng vấn có liên quan đến các chính sách của Nhà nước đối với hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của DN, chính sách kích cầu, mở rộng thị trường phân 
phối hàng hóa đến tay người tiêu dùng, những chính sách khuyến công, xuất 
nhập khẩu trong điều kiện nước ta đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế 
giới. Nhiều phóng sự, bài viết và bài phỏng vấn trong Tạp chí đã giúp người 

dân có thêm kiến thức tiêu dùng để đạt được lợi ích cao nhất, văn hóa trong tiêu dùng, mặt khác cũng giúp người 
dân cảnh giác trước những mặt hàng giả, kém chất lượng, không đảm bảo VSATTP đang bán trên thị trường, 
tránh những thiệt hại về kinh tế….

Tuy nhiên, để Tạp chí đến được với độc giả nhiều hơn nữa, nên chăng, Tạp chí cần nén lượng thông tin vào 
chuyên mục Tin tức- sự kiện nhiều hơn nữa (những thông tin nóng trong 1 tháng). Đồng thời, tăng cường phần 
phóng sự điều tra vì là mảng có nội dung thiết thực với cuộc sống của người dân, nhất trong lĩnh vực an toàn thực 
phẩm, chống hàng giả hàng nhái và bố trí riêng vào những trang dễ nhìn, dễ đọc vì chiếm lượng độc giả lớn. Có 
thể thông tin thêm nhiều mặt hàng tiêu dùng đang được khách hàng quan tâm hơn và quan trọng là hướng dẫn 
người dân mua hàng gì, ở đâu?...

“Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chúng tôi xin gửi lời chúc mừng tốt 
đẹp nhất đến đội ngũ những người làm báo nói chung và Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng nói riêng. Có thể nói, trong thời đại ngày nay, thành tựu tích cực của các 
loại hình báo chí, thông tin truyền thông đã ngày càng khẳng định vai trò của mình 
trong đời sống kinh tế - xã hội. Đặc biệt, đối với giới doanh nghiệp, báo chí là một 
trong những nguồn cứ liệu quan trọng, góp phần vào việc đưa ra các quyết định 
định hướng, phát triển sản xuất kinh doanh. Với Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
cũng như trang điện tử: congnghieptieudung.vn, tuy là một ấn phẩm chuyên ngành 
nhưng những thông tin cập nhật, thời sự vẫn được Tạp chí phản ánh nhanh nhạy, 
sắc bén cùng lúc với các bài viết chuyên ngành truyền tải thông tin chiều sâu hấp 
dẫn. Điều này đã tạo nên một bức tranh về nguồn thông tin đa dạng, phong phú, 
nhưng vẫn bám sát tôn chỉ mục đích của ấn phẩm: Đó là thông tin luôn hướng đến 
một nền công nghiệp phát triển, đẩy mạnh tiêu dùng. Chính vì vậy, những chuyên mục như “Khuyến công”, “Tự 
hào hàng Việt”… là những chuyên mục mà Tạp chí cần quan tâm, đẩy mạnh các phương thức, thể loại truyền tải 
hơn nữa. Nhất là những thông tin về công nghiệp hỗ trợ, từ vấn đề về chính sách đến các xu hướng phát triển 
hiện nay cần được Tạp chí truyền tải nhiều hơn, giúp cho những doanh nghiệp công nghiệp phụ trợ như chúng 
tôi có thêm nhiều thông tin gợi mở, hữu ích…”.
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Ông Nguyễn Văn Tưởng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Điện Biên: 

“Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng xứng đáng là cầu nối thông tin giữa 
Nhà nước, người dân và cộng đồng các doanh nghiệp”

Là người thường xuyên cộng tác, trao đổi thông tin với Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng, tôi thấy Tạp chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc tuyên truyền 
các lĩnh vực hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến công, tư vấn công nghiệp, 
xúc tiến thương mại và phản ánh các mặt kinh tế - xã hội khác của đất nước. Đặc 
biệt, với vai trò là cầu nối thông tin đến với công chúng, những năm qua, Tạp 
chí đã kịp thời truyền tải được lượng thông tin khá lớn cho người tiêu dùng nhận 
biết về vệ sinh an toàn thực phẩm, đấu tranh chống các biểu hiện gian lận thương 
mại về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Tôn vinh những mô hình sản 
xuất giỏi, kinh doanh khá, góp phần khích lệ động viên tinh thần cho cộng đồng 
các doanh nghiệp công nghiệp, mang lại niềm tin cho người tiêu dùng. Với định 
hướng đúng và sự nỗ lực vượt khó của Tạp chí, tôi tin rằng Tạp chí sẽ có nhiều 
thành công trong thời gian tới. Chúng tôi luôn luôn đồng hành, gắn bó với Tạp 
chí Công nghiệp & Tiêu dùng trong những chặng đường tiếp theo. 

Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam 21/6/2017, thay mặt lãnh đạo ngành Công Thương tỉnh Điện Biên, 
chúc toàn thể Ban lãnh đạo và phóng viên, cộng tác viên trong Tòa soạn dồi dào sức khỏe, gặt hái được nhiều 
thành công mới, chúc Tạp chí ngày càng phát triển, xứng đáng là cầu nối thông tin giữa Nhà nước, người dân và 
cộng đồng các doanh nghiệp 

Ông Trần Văn Hiện - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Bắc Ninh.

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, cơ quan thông tin 
lý luận của Hiệp hội doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ 
Việt Nam, đã thực sự trở thành người bạn đồng hành với 
cộng đồng doanh nghiệp cả nước. Thông qua các bài viết của 
mình, Tạp chí đã truyền tải nhiều chính sách của Đảng và 
Nhà nước về hỗ trợ doanh nghiệp, nổi bật nhất là các chính 
sách khuyến công. Hằng tháng, Tạp chí có hàng chục bài viết 
tuyên truyền về khuyến công đăng tải trên số chính và web-
site về hỗ trợ các doanh nghiệp trong các tỉnh, thành cả nước. 

Đối với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Bắc Ninh, các ấn phẩm của Tạp chí luôn được CBCNV đón nhận và cập nhật hàng tháng. Qua các 
bài báo, Trung tâm đã tham khảo thêm được các cách làm hay, đề án - mô hình hỗ trợ doanh nghiệp có hiệu quả 
của các Trung tâm Khuyến công tỉnh bạn. Từ đó, Trung tâm có thêm tài liệu tham khảo để áp dụng vào việc thực 
hiện tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhà. 

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày cách mạng báo chí Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017), thay mặt tập thể 
CBCNV Trung tâm khuyến công Bắc Ninh, xin chúc toàn thể Ban lãnh đạo tòa soạn và các phóng viên, biên 
tập viên, cộng tác viên của Tạp chí luôn mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền 
về khuyến công, giúp các Trung tâm Khuyến của cả nước ngày càng gặt hái được nhiều thành công trong việc 
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển 
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Lời cảm ơn 
Nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
Nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam (21/6/1925 * 21/6/2017), Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng đã nhận được nhiều điện, thư, quà và 
lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan Bộ, ngành, các 
doanh nghiệp, doanh nhân, bạn bè, đồng nghiệp trong 
cả nước. Với lòng tri ân sâu sắc, Tòa soạn xin trân trọng 
gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo các cơ quan, Bộ ngành, 
địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp, doanh nhân 
và anh em, đồng nghiệp trong những năm qua đã ủng 
hộ, giúp đỡ để Tạp chí vượt qua những khó khăn, từng 
bước phát triển, xứng đáng là cơ quan ngôn luận của 
cộng đồng các doanh nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ 
Việt Nam trong giai đoạn hội nhập quốc tế./. 

BAN BIÊN TẬP

Lãnh đạo Tổng Công ty May 10 chúc mừng Tạp chí 
nhân ngày Báo chí cách mạng Việt Nam
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ các doanh nghiệp nước ngoài

Báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh mới được 
đưa ra đầu năm 2017 cho thấy, có khoảng 66% 
DN thường xuyên phải chi trả các khoản không 
chính thức, những khoản chi này chiếm tới hơn 

10% tổng doanh thu của DN. Theo phản ánh của các 
DN, từ trước tới nay, phần lớn DN đều cam chịu và tự 
giải quyết trong vấn đề bị thanh kiểm tra chồng chéo, 
hoặc nếu gặp khó khăn quá họ sẽ tìm cách thỏa hiệp, 
thỏa thuận, bôi trơn để vượt qua các cuộc thanh, kiểm 
tra đó. Một cuộc khảo sát nhanh của Phòng Thương 

mại và Công nghiệp VN (VCCI) trước thềm Hội nghị 
Thủ tướng với doanh nghiệp cho thấy, gần 14% DN bị 
thanh kiểm tra 4 lần trở lên trong 1 năm, trong đó hơn 
một nửa DN cho rằng có những nội dung thanh, kiểm 
tra bị trùng lặp nhau. Từ góc độ DN cho thấy, vẫn còn 
nhiều chồng chéo cả về nội dung và hình thức trong 
các cuộc thanh, kiểm tra, dẫn tới việc làm mất thời 
gian và nản lòng những DN làm ăn chân chính. Câu hỏi 
“Kiến nghị ai? Kiến nghị cũng chẳng giải quyết được 
vấn đề gì?” đã khẳng định rõ sự cô đơn của các DN tư 

“…Mỗi năm chỉ thanh tra, kiểm tra, hoặc kiểm toán doanh nghiệp một lần”, đó là nội dung 
của Chỉ thị 20 - Chỉ thị tại chỗ của Thủ tướng Chính phủ được ký ngay tại cuộc đối thoại với 
doanh nghiệp diễn ra vào ngày 17/5/2017. Chỉ thị 20 yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh, 
kiểm tra đối với doanh nghiệp (DN) đã được cộng đồng doanh nghiệp hào hứng đón nhận.

Chính phủ đã “gãi đúng chỗ” 
Chỉ thị 20: 

cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam

TRƯỜNG PHẠM
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nhân trên con đường kinh doanh, khó khăn từ thương 
trường và những rào cản từ cơ chế, từ sự thiếu minh 
bạch của cơ quan công quyền.

Tại TP.HCM, chỉ ngay sau khi khai trương hoạt 
động, có những DN đã bị thanh tra, kiểm tra tới 9 
lần/tháng. Anh Bùi Đăng Thiên - Giám đốc Công ty 
TNHH Liên hợp Thế Duy cho biết: “Tôi xin kiến nghị 
với các cơ quan ban ngành là nếu có kiểm tra thì nên 
thống nhất nội dung kiểm tra, đừng nên lặp lại. Ví dụ, 
các đoàn kiểm tra của Đội QLTT thuộc Thành phố và 
quận là hai đơn vị khác nhau, thế nhưng lại cùng kiểm 
tra về một vấn đề tại các thời điểm khác nhau, hoặc 
Đội PCCC của quận đến kiểm tra vấn đề này, sau đó lại 
đến Sở PCCC cũng kiểm tra về vấn đề đó, như vậy rất 
chồng chéo và làm mất thời gian của DN chúng tôi”.

Trên thực tế việc thanh, kiểm tra đã được Thủ 
tướng Chính phủ nhắc nhở nhiều lần thế nhưng không 
có chuyển biến tích cực, các đơn vị thanh tra đã được 
yêu cầu rà soát và có những văn bản hướng dẫn thực 
hiện luật thanh tra để vừa phòng ngừa sai phạm, vừa 
tạo điều kiện cho DN. Tuy nhiên, DN vẫn bức xúc, 
DN coi đó như là những “u, nhọt” của mình và mong 
muốn được loại bỏ càng sớm càng tốt. 

Việc bị thanh, kiểm tra nhiều lần trong năm của DN 
đang là vấn đề nổi cộm và đã được Chính phủ quyết 
ngay với tinh thần “Nói đi đôi với làm” để tạo điều kiện 
cho DN phát triển. Chỉ thị 20 được ban hành xuất phát 
từ những mong muốn “tận đáy lòng” của các DN, 4.500 
thủ tục cản trở, gây khó khăn cho DN bị bãi bỏ và xử lý; 
hơn 850 trong số hơn 1.500 kiến nghị của DN được giải 
quyết trong năm qua đã thể hiện sự quyết liệt của Chính 
phủ với tinh thần “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu 
hiểu” tới cộng đồng DN Việt Nam.

Nội dung của Chỉ thị 20 có sự quy định rõ ràng 
về trách nhiệm của các đơn vị cấp ngành, theo đó, 
Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan 
ngang bộ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm 
túc quán triệt và chỉ đạo chặt chẽ, không để xảy ra 
tình trạng thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với DN; 
đồng thời, sẽ xử lý trách nhiệm đối với cơ quan, đơn 
vị, cá nhân để xảy ra tình trạng trùng lặp, chồng chéo. 
Đây có lẽ là chỉ thị đặc biệt nhất từ trước tới nay vì nó 
được soạn ngay tại hội nghị đối thoại với DN và ký ban 
hành ngay khi Hội nghị kết thúc. Chỉ thị 20 nhằm khắc 
phục tình trạng thanh tra, kiểm tra chồng chéo của các 
đơn vị liên ngành, mà theo phản ánh, có những DN bị 
cơ quan thanh tra tới 3 lần/năm, thậm chí có doanh 
nghiệp một năm bị thanh tra, kiểm tra tới 11 - 12 lần. 
Điều này gây nhiều bức xúc, tăng gánh nặng chi phí và 

tốn kém thời gian, ảnh hưởng xấu tới hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DN. 

Thủ tướng cho biết, tinh thần của Chính phủ kiến 
tạo là phải xây dựng môi trường kinh doanh tốt, không 
chỉ có tự do kinh doanh, tự do sáng tạo, mà còn phải 
đảm bảo an toàn vốn, tài sản của DN. Không chỉ có 
chi phi thấp mà rủi ro phải rất thấp. Không chỉ chống 
độc quyền mà còn chống buôn lậu, hàng giả, tạo môi 
trường cạnh tranh lành mạnh. Đó là môi trường mà 
nhà đầu tư, DN được hỗ trợ, vinh danh và bảo vệ, tạo 
sự tin cậy vững chắc, để DN mở rộng và phát triển 
kinh doanh. Thủ tướng nhấn mạnh: "Những việc đã 
làm trong một năm qua thể hiện Chính phủ gãi đúng 
chỗ, không phải phải ngứa trên đầu mà gãi dưới chân".

Đánh giá về quyết định này của Thủ tướng Chính 
phủ, ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh 
nghiệp TP.HCM cho rằng, chỉ thị là một thông điệp 
mạnh của Thủ tướng, người đứng đầu Chính phủ, yêu 
cầu các bộ máy chính quyền các cấp phải nghiêm chỉnh 
chấp hành quy định về kiểm tra, thanh tra DN. "Điều 
này thể hiện sự đồng hành, cảm thông của Thủ tướng 
đối với DN nhằm làm giảm đi sự phiền hà do các cơ 
quan nhà nước gây ra, giúp DN dành toàn bộ thời gian, 
nguồn lực để tập trung sản xuất, kinh doanh, phát triển. 
Đây là một tin vui lớn với cộng đồng DN", ông chia sẻ.

Chỉ thị 20 một lần nữa khẳng định, Chính phủ đã 
luôn đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng DN 
Việt Nam, Chỉ thị được coi là bài toán khó thực hiện 
với địa phương và các ngành chức năng, song có thể coi 
đó là lời nhắc nhở nghiêm khắc để các cấp phải thực 
sự thay đổi vì sự lớn mạnh của DN và của cả nền kinh 
tế. Cùng với đó, việc giảm chi phí cho DN là vấn đề rất 
quan trọng, vì thế Chỉ thị sẽ tập trung tháo gỡ rào cản, 
giấy phép con, xóa bỏ lợi ích nhóm, giảm giá thành để 
DN có thể cạnh tranh sản phẩm. Phấn đấu đến năm 
2020, cả nước có 1,5 triệu DN, GDP chiếm 50%, và đến 
2030 sẽ chiếm 60-65% GDP và có 2 triệu DN 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với doanh nhiệp Việt Nam
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ANH LINH

Những năm gần đây, đặc biệt là từ năm 2013 – 2016, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đã khắc phục nhiều khó khăn, triển khai nhiều giải pháp quyết liệt để thực hiện 
cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, bước đầu đã thu được kết quả rất đáng khích lệ: Giảm 
từ 115 ngày xuống còn 46 ngày, trong đó số ngày của Điện lực đã giảm từ 60 ngày 
xuống 11 ngày và giảm từ 6 xuống còn 5 thủ tục.

Tuy nhiên, bước vào năm 2017, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam đã thể hiện một quyết tâm lớn, 
nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết 19 của 
Chính phủ và Quyết định số 507 của Bộ Công 

Thương về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017, định hướng 
đến năm 2020.

Tại Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp ngày 
17/5/2017, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Dương 
Quang Thành đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng liên 
quan tới công tác dịch vụ khách hàng, tiếp cận điện 
năng, đồng thời đề xuất, kiến nghị với Thủ tướng Chính 
phủ và các Bộ, ngành giải quyết, tháo gỡ khó khăn, 
vướng mắc để thực hiện mục tiếu cải thiện chỉ số tiếp 
cận điện năng theo Nghị quyết 19 của Chính phủ. Được 
biết, bên cạnh cố gắng nỗ lực của CBCNV-LĐ ngành 
Điện, EVN cũng đã ký cam kết thỏa thuận với Phòng 
Thương mai và Công nghiệp VN (VCCI), nhằm cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
quốc gia. Đây là doanh nghiệp nhà nước đầu tiên và là 
cơ quan thứ 2 (sau Bộ Tài chính) hợp tác với VCCI đánh 
giá dịch vụ khách hàng, tư vấn và lắng nghe phản ánh 
của cộng đồng các doanh nghiệp; xây dựng và triển khai 
cơ chế “Một cửa liên thông” giữa ngành Điện với cơ 
quan nhà nước; áp dụng công nghệ thi công tiên tiến, 
giảm bớt thời gian cắt điện; công khai minh bạch các thủ 
tục hồ sơ, thiết kế mẫu để khách hàng giám sát trong 
quá trình cung cấp dịch vụ của ngành Điện…

Tại Hội nghị Thủ tướng gặp gỡ doanh nghiệp, ông 
Dương Quang Thành - Chủ tịch EVN đã nhấn mạnh, 
để thực hiện Nghị quyết 19 của Chính phủ và Quyết 
định 507 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam đề nghị Chính phủ xem xét một số dự án có trong 
quy hoạch, không phải lập báo cáo tiền khả thi (kể cả 
các dự án quan trọng quốc gia) và giao cho Bộ Công 
Thương thẩm định, phê duyệt đầu tư dự án, phê duyệt 

thiết kế, dự toán, riêng các hạng mục phụ trợ ủy quyền 
cho EVN thẩm định, phê duyệt thiết kế, dự toán.

EVN cũng kiến nghị Bộ Giao thống Vận tải sửa 
đổi Điều 13, 14 của Thông tư 50/2015/TT-BGTVT ngày 
23/9/2015 cho phép gộp thủ tục xin chấp thuận xây 
dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu 
hạ tầng giao thông đường bộ và thủ tục cấp phép thi 
công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo 
vệ kết cấu hạ tầng, với thời gian là 07 ngày.

Đề nghị Bộ Công Thương xem xét sửa đổi, bổ sung 
Điều 5 Thông tư 24/2016/TT-BCT ngày 31/11/2016 theo 
hướng bổ sung quy trình thực hiện các thủ tục về tiếp 
cận điện năng, bảo đảm liên thông giữa các cơ quan 
liên quan trong giải quyết thủ tục tiếp cận điện năng. 
Đồng thời, đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường xem 
xét để quy định việc không áp dụng thủ tục “Đăng ký 
kế hoạch bảo vệ môi trường” đối với các công trình 
điện trung áp do thực tế các công trình này không làm 
phát sinh các vấn đề về ô nhiễm môi trường…

Hy vọng, với các giải pháp trên, chỉ số tiếp cận điện 
năng năm 2017 của EVN sẽ khả thi và vượt mục tiêu 
mà Chính phủ và Bộ Công Thương đề ra 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 
Nhiều giải pháp đồng bộ để thực hiện 

mục tiêu cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc tại 
công trường Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình
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Vào ngày 15/6, Tạp chí Tài chính hàng đầu Nhật Bản Nikkei (Nikkei Asean Review) đã công 
bố danh sách 300 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả của châu Á (ASIA 300) với sự góp mặt 
của 5 công ty đến từ Việt Nam. Đáng chú ý, Vinamilk là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất lọt 
vào TOP 10 doanh nghiệp dẫn đầu danh sách. Đây cũng là công ty duy nhất trong lĩnh vực 
thực phẩm & đồ uống của châu Á ghi tên vào TOP 10 của danh sách ASIA 300 năm nay.

Asia 300 là danh sách tổng hợp các công ty 
niêm yết kinh doanh hiệu quả và có giá trị 
nhất châu Á. Nikkei đã phân tích và đánh 
giá 327 công ty lớn nhất của 11 nền kinh tế 

trong khu vực dựa trên 4 tiêu chí: Mức độ tăng trưởng; 
khả năng sinh lời; hiệu quả và tính lành mạnh về tài 
chính. Đội ngũ đánh giá của Nikkei đã dựa trên các số 
liệu trong năm tài chính gần đây nhất, sau đó tiến hành 
đánh giá, phân tích tăng trưởng, khả năng sinh lời, hiệu 
quả và tính lành mạnh về tài chính của các công ty này, 
bảng xếp hạng là đánh giá toàn diện về sức mạnh tổng 
thể của một doanh nghiệp. 

Với đội ngũ quản lý, cán bộ công nhân viên có trình 
độ cao và tâm huyết, cùng chiến lược phát triển bền 
vững là tập trung giữ vững thị trường trong nước, song 
song với việc tìm kiếm cơ hội vươn ra thế giới, Vinamilk 
đã tiếp tục nằm trong nhóm doanh nghiệp có doanh thu 
và lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng. Từ vị trí thứ 20 năm 
2016, Vinamilk đã có sự phát triển tốt và vươn lên xếp vị 
trí thứ 8 trong TOP 10 doanh nghiệp lớn nhất, cùng với 
nhiều cái tên lớn như Alibaba Group Holding của Trung 
Quốc (số 6); Tencent Holdings (số 9) và Nhà Khai thác 
sân bay Quốc gia Thái Lan (số 10).

Khởi đầu từ việc chỉ có một chủng loại sản phẩm là 
sữa đặc có đường, Vinamilk ngày nay đã trở thành công 
ty sữa lớn nhất nước với hơn 200 chủng loại sản phẩm 
và là công ty tiên phong trong ngành Sữa tại Việt Nam 
nâng cao sự nhận thức và giúp hình thành thói quen sử 
dụng sữa như một phần của khẩu phần dinh dưỡng hàng 
ngày của nhiều thế hệ người Việt. 

Không chỉ giữ vững và phát triển ổn định thị trường 
trong nước, Vinamilk những năm gần đây còn chú 
trọng việc mở rộng ra thế giới với doanh thu xuất khẩu 
năm 2016 đạt 258 triệu USD. Ngoài trụ sở chính đặt ở 
TP.HCM, 03 chi nhánh, 13 nhà máy cùng 10 trang trại 
phủ khắp Việt Nam (trong đó có 01 trang trại bò sữa 
đạt tiêu chuẩn organic châu Âu đầu tiên tại VN vừa 
được khánh thành vào tháng 03/2017), Vinamilk còn có 
các nhà máy tại nước ngoài như Mỹ (sở hữu 100% nhà 
máy Driftwood tại bang California); Campuchia (sở hữu 
100% nhà máy Angkormilk tại thủ đô Phnompenh); 
New Zealand (sở hữu  22,8%) cùng 01 công ty con tại 
Ba Lan và văn phòng đại diện tại Thái Lan. Các sản 

phẩm của Công ty đã xuất khẩu đến 43 nước trên thế 
giới như Mỹ, Nhật, Úc, Thailand, Myanmar, Bangla-
desh, khu vực Trung Đông…

Vào tháng 05 và đầu tháng 06/2017 vừa qua, Vinamilk 
cũng đạt được một số thành tích xuất sắc trong các 
chương trình bình chọn uy tín trong và ngoài nước: Là 
công ty sản xuất hàng tiêu dùng duy nhất của Việt Nam 
lọt vào danh sách 2000 công ty lớn nhất toàn cầu do 
Forbes bình chọn; ba năm liên tiếp là thương hiệu số 1 
Việt Nam theo báo cáo của Kantar WorldPanel và 6 năm 
liền nằm trong TOP 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu 
quả nhất Việt Nam do báo Nhịp cầu đầu tư đánh giá.

Việc liên tiếp được các tổ chức danh giá trong 
và ngoài nước đánh giá cao đã chứng tỏ được hiệu 
quả của những hoạt động kinh doanh bền vững của 
Vinamilk trong hơn 40 năm qua. Với sứ mệnh trở 
thành chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu tại Việt Nam, 
Vinamilk không chỉ đem lại cho người dân Việt Nam 
những giải pháp dinh dưỡng tối ưu, chất lượng quốc tế 
mà còn ngày càng mở rộng, đem niềm tự hào sữa Việt 
đến với người tiêu dùng trên toàn thế giới. 

Tạp chí Nikkei Asean Review (thuộc Tập đoàn 
truyền thông Nikkei, chuyên phát hành và xuất bản 
những ấn phẩm tài chính có qui mô lớn nhất thế giới), 
là tạp chí có uy tín hàng đầu tại châu Á cũng như Thế 
giới, luôn đem lại những thông tin về chính trị, kinh 
tế, kinh doanh và quan hệ quốc tế cho độc giả trong 
khu vực cũng như thế giới.

TV

Vinamilk là đại diện duy nhất của Việt Nam 
vào top 10 doanh nghiệp xuất sắc nhất châu Á

Dây chuyền sản xuất sữa nước tại Nhà máy Mega
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Với vị trí địa lý có 333 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc, với 1 cửa khẩu quốc 
tế và nhiều cửa khẩu chính là: Trà Lĩnh, Sóc Giang, Lý Vạn và một số lối mở biên giới như 
Nà Đoỏng, Nà Làng…, tỉnh Cao Bằng đã và đang tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên 
tăng cường trao đổi, giao thương xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Đầu năm 2014, tỉnh Cao Bằng được Chính phủ 
phê duyệt và quyết định thành lập Khu kinh 
tế tỉnh với diện tích trên 30.000 héc-ta bao 
gồm 37 xã, thị trấn biên giới và được bổ sung 

vào Quy hoạch 9 khu kinh tế trọng điểm cả nước được 
ưu tiên đầu tư giai đoạn 2016-2020, tạo điều kiện thuận 
lợi phát triển kinh tế hàng hóa, nâng cao thu nhập cho 
người dân địa phương. Đây chính là những cơ hội phát 
triển thương mại biên giới qua các cửa khẩu Cao Bằng.

Đến nay, Khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh đã bước 
đầu khởi sắc, hạ tầng đang được đầu tư xây dựng khang 
trang, từng bước hiện đại, mang dáng dấp của một cửa 
khẩu quốc tế. Khu kinh tế Cửa khẩu Trà Lĩnh đang thu 
hút nhiều nhà đầu tư vào xây dựng kho ngoại quan, bãi 
tập kết hàng hóa, kho đông lạnh… phục vụ kinh doanh 
các mặt hàng xuất nhập khẩu. Cặp cửa khẩu Trà Lĩnh 
(Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc) trong tương lai 
sẽ là tuyến giao thông đường bộ quốc tế từ các tỉnh Tây 
Nam - Trung Quốc qua Trà Lĩnh đi các nước ASEAN… 
Ngoài ra, tại các cặp cửa khẩu khác của tỉnh Cao Bằng, 
các ngành của tỉnh Cao Bằng đang vận dụng đầy đủ 
các cơ chế, chính sách ưu đãi về tài chính, thuế cho các 
doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển kinh tế cửa khẩu 
gắn với giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, bảo vệ 
môi trường sinh thái, cải thiện đời sống của nhân dân. 
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, tăng cường 

công tác giải phóng mặt bằng, quản lý công khai quy 
hoạch đã được phê duyệt, tập trung đầu tư xây dựng 
hạ tầng cơ sở thiết yếu, như: đường giao thông, trung 
tâm thương mại - dịch vụ, nhà hàng - khách sạn… Ông 
Nguyễn Đặng - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Cao 
Bằng cho biết: “Những năm gần đây, cơ sở hạ tầng khu 
kinh tế tỉnh Cao Bằng được đầu tư xây dựng, các hoạt 
động xuất nhập khẩu hàng hóa qua biên giới với tỉnh 
Quảng Tây, Trung Quốc phát triển tương đối nhanh, 
quy mô và địa bàn hoạt động mở rộng. Trong thời gian 
tới sẽ đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút 
nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến tham gia đầu 
tư, kinh doanh tại khu vực cửa khẩu”.

Ông Hoàng Xuân Ánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết: Tỉnh đã thực hiện 
Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm khai thác 
những tiềm năng thế mạnh, đa dạng sinh học vùng có 
khí hậu ôn đới, thổ nhưỡng phì nhiêu thích hợp cho 
cây trồng như dược liệu, thảo quả hàng hóa và các cây 
ăn quả như: lê, quýt, thạch đen. Tỉnh cũng định hướng 
phát triển các sản phẩm du lịch với các di tích lịch sử 
nổi tiếng, như khu di tích Quốc gia đặc biệt Pắc Pó, khu 
rừng Trần Hưng Đạo, chiến thắng Đông Khê gắn liền với 
cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều 
danh lam thắng cảnh kỳ vĩ như: Thác Bản Giốc, Động 
Ngườm Ngao, chùa Phật tích Trúc Lâm, Hồ Thang 

NHIỀU CƠ HỘI PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI 
BIÊN GIỚI QUA CÁC CỬA KHẨU CAO BẰNG

HOÀNG XUÂN LAN

Kết nối thương nhân xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu Cao Bằng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG20 21

Mô hình Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Trà Lĩnh (Việt Nam) - Long Bang (Trung Quốc)

Hen… sẽ thu hút nhiều du khách đến đây mua sắm, 
khiến thương mại ngày càng sôi động. Việc tổ chức phối 
hợp và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xuất nhập 
khẩu hàng hóa qua địa bàn sẽ tạo điều kiện cho tỉnh 
phát huy được những lợi thế này và góp phần vào việc 
thực hiện thành công 6 chương trình công tác trọng tâm 
của Tỉnh ủy về phát triển công tác đối ngoại, kinh tế cửa 
khẩu theo mục tiêu của Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng 
lần thứ XVIII. Trên cơ sở đó, tỉnh đang nghiên cứu Đề 
án kết nối hệ thống giao thông với các tỉnh Tây và Tây 
Nam của Trung Quốc và Trà Lĩnh, Cao Bằng - thành 
phố Hải Phòng đi các nước ASEAN. Đặ biệt đầu năm 
nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng 
ý chủ trương đầu tư tuyến đường cao tốc từ Đồng Đăng, 
Lạng Sơn đến cửa khẩu Trà Lĩnh, Cao Bằng dài 144 km, 
trong giai đoạn 2016-2020, giao các bộ, ngành nghiên 
cứu xúc tiến triển khai thực hiện. 

Theo ông Vị Hiện Cường - Phó Trưởng phòng 
Phòng Thương mại đối ngoại, Sở Thương vụ Quảng Tây 
thì năm 2016, Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất 
của Quảng Tây. Trong vòng 18 năm, kim ngạch thương 
mại với Việt Nam đạt hơn 158 tỷ nhân dân tệ, tăng 
trưởng 3,5%, chiếm 86,8% so với kim ngạch của Quảng 
Tây với ASEAN. Thời gian tới, tỉnh Quảng Tây, Trung 
Quốc sẽ tăng cường cửa khẩu nhập khẩu hoa quả qua 
các cửa khẩu được chỉ định lên 7 cửa khẩu, đồng thời 
tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu, trong đó 
có các khu cảng ngoại quan và nhiều chính sách khác 
để tạo thuận lợi cho hai nước xuất nhập khẩu hàng hóa. 
Ông Cường khẳng định: “Chúng tôi sẽ khai thông Khu 
xử lý giám sát để xóa bỏ ùn tắc tại cửa khẩu, hỗ trợ 
vốn cho nhập khẩu hoa quả, sẽ tăng thêm chủng loại 
hoa quả của Việt Nam như thanh long, nhãn, măng cụt 
vào danh mục hỗ trợ nhập khẩu của Khu tự trị dân tộc 
Choang. Năm 2016, Quảng Tây đã nhập khẩu 192 tấn 
hoa quả và dự báo sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới”.

Theo Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng, năm 2015, 
kim ngạch xuất nhập khẩu qua cửa khẩu Cao Bằng 
sang thị trường Trung Quốc tăng 31% so với năm 2014, 
năm 2016 đã tăng 50% so với năm 2015. Mặt hàng xuất 
khẩu chủ yếu là hàng nông lâm thủy sản, gồm hạt 

điều, gạo, tiêu, hạt dẻ, cao su, hoa quả, tôm cá các loại 
và cây nguyên liệu… chủ yếu là của các tỉnh ở miền 
Trung và miền Nam của nước ta xuất qua địa bàn 
tỉnh Cao Bằng. Việc coi trọng và phát triển thị trường 
Trung Quốc đối với các mặt hàng nông lâm thủy sản 
truyền thống của các doanh nghiệp là một lợi thế. 
Chính vì vậy với mục tiêu phát triển thương mại biên 
giới và thúc đẩy các hoạt động xuất nhập khẩu hàng 
hóa với tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, tháng 5/2015, 
tỉnh Cao Bằng và thành phố Bách Sắc đã ký kết thỏa 
thuận khung về hợp tác xuất khẩu nông sản, hải sản và 
hoa quả của Việt Nam qua cửa khẩu Trà Lĩnh - Long 
Bang với mục tiêu nâng cao kim ngạch xuất nhập khẩu 
nông lâm thủy sản của Việt Nam nói chung và tỉnh 
Cao Bằng nói riêng xuất khẩu sang Trung Quốc. Vì 
vậy, sắp tới, tỉnh sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, 
quảng bá thông qua hoạt động xúc tiến thương mại, 
luân phiên tổ chức hội chợ biên giới tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp hai bên giao thương, tìm kiếm đối tác, 
mở rộng thị trường xuất nhập khẩu. Hai bên cùng tổ 
chức nghiên cứu các mặt hàng nông lâm hải sản có 
thế mạnh của Việt Nam mà thị trường Trung Quốc 
có nhu cầu. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch tìm hiểu 
nguồn hàng hóa chất lượng, số lượng, giá cả hàng hóa 
xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Hai bên tích 
cực hợp tác xuât nhập khẩu hoa quả tươi. Tiếp tục mở 
rộng mô hình hợp tác xuất nhập khẩu hoa quả tươi 
có thế mạnh và đạt tiêu chuẩn xuất khẩu để tiêu thụ 
tại các thị trường ASEAN nói chung và thị trường nội 
địa hai nước nói riêng. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện 
bổ sung các cơ chế chính sách nhằm thu hút đầu tư, 
khuyến khích mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
hàng hóa, nâng cao giá trị xuất nhập khẩu, nhất là các 
mặt hàng nông lâm hải sản qua các cửa khẩu biên giới. 
Tăng cường trao đổi các biện pháp quản lý các hoạt 
động biên giới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các 
doanh nghiệp trao đổi hàng hóa, chủ động trong kế 
hoạch kinh doanh xuất nhập khẩu. Hai bên phối hợp 
xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong hoạt động 
thương mại biên giới, đàm phán kéo dài thời gian mở 
cửa khẩu, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong 
hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa 
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Tuy nhiên, trên thị trường, ở một số thời điểm, 
vẫn còn tình trạng hàng hóa bị dư thừa, khó 
tiêu thụ. Đơn cử như trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông dân vẫn phải trông chờ vào sự 

giải cứu của các đơn vị, tổ chức, nhóm tình nguyện đối 
với các mặt hàng chuối, dưa hấu, thịt lợn… Điều đó cho 
thấy, việc kết nối giữa sản xuất và tiêu thụ hàng hóa 
còn gặp một số khó khăn, chưa hình thành được chuỗi 
liên kết sản xuất và phân phối. Người sản xuất và phân 
phối trong nhiều trường hợp chưa thể gặp gỡ để mua 
- bán trực tiếp… PGS.TS Phạm Tất Thắng, chuyên gia 
thương mại sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về vấn đề này 
qua trao đổi với phóng viên. 

PV: Thưa ông, theo dõi các hoạt động thương mại, 
đặc biệt là vấn đề kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng 
Việt ở thị trường trong nước những năm gần đây, ông 
có nhận xét gì?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Vấn đề nổi lên là, 
vai trò của thị trường nội địa trong việc thu hút, tiêu 
thụ sản phẩm hàng hóa nói chung và đặc biệt là hàng 
nông sản nói riêng đặc biệt quan trọng. Trước đây 
có nhiều lĩnh vực, nhiều doanh nghiệp như xuất khẩu 
gạo, xuất khẩu cá tra… chỉ chú ý nhiều đến lĩnh vực 
xuất khẩu, đến khi gặp khó khăn thì mới quay về thị 
trường nội địa nhưng khi mở được thị trường xuất 
khẩu thì lại quên ngay thị trường nội địa. Điều này 
nói lên rằng, trong tâm thức, tư tưởng, chiến lược 
kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa coi 

trọng đúng mức sức tiêu thụ và vai trò thị trường nội 
địa trong việc tiêu thụ hàng Việt.

PV: Theo ông, qua việc kết nối cho các nhà sản xuất 
và phân phối gặp nhau ở các hội nghị, hội chợ, triển 
lãm được tổ chức rộng rãi ở nhiều vùng, miền trong cả 
nước, tình hình tiêu thụ hàng Việt có gì chuyển biến?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Theo số liệu gần 
đây cho thấy, việc tổ chức các hội chợ, triển lãm, 
kết nối cung cầu được tổ chức liên tiếp ở nhiều vùng 
miền và các địa phương, điều đó là tốt. Tôi cho rằng, 
cần phải làm thêm nhiều hơn nữa hoạt động đó. Tuy 
nhiên, nếu nhìn ở góc độ kinh tế thì các hội chợ triển 
lãm được tổ chức thời gian vừa qua mới chỉ tạo được 
như là sự kiện rộn ràng, đáng chú ý ở địa phương nhất 
định nào đó. Về mặt kinh tế chỉ mang ý nghĩa tiêu 
thụ được một số mặt hàng hiện đang có bán ở hội 
chợ triển lãm, chứ chưa đi vào thực chất là hội chợ, 
gặp gỡ với nhau giữa nhà sản xuất, phân phối, tiêu 
dùng để ký được những hợp đồng dài hạn và tiêu thụ 
những mặt hàng bền vững.

PV: Thời gian vừa qua, trong lĩnh vực nông nghiệp, 
việc nông dân vẫn phải trông chờ vào sự giải cứu của 
các đơn vị, tổ chức, nhóm tình nguyện đối với dưa hấu, 
chuối, thịt lợn…, cho thấy bất cập gì, nếu chỉ xét riêng 
ở khâu kết nối giữa sản xuất với tiêu thụ, thưa ông? 

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Khi nông dân gặp 
khó thì cả hệ thống chính trị đã cùng đồng lòng, tập 

Những năm gần đây, thực hiện Đề án Phát triển thị trường trong 
nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” giai đoạn 2014 - 2020, Bộ Công Thương đã chú trọng triển 
khai các hoạt động kết nối cung – cầu, nhằm giúp nhà sản xuất và 
phân phối ở các địa phương đến tìm hiểu, trao đổi thông tin và hợp tác. 
Được sự chỉ đạo, hỗ trợ của Bộ Công Thương, nhiều Sở Công Thương 
đã tích cực phối hợp với các tỉnh, thành phố, doanh nghiệp tổ chức các 
hoạt động kết nối cung - cầu ở những vùng, miền sản xuất hàng hóa 
lớn như Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ, TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà 
Nẵng, Huế…, mang lại nhiều kết quả tích cực. Ông PHẠM TẤT THẮNG 

Chuyên gia Thương mại

tăng cường kết nối 
cung - cầu tiêu thụ hàng ViệtGiải pháp
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Nhiều doanh nghiệp trên cả nước đã ủng hộ tiêu thụ dưa hấu cho nông dân tỉnh Quảng Ngãi

trung giải cứu sản phẩm, thực chất là giải cứu cho nông 
dân, giảm bớt khó khăn. Có một số bộ tham gia như 
Bộ Công Thương tiêu thụ 14-15 tấn dưa hấu trong đợt 
giải cứu, việc làm đó đáng ghi nhận. Các đoàn thể từ 
phụ nữ đến công đoàn, thanh niên đều tham gia giải 
cứu, đã đóng góp vai trò tích cực của mình. Tuy nhiên, 
những hành động đó chỉ thể hiện tình cảm với nông 
dân, chưa giải quyết được gốc gác vấn đề. Mặc dù 
chúng ta có giải cứu, nhưng dưa hấu vẫn còn nhiều, 
thịt lợn cũng vậy và sau đợt giải cứu về thịt lợn thì sức 
tiêu thụ gà, ngan lại chậm... Ở đây có lẽ cần đi vào giải 
quyết vấn đề căn cơ nhất, để chúng ta không phải giải 
cứu nữa. Tôi còn nhận ra gần đây, tần suất giải cứu 
còn dày hơn, mức độ giải cứu lan tỏa ở các vùng miền 
nhiều hơn và các mặt hàng từ hành tím, tỏi, dưa hấu, 
cá tra, thịt lợn… tất cả điều đó thể hiện hệ thống phân 
phối, tiêu thụ trên thị trường của chúng ta có vấn đề, 
cần giải quyết tận gốc.   

PV: Đối với các mặt hàng nông sản, có tính mùa 
vụ, nhất là hoa quả các loại, chủ yếu tiêu thụ tươi như 
hiện nay, theo ông, làm thế nào để nông dân bán được 
hàng trực tiếp cho các nhà phân phân phối lớn như 
siêu thị, chuỗi cửa hàng, mà không cần qua khâu trung 
gian mua gom của thương lái…?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Một thực tế hiện 
nay là nông dân phải bán qua rất nhiều khâu trung 
gian, dẫn tới tình trạng nhiều nông sản ta ở gốc, ở vườn 
thì giá rẻ, nhưng ở trong siêu thị, chợ thì giá rất đắt. Ví 
dụ như ở Bến Tre chỉ 10.000 -15.000 đồng một chục quả 
dừa, nhưng ở các siêu thị phía Bắc vẫn là 15.000 đồng 
một quả. Mặt hàng cá thu ở Thanh Hóa 120.000đ/kg, 

nhưng về đến Hà Nội lên tới 230.000-250.000/kg. Điều 
đó nói lên là tại gốc giá rất thấp và nơi thị trường tiêu 
thụ giá rất cao. Phần nông dân được hưởng theo thống 
kê điều tra thì có 5% lợi nhuận, còn lại rơi hết vào hệ 
thống trung gian. Nông dân không thể bán trực tiếp 
cho siêu thị, bởi vì các siêu thị, các nhà phân phối 
không thể nào đủ điều kiện để làm việc, thỏa thuận 
và kiểm tra hàng hóa với hàng nghìn nông dân được. 
Thứ hai là, nông dân không đủ sức mang hàng hóa đến 
điểm tập kết để bán cho một đầu mối. Điều đặc biệt 
nữa là, nông dân Việt Nam còn phải ứng phân bón, 
ứng thuốc trừ sâu, ứng vốn khi bắt đầu vào vụ để đến 
lúc thu hoạch mới trả lại. Vì vậy vai trò của thương lái 
với tình trạng tổ chức sản xuất như hiện nay vẫn còn là 
nhu cầu khách quan.

PV: Sàn giao dịch hàng hóa là hình thức được nhắc 
đến khá nhiều trong những năm qua và đã manh nha 
hình thành sàn giao dịch lúa, tôm, cà phê… nhưng chưa 
thu được kết quả gì đáng kể. Hiện tại vẫn có ý kiến 
đề xuất thành lập sàn giao dịch, ông có suy nghĩ gì về 
thực tế này?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Thời gian qua, nông 
dân tiêu thụ hàng hóa của mình trên thị trường nội địa, 
chịu nhiều thủ tục hành chính, đặc biệt phải gánh rất 
nhiều loại phí khác nhau. Qua thống kế cho thấy, một 
quả trứng gà đưa ra thị trường phải chịu 5 lần kiểm dịch, 
chịu chi phí gần 200đ/quả. Một con lợn ở Tiền Giang 
đưa ra thị trường phải bị thu 5 loại phí khác nhau. Để 
nông dân không phải gánh nhiều chi phí, nên thành lập 
các sàn giao dịch. Không phải bây giờ chúng ta đề cập 
đến các sàn giao dịch, bởi đó là hệ thống phân phối 
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hàng hóa tiên tiến trên thế giới. Ở Việt Nam, Chính 
phủ và các địa phương đã có quyết định thành lập một 
số sàn giao dịch, ví dụ như sàn giao dịch ở Triệu Phong 
10 năm hoạt động không có hàng giao dịch. Sàn giao 
dich cà phê Buôn Ma Thuột đầu tư  75 tỷ đồng nhưng 
hoạt động èo uột. Gần đây, sàn giao dịch Info Hà Nội 
phải đóng cửa… Ngay cả Trung tâm Giao dịch Thủy sản 
Cần Giờ đầu tư tới 7,5 tỷ đồng, có ngân hàng bảo trợ 
nhưng cũng phải chết yểu. Sàn giao dịch là hình thức 
giao dịch tiên tiến, chúng ta phải tiến tới, nhưng với 
cách tổ chức sản xuất manh mún của nông dân như 
hiện nay thì không sàn giao dịch nào có thể hoạt động 
hiệu quả được. Gần đây có một số hình thức tổ chức 
tương đối tốt như TH True Milk, Vingroup đã đưa trực 
tiếp hàng hóa từ khâu sản xuất vào trong hệ thống phân 
phối. Hệ thống phân phối đấy có thể là của chính doanh 
nghiệp, có thể là các hệ thống siêu thị. Cần phải nghiên 
cứu kỹ lưỡng kinh nghiệm của các tổ chức này để có thể 
mở rộng sang các mặt hàng khác cho nó phù hợp. 

PV: Thưa ông! Để có được chuỗi liên kết vững 
chắc giữa sản xuất và phân phối thì có những vấn đề 
gì mà các địa phương và doanh nghiệp cần quan tâm?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Trước hết cần phải 
có doanh nghiệp đủ tâm, đủ tầm làm hạt nhân để tập 
hợp nông dân vào xung quanh mình, để tạo nên cánh 
đồng lớn, một quy mô sản xuất đủ sức đáp ứng nhu 
cầu cả xuất khẩu và cả trong nước. Thứ hai là, chính 
quyền địa phương phải vào cuộc, vận động nông dân 

làm theo, hy sinh quyền lợi trước mắt, nhỏ bé để mưu 
cầu quyền lợi lâu dài và bền vững. Đặc biệt là phải giúp 
người dân làm giàu từ nông nghiệp. Nông dân chưa 
thật sự yên tâm, thật sự được cải thiện và trở nên giàu 
có nhờ gắn bó với rộng đất, dẫn tới tình trạng nhiều 
ruộng đất bỏ hoang, cho thuê… Tất cả hiện tượng này 
cần phải nghiên cứu thấu đáo và xử lý bài bản theo yêu 
cầu của thị trường.

PV: Còn việc tổ chức các hội chợ, triển lãm thì làm 
thế nào để đi vào thực chất hơn, thưa ông?

PGS.TS PHẠM TẤT THẮNG: Theo tôi, thay vì 
chỉ tổ chức hội chợ triển lãm như sự kiện của từng 
địa phương, thông qua đó hỗ trợ doanh nghiệp, tạo 
môi trường cho các doanh nghiệp tiêu thụ hàng hóa 
có sẵn, hàng hóa ứ đọng của mình, thì nên đi vào bài 
bản, tập trung xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ 
thống phân phối… Ví dụ, một doanh nghiệp đến hội 
chợ triển lãm phải đặt ra mục tiêu xây dựng được bao 
nhiêu cửa hàng tiện lợi, chân rết của mình để tiêu thụ 
được hàng hóa ở vùng nông thôn, miền núi. Hay hội 
chợ ở nước ngoài thì phải tập trung xây dựng cho 
thương hiệu nào của Việt Nam? Chuyện này phải đi 
vào bài bản hơn, đòi hỏi phương án rõ ràng, dài hơi 
và có sự tham gia của nhiều bộ, địa phương, doanh 
nghiệp, cần phải có chuyên đề riêng.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

ANH TÚ (thực hiện) 

Agribank Hà Tĩnh tiêu thụ thịt lợn giúp nông dân
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CTheo dự đoán của điều 
phối viên Dự án nâng 
cao hiệu quả sử dụng 
năng lượng trong các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt 
Nam thì tài nguyên than đá, dầu 
khí của Việt Nam sớm cạn kiệt, 
một khi “phong trào” xây nhiệt 
điện vẫn diễn ra. Trong khi, than 
đá, dầu DO lại là nguồn nhiên liệu 
chính của hệ thống nhiệt điện tại 
Việt Nam. Điều này sẽ ảnh hưởng 
lớn đến công suất phát điện của 
Việt Nam. Cho dù dự án tiết kiệm 
điện cho doanh nghiệp nhỏ từ 
nguồn tài trợ của quỹ môi trường 
toàn cầu (GEF) và chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
đã kết thúc từ năm 2010. Vẫn theo 
điều phối viên Dự án, thì khả năng 
thiếu hụt điện trong tương lai là 
khá lớn và phải phụ thuộc vào 
nguồn năng lượng nhập khẩu ngày 
một tăng nếu Việt Nam không có 
chính sách tiết kiệm năng lượng 
bền vững.

TÀI NGUYÊN CÓ NGHÈO?

Từ năm 2010, tại Hội nghị “tổng 
kết ngành Tài nguyên - Môi trường 
năm 2010”,  Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải đã thừa nhận Việt Nam 
không có nhiều năng lượng thô như 
nhiều người nghĩ. Ông nói: “Tài 
nguyên nước, năng lượng, đất và 
khoáng sản đang dần thiếu và khan 
hiếm”. Và Phó Thủ tướng đã nói 
đến khả năng dừng hẳn xuất khẩu 
khoáng sản thô trong tương lai. 

“Chúng ta đang cố gắng hạn chế 
việc xuất khẩu khoáng sản thô và 
tiến tới dừng hẳn xuất khẩu khoáng 
sản thô”. Ông kêu gọi áp dụng 
công nghệ “chế biến sâu” đối với 
khoáng sản. Vậy Việt Nam sẽ dùng 
loại công nghệ gì, kỹ thuật nhập từ 
nước nào... hiện vẫn là câu hỏi bỏ 
ngỏ, một bài toán chưa có lời giải.

NÓNG BỎNG

Xuất khẩu nguyên liệu thô từng 
có thời kỳ trở thành đề tài thời sự 
nóng bỏng trong nước, gây bàn tán 
xôn xao trong cộng đồng xã hội với 
không ít ý kiến thuận chiều, trái 
chiều.... Điều đó, cho thấy dư luận 
đã thực sự quan ngại về tầm nhìn 
thiển cận của một số tỉnh, thành 
khi cấp giấy phép khai thác khoáng 

sản. Một số dự án kỹ thuật thô sơ, 
lạc hậu, cốt sao moi được đất để 
bán, trong khi không có giải pháp 
hữu hiệu để bảo vệ môi trường.

Trước phản ứng mạnh mẽ của 
dư luận, không ít các địa phương 
đã đình chỉ hoạt động khai thác 
khoáng sản đối với doanh nghiệp 
vi phạm môi trường, khai thác 
không đúng thiết kế, không đúng 
thủ tục pháp lý; dừng cấp giấy 
phép khai thác mới một số khoáng 
sản để “kiểm tra, rà soát, chấn 
chỉnh, lập lại trật tự”... Hay gần 
đây lại nổi lên một số vụ việc được 
dư luận quan tâm đó là “Dự án 
xây dựng tuyến giao thông thủy 
xuyên Á trên sông Hồng”. Theo 
đề án này, nhà đầu tư “vẽ” ra một 

Lâm tặc vẫn hoành hành nhiều cánh rừng ở Tây Nguyên

Chỉ trong vòng 9-10 năm tới, Việt Nam sẽ đối diện với nguy cơ thiếu trầm trọng nguyên 
liệu thô dùng cho phát triển điện - một chuyên gia về quản lý năng lượng cảnh báo. 

TÀI NGUYÊN CỦA VIỆT NAM SẼ CẠN KIỆT
Khoảng 9-10 năm tới

THƯ ANH
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tuyến giao thông thủy dọc sông 
Hồng từ Hà Nội lên phía Bắc, 
xuôi xuống một số vùng biển; nạo 
vét 288 km đường sông và kết hợp 
làm nhiều nhà máy thủy điện nhỏ, 
kiểu tuabin trục ngang cột nước 
thấp bảo đảm cho tàu 400 tấn và 
sà lan 600 tấn lưu thông quanh 
năm. Đề án còn nêu ra địa điểm 
đặt 6 thủy điện trên sông Hồng và 
định hướng làm 7 cảng và âu tàu 
trên dọc tuyến thủy lộ... Từ dư 
luận đến người dân, các nhà khoa 
học, nhà chuyên môn dường như 
đều lo lắng, phản đối dự án này. 
Và Thủ tướng Chính phủ đã quyết 
định chưa xem xét việc phê duyệt 
chủ trương đầu tư dự án vì chưa 
đủ căn cứ, cơ sở theo quy định 
của pháp luật.

Bên cạnh đó, tình trạng cát tặc 
ngang nhiên lộng hành tại nhiều 
tỉnh, thành trên cả nước, “thách 
đố” các cơ quan công quyền. 
Chưa hết, tình trạng phá rừng ở 

Tây Nguyên khiến dư luận lại được 
mẻ “sôi sục”, Thủ tướng phải chỉ 
đạo đóng cửa rừng tự nhiên, không 
chuyển 2,25 triệu ha rừng tự nhiên 
còn lại sang mục đích khác kể cả 
các dự án được phê duyệt, trừ các 
dự án liên quan đến quốc phòng, 
an ninh. Không chuyển rừng nghèo 
kiệt sang trồng cây công nghiệp. 
Đồng thời, Thủ tướng khẳng định 
phải đóng cửa các cơ sở chế biến 
gỗ rừng tự nhiên để ngăn chặn phá 
rừng, buôn lậu gỗ. Người đứng đầu 
Chính phủ cũng chỉ đạo ngừng cấp 
phép các công trình thủy điện liên 
quan đến chiếm đất rừng và rừng; 
kiên quyết thu hồi giấy phép, dừng 
hoạt động đối với các dự án thủy 
điện không chấp hành quy định 
trồng rừng thay thế và chi trả dịch 
vụ môi trường rừng…

LUỒNG GIÓ MỚI CẢI CÁCH

Trong bài phát biểu nhậm chức 
nhiệm kỳ 2016 - 2021, Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
xác định rõ mục tiêu xây dựng 
“Chính phủ kiến tạo phát triển, 
liêm chính, hành động quyết liệt, 
phục vụ nhân dân”. Công tác chỉ 
đạo, điều hành của Chính phủ 
trong suốt năm 2016, từ tầm tư 
duy, quan điểm, kỷ luật thực thi 
và chương trình hành động đã thể 
hiện rõ luồng gió đổi mới cải cách, 
khơi dậy niềm tin trong nhân dân.

Vẫn biết rằng, dù còn bộn bề 
khó khăn và nhiều vấn đề bức xúc 
trong xã hội cần sớm được giải 
quyết, song chúng ta có quyền hy 
vọng với sự điều hành của Chính 
phủ kiến tạo, hành động quyết liệt, 
với sự sâu sát, lắng nghe ý kiến của 
người dân và báo chí... Chính phủ 
và người đứng đầu Chính phủ sẽ có 
những chỉ đạo cụ thể để những “vấn 
đề” nóng bỏng nói trên sớm được 
tháo gỡ, để nguồn nguyên liệu của 
Việt Nam sẽ không bị rơi vào tình 
trạng đáng lo ngại: “cạn kiệt” 

Tình trạng khai thác cát trái phép đang khiến xã hội rất bất bình
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Hanbok là trang phục truyền thống của người 
Hàn Quốc. Hầu như mọi người đều có riêng 
cho mình một bộ Hanbok Hàn Quốc để 
mặc vào những dịp đặc biệt. Trẻ em mặc 

Hanbok vào sinh nhật tròn 1 tuổi và người lớn mặc 
Hanbok trong lễ cưới hay sinh nhật tròn 60 tuổi của 
mình. Ngoài ra, Hanbok cũng được mặc trong tang 
lễ hay các nghi thức tôn giáo. Ngày nay, chúng ta vẫn 
bắt gặp những ngôi sao nổi tiếng của Hàn Quốc trong 
trang phục Hanbok với những thiết kế cách điệụ

Xường xám hoặc sườn xám là một loại trang phục 
truyền thống Trung Quốc, hay thấy ở vùng Thượng Hải 
nên còn được gọi là áo dài Thượng Hải. Khi Thượng 
Hải bắt đầu có sự mở cửa mạnh mẽ với nhiều sự góp 
mặt của thương nhân nước ngoài, xường xám được cải 
tiến với các yếu tố hiện đại và trở thành trang phục 
mang đặc trưng cho vẻ đẹp nữ tính Á Đông, lại phảng 
phất hơi thở của thời đại.

Phụ nữ Ấn Độ thì tự hào về trang phục truyền 
thống mang tên Sari. Loại trang phục này không chỉ 
đẹp mà còn ẩn chứa bề dày truyền thống văn hóa. 
Sari được nhắc đến lần đầu tiên đó là trong sử thi 
của Ấn Độ, và được xem là một di sản nghệ thuật có 
5.000 năm tuổi. Nếu trang phục truyền thống của phụ 
nữ là tên Sari hết sức quyến rũ thì với nam giới, trang 
phục truyền thống là dhoti, lungi hay kurta cũng hết 
sức thú vị...

Ở Việt Nam, áo dài không đơn thuần là trang phục 
truyền thống, mà áo dài còn là một nét văn hóa và tinh 
thần Việt. Nói cách khác, đó chính là “quốc hồn” của 
Việt Nam. Những năm gần đây, áo dài được thời trang 
hóa với nhiều sự cách tân, kết hợp nét văn hóa dân tộc 
với yếu tố thời trang hiện đại, tạo nên nét riêng độc 
đáo của tà áo dân tộc. Áo dài là trang phục dành cho 
mọi lứa tuổi, nó đã trở thành trang phục chuẩn mực 
cho những dịp đặc biệt hoặc trang trọng những ngày 

Hãy gìn giữ và phát triển trang phục 
truyền thống Việt Nam

Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới đều có nét văn hóa độc đáo riêng của mình và nó 
được thể hiện rõ nét qua các trang phục. Nhắc đến Kimono, nhiều người sẽ liên tưởng ngay 
đến xứ Phù Tang với hình ảnh người phụ nữ trong trang phục Kimono truyền thống cùng 
những cánh hoa anh đào mỏng manh. Các bộ trang phục Kimono hiện nay đã trở thành 
một trong những biểu tượng độc đáo của Nhật Bản, bất cứ du khách nào đến đây đều 
mong muốn được tận mắt nhìn thấy và một lần được khoác lên mình bộ trang phục này.

Khách hàng rất háo hức khi khoác trên mình chiếc áo dài cách tân do May 10 sản xuất.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 29

Lễ quốc gia, Lễ cưới, ngày Tết, Lễ 
tốt nghiệp hoặc trong những sự kiện, 
cuộc thi quan trọng.... Áo dài đã góp 
phần quảng bá hình ảnh Việt Nam ra 
khắp nơi trên thế giới. Trang phục áo 
dài nữ của người Việt rất đẹp, nhiều 
phụ nữ Tây Âu đến Việt Nam rất 
thích một lần được khoác lên mình 
một chiếc áo dài Việt.

Áo dài nữ được hồi sinh sau khi 
đất nước được được đổi mới và đang 
trở thành phổ biến nhưng áo dài nam 
hiện còn rất khiêm tốn, chưa được 
phổ cập như áo dài nữ.

Có một nghịch lý là, trong Lễ cưới 
của người Việt với người nước ngoài, 
kể cả ở hải ngoại, áo dài luôn luôn là 
trang phục đặc trưng, cả cô dâu lẫn 
chú rể. Với các dâu, rể người nước 
ngoài, mặc áo dài là niềm tự hào, 
khẳng định gia nhập cộng đồng văn 
hóa Việt. Còn ở Việt Nam vẫn đa 
phần mặc veston và váy trong ngày 
cưới. Hiện nay, nhiều bạn trẻ, trong 
đó có khá đông nghệ sĩ đã tiên phong 
mặc trang phục áo dài trong các dịp 
Lễ hội. Áo dài nam đã xuất hiện và 
sánh vai với áo dài nữ trong Lễ hội 
áo dài Việt Nam, dù còn khiêm tốn.

Để gìn giữ và phát triển trang phục 
truyền thống áo dài của ông cha để 
lại, Tổng công ty May 10 là một trong 
những doanh nghiệp đã mạnh dạn và 
tiên phong cho ra đời các bộ trang 
phục áo dài (nam nữ) truyền thống đã 
được cách tân cho phù hợp với xu thế 
hiện đại, năng động trong công việc 
mà vẫn gìn giữ được nét văn hóa của 
Việt Nam. May 10 đã dành vị trí xứng 
đáng cho áo dài truyền thống. Trong 
những ngày Lễ, Sự kiện, ngày Tết và 
có một ngày trong tuần làm việc, 
100% người lao động May 10 đều mặc 
áo dài và ai cũng tự hào khi khoác 
trên mình bộ áo dài truyền thống của 
Việt Nam do chính tay mình sản xuất. 
Đây là điều rất đáng trân trọng.

Hiện nay, các bộ áo dài cách tân 
do May 10 sản xuất đã được bán tại 
các chuỗi cửa hàng của Tổng công ty 
May 10 ... 

Vừa qua, Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn Tổng công ty 
May 10 đã tổ chức Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa 
công nhân tại Khu Văn hóa - Thể thao của Tổng công ty. 
Giai đoạn đầu, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân được 

đầu tư 03 sân cầu lông, 01 sân chơi tổ chức sự kiện ngoài trời, 01 thư 
viện gồm 400 đầu sách, 01 hội trường đa năng có diện tích 400 m2 tại 
Trường Cao đẳng nghề Long Biên và cải tạo nâng cấp 01 nhà ăn công 
nhân diện tích 600 m2 để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho 
người lao động (NLĐ) với tổng kinh phí 1 tỷ đồng. 

 Tại buổi Lễ, bà Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch 
Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên đã trao Quyết định 
thành lập "Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân" cho Chủ tịch Công 
đoàn Tổng công ty May 10 Trần Quý Dân. Phát biểu tại buổi lễ, 
ông Ngô Văn Tuyến - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chia 
sẻ: “May 10 là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của ngành 
Dệt may Việt Nam và luôn đi đầu trong việc chăm lo về đời sống 
vật chất, tinh thần cho NLĐ. Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đánh 
giá cao những nỗ lực của BCH Công đoàn May 10 trong thời gian 
ngắn đã hoàn thành Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để đưa vào 
phục vụ NLĐ và đây là Điểm sinh hoạt văn hóa thứ 30 trên địa bàn 
Hà Nội. Mục tiêu là nơi gặp gỡ giữa đoàn viên và người lao động để 
chia sẻ kinh nghiệm, cùng giúp đỡ nhau trong chuyên môn và trong 
đời sống văn hóa tinh thần”.

Thay mặt đoàn viên, công nhân lao động May 10, Bà Trần Quý 
Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã cảm ơn sự quan tâm tạo 
điều kiện về vật chất và tinh thần của Công đoàn cấp trên. Chủ tịch 
Công đoàn May 10 mong muốn Công đoàn các cấp, Đảng ủy và Lãnh 
đạo Tổng công ty tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để Điểm sinh 
hoạt văn hóa công nhân trở thành một trong những điểm diễn ra các 
hoạt động bổ ích cho người lao động sau những giờ làm việc và thu 
hút đông đảo người lao động tham gia.

Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ra đời sẽ tạo nên sân chơi bổ 
ích, lý thú mà mỗi người lao động sẽ tham gia tích cực vào hoạt động 
để đời sống tinh thần của người lao động ngày một nâng cao 

LTH

Lễ ra mắt Điểm sinh hoạt 
văn hóa công nhân May 10

Lễ cắt băng khai trương Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân May 10
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DUY CHUYỂN 

Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh: 

Được thành lập vào năm 
2004, tại thành phố Plei-
ku (Gia Lai), sau 13 năm 
hoạt động, với phương 

châm “Tiến lên cùng nhà nông”, 
tập thể CBCNV-LĐ của Trường 
Sinh Group đã vượt qua mọi khó 
khăn để cho ra đời những dòng sản 
phẩm thuốc trị bệnh thủy sản tốt 
nhất. Để đứng vững trên thị trường, 
Ban Lãnh đạo Trường Sinh Group 
đã thường xuyên triển khai nhiều 
giải pháp nhằm sắp xếp, cơ cấu lại 
sản xuất, đặc biệt là chăm lo đào tạo 
đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ khoa 
học kỹ thuật, nâng cao trình độ, 
tay nghề cho người lao động…, từ 
đó, nâng cao chất lượng sản phẩm 
thuốc, mở rộng thị trường tiêu thụ 
ở trong nước, hướng tới xuất khẩu. 
Nhờ những hướng đi đúng đắn 
trong sản xuất kinh doanh, cùng với 
đầu tư hợp lý, trọng dụng nhân tài 
và sử dụng nguồn vốn hiệu quả nên 
hàng năm Tập đoàn Trường Sinh 
luôn hoàn thành tốt các chỉ tiêu 
kế hoạch đề ra, doanh thu năm sau 
luôn cao hơn năm trước.

Xác định “đóng đô” trên địa bàn 
vùng núi Tây Nguyên, lại hoạt động 
trong lĩnh vực thủy sản sẽ gặp nhiều 
trở ngại, nhưng ông Phan Thanh 

Thiên - Tổng giám đốc Tập đoàn 
Trường Sinh vẫn quyết tâm biến 
ước mơ thành hiện thực, bởi nếu ý 
tưởng thành công thì Trường Sinh 
là một trong những doanh nghiệp 
đầu tiên của Việt Nam nghiên cứu, 
sản xuất thuốc chữa bệnh cho thủy 
hải sản bằng thảo dược. Hiện tại, 
Trường Sinh có 04 Công ty thành 
viên và trên 200 CBCNV. Với đội 
ngũ giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, chuyên 
gia giàu kinh nghiệm, đặc biệt là biết 
khai thác nguồn nguyên liệu quý 
từ rừng, Tập đoàn đã nghiên cứu 
thành công và tung ra thị trường 
nhiều sản phẩm thuốc xử lý, cải 

tạo môi trường uy tín như SDK, TS 
B52, TR 555, TS777, men vi sinh; các 
dòng sản phẩm phòng và trị bệnh 
các loài thủy sản: TS 1001 trị gan 
phòng đốm trắng; TR 555 điều trị 
Taura, nhiễm trùng huyết; TS 999 
điều trị phân trắng, đường ruột; TS 
1002 trị bệnh nhiễm độc gan, hoại 
tử gan; Hemorrhage trị bệnh xuất 
huyết; Lenmetesonre đặc trị cấp 
tính đường ruột… Tất cả sản phẩm 
trước khi đưa ra thị trường phục 
vụ người tiêu dùng đều được kiểm 
nghiệm chặt chẽ. Chính vì vậy, mà 
chất lượng của sản phẩm luôn ổn 
định, được các nhà khoa học đánh 

từ những sản phẩm 
uy tín, chất lượngThành công 

Là doanh nghiệp trẻ chuyên nghiên cứu và sản xuất thuốc trị bệnh thủy sản nhưng Tập 
đoàn Khoa học Quốc tế Trường Sinh (Trường Sinh Group) đã nhanh chóng gặt hái được 
nhiều thành công và trở thành thương hiệu nổi tiếng trong ngành Nuôi trồng thủy sản 
cả nước. Thành công đó được tạo nên bởi sự kiên định theo con đường đã chọn kết hợp 
với tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất đã cho ra đời những dòng sản phẩm thuốc 
phòng và trị bệnh thủy sản có nguồn gốc thảo dược, thân thiện với môi trường.

Ông Phan Thanh Thiên (áo trắng) cùng đoàn doanh nghiệp VN tháp tùng Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc thăm Nhật Bản
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giá cao, khách hàng tin dùng và tín nhiệm. Với suy nghĩ 
“một sản phẩm tốt cũng sẽ không phát huy được hết 
ưu điểm nếu không được sử dụng đúng cách”, Trường 
Sinh Group đã xây dựng đông đảo đội ngũ kỹ sư tư vấn 
trực tổng đài chăm sóc khách hàng. Đồng thời, không 
ngừng mở rộng hệ thống nhà phân phối có vai trò như 
một hướng dẫn viên tư vấn khách hàng khi sử dụng sản 
phẩm của Tập đoàn. Hiện Trường Sinh có trên 300 đại 
lý trên cả nước với dịch vụ thuận tiện, chu đáo.

Nhìn lại chặng đường đã qua, ông Phan Thanh Thiên 
- Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học Quốc tế Trường 
Sinh chia sẻ: “13 năm qua, các thế hệ CBCNV Tập đoàn 
đã trải qua không ít khó khăn, nhưng nhờ những định 
hướng, bước đi đúng đắn, kiên định phương châm “Uy 
tín là hàng đầu” và “Chất lượng sản phẩm là yếu tố sống 
còn”, Trường Sinh hôm nay đã vững mạnh và từng bước 
khẳng định được chỗ đứng của mình trên thị trường. 
Từ một doanh nghiệp có qui mô sản xuất nhỏ, Công 
ty đã ngày một mở rộng và trở thành một Tập đoàn 
có nhiều Công ty con, SXKD trên nhiều lĩnh vực như: 
Nghiên cứu y dược, sản xuất các chế phẩm sinh học xử 
lý môi trường, sản xuất thuốc phòng và điều trị dịch 
bệnh trong nuôi trồng thủy sản, sản xuất phân bón hữu 
cơ vi sinh; sản xuất và kinh doanh rượu có nguồn gốc 
từ thảo dược… Hầu hết các lĩnh vực hoạt động của Tập 
đoàn đều hướng đến mục tiêu bảo vệ môi trường, bảo 
vệ sức khỏe của cộng đồng và vật nuôi”.

Được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, các 
sở, ban, ngành trong tỉnh, Trường Sinh cũng đã đầu 
tư dự án nhà máy chế biến dược liệu có diện tích hơn 
71.000m2, với số vốn gần 500 tỷ đồng. Theo kế hoạch, 
nhà máy sẽ đi vào hoạt động cuối năm 2017, trong đó, 
Công ty sẽ ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho bà con 
nông dân. Đặc biệt, nếu người dân các địa phương 
muốn phát triển trồng cây đinh lăng, Công ty sẽ hỗ 
trợ 50% giống và phân bón cho năm đầu. Hiện tại, 
thị trường tiêu thụ đinh lăng khá thuận lợi, bởi theo 
giá thị trường, mỗi héc-ta đất trồng khoảng 25 nghìn 
cây giống đinh lăng, chi phí gần 300 triệu đồng; đến 
năm thứ tư cho thu hoạch cả cành lẫn củ, giá củ là 
từ 80.000-100.000 đồng/kg, tính bình quân mỗi héc-ta 
năm thứ tư sau khi thu hoạch sẽ cho nguồn thu khoảng 
4 tỷ đồng. Theo cán bộ của Hội Đông y tỉnh Gia Lai, 
cây đinh lăng có tác dụng bổ khí, có thể dùng được cả 
rễ, thân và lá. Lá đinh lăng có thể ăn sống hoặc làm 
gối ngủ cho trẻ em ngon giấc hơn. Trước đây, cây đinh 
lăng chỉ được ít hộ dân trồng xen trong các hàng rào 
để làm cảnh hoặc lấy củ ngâm rượu uống.

Nhờ cập nhật xu hướng tiêu dùng của thị trường 
và giải quyết được các vấn đề về môi trường mà cộng 
đồng xã hội quan tâm, Trường Sinh đã vinh dự nhận 

được nhiều giải thưởng và danh hiệu uy tín như: Chứng 
nhận “Trusted Brand” và Bảng Vàng chất lượng tiêu 
chuẩn châu Âu; Top 10 Sản phẩm, dịch vụ tin cậy vì 
người tiêu dùng (2014); Thương hiệu phát triển bền 
vững ASEAN và giải thưởng Sao Vàng Đất Việt (2015); 
“Top 10 thương hiệu việt tiêu biểu vì quyền lợi của 
người tiêu dùng - 2014”; do Hội Liên hiệp các Hội 
khoa học và kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Bộ Công 
Thương bình xét và trao tặng, đạt giải “doanh nghiệp, 
doanh nhân xuất sắc ASEAN” và nhiều giải thưởng 
danh giá khác. Ông Phan Thanh Thiên - Tổng Giám 
đốc Trường Sinh Group được vinh danh là “Đại sứ 
đạo đức toàn cầu trong kinh doanh” do Liên hiệp các 
Hội Unesco Việt Nam và Quốc tế phối hợp bình xét 
và công nhận; “Top 10 thương hiệu Việt tiêu biểu vì 
quyền lợi của người tiêu dùng - 2014” do Hội Liên hiệp 
các hội khoa học và kỹ thuật VN phối hợp với Bộ 
Công Thương bình xét và trao tặng; đoạt Giải thưởng 
“Doanh nghiệp, doanh nhân xuất sắc ASEAN”; 
“Doanh doanh nhân ưu tú và doanh nhân nhân ái”; 
“Top 50 Doanh nhân ưu tú đất Việt” và Giải thưởng 
Sao Đỏ - 100 doanh nhân trẻ tiêu biểu năm 2014 do 
Hội doanh trẻ Việt Nam trao tặng. Đặc biệt, năm 2016, 
ông Phan Thanh Thiên đã vinh dự là một trong những 
Doanh nhân tiêu biểu cả nước, được Chủ tịch Nước 
vinh danh tại Phủ Chủ tịch 

Trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
thăm Nhật Bản, Trường Sinh Group đã ký kết hợp tác 
thành công với đối tác Nhật Bản trị giá 30 triệu USD

Năm 2017 là một trong những mốc son, đánh dấu sự phát triển 
của Trường Sinh, khi Tập đoàn đã và đang xây dựng cụm Nhà máy 
dược liệu, thực phẩm, với tổng vốn đầu tư gần 500 tỷ đồng. Trong 
đó, 200 tỷ đồng dành cho xây dựng khu trồng dược liệu và 300 tỷ 
đồng đầu tư, xây dựng 5 nhà máy gồm: Nhà máy sản xuất thực 
phẩm chức năng phục vụ cộng đồng; Nhà máy sản xuất thực phẩm 
chức năng và thức ăn bổ sung từ thảo dược cho thủy sản; Nhà máy 
sản xuất nước uống từ thảo dược; Nhà máy sản xuất phân bón hữu 
cơ sinh học công nghệ cao; Nhà máy sản xuất chai lọ; Dự kiến cuối 
năm 2017, sẽ có hai nhà máy đi vào hoạt động và sẽ nâng công 
suất sản xuất của Tập đoàn lên 200 - 300% so với hiện nay.
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Do chủ động bám sát dự 
báo của Trung tâm Dự 
báo khí tượng thủy văn 
Trung ương nên ngay 

từ đầu quý II, đặc biệt là tháng 5, 
Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc (EVNNPC) đã chỉ đạo 
các Công ty Điện lực thành viên 
tập trung mọi nguồn lực để triển 
khai các giải pháp: Tăng cường 
kiểm tra, phát hiện những khu vực 
lưới điện có nguy cơ xảy ra sự cố 
để sửa chữa, thay thế kịp thời; Chú 
trọng công tác đầu tư xây dựng, cải 
tạo, sửa chữa lớn, sửa chữa thường 
xuyên các tuyến đường dây và 
trạm theo kế hoạch, đồng thời, có 
các phương án dự phòng vật tư, 
thiết bị thay thế, nhất là cấy thêm 
trạm biến áp vào những địa bàn 
đông dân cư, kiên quyết không để 
xảy ra tình trạng mất điện do quá 
tải. Các Công ty Điện lực cũng đã 
tổ chức tập huấn nghiệp vụ về 
an toàn vệ sinh lao động, phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 
nhiều đơn vị còn triển khai lực 
lượng phản ứng nhanh, tiến hành 
diễn tập tình huống và bố trí lực 
lượng trực 24/24h để ứng phó kịp 
thời khi có lệnh huy động.

Cùng với đó, Tổng công ty 
đã hoàn thành, đưa vào khai thác 

06 công trình đường dây và trạm 
biến áp 110 kV, gồm đóng điện các 
MBA T2 (40 MVA - 115/38,5/23 
kV) Trạm E6.6 Phú Lương;  MBA 
T1 - 25 MVA Trạm E18.8 Hương 
Khê; đóng điện ngăn lộ 171 trạm 
E15.14 TT Hòa Bình (Dự án HTSĐ) 
và ĐZ 171 T500 Hà Tĩnh - 171 E18.8 
Hương Khê đấu nối TBA, cùng 
nhiều công trình lưới điện trung, 
hạ áp, góp phần nâng cao năng lực 
lưới điện và độ tin cậy cung cấp 
điện. Bên cạnh việc phát triển lưới 
điện, đảm bảo các yêu cầu về kỹ 
thuật vận hành, EVNNPC còn chỉ 
đạo các Công ty Điện lực thực hiện 
tốt 14 chỉ tiêu quy định về dịch vụ 

khách hàng, trong đó tiếp nhận và 
giải quyết cấp điện mới cho 168 
khách hàng trung áp với thời gian 
bình quân là 5,58 ngày, giảm 1,42 
ngày theo quy định. Đồng thời, 
thực hiện nhắn 14,25 triệu lượt 
thông báo tới khách hàng, tăng 2,97 
tiệu lượt so với cùng kỳ.  

 Đáng chú ý là từ cuối tháng 5, 
sang đầu tháng 6, miền Bắc diễn ra 
đợt nắng nóng kỷ lục và kéo dài, 
Tổng công ty đã yêu cầu các Công 
ty thành viên phải tập trung cao độ, 
đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn 
định cho khách hàng; giảm tổn thất 
điện; đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình điện và tiếp tục triển 

Trong hai tháng 5 và 6/2017, tình hình nắng nóng gay gắt trên địa bàn các tỉnh miền Bắc đã khiến cho 
nhiệt độ tăng mạnh nhất trong lịch sử hơn 40 năm qua (39,5 - 42,5 độ C), kéo theo nhu cầu sử dụng 
điện tăng cao kỷ lục. Đặc biệt, ngày 02/6/2017, công suất đỉnh khu vực miền Bắc đạt 13.352 MW 
và sản lượng tiêu thụ điện lên tới 295 triệu kWh. Đến ngày 5/6/2017, TP. Hà Nội cũng ghi nhận sản 
lượng điện tiêu thụ lớn nhất từ trước đến nay là 77,075 triệu kWh (tăng 47% so với cùng kỳ năm trước).    

MAI HƯƠNG

EVNNPC: 

“Vì một cộng đồng phát triển”
Cung cấp đủ điện 

Công ty Điện lực  Bắc Ninh nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
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khai các hoạt động tuyên truyền 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả. 
Trước mắt, ưu tiên tập trung đảm 
bảo cung ứng điện an toàn, liên 
tục cho kỳ thi tuyển sinh đại học, 
cao đẳng năm 2017 trên địa bàn 
27 tỉnh phía Bắc từ ngày 22/6 đến 
ngày 24/6/2017 và thực hiện công 
tác tuyển sinh đến ngày 31/12/2017 
của các trường đại học và cao đẳng. 
Các đơn vị phải tổ chức lực lượng 
ứng trực và chuẩn bị đủ phương 
tiện, vật tư, thiết bị, phương án cấp 
điện dự phòng để khi có sự cố là 
kịp thời xử lý được ngay. 

Đặc biệt, với phương châm, 
đảm bảo cung ứng điện an toàn, 
đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng điện 
cho sản xuất, sinh hoạt của nhân 
dân các tỉnh, thành phố phía Bắc, 
ngày 02/6/2017, Tổng công ty Điện 
lực miền Bắc đã có công điện khẩn 
gửi các Công ty thành viên, yêu cầu 
nghiêm túc thực hiện các nhiệm 
vụ sau: Các đơn vị bố trí đủ lực 
lượng trực ca và không cắt điện 
khi nhiệt độ ngoài trời lớn hơn 36 
độ C, đồng thời xử lý ngay sự cố, 
giảm thiểu thời gian mất điện của 
khách hàng; Tăng cường công tác 
quản lý vận hành, kiểm tra và thực 
hiện kịp thời các biện pháp san tải, 

cân, đảo pha, hoán đổi máy biến 
áp, hoàn thành đóng điện các công 
trình chống quá tải để tăng cường 
khả năng cung cấp điện; Lãnh đạo 
cao nhất của các đơn vị phải chủ 
động tiếp xúc, giải quyết vấn đề 
liên quan đến cung cấp điện khi có 
thông tin phản ánh từ dư luận trong 
vòng 24 giờ kể từ khi tiếp nhận; Đẩy 
mạnh phối hợp các hoạt động tuyên 
truyền tiết kiệm điện đến từng hộ 
gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, 
trường học... và chỉ đạo các Điện lực 
chủ động làm việc với các cơ quan 
quản lý trên địa bàn, đề nghị khách 
hàng lớn hạn chế sử dụng cùng lúc 
các thiết bị điện vào giờ cao điểm; 
Thực hiện nghiêm túc, kịp thời, đầy 
đủ thông tin về kế hoạch ngừng cấp 
điện có kế hoạch, mất điện do sự 
cố vào chương trình OMS. Đối với 
các trường hợp thay đổi thông tin 
khách hàng, san tải, cấy thêm trạm 
phải cập nhật ngay thông tin vào 
chương trình CMIS, OMS để Trung 
tâm Chăm sóc khách hàng có thông 
tin chính xác phản hồi yêu cầu của 
người dân; Tăng cường công tác 
phúc tra ghi chỉ số công tơ, không 
điều chỉnh lịch ghi chỉ số công tơ 
của khách hàng sinh hoạt trong các 
tháng nắng nóng. Đối với các trường 
hợp phải điều chỉnh lịch, phiên ghi 

chỉ số do thực hiện san tải, cấy thêm 
trạm mới..., các đơn vị bố trí lịch 
ghi hợp lý để hạn chế thấp nhất ảnh 
hưởng tới người tiêu dùng bởi giá 
bán điện lũy tiến và phải thông báo 
cho khách hàng biết trước khi thực 
hiện. Trung tâm Chăm sóc khách 
hàng bố trí đủ giao dịch viên tham 
gia tiếp nhận, phối hợp xử lý, phản 
hồi thông tin cho người dân trong 
thời gian sớm nhất, cũng như chủ 
động phối hợp với các đơn vị liên 
quan đảm bảo vận hành hệ thống 
công nghệ thông tin, tổng đài và các 
phần mềm chăm sóc khách hàng 
hoạt động tin cậy, ổn định, liên tục…

Hy vọng, với sự chỉ đạo, điều 
hành kiên quyết, kịp thời của Ban 
Lãnh đạo Tổng công ty, cũng như 
tinh thần chủ động, sáng tạo trong 
khắc phục khó khăn và xử lý tình 
huống của CBCNV các Công ty 
Điện lực, đặc biệt là những giải 
pháp cấp bách nhằm đối phó với 
tình hình thời tiết nắng nóng trong 
thời gian tới, EVNNPC sẽ không 
chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, 
quản lý vận hành an toàn lưới điện, 
mà còn đáp ứng đủ nhu cầu sử 
dụng điện của khách hàng, đảm 
bảo lợi ích chung cho xã hội “Vì 
một cộng đồng phát triển” 

Dự án điện nông thôn Nghệ An
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Theo các nhà chuyên môn, 
nhiệt độ trong đợt nắng 
nóng vừa qua có ngày lên 
tới 41oC (trong nhà) và 

hơn 52oC (ngoài đường) là cao nhất 
trong vòng hơn 40 năm qua ở các 
tỉnh miền Bắc. Nắng nóng khiến 
phụ tải điện trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương, đặc biệt là khu vực Thành 
phố tăng “chóng mặt” do các hộ 
gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện 
làm mát có công suất cao. Lường 
trước những diễn biến phức tạp 
của thời tiết năm nay, từ đầu quý 
II, ngoài đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, khuyến cáo khách hàng thực 
hiện các biện pháp sử dụng điện 
tiết kiệm, hiệu quả như chỉ sử dụng 
các thiết bị điện khi cần thiết; hạn 
chế sử dụng đồng thời nhiều thiết 
bị; đặt điều hòa ở nhiệt độ 26 độ 
C…, Ban Lãnh đạo Công ty TNHH 
MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải 
Dương) còn chủ động bố trí nhân 
lực trực vận hành để kịp thời xử 
lý khi có sự cố xảy ra; Các phòng 
ban chuyên môn từ Công ty xuống 
Điện lực thực hiện các phương án 
nhằm giảm tải cho các máy biến áp 
110 kV trên địa bàn tỉnh; Đối với 

lưới điện trung áp, Công ty đã thực 
hiện chuyển phương thức cấp điện 
đảm bảo đường dây không bị quá 
tải và trong suốt những ngày nắng 
nóng, Công ty không thực hiện việc 
ngừng cấp điện để sửa chữa, cải tạo 
lưới điện, đồng thời, đảm bảo cung 
cấp điện liên tục, an toàn, ổn định 
phục vụ sản xuất, sinh hoạt của 
người dân địa phương. 

Bên cạnh đó, PC Hải Dương 
cũng chỉ đạo các Điện lực tăng 
cường diễn tập, triển khai các 
phương án phòng chống thiên tai, 
cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa 
bão, trong đó đầu tháng 5, tổ chức 
diễn tập phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn 
thị xã Chí Linh, với các nội dung: 
Công tác điều hành xử lý sự cố, 
nhiệm vụ trực ca, thực hiện chế độ 
báo cáo, nhận mệnh lệnh thao tác, 
xử lý sự cố đúng quy trình. Điện 
lực Chí Linh là đơn vị được giao 
thực hiện diễn tập đã chuẩn bị tốt 
cơ sở vật chất cho công tác diễn 
tập sự cố, đúng giờ, chuẩn bị đủ 
nhân lực thường xuyên kiểm tra, 
có phương án xử lý sự cố cho 
đường dây và thiết bị bị sự cố...

Nhờ chú trọng công tác tuyên 
truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu 
quả và thực hiện đồng bộ các giải 
pháp kiểm tra, phát hiện những 
điểm nóng có nguy cơ xảy ra sự 
cố lưới điện, đẩy mạnh phương án 
phòng chống thiên tai, tìm kiếm 
cứu nạn, nên mặc dù thời tiết nắng 
nóng bất thường, nhưng PC Hải 
Dương vẫn không để tình trạng 
mất điện xảy ra, đáp ứng nhu cầu 
sử dụng điện ngày càng cao của 
người dân và doanh nghiệp. Chỉ 
tính riêng tháng 5, sản lượng điện 
thương phẩm của Công ty đã đạt 
385,226/383 triệu kWh (đạt 103,14% 
so với kế hoạch); tỷ lệ tổn thất ở 
mức 6,36%/8,2% (giảm 1,84% so với 
KH đề ra). Trong tháng 6, dù thời 
tiết đã hạ nhiệt hơn so với hồi đầu 
tháng, nhưng kế hoạch điện thương 
phẩm toàn Công ty vẫn dự kiến đạt 
418,017 triệu kWh; tỷ lệ tổn thất 
phấn đấu hạ xuống mức 5,28%; giá 
bán bình quân đạt 1.538,6 đ/kWh; 
doanh thu: 644,761 tỷ đồng...

Để hoàn thành các chỉ tiêu 
SXKD, từ nay tới cuối năm, Công 
ty tập trung thực hiện một số 

Trong hai tháng gần đây, nhất là những ngày đầu tháng 6/2017, do 
thời tiết nắng nóng bất thường nên việc sử dụng điện trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương tăng đột biến. Trong đó, cao nhất là ngày 03/6, sản 
lượng điện là 14,8 triệu kWh, ngày mùng 02/6 là 14,7 triệu kWh và 
ngày mùng 04/6 là 14,4 triệu kWh. Trong khi đó, sản lượng điện của 
các ngày bình thường đạt mức trung bình từ 11 - 13,9 triệu kWh. Tính 
chung 4 ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, sản lượng điện đã tăng 
hơn 3 triệu kWh/ngày, tăng 32% so với ngày thấp điểm.  

Chú trọng công tác quản lý kỹ thuật, 

THANH VŨ

Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương:

đảm bảo cung ứng điện liên tục ổn định và an toàn

Ông TRẦN VĂN CƯỜNG 
Bí thư Đảng ủy, 

Giám đốc Công ty
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nhóm giải pháp: Tiếp tục cải cách 
thủ tục hành chính, công khai minh 
bạch tới khách hàng, chỉ đạo quyết 
liệt công tác cấp điện mới, phấn 
đấu đạt chỉ số tiếp cận điện năng 
là 6,5 ngày; Trang bị phần mềm, 
phương tiện làm việc và tổ chức 
tập huấn việc ứng dụng CNTT 
vào thanh toán tiền điện, đồng 
thời thực hiện thí điểm tại TP Hải 
Dương để rút kinh nghiệm sau đó 
mới mở rộng ra các huyện, thị xã 
trong tỉnh. Tạo điều kiện để khách 
hàng lựa chọn dịch vụ chuyển tiền 
qua ngân hàng; Tăng cường kiểm 
tra giám sát mua bán điện; Đổi 
mới công nghệ đo đếm điện năng; 
Chú trọng công tác sửa chữa lớn, 
sửa chữa thường xuyên (nhất là 
những công trình trọng điểm), bảo 
đảm lưới điện vận hành liên tục 
ổn định; Giảm tổn thất điện năng, 
tiết kiệm điện; Duy trì công tác kỹ 
thuật, quản lý tốt vật tư, nguyên 
liệu, nhất là vật tư dự phòng; Triển 
khai phương án đề xuất Tổng công 
ty cho phép áp dụng sửa chữa 
nóng lưới điện và thiết bị rửa sứ 
bằng nước áp lực cao; Đẩy mạnh 
công tác an toàn vệ sinh lao động, 
phòng chống cháy nổ và chấm 

điểm định kỳ 6 tháng đầu năm về 
công tác ATVSLĐ-PCCN...

Bằng việc triển khai nhiều giải 
pháp hiệu quả để vượt qua khó 
khăn thách thức, đáp ứng điện cho 
các phụ tải, đặc biệt là cung cấp 
đủ điện phục vụ nhu cầu ngày cang 
cao của nhân dân trong mùa nắng 
nóng, có thể thấy, CBCNV-LĐ 
Công ty Điện lực Hải Dương đang 
nỗ lực cố gắng thực hiện chỉ đạo 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
lấy năm 2017 là năm “Đẩy mạnh 

khoa học công nghệ vào sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ khách hàng 
và nâng cao hiệu quả đầu tư”, góp 
phần xây dựng Công ty phát triển 
theo hướng bền vững 

Thí nghiệm định kỳ các thiết bị của TBA 110 kV đảm bảo điện mùa nắng nóng

Công trình lắp đặt máy biến áp (MBA) T2 - Trạm biến áp 110 kV Tiền Trung, Hải Dương

Năm 2016, sản lượng điện thương phẩm 
của PC Hải Dương đạt 4.583,265 triệu 
kWh, tăng 17,57% so với năm 2015. 
Tổn thất điện năng đạt 4,21%, giảm 
0,19% so với kế hoạch Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao và 
giảm 0,56% so với năm 2015. Năm 
2017, Công ty đặt kế hoạch điện năng 
thương phẩm đạt 4.973,95 triệu kWh, 
chỉ tiêu tổn thất điện năng là 4,28%.
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Theo ông Đỗ Văn Thiện 
- Phó Giám đốc Công ty 
Điện lực Nam Định, hiện 
nay, Công ty đang quản 

lý, vận hành trên 2.170 km đường 
dây trung thế, 13.310 km đường dây 

hạ thế với 05 TBA trung gian, 2.956 
TBA phân phối các loại với tổng 
dung lượng đạt trên 998 kVA, cung 
ứng điện đến 667.614 khách hàng. 
Ba tháng đầu năm 2017, sản lượng 
điện thương phẩm của Công ty đạt 

407,19 triệu kWh, tăng 4,29%. Công 
suất lớn nhất trong quý Pmax = 
390MW, tăng 8,33% so với cùng kỳ 
năm 2016. Dự báo trong các tháng 
cao điểm mùa nắng nóng 2017, sản 
lượng điện tiêu thụ trên địa bàn sẽ 

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn, mùa hè 2017, miền Bắc sẽ 
phải hứng chịu nhiều đợt nắng nóng kỷ lục, với nhiệt độ ban ngày 
nhiều nơi vượt ngưỡng 400C. Sớm lường trước được nhu cầu sử 
dụng điện sẽ tăng cao trong dịp này, ngành Điện Nam Định đã đề 
ra nhiều giải pháp thiết thực, nỗ lực phấn đấu, đảm bảo cung ứng 
điện năng an toàn, ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu 
cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Đẩy mạnh các giải pháp 

LÊ ANH

Công ty Điện lực Nam Định: 

chống quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng

Ông TRẦN MẠNH SỸ 
Giám đốc Công ty 

TBA Nam Thái 5 là một trong những công trình chống quá tải của PC Nam Định được đưa vào hoạt động tháng 3-2017
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tăng từ 18 - 20%. Do vậy, để sẵn 
sàng đảm bảo nguồn điện an toàn, 
liên tục phục vụ sản xuất cũng như 
sinh hoạt của người dân, Công ty 
Điện lực Nam Định (PC Nam Định) 
đã triển khai nhiều giải pháp đồng 
bộ chống quá tải lưới điện.

Bám sát sự chỉ đạo của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc trong 
việc chống quá tải lưới điện mùa 
khô 2017, ngay từ tháng 12/2016, 
PC Nam Định đã chỉ đạo CBCNV-
LĐ thường xuyên kiểm tra hành 
lang an toàn lưới điện, tránh tình 
trạng quá tải đường dây hạ áp; kiểm 
tra ngày và đêm các máy biến áp 
phụ tải trong thời tiết nắng nóng 
để khắc phục những sai sót trong 
công tác quản lý vận hành. Đồng 
thời, Công ty đã đầu tư, xây dựng 
mới 20 công trình chống quá tải. 
Trong đó, cấy thêm 50 TBA phân 
phối, xây dựng 61,7km đường dây 
trung thế và 70,4km đường dây hạ 
thế. Hết tháng 4/2017, toàn bộ số 
TBA mới xây dựng đã đóng điện 
và đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, 
Công ty đã tập trung triển khai 
đại tu, sửa chữa lớn hệ thống lưới 
điện theo đúng kế hoạch. Quý 
I/2017, đơn vị đã thực hiện duy 
tu 48,17km đường dây trung áp, 
60,8km đường dây hạ áp, thay thế 
trên 1.000 hòm công tơ cũ với tổng 
vốn đầu tư trên 50 tỷ đồng. Trong 
các tháng 4, 5, công tác xử lý các 
điện áp thấp cũng đã được hoàn 
thành với chi phí 8 tỷ đồng.

Bên cạnh việc xây dựng, đại tu 
sửa chữa đường dây, PC Nam Định 
đã yêu cầu các bộ phận chuyên 
môn tăng cường lực lượng ứng trực 
khi nhiệt độ >35oC, để kịp thời xử 
lý nếu có sự cố xảy ra, giảm thiểu 
thời gian mất điện của khách hàng. 
Đặc biệt, khi nhiệt độ ngoài trời 
>36oC, Công ty sẽ không cắt điện 
trên lưới, trừ trường hợp xử lý các 
sự cố. Cùng với đó, bộ phận chăm 

sóc khách hàng cũng sẽ được tăng 
cường túc trực để tiếp nhận thông 
tin báo mất điện của người dân, từ 
đó nhanh chóng xử lý, khôi phục, 
cấp điện lại trong thời gian sớm 
nhất. Ngoài ra, PC Nam Định đang 
tích cực phối hợp với chính quyền 
địa phương, các đơn vị truyền 
thông đẩy mạnh các chương trình 
tiết kiệm điện, tuyên truyền, vận 
động các đơn vị, doanh nghiệp, 
khách hàng kinh doanh dịch vụ sử 
dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

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

Trụ sở Công ty



Theo báo cáo của ngành 
Điện lực Vĩnh Phúc, 
năm 2016 sản lượng điện 
thương phẩm trên địa bàn 

tỉnh tăng 21% so với năm 2015 và 
chỉ trong 2 tháng đầu năm 2017 đã 
tăng 21,86% so với cùng kỳ năm 
2016. Qua đó thấy rằng, nhu cầu sử 
dụng điện trên địa bàn ngày càng 
tăng cao. Để đáp ứng tốt nhu cầu 
về điện, nâng cao độ tin cậy trong 
việc cung cấp điện phục vụ phát 
triển KT-XH và đời sống nhân dân 
trên địa bàn tỉnh, đồng thời, thực 
hiện chủ trương hiện đại hóa ngành 
điện, những năm qua, bên cạnh 

việc triển khai đồng bộ các giải 
pháp, Công ty Điện lực Vĩnh Phúc 
(PC Vĩnh Phúc) cũng đã tập trung 
đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT), xây dựng 
lưới điện thông minh nhằm đảm 
bảo cung ứng điện an toàn, ổn định 
hơn cho khách hàng và đạt được 
những thành quả đáng ghi nhận.

Nổi bật là việc triển khai lắp 
đặt công tơ điện tử đo xa (1 giá) 
bằng sóng Radio FM (RF). Đây là 
sản phẩm công nghệ mới với những 
tính năng vượt trội như: Nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện năng và 
giảm tổn thất phi kỹ thuật; nâng 

cao cấp chính xác đo đếm; dễ dàng 
phát hiện các bất thường trong 
hệ thống đo đếm bằng chức năng 
cảnh báo trên công tơ, khắc phục 
kịp thời, đảm bảo lợi ích cho người 
tiêu dùng... Trong 4 năm (từ năm 
2013 đến 2016), PC Vĩnh Phúc đã 
tập trung thay thế công tơ điện tử 
RF cho toàn bộ khách hàng sau các 
trạm biến áp bán lẻ thuộc thành 
phố Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên 
với tổng số hơn 60 nghìn công tơ 
điện tử RF 1 pha và 3 pha, kết hợp 
với triển khai kết nối thông tin đọc 
số liệu công tơ điện tử từ xa qua 
website của Công ty, giúp cho việc 

ĐỨC MINH

Vĩnh Phúc là tỉnh có giá trị sản xuất công nghiệp lớn, là trung tâm sản xuất ô tô, xe 
máy hàng đầu của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước với 20 khu công nghiệp, 
trong đó, có nhiều tập đoàn lớn như: Honda, Toyota… đến đầu tư. Bên cạnh đó, đây 
cũng là tỉnh có tiềm năng lớn về phát triển du lịch với những danh lam, thắng cảnh tự 
nhiên nổi tiếng như: Rừng Quốc gia Tam Đảo, thác Bản Long, hồ Đại Lải... Nhờ vậy, 
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh khá cao (khoảng 16%/năm), kéo theo đó 
là nhu cầu sử dụng điện cũng ngày càng tăng. 
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Đẩy mạnh ứng dụng CNTT,
PC Vĩnh Phúc:

tạo bước đột phá trong cung ứng điện



giám sát, theo dõi, kiểm tra sự hoạt 
động của hệ thống đo đếm điện, 
chốt chỉ số công tơ để tính hoá đơn 
từ xa, nhằm bước đầu phát triển 
lưới điện thông minh. Sau một 
thời gian đi vào hoạt động, hiệu 
quả mà ứng dụng này đem lại đã 
được khách hàng ghi nhận. Bác Bùi 
Thanh Bình (khu 2, Ngô Quyền, 
Tp Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) cho biết: 
“Gia đình tôi lắp đặt công tơ đo 
xa được hơn một năm nay, từ khi 
lắp đặt đến giờ, tôi thấy hóa đơn 
tiền điện ổn định, không có gì bất 
thường, công tơ đo xa này rất gọn, 
độ chính xác tin cậy hơn… Nhân 
viên ngành Điện hướng dẫn cách 
xem chỉ số điện năng tại nhà rất tận 
tình, chu đáo, chỉ cần ngồi ở nhà có 
thể kiểm tra được thông qua máy 
tính hoặc smartphone… khi tăng có 
thể điều chỉnh và nhất là không có 
sự nhầm lẫn giữa các hộ dân”.

Đặc biệt, để theo kịp xu thế vận 
hành lưới điện theo hướng tự động 
hóa và hiện đại hóa, bước đột phá 
tiếp theo của PC Vĩnh Phúc là việc 
cuối năm 2015 đã đưa vào sử dụng 
Hệ thống lưới điện thông minh Mini 
Scada để phục vụ công tác quản lý 
kỹ thuật, vận hành, nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, đồng thời, 
phục vụ cho công tác sản xuất, kinh 
doanh của công ty. Đến nay, số nút 
điều khiển và thu thập thông số lưới 
điện trung áp là 59 nút. Hệ thống 
đi vào vận hành đã mang lại nhiều 
lợi ích to lớn như: Nâng cao độ tin 
cậy; xác định nhanh vị trí sự cố và 
nguy cơ sự cố, hạn chế tổn thất điện 
năng; cải thiện chất lượng điện áp; 
nâng cao hiệu quả trong công tác 
quản lý vận hành hệ thống điện… 
qua đó, thời gian mất điện khi sự cố 
sẽ giảm tối đa, chất lượng điện tốt 
hơn, giảm chi phí, nâng cao chỉ số 
tin cậy cung cấp điện. Hiện PC Vĩnh 
Phúc là một trong những đơn vị dẫn 
đầu của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc trong việc xây dựng thành công 
giai đoạn đầu hệ thống Mini Scada.

Không dừng lại ở đó, việc ứng 
dụng CNTT nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng còn được 
thực hiện thông qua việc đa dạng 
hóa các hình thức thanh toán tiền 
điện thông qua ngân hàng, bưu 
điện... Tháng 11/2016, PC Vĩnh 
Phúc áp dụng thêm một tiện ích 
nữa đó là gửi thông báo và hóa đơn 
điện tử vào email cho khách hàng 
sử dụng điện. Các chương trình 
phần mềm ứng dụng đều chú trọng 
vào việc tạo ra nhiều kênh giao tiếp 
với khách hàng, giúp người dân dễ 
tham gia, dễ sử dụng và dễ giám sát 
các dịch vụ ngành điện. Nhờ vậy, 
hoạt động kinh doanh điện năng 
trở nên thuận lợi, minh bạch hơn 
đối với người dân. Những tiện ích 

này đã làm hài lòng khách hàng và 
được khách hàng đánh giá cao.

Có thể thấy, việc ứng dụng 
CNTT trong sản xuất kinh doanh, 
dịch vụ khách hàng đã được PC 
Vĩnh Phúc triển khai rất tích cực 
và đạt được những thành quả 
đáng khích lệ. Đây chính là nền 
tảng quan trọng để Công ty tiếp 
tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT, 
tạo những bước đột phá mới trong 
cung ứng điện, nhằm nâng cao 
hiệu quả quản lý điều hành, đầu 
tư, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
khách hàng, tăng năng suất lao 
động, đáp ứng tốt nhất các yêu 
cầu về điện cho phát triển kinh tế 
- xã hội và đời sống sinh hoạt của 
người dân trên địa bàn tỉnh 
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Lãnh đạo Tổng công ty và PC Vĩnh Phúc tặng quà nhân tháng tri ân khách hàng

Công nhân kỹ thuật PC Vĩnh Phúc kiểm tra hệ thống đường đường dây, trạm biến áp
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NGUYỄN HOA

Công ty Điện lực Thái Bình: 

ĐỂ NHU CẦU SỬ DỤNG 
ĐIỆN 24/24H CỦA KHÁCH 
HÀNG ĐƯỢC ĐÁP ỨNG ĐẦY ĐỦ

Là người ngành điện, nhưng 
cũng là khách hàng sử dụng điện, 
người thợ điện rất hiểu nỗi khổ, sự 
khó chịu của khách hàng khi mất 
điện giữa lúc nắng nóng gay gắt. Vì 
vậy, khi có sự cố, thợ điện luôn có 
mặt kịp thời, nỗ lực làm việc để cấp 
điện trở lại trong thời gian sớm nhất. 

Tại PC Thái Bình, để đảm bảo 
cung cấp điện ổn định cho mùa 
nắng nóng năm 2017, xác định 
phương châm “phòng còn hơn 
chống”, nên ngay từ đầu năm 2016, 
Công ty đã đầu tư nâng cấp các 
đường dây trung hạ áp, cải tạo và 
xây dựng mới gần 300 km đường 
dây trung và hạ thế; cấy 93 trạm 
biến áp 3 pha với tổng dung lượng 
30.280 kVA; thay mới hơn 9000 
công tơ và hộp công tơ. Công tác 
sửa chữa thường xuyên cũng được 
Công ty tập trung chủ yếu vào 
đường dây hạ áp để chống quá tải, 
giảm tổn thất, cải thiện chất lượng 
điện năng phục vụ cho khách hàng.

Bên cạnh đó, để đảm bảo an 
toàn lưới điện trên địa bàn, Công 
ty đã tập trung nguồn lực đầu 
tư cải tạo, hiện đại hóa lưới điện 
trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó 
có nhiều tuyến dây cáp trần đã 
được thay bằng dây bọc cách điện, 
cột cũ thấp được thay bằng cột 
mới cao hơn, tiến hành nâng cấp 
5 tuyến đường dây từ 10 kV lên 
22 kV tại khu vực thành phố và 
huyện Kiến Xương, qua đó nâng 
cao khả năng cung cấp điện đảm 
bảo an toàn, ổn định. Đẩy mạnh 

công tác đầu tư xây dựng, cấy 
thêm trạm biến áp tiêu thụ, san 
phụ tải giảm bán kính cấp điện, cải 
tạo hệ thống lưới điện 400V, nhằm 
đáp ứng nhu cầu truyền tải điện 
năng trong mùa nắng nóng. Đồng 
thời, thiết lập sơ đồ lưới điện hiệu 
quả, an toàn, đảm bảo cung cấp 
điện kịp thời cho các phụ tải quan 
trọng, không để xảy ra sự cố.

Làm việc giữa trưa nắng, thợ 
điện không những phải đối mặt với 
cái nóng của thời tiết mà còn phải 
hứng chịu sức nóng tỏa ra từ các 

đem đến sự hài lòng 
cho khách hàngNỗ lực 

Miền Bắc vừa trải qua đợt nắng nóng kỷ lục trong vòng 45 năm 
qua, những ngày này, thời tiết tại Thái Bình có lúc lên tới 39 – 
40 độ thì nhu cầu sử dụng điện của người dân lại tăng cao hơn 
gấp đôi, gấp ba lần ngày thường. Chính vì thế, để đảm bảo cung 
cấp điện liên tục, ổn định cho người dân trên địa bàn, nhân viên 
Công ty Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) đã phải phơi mình 
làm việc dưới cái nắng “cháy da cháy thịt”, tất cả chỉ nhằm mục 
đích đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho khách hàng sử dụng điện.

Đọ chỉ số công tơ bằng thiết bị điện tử

Ông NGUYỄN VĂN TUYNH 
Giám đốc PC Thái Bình
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thiết bị trên cột điện, trạm biến áp. 
Đó là chưa kể áp lực từ phía khách 
hàng, từ cấp trên yêu cầu đóng 
điện nhanh, đảm bảo chất lượng, 
an toàn... Tận mắt chứng kiến hình 
ảnh những người công nhân áo cam 
vẫn cần mẫn treo mình trên các 
cột điện, hay sửa chữa trong trạm 
biến áp dưới cái nắng như đổ lửa 
để khắc phục sự cố, tránh quá tải 
đảm bảo điện liên tục 24/24h cho 
khách hàng mới thực sự thấm thía 
và cảm phục nỗi vất vả và thái độ 
trách nhiệm, tận tâm của những 
người thợ điện vùng lúa Thái Bình.

ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 
ĐỂ PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG

Bên cạnh việc đầu tư, nâng cấp, 
cải tạo hệ thống lưới điện, thời gian 
qua, PC Thái Bình luôn chú trọng 
tới việc đổi mới, nâng cao công 
nghệ vào công tác kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng. Đây được xem 
là giải pháp tối ưu góp phần nâng 
cao hiệu quả SXKD.

Cụ thể, để thuận tiện hơn cho 
khách hàng trong việc thanh toán 
tiền điện, Công ty đã mở rộng liên 
kết thanh toán tiền điện với các 
ngân hàng như Viettinbank, Viet-
combank, Agribank… và đối tác 
trung gian trên địa bàn tỉnh, tạo 
điều kiện thuận lợi cho khách hàng 
có thêm nhiều hình thức thanh 
toán. Giờ đây, thay bằng hình thức 
thanh toán bằng tiền mặt tại quầy 
thu tiền của các Điện lực thì khách 
hàng đã có thêm nhiều lựa chọn 
trong việc thanh toán tiền điện như 
thanh toán trực tiếp tại các điểm 
giao dịch của ngân hàng; Thanh 
toán tự động qua tài khoán ATM, 
qua dịch vụ Internet banking, mo-
bile banking của các ngân hàng; 
Thanh toán qua dịch vụ BanksPlus…

Đặc biệt, nhằm nâng cao chất 
lượng dịch vụ khách hàng và rút 
ngắn thời gian thu tiền điện, từ 
tháng 4/2016 Công ty đã triển khai 
áp dụng giải pháp thu và chấm xóa 
nợ tiền điện online qua thẻ khách 

hàng, máy tính bảng, máy in nhiệt 
trên địa bàn TP.Thái Bình. Trong 
năm 2017, PC Thái Bình sẽ tiếp tục 
lập kế hoạch triển khai nhân rộng 
việc áp dụng giải pháp này đến 
các đơn vị còn lại. Bên cạnh đó, 
để thông tin đến khách hàng được 
thuận tiện, PC Thái Bình cũng áp 
dụng việc chăm sóc khách hàng qua 
hình thức nhắn tin SMS để chủ động 
cung cấp thông tin cho khách hàng 
trong quá trình thực hiện hợp đồng 
mua bán điện như thông báo tiền 
điện, thông báo lịch cắt điện, báo 
sự cố mất điện… Việc nâng cao chất 
lượng, đổi mới công nghệ đã giúp 
PC Thái Bình tối ưu hóa chi phí, tăng 
năng suất lao động, góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối 
đa tiện ích cho khách hàng.

Lắng nghe khách hàng nhiều 
hơn, phục vụ tốt hơn là những điều 

“tai nghe, mắt thấy” tại Công ty 
Điện lực Thái Bình. Những giọt mồ 
hôi nhễ nhại trên khuôn mặt, những 
bữa cơm dang dở và cả những 
khoảng thời gian nhỏ nhoi mà thay 
vì dành cho gia đình, các anh chị 
đã dồn hết tâm trí vào công việc, 
đó là những việc làm mà ngành điện 
Thái Bình đang cố gắng để xây dựng 
hình ảnh đẹp hơn, chuyên nghiệp 
và thân thiện hơn trong mắt khách 
hàng. Với những người làm ngành 
Điện, chẳng có niềm vui nào hơn là 
được nghe những tiếng reo hò, niềm 
hân hoan của người dân khi có điện; 
chẳng có mong muốn nào hơn khi 
những nỗ lực, sự vất vả của mình 
đã được khách hàng ghi nhận, cảm 
thông và thấu hiểu. Họ miệt mài 
làm việc tất cả vì dòng điện an toàn, 
liên tục, phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội và đời sống nhân dân 

Ký hợp đồng dịch vụ thu nợ tiền điện

PC Thái Bình đang nỗ lực để công tác dịch vụ khách hàng ngày càng hoàn hảo
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Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết của Tỉnh Đảng 
bộ, Quảng Trị đang bứt phá vượt lên trong phát triển kinh tế - xã hội với những công trình, 
dự án mang tính căn cơ theo định hướng kế hoạch xây dựng kinh tế địa phương tầm nhìn 
đến 2030. Trong đó, ngành điện luôn thể hiện vai trò “đi trước”, tạo động lực, kích hoạt 
mạnh mẽ sản xuất và tiêu dùng, góp phần đưa Quảng Trị, xứng tầm với vùng trọng điểm 
phát triển kinh tế khu vực Bắc miền Trung. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
đã có cuộc trao đổi với ông Huỳnh Tấn Thành -  Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị về 
những thành quả tiêu biểu và hướng phấn đấu cho năm 2017.

Công ty Điện lực Quảng Trị:

cho các dự án trọng điểm, góp phần tăng tốc 
xây dựng nông thôn mới

Đảm bảo cấp điện an toàn hiệu quả 

PV: Năm 2016, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 
SXKD của EVNCPC giao, Công ty Điện lực Quảng 
Trị đã tiếp tục đạt được những đỉnh cao ấn tượng nào 
trong hoàn thành các chỉ tiêu KT-KT và kinh doanh 
bán điện, thưa ông?

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: Công ty Điện lực 
Quảng Trị là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc 
Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), thực 
hiện chức năng SXKD điện năng trên địa bàn tỉnh 
Quảng Trị và cấp điện cho nước bạn Lào qua cửa 
khẩu Quốc tế Lao Bảo và La Lay. Công ty đang quản 
lý vận hành: 03 trạm trung gian, 15 trạm cắt ranh 
giới, 1.750 trạm biến áp phân phối, 362 km đường dây 
35kV, 1.495 km đường dây 22 kV, 3.475 km đường 
dây hạ áp 0,4 kV - 0,2 kV, cung ứng điện cho 188.575 
khách hàng có hợp đồng sử dụng điện.

Là địa bàn có đặc điểm miền núi chiếm đến 67% 
tổng diện tích của tỉnh và nhiều đồng bào dân tộc, 
đây là một thách thức lớn cho hoạt động cung ứng 
điện năng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. 
Bằng sự nỗ lực, toàn tâm toàn ý của gần 530 CBCNV, 
hưởng ứng phong trào thi đua hoàn thành các nhiệm 
vụ trọng tâm do EVNCPC phát động, nhiều năm qua, 
PC Quảng Trị đã vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ. Riêng năm 2016, PC Quảng Trị đã đạt được những 
đỉnh cao ấn tượng (xem bảng tổng hợp sau):

PV: Tỉnh Quảng Trị đang triển khai thực hiện Nghị 
quyết XII Đại hội Đảng toàn quốc với những dự án trọng 
điểm đến năm 2020. Xin ông cho biết, việc cung ứng 
điện cho các dự án này được thực hiện như thế nào?

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: Trước hết trong xây 
dựng nông thôn mới năm 2017, toàn tỉnh sẽ phấn đấu 
có 40 xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM), chiếm 
34,2% số xã của tỉnh. Riêng tiêu chí số 4 về điện sẽ 
được PC Quảng Trị thực hiện một cách khả quan, 
đưa điện về phủ kín các địa phương vùng sâu vùng 
xa còn lại. Một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh 
cũng đã được PC Quảng Trị đưa vào “tầm ngắm”, 
cân đối lượng điện năng cung cấp theo kế hoạch và 
nhận từ nguồn điện quốc gia.

Sản lượng điện thương phẩm: thực hiện 553,36 triệu kWh đạt 
100,25% kế hoạch, tăng 12,14% so với năm 2015; Giá bán điện 
bình quân: thực hiện 1.668,84 đ/kWh vượt 17,84 đ/kWh so với kế 
hoạch và tăng 31,24 đ/kWh so với năm 2015. Chỉ tiêu tổn thất 
điện năng năm 2016 là 5,07%, giảm 0,63% so với kế hoạch năm 
và giảm 0,59% so với năm 2015; Tổng doanh thu kinh doanh 
điện: Đạt 923 tỷ đồng, trong đó doanh thu bán điện sang Lào là 
61 tỷ đồng, đạt 101,33% kế hoạch. Công tác đầu tư xây dựng năm 
2016 là 20 công trình với giá trị đầu tư thuần là 74,686 tỷ đồng. 
Đến 31/12/2016 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 20/20 công trình.

Năm 2016 PC Quảng Trị đã nộp ngân sách địa phương: 10,9 tỷ 
đồng, đạt 136% kế hoạch.
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Đóng điện trạm biến áp thôn Tía

Đó là các Dự án: Xây dựng kết cấu hạ tầng khu 
đông nam tỉnh; Nhà máy nhiệt điện 1200 MW; Cảng 
biển Mỹ Thủy; Dự án cấp nước sông Nhùng,… Đầu 
tư xây dựng một số công trình thiết yếu tại khu vực 
cửa khẩu quốc tế La Lay, góp phần xúc tiến nhanh 
việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu La Lay. Ngoài ra, 
PC Quảng Trị sẵn sàng cấp điện cho Dự án nâng cấp 
thành phố Đông Hà lên đô thị loại II trước năm 2020; 
Thị xã Quảng Trị và Lao Bảo thành đô thị loại III 
trước năm 2020; Phát triển hệ thống đô thị ven biển, 
xây dựng và phát triển đô thị Tà Rụt, Hướng Phùng, 
Mỹ Chánh, Nam Cửa Việt.

Hiện tại, PC Quảng Trị nhận điện từ hệ thống điện 
quốc gia qua các trạm biến áp 110/22(35) kV do Chi 
nhánh điện Cao thế Quảng Trị quản lý vận hành. Toàn 
tỉnh có 7 TBA 110 kV là: Đông Hà (E4); Vĩnh Linh E82); 
Diên Sanh (E83); Quán Ngang; Khe Sanh; Lao Bảo; Tà 
Rụt. Ngoài ra, còn nhận điện từ các nhà máy thủy điện 
nhỏ qua các trạm biến áp 22 kV và 35 kV, đồng thời sử 
dụng hệ thống lưới điện phân phối 35, 22 và 0,4 kV để 
phân phối cho các hộ dùng điện trong toàn tỉnh. 

PV: Được biết chủ đề của EVN trong năm 2017 
là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu 
tư”, xin ông cho biết, Công ty Điện lực Quảng Trị 
đã triển khai những biện pháp căn cơ nào phù hợp 
với chủ đề để tiếp tục hoàn thành toàn diện xuất sắc 
nhiệm vụ KH năm nay? 

ÔNG HUỲNH TẤN THÀNH: Thực hiện chủ trương 
của EVN và Kế hoạch của EVNCPC, năm 2017, PC 
Quảng Trị tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc các 
chỉ tiêu SXKD được giao: Tiếp tục tối ưu hóa chi phí, 
phấn đấu chỉ tiêu điện thương phẩm trên 600 triệu kWh, 

tăng trưởng 8,43% so với năm 2016; tổn thất điện năng 
dưới 5,4%; doanh thu tiền điện trên 990 tỷ đồng; tỷ lệ 
thu tiền điện trên 99,7%. Mức độ hài lòng của khách 
hàng sử dụng điện >7,92 điểm tiếp tục được tăng cao. 

Để hiện thực hóa mục những tiêu đó, PC Quảng 
Trị tiếp tục tăng tốc tiến độ các công trình cấp điện 
phụ tải mới và các công trình nâng cao độ tin cậy, 
giảm TTĐN sớm đưa vào sử dụng; Tiếp tục lắp công 
tơ điện tử và lắp đặt RF mesh tại các khu vực thị xã, thị 
trấn và các khu vực đông dân cư đã lắp công tơ điện 
tử để phát huy hiệu quả và từng bước hiện đại hóa hệ 
thống đo đếm; Triển khai sửa chữa nóng lưới điện cao 
áp (Hotline); Tuyên truyền, hướng dẫn khách hàng sử 
dụng truy cập trực tuyến để biết được sản lượng điện 
tiêu thu, từ đó sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả hơn; 
Sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh phục vụ 
khảo sát, lập hồ sơ cấp điện mới. 

 Hiện nay, mặc dù nguồn cung cấp điện còn gặp 
nhiều khó khăn, nhưng Công ty Điện lực Quảng Trị 
đã phối hợp với địa phương xây dựng kế hoạch, đảm 
bảo cấp điện liên tục và ổn định. Triển khai các dự 
án cấp điện cho các doanh nghiệp tại các khu kinh tế 
trọng điểm và các khu công nghiệp của tỉnh. Tổ chức 
quản lý tốt lưới điện hạ áp nông thôn đã tiếp nhận, 
nhằm đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả. Tiếp tục 
triển khai các dự án để nâng cấp, cải tạo lưới điện 
nông thôn và cấp điện mới cho một số thôn bản vùng 
sâu, vùng xa, vùng biên giới.

PV: Xin cám ơn ông và chúc CBCNV Công ty Điện 
lực Quảng Trị đạt nhiều thắng lợi hơn nữa trong thực 
hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 như đã đề ra.

VĂN THUẬN (thực hiện)  
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ĐÃ CÓ MỘT THỜI… KHỔ TỪ HAI PHÍA
Năm 2017, dự kiến kế hoạch sản lượng điện thương 

phẩm của PC Bình Định lên đến 1,6 tỷ kWh, việc cung 
ứng điện cho 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 
để phát triển kinh tế - xã hội và tiêu dùng tuy còn khó 
khăn trong mùa khô, nhưng hoàn toàn là khả thi với 
việc tiếp nhận nguồn điện quốc gia linh hoạt qua 13 
trạm biến áp 110 kV, 220 kV. Hiện nay, lượng khách 
hàng có hợp đồng dùng điện với PC Bình Định đã lên 
đến gần 450.000 khách hàng, riêng thành phố Quy 
Nhơn đã vào khoảng 70.000 khách hàng.

Những năm trước đây, việc thanh toán tiền điện 
trong khách hàng chủ yếu là dùng tiền mặt. Hằng 
tháng, đội ngũ thu ngân viên phải trực tiếp đi thu tại 
hộ. Với những khó khăn không chỉ từ địa hình, thời 
tiết, mà còn không thể tiếp xúc được với điều kiện của 

từng hộ về thời gian. Ở Bình Định, dân số thành thị 
chiếm 33,2%; nông thôn chiếm 66,8%, địa bàn thu càng 
rộng, quân số thu ngân càng tăng lên mới đáp ứng hiệu 
quả tài chính. Gian khổ hiện hữu từ hai phía: Cả khách 
hàng và thu ngân viên Điện lực.

Từ trong khó khăn đó, sáng kiến thu tiền điện qua 
bàn thu từng cụm dân cư xuất hiện. Từng khu phố, 
thôn ấp, bản làng cứ đến hẹn lại lên, hằng tháng thu 
ngân viên Điện lực đến tại bàn thu và khách hàng lại 
đến trả tiền điện một cách tự giác.

ĐẾN MỞ RỘNG CÁC HÌNH THỨC THU TIỀN 
ĐIỆN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Từ quý 3/2016, Thực hiện chủ trương của EVNCPC, 
PC Bình Định đã làm việc và tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành văn bản số 4398/UBND-KT ngày 04/10/2016 
tiền điện qua ngân hàng, bưu điện... Điều này đã tạo 
điều kiện cho việc phối hợp giữa PC Bình Định với các 
sở ban ngành, các đơn vị trong địa bàn tỉnh phát triển 
hình thức thanh toán tiền điện qua ngân hàng và bưu 
điện, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền 
mặt theo mục tiêu định hướng của Chính phủ.                                                               

PC Bình Định đã ký thỏa thuận hợp tác với 10 ngân 
hàng và 02 tổ chức thu hộ tiền điện khác trên địa bàn. 
Công ty  triển khai áp dụng công nghệ mới để đáp ứng 
yêu cầu cho việc thanh toán điện tử tại các điểm thu, 
hạn chế dần việc thanh toán bằng tiền mặt. Phối hợp 
với các ngân hàng thương mại trên địa bàn nghiên cứu, 
xây dựng đề án, kế hoạch, lộ trình triển khai và mở 
rộng địa bàn, đối tượng khách hàng thanh toán tiền 
điện qua hệ thống ngân hàng. Đồng thời, có chính sách 

Công ty Điện lực Bình Định:

Ứng dụng Công nghệ thông tin 
trong các dịch vụ khách hàng - tạo đột phá từ 

khâu thanh toán tiền điện
NGỌC VIỆT

Triển khai SXKD điện năng theo chủ đề của EVN trong năm 2017 là “Đẩy mạnh khoa 
học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu 
tư”, Công ty Điện lực Bình Định ( PC Bình Định)  đã chọn mũi đột phá trong giao dịch 
thanh toán tiền điện, ứng dụng công nghệ thông tin để khách hàng trả tiền điện thuận 
tiện, nhanh chóng và an toàn nhất. 

Thu tiền điện qua bưu điện
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hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng mở 
tài khoản, thẻ ATM phục vụ các hoạt động thanh toán.

Để khuyến khích người dân dùng thẻ và các phương 
thức thanh toán không dùng bằng tiền mặt, các ngân 
hàng thương mại đã áp dụng chính sách phí hợp lý liên 
quan đến việc sử dụng thẻ, nhằm khuyến khích nhiều 
cá nhân tham gia vào sử dụng thẻ thanh toán phục vụ 
cho nhu cầu thanh toán hàng ngày của người dân. 

Từ ngày 14/4/2016, Bưu điện tỉnh Bình Định và 
Công ty Điện lực Bình Định đã chính thức ký kết hợp 
đồng triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện qua hệ thống 
Bưu điện. Hiện tại, PC Điện lực Bình Định đã thực hiện 
ký kết hợp đồng thu hộ tiền điện tại các ngân hàng lớn 
trong Tỉnh bao gồm Agribank; BIDV; Đông Á; VIB; 
VPbank; Vietcombank; Vietinbank; Sacombank; MB-
bank; Techcombank; VIB Bank…, qua đó khách hàng 
dùng điện có thể thanh toán tiền điện tại bất kỳ điểm 
giao dịch nào các các ngân hàng trên mà không tốn bất 
cứ chi phí nào.

Như vậy, ngoài hệ thống ngân hàng với những tiện 
ích về dùng thẻ, chuyển khoản không dùng tiền mặt, hệ 
thống bưu điện từ tỉnh đến huyện, xã còn giúp khách 
hàng trả tiền điện một cách nhanh chóng, chính xác, 
thuận tiện và an toàn.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHÔNG CHO PHÉP 
DỪNG LẠI

Hoạt động tiêu biểu trong thực hiện chủ đề hành 
động của EVN năm 2017: “Đẩy mạnh khoa học công 
nghệ vào sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và 
nâng cao hiệu quả đầu tư”. PC Bình Định tiếp tục ứng 
dụng mạnh mẽ CNTT và viễn thông vào công tác quản 
lý điều hành, sản xuất kinh doanh nhằm nâng cao hơn 
nữa năng suất lao động, chất lượng chăm sóc khách 
hàng,…trong đó hỗ trợ đắc lực trong công tác thu tiền 
điện. Ngày 20/04/2017, PC Bình định đã chính thức ký 
hợp đồng với Công ty CP Dịch vụ trực tuyến Cộng 

đồng Việt (VietUnion) trong việc triển khai thanh toán 
tiền điện qua Payoo.

Từ nay người dân trên địa bàn Tỉnh Bình Định 
có thêm 49 điểm Payoo để giao dịch ngoài giờ hành 
chính, kể cả ngày nghỉ thứ 7 và chủ nhật để thanh toán 
hóa đơn tiền điện. Khách hàng chỉ cần đến một trong 
những cửa hàng có liên kết với Payoo để thanh toán 
tiền điện hằng tháng như: FPT Shop, Viễn Thông A, 
Thế giới Di Động,… Khách hàng khi đến thanh toán 
hóa đơn tiền điện chỉ cần cung cấp mã khách hàng có 
trong thông báo tiền điện cho nhân viên thu ngân tại 
các điểm giao dịch. Bên cạnh đó, khách hàng có thể 
truy cập www.payoo.vn hoặc tải ứng dụng Payoo trên 
di động để thanh toán trực tuyến bất kì lúc nào. Ưu thế 
của dịch vụ thanh toán trực tuyến là nhanh chóng và 
thao tác đơn giản, hóa đơn sẽ được chấm nợ ngay sau 
khi thanh toán thành công.

Việc hợp tác với Công ty CP Dịch vụ trực tuyến 
Cộng đồng Việt (VietUnion) là một trong những mục 
tiêu mở rộng kết nối, phục vụ nhu cầu của tất cả người 
dân khắp các tỉnh thành có thể thanh toán mọi hóa 
đơn, mọi lúc mọi nơi một cách nhanh chóng, chính xác 
và an toàn, nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo tính 
pháp lý trong công tác tài chính, tránh rủi ro trong thu, 
nộp tiền điện; nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc 
khách hàng của ngành Điện.

Hằng năm, Tổng công ty Điện lực miền Trung có 
khảo sát và đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng 
đối với 13 Công ty Điện lực trực thuộc tại miền Trung - 
Tây Nguyên với số điểm thi đua tuyệt đối 10 điểm. Với 
những nỗ lực tạo điều kiện thuận tiện cho khách hàng 
trong giao dịch và thu, nộp tiền điện, PC Bình Định 
năm 2016 đã đạt số điểm khích lệ là 7,5 và quyết tâm 
đạt 7,8 điểm thi đua trong năm 2017, thực hiện trọn vẹn 
chủ đề của EVN: “Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao 
hiệu quả đầu tư” 

Thu tiền điện qua ngân hàng Thanh toán tiền điện qua dịch vụ Payoo
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Trong những ngày đầu tháng 6/2017, Hà Nội và các tỉnh phía Bắc như nằm trên chảo lửa, do chịu 
đợt áp thấp nóng kỷ lục trong vòng hơn 40 năm trở lại đây. Nhiều nơi, nhiệt độ ngoài trời lên tới 
trên 500C, khiến sản lượng điện truyền tải tăng rất cao so với ngày thường. Trên địa bàn trải rộng 
từ Đèo Ngang trở ra Bắc, với hàng nghìn km đường dây và trạm biến áp, trách nhiệm đảm bảo 
cung cấp điện an toàn, liên tục cho Thủ đô và các tỉnh miền Bắc những ngày nắng nóng đỉnh điểm 
đè nặng lên đôi vai những người lính Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1). Tuy nhiên, với bản lĩnh của 
một Đơn vị Anh hùng Lao động, PTC1 đã bình tĩnh vượt khó, vận hành lưới điện ổn định nhờ luôn 
nâng cao trách nhiệm mọi mặt, đặc biệt là chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động.

Công ty Truyền tải điện 1:

Chú trọng công tác an toàn vệ sinh 
lao động, vận hành lưới điện ổn định

HÀ ĐĂNG

Trong ngành Điện cũng 
như Truyền tải điện, có 
rất nhiều nghề, công việc 
thuộc danh mục nghề 

nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Bởi 
vậy, công tác an toàn vệ sinh lao 
động (ATVSLĐ) được coi là một 
trong những điều kiện tiên quyết 
để lưới điện được đảm bảo vận 
hành an toàn, ổn định. Với tầm 
quan trọng đó, thời gian qua, công 
tác ATVSLĐ luôn được PCT1 quan 
tâm sát sao và thực hiện hiệu quả 
trên nhiều bình diện hoạt động.

Gần đây, mặc dù còn gặp rất 
nhiều khó khăn về công tác đảm 
bảo an toàn trong các hoạt động 
sản xuất như: Quy mô lưới điện 
ngày càng phát triển khiến gia tăng 
sức ép quản lý, vận hành; Việc thi 
công, sửa chữa, cắt điện đang có 
xu hướng cần huy động nhiều đơn 
vị tham gia; Nguồn kinh phí dành 
cho mua sắm trang bị dụng cụ an 
toàn còn hạn hẹp;... nhưng Công ty 
đã luôn thực hiện tốt công tác đảm 
bảo an toàn cho người lao động, 
thực hiện đầy đủ các quy định về 
an toàn trong quản lý vận hành 
sửa chữa, làm tốt công tác phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, 

đảm bảo an toàn hành lang lưới 
điện cao áp và nâng cao công tác 
phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ,... Đặc biệt, từ cuối năm 
2016 đến nay, Công ty đã tổ chức 
nhiều lớp huấn luyện về công tác 
ATBHLĐ cho cán bộ công nhân 
viên khối phòng ban Công ty, các 
Xưởng trực thuộc và các đơn vị. 
Đồng thời, ngoài việc tập huấn lý 
thuyết, Công ty cũng đã tổ chức 
diễn tập với nhiều tình huống giả 
định, có đầy đủ trang thiết bị bảo 

hộ an toàn để xử lý tình huống cả 
trong quản lý vận hành lưới điện 
và trong thực hiện công tác phòng 
chống thiên tại, tìm kiếm cứu nạn...

Đặc biệt, trong tháng 5 vừa qua, 
hưởng ứng “Tháng hành động vì an 
toàn vệ sinh lao động” đầu tiên 
(trên cơ sở gộp “Tuần lễ ATVSLĐ 
- PCCN” và “Tháng Công nhân” 
do Chính phủ quy định), Lãnh đạo 
và Ban chấp hành Công đoàn Công 
ty đã tích cực phối hợp tổ chức, 

Ông Đặng Ngọc Giang - Phó Trưởng ban An Toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam, 
trao giải Nhất toàn đoàn cho PTC1
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tham gia vào nhiều hoạt động như: 
Kiểm tra công tác chấp hành kỷ 
cương, kỷ luật vận hành tại một 
số đơn vị Đội, Trạm; Thăm hỏi và 
tặng quà người lao động tại một 
số Đội, Trạm thuộc Truyền tải 
điện Hà Nội, Truyền tải điện Ninh 
Bình, Truyền tải điện Hòa Bình; 
Tổ chức thành công Vòng chung 
kết giải bóng đá truyền thống của 
Công ty; Tham gia Hội thi An toàn 
Vệ sinh viên giỏi 2017 do Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) tổ chức. Tại Hội thi 
này, có 7 đơn vị thuộc EVNNPT 
cùng nhau tranh tài ở các phần thi: 
Trắc nghiệm; Các biện pháp sơ cứu 
người bị điện giật; Hùng biện; Tiểu 
phẩm về đề tài ATVSLĐ. Qua các 
phần thi cho thấy, chính sự quan 
tâm của lãnh đạo Công ty về mọi 
mặt, đặc biệt là công tác đào tạo, 
tập huấn đã giúp hầu hết các thí 
sinh của Đơn vị đều trả lời đúng 
mọi câu hỏi của Ban Tổ chức và 
giành được nhiều thành tích cao, 
góp phần đưa PCT1 lên bục vinh 
quang cao nhất của Hội thi với 
thành tích: Giải Nhất toàn đoàn.

Cảm nhận về Hội thi, thí sinh 
Vũ Quang Trung công tác tại 

Truyền tải điện Đông Bắc 1 thuộc 
PCT1 chia sẻ: “Hội thi kết thúc rồi 
mà tôi thấy dư âm như vẫn còn đâu 
đây. Hội thi đã cho chúng tôi một 
sân chơi hết sức bổ ích và thú vị, 
bởi không chỉ được giao lưu, học 
tập lẫn nhau trong công việc, cuộc 
sống, mà qua đây, chúng tôi còn 
có cái nhìn toàn diện và sâu sắc 
hơn trong vấn đề đảm bảo an toàn 
trong lao động”.

Nhằm đẩy mạnh công tác 
ATVSLĐ, trong thời gian tới, lãnh 
đạo và BCH Công đoàn Công ty 
sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức nhiều 
hoạt động kiểm tra mọi mặt công 
tác, tổ chức thăm hỏi, động viên 
và tặng quà cho người lao động tại 
một số các đơn vị khác, đặc biệt là 
ưu tiên các đơn vị đóng quân trên 
địa bàn vùng sâu, vùng xa.

Ông Nguyễn Huy Thắng - Chủ 
tịch Công đoàn PTC1 cho biết: 
“Mục tiêu từ nay đến cuối năm 
2017, PTC1 sẽ phải nghiên cứu, đề 
xuất các trang bị dụng cụ an toàn 
tốt hơn nữa để triển khai cho kế 
hoạch 2018 theo hướng gọn nhẹ, 
chất lượng cao, thuận lợi khi sử 
dụng. Với những sự quan tâm của 
lãnh đạo cũng như Công đoàn các 

cấp, chúng tôi tin tưởng rằng, đội 
ngũ lao động trong toàn Công ty 
sẽ yên tâm phấn đấu lao động sản 
xuất. Qua đó, góp phần vào việc 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
chính trị mà Công ty được giao 
trong năm 2017, đặc biệt là đảm 
bảo an toàn tuyệt đối cho người và 
thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao 
động gây chết người, giảm thiểu tối 
đa tai nạn lao động nhẹ”. 

 Với sự nỗ lực không biết mệt 
mỏi, những năm qua, công tác an 
toàn đã góp một phần không nhỏ 
vào thành tích SXKD chung, Công 
ty đã vinh dự được phong tặng danh 
hiệu: Anh hùng Lao động thời kỳ 
đổi mới và nhiều phần thưởng cao 
quý: Huân chương Độc lập hạng 
Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Lao 
động hạng Nhất, Nhì, Ba... 

Giờ đây, những khó khăn, thách 
thức với người lính Truyền tải điện 
1 vẫn còn rất nhiều ở phía trước, 
nhất là mùa nắng nóng mới bắt đầu, 
nhưng chúng tôi tin rằng, họ sẽ vượt 
qua tất cả và sau mỗi lần được thử 
thách, họ lại có thêm nhiều kinh 
nghiệm quý báu để ngày càng lớn 
mạnh, trưởng thành hơn 

Ban Lãnh đạo Công ty Truyền tải điện 1 tại Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
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Năm 2016, mặc dù gặp bất lợi về thời tiết do nắng nóng kéo dài, lượng nước về hồ chứa ở 
mức thấp khiến cho việc phát điện đảm bảo công suất hết sức khó khăn, nhưng Công ty CP 
Thủy điện Thác Bà vẫn nỗ lực, cố gắng điều tiết hợp lý nguồn nước và hoàn thành tốt các chỉ 
tiêu kế hoạch: Sản xuất được 304,40 triệu kWh điện, trong đó điện thương phẩm đạt 299,95 
triệu kWh; Tổng doanh thu 266.160 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 110.170 triệu đồng;… 

Qua tìm hiểu chúng tôi 
được biết, để khắc 
phục được khó khăn, 
hoàn thành tốt nhiệm 

vụ đề ra, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
triển khai nhiều giải pháp, trong đó 
chú trọng công tác kiểm tra, bảo 
dưỡng, sửa chữa thiết bị công nghệ 
định kỳ, không để xảy ra khiếm 
khuyết, bảo đảm cho các tổ máy 
vận hành liên tục an toàn, ổn định. 
Cùng với việc phát huy tối đa hiệu 
suất của máy móc, thiết bị, Công ty 
còn quan tâm triển khai thực hiện 
chương trình 5S một cách đồng 
bộ, rộng khắp từ phòng ban tới 
các đơn vị sản xuất, đồng thời, đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền giúp 
cho người lao động nâng cao ý thức 
trách nhiệm trong công tác, tác 
phong làm việc khoa học, với mong 
muốn Nhà máy thực sự là nơi để 
người lao động được cống hiến, 
sáng tạo, dành hết tâm huyết cho 
xây dựng cơ quan, trở thành điểm 
sáng của văn hóa doanh nghiệp… 

Cùng với việc thúc đẩy sản xuất 
kinh doanh, tạo đủ việc làm, nâng 
cao thu nhập cho cổ đông và người 
lao động, từng bước tích lũy, bảo 
toàn và phát triển vốn của doanh 
nghiệp, năm 2016, Công ty cũng 
đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ kỹ 

thuật với chức năng chính là đảm 
nhiệm công tác quản lý, sửa chữa, 
bảo dưỡng các thiết bị và hệ thống 
công trình thủy công của Nhà máy, 
đồng thời cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật, đáp ứng nhu cầu của các dự 
án thủy điện và mở rộng lĩnh vực 
hoạt động theo hướng đa dạng 
hóa ngành nghề. Ông Nguyễn Văn 
Quyền - Tổng giám đốc Công ty 
cho biết: Ngoài sản xuất điện đáp 
ứng yêu cầu Điều độ hệ thống điện 
Quốc gia, những năm gần đây, đặc 
biệt là năm 2016, Công ty đã nhận 
được nhiều hợp đồng dịch vụ, đào 
tạo đội ngũ công nhân vận hành 

cho các nhà máy thủy điện; biên 
soạn, hiệu chỉnh hệ thống quy trình 
vận hành và xử lý sự cố; đồng thời 
thực hiện bảo trì, bảo dưỡng sửa 
chữa tổ máy và các thiết bị phụ 
trợ; thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị 
điện; quan trắc thấm, lún, chuyển 
dịch công trình đê đập và lắp đặt 
máy móc, thiết bị và giám sát thi 
công… trên địa bàn các tỉnh phía 
Bắc. Trong đó, đã đại tu, hiệu 
chỉnh, thí nghiệm nhiều thiết bị, 
tổ máy các công trình thủy điện: 
Thái An, Sông Bạc (tỉnh Hà Giang); 
Thủy điện Văn Chấn (tỉnh Yên 
Bái); Thủy điện Tà Thàng; Ngòi 

Công ty CP Thủy điện Thác Bà: 

Doanh nghiệp hàng đầu 
của tỉnh vùng cao Yên Bái

HƯƠNG MAI

Lãnh đạo Công ty hướng dẫn Đoàn công tác của Bộ Công an thăm nhà máy



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

Công ty CP Thủy điện Thác Bà xây tặng Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, tỉnh Yên Bái khu nhà 2 tầng, gồm 8 phòng học 
cùng toàn bộ trang thiết bị dạy, học

Xan 1, Suối Chăn 2, Ngòi Đường 
2 (tỉnh Lào Cai); Nậm Na 2, Nậm 
Na 3 (tỉnh Lai Châu)… mang lại một 
nguồn thu hàng chục tỷ đồng mỗi 
năm cho Công ty. 

Nét nổi bật ở Thủy điện Thác 
Bà chính là bên cạnh nhiệm vụ sản 
xuất, Ban Lãnh đạo Công ty đã 
luôn dành sự quan tâm, tạo điều 
kiện cho các tổ chức đoàn thể đẩy 
mạnh các phong trào thi đua; phối 
hợp, tham gia với chuyên môn xây 
dựng và giám sát thực hiện Thỏa 
ước LĐTT; động viên cán bộ, đoàn 
viên, người lao động tích cực thi 
đua lao động sản xuất, nâng cao 
đời sống vật chất, văn hóa tinh 
thần, trong đó thu nhập bình quân 
của người lao động đạt khoảng 18 
triệu đồng/người/tháng. Đời sống 
vật chất của CBCNV-LĐ được bảo 
đảm, phong trào văn hóa thể thao 
được duy trì đều đặn và đoạt giải 
cao tại các Hội thao, Hội diễn của 
Tập đoàn và Tổng công ty. 

Bên cạnh đó, Thủy điện Thác 
Bà cũng đẩy mạnh nhiều hoạt động 
có ý nghĩa với địa phương, trong 
đó, điển hình là phong trào “Đền 
ơn đáp nghĩa”, “Xóa đói giảm 
nghèo” và các hoạt động thiện 

nguyện khác. Từ năm 2011 đến năm 
2016, Thủy điện Thác Bà đã dành 
hàng chục tỷ đồng để xây dựng 
trường học, làm đường giao thông 
nông thôn, nhà văn hóa và ủng hộ 
các hộ dân nghèo, đối tượng chính 
sách, gia đình neo đơn không nơi 
nương tựa tại các huyện Yên Bình, 
Trạm Tấu, Lục Yên (tỉnh Yên Bái)… 
Trong đó, đã hỗ trợ và xây dựng 
hoàn thiện toàn bộ khu nhà 2 tầng 
cho Trường Trung học cơ sở xã 
Yên Bình - một trong những cơ sở 
giáo dục gặp nhiều khó khăn với 8 
phòng học cùng toàn bộ trang thiết 
bị để phục vụ các thày cô giáo và 
các em học sinh, được chính quyền 
địa phương, các bậc cha mẹ và thầy 
cô giáo của Trường cảm kích, đánh 
giá cao. Tại Lễ kỷ niệm 45 năm ngày 
thành lập Công ty (05/10/2016), 
ông Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh Yên Bái 
đã phát biểu ghi nhận những đóng 
góp to lớn của Thủy điện Thác Bà 
đối với sự nghiệp phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh và nhấn mạnh: 
Công ty không chỉ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ SXKD, là một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu trích 
nộp vào ngân sách địa phương, 
mà cũng là đơn vị có nhiều đóng 

góp quan trọng nhất đối với các 
chương trình xây dựng nông thôn 
mới, xóa đói giảm nghèo, công tác 
xã hội từ thiện, góp phần nâng cao 
chất lượng cuộc sống của người 
dân địa phương. 

Năm 2017, hiện cũng là năm có 
nhiều khó khăn, thách thức như: 
Mực nước của hồ chứa đầu năm 
rất thấp (chỉ đạt 55,19m), trong 
khi thời tiết đang diễn biến hết sức 
phức tạp, nắng nóng kéo dài; các 
chỉ tiêu SXKD năm 2017 đòi hỏi 
phải giữ vững với sản lượng phát 
điện: 355 triệu kWh; doanh thu đạt 
289,435 tỷ đồng; lợi nhuận trước 
thuế đạt 121,194 tỷ đồng; cổ tức 
từ 17,2% trở lên... Nhiệm vụ nặng 
nề, nhưng phát huy thành quả đã 
đạt được, cùng với sự đoàn kết, 
đồng thuận, phối hợp chặt chẽ, 
hiệu quả giữa HĐQT và Ban điều 
hành, giữa chuyên môn và đoàn 
thể, chắc chắn Công ty CP Thủy 
điện Thác Bà sẽ hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ SXKD năm 2017, tạo 
thêm nhiều việc làm, nâng cao đời 
sống vật chất, tinh thần cho người 
lao động, phấn đấu xây dựng nhà 
máy “Xanh, sạch, đẹp”, trở thành 
địa chỉ đáng sống của mảnh đất 
vùng cao Yên Bái 



Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn (BSR) là đơn vị được 
giao tiếp nhận, quản lý, vận hành SXKD Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất (NMLD). Sau hơn 7 năm đi vào hoạt động, NMLD Dung Quất 
- biểu tượng công nghiệp Việt Nam, trái tim của Khu Kinh tế Dung 
Quất, tỉnh Quảng Ngãi và là động lực phát triển KTXH cho khu vực 
miền Trung, Tây Nguyên, đã đạt tổng doanh thu trên 36 tỷ USD, lợi 
nhuận trên 13 ngàn tỷ đồng (tính đến hết quý I/2017) và nộp ngân 
sách nhà nước hơn gấp đôi tổng mức đầu tư Nhà máy.

Hàng năm, BSR đóng góp 
trên 90% GDP cho tỉnh 
Quảng Ngãi, tạo việc 
làm ổn định, thu nhập 

hấp dẫn cho hơn 1.500 CBCNV và 
hàng ngàn doanh nghiệp, đối tác 
cung cấp dịch vụ, vật tư, hóa phẩm 
xúc tác... cho Nhà máy. Ngoài ra, 
BSR cũng được biết đến là một 
trong những đơn vị có trách nhiệm 
với cộng đồng, thực hiện tốt công 
tác an sinh xã hội với số tiền lên tới 
250 tỷ đồng (từ năm 2010 đến nay).

Phân tích tài chính giai đoạn 
2015 - 2016 cho thấy, việc vận hành 
tốt Nhà máy, cùng với thị trường 
tiêu thụ ngày càng được mở rộng 
đã giúp cho sản lượng tiêu thụ của 
BSR đều vượt so với kế hoạch đặt 
ra và tăng so với năm trước.

Biều đồ 1: Sản lượng sản xuất và 
tiêu thụ một số mặt hàng (tấn)

Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất của BSR

Biều đồ 2: Một số chỉ tiêu thực tế 
so với kế hoạch năm 2015

Nguồn: Báo cáo kết quả SXKD và 

kế hoạch  SXKD của BSR

Biều đồ 3: Một số chỉ tiêu thực tế 
so với kế hoạch năm 2016

Nguồn: Báo cáo kết quả SXKD và 

kế hoạch  SXKD của BSR

Có thể nói, với sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ vượt kế hoạch, 
cùng với các quyết định quản lý 
phù hợp của Ban lãnh đạo BSR đã 
cho thấy kết quả kinh doanh của 
Công ty trong những năm vừa qua 
thực sự nổi bật. Năm 2015, doanh 
thu và lợi nhuận sau thuế của BSR 
tương ứng là 95.063,6 tỷ đồng và 

6.124,6 tỷ đồng (tỷ suất lợi nhuận/
vốn chủ sở hữu là 21%). Năm 2016, 
doanh thu thực tế là 73.598,25 tỷ 
đồng, vượt 4%, chỉ tiêu lợi nhuận 
sau thuế đạt 4.492 tỷ đồng, đạt gần 
gấp 5 lần so với kế hoạch. Điều này 
càng thêm ý nghĩa, bởi năm 2016 
giá dầu thô thế giới có nhiều biến 
động mạnh, có lúc xuống dưới 30 
USD/thùng đã làm cho doanh thu 
và lợi nhuận sau thuế của BSR sụt 
giảm so với năm 2015, nhưng tỷ 
suất lợi nhuận sau thuế trên vốn 
chủ sở hữu (ROE) vẫn đạt được khá 
cao, với mức 14,2%.

 Phát huy kết quả đã đạt được, 
năm 2017, BSR đặt kế hoạch thực 
hiện vượt các chỉ tiêu từ 15 - 20% 
và đáng mừng là, kết quả sản xuất 
kinh doanh quý I/2017 của doanh 
nghiệp đang có những dấu hiệu hết 
sức khả quan: Sản lượng sản xuất và 
tiêu thụ đạt 1,7 triệu tấn sản phẩm 
các loại, doanh thu trên 21 ngàn tỷ 
đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 
2,5 ngàn tỷ đồng.

Trước tình hình giá dầu có sự 
biến động mạnh, nhưng BSR vẫn 
giữ vững được kết quả hoạt động 
sản xuất kinh doanh luôn đạt 
hiệu quả cao như đã nêu ở trên 

Những cơ sở để Công ty TNHH MTV Lọc - Hóa dầu Bình Sơn 

Phát triển bền vững

PGS. TS. VŨ VĂN NINH
Phó Trưởng khoa Tài chính doanh nghiệp Học viện Tài chính

PGS, TS. VŨ VĂN NINH
 Phó Trưởng khoa Tài chính 

doanh nghiệp Học viện Tài chính
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(lợi nhuận đạt 4 - 6 ngàn tỷ đồng/
năm, trong khi số lượng các doanh 
nghiệp trong nước có lợi nhuận 
trên một ngàn tỷ/năm còn rất hạn 
chế). Vậy, dựa trên cơ sở nào để 
BSR đạt được kết quả khả quan và 
liệu Công ty có thể duy trì và phát 
triển nhanh, bền vững hơn trong 
tương lai không?

Thứ nhất, BSR đã và đang đầu 
tư vào một hệ thống tài sản cố định 
hiện đại. Hệ thống tài sản cố định 
(máy móc thiết bị Nhà máy Lọc 
dầu Dung Quất) được xây dựng 
theo tiêu chuẩn quốc tế và đều 
được nhập khẩu từ các nước G7, 
rất hiện đại và có độ tin cậy vận 
hành cao. Hiện BSR đang tiếp tục 
triển khai công tác đầu tư nâng cấp, 
mở rộng NMLD Dung Quất, đã 
hoàn thành công tác thiết kế tổng 
thể (FEED) và dự kiến hoàn thành 
công tác nâng cấp, mở rộng NMLD 
Dung Quất vào cuối năm 2021, khi 
đó công suất Nhà máy tăng thêm 
30%, đạt mức 8,5 triệu tấn/năm và 
đáp ứng được 50 - 60% nhu cầu tiêu 
thụ xăng dầu trong nước.

Thứ hai, BSR đã chiếm lĩnh 
được thị phần xăng dầu tương đối 
lớn ở trong nước (khoảng 30%) và 
cạnh tranh sòng phẳng với hàng hóa 
(xăng dầu, LPG,…) nhập khẩu. BSR 
được tự tính giá thành sản phẩm 
theo hướng thu hút các đầu mối 
tiêu thụ trong nước. Do vậy, thị 
phần trong nước của BSR chắc chắn 
sẽ tăng thêm vì cùng với giá hấp 
dẫn, BSR còn có lợi thế hơn so với 
các công ty cùng ngành phải nhập 
khẩu sản phẩm. Đặc biệt, với việc 
giá thành xăng dầu nước ta đang 
thuộc hàng thấp trong khu vực 
thì BSR có thể mở rộng thị trường 
bằng việc thực hiện xuất khẩu.

Thứ ba, BSR đã và đang thực 
hiện nghiên cứu và phát triển 
(R&D) các sản phẩm mới, có chất 
lượng cao, thân thiện với môi 
trường, với mục đích đa dạng hóa 
danh mục sản phẩm trên cơ sở phù 
hợp với nhu cầu sử dụng sản phẩm 

của nhiều tầng lớp khác nhau trong 
xã hội. Các sản phẩm xăng dầu của 
BSR hiện nay đều có chất lượng 
tốt hơn mức tiêu chuẩn. Theo quy 
chuẩn Việt Nam, hàm lượng lưu 
huỳnh tối đa của xăng là 500 phần 
triệu, nhưng xăng của BSR chỉ có 
hàm lượng từ 30 - 135 phần triệu. 
Tiêu chuẩn của Việt Nam cho 
phép tối đa 2,5% lượng benzen và 
aromat trong xăng, nhưng xăng của 
BSR chỉ có hàm lượng benzen 1,15 
- 1,46%. Ngoài ra, dòng sản phẩm 
dầu diesel ô tô của BSR cũng có 
lượng lưu huỳnh thấp, ít khí thải 
độc hại. Đồng thời, sau khi nâng 
cấp, mở rộng nhà máy, các sản 
phẩm xăng dầu của BSR sẽ hoàn 
toàn đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng 
EURO 5. Như vậy, BSR đã và đang 
tặng cho người tiêu dùng và môi 
trường Việt Nam một món quà 
“chất lượng vàng”.

Bên cạnh đó, BSR đã xây dựng 
hệ thống quản lý tích hợp chất 
lượng, an toàn sức khỏe nghề 
nghiệp và môi trường trên phạm vi 
toàn Công ty để quản lý đồng bộ 
theo các tiêu chuẩn quốc tế ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 
18001 và đang triển khai xây dựng 
hệ thống quản lý tiết kiệm năng 
lượng ISO 50001:2011.

Hệ thống xử lý môi trường của 
BSR luôn tốt hơn so với tiêu chuẩn. 
Nước thải từ Nhà máy đạt tiêu 
chuẩn cột B, có nghĩa là có thể dùng 
cho hệ thống tưới tiêu và cá sinh 
sống tự nhiên trong hồ nước thải. 
Phòng thí nghiệm của BSR đã được 
cấp chứng chỉ công nhận phù hợp 
với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 
17025, được trang bị thiết bị tiên tiến 
bậc nhất trong lĩnh vực chế biến dầu 
khí, có thể thực hiện được tất cả 
phép thử cho toàn bộ sản phẩm lọc 
hóa dầu của Nhà máy và được công 
nhận là một trong những phòng thí 
nghiệm hiện đại nhất, chính xác 
nhất châu Á - Thái Bình Dương.

Hiện nay, công suất của NMLD 
mới chỉ đáp ứng được trên 30% 

nhu cầu xăng dầu trong nước, phần 
lớn nhu cầu xăng dầu còn lại phải 
nhập khẩu từ nước ngoài (năm 2018 
cùng với sự ra đời của Nhà máy 
Lọc dầu Nghi Sơn thì hai Nhà máy 
cũng chỉ đáp ứng được 80% nhu 
cầu tiêu dùng). Với nhu cầu lớn 
của thị trường về dòng sản phẩm 
của BSR, khả năng mở rộng được 
thị trường tiêu thụ, BSR đang tận 
dụng được mức độ tác động tích 
cực của đòn bẩy kinh doanh. Điều 
này sẽ làm cho lợi nhuận trước lãi 
vay và thuế của BSR gia tăng mạnh 
khi chỉ cần tăng một lượng nhỏ 
sản phẩm tiêu thụ, từ đó sẽ đem 
đến lợi nhuận sau thuế và tỷ suất 
lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của 
BSR gia tăng nhanh. Ngoài ra, có 
thể thấy các quyết định đầu tư của 
BSR luôn gắn liền với việc bảo vệ 
môi trường, một trong những mục 
tiêu quan trọng của nước ta trong 
tình hình hiện nay.

 Với vai trò dẫn đầu trong ngành 
Lọc hoá dầu ở Việt Nam, cùng hệ 
thống quản trị được xây dựng theo 
tiêu chuẩn quốc tế, nguồn lực tài 
chính vững mạnh, giá bán sản phẩm 
cạnh tranh sòng phẳng trên thị 
trường và với chiến lược tập trung 
chế biến sâu, đầu tư vào hoá dầu 
trong tương lai thì tiềm năng tăng 
trưởng của Công ty TNHH một 
thành viên Lọc - Hóa dầu Bình Sơn 
trong các năm sắp tới còn rất lớn, 
khi đó chắc chắn BSR sẽ đạt được 
các kế hoạch và mục tiêu đã đề 
ra. Bằng chiến lược phát triển và 
kế hoạch kinh doanh hợp lý, hoàn 
toàn có cơ sở để tin rằng BSR sẽ 
sớm trở thành một trong những 
công ty hàng đầu trong lĩnh vực lọc 
hoá dầu ở khu vực châu Á 

Để triển khai thực hiện công tác Cổ phần 
hóa theo kế hoạch đã được Chính phủ 
phê duyệt, ngày 31/5/2017 Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh đã ký Quyết 
định số 1938/QĐ-BCT về việc xác định 
giá trị Công ty TNHH một thành viên Lọc 
- Hóa dầu Bình Sơn (BSR) để cổ phần 
hóa là 3,2 tỷ USD.
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Người Thuyền trưởng  

Tôi cùng một đồng nghiệp đến thăm ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty CP Thương mại 
Bia Hà Nội (Habeco Trading) - người Thủ trưởng cũ ở Khu đô thị Ecopark vào một buổi sáng chủ 
nhật cuối tháng 5. Chúng tôi mải mê ngắm những hàng cây xanh dọc con đường trong khu đô thị thì 
bắt gặp một mô hình Tháp Keg Bia Hơi Hà Nội sừng sững trước ngôi nhà giống như Tháp Keg Bia 
Hơi Hà Nội được trưng bày tại Lễ hội Bia Hà Nội tháng 12/2016. Chính Tháp này đã được Tổ chức 
Kỷ lục Việt Nam xác lập “Tháp Keg Bia Hơi Hà Nội cao nhất Việt Nam” và chúng tôi đoán chắc 
rằng, đây chính là nhà sếp cũ của mình, bởi không ai yêu Bia Hơi Hà Nội hơn người Giám đốc này.

Mời chúng tôi tham quan xung quanh khu 
nhà và dừng lại ở mô hình Tháp Keg Bia 
Hơi Hà Nội, ông Nguyễn Văn Hùng giới 
thiệu, mô hình này là kỷ vật vô cùng quí 

giá mà ông rất thích thú và tâm huyết. Đây là sự gắn 
kết tình yêu giữa ông và Habeco Trading hơn 10 năm 
qua và sẽ ở bên cạnh ông suốt quãng đời còn lại.

KHỞI ĐẦU SỰ NGHIỆP KINH DOANH

Nhớ lại đầu năm 2005, tôi xuống Hải Phòng gặp 
ông Hùng, khi đó ông là Phó Chủ tịch thường trực, 
kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt 
Nam, Giám đốc Công ty Thủy tinh Hải Phòng (nay là 
Công ty CP Bao bì Bia - Rươu -  NGK) và là Tổng biên 
tập Tạp chí Đồ uống Việt Nam đến năm 2010. Ông 
tiếp tôi tại phòng làm việc của mình - một căn phòng 
dành cho vị Giám đốc thật đơn sơ, chẳng có gì đáng 
giá, nó không giống như các phòng sang trọng dành 
cho các vị giám đốc khác mà tôi đã từng chứng kiến. 
Qua tìm hiểu, tôi mới hay, ông Nguyễn Văn Hùng 
được Lãnh đạo Tổng công ty Bia Hà Nội điều xuống 
Nhà máy Thủy tinh Hải Phòng mới được hai năm. 
Thời điểm đó là giai đoạn cuối của quá trình cổ phần 
hóa (chuyển đổi từ Công ty Thủy tinh Hải Phòng sang 
Công ty CP Bao bì Bia - Rượu - Nước giải khát). Mọi 
thứ còn rất khó khăn.

Năm 2003, ông Nguyễn Văn Hùng về làm Giám 
đốc Nhà máy Thủy tinh Hải Phòng trong bối cảnh Nhà 
máy này đang đứng bên bờ phá sản. Sản phẩm bao bì 
thủy tinh sản xuất ra không tiêu thụ được, hơn 200 
người lao động không có việc làm. Đời sống công nhân 

VỚI NHIỀU Ý TƯỞNG ĐỘC ĐÁO
“yêu bia hơi Hà Nội”

NGUYỄN HOÀNG

Tác giả chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình ông Nguyễn Văn Hùng 
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vô cùng khó khăn, 3 người chung nhau một suất lương 
cơ bản, từ tiền hỗ trợ của Tổng công ty Bia Hà Nội.

Sau khi nghiên cứu kỹ về Nhà máy, ông Hùng cùng 
Lãnh đạo Nhà máy xây dựng phương án đề nghị cấp 
trên cho tiến hành cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp, 
đồng thời chuyển đổi mặt hàng từ sản xuất bao bì thủy 
tinh sang sản xuất nút chai bia, rượu, NGK. Đề án được 
cấp trên đồng ý, quá trình cổ phần hóa nhanh chóng 
được tiến hành, đến tháng 6/2005, Nhà máy chính thức 
đi vào hoạt động với tên mới: Công ty CP Bao bì Bia - 
Rượu - Nước giải khát.

Sau khi được cổ phần hóa, ông Hùng cùng tập thể 
lãnh đạo Công ty mạnh dạn vay 20 tỷ đồng của Tổng 
công ty Bia Hà Nội đầu tư một dây chuyền sản xuất 
nắp chai bia, trước mắt phục vụ cho Tổng công ty Bia 
Hà Nội. Mặt khác tiến hành sắp xếp lại lao động, tinh 
giảm biên chế, chỉ giữ lại 50 lao động là những người 
trẻ, nhiệt huyết, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với Công 
ty, số còn lại gần 200 người được giải quyết về nghỉ 
theo chế độ. Phương án đưa ra được tất cả người lao 
động đồng tình ủng hộ. Dây chuyền sản xuất nắp chai 
bia, sau khi lắp đặt và đưa vào sản xuất đã phát huy có 
hiệu quả, chất lượng tốt, đầu ra ổn định, đời sống người 
lao động từng bước được cải thiện. 

NHỮNG Ý TƯỞNG ĐỘC ĐÁO CHỈ CÓ Ở NGƯỜI YÊU 
BIA HƠI HÀ NỘI

Tháng 11/2006, sau khi dây chuyền sản xuất bao 
bì nắp chai bia đi vào sản xuất ổn định, ông Hùng lại 
được Lãnh đạo Tổng công ty điều về Hà Nội để làm 
thủ tục thành lập Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội 
(Habeco Trading). Sau một tháng rưỡi lập đề án, hoàn 
tất các thủ tục, ngày 1/1/2007, Habeco Trading chính 
thức được ra đời và đi vào hoạt động.

Trước thời điểm đó, sản phẩm bia hơi Hà Nội gặp 
nhiều khó khăn, bởi dòng sản phẩm này lợi nhuận thấp, 
sản lượng không nhiều, chỉ khoảng trên 30 triệu lít một 
năm. Bia hơi tỷ suất lợi nhuận không bằng các dòng 
sản phẩm khác, nên Tổng công ty Bia Hà Nội chỉ duy 
trì sản xuất để giữ thương hiệu. Trong khi đó trên thị 
trường Hà Nội xuất hiện nhiều loại bia hơi là những đối 
thủ cạnh tranh gay gắt với bia hơi Hà Nội. Thị phần 
bia hơi Hà Nội lúc đó chỉ chiếm 40%, bia hơi Việt Hà 
chiếm 40%, còn lại 20% là các loại bia hơi của các địa 
phương và bia cỏ.

Bia hơi Hà Nội vốn được đông đảo người tiêu dùng 
Hà Nội và cả nước yêu mến nhưng tại thời điểm năm 
2006 về trước, Tổng công ty Bia Hà Nôi chỉ quản lý 
chất lượng sản phẩm sản xuất tại Nhà máy, còn sản 
phẩm ra thị trường chưa được quan tâm đúng mức, 

dẫn đến hiện tượng các cửa hàng mua bia hơi Hà Nội 
về pha trộn với các loại bia cỏ bán cho người tiêu dùng 
để thu lợi nhuận và Thương hiệu Bia Hơi Hà Nội cũng 
dần dần bị mất đi. Những người yêu bia hơi Hà Nội 
lúc đó đã quay lưng lại và tìm đến bia hơi khác uống 
không bị pha trộn…”.

Để lấy lại Thương hiệu Bia Hơi Hà Nội, Ông Nguyễn 
Văn Hùng cùng Ban Lãnh đạo Công ty ngày đêm trăn 
trở đề ra nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp 
quan trọng đó là thành lập hệ thống Địa chỉ Vàng để 
tránh bia hơi Hà Nội bị pha trộn. Công ty yêu cầu các 
các cửa hàng bán bia hơi Hà Nội phải cam kết thực hiện 
các qui định của Công ty như: Thay biển thống nhất, 
mẫu do Công ty cung cấp, các cửa hàng chỉ được bán 
100% bia hơi Hà Nội, phải đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm và chịu sự quản lý về chất lượng của Công ty. 
Mỗi Địa chỉ Vàng đều ký cam kết bảo đảm chất lượng 
và dịch vụ với người tiêu dùng, bản cam kết này được 
treo trang trọng tại khu vực dễ nhận biết tại nhà hàng. 
Công ty có trách nhiệm đưa bia đến tận nơi, hướng dẫn 
cách bảo quản, kiểm tra và cùng chịu trách nhiệm với 
sản phẩm của mình ở khâu cuối cùng…

Năm 2006, Công ty thành lập được 50 Địa chỉ 
Vàng, đến năm 2007 đã tăng lên 200 Địa chỉ Vàng và 
đến nay các Địa chỉ Vàng đã được thực khách tin cậy, 
không có hiện tượng pha trộn bia khác như những năm 
trước. Từ lúc bia hơi Hà Nội chỉ chiếm 40% thị phần 
tại Hà Nội (năm 2006), nay đã tăng lên 95%. Sản lượng 
bia hơi Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa Thám năm 2016 đã 
đạt 61 triệu lít/125 triệu lít của toàn Tổng công ty, tăng 
gấp hơn 2 lần năm 2006. Điều đó khẳng định, bia hơi 
Hà Nội bây giờ đã chiếm được niềm tin gần như tuyệt 
đối của người người tiêu dùng Hà Nội.

Một điều mà ông Hùng cảm thấy rất tâm đắc và tự 
hào nữa là, để khẳng định Thương hiệu Bia Hơi Hà Nội 
và lấy lại niềm tin của khách hàng, Công ty cho ra đời 
Keg bia hơi 2 lít. Lúc đầu cũng có những ý kiến khác 
nhau, nhưng khi sản phẩm ra thị trường ngay lập tức 
đã được đông đảo người tiêu dùng đón nhận và nhanh 
chóng trở thành dòng bia hơi thông dụng. Chính dòng 
sản phẩm bia hơi này đã mang lại cho Công ty doanh 
thu và lợi nhuận cao. Bia hơi Hà Nội Keg 2 lít trở thành 
dòng sản phẩm cao cấp và đến nay hầu hết các doanh 
nghiệp sản xuất bia trong cả nước đều có dòng sản 
phẩm này. Đây chính là niềm tự hào của những người 
đi tiên phong ở Habeco Trading mà ông Nguyễn Văn 
Hùng là người thuyền trưởng.

Chưa hết, Công ty vừa thành lập được một năm, đã 
mạnh dạn tổ chức Lễ hội Bia Hơi Hà Nội và sau này trở 
thành Lễ hội thường niên với mỗi năm một chủ đề, đã 
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thu hút hàng chục nghìn người đến 
tham dự. Năm 2007, năm đầu tiên 
tổ chức Lễ hội, Công ty đưa ra chủ 
đề“Trăm hoa đua nở”, năm 2008 
“Uống bia Vàng tại các Địa chỉ 
Vàng” đã được xác lập kỷ lục quốc 
gia “Cùng một thời điểm có nhiều 
người uống bia Hà Nội nhất”. Đó là 
điểm nhấn đã đưa Thương hiệu Bia 
Hơi Hà Nội bay xa.

Năm 2009 với chủ đề “Bia Hơi 
Hà Nội thuở ấy”, gợi nhớ cho lớp 
trẻ hiểu về uống bia thời bao cấp. 
Đây cũng là điểm nhấn rất thú vị và 
thu hút hàng vạn người tới dự. Năm 
2010, sau thành công của những lần 
tổ chức trước, Công ty tổ chức 
“Ngày hội Bia Hơi Hà Nội” và từ 
năm 2011 trở thành “Ngày hội Bia 
Hà Nội” được Tổng công ty CP Bia 
- Rượu - NGK Hà Nội (HABECO) 
tổ chức thường niên vào đầu tháng 
12 hàng năm. Habeco Trading rất 
tự hào vì mình là đơn vị khởi xướng.

Để tri ân khách hàng yêu mến 
Bia Hơi Hà Nội, Công ty thành lập 
Câu lạc bộ những người yêu thích 
Bia Hơi Hà Nội (HAT Club). Hiện 
nay, có 1.000 thành viên thường 
xuyên sinh hoạt. Tại những buổi 
sinh hoạt, các thành viên có cơ hội 
được nghe các chuyên gia trong 
ngành giới thiệu công nghệ sản xuất 
bia chai, bia hơi; Sự khác biệt giữa 
bia hơi và bia chai, giữa bia tươi và 
bia chai… và nhiều nội dung hấp dẫn 
khác đã và đang thu hút thêm nhiều 
thành viên vào Câu lạc bộ này. Đây 
chính là kênh truyền thông rất hiệu 
quả cho Bia Hơi Hà Nội.

Thành lập Địa chỉ Vàng, cho 
ra Keg bia hơi hai lít, tổ chức các 
Lễ hội, thành lập Câu lạc bộ những 
người yêu thích Bia Hơi Hà Nội…, 
tất cả những ý tưởng và việc làm 
của ông Nguyễn Văn Hùng chỉ với 
một mục đích là không ngừng phát 
triển Thương hiệu Bia Hơi Hà Nội. 
Tôi ít thấy có vị giám đốc nào dũng 
cảm, say sưa và dành trọn tình yêu 
với Bia Hơi Hà Nội như ông. Một 

người luôn thường trực các ý tưởng 
mới và luôn sáng tạo, người Thuyền 
trưởng này chưa bao giờ chịu dừng 
bước, mặc dù có sóng to, gió lớn 
nhưng vẫn quyết tâm đưa con tàu 
vượt sóng và cập bến an toàn. Đó là 
điều tôi học tập được ở ông.

NHỮNG ĐIỀU CÒN TRĂN TRỞ

Chia tay chúng tôi, ông Nguyễn 
Văn Hùng vẫn còn những điều trăn 
trở mà ông chưa thực hiện được 
trong những năm qua. Đó là làm sao 
giữa sản xuất và tiêu thụ được nhịp 
nhàng, đối với bia hơi là điều rất 
khó, bởi nếu sản xuất theo kế hoạch 
cứng nhắc thì không đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường. Nhu cầu thị 
trường bia hơi không chỉ thay đổi 
theo ngày, theo tuần mà thay đổi 
theo giờ, chịu ảnh hưởng rất nhiều 
của thời tiết. Chẳng hạn, chỉ trong 
một ngày thôi, buổi sáng tiêu thụ 

có thể gấp hai buổi chiều hay ngày 
nắng tiêu thụ gấp nhiều lần ngày 
bình thường, nếu không cân đối linh 
hoạt thì lại không có bia bán. Thời 
tiết cả ngày nắng, nhưng trước lúc 
bán bia vào tầm trưa hoặc chiều 
tối, có một trận mưa lớn, là có thể 
giảm đi một lượng tiêu thụ rất lớn. 
Ngày mưa bán không được, bia bị 
tồn đọng, chất lượng bị ảnh hưởng. 
Trong khi thời hạn bảo quản của bia 
hơi chỉ có hạn (trong vòng 72 tiếng) 
kể từ khi bia ra khỏi nơi sản xuất và 
bán cho người tiêu dùng. Đây là một 
thách thức cho người làm công tác 
phân phối bia hơi Hà Nội.

Vấn đề nữa là làm sao xây 
dựng được niềm tin của Công ty 
với các điểm bán hàng và có chính 
sách quan tâm đến người tiêu dùng 
trực tiếp vì họ là những người làm 
truyền thông hiệu quả cho bia hơi 
Hà Nội... 

Dòng sản phẩm bia hơi Hà Nội cũng giống như những sản phẩm nổi tiếng khác của Việt 
Nam thời kỳ bao cấp. Chuyển sang cơ chế thị trường, sản phẩm bia hơi Hà Nội không  cạnh 
tranh được và bị các sản phẩm cùng loại lấn át, thậm chí còn mất chỗ đứng ngay trên sân 
nhà (thị trường Hà Nội). Trong thời gian đó, Lãnh đạo Tổng công ty Bia Hà Nội có ý định 
giảm sản lượng bia hơi Hà Nội vì sản phẩm không cạnh tranh được.
Tuy nhiên, sau 10 năm đổi mới, phát triển và khôi phục Thương hiệu Bia Hơi Hà Nội (2006 
- 2016), Habeco Trading đã đưa sản phẩm bia hơi Hà Nội trở lại vị trí số 1 và tiếp tục dẫn 
đầu thị trường, chiếm gần như tuyệt đối thị phần bia hơi tại Hà Nội. Thương hiệu Bia Hơi 
Hà Nội trở thành một trong những thương hiệu chính của Bia Hà Nội. Đến nay, có lẽ sản 
phẩm Bia Hơi Hà Nội là một trong rất ít sản phẩm nổi tiếng thời bao cấp vẫn tiếp tục phát 
triển và dẫn đầu trên thị trường.

Ông Nguyễn Văn Hùng với nhà báo
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Nhà máy bia Sài Gòn - Đắk Lắk: 
Hoàn thành và đưa vào sản xuất dây chuyền 

sản xuất bia lon

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thi trường trên 
đia bàn khu vực Tây Nguyên, Tổng công 
ty cổ phần Bia -  Rượu - NGK Sài Gòn  
đồng ý cho Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk 

thuộc Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung đầu 
tư dây chuyền sản xuất bia lon mang Thương hiệu Bia 
Sài Gòn với công suất 33 ngàn lon/giờ, tổng mức kinh 
phí đầu tư 100 tỷ VNĐ.

Sau một thời gian khảo sát lập dự án và sau hơn 1 
tháng thi công lắp đặt, đến ngày 09/5/2017 dây chuyền 
đã tiến hành vận hành thử, qua kiểm tra của Ban Kỹ 
thuật thuộc Tổng công ty, các thông số kỹ thuật đều 
đạt yêu cầu, sản phẩm bia lon sản xuất trên dây chuyền 
đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn của Tổng công ty 
quy định. Đến ngày 26/5/2017, dây chuyền đã chính 
thức đưa vào sản xuất và cung cấp sản phầm bia lon 
mang thương hiệu Bia Sài Gòn lager ra thi trường.

   Việc đầu tư dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà 
máy Bia Sài Gòn - Đăk Lắk thuộc Công ty cổ phần Bia 
Sài Gòn - Miền Trung không chỉ đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng trên địa bàn Tây Nguyên (mỗi năm 
khoảng 150 triêu lít Bia Sài Gòn), trong đó lượng bia 
Sài Gòn lon chiếm 2/3 tổng sản lượng tiêu thụ, mà còn 
nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh của Công 
ty cổ phần Bia Sài Gòn - Miền Trung 

TRẦN MINH THÙY
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Được thành lập từ năm 1994 với công suất ban đầu 5 triệu lít bia/năm, sau hơn 22 năm 
hoạt hoạt động, đến nay Nhà máy Bia Sài Gòn – Quy Nhơn đã không ngừng lớn mạnh 
và phát triển để đạt công suất trên 50 triệu lít sản phẩm/năm.

VĂN THUẬN

với công tác bảo vệ môi trường
Gắn sản xuất kinh doanh
Nhà máy Bia Sài Gòn - Quy Nhơn:  

Chăm sóc cây xanh quanh khu vực nhà máy

Cùng với sự phát triển sản xuất và kinh 
doanh, Ban lãnh đạo và tập thể Nhà 
máy đã nhận thức được trách nhiệm của 
mình đối với công tác bảo vệ môi trường 

(BVMT). Mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh của 
đơn vị luôn gắn với tác BVMT, được xem xét đến 
các khía cạnh gây ảnh hưởng đến nguồn nguyên liệu 
và môi trường sống của cộng đồng.

ĐẦU TƯ BVMT TƯƠNG ỨNG VỚI QUY MÔ SẢN XUẤT

Năm 2009, Nhà máy là doanh nghiệp đầu tiên của 
tỉnh đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống 
xử lý nước thải hiện đại có công suất thiết kế 1.200m3/
ngày đêm. Nước thải sau xử lý được thu gom về hệ 

thống xử lý nước thải tập trung của KCN Phú Tài, do 
Công ty Đầu tư và Xây dựng Bình Định quản lý.

Năm 2010, Nhà máy ngừng sử dụng nhiên liệu 
khoáng sản dầu DO để đốt lò hơi, chuyển sang sử dụng 
nhiên liệu hữu cơ mùn cưa, trấu, vỏ hạt điều…, giảm 
khai thác tài nguyên, giảm phát thải ô nhiễm  đồng thời 
giúp Nhà máy kiệm được khoảng 30% chi phí nhiên liệu.

Nhằm nâng cao hiệu quả của hoạt động BVMT, năm 
2014, Nhà máy đã thiết lập và áp dụng hệ thống quản 
lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 14001:2004 
và hiện đang được nâng cấp lên phiên bản mới ISO 
14001:2015, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2017.
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Ngoài việc đầu tư dây chuyền 
thiết bị hiện đại để nâng công suất 
sản lượng bia đáp ứng nhu cầu 
thị trường miền Trung, Nhà máy 
Bia Sài Gòn - Quy Nhơn đã tích 
cực đầu tư vốn mua sắm thiết bị 
cho công tác BVMT. Cụ thể, năm 
2015, đầu tư hệ thống thu hồi năng 
lượng tại nhà nấu; kết quả: Thu 
hồi và tái sử dụng hơi nóng thải 
ra trong quá trình đun sôi dịch 
nha, tiết kiệm khoảng 10% năng 
lượng sử dụng tại nhà nấu. Tiếp 
đó, năm 2016, hoàn thành dự án 
nâng cấp hệ thống lạnh bằng biện 
pháp phân tầng giúp làm giảm 
điện năng tiêu thụ cho hệ thống 
làm lạnh phục vụ sản xuất.

Ngoài ra, Nhà máy còn kết hợp 
với Hội cựu chiến binh địa phương 
thu gom bã hữu cơ thải ra từ quá 
trình sản xuất bia (bã nấu bia, men 
thừa…) làm thức ăn chăn nuôi cung 
cấp cho các hộ chăn nuôi trong 
vùng, vừa tạo ra nguồn thu cho Hội 
cựu chiến binh, vừa chế phát thải 
ra môi trường, giảm gánh nặng xử 
lý rác thải cho Công ty môi trường 
thành phố…

Các hoạt động như trên không 
những đảm bảo các yếu tố không 
làm ảnh hưởng đến môi trường nói 
chung và cuộc sống của người dân 
địa phương nói riêng, mà Nhà máy 
cũng được hưởng lợi từ việc tiết 
kiệm chi phí xử lý chất thải, chi phí 
năng lượng, điện hơi, nước.

HIỆU QUẢ KHÔNG CHỈ TRONG 
SẢN XUẤT KINH DOANH 

Sự nỗ lực của CBCNV Nhà 
máy Bia Sài Gòn -Quy Nhơn về 
công tác BVMT đã thu được những 
kết quả khả quan: Năm 2015, Nhà 
máy tiết kiệm được 5% lượng điện 
năng tiêu thụ, 3.85% hơi nóng và 
1.54% nước; năm sau 2016 con số 
này được tăng lên: Tiết kiệm 3.5% 
điện năng và 11,2% hơi nóng.

Từ khi thành lập đến nay, Nhà 
máy luôn tuân thủ tốt các quy định 
của pháp luật trong mọi lĩnh vực 
hoạt động, trong đó có hoạt động 
BVMT. Các văn bản, quy định của 
pháp luật được cập nhật và đưa 
vào áp dụng thường xuyên; các 
công trình BVMT được đầu tư xây 
dựng theo đúng yêu cầu và được 
cấp chứng nhận của cơ quan chức 
năng, được duy trì, nâng cấp thường 
xuyên; Hệ thống ISO 14001:2004 
đạt Giấy Chứng nhận năm 2014, 
được duy trì, cải tiến liên tục, giúp 
cho công tác quản lý môi trường 
ngày càng tốt hơn. Trong suốt thời 
gian hoạt động, Nhà máy luôn là 
DN tiêu biểu về BVMT của Khu 
kinh tế tỉnh Bình Định nói riêng và 
là điểm sáng trong công tác BVMT 
của tỉnh Bình Định nói chung.

Với sự nhận thức đúng đắn 
và thực hiện có hiệu quả công tác 
BVMT, Nhà máy Bia Sài Gòn - 
Quy Nhơn luôn hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 

và đảm bảo mức tăng trưởng năm 
sau cao hơn năm trước. Đặc biệt 
công tác BVMT được Nhà nước, 
các ngành, các cấp có thẩm quyền 
đánh giá cao và có nhiều hình thức 
khen thưởng khích lệ. Năm 2014, 
Nhà máy được công nhận DN đạt 
tiêu chí “Chương trình vì MT xanh 
quốc gia” của Hội Bảo vệ thiên 
nhiên và môi trường Việt Nam. 
Liên tục trong nhiều năm, UBND 
tỉnh Bình Định công nhận Nhà máy 
Bia Sài Gòn -Quy Nhơn đạt danh 
hiệu “Doanh nghiệp xanh 2013-
2014 và 2015-2016”.

Với sự nỗ lực không ngừng 
của doanh nghiệp trong hoạt động 
cùng cộng đồng chung tay BVMT 
trong suốt thời gian qua, ngày 
04/06/2017, Nhà máy Bia Sài gòn - 
Quy Nhơn tiếp tục vinh dự được 
Bộ Tài nguyên và Môi trường trao 
tặng “Giải thưởng Môi trường Việt 
Nam” nhân sự kiện kỷ niệm ngày 
môi trường thế giới tổ chức tại 
thành phố Vũng Tàu 

Lãnh đạo Nhà máy Bia Sài Gòn - Quy Nhơn (giữa) nhận Bằng công nhận Doanh 
nghiệp Xanh của UBND tỉnh Bình Định.
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HAREC: 

Tọa lạc tại số 4A Láng Hạ (Hà Nội), từ lâu, Tòa nhà HAREC (trực thuộc Công ty CP 
HAREC Đầu tư và Thương mại) đã được khách hàng trong và ngoài nước biết đến, tin yêu 
qua dịch vụ kinh doanh và cho thuê văn phòng. Có được điều ấy là bởi HAREC luôn hướng 
tới một dịch vụ chuyên nghiệp và tin cậy. Đặc biệt, Công ty rất chú trọng công tác phòng 
cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ (PCCC, CNCH) - một trong những điều kiện cần và đủ để 
khách hàng luôn an tâm khi làm việc, công tác tại Tòa nhà HAREC.

Nhận thức rõ về tầm quan trọng 
của công tác PCCC, CNCH, nhân 
“Tháng hành động vì an toàn vệ sinh 
lao động” đầu tiên - tháng 5/2017 

(trên cơ sở gộp “Tuần lễ ATVSLĐ - Phòng chống 
cháy nổ” và “Tháng Công nhân” do Chính phủ 
quy định), HAREC đã tích cực hưởng ứng và chủ 
động tổ chức buổi tập huấn PCCC, CNCH với 
nhiều nội dung thiết thực, hữu ích. 

Bà Nguyễn Lan Hương - Phó Giám đốc phụ 
trách về PCCC HAREC khẳng định: “Công tác 
PCCC, CNCH là một trong những hoạt động 
được Công ty luôn quan tâm, chú trọng và tổ 
chức diễn tập định kỳ hàng năm. Vừa qua, đơn 
vị chúng tôi tiếp tục được ôn luyện, học tập lý 
thuyết và thực hành về PCCC, CNCH qua sự 
đào tạo, hướng dẫn của lực lượng chuyên môn 
Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 (trực thuộc Cảnh 
sát PC&CC TP. Hà Nội). Nội dung đào tạo mang 
tính thời sự cao, các tình huống sát thực tế…”.

Một trong những ví dụ mà bà Hương cho 
biết, đó là HAREC và khách thuê văn phòng 
trong Tòa nhà đã diễn tập tình huống giả định 
về một đám cháy được phát hiện tại tầng 7 Tòa 
nhà. Ngay lập tức, Đội Chữa cháy cơ sở nhanh 
chóng cắt điện, xử lý đám cháy và khi sự việc 
ngoài tầm kiểm soát thì gọi ngay Cảnh sát PCCC 
chuyên nghiệp xử lý. Cùng lúc đó, Đội bảo vệ 
khẩn trương thiết lập vành đai xung quanh Tòa 
nhà, cấm xâm nhập vào trong, kiểm soát đám 
đông và giải phóng các phương tiện phía trước 
Tòa nhà để đón xe chữa cháy. Cuối cùng, Đội 
Chữa cháy chuyên nghiệp đã tiến hành chữa 

CHÚ TRỌNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY 
CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ

AN PHÚ
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cháy và cứu hộ thành công người mắc nạn trên tầng 7, 
giao cho lực lượng cấp cứu. 

Đại diện Phòng Cảnh sát PC&CC số 2 chia sẻ, 
HAREC là một trong những doanh nghiệp trên địa 
bàn quận Ba Đình luôn chấp hành tốt và thực hiện 
nghiêm các quy định pháp luật về PCCC, CNCH. Đặc 
biệt, hàng năm, Đơn vị đều phối hợp, tổ chức diễn tập 
PCCC, CNCH định kỳ, thể hiện rõ tinh trách nhiệm 
của doanh nghiệp. Đây là một trong những yêu cầu 
quan trọng, cần thiết của công tác an toàn nói chung. 
Bởi khi có sự cố cháy xảy ra, Doanh nghiệp sẽ phát huy 
tối đa hiệu quả phương châm 4 tại chỗ (lực lượng tại 
chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ và chỉ huy tại 
chỗ). Chính ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành nghiêm 
các quy định của pháp luật về phòng cháy đã giúp 
HAREC nói riêng và các doanh nghiệp trên địa bàn nói 
chung hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về 
tài sản khi sự cố xảy ra.

Có thể nói, trải qua chặng đường hơn 10 năm hình 
thành và phát triển, để ngày càng khẳng định thương 
hiệu của mình trên thị trường địa ốc, Công ty luôn chú 
trọng mọi mặt hoạt động. Đặc biệt là thường xuyên 
kiểm soát chất lượng phục vụ, nhằm duy trì, nâng cao 
năng lực dịch vụ và không ngừng cải tạo cơ sở vật 
chất, cơ sở hạ tầng, tạo mỹ quan, môi trường làm việc 
chuyên nghiệp, thân thiện. Từ đó, đáp ứng nhu cầu 
ngày càng cao của quý khách hàng tiềm năng.

Bà Trần Ngọc Thủy - Giám đốc HAREC nhấn 
mạnh: “Thời gian qua, những nỗ lực phục vụ của Toà 

nhà đã được khách hàng đánh giá và tin chọn bằng sự 
hợp tác lâu dài. Hầu hết khách thuê tại toà nhà đều 
gia hạn hợp đồng khi hết thời hạn. Nhiều khách hàng 
đã đồng hành cùng Harec suốt hơn 10 năm qua, kể từ 
ngày đầu hoạt động đến nay và vẫn tiếp tục hợp tác vì 
sự phát triển chung. Bởi vậy, công suất cho thuê trung 
bình hàng năm của Toà nhà luôn đạt trên 80%, ngay 
cả trong những năm khó khăn, có những thời điểm 
đạt 100%. Để đạt được thành quả đó, cũng là nhờ một 
phần vào sự đóng góp của công tác PCCC, CNCH. 
Qua việc học tập, diễn tập của công tác này hàng năm, 
Đội Chữa cháy cơ sở của HAREC cũng như khách thuê 
văn phòng tại Tòa nhà được nâng cao kiến thức về 
PCCC và chủ động trong công tác PCCC khi không 
may có sự cố cháy nổ xảy ra...”  

 Một số hình ảnh về diễn tập PCCC - CNCH của Tòa nhà HAREC.

Hiện tại, HAREC có 15 tầng nổi và 2 tầng hầm, cung cấp hơn 
8.000m2 diện tích văn phòng cho thuê. Nơi đây được lựa chọn 
làm trụ sở của nhiều tập đoàn kinh tế, dự án, các công ty trong và 
ngoài nước thuộc nhiều lĩnh vực như bảo hiểm, ngân hàng, dược 
phẩm, luật, dịch vụ vận chuyển…
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Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.

Bắc Giang: 

Trong những năm qua, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận. Đây không chỉ là cầu nối giữa doanh nghiệp (DN) với người tiêu dùng, mà còn làm 
chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của người dân, góp phần thay đổi hành vi tiêu dùng theo 
hướng ưu tiên mua sắm hàng Việt.

Bắc Giang là địa phương có tuyến đường huyết 
mạch lưu thông với các cửa khẩu tại Lạng Sơn 
nên từ lâu người dân nơi đây quen với việc sử 
dụng hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ từ Trung 

Quốc. Với mục tiêu giúp người dân địa phương biết và 
tin dùng hàng hóa sản xuất trong nước thay vì sử dụng 
hàng hóa ngoại nhập, hàng không rõ nguồn gốc xuất 
xứ, những năm qua, tỉnh Bắc Giang đã rất chú trọng 
triển khai nhiều giải pháp nhằm đưa hàng Việt về với 
người dân nông thôn và thu được kết quả đáng ghi 
nhận. Tỷ lệ sử dụng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh 
đã tăng lên nhanh chóng. Cụ thể, đối với các mặt hàng 
lương thực, thực phẩm có tới 95% người tiêu dùng lựa 
chọn các sản phẩm có nguồn gốc nội địa. Hàng tiêu 
dùng, tỷ lệ này chiếm trên 70%, hàng may mặc chiếm 
60%, hàng vật tư nông nghiệp chiếm 80%... Các DN 
trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng thương hiệu 
cho sản phẩm, chú trọng cải tiến mẫu mã, chất lượng, 
cũng như giá cả phù hợp với thị hiếu và thu nhập của 
người dân. Các DN phân phối, bán lẻ cũng đã quan 
tâm mở rộng thị trường nội địa, nhất là thị trường tại 
khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Tiếp theo thành công của các chương trình đưa hàng 
Việt về nông thôn trước, vừa qua, tại huyện Lục Ngạn 
đã diễn ra chương trình đưa hàng Việt về nông thôn 
toàn huyện. Chương trình lần này thu hút được 20 DN 
sản xuất, kinh doanh với trên 20 gian hàng trưng bày, giới 
thiệu và bán sản phẩm cùng 2 gian hàng mang đặc trưng 
của huyện, 4 doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia chương 
trình. Trong đó, có nhiều đơn vị uy tín, sản phẩm được 
người tiêu dùng ưa chuộng như: Công ty CP sản xuất 
Nhựa Duy Tân; Công ty CP Bột giặt Lix; Công ty Cổ 
phần thực phẩm Choilimex; Công ty TNHH Một thành 
viên trà Tâm Lan; Công ty cổ phần Thế hệ Xanh; Công 
ty TNHH Nam Phương Việt Nam… Tại đây, các DN bán 
và giới thiệu nhiều mặt hàng như: May mặc, đồ gia dụng, 
đồ dùng học tập, hàng điện tử, dịch vụ viễn thông, thực 
phẩm, công nghệ, công cụ sản xuất nông nghiệp... tất cả 
đều là hàng Việt Nam, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, 
bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý. Phiên chợ đã thu hút 
đông đảo người dân địa phương cũng như bà con nhiều 
vùng lân cận đến thăm quan và mua sắm. Đây chính là 

cơ hội tốt để các DN sản xuất quảng bá hình ảnh, tìm 
hiểu thị trường, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm đáp 
ứng nhu cầu người tiêu dùng, đồng thời, tìm đầu ra cho 
hàng hóa của đơn vị ở khu vực nông thôn, giúp người 
dân địa phương có cơ hội biết cách phân biệt, lựa chọn 
tránh mua nhầm hàng nhái, kém chất lượng…

Có thể nói, trong bối cảnh hàng hóa Việt Nam 
đang phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của hàng ngoại 
nhập thì những phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn 
có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển thị trường 
cho hàng Việt hiện nay. Sau những nỗ lực của các địa 
phương thì đến nay bà con đã dần có thói quen sử 
dụng hàng hóa sản xuất trong nước, nhiều DN Việt đã 
có ý thức hơn trong việc nâng cao uy tín, chất lượng 
sản phẩm và quan tâm nhiều hơn đến thị trường tiêu 
dùng khu vực nông thôn. Tuy nhiên, để tăng sức hút 
các phiên chợ, các cấp chính quyền, ngành chức năng 
và DN cần có một chiến lược dài hơi, đồng bộ và hiệu 
quả, linh hoạt hơn. Ban tổ chức các phiên chợ cần vận 
động và lựa chọn những DN có uy tín cũng như các 
loại hàng hóa đa dạng, phong phú với mẫu mã, giá cả 
phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của người dân khu vực 
nông thôn. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tiếp tục tăng 
cường kinh phí cho việc xúc tiến thương mại và hỗ trợ 
DN tham gia chương trình, đồng thời, đẩy mạnh công 
tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống các 
hành vi sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng… nhằm 
bảo vệ người tiêu dùng 

QUỲNH ANH

ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN NGÀY CÀNG THU 
HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA NHIỀU DOANH NGHIỆP

Bắc Giang tích cực triển khai chương trình đưa hàng Việt về 
nông thôn
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Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.

Khóa Con Voi Huy Hoàng: 

Thời gian qua, hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" , đã có 
rất nhiều sản phẩm mang thương hiệu Việt được người tiêu dùng trong và ngoài nước tin dùng. 
Khóa Huy Hoàng là một trong những sản phẩm đó. Hiện nay, khách hàng đã không còn xa lạ 
với thương hiệu khóa Huy Hoàng bởi uy tín, chất lượng của sản phẩm và bởi một thương hiệu 
Việt luôn không ngừng khẳng định mình trên thị trường.

Khóa Con Voi là một trong những dòng sản 
phẩm chủ đạo của Công ty TNHH Khóa Huy 
Hoàng. Thành lập từ năm 1979, đến nay, Huy 
Hoàng có hai Nhà máy sản xuất khóa tọa lạc 

tại Khu công nghiệp Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội, 
với tổng diện tích 30.000m2 và đạt sản lượng trên 15 
triệu sản phẩm mỗi năm.

Với đội ngũ lãnh đạo, quản lý năng động, chuyên 
nghiệp, đầy nhiệt huyết, được đào tạo bài bản và đông 
đảo anh chị em công nhân lành nghề cùng sự hợp tác 
của các chuyên gia đến từ Italia và Nhật Bản, hàng 
năm, Huy Hoàng đã cho ra đời hàng trăm chủng loại 
sản phẩm khác nhau và liên tục phát triển thêm nhiều 
sản phẩm mới, hợp thời đại, đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của người tiêu dùng. Trên 100 mẫu mã, chủng 
loại sản phẩm của Huy Hoàng cung cấp trên thị trường 
trong và ngoài nước hiện nay đang được khách hàng 
ưa chuộng như: Khóa tay nắm, chốt Cremone, khóa tủ 
các loại, khóa treo, bản lề, phụ kiện cửa... 

Đại diện Công ty cho biết: “Sứ mệnh của chúng tôi 
là mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm khoá 
chất lượng cao cấp. Vì vậy, các chủng loại khóa đều 
được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến với vật 
liệu tiêu chuẩn quốc tế và được kiểm soát nghiêm ngặt 
trên từng công đoạn. Trong những năm gần đây, Khoá 
Huy Hoàng đã mạnh dạn đầu tư nhiều dây chuyền 
thiết bị mới, hiện đại từ các nước công nghiệp phát 
triển nhằm ngày càng nâng cao chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng yêu cầu khắt khe hơn của thị trường”. Nhờ 
vậy, thời gian qua, Khóa Con Voi Huy Hoàng đã thu 
hút, phục vụ đông đảo khách hàng, dự án lớn tin dùng 
cho nhiều công trình quy mô, hiện đại như: Trụ sở Bộ 
Ngoại giao; Khu nhà ở CBCNV các Ban trực thuộc 
Trung ương Đảng; Tòa nhà chung cư cho CBCS Viện 
Chiến lược và Khoa học Bộ Công an; Tổ hợp chung cư 
cao cấp Daewoo-Cleve; Dự án River Side Mipec Long 
Biên; Dự án Nhà ở cho cán bộ nhân viên Bệnh viện 
103 - Học viện Quân y,... Với kênh phân phối 3 miền 
rộng khắp, thuận tiện, dịch vụ chuyên nghiệp, chu đáo, 
Khóa Con Voi Huy Hoàng đã luôn để lại ấn tượng tốt 
đẹp với khách hàng và người tiêu dùng.

Bằng uy tín và chất lượng của mình mà các sản 
phẩm khóa Huy Hoàng đã đạt nhiều danh hiệu giá 

trị như: "Hàng Việt Nam chất lượng cao" do người 
tiêu dùng bình chọn; Huy chương Vàng chất lượng 
sản phẩm VietBuild; Chứng chỉ "Trusted Brand Index 
Management System" do tổ chức Global Trade Alli-
ance (Vương Quốc Anh) trao tặng,..

Với mục tiêu sản phẩm đạt chuẩn mực quốc tế, 
giữ thế ổn định và phát triển bền vững, cuối năm 2016, 
Tập đoàn Khóa Huy Hoàng đã ký kết quan hệ hợp tác 
với NC Group (Đại diện chính thức tại Việt Nam của 
Công ty ABUS - Nhà sản xuất khóa cửa hàng đầu thế 
giới, Cộng hòa Liên bang Đức ). ABUS có những công 
nghệ tiên tiến nhất, giúp nâng cao chất lượng độ bền, 
an toàn cho sản phẩm và rất nổi tiếng về các sản phẩm 
khóa cửa cao cấp. Đặc biệt là dòng sản phẩm khóa tay 
nắm và khóa treo. Hiện hai Công ty đang cùng hướng 
đến một thị trường Việt Nam với những sản phẩm chất 
lượng cao, theo tiêu chuẩn quốc tế.

Năm 2017 cũng như thời gian tới, mặc dù phía 
trước vẫn còn có nhiều khó khăn và thách thức, 
nhưng Tập đoàn Khóa Huy Hoàng quyết tâm sẽ vượt 
qua, khẳng định thương hiệu Việt bằng việc hoàn 
thành tốt các chỉ tiêu SXKD, với những chiến lược 
phát triển bài bản, vững chắc 

NGÔ CHI

Tự hào thương hiệu Việt

Huy Hoàng ký kết quan hệ hợp tác với NC Group

 Sản phẩm khóa hiện đại mang nhãn hiệu Huy Hoàng
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Ngày 01/6/2017, tại Hà Nội, hưởng ứng Ngày Sữa thế giới (World Milk Day), Công ty CP Sữa Việt Nam - 
Vinamilk đã tổ chức các hoạt động đặc biệt dành cho thiếu nhi, người tiêu dùng khi tham dự Triển lãm 
Quốc tế ngành Sữa và Sản phẩm sữa (Vietnam Dairy 2017).

Tại Triển lãm, Vinamilk đã tái hiện sinh động trang trại bò sữa Organic Đà Lạt, cung cấp thông tin về các Nhà 
máy tiêu chuẩn quốc tế và hiện đại bậc nhất thế giới, cùng với các sản phẩm dinh dưỡng đáp ứng đa dạng nhu cầu 
của người tiêu dùng Việt ở mọi lứa tuổi. Bên cạnh đó, Vinamilk còn có nhiều hoạt động thú vị như tư vấn dinh 
dưỡng cùng các bác sỹ, thưởng thức các sản phẩm Vinamilk tươi ngon, các chương trình nghệ thuật vô cùng hấp 
dẫn: giao lưu với nghệ sỹ Xuân Bắc, ban nhạc Acoustic…

Thông qua sự kiện này, Vinamilk đã phát miễn phí rất nhiều sản phẩm sữa Việt cho người tiêu dùng trong và 
ngoài nước, đặc biệt là trẻ em nhằm khuyến khích mọi đối tượng khách hàng sử dụng hàng Việt với chất lượng 
cao do chính Vinamilk sản xuất. Cũng qua sự kiện, Vinamilk mong muốn kêu gọi sự quan tâm hỗ trợ từ các ban 
ngành đoàn thể, các tổ chức, cùng các bậc phụ huynh, nhà trường mang đến cơ hội uống sữa cho tất cả trẻ em 
trên khắp Việt Nam để các em được phát triển toàn diện.

Ông Phan Minh Tiên - Giám đốc Điều hành Vinamilk cho biết: “Sau hơn 40 năm không ngừng nỗ lực mang 
các sản phẩm sữa đạt chất lượng quốc tế đến với người tiêu dùng Việt Nam, Vinamilk đã góp phần đưa Việt Nam 
từ một quốc gia không có thói quen uống sữa trở thành quốc gia có sữa là sản phẩm dinh dưỡng không thể thiếu 
trong khẩu phần ăn hàng ngày của mỗi gia đình Việt Nam, góp phần cải thiện tầm vóc người Việt. Vinamilk cam 
kết sẽ tiếp tục mang các sản phẩm sữa đạt chất lượng quốc tế đến tay người tiêu dùng Việt với giá thành hợp lý, 
để mang đến cơ hội được uống sữa cho mọi trẻ em Việt Nam, vì một Việt Nam vươn cao”.

             THANH BA

Từ ngày 06 - 18/6, tại 4 huyện Định Hóa, Phú Lương, Võ 
Nhai và Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, đã diễn ra Chương 
trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi” do Sở Công 

Thương tỉnh Thái Nguyên tổ chức với sự tham gia của hơn 20 
doanh nghiệp tại mỗi địa phương.

Với gần 200 gian hàng, trưng bày các loại sản phẩm thuộc các 
lĩnh vực: May mặc, da giày, viễn thông, gia dụng, thiết bị đồ dùng 
học tập… do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, với mẫu mã 
phong phú, đa dạng, chất lượng đảm bảo và nguồn gốc xuất xứ rõ 
ràng, Chương trình đã thu hút được đông đảo bà con địa phương 
đến tham quan, mua sắm. Thông qua chương trình, các doanh 
nghiệp cũng có cơ hội giới thiệu, quảng bá sản phẩm, đồng thời, tạo lòng tin, khẳng định thương hiệu của mình 
với người tiêu dùng và các đối tác.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức cùng các doanh nghiệp tham gia đã trao nhiều phần quà cho 
các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, các em học sinh học giỏi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết Chương trình “Đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi” đã được Sở Công Thương tỉnh Thái Nguyên 
tích cực triển khai từ năm 2009 đến nay với 33 chương trình, cùng sự tham gia của trên 600 doanh nghiệp. Qua 
đó có thể thấy rằng Chương trình đã có “sức hút” hơn, sự lan tỏa sâu rộng hơn, thu hút được sự quan tâm của 
ngày càng nhiều doanh nghiệp./.

NHƯ QUỲNH

VINAMILK KHUYẾN KHÍCH TIÊU DÙNG QUA NGÀY HỘI “VIET-
NAM DAIRY 2017”

HƠN 20 DOANH NGHIỆP THAM GIA “ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ 
NÔNG THÔN, MIỀN NÚI”

Thái Nguyên: 

Người dân huyện Định Hóa tham quan, mua sắm 
tại Chương trình đưa hàng Việt về miền núi

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước.
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng), huyện 
Thường Tín và Cụm công nghiệp Thanh Oai, huyện Thanh Oai.

Quyết định số 3520/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Quất Động 2 (phần mở rộng) địa điểm tại xã Quất 
Động, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín có quy mô 43,46ha. Tính chất, chức năng của cụm công nghiệp gồm 
phát triển công nghiệp may mặc xuất khẩu, da giầy, dệt, chế biến nông sản, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng; 
công nghiệp công nghệ cao, tin học, bưu chính viễn thông…

Cùng ngày, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3521/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp 
Thanh Oai, huyện Thanh Oai. Theo quyết định, Cụm công nghiệp Thanh Oai có địa điểm tại xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai với quy mô 59.32ha, là cụm công nghiệp đa ngành nghề, phát triển công nghiệp sạch, ít độc hại và 
không gây ô nhiễm môi trường.

Sở Công Thương là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước 
đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

BẢO KIÊN     

Thực hiện chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, ngày 8/6, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Hải Phòng đã phối hợp với Công ty TNHH Xây dựng và Hợp tác Phúc Linh (xã Du Lễ, huyện Kiến 
Thụy) tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 100 lao động nông thôn. Tới dự Lễ khai giảng có 
ông Nguyễn Hữu Long - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công, đại diện lãnh đạo Phòng Công nghiệp (Sở Công 
Thương), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Kiến Thụy, lãnh đạo UBND xã Du Lễ, Công ty Phúc Linh và các học viên.

Khóa đào tạo được thực hiện trong 03 tháng, tại đây, các học viên sẽ được các giảng viên truyền đạt những lý 
thuyết cơ bản về kỹ thuật may và thiết bị ngành may, quy định về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 
và được thực tập các thao tác cơ bản trong từng công đoạn trên dây chuyền may công nghiệp.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp chứng chỉ nghề may và 80% học viên sẽ được Công ty Phúc Linh 
tuyển thẳng vào làm việc. Điều này góp phần khắc phục tình trạng thiếu lao động có tay nghề tại Công ty Phúc 
Linh nói riêng và các cơ sở công nghiệp nông thôn nói chung, giúp doanh nghiệp tại địa phương phát triển theo 
hướng bền vững và mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế và xã hội.

T.A

HÀ NỘI THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI HAI HUYỆN 
THƯỜNG TÍN VÀ THANH OAI

Từ ngày 15 - 17/6, Trung  tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã tổ chức phiên chợ đưa 
hàng Việt về miền núi tại thị trấn Quy Đạt (Minh Hóa).

Phiên chợ có sự tham gia của 10 đơn vị, doanh nghiệp với 20 gian hàng. Các sản phẩm tham gia phiên chợ 
khá đa dạng, phong phú như: Nước mắm, cá khô, ruốc, hàng gia dụng, thực phẩm, mây tre đan, nấm, vật liệu 
xây dựng, mật ong, bánh mè xát, rượu làng nghề Vạn Lộc, rượu làng nghề Võ Xá, nón lá Mỹ Trạch... Hàng hóa 
được bày bán tại đây đều là những sản phẩm chất lượng, có xuất xứ tại Việt Nam  và được bán theo giá niêm yết.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm tới người dân, tiếp 
cận thông tin phản hồi từ khách hàng để nghiên cứu và cho ra đời các sản phẩm mới phù hợp thị hiếu người tiêu 
dùng, từ đó hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam.

NGUYỄN HOA

QUẢNG BÌNH KHAI MẠC PHIÊN CHỢ ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ MIỀN NÚI

KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP
 CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN

Hải Phòng: 
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương

PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG ĐẾN NĂM 2020

Với mục tiêu đưa Đồng Tháp trở thành địa phương khởi nghiệp vào năm 2020, vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Tháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Tỉnh tổ chức 03 lớp khởi 
nghiệp cho 120 người là hội viên các tổ hợp tác và phụ nữ có tinh thần khởi nghiệp, có mô hình kinh doanh mới 
tại TP. Cao Lãnh, TP. Sa Đéc và TX. Hồng Ngự.

Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch khuyến công tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2016 - 2020 đã được Ủy ban 
nhân dân Tỉnh phê duyệt.

Tại lớp học chị em phụ nữ được cung cấp các kiến thức cơ bản về khởi nghiệp như: Lựa chọn ý tưởng kinh 
doanh, xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh, giới thiệu các cách làm hay, các mô hình kinh doanh thành 
công, cách thức để phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường,... Đồng thời, các học viên có cơ hội trao đổi về công 
việc kinh doanh hiện tại và được giảng viên hướng dẫn phương pháp để phát triển kinh doanh, thu hút khách 
hàng… Kết thúc lớp học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học Kỹ năng khởi nghiệp. 

NQ

UBND TP. Cần Thơ mới ban hành Quyết định phê duyệt chương trình khuyến công TP. Cần Thơ đến năm 2020.

Cụ thể, năm 2017, chương trình khuyến công sẽ triển khai thực hiện đào tạo tập huấn nâng cao tay nghề tiểu 
thủ công nghiệp cho khoảng 140 lao động cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT); tổ chức 4 lớp hỗ trợ 
tham gia các khóa đào tạo khởi sự doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ mô hình trình diễn và ứng 
dụng thiết bị chuyển giao công nghệ cho 04 cơ sở CNNT; hỗ trợ 02 cơ sở áp dụng mô hình sản xuất sạch hơn và 
thông tin tuyên truyền hoạt động khuyến công…

Mục tiêu giai đoạn 2018-2020 là triển khai thực hiện đào tạo nghề cho 490 lao động theo nhu cầu của các cơ 
sở CN-TTCN; Tổ chức 06 lớp tập huấn về khởi sự doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển 20 cơ sở CNNT và các 
làng nghề CN-TTCN; Hỗ trợ 18 dự án/đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và 
ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất CN-TTCN; Hỗ trợ 20 lượt doanh nghiệp 
tham gia hội chợ triển lãm trong nước và ngoài nước; Hỗ trợ quy hoạch chi tiết và đầu tư hạ tầng 03 cụm công 
nghiệp, hỗ trợ xây dựng, nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho 16 cơ sở, doanh nghiệp CN-TTCN….

Chương trình khuyến công TP Cần Thơ đến năm 2020 sẽ được thực hiện với tổng mức kinh phí là 18,5 tỷ đồng 
(kinh phí khuyến công quốc gia là 11,9 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa phương là 6,6 tỷ đồng).

HOA NGUYỄN

Đây là số tiền để hỗ trợ cho các mô hình khuyến công năm 2017 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Theo đó, sẽ 
có 4 mô hình khuyến công được hỗ trợ từ nguồn vốn này.

Cụ thể, 2 mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất viên gỗ nén năng lượng của Công ty TNHH MTV Võ Thuận 
Phát và mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất thiết bị nghiền trong cơ khí đúc của Công ty TNHH MTV Tam Cửu, 
mỗi mô hình được hỗ trợ 500 triệu đồng; 2 mô hình ứng dụng máy móc thiết bị trong gia công cơ khí của HTX 
sản xuất, kinh doanh tổng hợp Tùng Hải và mô hình ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gạch block không 
nung của Công ty TNHH MTV Tiến Hằng, mỗi mô hình được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Các mô hình khuyến công này thực sự đã góp phần làm tăng giá trị sản xuất của doanh nghiệp, tăng khả năng 
cạnh tranh, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

TRƯỜNG PHẠM

TỔ CHỨC LỚP KHỞI NGHIỆP

Tuyên Quang: 

Khuyến công Đồng Tháp: 

HỖ TRỢ 1,4 TỶ CHO CÁC MÔ HÌNH KHUYẾN CÔNG

Cần Thơ: 
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THÔNG BÁO CUỘC THI THIẾT KẾ, CHẾ TÁC SẢN PHẨM 
PHỤC VỤ DU LỊCH LẦN THỨ HAI NĂM 2017

Bình Định: 

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hậu Giang phối hợp với Cục Công nghiệp 
địa phương - Bộ Công Thương tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 70 cán bộ làm công tác khuyến 
công trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của lớp tập huấn sẽ tập trung triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương, chính sách 
hoạt động khuyến công, kế hoạch phát triển công nghiệp của địa phương. Qua đây, các cán bộ hỗ trợ doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn có thể căn cứ vào khả năng, cơ hội phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 
đồng thời xác định nhu cầu đề xuất hỗ trợ, phối hợp xây dựng, trình thẩm định và phê duyệt đề án để được hỗ 
trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương hàng năm.

Việc tổ chức lớp bồi dưỡng nhằm mục đích giúp cho các cán bộ làm công tác khuyến công có điều kiện tiếp 
cận, nắm bắt thông tin, xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đáp ứng được yêu cầu về công tác chuyên môn, 
đây là cơ sở giúp cho hoạt động khuyến công triển khai ngày càng đạt hiệu quả hơn.

NH

Nhằm khuyến khích và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các nghệ nhân, họa sĩ, nhà thiết kế, nhà điêu 
khắc, thợ giỏi, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phát huy ý tưởng sáng tạo, thiết kế ra những mẫu sản 
phẩm phục vụ du lịch trên thị trường, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình 
Định đã thông báo thể lệ cuộc thi thiết kế, chế tác sản phẩm phục vụ du lịch Bình Định lần thứ II năm 2017 do 
UBND tỉnh Bình Định tổ chức.

Theo đó, các sản phẩm dự thi sẽ hướng tới các tiêu chí: Đảm bảo tính sáng tạo, sản phẩm hoàn toàn mới, không 
sao chép; tính mỹ phẩm; tính thương mại; sản phẩm có giá trị sử dụng cao, có khả năng xuất khẩu hàng loạt, sử 
dụng chủ yếu nguyên liệu trong nước, phù hợp với thị trường; đặc biệt đảm bảo tính thân thiện với môi trường. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký và nộp sản phẩm phẩm dự thị đến hết ngày 30/9/2017, tại Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Định.

AT

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2017, sáng ngày 15/6, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Đà Nẵng đã phối hợp với Phân viện Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung tổ chức khai 
giảng lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động trong sản xuất cho 60 học viên đang làm tại các doanh nghiệp.

Tham dự buổi lễ khai giảng có bà Nguyễn Thúy Mai - Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng; ông Lê Thanh 
Hạ - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đà Nẵng, đại diện lãnh đạo Phân viện 
Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi trường miền Trung và các giảng viên.

Thông qua lớp học, các học viên sẽ được truyền đạt những kiến thức về Hệ thống chính sách, pháp luật, 
nghiệp vụ công tác AT-VSLĐ; huấn luyện chuyên ngành… Kết thúc khóa học, các học viên đạt yêu cầu sẽ được 
cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định.

AT

HẬU GIANG TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KHUYẾN CÔNG 
CHO 70 CÁN BỘ

Đà Nẵng: 
KHAI GIẢNG LỚP HUẤN LUYỆN AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG 
TRONG SẢN XUẤT



ĐỨC MINH

Tăng cường công tác quản lý 
và phát huy vai trò của các cụm công nghiệp

Nhằm giải quyết những bất cập trong công tác quản lý, đồng thời, thúc đẩy và phát 
huy vai trò của các cụm công nghiệp (CCN) trong phát triển kinh tế - xã hội tại các địa 
phương, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Nghị định số 68/2017/NĐ-CP về 
quản lý, phát triển cụm công nghiệp.

Trước khi Quy chế quản lý CCN được ban 
hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-
TTg, cả nước có trên 600 CCN. Tại nhiều 
địa phương, CCN phát triển một cách tự 

phát, gần như các huyện đều đã có chủ trương hình 
thành CCN. Thực tế này khiến nhiều tỉnh, thành phố 
phải điều chỉnh lại quy hoạch CCN. Một trong những 
nguyên nhân dẫn đến tình trạng phát triển nóng này 
tại các địa phương là cơ chế, chính sách chưa đủ sức 
“nặng”, văn bản quy phạm pháp luật được ban hành 
không thống nhất.

Nhằm xử lý những bất cập trên, Bộ Công Thương 
và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư liên 
tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT hướng dẫn xử lý 
CCN hình thành trước khi Quy chế quản lý CCN được 
ban hành. Theo đó, cả nước có khoảng 400 CCN đã 
được UBND cấp tỉnh xử lý theo thẩm quyền hoặc đề 
nghị cấp trên chuyển đổi thành khu công nghiệp.

Đặc biệt, để thêm sức nặng về pháp lý cho công 
tác quản lý, phát triển CCN, vừa qua, Bộ Công Thương 
đã trình và được Chính phủ phê duyệt Nghị định về 
quản lý, phát triển CCN. Nghị định này sẽ có hiệu lực 
từ ngày 15/7/2017, trong đó quy định rõ về quy hoạch, 
thành lập, mở rộng CCN; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật và sản xuất kinh doanh trong CCN; chính sách 
ưu đãi, hỗ trợ phát triển CCN và quản lý nhà nước đối 
với cụm công nghiệp. Nghị định mới cũng có rất nhiều 
chính sách ưu đãi phát triển. Cụ thể, những dự án đầu 
tư sản xuất kinh doanh trong CCN được miễn tiền thuê 
đất 7 năm và hưởng các ưu đãi khác theo quy định của 
pháp luật, trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng 
mức ưu đãi cao nhất. Dự án đầu tư sản xuất kinh doanh 
trong CCN làng nghề được miễn thuê đất 11 năm và 
được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước 
với mức không quá 70% tổng mức đầu tư. Dự án kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được miễn tiền thuê đất 
15 năm, được xem xét vay vốn tín dụng đầu tư của 

Nhà nước với mức không quá 70% tổng mức đầu tư và 
hưởng các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật; 
trường hợp nhiều mức ưu đãi thì áp dụng mức ưu đãi 
cao nhất. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN được 
xem xét đầu tư theo hình thức đối tác công tư…

Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh gây ô 
nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm trong làng nghề, 
khu dân cư, đô thị và các cơ sở sản xuất khác; Sản xuất 
sản phẩm, phụ tùng, lắp ráp và sửa chữa máy móc, 
thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp, nông thôn; Sản 
phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển do Chính phủ 
ban hành; Sản xuất các sản phẩm tiêu dùng, sử dụng 
nguyên liệu tại chỗ, lao động ở địa phương; Các ngành, 
nghề, sản phẩm có thể mạnh của địa phương, vùng 
và các lĩnh vực, ngành, nghề khác phù hợp quy hoạch 
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của địa 
phương; Công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản...
đầu tư, di dời vào CCN…

Với việc ban hành Nghị định mới cùng nhiều chính 
sách ưu đãi và quy định cụ thể, hy vọng rằng công tác 
quản lý các CCN sẽ nhanh chóng được cải thiện, khắc 
phục được những yếu kém, bất cập còn tồn tại, qua 
đó, thúc đẩy và phát huy hơn nữa vai trò của các CCN 
trong tiến trình CNH - HĐH đất nước 

Nhiều chính sách ưu đãi phát triển Cụm công nghiệp

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 67

KHUYẾN CÔNG

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



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG68 69

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

Giữa cái nắng đầu hạ, nhóm phóng viên chúng tôi về với xứ sở của những đồi chè ngút 
ngàn xanh mướt (huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên). Dù đã nhiều lần đi công tác tại 
nơi này và được thỏa mắt ngắm nhìn những đồi chè xanh ngút ngàn đang đâm búp non 
tua tủa, song mỗi lần thấy cảnh tấp nập người mua, kẻ bán ở chợ chè, tôi lại tò mò muốn 
nghe chuyện về những đổi thay ở vùng quê có đặc sản chè nổi tiếng của cả nước.

LÊ TUẤN ANH

Người dân Phú Lương đang làm giàu từ những nương chè xanh mướt

Chúng tôi đến làng nghề 
trồng chè truyền thống 
của xã Tức Tranh (huyện 
Phú Lương) đúng vào dịp 

người dân đang nô nức thu hoạch, 
chế biến và đóng gói sản phẩm chè 
để chuẩn bị trưng bày trong “Lễ 
hội vinh danh các làng nghề chè” 
tại địa phương vào tháng 10 sắp tới. 

Nhiều người chở những bao tải chè 
chất phía sau xe máy cao quá đầu 
toả đi các ngả đường liên thôn, liên 
xã. Đi khắp xã Tức Tranh, nơi đâu 
người dân cũng truyền tai nhau, từ 
ngày được Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp 
tỉnh Thái Nguyên tư vấn và hướng 
dẫn cho bà con trồng chè theo tiêu 

chuẩn VietGap và đăng ký bảo hộ 
“Nhãn hiệu chè tập thể”, cuộc 
sống của người dân xã Tức Tranh 
mỗi ngày một khấm khá lên.

Dạo trên con đường trục chính 
của xã, chúng tôi gặp chị Cao Thị 
Ninh, một người trồng chè lâu năm 
tại đất Tức Tranh. Nhìn mồ hôi 
chảy dòng dòng trên gương mặt 

 Phú Lương:

của những màu 
xanh bạt ngànVùng chè 
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chị, chúng tôi mới cảm nhận được 
những nỗi nhọc nhằn của người 
trồng chè. Biết chúng tôi là nhà 
báo và muốn tìm hiểu về cây chè 
của vùng đất Phú Lương, chị vội lau 
mồ hôi trên trán và chia sẻ: “Tôi 
gắn bó với cây chè đã được mấy 
chục năm. Theo nghiệp trồng chè 
tuy vất vả nhưng được cái thu nhập 
cũng ổn định. Hiện nay, gia đình 
chúng tôi có 3 ha chè áp dụng sản 
xuất theo tiêu chuẩn VietGap. Mọi 
quy trình trồng chè đều được tuân 
thủ chặt chẽ từ khâu trồng (chọn 
đất, vùng thâm canh), khâu chăm 
sóc (bón phân hữu cơ khi trồng, 
tưới nước, phòng trừ sâu bệnh khi 
chăm cây), đến khâu chế biến (thu 
hái, bảo quản búp tươi, sao chè). 
Quá trình sản xuất và chế biến chè 
đều được ghi chép nhật ký chi tiết, 
do vậy sản lượng và chất lượng của 
chè được nâng cao rõ rệt. Với lại, 
năm nay thời tiết thuận lợi nên bà 
con nông dân được mùa, được giá. 
Do chất lượng tốt, sức mua tăng 
nên giao dịch nhanh, sản phẩm ra 
đến đâu bán hết đến đó”.

Theo dân làng chỉ dẫn, chúng 
tôi tìm đến Hợp tác xã Dịch vụ 
Tổng hợp Chăn nuôi (xã Tức Tra-
nh). Đưa chúng tôi đi thăm những 
nương chè xanh mướt đang trong 
kỳ thu hái, ông Hoàng Văn Thời 
- Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 
Hợp tác xã cho biết: “Sản xuất 
theo tiêu chuẩn VietGap tuy vất vả 
hơn nhưng lợi ích đem lại cho người 
trồng chè là rất lớn. Nếu như trước 
đây, sản phẩm chè của Hợp tác xã 
chúng tôi rất vất vả trong khâu tìm 
kiếm đầu ra của sản phẩm thì nay 
HTX ký hợp đồng bao tiêu toàn bộ 
với giá bán cao hơn trước khoảng 
20%. Hiện tại, mỗi năm HTX thu 
hoạch và chế biến khoảng 2,5 tấn 
chè khô thành phẩm các loại. Giá 
bán tùy thuộc vào từng loại chè 
nhưng loại thấp nhất mà HTX đang 
cung ứng ra thị trường có giá 300 

nghìn đồng/kg (chè búp xanh bình 
thường), cao nhất là gần 1 triệu 
đồng/kg (chè hảo hạng). Trung 
bình mỗi năm HTX chúng tôi thu 
nhập khoảng gần 1 tỷ đồng”.

Hòa chung niềm vui từ những 
hiệu quả do chương trình khuyến 
công đem lại, bà Dương Thị Liên, 
Chủ tịch UBND xã Tức Tranh hồ 
hởi nói: Hiện, toàn xã có trên 1.000 
ha chè thì có gần 1.000 ha chè kinh 
doanh, 50% diện tích là chè cành 
và khoảng trên dưới 70 ha chè 
được công nhận sản xuất chè an 
toàn theo quy trình VietGap. Việc 
chứng nhận “Nhãn hiệu tập thể” 
được xem là bước ngoặt lớn đối 
với người trồng chè trên địa bàn 
xã Tức Tranh. Bởi trước đây, nhiều 
thương lái đến mua chè Tức Tranh 
nhưng lại về đóng nhãn Tân Cương 
để đưa ra thị trường. Lý do đơn 
giản là chè Tức Tranh chưa xây 
dựng được thương hiệu nên không 
thể sánh kịp với thương hiệu chè 
Tân Cương vốn đã quá nổi tiếng. 
Mặc dù hương thơm, vị đượm 
không hề kém cạnh nhau nhưng 
cứ nhắc đến Tân Cương thì hàng 
bán rất chạy, còn hễ nói chè Tức 
Tranh thì khách hàng lại tỏ ra hoài 

nghi. Từ ngày được chứng nhận 
nhãn hiệu tập thể, các hộ SXKD ở 
Tức Tranh đã có thêm động lực để 
tiếp tục nâng cao chất lượng, giới 
thiệu sản phẩm chè Tức Tranh ra 
thị trường trong và ngoài tỉnh.

Phú Lương là địa phương có 
diện tích trồng chè lớn thứ hai của 
tỉnh Thái Nguyên, với kinh nghiệm 
sản xuất chè qua nhiều thập kỷ. Bởi 
vậy, người dân nơi đây đã biết phát 
huy lợi thế về thổ nhưỡng, khí hậu 
để tạo dựng lên một vùng chè đặc 
sản rộng lớn, có sản lượng hàng đầu 
cả nước với trên 35.000 tấn chè búp 
tươi trên tổng diện tích 4.300 ha 
chè kinh doanh. Trong công cuộc 
cải tạo diện tích chè già cỗi, năng 
suất thấp, nhiều hộ đã trồng thay 
thế vào đó các giống chè mới (Phúc 
Vân Tiên, TRI 777, Kim Tuyến, 
Thúy Ngọc,…) cho năng suất bình 
quân đạt trên 110 tạ/ha với chất 
lượng rất cao. 

Rời Phú Lương miền quê thanh 
bình yên ả, bên tai chúng tôi vẫn 
vang mãi câu ca ngọt ngào đằm 
thắm của người dân nơi đây trên 
mỗi nương chè “Ai về thăm đất 
Phú Lương/Hương chè thơm ngát 
vấn vương lòng người” 

Chè Phú Lương có hương thơm tự nhiên, vị ngọt mát, màu vàng xanh, ánh mật ong.
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Hưng Hà là huyện có nhiều nghề và làng nghề phát triển nhất của tỉnh Thái Bình như nghề 
dệt chiếu Tân Lễ, nghề dệt khăn Thái Phương… Nhiều năm qua, các làng nghề ở Hưng Hà đã 
tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động, vì thế phát triển làng nghề được đánh giá là một trong 
những hướng đi có hiệu quả, giúp cho kinh tế - xã hội tại địa phương ngày càng phát triển.

Phát triển các làng nghề truyền thống 
tại Hưng Hà

Hiện nay, Hưng Hà có 53 làng nghề và 4 xã nghề 
được UBND tỉnh cấp bằng công nhận, trong 
đó 20 làng dệt khăn, 21 làng nghề dệt chiếu, 5 
làng nghề mây tre đan, 3 làng bún bánh, 2 làng 

nghề mộc, 2 làng nghề làm hương. Giá trị sản xuất của 
làng nghề năm 2016 ước đạt 1.978,2 tỷ đồng, trong đó 
giá trị sản xuất từ nghề đạt 1.549,3 tỷ đồng. Nghề và làng 
nghề phát triển đã tạo việc làm cho 23.356 lao động, 
chiếm 71,5% tổng số lao động của làng nghề. 

Huyện Hưng Hà có rất nhiều làng nghề phát triển 
mạnh, điển hình như nghề dệt khăn ở Thái Phương đứng 
đầu về giá trị sản xuất cũng như số lao động làm nghề. 
Làng Mẹo ở Thái Phương được mệnh danh là làng tỷ 
phú từ hàng chục năm qua. Điều đặc biệt, nghề dệt khăn 
không chỉ tạo việc làm cho hàng nghìn lao động ở địa 
phương, chiếm 11,8% giá trị sản xuất công nghiệp của 
huyện mà nhiều người dân trong làng nghề còn phát 
triển thành đạt ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Bên cạnh nghề dệt khăn, nghề dệt chiếu ở Hưng Hà 
cũng phát triển ổn định, chủ yếu tập trung ở thị trấn 
Hưng Nhân và xã Tân Lễ, trong đó, Tân Lễ trở thành 
một trong những trung tâm sản xuất và tiêu thụ chiếu 
nilon lớn nhất cả nước. Sản phẩm được tiêu thụ trên 
toàn quốc và là nơi trung chuyển, tiêu thụ chiếu cho 
các địa phương khác như Quỳnh Phụ, Thanh Hóa…, 
giá trị sản xuất chiếm khoảng 20% giá trị sản xuất công 
nghiệp của huyện. Nhiều năm nay các hộ dệt chiếu cói 
còn phát triển thêm nghề dệt chiếu nilon, lưới nilon 
nên ngày càng đa dạng các mặt hàng, đáp ứng nhu cầu 
thị trường. Toàn xã Tân Lễ và thị trấn Hưng Nhân hiện 
có 7 cơ sở sản xuất dệt chiếu nilon lớn với tổng số 220 
máy dệt công nghiệp, doanh thu đạt 140 tỷ đồng/năm. 
Có 2 cơ sở dệt lưới nilon lớn với tổng số 16 máy dệt 
công nghiệp và trên 70 máy dệt thủ công, giá trị sản 
xuất ước đạt 110 tỷ đồng/năm. 

Ông Nguyễn Văn Bắc, chủ cơ sở sản xuất chiếu 
Chung Anh, xã Tân Lễ cho biết, xuất phát từ nghề dệt 
chiếu cói của địa phương, năm 2012 ông đã mạnh dạn 
thuê 12.000m2 đất mở sang nghề dệt chiếu nilon và lưới 
nilon. Đến nay, cơ sở có trên 130 máy dệt công nghiệp 
với công suất trên 4.000 chiếc chiếu/ngày, xuất đi các 

tỉnh, thành phố trong cả nước. Với đà sản xuất như vậy, 
bình quân mỗi năm cơ sở đạt doanh thu hơn 50 tỷ đồng, 
tạo việc làm cho hơn 200 lao động trong và ngoài xã với 
thu nhập bình quân hơn 4 triệu đồng/người/tháng, đồng 
thời sản phẩm chiếu nilon của cơ sở đã thay thế hoàn 
toàn chiếu cùng loại của Trung Quốc hiện nay.

Để làng nghề phát triển vững chắc tại Hưng Hà thì 
hạt nhân quan trọng là chính sách khuyến công, nhiều 
năm qua các chương trình khuyến công đã giúp Hưng 
Hà phát triển nghề thông qua việc hướng nghiệp cho 
người lao động, nguồn vốn khuyến công đã giúp các 
doanh nghiệp mua sắm trang thiết bị, máy móc phục 
vụ sản xuất… Bên cạnh đó, từ chính sách khuyến công 
đã giúp đào tạo tại chỗ và bố trí việc làm cho người 
lao động tại chính những doanh nghiệp đó. Nhờ vậy 
doanh nghiệp chủ động trong việc dạy nghề và bố trí 
lao động, ước tính, hiện nay Hưng Hà có khoảng 64 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất là những chủ nghề trong 
các làng nghề dệt khăn, dệt chiếu và sản xuất hương...

Thời gian tới, Hưng Hà sẽ phát triển công nghiệp 
tập trung song song với phát triển công nghiệp làng 
nghề, trong đó phát triển nghề và làng nghề theo 
hướng bền vững, gắn phát triển làng nghề với bảo vệ 
môi trường, bảo đảm an sinh xã hội. Phấn đấu đến năm 
2020 có 100% xã, thị trấn có ít nhất từ 1 làng nghề trở 
lên, du nhập thêm 3 - 5 nghề mới, xây dựng được 5 - 7 
thương hiệu sản phẩm 

BẢO KIÊN

Nghề dệt khăn phát triển mạnh tạo việc làm và thu nhập ổn 
định cho người dân 20 làng nghề trong huyện.
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Đào tạo nghề đan lục bình - mô hình 
cần được nhân rộng

Bà Rịa - Vũng Tàu:  

Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là công tác luôn được các cấp chính 
quyền từ trung ương đến địa phương hết sức quan tâm. Thời gian qua, với  phương châm “cầm 
tay chỉ việc”, “học đi đôi với hành”, việc đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã có được những 
kết quả thiết thực, nhiều ngành nghề đã được phổ biến rộng rãi tới người lao động nông thôn như: 
May mặc, chăn nuôi, kết cườm… trong đó, nghề đan lục bình là nghề mang lại hiệu quả ổn định, 
thu hút được ngày càng nhiều lao động tham gia. 

Thị trấn Long Hải, huyện Long Điền là địa 
phương có nhiều lao động làm nghề đan giỏ lục 
bình. Với sự cần mẫn, cùng đôi bàn tay khéo 
léo trong lao động, người dân nơi đây không 

chỉ biến những sợi lục bình trôi nổi trên sông, rạch thành 
sản phẩm gia dụng và xuất khẩu ra nước ngoài, mà còn 
góp phần giúp vùng đất Long Điền có thêm một nghề 
thủ công được nhiều người biết đến. 

Theo người dân ở đây cho biết thì nghề đan lục bình 
rất dễ làm, chỉ cần để ý quan sát, cộng thêm chút khéo 
tay, cần cù là làm được. Nghề này không mất nhiều sức 
nên bất kể độ tuổi nào, từ người già đến trẻ em đều có 
thể làm được. Người lớn phụ trách các phần việc quan 
trọng như lên khuôn, làm quay, vào quay, còn trẻ em 
thì đan phần thân. Nhờ vậy, đan giỏ lục bình không chỉ 
giúp nhiều gia đình dạy con em biết lao động mà còn có 
thêm thu nhập cải thiện cuộc sống. 

Chị Phạm Thị Sáp, trú tại Thị trấn Long Hải, huyện 
Long Điền cho biết, năm 2014, chị vào học nghề đan lục 
bình tại Công ty TNHH Khang Việt Tiến, kết thúc khoá 
học, chị có thể đan được giỏ lục bình. Từ đó đến nay, 
ngoài công việc gia đình, thời gian rảnh rỗi chị lại đan 
lục bình, thu nhập mỗi tháng từ công việc này là khoảng 
3-4 triệu đồng. Đây là công việc làm được tại nhà nên 
các thành viên trong gia đình cũng có thể làm lúc rảnh 
rỗi, các con của chị cũng kiếm thêm được từ 1,5 - 2 
triệu/tháng từ việc đan lục bình, nhờ vậy, kinh tế gia 
đình cũng ngày một khấm khá hơn. Ở đây, hầu hết các 
gia đình đều làm công việc này và có thu nhập ổn định.

Nhận thấy đây là ngành nghề có nhiều triển vọng, 
thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TTKC) đã 
phối hợp với các doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn (CNNT), chính quyền các xã, 
thị trấn tổ chức nhiều lớp dạy đan lục bình, thu hút 
đông đảo người lao động ở nông thôn tham gia học 
nghề. Ông Đinh Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm 

Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, thời gian qua, TTKC đã 
có nhiều hoạt động hỗ trợ các DN, cơ sở sản xuất tiểu 
thủ công nghiệp như: Hỗ trợ các cơ sở trong việc đào 
tạo nghề, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu, vinh danh nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực thủ 
công mỹ nghệ…, nhằm tạo việc làm và thu nhập ổn 
định cho lao động nông thôn, đặc biệt là lao động nữ. 
Đồng thời, góp phần duy trì, phát triển các làng nghề 
trên địa bàn tỉnh. Thời gian tới, các mô hình dạy nghề 
cho lao động nông thôn đạt hiệu quả sẽ được TTKC 
tiếp tục nhân rộng.

Có thể thấy, nghề đan lục bình đã mang lại nhiều 
hiệu quả thiết thực, việc hỗ trợ người dân và doanh 
nghiệp trên địa bàn trong việc đào đạo nghề là bước 
đi đúng đắn của địa phương, góp phần giải quyết việc 
làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để 
duy trì và phát triển nghề đan lục bình một cách bền 
vững, vẫn rất cần sự quan tâm, hỗ trợ hơn nữa của các 
cơ quan chức năng, sự nỗ lực của doanh nghiệp trong 
việc tạo đầu ra cho sản phẩm, quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm thân thiện môi trường này đến với người tiêu 
dùng trong và ngoài nước 

MINH ANH

Nghề đan lục bình giúp giải quyết hàng ngàn việc làm cho 
lao động địa phương



Những năm qua, chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi đã được Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên tập trung triển khai mạnh mẽ. Đây là 
giải pháp thiết thực giúp bà con vùng sâu, vùng xa có thêm nhiều cơ hội tiêu dùng các sản 
phẩm hàng Việt Nam chính hãng, có chất lượng cao, góp phần vào thành công của cuộc 
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Phú Yên.

Đẩy mạnh các hoạt động 
đưa hàng Việt về miền núi

Những ngày cuối tháng 5, đầu tháng 6, qua 
các chương trình đưa hàng Việt về miền 
núi tại Phú Yên, nhóm phóng viên chúng 
tôi đã được chứng kiến sự nhộn nhịp ở 

những nơi “hàng Việt về”. Đó thực sự là những ngày 
hội của người dân địa phương. Khi chương trình vừa 
khai mạc, đông đảo bà con nhân dân trong vùng đã 
hân hoan hưởng ứng, tham quan và mua sắm. Xung 
quanh nơi tổ chức phiên chợ, nhiều mặt hàng, dịch vụ 
vui chơi, ăn uống đã tạo nên không khí vui tươi, náo 
nhiệt ít thấy tại các xã miền núi khó khăn này.

Tại phiên chợ hàng Việt ở các xã Ea Ly (huyện 
Sông Hinh), Ea Chà Rang (huyện Sơn Hòa), Xuân 
Phước, Xuân Nam Sơn (huyện Đồng Xuân), đã có trên 
10 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia, với nhiều 
loại hàng hóa thuộc hàng tiêu dùng thiết yếu như thực 
phẩm; sản phẩm nông, lâm, thủy sản; đồ dùng học tập; 
bánh kẹo; quần áo thời trang; bưu chính viễn thông, 
nghe nhìn và các sản phẩm đặc trưng của địa phương… 
để phục vụ nhân dân địa phương. 100% sản phẩm do 
các doanh nghiệp trong nước sản xuất và được bán với 
giá thấp hơn thị trường từ 5 - 10%, nên đã thu hút khá 
đông khách hàng đến tham quan mua sắm.

Cùng gia đình có mặt tại phiên chợ Việt, chị Hờ 
Lâm (xã Ea Ly, huyện Sông Hinh) chia sẻ, thời gian này, 
công việc đồng ruộng khá bận rộn, khiến tôi không có 
thời gian đi mua sắm các vật dụng cần thiết cho gia 
đình. Nhờ có đoàn bán hàng lưu động nên tôi đã mua 
được rất nhiều thứ, nào là quần áo, chén đĩa, bột giặt 
Đức Giang, dầu ăn… Tôi thấy hàng hóa ở đây rất phong 
phú, chất lượng tốt, giá hợp lý và đáp ứng được nhu 
cầu của người dân miền núi chúng tôi.

Hòa chung niềm vui từ các phiên chợ Việt về 
miền núi đem lại, ông Nguyễn Văn Hải - Phó Chủ 

tịch UBND xã Ea Ly, huyện Sông Hinh hồ hởi cho 
biết: “Được sự quan tâm của Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại tỉnh Phú Yên, các phiên chợ 
hàng Việt đã đến được với người dân miền núi Ea Ly 
thường xuyên hơn. Đây là dịp để người dân có cơ hội 
mua sắm tại chỗ. Đặc biệt, hiện nay, vụ thu hoạch mía 
vừa kết thúc, người dân có thu nhập, nên sức mua tại 
phiên chợ lớn. Chúng tôi mong rằng, hoạt động đưa 
hàng Việt về miền núi sẽ được triển khai ngày một mở 
rộng, nguồn hàng phong phú hơn nhằm đáp ứng nhu 
cầu mua sắm, nâng cao đời sống vật chất tinh thần 
của bà con”. 

ANH TUẤN

Phú Yên: 

Người dân huyện Sông Hinh tham quan, mua hàng tại phiên 
chợ hàng Việt được tổ chức tại thị trấn Hai Riêng.

Theo ông Lê Thanh Khanh - Giám đốc Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại, cho biết: Từ nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia năm 2017 với tổng mức hỗ trợ là 600 triệu đồng, các 
doanh nghiệp tham gia phiên chợ hàng Việt về miền núi năm nay 
được hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển và thuê gian hàng. Thời 
gian tới, Trung tâm sẽ tổ chức thêm và vận động thêm nhiều 
doanh nghiệp tham gia để nguồn hàng phong phú, đảm bảo chất 
lượng, với giá cả hợp lý, giúp bà con có nhiều sự lựa chọn.
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Tuổi 15 em lớn từng ngày 

Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ 

Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ 

Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ 

Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu 

Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc 

Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt 

Vậy mà tan trong sương gió mong manh 

Tại mùa thu, tại em hay tại anh 

Tại sang đông không còn hoa sữa 

Tại siêu hình tại gì không biết nữa 

Tại con bướm vàng có cánh nó bay 

Đau khổ nhiều nhưng éo le thay 

Không phải thời Romeo và Juliette 

Nên chẳng có đứa nào dám chết 

Đành lòng thôi mỗi đứa một phương 

Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương 

Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ 

Hương của tình yêu đầu nhắc nhở 

Có hai người xưa đã yêu nhau…

Bước chân qua khoảng lặng mùa hè
Đưa ta trở về con đường hoa sấu
Những rung động ngọt ngào không thể giấu
Tiếng ve xưa vẫn rạo rực quanh mình.

Quá khứ dù chẳng thể hồi sinh
Đôi lúc vẫn nhắc ta ngoảnh nhìn cùng nỗi nhớ
Những hẹn thề yêu đương một thuở
Hoa sấu trắng rơi, vòm lá xanh rì.

Bao mùa hoa cứ đến lại đi
Năm tháng đổi thay, chỉ vui buồn ở lại 
Kỷ niệm tựa dòng sông dần trôi mãi
Lời hứa rồi cũng tan giữa mênh mông.

Còn niềm tin nào trong mắt em không?
Khi bao mùa hạ đốt cháy thiết tha trong hương sấu.
Em còn muốn trở về sau giông bão
Tìm bình yên dưới vòm lá dịu dàng?

Có còn không, dù nắng hạ chang chang?
Vẫn cơn mưa ngày xưa ngọt lành dịu mát
Tàng lá sấu xanh, nụ cười trong vắt
Sẽ lại về trong những giấc mơ?

Hoa Sữa

Giấc mơ mùa 
hoa sấu
Đinh Huyền Linh

Nguyễn Phan Hách
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Ảnh: Nguyễn Văn Sẳng
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