ISSN: 2525-2283

THÁNG 6/2018
Website: www.congnghieptieudung.vn

Trụ sở và Nhà máy 1: Lô CN03 - 08 KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Nhà máy 2: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh
Nhà máy 3: I07-04-01 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: (024) 3.681.6007 - (024) 3.623.0735 * Fax: (024) 3.681.6005
Email: chetaobienthe@gmail.com * Website: maybienthehbt.com.vn

ISSN: 2525-2283

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

THÁNG 6/2018

Website: www.congnghieptieudung.vn

7

Xây dựng Tạp chí trở thành tờ báo có bản lĩnh, sắc thái riêng

10

Diễn đàn báo chí

TIN TỨC - SỰ KIỆN

12

"Tiếp tục thực hiện 3 đột phá, tạo điều kiện cho doanh nghiệp CNHT...

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

18

Vai trò của thị trường chứng khoán Việt Nam trong phát triển kinh tế

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

24

Đầu tư phát triển lưới điện để thương hiệu EVNNPT mạnh hơn

26

EVNNPT: Phát triển sản xuất gắn với chăm lo đời sống tinh thần...

28

EVN khai thác tối ưu cả thủy điện và nhiệt điện

30

EVNNPC: Chuẩn bị tốt các giải pháp cung ứng điện an toàn...

32

54 năm Nhà máy Điện Hàm Rồng anh hùng - Một thời để nhớ

34

"HBT luôn là sự lựa chọn hàng đầu của chúng tôi"

36

PCC4: Doanh nghiệp hàng đầu trong ngành xây lắp điện

38

May 10 với công nghệ 4.0

42
46

Bia Trúc Bạch và dấu ấn 60 năm của HABECO

48

Lọc dầu Dung Quất vẫn tăng trưởng rất khả quan

Địa chỉ: Số 46 Ngô Quyền,
Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
Điện thoại: (024) 39 39 27 00

50

Tập đoàn xây dựng Hòa Bình - Niềm tin bền vững...

Nhà báo Tướng Văn Thuận - Thường trú
khu vực miền Trung - Tây Nguyên
Đ/C: 12/16 Trần Thị Kỷ, TP.Quy Nhơn, Bình Định
Điện thoại: 0962433800

57
58
59
60

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng
ĐT: 0913372898
Email: nguyendung.tccn@gmail.com
Nhà báo Lê Xuân Trường
ĐT: 0914760884
Email: xuantruong510@gmail.com
Nhà báo Hoàng Lan
ĐT: 0903438669
Email: hoanglanvba@gmail.com

KHUYẾN CÔNG

In tại Công ty in Công nghệ cao

Website: congnghieptieudung.vn
6 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

Bến Tre - Thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp
Khuyến công Quảng Ngãi: Chú trọng phát triển CNNT
Khuyến công An Giang: Đưa sản phẩm CNNT ra thị trường
Khuyến công Thái Nguyên: Tích cực hỗ trợ để ngành chè...

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Số 64/GP-BTTTT, cấp ngày 17/02/2014
Trình bày: Hương Lan

Sức hút bia hơi Hà Nội tại Nhà hàng Vườn Xoài

63

Ngành Điện đẩy mạnh các hoạt động xã hội từ thiện
Ảnh bìa 1: EVNNPT hướng dẫn người dân tích cực tham gia bảo vệ
an toàn lưới điện

Giá: 30.000đ

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

XÂY DỰNG TẠP CHÍ TRỞ THÀNH

TỜ BÁO CÓ BẢN LĨNH, SẮC THÁI RIÊNG
Những năm gần đây, qua theo dõi hoạt động xuất bản và nội
dung trong các ấn phẩm, tôi thấy Tạp chí Công nghiệp & Tiêu
dùng đã có nhiều khởi sắc. Tuy còn gặp nhiều khó khăn, nhưng
Tạp chí không chỉ xuất bản đều đặn các ấn phẩm hàng tháng,
mà còn duy trì hiệu quả cổng thông tin điện tử, tuyên truyền chủ
trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, sát cánh cùng cộng đồng
các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, sản phẩm, khích lệ sản
xuất kinh doanh phát triển.

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp
Công nghiệp vừa và nhỏ VN

V

ới tôn chỉ mục đích toát lên ngay từ
tên gọi: Công nghiệp & Tiêu dùng, Tạp
chí đã tích cực là cầu nối giữa doanh
nghiệp với người dân, giúp người tiêu
dùng nhận biết đâu là hàng tốt, bởi sản phẩm đăng trên
Tạp chí đều đã được kiểm chứng, có độ tin cậy cao.
Đọc ấn phẩm, tôi thấy phần nội dung có sự chuẩn bị
khá chu đáo, có nhiều bài viết của các nhà khoa học,
chuyên gia, các nhà báo có kinh nghiệm, trong đó chủ
yếu là những 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 sở, ngành đang
triển khai.
Ngoài hoạt động xuất bản, Tạp chí còn tham gia
các hoạt động của Hiệp hội như cử cán bộ đi dự các
Hội thảo, Hội nghị của Ban Đối ngoại Trung ương, Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam, để nắm bắt nội dung, tham mưu, đề
xuất với Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp
vừa và nhỏ Việt Nam có định hướng chỉ đạo, điều
hành công tác, hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy sản
xuất kinh doanh phát triển đúng pháp luật, hội nhập
tốt hơn vào thị trường quốc tế.
Tôi mong mỏi trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ,
phóng viên của Tòa soạn phải nỗ lực không ngừng để
vừa phản ánh trung thực, khách quan những hiện thực
sinh động, những khó khăn trong hoạt động của các
doanh nghiệp với các cơ quan quản lý; đồng thời cung

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ
VN với cán bộ, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng

cấp kịp thời những thông tin mang tính chỉ đạo, định
hướng trong công tác quản lý nhà nước tới cộng đồng
các doanh nghiệp Việt Nam, trở thành nhịp cầu thông
tin quan trọng, quảng bá rộng hơn hình ảnh, thương
hiệu, hoạt động của doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm với người tiêu dùng
trong và ngoài nước.
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi
xin chúc Tạp chí không ngừng vươn lên, trở thành tờ
báo có bản lĩnh, sắc thái riêng, góp phần xây dựng Hiệp
hội ngày càng phát triển bền vững 
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TẠP CHÍ CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG:

TẠO DẤU ẤN ĐỂ PHÁT TRIỂN
Những năm gần đây, tình hình kinh tế, xã hội của đất nước vẫn tiếp tục phải đối mặt
với nhiều thách thức, các doanh nghiệp nhà nước đang thực hiện tái cơ cấu; nhiều doanh
nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh doanh thiếu ổn định; trong khi cả nước hiện có 849
cơ quan báo chí, trong đó có 86 báo Trung ương, 99 báo địa phương, 664 tạp chí và 67
đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương, tổng số nhà báo được cấp thẻ là
12.000 người. Thực tế đó đã khiến cho hoạt động của các cơ quan báo chí nói chung, Tạp
chí Công nghiệp & Tiêu dùng nói riêng lại càng thêm khó khăn.
NGUYỄN ĐỪNG

Tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ truyền thông tại Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng

TỪNG BƯỚC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG
NỘI DUNG, HÌNH THỨC
Bằng tinh thần cố gắng, nỗ lực và sự năng động,
sang tạo 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 2017 - 2018,
hoạt động của Tạp chí đã ngày càng đa dạng hơn với
định hướng là tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm
vào các nhiệm vụ chính trị của ngành Công Thương,
của Hiệp hội. Các ấn phẩm của Tạp chí được xuất bản
đều đặn mỗi tháng/kỳ, với hình thức đẹp, nội dung
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phong phú, 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, trong đó có sự tham gia của nhiều nhà khoa
học, chuyên gia kinh tế, các nhà báo có kinh nghiệm.
Trong đó, phối hợp với các cơ quan như: Cục Công
Thương địa phương; Cục Công nghiệp; Vụ Thị trường
trong nước (Bộ Công Thương); Sở Tư pháp Hà Nội…,
tập trung tuyên truyền sâu rộng về các đề án Khuyến
công; Công nghiệp hỗ trợ; Tự hào hàng Việt; Phổ biến
kiến thức pháp luật và bảo vệ người tiêu dùng... Đặc
biệt, cổng thông tin điện tử: congnghieptieudung.vn đã

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6
thu hút được sự quan tâm lớn của bạn đọc, hiện bình
quân có trên 10.000 lượt truy cập/ngày, gấp 2 lần so với
năm 2016, điều này cho thấy hoạt động của Tạp chí đã
tạo được uy tín và được dự luận đánh giá cao.

NỔI BẬT LÀ ĐA DẠNG CÁC HOẠT ĐỘNG
CHUYÊN MÔN
Bên cạnh việc xuất bản ấn phẩm định kỳ, từ
năm 2014 đến nay, Tạp chí còn đã thực hiện được
nhiều chuyên đề có tính chuyên môn cao phục vụ
các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức sản xuất video
phim truyền thống cho Công ty CP Thủy điện Thác
Bà; Triển khai xuất bản nhiều cuốn kỷ yếu, sách ảnh
cho UBND 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; Công ty Điện lực Yên Bái;
Công ty Xây lắp điện 4; Công ty Chế tạo Máy biến
thế Hà Nội… 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 Thương
địa phương, Viện Nghiên cứu thương mại (Bộ Công
Thương) tổ chức được 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.
Từ năm 2017 đến nay, với đội ngũ nhà báo dày
dạn kinh nghiệm viết về doanh nghiệp hoạt động
trong ngành Công Thương, Lãnh đạo Tạp chí đã phối
hợp với các Công ty Điện lực: Hải Dương; Bắc Kạn;
Hải Phòng; Yên Bái; Phú Thọ; Bắc Ninh; Công ty
Truyền tải điện 1; Tổng công ty Phát điện 3… mở lớp
tập tập huấn truyền thông và trực tiếp hướng dẫn
phương pháp tiếp cận cơ sở để khai thác thu thập
thông tin, tài liệu; Kỹ năng viết tin, bài về ngành Điện;
Kinh nghiệm viết về các tấm gương tiêu biểu; Kỹ năng
biên tập nội dung bài, tin trên website; Cách chọn vị
trí chụp ảnh thời sự, báo chí trong nhà và ngoài trời
Đặc biệt là kinh nghiệm xử lý các vấn đề bức xúc của
báo chí và khách hang đối với ngành Điện; Giải thích
vấn đề ngành Điện độc quyền? Ngành Điện có được
bao cấp không? Đặc biệt là vấn đề tăng giá điện thì
giải thích, thuyết phục thế nào cho dư luận xã hội cảm
thông, chia sẻ… Việc mở lớp tập huấn đã được lãnh

Tạp chí đã hoàn thành biên soạn hàng chục cuốn sách cho
các doanh nghiệp

đạo và học viên các Công ty Điện lực đánh giá cao bởi
giáo trình dễ hiểu, có tính thực tiễn cao, nội dung sát
với hoạt động của ngành Điện.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
Năm 2018 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.
Hy vọng, với sự năng động, sáng tạo, đoàn kết vượt
qua khó khăn, cùng với cách làm mới, khoa học của tập
thể cán bộ, phóng viên, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu
dùng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là
một trong những người bạn đồng hành tin cậy của cộng
đồng các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong
tiến trình hội nhập quốc tế 
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HƯỚNG TỚI

MỘT ẤN PHẨM CÓ TÍNH CHUYÊN BIỆT,
BỔ ÍCH VÀ HIỆU QUẢ

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng số tháng 6/2018 là số kỷ niệm 93 năm ngày Báo chí Cách mạng
Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2018). Nhân dịp này, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp
xây dựng Tạp chí nhằm hướng tới một ấn phẩm truyền thông có tính chuyên biệt, bổ ích, thể hiện rõ
hiệu quả của Báo chí trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Dưới đây là một vài ý kiến của các nhà
quản lý, chuyên gia, nhà báo, các cộng tác viên đối với ấn phẩm Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng.
Qua theo dõi trang điện tử và một vài số ấn phẩm đã phát hành, tôi nhận
thấy, ấn phẩm in của Tạp chí được in ấn, thiết kế, trình bày đẹp. Tuy nhiên,
lượng bài viết cần phong phú, đa dạng dưới dạng phân tích, bình luận sâu,... về
các lĩnh vực có tính thời sự, nóng bỏng của xã hội.

Ông LÊ THÀNH VINH
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT
Tập đoàn FLC

Đặc biệt, Tạp chí cần có các bài viết “đinh” liên quan đến người tiêu dùng
để gây được sự chú ý, “thu hút”, quan tâm của bạn đọc. Còn đối với trang
thông tin điện tử, Tạp chí cần tiếp tục nâng cấp, xây dựng chuyên nghiệp hơn,
đăng tải nhiều hơn những bài viết chuyên ngành của các chuyên gia, nhằm
tăng lượng truy cập và sự hấp dẫn cũng như giá trị ưu việt của báo điện tử.
Nhân dịp 21/6, tôi mong rằng, Tạp chí sẽ hoạt động ngày càng chất lượng, hiệu
quả, phát huy mọi sức mạnh trong thời đại Công nghệ 4.0”.

Từ nhiều năm qua, chính sách BHXH của Đảng và Nhà nước luôn có sự
thay đổi phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Tạp chí Công
nghiệp & Tiêu dùng đã luôn đồng hành cùng BHXH Việt Nam nói chung và
BHXH tỉnh Bình Định nói riêng để tuyên truyền sâu rộng những điểm mới
trong Luật và các hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH cụ thể đến từng địa
phương, các DN và các đối tượng thụ hưởng. Chúng tôi ghi nhận sự nỗ lực của
tập thể Ban biên tập và đội ngũ phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng
đã có những bài viết thiết thực và cách truyền tải nội dung sinh động trên cả
2 kênh báo điện tử và ấn phẩm in, góp phần đưa chính sách pháp luật BHXH,
sự đãi ngộ của Đảng và Nhà nước đối với người dân lan tỏa nhanh và hiệu quả.

Ông PHẠM MAI
Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định

Nội dung tuyên truyền cho các doanh nghiệp khá nhiều và đa dạng. Điều này là
cần thiết và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của một Tạp chí thuộc Hiệp hội Doanh
nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

Ông ĐỒNG NGỌC HÒA
Phó GĐ Công ty CP Đầu tư
Sản xuất tổng hợp Thái Dương
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Các chuyên mục của Tạp chí cũng bài bản, bao quát mọi lĩnh vực. Tuy nhiên, để
thu hút giới doanh nghiệp tốt hơn cũng như nhiều đối tượng bạn đọc khác, Tạp chí
cần nghiên cứu, quan tâm và tuyên truyền đậm hơn nữa đến những nội dung mang
lại giá trị có tính thời sự, cấp thiết như: Kinh nghiệm, bài học quản lý; Ứng dụng công
nghệ mới, tiên tiến với ngành công nghiệp - tiêu dùng; Phân tích được các góc độ
chính sách Nhà nước đã bất cập, hoặc có tác động tốt với doanh nghiệp…

NGÀY BÁO CHÍ CÁCH MẠNG VIỆT NAM 21/6

Nhà báo XUÂN LAN
Đài Tiếng nói Việt Nam

Qua các chuyên mục như: Chính sách - pháp luật; Doanh nghiệp - doanh nhân…,
tôi thấy Tạp chí đã thể hiện được rõ nét mục đích sát sườn của cộng đồng doanh
nghiệp và bảo vệ quyền lợi cho hàng chục triệu người tiêu dùng trong cả nước, bảo
vệ thương hiệu và sản phẩm của doanh nghiệp trong thời kỳ đất nước đang hội nhập
sâu với khu vực và thế giới…
Hình thức thể hiện, bố cục của tin, bài trong ấn phẩm rất ngắn gọn, xúc tích, đủ ý
tứ, ngôn từ dễ hiểu, dễ đọc. Tuy nhiên, cần có sự đầu tư hơn nữa bằng việc kết nối nhiều
hơn với các cộng tác viên là các chuyên gia đầu ngành để có các bài viết chuyên sâu hơn.
Cần có nhiều bài viết, phóng sự điều tra để lôi cuốn độc giả theo dõi và mang đến cho
họ kênh thông tin hữu ích về công nghiệp tiêu dùng, góp phần bảo vệ được thương hiệu
của các doanh nghiệp, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

Tôi là độc giả và cũng là cộng tác viên của Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng. Tôi
thấy rằng, Tạp chí không chỉ nêu ra được những vấn đề kinh tế vĩ mô, những điểm
nóng của ngành và đất nước thông qua các bài phỏng vấn với các chuyên gia, các bài
phân tích chuyên sâu về các lĩnh vực kinh tế mà còn phản ảnh kịp thời những hoạt
động của các doanh nghiệp như: Phong trào thi đua lao động sản xuất; những ý kiến
hay, việc làm tốt; phong trào sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả cao; công
tác xã hội từ thiện... được lan tỏa rộng rãi đến với cộng đồng...
Những chuyên mục như: Tự hào hàng Việt Nam; Thị trường, chống hàng giả
bảo vệ người tiêu dùng; sản phẩm mới; doanh nghiệp - doanh nhân... là rất bổ ích
cho doanh nghiệp và người tiêu dùng. Mong rằng, Tạp chí tiếp tục phát huy hơn nữa
những bài viết có nội dụng hấp dẫn và bổ ích, đồng thời phản ánh kịp thời những tâm
tư nguyện vọng của người tiêu dùng và doanh nghiệp đến các cơ quan quản lý...

Ông TRẦN MINH THÙY
Nguyên cán bộ Nhà máy Bia
Sài Gòn tại Đăklăk

Anh LÊ THANH HẢI
Phòng Truyền thông
Tổng công ty May 10

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng là một kênh thông tin hữu ích, bởi thông qua
ấn phẩm báo in và cổng thông tin điện tử congnghieptieudung.vn đã cập nhật khá
kịp thời các hoạt động về tình hình sản xuất kinh doanh của các địa phương và xu
thế của thị trường, biện pháp đưa khoa học công nghệ vào thực tiễn, nhằm giảm chi
phí nhân công, giá thành sản phẩm, từ đó định hướng cho người sản xuất, trong đó
có cá nhân tôi.
Trên địa bàn Đắk Lắk hiện nay ngoài thế mạnh là cà phê, hồ tiêu, thì việc trồng
các loại cây ăn trái như Bơ, Sầu riêng, vải... đang phát triển khá mạnh. Trong thời
gian tới, để giúp cho những người dân trên địa bàn Tây Nguyên nói chung, Đắk Lắk
nói riêng, Tạp chí nên có thêm chuyên mục về “nông sản với người tiêu dùng”;
đặc biệt là cần có những bài viết phân tích, dự báo về xu hướng phát triển của thị
trường nông sản trong nước và quốc tế; cũng như yêu cầu, chất lượng sản phẩm
của người tiêu dùng; diễn biến về thời tiết, phương pháp ứng dụng khoa học công
nghệ trong khai thác, chế biến nông sản, trở thành kênh thông tin không thể thiếu
đối với người sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Tuy tiếp xúc với ấn phẩm của Tạp chí chưa nhiều nhưng tôi thấy ấn phẩm
Công nghiệp & Tiêu dùng có hình thức thật sáng sủa, dễ nhìn. Cách trình bày nội
dung dễ theo dõi, nhận biết.
Đặc biệt, nội dung, cần cô đọng xúc tích. Độc giả chúng tôi không có thời gian
để đọc các bài viết quá dài, nghĩa là nội dung vấn đề đang được quan tâm cần nói
đúng, nói trúng một cách trực tiếp, nhanh gọn, cộng với cách trình bày, minh họa
gây được sự chú ý hơn.

Anh VIỆT ANH
Quận Thanh Xuân, Hà Nội
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“TIẾP TỤC THỰC HIỆN 3 ĐỘT PHÁ,

TẠO ĐIỀU KIỆN CHO DOANH NGHIỆP
CNHT TIẾP CẬN VỚI THỊ TRƯỜNG”
Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh trong phiên thảo luận
sáng ngày 26/5, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV khi giải đáp về những vấn đề lớn mà các
đại biểu Quốc hội quan tâm.
trong thị trường CNHT cả ở trong và ngoài nước đều
còn rất hạn chế.
Bên cạnh đó, các thể chế và chính sách của
chúng ta chậm đáp ứng được yêu cầu trong việc hỗ
trợ DN tiếp cận chuỗi sản phẩm của CNHT để tham
gia vào các chuỗi cung ứng toàn cầu. Cùng với đó,
việc cạnh tranh đang ngày càng gay gắt trong môi
trường hội nhập sâu rộng với thế giới cũng đang gây
ra áp lực rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh

VAI TRÒ NGÀY CÀNG TĂNG CỦA CÔNG
NGHIỆP HỖ TRỢ, CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, Chính phủ đã
có những đánh giá xác đáng về vai trò ngày càng tăng
trong tăng trưởng của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT)
và các ngành chế biến, chế tạo. Sự tăng trưởng tới 14,5%
của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong những
năm qua được coi là động lực và trụ cột chính cho tăng
trưởng kinh tế trong thời gian tới, cũng như thực hiện
chiến lược phát triển công nghiệp của Việt Nam.
Tuy vậy, vẫn còn tồn tại rất nhiều những yếu tố
chưa bền vững. Hiện cả nước có khoảng hơn 1.800
doanh nghiệp CNHT và trong số đó chỉ có 0,32% tham
gia trong công nghiệp chế biến chế tạo. Với đặc thù
của các doanh nghiệp (DN) là hạn chế về năng lực,
trình độ công nghệ, về quy mô, đặc biệt là chỉ nhỏ,
siêu nhỏ và vừa thì khả năng tiếp cận của DN CNHT
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Trước những vấn đề như vậy, thời gian tới cần tiếp
tục nỗ lực thúc đẩy phát triển theo đúng định hướng,
đó là tiếp tục thực hiện ba đột phá như các nghị quyết
của Trung ương để tạo điều kiện cho cộng đồng DN
và đặc biệt là DN nhỏ và vừa, DN CNHT tiếp cận với
thị trường, bằng những giải pháp trong hợp tác quốc
tế. Bên cạnh đó, cần khai thác những cơ hội trong quá
trình hội nhập để tạo điều kiện cho DN tiếp cận với
công nghệ và thị trường thế giới, tham gia vào các
chuỗi cung ứng, trong đó có các vai trò của DN vốn
đầu tư nước ngoài FDI và các DN đầu đàn tại các chuỗi
cung ứng thế giới cũng như tại Việt Nam. Đồng thời,
có những chính sách, biện pháp cụ thể để các DN Việt
Nam tham gia vào các cơ chế thí điểm trong một số thị
trường, với một số sản phẩm CNHT như năng lượng,
cơ khí chế tạo; triển khai các chương trình hợp tác với
DN FDI…; tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa việc nâng cao
chất lượng nhân lực, tạo nguồn lực cơ bản thúc đẩy
CNHT phát triển…

XUẤT KHẨU CÓ CHUYỂN DỊCH TÍCH
CỰC THEO ĐÚNG ĐỊNH HƯỚNG
Cũng tại phiên thảo luận, nói về vấn đề liên quan
đến hoạt động xuất khẩu, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh
cho biết, thời gian qua, xuất khẩu đã phát triển theo

đúng định hướng chiến lược phát triển bền vững; giảm
xuất khẩu sản phẩm thô; các ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo cũng như các sản phẩm ngành nông sản,
thủy sản, những ngành kinh tế trọng điểm đã được cải
thiện, nâng cao.
Việt Nam đã có quan hệ thương mại với trên 200
quốc gia, cũng có tới 9 nhóm ngành hàng lớn của ngành
nông nghiệp khẳng định vị thế trên thế giới với kim
ngạch nhiều tỷ USD. Riêng các sản phẩm có kim ngạch
trên 1 tỷ USD đã đạt tới 28 ngành hàng và trên 5 tỷ
USD thì có tới 8 ngành hàng. Điều này cho thấy chiến
lược hội nhập và tham gia hội nhập quốc tế của chúng
ta rất đúng hướng và kịp thời, đặc biệt là với các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới với hàng loạt các đối
tác thương mại song phương và đa phương.

tháo dỡ các rào cản quan thuế, hàng rào kỹ thuật, an
toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc; vấn đề gắn kết
giữa sản xuất với thị trường, tổ chức theo chuỗi giá trị...
Liên quan đến câu chuyện giải cứu và tín hiệu thị
trường, Bộ trưởng cũng thừa nhận thực tế yếu kém
trong sự phối hợp của các cơ quan quản lý Nhà nước
và các bộ ngành trong việc nghiên cứu theo dõi tín
hiệu thị trường và dự báo thị trường, nắm bắt nhu cầu.
Vì vậy, ông cho rằng cần nhiều hơn nữa sự nỗ lực của
các bộ ngành, trong đó có Bộ Công Thương và Bộ
NN&PTNT để khắc phục tốt hơn vấn đề này 

QUỲNH ANH (tổng hợp)

Cùng với đó, chất lượng và giá trị gia tăng trong lĩnh
vực xuất khẩu đang ngày càng được cải thiện đi cùng
với sự phát triển về thương hiệu của Việt Nam.
Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng thừa nhận những hạn
chế, tồn tại cần tập trung khắc phục trong thời gian tới
như: Chất lượng sản phẩm chưa đảm bảo được sự đồng
nhất và ổn định, gây trở ngại lớn trong việc xây dựng
thương hiệu và phát triển theo chuỗi; xuất khẩu chưa
bền vững, phụ thuộc một số thị trường trọng yếu, một
số thị trường tăng trưởng nóng; khó khăn trong vấn đề

Chế biến rau quả phục vụ xuất khẩu

Sản xuất ô tô rất cần công nghiệp hỗ trợ
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

“CHÌA KHÓA”

CHO CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN
Theo các chuyên gia, để có một nền công nghiệp ô tô phát triển thì bắt buộc phải có một
ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) vững mạnh. Nhiều năm qua, mặc dù Việt Nam đã
không ngừng thúc đẩy ngành CNHT nói chung và CNHT lĩnh vực ô tô nói riêng nhưng
các doanh nghiệp (DN) CNHT ô tô trong nước vẫn phải đối mặt với quá nhiều khó khăn.
QUỲNH ANH

CÒN NHIỀU HẠN CHẾ
Tại Hội thảo chuyên ngành với chủ đề: “Công
nghiệp phụ trợ - Chìa khóa vàng phát triển ngành
công nghiệp ô tô Việt Nam” diễn ra cuối tháng 5 vừa
qua, ông Phạm Tuấn Anh - Phó Cục trưởng Cục Công
nghiệp (Bộ Công Thương) nhận định, mặc dù phát triển
chậm nhưng CNHT ngành sản xuất ô tô ở Việt Nam
đã đạt được thành tựu quan trọng, bước đầu đã đáp
ứng được nhu cầu một số DN lắp ráp ô tô ở Việt Nam.
Tuy nhiên, nhìn chung, chất lượng sản phẩm phụ
tùng linh kiện ô tô cung ứng trên thị trường còn kém,
các DN mới chỉ sản xuất được một số chủng loại phụ
tùng đơn giản, có hàm lượng công nghệ thấp như
gương, kính, ghế ngồi, bộ dây điện, ắc quy… Đa số DN
nội về CNHT chỉ cung ứng sản phẩm cho lắp ráp ô tô
trong nước. Hiện cả nước mới chỉ có khoảng hơn 300

DN thuộc ngành CNHT sản xuất ô tô. Bình quân mỗi
DN lắp ráp ô tô tại VN có chưa đến 2 nhà sản xuất linh
kiện phụ trợ cho mình. Hơn 90% các DN cung cấp linh
kiện ô tô tại VN là các DN có vốn đầu tư nước ngoài
FDI. Trong khi, mới chỉ có một số DN trong nước tham
gia vào mạng lưới cung ứng cho sản xuất, lắp ráp ô tô.
Điều này dẫn đến tỷ lệ nội địa hóa thấp, hơn 90% linh
kiện, phụ tùng ô tô lắp ráp hiện nay vẫn do các công ty
mẹ hoặc từ công ty xuyên quốc gia ở nước ngoài cung
cấp. Chẳng hạn, đối với xe cá nhân đến 9 chỗ ngồi tỷ lệ
nội địa hóa mới đạt bình quân khoảng 7 - 10%.
Theo T.S Trương Thị Chí Bình - Tổng thư ký Hiệp
hội CNHT Việt Nam (VASI) nguyên nhân chủ yếu là
do mức tiêu thụ ô tô trong nước còn thấp, DN chưa
mở rộng thị trường ở ngoài nước, nên thị trường tiêu
thụ ô tô còn hạn chế kéo theo thị trường CNHT ngành
sản xuất ô tô ở nước ta có quy mô nhỏ, hạn chế khả

Muốn có nền công nghiệp ô tô phát triển thì buộc phải có một ngành CNHT vững mạnh
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Một số linh kiện phụ tùng ô tô tại Saigon Autotech - Accessories 2018

năng phát triển DN sản xuất phụ tùng linh kiện; thêm
vào đó, năng lực khoa học - công nghệ của các DN Việt
còn yếu kém; đặc biệt là sự liên kết giữa DN lắp ráp và
DN CNHT còn thiếu và yếu… Tất cả những điều này
đã hình thành nên chiếc vòng luẩn quẩn khiến CNHT
ô tô VN vẫn chưa thể phát triển.

và 100% với xe máy điện. Vì vậy, Vinfast đang hướng
đến xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các DN CNHT
tại Việt Nam nhằm xây dựng phát triển đồng bộ ngành
CNHT. Đồng thời, có nhiều chính sách hỗ trợ để thu
hút các nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất linh kiện
trong khu CNHT của VinFast.

Thời gian qua, để đáp ứng nhu cầu sản xuất ô tô
CẦN SỰ PHỐI HỢP NHUẦN NHUYỄN
CỦA TOÀN BỘ NGÀNH CNHT TRONG NƯỚC trong nước và từng bước tham gia vào hệ thống cung
Trong bối cảnh hiện tại, nhiều chuyên gia cho rằng,
muốn tồn tại và phát triển, các DN CNHT trong nước
cần chủ động đầu tư đổi mới công nghệ, hướng tới tự
động hóa; tăng cường liên kết với nhau để nâng cao
năng suất, chất lượng sản phẩm. Một tín hiệu đáng
mừng là hiện nay đã có một số DN chủ động đầu tư
dây chuyền máy móc công nghệ để sản xuất sản phẩm
phụ tùng linh kiện, chi tiết về ô tô. Nhờ vậy, một số sản
phẩm đã có khả năng cạnh tranh so với sản phẩm nhập
khẩu, đáp ứng yêu cầu của các DN sản xuất lắp ráp ô
tô. Điển hình là Công ty CP Ô tô Trường Hải (Thaco),
hiện DN này đã có khu phức hợp sản xuất, lắp ráp xe ô
tô; có 13 nhà máy CNHT, ngoài việc có thể chủ động
linh kiện trong sản xuất, Thaco còn có thể cung cấp
cho các DN trong nước.
Nói thêm về giải pháp thúc đẩy ngành công nghiệp
ô tô trong nước phát triển, ông Võ Quang Huệ - Phó
Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup cho rằng, thành
công trong sản xuất xe hơi không chỉ dừng lại ở chính
nội tại một nhà sản xuất mà cần phải có sự phối hợp
nhuần nhuyễn, chặt chẽ của cả một mạng lưới CNHT
hoàn hảo; trong đó có những DN dẫn đầu và một
mạng lưới, hệ thống các DN bao quanh, cung cấp linh
kiện, sản phẩm cho các DN lớn.
Ông Huệ cho biết thêm, với dự án Tổ hợp nhà máy
sản xuất ô tô, xe máy điện Vinfast, mục tiêu đặt ra
trong dài hạn là tỷ lệ nội địa hóa đạt hơn 60% với ô tô

ứng sản phẩm hỗ trợ trong chuỗi giá trị toàn cầu của
ngành công nghiệp ô tô thế giới, Chính phủ và các
bộ, ngành đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ ngành
CNHT trong nước nói chung và công nghiệp ô tô nói
riêng, với mục tiêu đến năm 2020, cơ bản hình thành
ngành CNHT cho sản xuất ô tô. Phấn đấu đáp ứng
khoảng 35% (tính theo giá trị) nhu cầu về linh kiện, phụ
tùng cho sản xuất lắp ráp ô tô trong nước.
Các chuyên gia cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ về
chính sách từ Chính phủ, bản thân DN trong ngành
CNHT ô tô cần chủ động hơn nữa trong việc đổi mới,
đầu tư, hướng tới tự động hóa, tăng cường tiềm lực
khoa học công nghệ và tìm kiếm khách hàng. Các DN
cần có chính sách đầu tư hợp lý để đáp ứng nhu cầu sản
xuất ô tô trong nước và quan trọng nhất, DN CNHT
phải thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ với nhà sản
xuất chính mới có thể tham gia lâu dài vào hệ thống
cung ứng sản phẩm hỗ trợ trong chuỗi giá trị toàn cầu
của ngành công nghiệp ô tô 

Theo dự báo của Bộ Công Thương, năm
2020, mức thu nhập bình quân đầu người tại
Việt Nam sẽ đạt khoảng 3.000 USD; thời kỳ
bùng nổ xe hơi sẽ diễn ra ngay sau đó, nhu cầu
thị trường ô tô trong nước vào năm 2025 có thể
lên tới 600.000 xe/năm.
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TÍN HIỆU KHẢ QUAN VÀ

NHỮNG CẢNH BÁO KINH TẾ NĂM 2018
Với sự nỗ lực của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, 5 tháng đầu năm 2018, kết quả kinh
tế đã đạt được nhiều thành tựu, tạo đà hoàn thành các chỉ tiêu phát triển cho cả năm. Tuy
nhiên vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững.
XUÂN LAN

NHỮNG TÍN HIỆU KHẢ QUAN
Năm tháng đầu năm 2018, sản xuất tiếp tục tăng
trưởng, chỉ số sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng khá
trong tháng 3 và tháng 4, cụ thể là công nghiệp chế
biến, chế tạo, sản xuất và phân phối điện, cung cấp
nước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, tăng với tốc độ cao nhất
11,8%, tiếp tục là động lực tăng trưởng của toàn bộ
nền kinh tế.
Giá thực phẩm tăng trở lại, tạo điều kiện cho sản
xuất thực phẩm phục hồi tăng trưởng. Tiêu thụ trong
nước thể hiện chủ yếu ở tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng đầu năm nay
vừa tăng cao hơn tốc độ tăng của cùng kỳ năm trước,
vừa tăng cao hơn tốc độ tăng GDP. Kim ngạch xuất
khẩu hàng hóa 5 tháng đạt hơn 93 tỷ USD. Chỉ số CPI
bình quân 5 tháng năm nay tăng 3,01% so với bình
quân cùng kỳ năm ngoái, được nhận định là trong
tầm kiểm soát.
Tuy nhiên theo ông Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ
nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, vẫn cần có sự
kiểm soát giá ở một số ngành cụ thể: “Muốn giữ được
ổn định kinh tế vĩ mô thì việc điều hành nền kinh tế
trong những ngành hàng, lĩnh vực mà Nhà nước còn
đang nắm giữ, điều tiết như giá dịch vụ y tế, giá học
phí, giá và phí đối với những tuyến đường và những
dịch vụ mà Nhà nước cung cấp thì phải có lộ trình điều
chỉnh để đảm bảo cân đối thu chi và phải hài hòa để
không tác động đột ngột đến ổn định vĩ mô”.

CẦN THẬN TRỌNG TRONG NHỮNG
THÁNG CUỐI NĂM
Trong Phiên thảo luận kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến
đại biểu Quốc hội đánh giá cao những nỗ lực mà Chính
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Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo tỉnh Hải Dương
tham quan các gian hàng tại Lễ hội vải thiều Thanh Hà - Hải
Dương 2018.

phủ đã đạt được nhưng cũng rất nhiều ý kiến cảnh
báo về khả năng lạm phát có thể quay trở lại. Đại biểu
Quốc hội Hoàng Văn Cường của Hà Nội cho rằng, các
ý kiến cảnh báo là thể hiện sự thận trọng, song trong
bối cảnh hiện nay chưa đáng lo ngại. Vì lạm phát phụ
thuộc rất lớn vào một loạt các loại hàng hóa cơ bản,
nhất là giá xăng. Nếu giá xăng dầu tăng quá cao nó sẽ
tác động đến tất cả các loại hàng hóa khác. Tuy nhiên,
giá xăng dầu nhiều khi lại không phụ thuộc vào sự kiểm
soát của chúng ta mà phụ thuộc vào thị trường thế giới
nên nếu bị đẩy lên quá cao thì dù chúng ta có tung
quỹ bình ổn ra cũng không thể kéo giá xăng dầu xuống
thấp. Rõ ràng đây là nhân tố tác động rất lớn khiến chỉ
số giá khó kiểm soát.
Kinh tế vĩ mô tuy có chuyển biến, nhưng chưa được
cải thiện vững chắc. Tỷ lệ thực hiện so với kế hoạch
cả năm về vốn đầu tư từ ngân sách còn thấp. Cân đối
ngân sách vẫn còn khó khăn khi thu từ sản xuất, kinh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
doanh đạt thấp, tỷ lệ chi trả lãi vay và vốn gốc đến hạn
chiếm trong tổng chi, tổng thu còn lớn. Việc tăng tỷ
lệ nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài/GDP tuy đã
được chặn lại, có loại đã giảm, nhưng vẫn còn lớn. Theo
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, những
tháng còn lại của năm nay sẽ có một số yếu tố gây sức
ép lên mặt bằng giá cả, do vậy yêu cầu các Bộ, ngành
cần bám sát kịch bản tăng chỉ số giá tiêu dùng CPI năm
2018 ở mức 3,55% để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp
cụ thể. Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến của
lạm phát cơ bản, việc thực hiện chỉ tiêu tăng trưởng
tín dụng 17%, tập trung tín dụng cho hoạt động sản
xuất kinh doanh, giúp cân đối tiền - hàng, hỗ trợ cho
tăng trưởng và kiểm soát lạm phát, tiếp tục biện pháp
trung hoà ngoại hối thu được từ nước ngoài, cổ phần
hoá bán vốn nhà nước. Từ thực tế cũng cho thấy, rất
cần sự điều tiết một cách linh hoạt từ Chính phủ, đến
các bộ ngành và doanh nghiệp trong những tháng còn
lại của năm. Điều quan trọng nhất là tháo gỡ khó khăn
cho khối doanh nghiệp để họ yên tâm sản xuất, tạo sức
bật vươn lên trong nền kinh tế.

NHỮNG GIẢI PHÁP ĐỂ DUY TRÌ VÀ
PHÁT TRIỂN KINH TẾ NĂM 2018
Theo bà Phạm Chi Lan - chuyên gia kinh tế, để
ổn định kinh tế vĩ mô, cần cải thiện môi trường kinh
doanh, để doanh nghiệp yên tâm làm ăn: “Năm 2018
rất cần tập trung vào những nhân tố về chất lượng, về
đổi mới mô hình tăng trưởng, về cải thiện môi trường
kinh doanh để có thể tăng trưởng một cách vững chắc.

Việt Nam là một nền kinh tế rất mở với 180% GDP của
xuất nhập khẩu, như vậy chúng ta không thể tránh khỏi
ảnh hưởng từ bên ngoài. Vì vậy, tôi thực sự mong chính
sách điều hành của năm nay phải theo hướng tích cực
và thận trọng hơn so với năm ngoái”.
Một số chuyên gia khác và các đại biểu Quốc hội
thì cho rằng, nền kinh tế của chúng ta đang trên đà phát
triển tốt, đặc biệt như các ngành nông nghiệp, dịch vụ,
phát triển du lịch có xu hướng tăng lên. Các ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là nhóm FDI đang trên
đà ổn định, thậm chí tăng trưởng mạnh hơn nên những
yếu tố đó cho thấy, tăng trưởng 2018 không có những
thách thức quá nhiều, mặc dù thị trường xuất khẩu của
nước ta có ảnh hưởng bởi chính sách bảo hộ thông qua
các rào cản thương mại... Nhưng với những thuận lợi nêu
trên, tin rằng năm 2018 kinh tế Việt Nam sẽ phát triển.
Nhu cầu về tiền những tháng cuối năm sẽ tăng hơn
năm 2017, đòi hỏi Ngân hàng Nhà nước cần phải tiếp
tục ổn định giá trị đồng tiền, ổn định tỷ giá. Việc chống
đô la hóa, vàng hóa thời gian qua là rất thành công của
Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên, điều hành về cung
tiền đối với các Ngân hàng thương mại cũng đòi hỏi
Ngân hàng Nhà nước phải hết sức mềm dẻo để không
tạo ra khan hiếm tiền, bởi nếu Ngân hàng thương mại
khan hiếm tiền sẽ đẩy lãi suất huy động tăng lên và lãi
suất cho vay cũng tăng sẽ ảnh hưởng đến các doanh
nghiệp, đồng thời ngân hàng Nhà nước cần đẩy mạnh
giải quyết nợ xấu... làm được điều này sẽ giúp kinh tế
tăng trưởng bền vững 

Kiểm tra chất lương xoài trước khi xuất khẩu
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VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VN
TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ
Thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã và đang ngày
càng thể hiện được vai trò của mình trong sự phát triển của nền
kinh tế Việt Nam. Trong cuộc trao đổi với phóng viên báo chí
mới đây, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Trần Văn
Dũng đã khẳng định điều này.
Ông TRẦN VĂN DŨNG
Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước
PV: Qua gần 18 năm ra đời và phát triển, ông đánh
giá như thế nào về TTCK Việt Nam?
Ông TRẦN VĂN DŨNG: Những kết quả mà TTCK
Việt Nam đạt được sau 18 năm là rất đáng ghi nhận.
Chúng ta đã hình thành được một thị trường cổ phiếu
được tổ chức ở cả 2 Sở Giao dịch chứng khoán (GDCK)
với quy mô vốn hóa đạt 75% GDP và đang tăng trưởng
rất nhanh. Đây là nơi giúp doanh nghiệp cổ phần đại
chúng thực hiện huy động vốn để mở rộng sản xuất
kinh doanh và giúp công chúng có thêm cơ hội đầu tư.
Chúng ta đã phát triển thành công một thị trường
trái phiếu chính phủ (TPCP), có quy mô niêm yết khoảng
22% GDP, đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc huy
động vốn cho ngân sách nhà nước và cho đầu tư phát
triển, góp phần quan trọng vào việc ổn định kinh tế vĩ
mô và cũng đã phát triển thành một TTCK phái sinh
giao dịch rất sôi động dù rất mới mẻ, cung cấp thêm
công cụ quản lý rủi ro và lựa chọn mới cho đầu tư.
Chúng ta đã phát triển được một TTCK phát triển
nhanh, bền vững và khá đồng bộ về cơ cấu. Đặc biệt,
TTCK Việt Nam đã góp phần quan trọng vào việc tái
thúc đẩy phát triển khu vực tư nhân và tái cấu trúc
doanh nghiệp nhà nước (DNNN). Tính từ năm 2005
đến nay (15/5/2018), hai Sở GDCK đã trực tiếp thực
hiện đấu giá cổ phần hóa cho 646 DNNN, thoái vốn
328 cuộc. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc
thực hiện thắng lợi chương trình cổ phần hóa của
Chính phủ và chuyển đổi mô hình tăng trưởng của
kinh tế nước nhà.
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PV: TTCK được xem là “hàn thử biểu” của nền
kinh tế. Trong thời gian qua, vai trò của TTCK đã được
phản ánh thế nào vào sự phát triển của nền kinh tế Việt
Nam, thưa ông?
Ông TRẦN VĂN DŨNG: TTCK Việt Nam đã thực
sự trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn cho
nền kinh tế, nó đã giúp doanh nghiệp và Chính phủ
huy động 2,1 triệu tỷ đồng thông qua nhiều hình thức
khác nhau. Giá trị vốn hóa của thị trường cổ phiếu và
thị trường trái phiếu cộng lại đã xấp xỉ 100% GDP và
đang tăng trưởng rất nhanh, so với mức dư nợ tín dụng
ngân hàng hiện tại khoảng 140 - 145% GDP. TTCK đang
bắt đầu song hành với thị trường tín dụng, bổ sung hỗ
trợ cho nhau hiểu quả để giải quyết bài toán về nguồn
vốn tổng thể cho tăng trưởng kinh tế, trong đó thị
trường tín dụng tập trung xử lý nhu cầu vốn ngắn hạn
đến trung hạn và TTCK tập trung xử lý nhu cầu về
vốn từ trung hạn đến dài hạn. Sự chuyển dịch trong cơ
cấu vốn cho đầu tư phát triển đã bắt đầu phát huy tác
dụng giúp nguồn lực tài chính của quốc gia được phân
bố một cách hiệu quả hơn và góp phần giảm thiểu rủi
ro cho hệ thống tín dụng ngân hàng.
TTCK phát triển đã khẳng định được vai trò trong
việc điều tiết và ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần quan
trọng vào việc cải thiện tính công khai, minh bạch của
cả nền kinh tế. Nhiều chuẩn mực về quản trị doanh
nghiệp, công bố thông tin, chế độ báo cáo của doanh
nghiệp niêm yết đã được Chính phủ ghi nhận và cho
áp dụng rộng rãi trong khối doanh nghiệp nhà nước

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI
và cộng đồng doanh nghiệp nói chung. Chất lượng
về quản trị doanh nghiệp cũng như độ tin cậy của hệ
thống báo cáo tài chính trong những năm gần đây đã
cải thiện đáng kể. Một TTCK minh bạch hơn đã góp
phần cải thiện môi trường đầu tư của Việt Nam, nhất
là trong lăng kính của nhà đầu tư quốc tế.
PV: Có ý kiến cho rằng, dù thị trường tăng trưởng
mạnh mẽ về “lượng”, tuy nhiên, “chất” chưa tăng
tương xứng. Ông có chia sẻ gì về điều này?
Ông TRẦN VĂN DŨNG: Cũng phải nhìn nhận
rằng, còn nhiều vấn đề chúng ta phải tiếp tục giải quyết
để phát triển cả về “lượng” và “chất” cũng như hài hòa
giữa hai nhân tố trên. Ví dụ như, quy mô của thị trường
đã phát triển nhanh song chưa tương xứng, khi số lượng
doanh nghiệp trên sàn tuy đã đến con số hàng ngàn
nhưng chưa thể nói là nhiều.
Về “chất”, chúng ta còn có nhiều việc phải làm
để tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, công
khai, minh bạch và cải thiện hiệu quả hoạt động... Hệ
thống giám sát, quản lý thị trường; chất lượng phục vụ
nhà đầu tư, phục vụ doanh nghiệp của cơ quan quản lý
cũng cần được tiếp tục cải thiện.
PV: Vậy đâu là những giải pháp căn cơ để gia tăng
chất lượng tăng trưởng cho thị trường, hướng tới mục
tiêu TTCK phát triển ngày càng bền vững, công khai,
minh bạch, thưa ông?
Ông TRẦN VĂN DŨNG: Theo tôi, chúng ta cần
xác định mục tiêu ưu tiên là đảm bảo duy trì sự ổn
định và bền vững của TTCK, phát triển thị trường theo
chiều sâu và kiên trì công tác tái cấu trúc. Thời gian
tới, Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN sẽ tiếp tục tập
trung vào 5 giải pháp sau:

Một là, đẩy nhanh tiến độ xây dựng Luật Chứng
khoán sửa đổi để giải quyết các vướng mắc của hệ
thống hiện hành, đồng bộ với Luật Doanh nghiệp và
Luật Đầu tư để tạo môi trường pháp lý an toàn và
thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và nhà đầu tư; Nâng
cao vai trò của cơ quan quản lý trong việc quản lý,
giám sát và xử lý vi phạm trên thị trường, nâng cao chất
lượng quản trị doanh nghiệp.
Hai là, tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc TTCK trên
4 trụ cột: Tái cấu trúc cơ sở nhà đầu tư; Tái cơ cấu về
hàng hóa trên thị trường; Tái cơ cấu về cơ sở các tổ
chức tài chính trung gian; Đặc biệt là tái cấu trúc về khu
vực thị trường, trong đó việc thành lập Sở GDCK Việt
Nam trên cơ sở tái cấu trúc hai Sở GDCK hiện tại để
nâng cao hiệu quả và chuyên nghiệp trong hoạt động.
Ba là, tăng cung hàng hóa cho thị trường và cải
thiện chất lượng nguồn cung bằng đẩy mạnh công tác
cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp
gắn với niêm yết và đăng ký giao dịch trên tinh thần
Nghị định số 126/2017/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/
NĐ-CP của Chính phủ.
Bốn là, tiếp tục đưa vào giao dịch các sản phẩm
giao dịch mới trên TTCK, trong đó năm 2018 ưu tiên
sản phẩm chứng quyền có bảo đảm và hợp đồng tương
lai TPCP.
Năm là, tiếp tục tăng cường công tác thanh tra,
giám sát và xử lý vi phạm trên TTCK. Chúng tôi cho
rằng, đây là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo sự
công bằng, minh bạch cho TTCK, từ đó thúc đẩy thị
trường phát triển bền vững.
PV: Xin cảm ơn ông!

DUY THÁI (thực hiện)

Ảnh minh họa
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Nguồn nhân lực được đào tạo bài bản là nhân tố quyết định cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu SXKD của EVNNPT

EVNNPT:

10 NĂM

MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VƯỢT KHÓ,
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Ngành Điện Việt Nam đã có đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã
hội của đất nước và trong thành tựu chung đó, phải khẳng định có vai trò hết sức to lớn
của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia trong chặng đường 10 năm vượt khó, xây
dựng thương hiệu.
PHAN - TUẤN

HỆ THỐNG ĐƯỜNG DÂY 500 KV - BƯỚC gia, các nhà khoa học, thậm chí có cả một bộ phận
không nhỏ người dân các địa phương.
NGOẶT MỚI CỦA NGÀNH ĐIỆN
Vào những năm 80 của thế kỷ trước, tình hình thiếu
điện ở miền Nam và miền Trung là rất nghiêm trọng,
mỗi tuần phải cắt điện từ 4 - 5 ngày, trong khi miền Bắc
lại thừa điện. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ý tưởng xây
dựng đường dây siêu cao áp từ Hòa Bình vào Phú Lâm
Tp. Hồ Chí Minh lại chưa nhận được sự đồng tình, ủng
hộ của nhiều lãnh đạo cấp cao, cũng như các chuyên
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Với quyết tâm không để miền Nam và “khúc ruột
miền Trung” thiếu điện, bằng quyết tâm cao, cùng
tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm
của người đứng đầu Chính phủ lúc bấy giờ là Chủ tịch
Hội đồng Bộ trưởng Võ Văn Kiệt, ngày 31/1/1992, Bộ
Năng lượng đã khẩn trương làm Tờ trình số 03/NL-KH
trình lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng xin chủ trương,
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Để lưới điện không ngừng vươn cao

cơ chế đầu tư các công trình quan trọng của đất nước,
trong đó có Dự án đường dây 500 kV Bắc - Nam. Sau
khi được sự chấp thuận của lãnh đạo Đảng, Chính phủ,
ngày 05/4/1992 đã đi vào trang sử vàng của ngành Điện
Việt Nam và đất nước ta: Dự án đường dây 500 kV có
tổng chiều dài là 1.462,5 km đi qua 17 tỉnh, thành phố
đã chính thức được khởi công. Các Công ty Tư vấn
Xây dựng điện thực hiện các công đoạn khảo sát, thiết
kế, còn 04 Công ty Xây lắp Điện 1, 2, 3, 4 là những
đơn vị chủ lực thi công công trình, riêng 04 Công ty
Truyền tải Điện 1, 2, 3, 4 được giao đảm nhận giám sát,
kiểm tra, nghiệm thu thi công và sau đó sẽ tiếp nhận
quản lý, vận hành công trình.
Việc khánh thành và đưa vào vận hành hệ thống
truyền tải điện 500 kV Bắc - Nam vào tháng 5/1994
đã tiếp thêm sức mạnh cho phát triển kinh tế, xã hội
của miền Trung và miền Nam, tạo điều kiện để nước
ta bước vào giai đoạn phát triển quan trọng của thời
kỳ mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, trong đó giai đoạn
1996 - 2000, duy trì được tốc độ tăng trưởng tổng sản
phẩm trong nước 7%/năm. Năm 2000 - 2005, nền kinh
tế liên tục có tốc độ tăng trưởng cao, GDP bình quân
mỗi năm đạt 7,5%. Năm 2005, tốc độ tăng trưởng đạt
8,4% GDP theo giá hiện hành...

Gần một phần tư thế kỷ trôi qua, kể từ ngày đóng
điện vận hành tuyến đường dây mạch 1 dài gần 1.500
km với 5 trạm biến áp và trạm cắt 500 kV trải dài từ Bắc
vào Nam, đến nay, hệ thống điện quốc gia đã có thêm
2 mạch đường dây 500 kV mạch 2 và mạch 3 - với tổng
chiều dài hơn 8.000 km đường dây, mỗi năm truyền tải
hàng chục tỷ kWh điện, đảm bảo an toàn hệ thống điện
và an ninh năng lượng quốc gia. Sự trưởng thành vượt
bậc của cán bộ, công nhân Việt Nam trong việc đảm
nhận toàn bộ từ khâu thiết kế, thi công, chế tạo cột thép
và giám sát, nghiệm thu, trong đó có đội ngũ những
người thợ truyền tải điện… đã khẳng định: Cán bộ, kỹ
sư, lao động Việt Nam có khả năng tiếp thu và làm chủ
khoa học, công nghệ mới đối với những công trình lớn,
đòi hỏi kỹ thuật cao. Từ năm 2003 - 2004, chủ trương của
Đảng và Nhà nước là tập trung đổi mới nâng cao hiệu
quả hoạt động của doanh nghiệp, từng bước hướng tới
minh bạch hóa thị trường điện cạnh tranh từ khâu phát
điện tới phân phối, riêng lĩnh vực truyền tải điện do Nhà
nước độc quyền quản lý. Đây là bước ngoặt quan trọng
để năm 2008, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) có
Quyết định số 223/QĐ-EVN ngày 11/4/2008 thành lập
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia với nòng cốt là
các công ty truyền tải điện, các ban quản lý dự án lưới
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điện…, mở ra một trang sử mới cho ngành Truyền tải
Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

10 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG VẺ VANG
Ngay sau khi thành lập, Tổng công ty Truyền tải điện
Quốc gia (EVNNPT) tập trung vào nhiệm vụ quản lý vận
hành lưới điện truyền tải, gồm các trạm và đường dây
có cấp điện áp từ 220 kV đến 500 kV, còn hệ thống lưới
điện cấp điện áp 110 kV được bàn giao cho các Tổng
Công ty Điện lực. Trong năm đầu đi vào hoạt động,
Tổng Công ty đã truyền tải được 71.313 triệu kWh, vượt
chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao. Tỷ lệ tổn thất điện năng
đạt 1,64% giảm 0,36% so với chỉ tiêu đầu năm.
Năm 2009 đóng điện 33 công trình, trong đó các
công trình lưới điện đồng bộ với các công trình nguồn
điện, như Trạm 500 kV Quảng Ninh; Đường dây 500 kV
Quảng Ninh - Thường Tín; Trạm 500 kV Dốc Sỏi; Trạm
500 kV Ô Môn, Đường dây 500 kV Ô Môn - Cai Lậy Nhà Bè, Trạm 500 kV Pleiku - Máy 2; Đường dây 220 kV
Hải Phòng - Vật Cách; Đường dây 220 kV Quảng Ninh
- Hoành Bồ; Đường dây 220 kV Quảng Ninh - Cẩm Phả;
Đường dây 220 kV Sê San 4 - Pleiku; Đường dây 220 kV
Cà Mau - Bạc Liêu... Đáng chú ý là, đã đóng điện thành
công đường dây 220 kV dài 69,5 km đoạn Châu Đốc Tịnh Biên - Takeo cấp điện sang Campuchia. Công trình
này không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần mở
rộng quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
Từ năm 2011 - 2015, Tổng Công ty đã thực hiện đầu
tư các công trình lưới điện truyền tải với khối lượng đầu
tư lớn, đảm bảo đấu nối, truyền tải công suất của các
nguồn điện, tăng cường năng lực truyền tải của toàn hệ
thống, đồng thời đã kết nối khép kín mạch vòng 500
kV tại các khu kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Nam
như: Mạch vòng 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan
- Thường Tín - Quảng Ninh - Hiệp Hòa - Sơn La ở khu
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vực miền Bắc; mạch vòng Phú Lâm - Cầu Bông - Tân
Định - Sông Mây - Phú Mỹ - Nhà Bè - Phú Lâm ở miền
Đông Nam Bộ qua đường dây 500 kV Nhà Bè - Ô Môn
và Phú Lâm - Ô Môn. Tổng Công ty đã hoàn thành và
đưa vào vận hành nhiều công trình nâng cao năng lực
hệ thống truyền tải điện như: Nâng dung lượng tụ bù
dọc toàn tuyến 500 kV Bắc - Nam từ 1000 A lên 2000 A,
Đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông,.. qua
đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được EVN giao
trong việc cung cấp điện cho đất nước, nhất là cấp điện
sản xuất và sinh hoạt cho khu vực miền Nam.
Cùng với việc phát triển lưới điện 500 kV, Tổng
Công ty đã tập trung đầu tư xây dựng các dự án lưới
điện 220 kV, đưa vào vận hành phục vụ cung cấp điện
cho thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, như
các trạm biến áp 220 kV Vân Trì; Thành Công; Đức
Hòa; các đường dây 220 kV Vân Trì - Sóc Sơn; Vân
Trì - Chèm; Hà Đông - Thành Công; Cầu Bông - Đức
Hòa; Cầu Bông - Hóc Môn rẽ Bình Tân.
Đặc biệt, năm 2017, EVNNPT đã vượt qua các khó
khăn “nút thắt” về nguồn vốn, về giải phóng mặt bằng
thi công, truyền tải được 166,17 tỷ kWh, đạt 100,5% so
với kế hoạch điều chỉnh Tập đoàn giao, tăng gấp 2,33
lần so với năm 2008. Nếu như 6 tháng cuối năm 2008,
Tổng Công ty đã chi 121 tỷ đồng cho công tác sửa chữa
lớn, thì bước vào năm 2017, EVNNPT đã chi tới 741,7
tỷ đồng cho 763 công trình, gấp hơn 6 lần so với năm
2008. Đồng thời, thực hiện tốt nhiệm vụ hoàn thành
sửa chữa các thiết bị của hệ thống tự động điều khiển,
giám sát và thu thập dữ liệu SCADA, sau khi tiếp nhận
các thiết bị này trong tình trạng hư hỏng ít nhiều từ các
Trung tâm điều độ theo sự chỉ đạo của EVN.
Chặng đường 10 năm qua, Tổng Công ty đã vận
hành liên tục lưới điện truyền tải đảm bảo ổn định,
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an toàn (24.362 km đường dây truyền tải và 138 trạm
biến áp với khoảng 76.000 MVA) truyền tải hết công
suất các nhà máy điện, cấp đủ điện cho các trạm biến
áp phụ tải, với tổng sản lượng lũy kế tới cuối năm
2016 đạt 917 tỷ kWh, đưa vào vận hành tăng thêm
48.510 MVA công suất trạm (gấp 1,5 lần khối lượng
TBA đầu tư xây dựng từ năm 2007 trở về trước) và
12.749 km đường dây truyền tải (tương đương tổng
khối lượng đường dây truyền tải xây dựng cả giai
đoạn 2007 trở về trước).
Cùng với việc hoàn thành nhiệm vụ quản lý vận
hành an toàn lưới điện, bộ máy tổ chức, nhận sự của
EVNNPT cũng đã được kiện toàn ổn định và hoạt động
hết sức khoa học, hiệu quả gồm: Hội đồng Thành viên,
Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát nội bộ, các Phòng ban
Tổng Công ty; Công ty Truyền tải điện 1, 2, 3, 4, các
Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện; Đảng bộ,
Công đoàn và Đoàn Thanh niên từ EVNNPT tới các
đơn vị thành viên. Toàn Tổng Công ty hiện có 7.637
cán bộ, công nhân, viên chức - lao động, hầu hết được
đào tạo bài bản và đây được coi là nhân tố quyết định
cho việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu sản xuất,
kinh doanh của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Để xứng đáng là một trong những đơn vị đi đầu
trong hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả và thực
hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, từ năm
2016 - 2018, Tổng Công ty đã tập trung xây dựng Đề án
“Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất
lao động của EVNNPT giai đoạn 2016 - 2020”, trong đó
xác định rõ các mục tiêu phải phấn đấu đạt được tới
năm 2020. Với sự quyết tâm, nỗ lực và quyết liệt thực
hiện các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản
xuất kinh doanh, năng suất lao động và tối ưu hóa chi
phí theo chủ trương của EVN, Đảng ủy EVNNPT và

Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công
ty đã xác định chủ đề xuyên suốt cần thực hiện của
từng năm. Năm 2016 là “Nâng cao năng lực quản trị
và nâng cao chất lượng công tác truyền tải điện”; năm
2017 là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” nhằm thực
hiện cuộc cách mạng 4.0; năm 2018 là “Nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực”. Tổng Công ty vừa tăng cường
công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ
cho cán bộ và công nhân kỹ thuật, đảm bảo hoàn thành
các nhiệm vụ chính trị Nhà nước giao, vừa hướng tới
mở rộng số lượng khách hàng của Tổng Công ty. Trên
cơ sở đó, EVNNPT đã triển khai một số các giải pháp
cơ bản, trong đó chú trọng vào các lĩnh vực: Đầu tư
phát triển hệ thống lưới điện; Tích cực thu hút nguồn
vốn đầu tư; Đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực; Tăng
cường hợp tác quốc tế; Chăm lo xây dựng đời sống vật
chất tinh thần cho người lao động; Củng cố niềm tin
và xây dựng thương hiệu và cuối cùng là định hướng
các mục tiêu chiến lược, phấn đấu: “Trở thành một
bộ phận chuyên nghiệp, hiệu quả, hoạt động trong và
ngoài lãnh thổ Việt Nam và đến năm 2040 có thể cung
cấp các dịch vụ thuộc lĩnh vực quan hệ quốc tế ra bên
ngoài EVNNPT”. Qua đó, thực hiện sứ mệnh: “Nâng
cao hiệu quả hoạt động, xây dựng tính chuyên nghiệp,
thực hiện đổi mới và đa dạng hóa công tác quan hệ
quốc tế phục vụ cho sứ mệnh chung của EVNNPT”.
Ngành Điện Việt Nam đã có đóng góp vào sự
nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và trong
thành tựu chung đó, phải khẳng định có vai trò hết
sức to lớn của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
Những người thợ truyền tải đã thầm lặng hy sinh, gánh
trên vai một sứ mệnh vô cùng quan trọng, giữ vững
dòng điện - “mạch máu” của Tổ quốc, góp phần cùng
cả nước thúc đẩy thành công sự nghiệp công nghiệp
hóa, hiện đại hóa 

Tuyên truyền, vận động người dân
tham gia bảo vệ đường dây tải điện
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Công nhân truyền tải sửa chữa đường dây 500 kV

ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN

ĐỂ EVNNPT MẠNH HƠN

Có thể nói, từ năm 2008, sau khi hợp nhất, tổ chức lại các Công ty Truyền tải Điện 1,2,3,4
và Ban Quản lý Dự án các công trình điện miền Bắc, miền Trung, miền Nam, để thành lập
Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) nhằm quản lý vận hành lưới điện cao
áp Việt Nam, thì EVNNPT đã trở thành điểm tựa vững chắc cho hệ thống lưới điện quốc gia
ngày một lớn mạnh, từng bước khẳng định thương hiệu trong nước và quốc tế. Trong thành
quả đó, không thể không nói đến hoạt động đầu tư phát triển các dự án điện.

M

ười năm qua là cả một dấu mốc,
một chặng đường đáng nhớ. Biết bao
buồn vui, mồ hôi, công sức của của
người lính truyền tải điện đã dâng
hiến cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất
nước. Những giọt mồ hôi rơi, nhiều khi chỉ là thầm
lặng, ẩn sâu trong những vinh quang. Nhưng những
công trình, dự án lưới điện cao áp mới là hiện hữu đáng
tự hào đến muôn thế hệ. Có thể khẳng định, đi đến
đâu, những người thợ truyền tải điện luôn lấy lẽ sống,
niềm vui nhất của mình là mang ánh sáng điện cho đời.
Với lẽ sống tưởng chừng đơn giản, nhưng không
giản đơn, mà 10 năm ấy, sự lớn mạnh và hào quang
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MAI HƯƠNG
mang lại cho thương hiệu EVNNPT có thể nhìn thấy
qua hàng ngàn công trình truyền tải điện có quy mô
lớn, vừa và nhỏ. Điều đó đã góp phần tạo nên một hệ
thống truyền tải điện hoàn chỉnh trên dải đất hình chữ
S, đảm bảo cung cấp điện liên tục cho sản xuất và sinh
hoạt của nhân dân mọi lúc, mọi nơi.
Khởi đầu là tháng 12/2008, Tổng Công ty đã xem xét
và phê duyệt 30 dự án đầu tư xây dựng các công trình
liên quan tới lĩnh vực truyền tải điện của các đơn vị. Vào
những thời điểm còn rất nhiều khó khăn về nhân lực,
tài lực, vật lực, về giải phóng mặt bằng thi công, thì đó
là những kết quả rất đáng ghi nhận. Phát huy thành quả
ban đầu đó, những năm tiếp theo, EVNNPT đã dành

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

kinh phí đầu tư xây dựng nhiều công trình truyền tải
điện cấp thiết và cơ bản. Năm 2009, đóng điện 33 công
trình. Trong đó, các công trình lưới điện đồng bộ với các
công trình nguồn điện, như Trạm 500 kV Quảng Ninh,
Đường dây 500 kV Quảng Ninh - Thường Tín, Trạm 500
kV Dốc Sỏi, Trạm 500 kV Ô Môn, Đường dây 500 kV
Ô Môn - Cai Lậy - Nhà Bè, Trạm 500 kV Pleiku - Máy
2, Đường dây 220 kV Hải Phòng - Vật Cách, Đường dây
220 kV Quảng Ninh - Cẩm Phả, Đường dây 220 kV Cà
Mau - Bạc Liêu...
Có thể khẳng định, những năm đầu hoạt động với
đường lối quản lý nhất quán, trong điều kiện nền kinh
tế trong nước và thế giới gặp khủng hoảng, biết bao
khó khăn, những công trình mà EVNNPT mang lại là
kết quả rất đáng ghi nhận.
Ông Vũ Ngọc Minh - Nguyên Tổng giám đốc
EVNNPT nhấn mạnh: “Để có được điều đó, chúng
tôi đã thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong vận hành, tập
trung đảm bảo tiến độ các dự án. Nhờ đó, năm 2010 đã
hoàn thành đóng điện 48 công trình, khởi công 22 dự
án, duyệt 28 dự án đầu tư, 33 dự án thiết kế kỹ thuật
với tổng giá trị khối lượng thực hiện đầu tư xây dựng
đạt 6.677 tỷ đồng, tăng 27,4% so với năm 2009. Nhiều
chỉ tiêu đầu tư xây dựng vào thời điểm ấy dường như
không đạt yêu cầu đề ra, nhưng với sự chỉ đạo, điều
hành sát sao của lãnh đạo Tổng công ty và lãnh đạo các
đơn vị thành viên, tất cả các công trình lưới điện đồng
bộ nguồn đã hoàn thành kịp thời và vượt tiến độ như
các công trình: TBA 500 kV Đăk Nông, Ô Môn, Tân
Định (máy 2), Pleiku (máy 3); Đường dây 220 kV Buôn
Tuasrah - Đăk Nông, Sông Tranh 2 - Tam Kỳ, Thủy
điện Đồng Nai 3 - Đăk Nông, Đồng Nai 4 - Đăk Nông…
Đặc biệt ý nghĩa là cụm công trình đồng bộ về nguồn
sản xuất điện và lưới truyền tải điện của Nhà máy Thủy
điện Sơn La giai đoạn 1. Đây là Nhà máy Thủy điện lớn
nhất nước ta và lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với
tổng công suất lắp máy là 2.400 MW, sản lượng điện
bình quân hàng năm lên tới 10 tỷ kWh...”.
Bên cạnh đó, Tổng Công ty vừa phải thực hiện tiến
độ đầu tư xây dựng theo Tổng sơ đồ điện VI, VII, vừa
phải thực hiện rà soát, cắt giảm các công trình đầu
tư theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và
Chương trình hành động số 06-CTr/ĐU của Đảng ủy
EVNNPT. Đặc biệt, từ năm 2011 - 2015, Tổng Công
ty đã thực hiện đầu tư các công trình lưới điện truyền
tải với khối lượng đầu tư lớn, đảm bảo đấu nối, truyền
tải công suất của các nguồn điện, tăng cường năng lực
truyền tải của toàn hệ thống, đồng thời đã kết nối khép
kín mạch vòng 500 kV tại các khu kinh tế trọng điểm
miền Bắc, miền Nam; Hoàn thành xây dựng, vận hành

một khối lượng lớn các công trình truyền tải điện rải
khắp đất nước, từ miền xuôi lên miền núi, đến các
vùng nông thôn xa xôi và hải đảo, cung cấp điện thắp
sáng, điện sản xuất cho nhân dân. Đối chiếu với nhiệm
vụ đầu tư lưới điện truyền tải do Tập đoàn giao, khối
lượng lưới điện truyền tải 220 kV - 500 kV hoàn thành
đạt 93% về số công trình; Công suất máy biến áp tăng
thêm đạt 89%, chiều dài đường dây đạt 92%. Trong đó,
khối lượng hoàn thành công việc đạt cao. Tuy nhiên,
vẫn tồn đọng, chưa khai thác và phát huy được một số
dự án xây dựng nguồn điện do khách quan mang lại,
nên nhiều dự án giãn tiến độ đến sau năm 2015.
Trong các năm 2016, 2017 và hiện nay, vượt qua
nhiều khó khăn, phức tạp, nảy sinh do việc áp dụng
Luật Xây dựng, Luật Đầu tư công, cùng các văn bản
hướng dẫn mới ban hành về công tác đấu thầu, bồi
thường giải phóng mặt bằng thi công…, công tác đầu
tư xây dựng của EVNNPT tiếp tục thu được nhiều kết
quả tốt. Năm 2016: Khối lượng đầu tư đạt 19.944 tỷ
đồng, đạt 101,4% kế hoạch EVN giao, giải ngân đạt
18.973 tỷ đồng, đạt 95,1% khối lượng thực hiện. Tổng
Công ty đã phê duyệt được 83 báo cáo nghiên cứu
kỹ thuật, 49 thiết kế kỹ thuật và đã trình Tập đoàn,
Bộ Công Thương xem xét 20 báo cáo nghiên cứu kỹ
thuật, 5 thiết kế kỹ thuật; Lựa chọn được nhà thầu cho
804 gói thầu các loại với tổng giá trị gói thầu khoảng
9.086 tỷ đồng. Năm 2017, Tổng Công ty tiếp tục hoàn
thành khối lượng đầu tư đạt 17.984 tỷ đồng, đạt 94% kế
hoạch điều chỉnh EVN giao; Giải ngân các hạng mục và
công việc đạt 18.182 tỷ đồng, đạt 95,1% kế hoạch điều
chỉnh; Khối lượng đầu tư thuần đạt 11.541 tỷ đồng, đạt
87,2% kế hoạch điều chỉnh, giải ngân khối lượng đầu
tư thuần đạt 11.739 tỷ đồng, đạt 88,7% kế hoạch điều
chỉnh. Tổng Công ty đã khởi công được 38/KH 33 dự
án, gồm 6 dự án 500 kV, 32 dự án 220 kV; Đã đóng
điện hoặc hoàn thành đủ điều kiện đóng điện 50/KH 55
dự án (11 dự án 500 kV, 39 dự án 220 kV)... Trong năm
2017, EVNNPT đã trình lên các cấp có thẩm quyền dự
án Đường dây 500 kV Vũng Áng đi Pleiku 2. Tới nay,
đã hoàn thành các thủ tục phê duyệt chủ trương đầu
tư năm 2017, đang khẩn trương triển khai các bước tiếp
theo để có thể khởi công vào quý II/2018 đúng theo
quy định và tiến độ đề ra.
Với những thành quả mọi mặt trong đầu tư xây
dựng các công trình và hệ thống lưới điện truyền tải
đạt được thời gian qua, cho thấy, EVNNPT hoàn toàn
đáp ứng được nhu cầu đấu nối mọi công trình nguồn
điện, nâng cao vượt bậc năng lực truyền tải điện, phục
vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước và đời sống
của nhân dân 
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PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

GẮN VỚI CHĂM LO ĐỜI SỐNG TINH THẦN
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG
Việc chăm lo đảm bảo đời sống mọi mặt cho cán bộ, công nhân kỹ thuật, công nhân viên được
coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và hàng đầu của Tổng Công ty Truyền tải điện
Quốc gia (EVNNPT).
LINH PHƯƠNG

M

ười năm qua, Đảng ủy, Hội đồng
Thành viên và Ban Tổng Giám đốc
Tổng Công ty đã triển khai thực
hiện nhiều giải pháp, cả về tổ chức,
tài chính, kinh doanh, cũng như việc phối hợp với các
tổ chức Công đoàn, Đoàn Thành niên, Ban Nữ công...
chăm lo đời sống mọi mặt cho cán bộ, công nhân viên
trong toàn Tổng Công ty. Hàng năm, Tổng Công ty
đã chủ động tích cực xây dựng, trình duyệt xếp hạng
doanh nghiệp và cơ chế tiền lương, nâng lương theo
quy định của Nhà nước trong lĩnh vực truyền tải điện.
Công tác quản lý lao động tiền lương được thực hiện
thống nhất từ EVNNPT đến các đơn vị, như: Kế hoạch
lao động tiền lương, chính sách tiền lương mới, quyết
toán tiền lương. Công tác phân phối tiền lương được
thực hiện công khai, dân chủ. EVNNPT cũng đã trình
và bảo vệ kế hoạch chi phí để tạo điều kiện giải quyết
lương kịp thời cho các đơn vị, giúp ổn định đời sống
cho người lao động, từ đó góp phần ổn định và phát
triển sản xuất.
Để đạt mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm về đảm bảo
đời sống của cán bộ, công nhân viên, EVNNPT đã thực
hiện các giải pháp về tự động hóa, nghiên cứu mô hình
Trung tâm điều khiển từ xa, Trạm biến áp không người
trực nhằm giảm bớt công việc nặng nhọc và độc hại cho
công nhân; sửa chữa, bổ sung xe ô tô đưa đón công nhân
đi làm... Kết quả mấy năm gần đây cho thấy số lượng lao
động EVNNPT chỉ tăng 01%, trong khi khối lượng công
việc đã tăng tới 6,12%. Thời gian này EVNNPT đã xây
dựng và đưa vào vận hành cơ chế phân phối tiền lương
tiên tiến theo hướng gắn tiền lương, tiền thưởng với hiệu
quả lao động của đơn vị và người lao động, thực hiện tốt
Quy chế dân chủ cơ sở.
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Đầu tư thiết bị hiện đại để giảm sức lao động cho người
công nhân

Cùng với việc chăm lo đời sống vật chất là việc
chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, công nhân viên,
được lãnh đạo các cấp trong Tổng Công ty xem là hai
mặt của một vấn đề liên quan chặt chẽ với nhau. Trong
10 năm qua, Tổng Công ty đã làm tốt công tác tuyên
giáo và thông tin tuyên truyền, mục đích làm cho hình
ảnh và hoạt động của EVN và EVNNPT gắn liền với
các dự án, công trình thúc đẩy sự phát triển kinh tế,
xã hội của đất nước, giúp cho cán bộ, công nhân viên
hiểu rõ truyền thống vẻ vang của ngành, của đơn vị,
hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mỗi người.
Tổng Công ty đã cho biên soạn và phát hành bản tin
Truyền tải điện (mỗi tháng/kỳ), tới tất cả các đơn vị
trong EVNNPT. Nhiều đơn vị còn tổ chức tủ sách, thư
viện, phòng truyền thống, phục vụ nhu cầu đọc sách

Kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

báo để giải trí và nâng cao nhận thức của cán bộ, công
nhân viên trong đơn vị.
Vào những dịp nghỉ lễ, tết, đại diện Đảng ủy, Hội
đồng Thành viên và Ban Tổng Giám đốc EVNNPT
thường xuyên đi thăm hỏi, gặp mặt cán bộ, công nhân
viên đã nghỉ hưu, các đối tượng chính sách xã hội, tạo
nên sự gắn bó đầy tình nghĩa giữa các thế hệ. Nhiều
đơn vị trong Tổng Công ty đã phối hợp với các tổ
chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội
Cựu chiến binh... trong các đơn vị và Tổng Công ty,
chủ động tổ chức nhiều loại hình hoạt động văn hóa,
văn nghệ, thể dục, thể thao cho cán bộ, công nhân,
sau những giờ làm việc, lao động căng thẳng, mệt
nhọc; tổ chức nghỉ hè, nghỉ dưỡng, nghỉ mát hàng
năm. Tất cả những việc làm đó đã góp phần tạo nên
bầu không khí vui tươi trong sáng và lành mạnh trong
Tổng Công ty, mọi người đều phấn khởi, yên tâm và
hăng say làm việc, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm
vụ của mình.
Trong những năm qua, Đảng bộ EVNNPT đã ban
hành nhiều chỉ thị, nghị quyết lãnh đạo Tổng Công
ty, trong đó đặc biệt quan tâm công tác giáo dục
chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức về chủ nghĩa
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, rèn
luyện phẩm chất đạo đức theo tấm gương Bác Hồ vĩ
đại cho cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức. Công
tác quản lý và phát triển đảng viên được chú ý. Chỉ
tính đến giữa nhiệm kỳ của Đại hội Đảng bộ lần thứ II
(nhiệm kỳ 2015 - 2020), toàn Đảng bộ đã kết nạp được
255 đảng viên, đạt 63,75% trên chỉ tiêu mức cao của
Nghị quyết Đại hội (từ 350 - 400 đảng viên mới), đảm
bảo chất lượng đội ngũ đảng viên. Đến nay, Đảng bộ
EVNNPT có tổng số 1.873 đảng viên; hoàn thành đợt
kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên lần thứ 3 và thực hiện
cấp phát thẻ đảng cho 266 đồng chí; xét tặng Huy
hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 23 đồng chí. Công tác bảo
vệ chính trị nội bộ được thực hiện theo Quy định số
57-QĐ/TW và Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị
về tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình
hiện nay.
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, hoạt động của Công
đoàn và Đoàn Thanh niên EVNNPT đã đem lại nhiều
kết quả thiết thực. Công đoàn và Đoàn Thanh niên đã
thực hiện tốt công tác xã hội với cộng đồng. Mỗi khi
có mưa lũ, giông bão xảy ra ảnh hưởng đến các đơn
vị và nhân dân các địa phương, Công đoàn đã nhanh
chóng và kịp thời đến thăm hỏi, động viên, tặng quà.
Đồng thời, quyên góp được số tiền hàng tỷ đồng để
xây dựng nhà tình nghĩa; vận động cán bộ, công nhân

Môi trường làm việc vui tươi, lành mạnh và ổn định đã giúp
CBCNV trong TCT phấn khởi, yên tâm công tác

viên chức gửi hàng nghìn tin nhắn ủng hộ chương trình
“Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa” để xây dựng khu
tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma; vận động ủng hộ tiền
tặng Bộ Tư lệnh cảnh sát biển và Cục Kiểm ngư; tặng
quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đối tượng nghèo, gia
đình chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số; vận
động mọi người hưởng ứng “Tuần lễ hồng EVN lần
thứ III” hướng tới chào mừng 63 năm ngày thành lập
Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công đoàn, Thanh niên
Tổng Công ty còn tham gia đăng ký thi đua và tổ chức
nhiều phong trào thi đua sôi nổi: Phong trào “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi thợ quản lý vận hành
giỏi”; “Đường dây kiểu mẫu; “Đẩy nhanh tiến độ các
công trình trọng điểm cấp bách và công trình đồng bộ
nguồn điện”; tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ
nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”… vào các dịp kỷ niệm
ngày Thương binh liệt sĩ 27/7, ngày sinh nhật Bác Hồ
19/5; ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…, cũng
như phối hợp tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn
nghệ chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn
Việt Nam 28/7 hàng năm.
Thúc đẩy sản xuất phát triển, đồng thời có nhiều
giải pháp thiết thực nhằm nâng cao đời sống vật chất,
tinh thần, trong đó tổ chức được nhiều phong trào
thi đua, các hoạt động văn hóa thể thao bổ ích trong
CBCNV, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã trở
thành điểm sáng trong công tác chăm lo xây dựng đội
ngũ, vì cuộc sống của người lao động 
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EVN KHAI THÁC TỐI ƯU

CẢ THỦY ĐIỆN VÀ NHIỆT ĐIỆN
Với thời tiết nắng nóng trên diện rộng nhiều bất lợi như hiện nay, trong tháng 6/2018, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) dự kiến sản lượng điện bình quân toàn hệ thống ở mức 646,3 triệu
kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất dự kiến lên tới 33.990 MW – mức khá cao. Do đó, mục
tiêu vận hành hệ thống điện tháng 6/2018 là khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện,
đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du cho các địa phương và phục vụ sản xuất kinh doanh của ngành.
NAM HÀ

H

iện nay, các nhà máy điện đã và đang nâng
cao độ khả dụng, khẩn trương hoàn thành
công tác sửa chữa theo đúng kế hoạch;
Chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu (than, dầu...),
vật tư, thiết bị, nhân lực sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy
động của Trung tâm Điều độ HTĐ Quốc gia. Đồng thời,
EVN chỉ đạo vận hành an toàn, tin cậy lưới điện truyền
tải, đặc biệt là hệ thống 500 kV Bắc - Nam trong điều
kiện truyền tải cao cho miền Nam; Chuẩn bị sẵn sàng các
phương án cung ứng điện do phụ tải tăng cao, đặc biệt
tại khu vực miền Bắc; Đảm bảo cung cấp điện an toàn,
liên tục cho kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học,
cao đẳng năm 2018. Bên cạnh đó, EVN cũng chuẩn bị sẵn
sàng các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm
cứu nạn, đảm bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ
điện, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du khi mùa mưa, lũ,
bão năm 2018 sắp đến. Với tình hình thời tiết nắng nóng
còn tiếp diễn trong mùa hè, EVN tiếp tục khuyến cáo
các cơ quan, công sở và người dân cần triệt để sử dụng
điện tiết kiệm và hiệu quả, đồng thời lưu ý các biện pháp
đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão.
Về công tác đầu tư xây dựng, EVN tiếp tục tập
trung thi công, hoàn thành các mục tiêu tiến độ Quý II
và tháng 6/2018, nhất là các công trình điển hình như:
Hoàn thành xử lý các tồn tại để cấp chứng chỉ giai đoạn
(PAC) tổ máy số 1 Dự án NĐ Vĩnh Tân 4 và đảm bảo
cung cấp đủ than phục vụ phát điện thương mại cho
các tổ máy; Hoàn thành nghiệm thu và cấp PAC cho
cả 2 tổ máy Dự án NĐ Thái Bình; Đẩy nhanh thi công
các hạng mục thuộc đường găng gói EPC, đặc biệt hạng
mục FGD tổ máy của NĐ Duyên Hải 3 MR ...
Đối với lưới điện, EVN tiếp tục nỗ lực tập trung
triển khai các dự án cấp bách phục vụ cấp điện các
tháng mùa khô và cả năm 2018, phấn đấu hoàn thành
đóng điện trong tháng 6 một số công trình quan trọng:
Nhánh rẽ 1C sau trạm 220 kV Phố Nối, trạm 220 kV
Phong Điền; Đường dây 220 kV Quảng Ngãi - Quy
Nhơn (GĐ2)... Đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 các
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EVN khai thác tối ưu cả nhiệt điện và thủy điện

công trình: Đường dây Nghĩa Lộ - Cẩm Khê, đấu nối
110 kV sau trạm biến áp 220 kV Tràng Bạch, trạm
110kV CV Thống Nhất. Tiếp tục đảm bảo cấp điện cho
nuôi tôm và triển khai thực hiện xóa câu đuôi trên địa
bàn các tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ.
Đối với một số nhiệm vụ công tác khác, EVN tiếp
tục triển khai dự án ERP toàn Tập đoàn và triển khai
Chương trình phần mềm quản lý khách hàng CMIS
3.0; Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn thực hiện công tác
kinh doanh và dịch vụ khách hàng năm 2018 tại TCT
Điện lực miền Nam và TCT Điện lực TP Hồ Chí Minh;
Chuẩn bị công tác Đại hội cổ đông lần đầu với TCT
Phát điện 3 và tiếp tục triển khai các bước cổ phần
hóa các TCT Phát điện 1 và 2; Tổ chức Hội nghị trao
đổi kinh nghiệm quản lý kỹ thuật năm 2018 giữa EVN
và Tổng Công ty Điện lực Lào; Tiếp tục tổ chức tuyên
truyền về hệ thống truyền tải điện 500 kV vừa được
đưa vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến
an ninh Quốc gia 
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EVNNPC:

CHUẨN BỊ TỐT CÁC GIẢI PHÁP
CUNG ỨNG ĐIỆN AN TOÀN MÙA NẮNG NÓNG 2018
Trong tháng 5 và 6/2018, tình hình nắng nóng gay gắt trên địa bàn các tỉnh, thành miền Bắc
đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Đặc biệt, ngày 17/5/2018, sản lượng điện toàn
miền đã lên tới 207,18 triệu kWh, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nhiều tỉnh,
thành đã ghi nhận sản lượng điện tiêu thụ ngày lớn nhất từ trước tới nay như: Bắc Ninh đạt
20,92 triệu kWh, Hải Phòng đạt 16,87 triệu kWh, Hải Dương đạt 16,21 triệu kWh.
TUẤN ANH

PC Bắc Giang sửa chữa cải tạo lưới điện tại xã Song Khê (TP Bắc Giang) trước mùa nắng nóng.

T

uy nhiên, do bám sát dự báo của Trung
tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung
ương nên ngay từ đầu năm, Tổng công
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ
động đưa ra nhiều giải pháp và chỉ đạo các đơn vị
điện lực chuẩn bị cho mùa nắng nóng 2018 với tinh
thần: “Chủ động, sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng
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phó kịp thời khi xảy ra tình trạng thời tiết cực đoan
trên hệ thống điện”. Theo đó, EVNNPC đã yêu cầu
các Công ty Điện lực thành viên lập kế hoạch và
đăng ký công tác sửa chữa lưới điện theo đúng quy
định, đẩy nhanh các dự án đầu tư, cải tạo lưới điện
trung thế để đảm bảo nhu cầu công suất phụ tải;
Thiết lập chế độ đảm bảo vận hành tối ưu lưới điện

trung áp và khai thác khả năng mang tải của các
MBA 110kV; Chủ động làm việc với các khách hàng
lớn để thực hiện tiết giảm công suất theo mức phân
bổ khi có yêu cầu.
Đồng thời, các Công ty Điện lực cần chú trọng tăng
cường công tác kiểm tra, rà soát đường dây và trạm
biến áp, trang bị công cụ, dụng cụ, vật tư dự phòng
và thực hiện diễn tập xử lý sự cố để xử lý, khắc phục
nhanh nhất khi có sự cố bất thường trên lưới điện quản
lý. Ngoài ra, các Công ty Điện lực phải thường xuyên
theo dõi, cập nhật nhu cầu phụ tải mới phát triển trên
địa bàn quản lý để nắm bắt kế hoạch sản xuất của
khách hàng sử dụng điện; Kiểm tra, lập phương án điều
hòa phụ tải trong trường hợp thiếu nguồn (nếu xảy ra)
và thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh sa thải phụ tải
của các cấp điều độ khi thiếu nguồn hoặc quá tải lưới
truyền tải.
Cùng với đó, Tổng công ty đã thực hiện đôn đốc,
đẩy nhanh tiến độ thi công đóng điện các dự án, một
số công trình mới 220kV, 110kV. Đồng thời, cải tạo lưới
điện để đảm bảo nhu cầu công suất phụ tải và các công
trình san tải cho các khu vực vùng cao. Do đó, chỉ tính
riêng lưới điện 110kV, năm 2017, EVNNPC đã đóng
điện 82 dự án với năng lực công suất tăng thêm khoảng
2.000MVA và 488,56km đường dây. Đặc biệt, trong quý
I/2018, Tổng công ty đã đóng điện 17 dự án với năng
lực tăng thêm 657 MVA công suất và 115,49km đường
dây. Qua đó, đã góp phần nâng cao năng lực lưới điện
và độ tin cậy cung cấp điện.
Với phương châm, đảm bảo cung ứng điện an toàn,
đáp ứng nhu cầu đủ điện cho sản xuất, sinh hoạt của
nhân dân 27 tỉnh, thành phía Bắc trong mùa khô năm
2018, Tổng công ty đã yêu cầu các đơn vị điện lực thực
hiện nghiêm việc tiết kiệm điện (TKĐ) với những nhiệm
vụ như: “Phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 34/CT-TTg của
Thủ tướng Chính phủ về TKĐ tới các đơn vị thành viên
và toàn thể cán bộ nhân viên, người lao động của đơn
vị TKĐ trong sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt hàng
ngày tại gia đình; Đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ
tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành
kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hàng năm tại các
đơn vị; Phối hợp với Công đoàn và Đoàn thanh niên
phát động phong trào thi đua TKĐ tại nơi làm việc
cũng như tại gia đình đối với toàn thể cán bộ nhân viên,
người lao động. Các đơn vị điện phải phối hợp với các
đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội triển khai các chương
trình TKĐ đạt hiệu quả cao như: Chương trình thi đua
“Gia đình TKĐ”; “Giờ trái đất”; “Trường học TKĐ”;
“Tuyến phố/đường, ngõ/hẻm TKĐ”,…

PC Nam Định đẩy nhanh các dự án đầu tư, nâng công suất
TBA để đảm bảo chống quá tải lưới điện.

Đặc biệt, các đơn vị điện lực cần phải tăng cường
công tác tuyên truyền tới các hộ gia đình sử dụng
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả bằng cách sử
dụng các sản phẩm, thiết bị có dán nhãn năng lượng;
sử dụng các sản phẩm đèn LED thay thế các thiết bị
chiếu sáng trước đây, bình đun nước nóng bằng năng
lượng mặt trời; Tắt bớt các thiết bị điện không cần
thiết; Hạn chế sử dụng các thiết bị điện cùng một
lúc vào giờ cao điểm; Điều chỉnh điều hòa ở chế độ
phù hợp…
Trước diễn biến thời tiết bất lợi, ông Hồ Mạnh
Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC nhấn mạnh:
“EVNNPC cam kết sẵn sàng ở mức cao nhất để đảm
bảo cung ứng điện an toàn, ổn định và hạn chế tối đa
các yếu tố bất lợi làm ảnh hưởng đến việc cung ứng
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và sinh hoạt của
nhân dân. Tổng công ty sẽ không thực hiện kế hoạch
công tác trên lưới điện khi thời tiết ngoài trời trên 36
độ C và người dân hoàn toàn yên tâm vì EVNNPC sẽ
không cắt điện luân phiên trong các tháng cao điểm
mùa nắng nóng năm nay...”.
Với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, 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, tin tưởng rằng, trong thời gian
tới, EVNNPC sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ
SXKD, quản lý vận hành lưới điện mà còn đáp ứng đủ
nhu cầu sử dụng điện của khách hàng và phát triển
kinh tế - xã hội 
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54 NĂM

NHÀ MÁY ĐIỆN HÀM RỒNG ANH HÙNG
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ

“Quê hương là chùm khế ngọt” - lời ca trong bài hát “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn Thạch,
thơ Đỗ Trung Quân đã từ lâu luôn là nỗi nhớ da diết trong trái tim những người xa quê, nhưng
đối với tôi, Thanh Hóa còn là quê hương của một thời máu lửa và đậm chất anh hùng, dù đi đâu
về đâu, Thanh Hóa vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim tôi như dáng hình của Mẹ.
VŨ HUY BĂNG

Nhà máy điện Hàm Rồng

L

à người con của quê hương Xứ Thanh,
nguyên là cán bộ Sở Điện lực Thanh Hóa
trước đây, sau hơn 32 năm xa cách, mới đây,
tôi rất xúc động và vinh dự được lãnh đạo
Công ty Điện lực Thanh Hóa mời về tham dự buổi tọa
đàm kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Nhà máy Điện
Hàm Rồng anh hùng (04/4/1964 - 04/4/2018).

khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
được giao và góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang
của quê hương Thanh Hóa anh hùng, truyền thống của
ngành Điện lực Việt Nam, tiếp tục vững bước tiến lên
trên con đường công nghiệp hóa, xứng đáng với danh
hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đã được
Đảng và Nhà nước trao tặng.

Với tình cảm chân thành và sâu sắc của người con
quê hương và cũng là một cán bộ đã có thời gian 18
năm gắn bó với tập thể CBCNV Sở Điện lực Thanh
Hóa, tôi thực sự vui mừng, phấn khởi khi tận mắt chứng
kiến sự trưởng thành vượt bậc của Công ty trong những
năm qua. Có thể nói rằng, từ khi thành lập cho đến nay,
các thế hệ CBCNV của Công ty đã vượt qua muôn vàn

Được gặp gỡ 42 bác nguyên là Giám đốc, Phó Giám
đốc, Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Nhà máy Điện, Sở
Điện lực Thanh Hóa trước đây, từ những ngày đầu có
Nhà máy điện Lô Cô 600 kW, Nhà máy điện Hàm Rồng
3000 kW, đặc biệt, gặp lại bác Lê Thanh Long (98 tuổi)
- nguyên Trưởng ca Nhà máy Điện Hàm Rồng, tôi thấy
quá đỗi xúc động. Nhà máy Điện Hàm Rồng là một
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Công ty Điện lực Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

nhà máy do Hung - ga - ri giúp đỡ xây dựng và khánh
thành vào ngày 04/4/1964 với công suất 3000 kW. Sau
một năm đưa vào hoạt động và cũng đúng vào ngày
04/4/1965, máy bay của Đế quốc Mỹ đã ném bom đánh
phá Hàm Rồng, đánh vào Nhà máy. Trong suốt ba năm
(1965-1967), có ngày giặc Mỹ đánh hàng chục trận bom
vào nhà máy, song CBCNV ở đây vẫn bám trụ kiên
cường và điện vẫn được phát lên lưới từ Nhà máy điện
Hàm Rồng, cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng
của nhân dân trong tỉnh.
Tại buổi gặp mặt này, được nghe ông Trịnh Xuân
Như - Giám đốc Công ty thông báo về tình hình sản
xuất kinh doanh trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt năm
2017, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã thực hiện chỉ
tiêu điện thương phẩm 3 tỷ 872 triệu kWh, đạt 100,85%
so với kế hoạch và tăng 13,03% so với cùng kỳ; Tổng
doanh thu đạt 6.654 tỷ đồng. Nhờ có nhiều cải tiến
trong công tác dịch vụ khách hàng, nên điểm bình quân
đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với Công ty
đạt 7,54 điểm; tăng 0,42 điểm so với năm 2016. Tỷ lệ
tổn thất điện năng giảm còn 8,72%; giảm 0,24% so với
năm 2016.
Từ năm 2010-2017, lưới điện phân phối đã được đầu
tư xây dựng mới và đóng điện đưa vào khai thác trên địa
bàn 27/27 huyện, thị xã, thành phố với 427 xã, phường,
thị trấn. Đặc biệt cuối tháng 01/2014, xã Mường Lý,
huyện Mường Lát là xã cuối cùng có điện lưới quốc
gia của tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành vượt mức trước 02
năm so với Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Công
ty cũng đã dành hơn 120 tỷ đồng để sửa chữa thường
xuyên định kỳ và sửa chữa lớn thiết bị, đảm bảo an toàn

hệ thống điện trên địa bàn do Công ty quản lý. Các
hoạt động cấp điện kịp thời phục vụ cho xây dựng các
công trình trọng điểm, như: Công trình xây dựng Nhà
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Xi măng Long Sơn… cũng
được đảm bảo liên tục ổn định và an toàn.
Một sự kiện nổi bật trong thời gian qua là Công ty
đã xây dựng Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hy sinh tại Nhà
máy Điện Hàm Rồng, được bác Lê Khả Phiêu - nguyên
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cắt băng
khánh thành Nhà Bia tưởng niệm năm 2014. Ngoài ra,
cơ sở vật chất văn phòng được xây dựng mới khang
trang, năm 2014 Công ty còn vinh dự được đón nhận
Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.
Nhìn lại chặng đường 54 năm đã đi qua, là người
con của quê hương Xứ Thanh, hôm nay với dòng cảm
xúc nhỏ này, tôi hết sức cảm phục và cảm ơn các thế
hệ CBCNV Điện lực Thanh Hóa, những người cùng thế
hệ công tác đã giúp đỡ tôi trưởng thành, để dù sau này
nhận nhiệm vụ được ngành Điện phân công nơi cực
Nam của Tổ quốc, tôi vẫn phát huy được truyền thống
của quê hương và con người Xứ Thanh, vẫn nhớ da diết
nơi mình đã có một phần tuổi trẻ đóng góp cho sự phát
triển của PC Thanh Hóa hôm nay.
Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi mong PC Thanh Hóa
luôn phát huy truyền thống của Nhà máy Điện anh
hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh,
đưa điện đến 100% thôn bản trong tỉnh trước năm 2020,
đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần
cho CBCNVC, phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn toàn tỉnh 
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“HBT LUÔN LÀ SỰ LỰA CHỌN
HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI”
Với định hướng là sẽ xây dựng HBT trở thành nhà sản xuất máy biến áp, thiết bị điện hàng
đầu Việt Nam, trong chặng đường 10 năm kể từ ngày thành lập (2008) đến nay, Công ty
CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội luôn là doanh nghiệp đi tiên phong về sản xuất các loại
máy biến áp, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của khách hàng với những sản phẩm chất lượng
cao, dịch vụ hoàn hảo và giá thành cạnh tranh hợp lý nhất.
ĐĂNG NGUYỄN

Lắp đặt MBA của HBT tại Nhà máy Hoa Sen Nghệ An

Q

ua tìm hiểu được biết, những năm gần
đây, ngoài nhà máy chế tạo máy biến
áp tại Khu công nghiệp Ninh Hiệp
(Gia Lâm, Hà Nội), Công ty cũng đã
tiếp nhận và mở rộng thêm 02 cơ sở sản xuất thiết bị
điện có diện tích gần 20.000 m2 tại Khu công nghiệp
Tiên Sơn (huyện Tiên Sơn) và Khu công nghiệp Đại
Đồng (huyện Tiên Du), tỉnh Bắc Ninh. Với chiến lược
hoạt động bài bản, có trọng tâm, trọng điểm, trong
đó, để đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày
càng cao của mọi đối tác, khách hàng trong và ngoài
nước, Ban Lãnh đạo HBT đã chú trọng nâng cao chất
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lượng sản phẩm bằng việc đầu tư trang bị một Phòng
thí nghiệm đồng bộ, độ chính xác cao, điện áp cao
đến 100 kV, tần số 100Hz, nhằm đảm bảo thử nghiệm
máy biến thế theo đúng tiêu chuẩn TCVN. IEC 60076
và các tiêu chuẩn tương đương. Công ty cũng ưu tiên
đầu tư nhiều dây chuyền công nghệ, máy móc thiết
bị, với tổng số vốn đầu tư khoảng 50 tỷ đồng và từng
bước hoàn thiện hệ thống dây chuyền, máy móc thiết
bị hiện đại để phục vụ cho hoạt động sản xuất như:
Dây chuyền xẻ tôn silíc tự động; dây chuyền cắt tôn
tự động; Dây chuyền quấn đồng lá tự động. Đặc biệt
thời gian gần đây, Công ty đã phối hợp rất hiệu quả
với Viện máy và Dụng cụ công nghiệp để nghiên cứu
và chế tạo những máy móc thiết bị phục vụ sản xuất
như: Dây chuyền quấn dây cao thế tự động; Lò sấy
chân không; Máy nạp dầu chân không… Trong đó,
hầu hết thiết bị, máy móc và hệ thống dây chuyền
công nghệ của nhà máy đều có xuất xứ từ các nước
có nền công nghiệp phát triển như: Nhật Bản, Hàn
Quốc, Đức, Trung Quốc…
Nhờ quan tâm đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao
chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu rất khắt khe của
thị trường ngành Điện, góp phần đảm bảo lưới điện vận
hành an toàn, ổn định, nên các loại sản phẩm mang
thương hiệu HBT đều được cấp Giấy chứng nhận sản
phẩm máy biến áp phù hợp với Tiêu chuẩn TCVN
6306-1:2006/IEC 60076-1:2000 của Tổng cục Tiêu chuẩn
Đo lường chất lượng Việt Nam; Giấy chứng nhận Hệ
thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực sản xuất và cung
ứng máy biến áp điện lực phù hợp với các yêu cầu

của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015 của Tổng cục
Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam; Giấy chứng
nhận “Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá HBT” của Cục Sở
hữu trí tuệ Việt Nam. Ngoài áp dụng Hệ thống quản
lý chất lượng ISO 9001-2015; Công ty còn áp dụng tiêu
chuẩn 5S; Thực hiện hệ thống đánh giá hiệu quả công
việc (BSC/KPI). Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông
tin, lắp đặt các phần mềm quản lý kinh doanh, kỹ thuật,
giúp cho công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai nhiệm
vụ được chính xác, khoa học. Đặc biệt, bằng những
sản phẩm có chất lượng cao cung cấp thỏa mãn nhu
cầu của các Tổng công ty Điện lực, năm 2014, Công ty
CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội đã vinh dự được Bộ
Công Thương tặng Bằng chứng nhận và Cúp “Thương
hiệu Vàng công nghiệp Việt Nam”.
Nhận xét về sản phẩm của Công ty Cổ phần Chế
tạo Máy biến thế Hà Nội, ông Minh Đoàn - Giám đốc
Công ty Điện lực Gia Lai cho biết: “Từ năm 2010, HBT
trúng thầu cung cấp máy biến áp phụ tải để phục vụ
cho các công trình điện trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tôi
thấy mặc dù HBT là một doanh nghiệp trẻ, nhưng cách
làm việc của nhân viên HBT rất chuyên nghiệp, thực
hiện hợp đồng đúng tiến độ, các sản phẩm máy biến áp
được sử dụng và vận hành an toàn trên lưới điện, không
xảy ra sự cố đáng tiếc nào và HBT luôn là sự lựa chọn
hàng đầu của chúng tôi”.
Thành công từ chiến lược đầu tư, chú trọng
nâng cao hiệu suất thiết bị, công nghệ và chất lượng

Máy biến áp mang thương hiệu HBT sẽ được lắp đặt tại các
công trình điện khu vực miền Bắc

sản phẩm đã giúp cho HBT có được cơ sở vật chất
vững chắc, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, kỹ sư kỹ
thuật có trình độ cao, chuyên môn tốt, đội ngũ
công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm.
Với năng lực của mình, tin chắc HBT sẽ ngày càng
tự tin trong sản xuất và kinh doanh, có đủ năng lực
nhận thầu những công trình có yêu cầu về tiến độ,
về kỹ thuật và chất lượng cao 

Dự án KCN Đại Đồng đang được HBT gấp rút triển khai
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PCC4:
DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU

TRONG NGÀNH XÂY LẮP ĐIỆN
Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Công ty TNHH MTV Xây lắp điện 4
(PCC4) đã từng bước vượt qua những chặng đường khó khăn và ghi dấu ấn của mình
bằng những công trình trọng điểm, đưa dòng điện đến với khắp mọi miền Tổ quốc. Bước
sang một giai đoạn phát triển mới, Công ty đã và đang tiếp tục chung sức cùng ngành
Điện cả nước ổn định an ninh năng lượng, giữ vững thương hiệu hàng đầu trong nước về
thi công lưới điện từ hạ thế đến 500 kV.

C

ũng như nhiều doanh nghiệp trong ngành
Xây lắp điện khác, trong những năm qua,
Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn
bởi thị trường thu hẹp, nhiều công trình
do chủ đầu tư bàn giao mặt bằng và cung cấp vật tư
chậm,… Bên cạnh đó, những biến động của kinh tế thế
giới và trong nước, cũng ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt
động của Công ty như giá cả vật tư đầu vào tăng cao,
định mức dự toán chuyên ngành xây lắp đường dây và
trạm có nhiều thay đổi... Do đó, dự toán các gói thầu
của Công ty đã giảm khoảng 35% so với giá trị dự toán
các gói thầu từ năm 2016 về trước.
Trước những khó khăn, thách thức, Lãnh đạo Công
ty đã tập trung củng cố bộ máy tổ chức, sắp xếp lại
nhân sự theo hướng tinh giảm, gọn nhẹ, chú trọng
công tác chỉ đạo, điều hành của các phòng, ban chuyên
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TUẤN ANH

môn. Đồng thời, tuyển chọn đội ngũ lao động trẻ, vững
chuyên môn, thợ lành nghề, nhất là có cơ chế đãi ngộ
thỏa đáng để khuyến khích người lao động làm việc
có năng suất, chất lượng, hiệu quả; Tích cực đầu tư,
nâng cấp trang thiết bị, phương tiện thi công; Tăng
cường công tác kiểm tra, giám sát, đề xuất các biện
pháp, xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình
triển khai nhiệm vụ. Thời gian gần đây, trước sự cạnh
tranh quyết liệt, Công ty đã tích cực nâng cao năng lực,
tham gia đấu thầu các dự án, mở rộng thị trường tới
các điện lực địa phương, nhận thi công các công trình
thủy điện, nhiệt điện... nhằm đảm bảo việc làm, đời
sống cho CBCNV.
Nhờ triển khai các giải pháp có tính đồng bộ, hiệu
quả nên trong những năm qua, Công ty đã đạt được
nhiều thành tích đáng khích lệ. Đặc biệt trong năm

2017, tổng giá trị sản lượng của Công ty đạt gần 653
tỷ đồng, bằng 102,3% kế hoạch năm; Doanh thu đạt
109,9% kế hoạch năm; Thu nhập bình quân đạt 11,364
triệu đồng/người/tháng; Tìm kiếm việc làm đạt gần
124,6 tỷ đồng và thực hiện tốt mọi nghĩa vụ đối với Nhà
nước. Nhiều công trình lớn được Công ty thi công hoàn
thành và đưa vào sử dụng trong năm 2017 phải kể đến
như: Trạm biến áp 500 kV và 220 kV Đông Anh; Trạm
biến áp 220 kV Trực Ninh; Đường dây 110 kV Bắc Ninh
- Đông Anh và nhánh rẽ Tiên Sơn; Đường dây 500/200
kV Hiệp Hòa - Đông Anh - Bắc Ninh (lô 10.1 & 10.2);
TBA 110 kV nối cấp 220 kV Đông Anh; Đường dây 220
kV Thái Bình - Tiền Hải - Trực Ninh; Đường dây 220
kV Cai Lậy - Cao Lãnh; Thay xà 3B-4B, 6B-7B ĐZ 220
kV Phú Lâm - Long An; Thay dây khuyết tật ĐZ 220
kV Châu Đốc - Tà Keo và biển báo vượt sông Thốt Nốt
Châu Đốc; Đường dây 110 kV cấp điện cho KCN Long
Giang… Khi các công trình đưa vào vận hành đều được
chủ đầu tư đánh giá cao do đảm bảo tiến độ thi công
và chất lượng công trình.
Đặc biệt, Công ty cũng đã chuẩn bị tốt việc làm
cho các năm tiếp theo. Điển hình như năm 2018, Công
ty tiếp tục thi công hàng chục các hạng mục, công
trình trọng điểm như: TBA 500 kV Lai Châu và đường
dây đấu nối; TBA 500 kV Tây Hà Nội; TBA 500 kV
Long Phú - Ô Môn; Đường dây 500 kV Vĩnh Tân - rẽ
Sông Mây - Tân Uyên; Đường dây 220 kV Quảng
Ngãi - Quy Nhơn; Đường dây 220 kV Đông Hà - Huế
(lô 10.1 + 10.2); Đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông

Hà; TBA 110 kV Thăng Bình và nhánh rẽ; Đường
dây 110 kV đấu nối vào thủy điện Nhạn Hạc; Cải tạo
mở rộng cấp điện cho lưới điện Sapa tỉnh Lào Cai;
Đường dây nhánh rẽ 500 kV, 220 kV đấu nối TBA 500
kV Việt Trì; Đường dây 220 kV Thượng Kon Tum Quảng Ngãi; Đường dây 220 kV Long An - Cai Lậy 2;
Thay dây nâng khả năng tải ĐZ 220 kV Hà Đồng - Phủ
Lý… Năm 2018, PCC4 phấn đấu tổng giá trị sản lượng
đạt 705,234 tỷ đồng (trong đó, giá trị xây lắp thực hiện
675,234 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp đạt 30 tỷ
đồng); Tổng giá trị doanh thu đạt 689,7 tỷ đồng; Lợi
nhuận trước thuế đạt 10 tỷ đồng…
Vượt qua nhiều trở ngại, khó khăn, PCC4 đã vươn
lên để trở thành một trong số ít những doanh nghiệp
hàng đầu của ngành Xây lắp điện Việt Nam. Trong hầu
hết các dự án điện lớn trên địa bàn cả nước, đều có dấu
ấn của những người thợ đường dây Xây lắp điện 4. Với
những thành tích đã đạt được, tập thể CBCNV Công
ty đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều phần thưởng
cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì,
Ba; Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba; Cờ thi
đua và Bằng khen của Chính phủ, của các Bộ, ngành và
UBND TP Hà Nội.
Những phần thưởng cao quý ấy là sự động viên,
khích lệ, là động lực mạnh mẽ để tập thể CBCNV tiếp
tục vững bước trên con đường chinh phục thử thách,
xứng đáng là đơn vị xây lắp điện hàng đầu Quốc gia
trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 

Trạm 500 kV Đông Anh do PCC4 xây lắp
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Đại diện May 10 nhận giải Ba WIPO 2017

MAY 10

VỚI CÔNG NGHỆ 4.0

Muốn cạnh tranh được với sản phẩm cùng loại trên thị trường nội địa và quốc tế trong quá
trình hội nhập sâu rộng như hiện nay, một trong những giải pháp quan trọng mà Tổng công
ty May 10 (May 10) phải đi trước đón đầu, đó là đưa công nghệ 4.0 vào sản xuất. Không
ngừng phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật áp trong sản xuất để tăng năng suất, nâng cao
chất lượng sản phẩm và hạ giá thành. Bên cạnh đó, cũng không ngừng xây dựng thương
hiệu của mình thông qua logo ấn tượng và các hoạt động khác.
HẢI THÚY

MAY 10 ĐOẠT GIẢI BA WIPO 2017
Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học
công nghệ Việt Nam - WIPO 2017 vừa diễn ra tại Hà Nội
do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương
Đoàn Thanh niên cộng sản HCM, Bộ Khoa học và Công
nghệ, Liên hiệp các Hội khoa học & Kỹ thuật Việt Nam
tổ chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến dự.
Giải thưởng sáng tạo KHCN Việt Nam được tổ
chức thường niên nhằm tôn vinh các nhà khoa học, các
nhà công nghệ đã có những công trình có giá trị khoa
học, kinh tế - xã hội lớn, đã và đang được áp dụng có
hiệu quả tại Việt Nam, góp phần thúc đẩy sản xuất
của các doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng,
hạ giá thành sản phẩm, thay thế nhập khẩu, tiết kiệm
ngoại tệ cho đất nước...
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Trải qua 23 lần tổ chức (1995-2017), các công trình
được trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ
Việt Nam đã hun đúc tư duy tìm tòi, sáng tạo theo
hướng giải quyết những yêu cầu cấp bách của thực
tiễn. Từ đó, nâng cao tính cạnh tranh bằng ứng dụng tự
động hóa của các sản phẩm hàng hoá Việt Nam.
Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2017
thu hút 118 công trình tham dự đến từ 6 lĩnh vực khác
nhau như: Cơ khí - tự động hóa; Công nghệ Vật liệu;
Công nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn thông; Sinh học
phục vụ sản xuất và đời sống; Công nghệ nhằm ứng
phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử
dụng hợp lý tài nguyên; Công nghệ nhằm tiết kiệm
năng lượng và sử dụng năng lượng mới. Hội đồng
giám khảo đã chọn trao giải thưởng cho 40 công trình

Các đại biểu tham dự Hội thảo về Logo

Đoàn cán bộ May 10 chụp ảnh lưu niệm

bao gồm: 04 giải Nhất, 08 giải Nhì, 15 giải Ba, 13 giải
Khuyến khích.

vươn lên một cách bền vững. Màu xanh của Logo nói
lên sự hoà bình, tinh thần đoàn kết nhất trí cao trong
doanh nghiệp cũng như tinh thần hợp tác chặt chẽ tạo
niềm tin với đối tác và khách hàng.

Tổng công ty May 10 vinh dự đoạt giải Ba với công
trình “Nghiên cứu cải tạo và nâng cấp hệ thống máy
ép phom veston giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng
cao năng suất và chất lượng sản phẩm ngành May”.
Công trình do anh Trần Viết Trung và các đồng nghiệp
Lê Nho Tiệp, Dương Văn Tuân, Nguyễn Xuân Hoàng
thuộc Phòng Cơ điện thực hiện. Cùng với giải thưởng,
anh Trần Viết Trung được Tổng LĐLĐ Việt Nam trao
Bằng Lao động sáng tạo, Liên hiệp các hội khoa học
và công nghệ Việt Nam tặng Bằng khen, Trung ương
Đoàn TNCSHCM tặng Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo.

Thay mặt CBCNV May 10, ông Thân Đức Việt Phó Tổng giám đốc gửi lời cảm ơn họa sỹ Vũ Hiền
- người đã sáng tạo ra logo May 10 và khẳng định:
“Xét về góc độ doanh nghiệp, ngoài tên thương hiệu
thì Logo là giá trị tài sản rất lớn của doanh nghiệp, về
góc độ sử dụng hay duy trì khi Logo đó đã gắn liền với
thương hiệu và cả quá trình nỗ lực của toàn thể cán bộ
công nhân viên qua các thời kỳ để xây dựng nên thương
hiệu May 10 thì Logo đó càng trở nên ý nghĩa…”.

Họa sĩ Vũ Hiền - tác giả thiết kế Logo May 10 chia
LOGO MAY 10 - NIỀM TỰ HÀO CỦA CÁC
sẻ: “Cuộc thi sáng tác logo May 10 năm 1989 đã có hơn
THẾ HỆ CBCNV
1.000 tác giả tham gia, gửi logo về cho Hội Mỹ thuật.
Lần đầu tiên Triển lãm chuyên đề logo Việt Nam
đã được khai mạc tại Nhà triển lãm Hội Mỹ thuật - số
16 Ngô Quyền, Hà Nội vào trung tuần tháng 5 vừa
qua. Triển lãm gồm gần 500 tác phẩm nổi tiếng của 60
họa sĩ thiết kế logo chuyên nghiệp trên khắp cả nước.
Logo May 10 do họa sỹ Vũ Hiền sáng tác đã tham gia
triển lãm và nhận được nhiều lời khen của giới chuyên
môn và độc giả.
Logo May 10 được thể hiện ở vị trí nổi bật và được
nhắc đến là một logo thành công, đã trở thành nổi
tiếng tại Việt Nam. Logo May 10 ra đời năm 1989 và
năm 1996, được đăng ký và cấp giấy chứng nhận bảo
hộ của Cục Sở hữu trí tuệ trên toàn quốc. Logo May
10 được thiết kế với ý tưởng cách điệu từ chữ M10 với
bố cục chặt chẽ những nét uốn lượn như những dải lụa
thể hiện sự phát triển của doanh nghiệp luôn có hướng

Qua 3 vòng, logo tôi sáng tác lần lượt là 01 trong 5 logo
được lọt vào vòng chung kết. Sau khi trình bày về ý
nghĩa, Ban Tổ chức và May 10 đã chọn, trao giải nhất
cho tôi, đó là vinh dự rất lớn trong cuộc đời sáng tác
của tôi, tôi nhớ mãi bởi việc tiếp cận những sản phẩm
của May 10 đã mang lại cho tôi cảm nhận vô cùng
sâu sắc. Tôi hiểu được những sản phẩm đó đã được ra
đời trong hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Sự phấn
đấu vươn lên không ngừng của May 10 để đạt được
những thành tựu, đó là động lực giúp tôi mang hết
nhiệt huyết, tinh thần và sự hiểu biết của mình để thiết
kế Logo May 10”.
Logo May 10 đã trở thành niềm tự hào của các thế
hệ người lao động May 10, gắn bó mật thiết với khách
hàng, người tiêu dùng, cổ đông, nhà đầu tư, đối tác,
khách hàng và bạn bè quốc tế 
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MAY 10 TỔ CHỨC CUỘC THI

THIẾT KẾ MẪU NĂM 2018
Ngày 02/6/2018, Tổng công ty May 10 (May 10) và Tập đoàn Lectra Việt Nam tổ chức
cuộc thi Thiết kế mẫu năm 2018 cho 46 thí sinh đến từ Trường Cao đẳng Nghề Long Biên
(LBC), Phòng Kỹ thuật và các đơn vị sản xuất trong Tổng công ty. Đến dự có ông Đỗ Tiến
Dũng - Giám đốc Công ty Lectra Việt Nam; bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng giám đốc
Tổng Công ty May 10; ông Thân Đức Việt - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Long Biên
cùng các ông bà trong cơ quan Tổng Giám đốc, phụ trách các đơn vị, các thí sinh tham gia
cuộc thi và đông đảo các nhân viên kỹ thuật, các sinh viên theo học Khoa Công nghệ may
thuộc Trường Cao đẳng Nghề Long Biên - Tổng công ty May 10.
LÊ HẢI

Ban Tổ chức và các thí sinh tham gia cuộc thi chụp ảnh lưu niệm.

Ô

ng Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc Công ty
Lectra Việt Nam bày tỏ vinh hạnh khi
được đồng tổ chức cuộc thi Thiết kế
mẫu cùng Tổng công ty May 10 và
mong rằng, cuộc thi sẽ diễn ra thường niên tạo cơ
hội để những người thiết kế có được môi trường rèn
luyện kỹ năng nâng cao nghiệp vụ, phục vụ tốt hơn cho
thương hiệu May 10.
Bà Nguyễn Thiên Lý - Phó Tổng Giám đốc May 10 Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi cảm ơn sự phối hợp, ủng
hộ của Công ty Lectra trong việc tổ chức cuộc thi dành
cho công tác thiết kế. Được biết, Ban Tổ chức đã chuẩn
bị ra đề với các bộ đề khác nhau, đáp án khác nhau và
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được giữ bí mật. Bộ phận chuẩn bị cơ sở vật chất đầy
đủ các phương án. Ban Tổ chức cũng tổ chức đề mô
cuộc thi tại Phòng Kỹ thuật và Phòng Thiết kế thời
trang để định mức thời gian thi. Bà Nguyễn Thiên Lý
- Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: “Cuộc thi
là sân chơi cho tất cả nhân viên mẫu mỏng, đặc biệt là
tạo cho sinh viên niềm đam mê với nghề thiết kế. Cuộc
thi sẽ truyền cảm hứng cho đội ngũ nhân viên thiết kế
và sinh viên để nuôi dưỡng niềm đam mê tạo ra những
bộ mẫu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của khách hàng”.
Phát biểu về cuộc thi, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền
- Tổng giám đốc cho biết, phần mềm Lectra là phần
mềm thân thiện với đội ngũ nhân viên kỹ thuật của

Tổng công ty. Trước đây Tổng công ty cũng đã đầu
tư phầm mềm Gerber nhưng có những điểm không
phù hợp. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền chúc các thi
sinh tham gia cuộc thi bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết
khả năng để đạt được các kết quả tốt nhất. Đồng thời,
nhắc nhở các thí sinh, kết quả cuộc thi là quan trọng,
song nếu chúng ta tiếp cận tốt với phần mềm, cố gắng
mỗi ngày, trau dồi kiến thức thì công việc kết quả còn
tốt hơn. Bà mong muốn các đơn vị trong Tổng công ty
coi trọng công tác thiết kế, coi trọng phần mềm thiết
kế, tạo điều kiện để nhân viên thiết kế được những bộ
mẫu tốt nhất.
Đại diện sinh viên và đội ngũ kỹ thuật viên tham
dự cuộc thi, bạn Đỗ Thị Thắng - C41-MA1 khẳng định
cuộc thi tạo cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng, cập
nhật công nghệ mới. Đỗ Thị Thắng hứa quyết tâm hoàn
thành bài thi của mình là món quà cảm ơn sự tạo điều
kiện của Tổng công ty May 10, Công ty Lectra Việt
Nam và đặc biệt là tập thể giáo viên LBC.
8h 45 phút, 46 thí sinh bắt đầu tham dự cuộc thi
với 02 hội đồng thi. Ở Hội đồng thi thứ nhất có 11 sinh
viên LBC tham dự, điều đặc biệt là đã có 03 thí sinh học
khóa 42 ngành Công nghệ may. Hội đồng thi khối sinh
viên thi đề thi thiết kế bộ mẫu sản phẩm trong thời gian
60 phút. Tại Hội đồng thi thứ hai có 35 thí sinh tham
gia thi. Họ là những nhân viên kỹ thuật hiện đang công
tác tại các phòng, đơn vị trong Tổng công ty và các liên
doanh. Hội đồng thi khối nhân viên nghiệp vụ thi chỉnh
sửa các bộ mẫu theo thông số của sản phẩm sơ mi nam,
nữ, quần âu nam, nữ trong thời gian 90 phút.
Trong quá trình thi, các thí sinh tập trung làm bài,
tuân thủ quy chế thi, gấp rút thực hiện phần thi của
mình. Kết thúc cuộc thi qua nhiều vòng chấm, Ban Tổ
chức đã trao giải cho 02 khối.
+ Khối sinh viên LBC: Nguyễn Thị Lan - sinh viên
C41-MA2 đạt giải Nhất; Bùi Thị Mây - sinh viên C41MA1 đạt giải Nhì và Đỗ Thị Thắng- sinh viên C41MA1 đạt giải Ba.
+ Khối nhân viên kỹ thuật: Nguyễn Thị Hậu - Phòng
Kỹ thuật đạt giải Nhất; Cao Thị Linh - Phòng TKTT và
Nguyễn Thị Hương - XN Thái Hà đạt giải Nhì; Nguyễn
Thị Thúy - XN Bỉm Sơn, Nguyễn Thị Thanh Hương Phòng Kỹ thuật, Lê Công Tài - XN Hà Quảng đạt giải
Ba. Đặc biệt là bạn Lê Công Tài mới làm nhân viên kỹ
thuật 01 năm mà đã đạt giải cao trong cuộc thi là điều
đáng mừng và rất đáng biểu dương.
Theo Ban Tổ chức cho biết, phần thưởng dành cho
các thí sinh đạt giải đó là:

Phòng thi của nhân viên kỹ thuật May 10

Ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Công ty Lectra Việt Nam trao
giải nhất cho hai thí sinh Nguyễn Thị Lan và Nguyễn Thị Hậu

- Giải Nhất: 01 máy tính xách tay nhãn hiệu HP do
Công ty Lectra Việt Nam tài trợ.
- Giải Nhì: 01 bộ Veston của Tổng công ty May 10.
- Giải Ba: 01 Voucher mua sắm tại Thiên đường
mua sắm Tổng công ty May 10.
Sau phần thi, các thí sinh và các vị đại biểu lắng
nghe bà Đinh Thị Xuân Trang - Nhân viên Công ty
Lectra Việt Nam thuyết trình về những điểm đổi mới
của phần mềm Model Translator V8 có khả năng thiết
kế 3D với khả năng tự xác định khoảng cách cúc đính,
lỗ thùa, định vị ly theo thông số người dùng nhập, có
khả năng ghép ảnh logo, hình lên sản phẩm...
Cuộc thi thiết kế mẫu năm 2018 đã khép lại. Những
người làm công tác kỹ thuật, đặc biệt là những nhân
viên thiết kế mẫu mỏng - khâu quan trọng nhất trong
công tác kỹ thuật lại bắt tay nhau cùng nhau học tập,
rèn luyện kỹ năng để làm ra những bộ mẫu chuẩn nhất,
đáp ứng yêu cầu của khách hàng, góp phần vào việc
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng
công ty trong năm 2018 
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BIA TRÚC BẠCH

VÀ DẤU ẤN 60 NĂM CỦA HABECO
Tiền thân của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO – Bia Hà
Nội) là Nhà máy Bia Hommel, được thành lập từ năm 1890. Sau nhiều thăng trầm, biến
đổi cùng lịch sử đất nước, năm 1957, Nhà máy Bia Hommel được Chính phủ tiếp quản, khôi
phục và được đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. Ngay sau đó, ngày 15/8/1958, sản phẩm
bia chai Trúc Bạch - “đứa con đầu lòng” của Nhà máy đã ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch sử
của Bia Hà Nội và cũng là ngày truyền thống của Tổng công ty cho đến hôm nay.
HÀ ĐĂNG

TỰ HÀO KIỆT TÁC BIA
Bia Trúc Bạch ra đời là cái tên đầy ý nghĩa gắn với
hồ Trúc Bạch - một địa danh thơ mộng của mảnh đất
Thăng Long ngàn năm văn hiến và gần trụ sở Nhà máy
Bia Hà Nội.
Khi mới xuất hiện, Trúc Bạch không chỉ đơn thuần
là nhãn bia Việt đầu tiên mà nó còn hoàn toàn mang
hương vị tươi mới với công nghệ do các chuyên gia
Tiệp Khắc giúp đỡ. Với hương vị hấp dẫn, tuy được
đóng trong chai nhưng giá bán của Trúc Bạch chỉ nhỉnh
hơn so với bia hơi truyền thống thời kỳ đó và đã nhanh
chóng chinh phục trái tim người tiêu dùng. Tuy nhiên,
sau một thời gian sản xuất, do những khó khăn của đất
nước, loại bia sang trọng, cao cấp Trúc Bạch vượt quá
khả năng tiêu dùng của người dân, đồng thời ngân sách
cũng không cho phép nhập khẩu những nguyên liệu đắt
đỏ nên việc sản xuất Bia Trúc Bạch phải dừng lại.
Tưởng chừng sản phẩm Trúc Bạch chỉ là cái tên vang
bóng một thời, nhưng vui mừng biết bao, năm 2010,
nhân dịp chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà
Nội, HABECO đã khiến Trúc Bạch hồi sinh như một
“phép màu kỳ diệu” trong một phiên bản mới thật hào
nhoáng, đẳng cấp, định vị là dòng sản phẩm chất lượng
thượng hạng, với slogan: “Trúc Bạch - Kiệt tác Bia”.
Với nồng độ cồn 5,3%, đánh dấu sự trở lại làm
nức lòng người hâm mộ của nhãn hiệu nổi tiếng bao
năm qua, Trúc Bạch được khẳng định vị thế là dòng
bia cao cấp, được kết tinh từ những nguyên liệu nhập
khẩu tốt nhất như hoa bia Saaz - một trong bốn loại
hoa bia quý tộc của thế giới (được trồng duy nhất tại
thung lũng Zatec, Cộng hòa Séc) và lúa mạch vụ xuân
- thu hoạch từ những vùng nguyên liệu nổi tiếng của
Pháp, Cộng hòa Séc.

42 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

Trúc Bạch - Kiệt tác bia

Với người tiêu dùng, bia Trúc Bạch được ví như
một tác phẩm nghệ thuật. Dòng bia trong suốt và vàng
óng như mật ong. Khi rót, bọt bia trắng, dày, xốp và
bền mịn. Đặc biệt, khi uống, bia có vị đắng nhẹ, rồi từ
từ chuyển sang vị ngọt dịu. Vị bia độc đáo này là kết
quả của quá trình lên men tự nhiên dài ngày, lâu gấp
2 - 3 lần so với các loại bia thông thường.

Nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu
dùng, cuối năm 2014, cùng với bia chai Trúc Bạch
330ml, HABECO tiếp tục tung thêm ra thị trường bia
lon Trúc Bạch 330ml. Với sản lượng ngày một gia tăng
và vị thế của một kiệt tác bia, đến nay, Trúc Bạch xứng
đáng trở thành một biểu tượng và niềm tự hào của
ngành Đồ uống Việt Nam.

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY
TRUYỀN THỐNG
Để luôn xứng đáng là Thương hiệu Quốc gia và
chào mừng tròn 60 năm ngày khôi phục và phát triển,
HABECO luôn phấn đấu đạt sản lượng, doanh thu
ngày một gia tăng qua các thời kỳ, chất lượng sản phẩm
luôn ổn định, vượt trội, mang đẳng cấp quốc tế và đóng
góp không nhỏ vào ngân sách Nhà nước. Nhiều công
trình, dự án đầu tư đi vào hoạt động hiệu quả, các đơn
vị thành viên, liên kết ngày một lớn mạnh… Đặc biệt,
trong bối cảnh phát triển của thời đại công nghiệp 4.0,
với sự cạnh tranh ngày một khốc liệt, nhằm phát huy
truyền thống của mình, HABECO đã và đang thực hiện
những bước đi chiến lược phát triển vững chắc. Toàn
thể lãnh đạo, CBCNV HABECO không ngừng nỗ lực,
sáng tạo, đoàn kết với quyết tâm thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023, phát triển thương hiệu
bền vững, xứng đáng là cánh chim chim đầu đàn của
ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam.
Để củng cố vị thế thương hiệu, hình ảnh, giữ trọn
niềm tin trong lòng người tiêu dùng, từ cuối 2017 và
đầu năm 2018 đến nay, HABECO đã có nhiều hoạt
động ý nghĩa sâu sắc, mang tầm vóc, quy mô lớn như:
Ngày hội Bia Hà Nội tại Thủ đô 2017; Công bố Chương
trình khuyến mại bia lon Tết 2018; Hưởng ứng chiến
dịch “Triệu chữ ký vì an toàn thực phẩm”; Tổ chức
Ngày hội hiến máu: “Trao yêu thương - Sẻ chia sự
sống”; Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất; Chương

trình đón và vinh danh đội tuyển bóng đá U23 Việt
Nam; Bia Hà Nội tung bom tấn Hanoi Beer Premium;
Chào đón ông Patrice Hommel tới thăm Nhà máy Bia
Hà Nội;…
Tháng 3/2018, HABECO vinh dự đón nhận giải
thưởng “Sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt tiêu
biểu” do Bộ Công Thương tổ chức. HABECO là
doanh nghiệp bia nội duy nhất nhận giải Top 10 sản
phẩm thương hiệu Việt xuất sắc. Đầu tháng 4/2018,
HABECO đã khánh thành “Dự án nghiên cứu, phát
triển sản phẩm” và Gắn biển công trình Chào mừng
Đại hội Công đoàn Công Thương Việt Nam lần
thứ III, đây là công trình hệ thống sản xuất bia thử
nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Việc đưa vào vận
hành dự án sẽ cung cấp cơ sở vật chất cho công tác
nghiên cứu, phát triển kỹ thuật, công nghệ, phân tích
kiểm nghiệm lĩnh vực bia, rượu, nước giải khát; nâng
cao chất lượng sản phẩm và đa dạng hóa sản phẩm
của HABECO.
Ngoài ra, HABECO còn tổ chức thành công nhiều
chương trình ý nghĩa như: HABECO đồng hành với
chiến dịch “Biển Việt Nam Xanh”; Công bố chương
trình khuyến mại Bia Hà Nội nhãn xanh Hè 2018;
Chương trình khuyến mãi Bia Hà Nội 450ml “CHAI
LỚN - GIẢI TO” 2018 và nhiều chương trình khác…
Những tháng cuối năm 2018, HABECO tiếp tục tổ
chức nhiều sự kiện: Hòa nhịp cùng World Cup 2018;
tri ân khách hàng thường niên với Ngày hội Bia Hà Nội
tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc như: Quảng Trị,
Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hà Nội,…
Với chất lượng và thương hiệu vượt trội, HABECO
đã chiếm trọn niềm tin của người tiêu dùng. Không
dừng lại ở đó, thời gian tới, HABECO tiếp tục chinh
phục đỉnh cao mới, mặc dù con đường phía trước còn
nhiều gian khó… 

Du khách thưởng thức Bia Trúc Bạch
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Bia hơi Hà Nội luôn hấp dẫn, thu hút du khách

Điều gì khiến chú tôi

mê bia hơi Hà Nội đến thế!

Những ngày đầu tháng 6 năm 2018, tuy chưa phải là tháng nóng cao điểm của mùa Hè,
nhưng các quán bia hơi Hà Nội luôn thu hút một lượng khách khá lớn đến uống bia. Đặc biệt
từ 16 giờ trở đi, lượng khách đến càng đông hơn.
HƯƠNG VIỆT

M

ột chiều hè tháng 6, tôi đã nhận được
tin nhắn của ông chú dặn: “Hôm
nay, tan tầm, về Địa chỉ Vàng Bia hơi
Hà Nội - Nhà khách Quốc hội ở số 2
Hoàng Cầu có việc nhé!”.
Thế là hết giờ làm, “báo cáo” vợ con, tôi phi xe
luôn về đó. Trời nóng, khiến cơn khát làm tôi như cháy
khô cả cổ. Đến nơi, tuy quán xá chật ních khách nhưng
tôi vẫn dễ dàng nhận thấy ông chú đã đợi sẵn với 2 cốc
bia hơi Hà Nội đầy ắp, bọt trắng mịn hấp dẫn trên góc
bàn quen thuộc. Tôi cầm vội ngay cốc bia chào chú:
“Mình cạn ly cho đã khát chú nhỉ?”. Sau một hơi dốc
cạn, bọt bia vẫn còn bám trên ria mép, ông chú nhìn
tôi cười vui vẻ:
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- Mày làm gì mà “đói khát” thế hả!
- Dạ, thời tiết nóng quá chú ạ, mà mấy hôm nay
thèm bia hơi Hà Nội quá!
Ông chú ôn tồn, vỗ vai tôi ngồi xuống, gọi thêm
lượt bia nữa cùng chút đồ nhắm rồi bàn ngay mấy công
chuyện làm ăn và việc của bà con trong họ sắp tới. Sau
mấy tuần bia, xong chuyện công việc, tôi hỏi ông về sở
thích uống bia hơi Hà Nội.
Sau một hớp bia dài, thật ngon miệng, ông kể với
tôi những chuyện xung quanh cốc bia hơi Hà Nội:
“Chú biết đến bia hơi Hà Nội từ rất sớm, lúc mới chỉ
là một nhóc con 7, 8 tuổi, chú đã được dùng thử. Bố
chú rất thích bia. Những ngày hè, cứ độ chiều chiều,

ông hay dẫn chú ra mạn nhà hàng Thủy Tạ. Ở đó
có quầy mậu dịch bán bia hơi Hà Nội rất ngon. Chú
thường được ông cho một cốc si rô đá kèm gói lạc rang
húng lìu để ngồi nhìn bố nhẩn nha uống mấy cốc bia.
Bỗng một ngày đẹp trời, ông cho chú uống thử. Vẫn
là si rô nhưng pha thêm một ít bia vào. Si rô vốn ngọt
nhưng giờ thì cái hỗn hợp ấy đăng đắng. Được khích lệ,
chú cố uống hết cốc nhỏ si rô pha bia, cảm giác thấy
ngon ngon. Khi đến tuổi trưởng thành, chú cùng bạn
bè thường rủ nhau đi uống bia hơi Hà Nội ở các quán
vỉa hè thấy rất thú vị và sảng khoái và chú bắt đầu thích
bia hơi Hà Nội từ đó.
Chú còn kể thời bao cấp, bia được phân phối về tận
từng cơ quan, nhà máy, hợp tác xã, thậm chí là khối
phố. Chạy được cái tiêu chuẩn bia hàng ngày là một
điều không phải dễ. Các quán bia mậu dịch nghìn nghịt
khách uống. Người ta nghĩ ra nhiều cách để đảm bảo
phân phối bia được công bằng… và đến tận giờ, sự hấp
dẫn và sức sống của bia hơi Hà Nội vẫn tiếp tục lan tỏa,
đi khắp muôn phương.
- Hay thiệt! - Tôi hào hứng tán thưởng, rồi đưa mắt
nhìn quanh.
Trời đã sẩm tối mà Nhà hàng vẫn đầy ắp thực
khách. Đúng lúc đó, có bạn sinh viên trẻ dẫn một tốp
bạn người Lào vào hỏi thăm địa chỉ uống bia hơi Hà
Nội chính hãng. “Đúng đây rồi!” - ông chú tôi nhanh

miệng và mời luôn họ ngồi chung. Rồi ông cao hứng
tặng các bạn trẻ mấy câu thơ vui: “Thân xác ở trong
bia/ Tâm hồn ở ngoài bia/ Muốn nên sự nghiệp lớn/
Cần phải biết uống bia! Các bạn trẻ nghe mà phấn
khích, nhất là mấy bạn sinh viên người Lào. Họ gọi
ngay tuần bia mới, cạch cốc rôm rốp chúc sức khỏe
ông chú tôi …
Lúc này, anh Việt - chủ Nhà hàng ra tiếp thị các
món ăn cho khách mới. Anh bảo, Nhà hàng Bia hơi
Hà Nội nơi đây có các món nhậu vô cùng đa dạng
cho thực khách chọn lựa. Từ các món nhậu quê truyền
thống, dân dã thấm đượm phong cách ẩm thực Việt:
Rau muốn xào tỏi, lạc rang, trứng ốp, nem chua Thanh
Hóa, vịt quay Vân Đình… đến các món nhậu chế biến
từ gà, lợn, dê, trâu, bò, cá… hay cao cấp hơn là các món
tôm, ngao, lợn mán và lẩu theo yêu cầu. Giá bán bia
hơi cũng như đồ nhậu ở đây rất “bình dân”, phù hợp
với túi tiền mọi tầng lớp. Chúng tôi gọi vài món ăn thử
thấy rất ngon.
Quan sát thấy, Nhà hàng này có một đội ngũ nhân
viên nhanh nhẹn, trẻ trung, tận tình phục vụ quý khách
ngay từ khâu dắt xe, trông xe, đến gọi món. Có lẽ thế
mà Nhà hàng trở thành một trong những điểm hẹn hấp
dẫn đối với mọi du khách đến uống bia hơi Hà Nội.
Đã đến giờ phải tạm biệt ông chú và các bạn Lào.
Chúng tôi bắt tay nhau thật chặt và hẹn gặp lại 

Bia hơi Hà Nội được các bạn trẻ yêu thích
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SỨC HÚT BIA HƠI HÀ NỘI

TẠI NHÀ HÀNG VƯỜN XOÀI
Theo giới thiệu của anh Nguyễn Hoài Nam - Trưởng phòng Thị trường Công ty Cổ phần
Thương mại Bia Hà Nội (HABECO TRADING), chúng tôi đến Nhà hàng Vườn Xoài ở
125, phố Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu giấy, Hà Nội vào một buổi trưa hè
nắng nóng đầu tháng 6/2018.
NGUYỄN HOÀNG

T

ọa lạc trên một khu đất rộng khoảng gần
1.400 m2, qui mô Nhà hàng khá khang
trang, có thể phục vụ cùng lúc tới 720
người. Những dịp có bóng đá, Nhà hàng
phải kê thêm bàn để phục vụ nhu cầu tăng lên của
khách hàng.
Nhà hàng Vườn Xoài là một trong những điểm
bán bia hơi Hà Nội trong hệ thống Địa chỉ Vàng của
HABECO TRADING, thu hút được rất nhiều thực
khách. Khách hàng đến đây không chỉ thích món đặc
trưng bò thui Cầu Mống, xuất xứ từ Quảng Nam hay
đặc sản theo ngày như thứ Hai các món nghé; thứ Ba
các món lợn mán; thứ Tư các món dê; thứ Năm các
món trâu; chủ nhật các món ngỗng - lợn sữa quay...
mà khách hàng đến đây chính là để thưởng thức bia
hơi Hà Nội - một loại đồ uống không thể thiếu với đa
số người dân Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung.
Anh Tuấn Anh - một trong ba người bạn cùng đầu
tư và quản lý Nhà hàng cho biết: “Khách hàng đến đây
rải rác cả ngày. Ca sáng từ 10 giờ đến 3 giờ chiều; Ca
chiều từ 3 giờ chiều đến 10 giờ tối, có khi tới 11giờ đêm
mới hết khách. Họ là những người lao động, đôi khi chỉ
là mấy anh bạn công nhân xây dựng ghé qua cửa hàng
làm vài cốc bia, đĩa đậu phụ luộc, đĩa lạc húng lìu để
thư giãn mà chỉ hết 30 nghìn đồng rồi đi làm việc tiếp.
Hoặc mấy bác công nhân ghé lại lúc tan tầm làm mấy
vại bia cho đỡ khát rồi mới về nhà ăn cơm. Cũng có
những cuộc sinh nhật của các bạn trẻ, họ hội tụ về đây
cùng nhau uống bia và thưởng thức ẩm thực dân tộc.
Nhà hàng cũng có một phòng VIP dành để phục vụ
khách, tổ chức tiệc, gặp gỡ bạn bè cùng sở thích bia Hà
Nội với sức chứa 240 người...”.
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Bộ ba 8X - khách hàng thường xuyên uống bia hơi Hà Nội
tại Nhà hàng Vườn Xoài.

Được biết, Nhà hàng này, tuy mới đi vào hoạt động
được hơn một năm nhưng đã thu hút được khá đông
khách hàng. Đặc biệt, những ngày nắng nóng vừa qua,
lượng khách tăng lên hơn ngày bình thường từ 50 - 60%
và lượng bia tiêu thụ cũng tăng cao lên tới 750 lít/ngày.
Những hôm có đá bóng, lượng khách còn tăng đột
biến, bia hơi Hà Nội phục vụ không kịp vì quá đông,
Nhà hàng phải kê thêm ghế, huy động thêm bia hơi Hà
Nội keg 2lít, bia chai, bia lon Hà Nội mới đáp ứng kịp
nhu cầu của khách hàng. Mặc dù lượng khách đến đây
khá đông, nhu cầu giải khát lớn, nhưng chưa bao giờ
nhà hàng để thiếu bia cho khách hay khách hàng phần
nàn gì về chất lượng bia.
Tôi hỏi anh Tuấn Anh, các anh có bí quyết gì mà
lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu về số lượng và chất
lượng bia hơi Hà Nội, phục vụ thực khách?

- “Thật ra chúng tôi cũng chẳng có bí quyết gì
ghê gớm. Để không phải đứt bia của khách, chúng tôi
thường đăng ký nhập lượng bia dự phòng tăng hơn 50%
so với nhu cầu, để tránh tình trạng xe chuyển bia về
chưa kịp hay lý do bất khả kháng nào đó tại Nhà máy
thì chúng tôi vẫn có bia phục vụ. Về chất lượng, ngoài
sự hướng dẫn cách bảo quản bia của Công ty, chúng
tôi còn học hỏi những kinh nghiệm qua bạn bè và luôn
sáng tạo để bảo quản tốt nhất chất lượng bia hơi Hà
Nội, luôn làm hài lòng thực khách. Chẳng hạn ủ đá
bao lâu và để nhiệt độ thế nào để khi khách thưởng
thức cảm nhận mát, không quá lạnh nhưng vẫn giữ
được hương thơm đặc trưng và vị ngon của bia hơi Hà
Nội...” - anh Tuấn Anh giải thích.
Để chứng minh những điều anh Tuấn Anh vừa tâm
sự, tôi và một đồng nghiệp lại ngồi bàn cuối dãy. Cô
nhân viên nhanh nhẹn mang cuốn thực đơn đến. Lướt
qua cuốn thực đơn, tôi gọi 2 cốc bia hơi Hà Nội loại
0,5 lít, một đĩa bê xào lăn, một đĩa đậu phụ lướt ván,
đĩa salad cà chua dưa chuột và thêm 3 gói lạc rang
húng lìu (tổng số tiền là 254.000 đồng). Một phút sau,
cô nhân viên mang ngay 2 cốc bia mát lạnh vừa rót, có
màu vàng óng, phía trên được phủ một lớp bọt trắng
trông rất hấp dẫn. Vốn là người không hay uống bia
nhưng tôi đã bị cuốn hút bởi mùi thơm đặc trưng của
các nguyên liệu tạo ra nó và vị đăng đắng, ngòn ngọt
thật thú vị. Một bữa trưa đơn giản cùng cốc bia hơi Hà

Nội, tôi cảm thấy mát lòng giữa buổi trưa hè nắng nóng
oi ả của tháng 6.
Vừa nhâm nhi chút bia hơi Hà Nội, chúng tôi vừa
quan sát từng tốp thực khách đến Nhà hàng. Càng về
trưa, khách hàng đến càng đông. Chúng tôi lại làm
quen với tốp 3 đầu 8X. Họ là những người lao động
tranh thủ giờ nghỉ trưa đến đây để làm dịu đi cơn khát
của ngày nóng nực này. Khi mới tiếp xúc, các bạn còn
e dè, nhưng càng ngày các bạn càng phấn khích và cùng
trò chuyện với chúng tôi. Trung Kiên, Quốc Tuấn và
Quang Huy, không cùng làm việc một chỗ, nhưng bộ
ba này lại cùng chung sở thích uống bia hơi Hà Nội.
Vì thế, lúc nào rảnh rỗi họ lại rủ nhau đến đây uống
bia để ôn lại những hoài niệm xưa hay chia sẻ với nhau
những niềm vui mới.
Như hiểu được ý định của chúng tôi muốn biết
khách hàng có hài lòng với loại đồ uống đã trở thành
nét đẹp văn hóa của Thủ đô, các bạn trẻ tranh nhau
nói về những cảm nhận của mình. Đó là: “Bia hơi Hà
Nội tuyệt vời”; “trên tuyệt vời”; “Không loại đồ uống
nào sánh được”... nhưng rất mong bia hơi Hà Nội ở nhà
hàng nào, điểm bán nào cũng luôn giữ được chất lượng
ngon như Nhà hàng Vườn Xoài này.
Chúng tôi cảm ơn các bạn trẻ đã dành tình cảm tốt
đẹp cho bia Hà Nội - một thương hiệu Quốc gia cùng
cuộc trò chuyện rất thú vị và chân thành hôm nay 

Khách hàng thưởng thức bia hơi Hà Nội.
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LỌC DẦU DUNG QUẤT

VẪN TĂNG TRƯỞNG RẤT KHẢ QUAN
Tại buổi gặp mặt báo chí diễn ra ngày 13/6/2018, Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn
(BSR) khẳng định NMLD Dung Quất đang hoạt động rất hiệu quả, Công ty BSR xứng
đáng là “Anh Cả đỏ” mới của ngành Dầu khí Việt Nam.

T

heo nhận định của BSR, năm 2018, Công
ty sẽ phải cạnh tranh quyết liệt không
chỉ với hàng nhập khẩu mà còn với sản
phẩm của NMLD Nghi Sơn - đây là đối
thủ trực tiếp của BSR. Ngoài ra, nguồn dầu thô ngọt
trong nước cung cấp cho Nhà máy suy giảm cả về
khối lượng và chất lượng, đồng thời lộ trình áp dụng
tiêu chuẩn khí thải cho động cơ sẽ ngày càng khắt khe,
nghiêm ngặt hơn. Đó là khó khăn trước mắt và lâu dài
của Công ty BSR.
Sáu tháng đầu năm 2018, BSR dự kiến sản xuất
khoảng 3,57 triệu tấn sản phẩm, nhưng đã tiêu thụ
đến 3,60 triệu tấn, đạt 57,2% kế hoạch năm. Doanh
thu ước đạt 55.359 tỷ đồng, thực hiện được 70,9%
kế hoạch năm, nộp NSNN 5.809 tỷ đồng, đạt 69,7%
kế hoạch năm. Công ty ước lợi nhuận sau thuế thu
khoảng 2.947 tỷ đồng, tương đương 84,7% chỉ tiêu đặt
ra cho cả năm 2018.
Để có được những thành công đó, từ đầu năm đến
nay, mặc dù khoảng cách giá dầu thô và giá sản phẩm
bị thu hẹp hơn so với kế hoạch nhưng Nhà máy luôn
hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu. Công
ty cũng kiểm soát tốt mức tiêu hao dầu thô, thực hiện
tốt công tác tối ưu hóa, công tác quản trị và thực hành
tiết kiệm, chống lãng phí luôn được chú trọng, góp

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất trên đất Quảng Ngãi.
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BSR
phần giảm giá thành sản phẩm giúp cho Công ty tăng
thêm lợi nhuận.
Nghiên cứu khoa học ở BSR ngày càng đi vào chiều
sâu, cả chất và lượng. Năm 2017, BSR đã xét công nhận
33 sáng kiến cấp cơ sở, 08 sáng kiến cấp Tập đoàn và
có 04 giải pháp đã đạt giải trong Hội thi Sáng tạo kỹ
thuật tỉnh Quảng Ngãi năm 2017; đồng thời triển khai
9 đề tài/nhiệm vụ NCKH; trong đó 03 đề tài BSR tự
thực hiện và 06 đề tài phối hợp với các đơn vị Trung
tâm hợp tác dầu mỏ Nhật Bản (JCCP/JXNRI), Viện
Dầu khí Việt Nam, JGC, MCI… Đặc biệt, đề tài “Điều
khiển tự động và tối ưu năng lượng cho lò gia nhiệt
phân xưởng chưng cất dầu thô của NMLD Dung Quất”
đã đạt Huy chương Vàng tại chương trình sáng tạo
KHCN và Hội chợ triển lãm sáng tạo quốc tế tại Seoul,
Hàn Quốc cuối năm 2017. Ngoài ra, giải pháp "Nâng
cao độ tin cậy và tối ưu hóa vận hành trạm giảm ồn,
giảm áp trong Nhà máy Lọc dầu Dung Quất" của tác
giả Nguyễn Ngọc Thanh và đồng sự đạt giải Ba Hội thi
Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc (Vifotec) lần thứ 14 (20162017). Tính trong giai đoạn 2010 - 2017, BSR thực hiện
197 sáng kiến/cải hoán; đạt hiệu quả tiết kiệm, làm lợi
khoảng 3.062 tỷ đồng.
Công tác tiết kiệm chi phí hoạt động SXKD năm
2017 cũng đạt 951,7 tỷ đồng, vượt 101,2% so với chỉ tiêu

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV BSR Lê Xuân Huyên và Tổng giám đốc Trần Ngọc Nguyên tại buổi gặp mặt báo chí

năm 2017 đề ra (472,9 tỷ); trong đó phần giảm tiêu thụ
năng lượng nội bộ trong chế biến, giảm hao hụt dầu
thô khoảng 501 tỷ, tự thực hiện công tác bảo dưỡng sửa
chữa khoảng 90 tỷ đồng.
Dự kiến ngày 21/6/2018, Công ty Cổ phần Lọc
Hóa dầu Bình Sơn sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông
lần thứ nhất tại Trung tâm Hội nghị Ocean Blue, 268,
Đường Trần Hưng Đạo, Thành phố Quảng Ngãi.
Công tác chuẩn bị nhân sự, chương trình hành động
và mục tiêu sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty
cổ phần đã được BSR đẩy mạnh và gần như đã sẵn
sàng cho ngày chuyển đổi.
Bên cạnh thúc đẩy sản xuất kinh doanh và chuyển
đổi mô hình Công ty, BSR cũng đang tích cực trong
công tác Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất. Dự
án NCMR NMLD Dung Quất đã triển khai được
37/78 tháng kể từ thời điểm phát hành Hồ sơ mời
thầu FEED (27/4/2015).
Tiến độ trước EPC đạt 83,55%, cụ thể: Công tác chi
trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoàn thành

99,8%. BSR đang phối hợp với Nhà thầu thiết kế tổng
thể, Tư vấn lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường
để cập nhật báo cáo theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và
Môi trường. Hồ sơ mời thầu giai đoạn 1 Gói thầu EPC
đã được phát hành từ ngày 13/11/2017. Hiện nay, Ban
Quản lý dự án NCMR NMLD Dung Quất đang tiến
hành xem xét trả lời và làm rõ cho tất cả các nhà thầu.
Theo kế hoạch, công tác lựa chọn nhà thầu và ký hợp
đồng EPC hoàn thành trong năm 2019.
Sau nâng cấp mở rộng, NMLD Dung Quất kỳ vọng
đảm bảo chất lượng sản phẩm tương đương EURO V và
đáp ứng tiêu chuẩn môi trường nghiêm ngặt nhất. Việc
nâng cấp sẽ cho phép chế biến các hỗn hợp dầu thô
chua - nặng, nhằm tăng độ linh động trong lựa chọn dầu
thô và tăng cơ hội giảm chi phí dầu thô đầu vào.
Với các mục tiêu trên, NMLD Dung Quất sẽ chủ
động hơn khi ứng phó các diễn biến phức tạp của
thị trường xăng dầu thế giới, góp phần nâng cao
năng lực cạnh tranh đối với với các nhà máy trong
và ngoài nước 
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TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH:

NIỀM TIN BỀN VỮNG
TỪ NHỮNG CÔNG TRÌNH
Ngày 06/4/2018, tại thành phố biển Quy Nhơn - tỉnh Bình Định đã diễn ra lễ động thổ Dự
án TMS Luxury Hotel & Residence Quy Nhơn do Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thi công.
Trước đó, tháng 11/2017, cũng tại Quy Nhơn, chủ đầu tư đã chọn Tập đoàn Xây dựng Hòa
Bình (HBC) làm nhà thầu chính cho dự án Khách sạn Liberty.

U

y tín được gây dựng từ hàng trăm công trình
tầm cỡ trong nước và quốc tế của Tập đoàn
Xây dựng Hòa Bình đã tiếp tục được khách
hàng mới tín nhiệm xây dựng những công
trường ở khu vực trọng điểm kinh tế miền Trung.

VĂN THUẬN

và mời tham gia dự thầu các dự án. Đây cũng là điều
kiện để Công ty tập hợp được lực lượng đông đảo kỹ
sư, kiến trúc sư, công nhân lành nghề và từ đó xác định
phương hướng phát triển Công ty: Chuyên sâu vào các
công trình kỹ - mỹ thuật cao.

NIỀM ĐAM MÊ ĐƯỢC ƯƠM MẦM
NỖ LỰC TRỞ THÀNH "NGỌN ĐUỐC
TRONG GIAN KHÓ
TIÊN PHONG"
Khởi nghiệp Văn phòng Xây dựng Hòa Bình vào
năm 1987, với số lượng nhân viên ít ỏi là 20 người, ban
đầu chủ yếu nhận thiết kế và thi công công trình nhà ở
tư nhân. Dù đội ngũ nhân viên có tuổi đời non trẻ song
với khả năng sáng tạo không ngừng, tinh thần cầu tiến
học hỏi và làm việc trách nhiệm cao, Hòa Bình bắt đầu
nhận thi công nhiều công trình thương mại như nhà
hàng, khách sạn, văn phòng,… và là một trong những
đơn vị đầu tiên mạnh dạn đầu tư nhà xưởng, trang bị
máy vi tính cá nhân cho văn phòng, nhằm ứng dụng
công nghệ tiên tiến vào chuyên môn và quản lý xây
dựng. Nhờ đó, Hòa Bình đã bắt đầu thu hoạch kết quả
ở nhiều công trình lớn như khách sạn Riverside; khách
sạn International; Food Center of Saigon; Tecasin Business Center and Serviced Apartments,…
Sau một thời gian, tên tuổi Hòa Bình được nhiều
nhà đầu tư nước ngoài, chủ đầu tư trong nước biết đến

Chặng đường 30 năm hoạt động, Hòa Bình đã trải
qua các giai đoạn phát triển khác nhau với nhiều thuận
lợi, nhưng cũng không ít thăng trầm, thách thức. Tuy
nhiên, bằng niềm tin và trí lực của tập thể cán bộ quản
lý, cán bộ kỹ thuật cùng lực lượng nhân công có tay
nghề cao, Hòa Bình liên tục gặt hái thành công, khẳng
định sức mạnh, tài năng và uy tín của mình.
Hòa Bình liên tục đầu tư máy móc thiết bị hiện
đại đáp ứng nhu cầu thị trường, làm chủ công nghệ kỹ
thuật thi công tiên tiến để thực hiện nhiều công trình
cao tầng, siêu cao tầng với quy mô lớn, yêu cầu kỹ, mỹ
thuật cao với phương thức thi công trọn gói và vai trò
tổng thầu. Các dự án Tập đoàn đảm nhiệm vai trò nhà
thầu luôn được chủ đầu tư đánh giá cao bởi những tiêu
chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo chất lượng - tiến độ
thi công - an toàn. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng
Giám đốc HBC - ông Lê Viết Hải chia sẻ: "Mỗi dự án

HBC vừa trúng thầu dự án Alma Resort (Cam Ranh Khánh Hòa) giá trị hơn 1.300 tỷ đồng
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Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước trao tặng

được triển khai ví như một “đứa con tinh thần” của
Hòa Bình, chúng tôi luôn dồn hết tâm huyết cũng như
nguồn lực chăm chút để sản phẩm đạt tới độ hoàn
hảo, qua đó mang lại niềm tin và sự hài lòng cho khách
hàng; đồng thời cũng tạo nền tảng vững vàng để HBC
vững bước vào tương lai và ngày càng gặt hái nhiều
thành công hơn nữa".
Đến nay, Hòa Bình đã đóng góp cho ngành
khoảng 350 công trình xây dựng tầm cỡ quốc gia và
đẳng cấp quốc tế, trong đó có các siêu dự án như:
Saigon Centre (công trình có 6 tầng hầm sâu nhất VN);
German House, Sheraton Resort Đà Nẵng (công trình
phục vụ APEC); Estella Heights; Vinhomes Central
Park - Landmark,... Những công trình tầm vóc này là
minh chứng sống động về trình độ ứng dụng khoa học
công nghệ hiện đại của đội ngũ kỹ sư trẻ HBC, dần san
bằng khoảng cách chênh lệch giữa ngành công nghiệp
xây dựng Việt Nam với các quốc gia tiên tiến trong khu
vực và trên thế giới.
Những năm qua, bên cạnh việc không ngừng cải tiến
và hoàn thiện lĩnh vực hoạt động chính, Hòa Bình còn
đầu tư sang các lĩnh vực liên quan mang tính hỗ trợ và vệ
tinh như sản xuất vật liệu và các dịch vụ trong ngành xây
dựng, phát huy tối đa các nguồn lực và nâng cao hiệu
quả kinh doanh. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục phát
triển thị trường nước ngoài, đặc biệt là các nước ASEAN
và Trung Đông theo hướng từng bước chuyển từ vai trò
quản lý xây dựng sang vai trò nhà thầu.

CHINH PHỤC NHỮNG ĐỈNH CAO MỚI
Trong chiến lược phát triển giai đoạn 10 năm tới
(2015 - 2024), Hòa Bình hoàn thiện hệ thống quản lý,

hoạch định chiến lược dài hạn, đồng thời triển khai
những kế hoạch thực thi cụ thể nhằm hướng tới mục
tiêu vươn tầm quốc tế và phát triển bền vững.
Kết quả kinh doanh năm 2017 đã chứng minh một
cách thuyết phục cho đường lối đúng đắn đó: Doanh
thu thuần đạt 16.037 tỷ đồng, tăng trưởng 49% so với
năm 2016 và vượt 0,2% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau
thuế 860,5 tỷ đồng, tăng trưởng 51,5% so với năm 2016
và vượt 3,9% so với kế hoạch.
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình trên cơ sở đánh giá
tình hình kinh tế vĩ mô, thị trường tiềm năng, căn cứ vào
giá trị hợp đồng đã ký và phân tích cẩn trọng SWOT,
HBC đặt mục tiêu kế hoạch năm 2018 là doanh thu
20.680 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.068 tỷ đồng; tăng
tương ứng 28,9% và 24,3% so với thực hiện năm 2017.
Sau hơn 30 năm trên thị trường xây dựng, năm
2017, Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đã
được Chủ tịch nước đã trao tặng Huân chương Lao
động hạng Nhì. Thương hiệu Hòa Bình được biết đến
là doanh nghiệp duy nhất trong ngành xây dựng đạt
Thương hiệu quốc gia 10 năm liền, qua 5 đợt bình xét
từ 2008 đến nay; Top 10 Nhà thầu xây dựng uy tín nhất
2017; Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam từ 2015
- 2017; Top 100 Doanh nghiệp có môi trường làm việc
tốt nhất Việt Nam.
Hiện nay, với độ phủ gồm 71 công trình đang thi
công trên 40 tỉnh thành, thương hiệu Hòa Bình đã thực
sự lan tỏa, mang đến niềm tin bền vững cho các chủ
đầu tư trên mỗi công trình 
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MỐI LIÊN KẾT TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÀ TMA SOLUTIONS:

TẠO NIỀM TIN BỀN VỮNG TỪ CÁNH CỬA MỞ RỘNG
CHO SINH VIÊN TỐT NGHIỆP
Năm học 2018-2019, trong điều kiện khó khăn chung về tuyển sinh trên mặt bằng đại học
cả nước, Trường Đại học Quy Nhơn vẫn duy trì 16 khoa với 46 ngành đào tạo. Trong đó,
Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Toán đã quy tụ được 800 sinh viên mới và trong năm
2018 này, số kỹ sư công nghệ thông tin, cử nhân toán tốt nghiệp ra trường cũng lên đến trên
200 người. Nguồn nhân lực quý báu này sẽ đi về đâu? Khả năng quy tụ của TMA - Bình
Định (TMA Innovation Park) có là cánh cửa mở rộng bền vững?
TƯỚNG VĂN

TỪ TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG BÌNH ĐỊNH
TMA Solutions là Công ty chuyên ngành công nghệ
thông tin đã có 21 năm kinh nghiệm hoạt động trong
lĩnh vực phần mềm, hiện có 6 văn phòng đặt tại TP Hồ
Chí Minh và 4 Chi nhánh tại nước ngoài (Canada, Mỹ,
Úc và Nhật Bản) do Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ làm Chủ
tịch HĐQT - Một người con của quê hương Bình Định
đã về trình bày báo cáo với Lãnh đạo tỉnh Bình Định
niềm ước mơ để TMA được xây dựng Dự án Công viên
sáng tạo (TMA Innovation Park), thể hiện tình yêu quê
hương, đồng thời chia sẻ trách nhiệm, tạo nguồn nhân
lực công nghệ cao đồng hành với thế hệ trẻ địa phương
và khu vực đang bước vào thời đại 4.0.
Được hoan nghênh và đồng ý của Lãnh đạo cấp
cao tỉnh Bình Định, Dự án TMA Innovation Park nhanh
chóng được phép triển khai với tổng diện tích 15,6
ha, thuộc khuôn viên Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn
(trước kia là Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy
Hòa), phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn.
Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình
Định cho rằng: Dự án hỗ trợ phát triển công nghiệp
phần mềm của TMA có tác động rất lớn đến Bình
Định, bước đầu đặt nền móng cho việc phát triển lĩnh
vực gia công phần mềm cho đối tác nước ngoài. Tiếp
đó là giải quyết nguồn lao động địa phương, song song
với thu hút nhân lực CNTT trình độ cao về Bình Định.
Đây cũng là cơ sở hình thành nên khu công nghệ phần
mềm trong tổng thể chuỗi liên kết các DN khoa học
đúng định hướng của tỉnh, đó là xây dựng một đô thị
khoa học, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. “Với
dự án này, chúng tôi hy vọng sẽ tạo ra được cú hích,

52 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG

Umeda Kunio - Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam (phải) thăm,
làm việc với lãnh đạo Trường ĐH Quy Nhơn

bước đột phá mới để phát triển công nghệ cao tại Bình
Định”, ông Dũng cho biết thêm.
Để xây dựng cơ sở vật chất và đầu tư trang thiết
bị máy móc cho khu công viên này ước tính cần tới
khoảng 154 tỷ đồng. Theo ông Lệ, đầu tư ban đầu của
dự án sẽ tập trung chủ yếu vào lĩnh vực phát triển phần
mềm. Giai đoạn sau đó, khi phát triển trung tâm sáng
tạo và chuyển giao công nghệ, nguồn vốn đầu tư có thể
sẽ cần tăng cường.
Ước mơ đã trở thành hiện thực khi ngày 11/6/2018,
lễ khai trương TMA Bình Định đã được tổ chức tại TP
Quy Nhơn và ra mắt Công ty TNHH Giải pháp Phần
mềm Tường Minh Bình Định. Dự lễ, ngoài lãnh đạo cấp
cao tỉnh Bình Định, còn có GS Đặng Hữu - nguyên Bộ
trưởng Bộ KH&CN, cùng đại diện các sở, ban, ngành
của tỉnh và các trường ĐH các tỉnh bạn…

ĐẾN MỐI LIÊN KẾT BỀN CHẶT GIỮA
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN VÀ TMAINNOVATION PARK
Từ tháng 8/2017, Ban lãnh đạo Công ty TMA
Solutions dẫn đầu là TS. Nguyễn Hữu Lệ, Chủ tịch Hội
đồng Quản trị đã đến thăm và làm việc với Trường Đại
học Quy Nhơn để trao đổi về cơ hội hợp tác trong đào
tạo và chuyển giao công nghệ, với mong muốn giúp cho
Trường Đại học Quy Nhơn trở thành một trường đào
tạo nhân lực CNTT uy tín của khu vực miền Trung và là
trung tâm nghiên cứu, triển khai công nghệ cao, ứng dụng
để giải quyết các vấn đề tại địa phương về môi trường,
nông nghiệp, thủy hải sản… Tại buổi gặp mặt tình nghĩa
này, Trường Đại học Quy Nhơn và TMA đã trao đổi và
thống nhất những nguyên tắc chung trong việc hợp tác.
Theo đó, Công ty sẽ cử chuyên gia đến giảng dạy một
số nội dung liên quan đến công nghệ phần mềm trong
chương trình đào tạo của Khoa CNTT; Tổ chức các Hội
thảo công nghệ đang được các công ty quan tâm nghiên
cứu và ứng dụng như IoT, BigData,Al Machine Learning,
Blockchain; Tiếp nhận sinh viên tham quan, thực tập tại
Công ty. Góp ý cho chương trình đào tạo ngành kỹ thuật
phần mềm; Tiếp nhận cán bộ của Trường vào làm việc tai
Công ty để cập nhật những công nghệ thực tế đang triển
khai; Hướng nghiệp cho sinh viên năm cuối và phỏng vấn
tuyển dụng sinh viên ngành CNTT và toán. Phối hợp với
Viện Nghiên cứu Ứng dụng khoa học và Công nghệ để
trao đổi, chuyển giao khả năng hợp tác trong việc giải
quyết các bài toán của địa phương.
Đặt niềm tin vào mối liên kết bền chặt giữa Trường
Đại học Quy Nhơn và TMA, TS Mai Thành Tấn - Phó
trưởng Khoa Toán - Trường ĐH Quy Nhơn cho rằng,
đây là cơ duyên trong bối cảnh Khoa luôn muốn tìm
hướng mở ra cơ hội việc làm cho các sinh viên. Với
sự kết hợp đào tạo toán - tin ứng dụng, Khoa đã chủ
động tìm kiếm sự hợp tác của các DN hoạt động trong
lĩnh vực phần mềm để tìm đầu ra cho sinh viên. Đến
nay, đã có 20 sinh viên của Khoa được gửi đào tạo về
CNTT với cam kết được nhận vào làm việc từ phía đối
tác phần mềm.

CON ĐƯỜNG CHO NGUỒN NHÂN LỰC
PHẦN MỀM ĐANG SÁNG DẦN VÀ MỞ RỘNG
TS. Nguyễn Hữu Lệ - Chủ tịch HĐQT Công ty
TMA Solutions chia sẻ: “Cùng với sự phát triển mạnh
mẽ, ngành công nghiệp phần mềm đang khan hiếm
nguồn nhân lực. Với 6 cơ sở hiện hoạt động tại TP Hồ
Chí Minh, TMA đã chọn Quy Nhơn - Bình Định làm
điểm đầu tư đầu tiên ngoài TP Hồ Chí Minh với hai

Nghi thức cắt băng khai trương TMA Bình Định

lý do chính: Phần vì tình cảm quê hương, nhưng quan
trọng hơn chúng tôi muốn có thêm nguồn nhân lực có
chất lượng cao từ Trường ĐH Quy Nhơn”.
Với tính toán của TMA, “đầu ra” nhân lực trong
năm nay do Trường ĐH Quy Nhơn cung cấp chỉ có
khoảng 120 sinh viên khoa CNTT, khoảng 80 sinh viên
từ ngành Toán. Trong số này, áp theo chuẩn TMA có
thể tuyển dụng ½ số sinh viên. Như vậy trong 5 năm
tới, đảm bảo nhân lực khoảng 500 người cho xưởng
phần mềm của đơn vị được đầu tư tại Quy Hòa. TMA
cần khoảng 1.000 kỹ sư đến năm 2023 cho Trung tâm
phần mềm và các Trung tâm R&D.
Theo PGS.T. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường
ĐH Quy Nhơn, Trường đã có những bước chuẩn bị
cần thiết như: Cử sinh viên, giảng viên vào TMA Tp.
HCM để tiếp cận với quy trình, cách thức đào tạo, đảm
bảo hiệu chỉnh chương trình cho phù hợp với yêu cầu
chuẩn TMA, đảm bảo chất lượng nhân lực đầu ra. “Bên
cạnh mở ngành toán - tin ứng dụng, chúng tôi cũng chú
trọng đào tạo ngành toán thống kê mà chương trình
rất gần với khoa học dữ liệu. Đồng thời ngay từ năm
học này, Nhà trường sẽ điều chỉnh chương trình dạy về
toán ứng dụng và thống kê”.
Tỉnh Bình Định đang khẩn trương giải phóng mặt
bằng và sẽ bàn giao cho nhà đầu tư trong tháng 8/2018.
Dự án đầu tư tuyến đường vành đai từ QL 1D vào khu
công viên sáng tạo cũng đã được HĐND tỉnh thông
qua. Bên cạnh thung lũng sáng tạo dọc dài theo bãi
biển Quy Hòa rì rào sóng vỗ sẽ hình thành một Công
viên Hoa Hồng tạo cảnh quan lãng mạn giữ chân các
nhà khoa học và du khách về đây. Ông Hồ Quốc Dũng
- Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết: “Lãnh đạo
tỉnh Bình Định quyết tâm và ủng hộ tối đa để dự án
TMA sớm được triển khai” 
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ĐỒNG NAI: PHÁT ĐỘNG CUỘC THI
SÁNG TẠO SẢN PHẨM THỦ CÔNG MỸ NGHỆ NĂM 2018
Sáng 30/5/2018, tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật
trang trí Đồng Nai, Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng
Nai - Sở Công Thương Đồng Nai đã tổ chức Lễ phát
động “Cuộc thi sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ
năm 2018”, với các nhóm sản phẩm có thể đăng ký dự
thi như: Sản phẩm quà tặng; sản phẩm lưu niệm; trang
trí, gốm, gỗ, mây tre, giấy…

thiện với con người và môi trường, sản phẩm tiềm năng
du lịch của tỉnh. Trong đó, khuyến khích các cá nhân,
tập thể, cơ sở, doanh nghiệp sản xuất hàng thủ công mỹ
nghệ, sinh viên chuyên ngành thiết kế trên địa bàn tỉnh và
các địa phương lân cận tạo ra những sản phẩm mang tính
sáng tạo, có công dụng đa năng, thông minh nhằm mang
lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.

Buổi Lễ phát động có sự tham dự của đại diện Trường
Cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, Phòng Kinh tế
các huyện Long Thành, TP Biên Hòa, Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp các tỉnh: Long An;
Bình Phước; Tây Ninh; Đồng Tháp; Bình Thuận,… Mục
đích của cuộc thi là nhằm quảng bá các sản phẩm thân

Để tham dự Cuộc thi, các cá nhân, tổ chức quan
tâm,… có thể gửi hồ sơ sản phẩm dự thi về Trung tâm
Khuyến công tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: số 165A Cách
mạng tháng Tám, phường Quyết Thắng, TP Biên Hòa Đồng Nai) chậm nhất trước ngày 30/10/2018 
BẢO LONG

KHÁNH HÒA: SẮP DIỄN RA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM
HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 2018
Từ ngày 11 - 17/7, tại tỉnh Phú Yên, Cục Công
Thương địa phương (Bộ Công Thương) sẽ tổ chức Hội
nghị công tác khuyến công và Hội chợ triển lãm hàng
công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu khu vực miền
Trung - Tây Nguyên năm 2018.

lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây
Nguyên tại Ngã tư Đại lộ Hùng Vương - Hoàng Hoa
Thám, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Khi tham gia Hội
chợ, các cơ sở CNNT sẽ được hỗ trợ 100% chi phí thuê
gian hàng trưng bày sản phẩm.

Đây là dịp thuận lợi để các cơ sở CNNT tiêu biểu
cấp tỉnh có cơ hội tăng cường quảng bá, giao lưu, tìm
kiếm thị trường, ký kết hợp đồng giao thương với các
cơ sở CNNT tiêu biểu trong toàn khu vực miền Trung
- Tây Nguyên nói riêng và cả nước nói chung.

Các cơ sở CNNT, doanh nghiệp, tổ chức muốn
tham gia Hội chợ triển lãm, có thể liên hệ tới Trung
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Khánh
Hòa theo địa chỉ: 40 Trần Quý Cáp, TP Nha Trang
- Khánh Hoà; Số điện thoại: 0583 823208 - Fax: 0583
561511 hoặc email: xttmkhanhhoa@gmail.com). Các cơ
sở CNNT tiêu biểu có nhu cầu tham gia Hội chợ cần
liên hệ đăng ký trước ngày 30/6/2018 

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại tỉnh Khánh Hòa trân trọng kính mời các
cơ sở có sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
tỉnh - tỉnh Khánh Hòa năm 2017 tham gia Hội chợ triển

LONG TRỌNG

QUẢNG TRỊ: TỔ CHỨC LẦN THỨ IV
CHƯƠNG TRÌNH BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT
Mới đây, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức bình
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu
biểu tỉnh Quảng Trị lần thứ IV năm 2018. Tới dự và
chủ trì chương trình có đồng chí Nguyễn Quân Chính
- Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Theo đó, chương trình đã có 72 sản phẩm của 45
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh tham gia
bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu. Trong đó, có 09
sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 57 sản phẩm thuộc nhóm
chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm; 05 sản phẩm
thiết bị, máy móc cơ khí và 01 sản phẩm nhóm khác.
Nhìn nhận về các sản phẩm tham dự, ông Nguyễn
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Quân Chính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đánh giá cao
trước những cải tiến về chất lượng sản phẩm và sự phong
phú về chủng loại, đặc biệt là việc người sản xuất đang
hướng đến sản phẩm hữu cơ. Hầu hết các sản phẩm tham
dự đều tập trung vào lĩnh vực chế biến nông sản như trà
lá vằng, cao lá vằng, thực phẩm chức năng, tinh bột nghệ,
gạo hữu cơ, tiêu đen, rượu men lá, các loại tinh dầu…
Qua bình chọn, giải Nhất cấp tỉnh cho sản phẩm
CNNT năm nay được trao cho sản phẩm máy chạm gỗ
CNC; 03 giải Nhì và 04 giải Ba cho các sản phẩm tiêu
biểu khác 
NGUYỄN LONG
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THỪA THIÊN HUẾ: 19 SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU THAM GIA
BÌNH CHỌN CẤP KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN
Dựa vào kết quả bình chọn sản phẩm công nghiệp
nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh của năm 2017,
vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất
chọn 19 sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia bình chọn
cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.
Hội đồng cấp tỉnh đã chọn được 19 sản phẩm trong
số 32 sản phẩm, tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu
biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018.
Các sản phẩm nổi bật đó, có thể kể đến như: Tinh
dầu xoa bóp và cao xoa bóp tinh dầu Kim Vui của

Công ty TNHH MTV SX tinh dầu Kim Vui; Trà túi
lọc rau má Quảng Thọ của HTX nông nghiệp Quảng
Thọ 2; Hương sạch Tân Nguyên của Công ty TNHH
MTV Tân Nguyên; Trà vả Lộc Mai - Túi lọc 40g của
Công ty TNHH SXTMDV Lộc Mai; Máy ấp trứng gia
cầm công suất 1.000 trứng của Công ty TNHH Máy ấp
trứng Huế; Máy sấy mùn cưa của DNTN Bạch Lai; Bộ
dao sạch của Cơ sở rèn Trường Tiến; Đá Granite của
Công ty TNHH Thạch Phú Hưng; Bộ sản phẩm vật liệu
Composite của Công ty TNHH SXTM Ha Vi;... 
TRỌNG LONG

BÌNH THUẬN TIẾP TỤC ĐƯỢC GIAO KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
QUỐC GIA ĐỢT 2 NĂM 2018
Vừa qua, tỉnh Bình Thuận tiếp tục được Cục Công
Thương địa phương giao kế hoạch kinh phí khuyến
công quốc gia đợt 2 năm 2018 thực hiện 02 đề án với
tổng kinh phí là 400 triệu đồng.

trong chế biến hạt điều. Như vậy, đến nay tỉnh Bình
Thuận đã được phê duyệt kinh phí thực hiện 05 đề án
khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 3.800
triệu đồng.

Theo đó, 02 đề án nhận được hỗ trợ kinh phí là đề
án hỗ trợ ứng dụng máy làm sóng trong sản xuất bao
bì carton và đề án hỗ trợ ứng dụng máy dò kim loại

Trung tâm Khuyến công tỉnh Bình Thuận đang đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các đề án được phê duyệt 
ĐỨC MINH

CẦN THƠ: HỘI THẢO “ÁP DỤNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN TRONG
SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP NĂM 2018”
Ngày 08/6/2018, tại TP Cần Thơ, Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh (TTKC) đã
tổ chức hội thảo “Áp dụng Sản xuất sạch hơn trong sản
xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm
2018”. Tham dự có đại diện Sở Công Thương; chuyên
gia sản xuất sạch hơn (SXSH) thuộc Viện Nhiệt đới môi
trường, đại diện lãnh đạo một số TTKC: Hậu Giang,
Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu, Vĩnh Long, cùng các
đơn vị, doanh nghiệp (DN) SXKD trên địa bàn.
Sau khi nghe báo cáo tham luận về hiện trạng môi
trường trong sản xuất công nghiệp và tiềm năng áp
dụng SXSH trong công nghiệp trên địa bàn thành phố,
các phương pháp luận và cách tiếp cận chương trình
SXSH cùng với lợi ích và cơ hội khi áp dụng, các đại
biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề như: Công
nghệ Ion hóa và Điện phân trong xử lý cáu cặn cho lò
hơi và tháp giải nhiệt; Hệ thống điện pin năng lượng
mặt trời: Hiệu quả và chính sách tài chính cho hệ thống;
SXSH bằng kỹ thuật thay thế đá sát trắng truyền thống

bằng đá sát trắng kỹ thuật SL-Carbonrundum; đèn Led
trong chiếu sáng công nghiệp và dân dụng - giải pháp
đầu tư đèn led trong chiếu sáng đô thị.
Cũng tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nhận được
những ý kiến đóng góp, phân tích và chia sẻ các giải
pháp áp dụng SXSH để nâng cao hiệu quả trong sản
xuất từ lãnh đạo Sở Công Thương và các chuyên gia
trong lĩnh vực SXSH.
Qua buổi hội thảo, các DN hiểu rõ hơn về SXSH,
vai trò của SXSH đối với việc phát triển sản xuất của
mỗi DN nói riêng và của ngành công nghiệp cả nước
nói chung, đồng thời, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên
nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu; giảm thiểu phát
thải và hạn chế những tác động tiêu cực của hoạt động
sản xuất tới môi trường; cải thiện điều kiện làm việc
của người lao động một cách hiệu quả, hướng đến xây
dựng một nền công nghiệp phát triển bền vững và thân
thiện với môi trường 
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NINH THUẬN:
KHAI MẠC PHIÊN CHỢ HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN
Vừa qua, tại xã Lương Sơn, Trung tâm Khuyến công
và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận đã phối hợp
với UBND huyện Ninh Sơn tổ chức khai mạc phiên chợ
hàng Việt về nông thôn năm 2018.
Phiên chợ đã diễn ra trong 3 ngày, thu hút sự
tham gia của 16 doanh nghiệp với 24 gian hàng bày
bán các loại hàng hóa như: Đồ gia dụng, may mặc,
thời trang… Trong thời gian diễn ra phiên chợ, rất
nhiều người dân địa phương quan tâm đã đến tham
quan, mua sắm.

Đây là dịp để các doanh nghiệp nắm bắt được thị
hiếu của người tiêu dùng và là cơ hội để các doanh
nghiệp trong tỉnh có điều kiện học tập kinh nghiệm
và tìm kiếm đối tác, thị trường, phát triển đại lý, mở
rộng hợp tác sản xuất, kinh doanh, tạo đà thúc đẩy
phát triển KT-XH của địa phương. Cũng nhân dịp này,
Trung tâm Khuyến công và các doanh nghiệp đã tặng
trên 40 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó
khăn vươn lên trong học tập tại địa phương 
TUẤN ANH

BẮC GIANG:
02 ĐỀ ÁN ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2018
Vừa qua, Cục Công Thương địa phương đã ban
hành Công văn số 390/CTĐP-QLKC về việc giao kế
hoạch kinh phí khuyến công quốc gia năm 2018, trong
đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp tỉnh Bắc Giang được giao 400 triệu đồng
để thực hiện 02 đề án khuyến công quốc gia trên địa
bàn tỉnh.
Theo đó, 02 đề án được phê duyệt thực hiện gồm:
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản
xuất ống cống bê tông ly tâm” cho Công ty TNHH
MTV Xây dựng, Dịch vụ và Thương mại Cơ Tấn (xã
Song Mai, thành phố Bắc Giang) đầu tư 01 máy đúc bê

tông; Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong
sản xuất gạch không nung” cho Công ty TNHH Sản
xuất vật liệu xây dựng và Thương mại Tân Phát (thị trấn
Thanh Sơn, huyện Sơn Động) đầu tư 01 máy ép gạch.
Sau khi được giao kế hoạch kinh phí khuyến công
quốc gia, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp đã tổ chức làm việc với các đơn vị thụ
hưởng để hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ, tài liệu liên
quan và trao đổi thống nhất kế hoạch triển khai thực
hiện các đề án 
ANH TUẤN

KHUYẾN CÔNG NGHỆ AN: KHAI GIẢNG LỚP ĐÀO TẠO DẠY NGHỀ
KẾT CHỔI ĐÓT CHO NGƯỜI MÙ HUYỆN ANH SƠN
Ngày 12/6/2018, Trung tâm Khuyến công & Tư vấn
phát triển công nghiệp Nghệ An (TTKC Nghệ An) đã
phối hợp với Hội Người mù huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ
An) tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo nghề kết chổi đót
cho 30 hội viên theo đề án hỗ trợ kinh phí từ chương
trình khuyến công.
Việc hỗ trợ đào tạo dạy nghề kết chổi đót của
TTKC Nghệ An được đánh giá là hoạt động thiết thực,
qua đó, đã giúp đỡ những người mù trên địa bàn huyện
Anh Sơn có cơ hội được học nghề, tăng mức thu nhập
và ngày một ổn định cuộc sống.
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Theo ông Nguyễn Khắc Cảnh, Chủ tịch Hội Người
mù huyện Anh Sơn: Nhiệm vụ của Hội là chăm sóc,
giúp đỡ, dạy chữ, dạy nghề, phục hồi chức năng, tạo
việc làm, nâng cao mức sống cho người mù, nhằm từng
bước đưa người mù hòa nhập vào cộng đồng xã hội.
Việc TTKC Nghệ An hỗ trợ mở lớp đào tạo làm nghề
kết chổi đót đã giúp những người mù học được nghề.
Mong rằng, sau lớp học, các học viên có thể tham gia
sản xuất tập trung tại Hội, tăng thu nhập cho bản thân,
gia đình và tìm được niềm vui trong cuộc sống 
CHÍ TÂM
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BẾN TRE:

THU HÚT ĐẦU TƯ HẠ TẦNG CỤM CÔNG NGHIỆP
Theo Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp (CCN) Bến Tre đến năm 2020, tỉnh có 14 CCN,
với tổng diện tích 533,3ha. Đến nay, đã có 09 CCN được thành lập, trong đó có 02 CCN hoạt
động hiệu quả. Nhằm thu hút đầu tư vào hạ tầng CCN, ngày 15/5/2018, Chủ tịch UBND
tỉnh Bến Tre đã ký ban hành quyết định quy định chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng và kinh
doanh hạ tầng kỹ thuật CCN trên địa bàn tỉnh.
QUỲNH ANH

H

iện nay, các CCN trên địa bàn tỉnh còn
gặp rất nhiều khó khăn, trở ngại như:
Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, xây
dựng hạ tầng cao, hạ tầng ngoài hàng
rào CCN phần lớn chưa có hoặc yếu kém; hầu hết các
CCN đã thành lập đang, hoặc chuẩn bị đi vào hoạt
động đều chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung
theo đúng quy định... Với những chính sách mới về ưu
đãi đầu tư hạ tầng CCN, được kỳ vọng sẽ góp phần
tháo gỡ khó khăn cho các CCN.
Cụ thể, ưu đãi về thuê đất, các dự án đầu tư xây
dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN được Nhà
nước cho thuê đất trả tiền hàng năm thì được tính tỷ lệ
tiền thuê đất bằng 0,5% nhân với giá đất do UBND tỉnh
quyết định cho từng dự án cụ thể và được ổn định trong
5 năm. Đối với chính sách ưu đãi về đơn giá cho thuê đối
với hình thức Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần
cho cả thời gian thuê; miễn tiền thuê đất; thời hạn cho
thuê đất được thực hiện theo quy định Luật Đất đai năm
2013, Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của
Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và theo
quy định tại Nghị định số 68/2017NĐ-CP ngày 25/5/2017
của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.
Ưu đãi về chính sách thuế áp dụng theo quy định
của các Luật thuế hiện hành. Cùng với đó, Tỉnh sẽ hỗ
trợ với mức tối đa là 30% chi phí bồi thường, giải phóng
mặt bằng cho từng CCN, khu tái định cư và nhà ở công
nhân theo phương án được cơ quan nhà nước có thẩm
quyền phê duyệt. Phần hỗ trợ bồi thường, giải phóng
mặt bằng sẽ được trừ vào số tiền thuê đất phải nộp.
Trường hợp phần hỗ trợ vượt quá số tiền thuê đất phải
nộp thì chỉ được trừ bằng tiền thuê đất phải nộp, số
còn lại được tính vào vốn đầu tư của dự án. Những nhà
đầu tư thuộc đối tượng được miễn toàn bộ tiền thuê
đất trong thời gian thuê đất, nhà đầu tư chịu toàn bộ

Hoạt động chế biến sản phẩm từ dừa tại Cụm Công nghiệp
Phong Nẫm, Giồng Trôm

chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo phương
án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và
khoản chi phí này được tính vào vốn đầu tư của dự án.
Ngoài ra, chủ đầu tư CCN được tỉnh giao thêm
diện tích đất hợp lý để đầu tư xây dựng khu tái định
cư, xây dựng nhà ở công nhân và khu chuyên gia phục
vụ hậu cần cho CCN. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật như
giao thông, điện, nước, viễn thông ngoài hàng rào CCN
sẽ được tỉnh đáp ứng theo tiến độ xây dựng của nhà
đầu tư... Nguồn kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ sẽ
lấy từ ngân sách tỉnh, huyện và nguồn kinh phí khuyến
công quốc gia, khuyến công tỉnh.
Có thể thấy, tỉnh Bến Tre đã và đang rất nỗ lực
trong việc thu hút đầu tư, phát triển các CCN trên địa
bàn tỉnh, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu
đến năm 2020 chuyển dịch cơ cấu kinh tế tỉnh theo
hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, tăng
thu cho ngân sách nhà nước 
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KHUYẾN CÔNG QUẢNG NGÃI:

CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CNNT
Ngoài việc hỗ trợ các đơn vị, cơ sở sản xuất sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) đạt
hiệu quả cao, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại tỉnh Quảng Ngãi (Khuyến
công Quảng Ngãi) còn tạo cơ hội phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp địa phương qua
hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh.
LONG NGUYỄN

C

ụ thể, Trung tâm Khuyến công - Sở Công
Thương tỉnh Quảng Ngãi đang chuẩn
bị tổ chức Chương trình bình chọn cho
các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công
nghiệp được sản xuất trực tiếp tại các cơ sở sản xuất
CNNT trên địa bàn tỉnh, có đăng ký kinh doanh theo
quy định. Đây là hoạt động nhằm phát hiện, tôn vinh
các sản phẩm CNNT có chất lượng, giá trị sử dụng cao,
có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường,
đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng. Qua đó, Trung tâm
Khuyến công xây dựng tốt kế hoạch khuyến khích, hỗ
trợ phát triển sản xuất, quảng bá thương hiệu và xúc
tiến thương mại, góp phần thúc đẩy CNNT tỉnh Quảng
Ngãi phát triển. Đồng thời, chương trình bình chọn cấp
tỉnh là cơ sở tuyển chọn và gửi sản phẩm tham gia bình
chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 2018.
Để được cộng nhận là mặt hàng tiêu biểu, sản phẩm
của các cơ sở CNNT tham gia bình chọn không được
là sản phẩm sao chép, không vi phạm quyền sở hữu
trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp và các quy định
liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, vệ
sinh an toàn lao động, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi
trường và có khả năng sản xuất hàng loạt với số lượng
lớn, đáp ứng được nhu cầu thị trường.
Sau khi được cấp chứng nhận của chương trình bình
chọn, các cơ sở CNNT được hưởng rất nhiều quyền
lợi, trong đó được phép in hoặc dán nhãn Logo của
Chương trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu
trên sản phẩm hoặc bao bì của sản phẩm tiêu biểu;
Được tặng thưởng bằng tiền mặt theo quy định; Được
ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc
gia và kinh phí khuyến công địa phương để tiếp tục
phát triển sản phẩm. Ngoài ra, các cơ sở CNNT sẽ
được tư vấn, tiếp cận các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu
tư khác của Nhà nước cho đầu tư phát triển sản phẩm
CNNT tiêu biểu theo quy định; Được đăng tải thông
tin giới thiệu về sản phẩm trên các phương tiện thông
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Công ty TNHH Ngọc Tháp Cầu (Quảng Ngãi) “nức tiếng”
với sản phẩm tỏi đen.

tin ở địa phương, các trang web của Sở Công Thương,
Cổng thương mại điện tử của tỉnh và các phương tiện
truyền thông khác của tỉnh.
Trước đó, nhiều sản phẩm CNNT đã có được
thương hiệu nổi bật nhờ các đề án hỗ trợ của Khuyến
công Quãng Ngãi. Đơn cử gần đây, sản phẩm tỏi đen
của Công ty TNHH Ngọc Tháp Cầu đóng trên địa bàn
xã Bình Trị (huyện Bình Sơn) do ông Nguyễn Quyết
Thắng làm Giám đốc, đã được Cục An toàn thực phẩm
- Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện vệ
sinh an toàn thực phẩm; Được bình chọn là sản phẩm
CNNT tiêu biểu cấp huyện, tỉnh và khu vực miền
Trung - Tây Nguyên năm 2016.
Các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tham dự Chương
trình bình chọn năm 2018 gửi phiếu đăng ký và nộp sản
phẩm đăng ký bình chọn về Sở Công Thương Quảng
Ngãi trước 15/6/2018. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ
tới bà Nguyễn Thị Phương Tâm - Phó Trưởng phòng
Quản lý công nghiệp, điện thoại: 0982 845 863 
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KHUYẾN CÔNG AN GIANG:

ĐƯA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
RA THỊ TRƯỜNG
Các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT), đặc biệt là sản phẩm CNNT tiêu biểu là niềm
tự hào không chỉ của các doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT mà của cả địa phương. Việc quảng
bá thương hiệu sản phẩm sẽ giúp người tiêu dùng chú ý và sử dụng sản phẩm, giúp DN, cơ
sở CNNT mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển sản xuất kinh doanh, đóng góp vào sự tăng
trưởng của địa phương.
VŨ MINH

T

hực tế cho thấy, một trong những khó khăn,
hạn chế của hầu hết các DN, cơ sở sản xuất
CNNT là khâu tiêu thụ sản phẩm, mở rộng
thị trường. Các sản phẩm sản xuất ra chủ yếu
chỉ tiêu thụ được tại địa phương. Nguyên nhân chủ yếu
là do tâm lý dè dặt, chưa có kinh nghiệm, chưa cập nhật
được thông tin về thị trường, thị hiếu người tiêu dùng…
Nắm bắt được những khó khăn, hạn chế của các DN,
cơ sở CNNT, trong những năm qua, Trung tâm Khuyến
công và Tư vấn phát triển công nghiệp An Giang (TTKC)
đã phối hợp tổ chức nhiều chương trình nhằm giới thiệu,
quảng bá các sản phẩm CNNT tiêu biểu của An Giang
đến với các tỉnh bạn. Đồng thời, giúp các đơn vị được
tiếp cận, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong SXKD với
các đối tác, nắm bắt thị hiếu người tiêu dùng và có thêm
cơ hội hợp tác đầu tư, mở rộng SXKD.
Trong năm 2017 vừa qua, TTKC đã hỗ trợ các DN,
cơ sở CNNT trưng bày sản phẩm tại nhiều hội chợ, triển
lãm trong và ngoài tỉnh như: Hội chợ triển lãm Hàng
CNNT tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên Huế; Hội chợ Công Thương khu vực ĐBSCL - An Giang;
Tổ chức giao thương, kết nối cung - cầu giữa Hà Nội và
các tỉnh, thành phố; Hội chợ tại các tỉnh: Trà Vinh, Vĩnh
Long, Huế, Hà Nội... Thông qua các Hội chợ này, nhiều
DN, cơ sở cho biết, sản phẩm trưng bày tại đây được
nhiều khách hàng biết tới hơn, nhờ vậy, đã kết nối được
với nhiều đối tác và cũng ký được nhiều hợp đồng kinh
tế có giá trị. Các đơn vị mong muốn tiếp tục nhận được
sự hỗ trợ kinh phí và tư vấn từ chương trình khuyến công
để tham gia triển lãm vào các năm tiếp theo.
Điển hình có thể kể đến Cơ sở Ngọc Hân (ấp Bình
Dương, xã Bình Long, Châu Phú, An Giang), chuyên
SXKD các sản phẩm rượu từ cây đinh lăng - đơn vị từng
được hỗ trợ xúc tiến thương mại và đã có những thành
công nhất định. Ông Trần Văn Hân, chủ cơ sở cho biết,

Sản phẩm của An Giang tại Hội chợ hàng CNNT tỉnh Bến
Tre năm 2016

khi mới thành lập, cơ sở đã gặp rất nhiều khó khăn, nhất là
khó khăn về thị trường tiêu thụ, sản phẩm làm ra chỉ phục
vụ tại địa phương. Được sự hỗ trợ của TTKC An Giang
trong việc trưng bày, giới thiệu sản phẩm tại các hội nghị
kết nối giao thương, hội chợ triển lãm... sản phẩm rượu
đinh lăng của cơ sở bắt đã được khách hàng ở nhiều nơi
chú ý, cơ sở đã mở rộng được thị trường tiêu thụ ra các
tỉnh thành lớn như TP. Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh và Bình
Dương. Nhờ vậy, sản lượng tiêu thụ hàng tháng cũng như
doanh thu đã tăng khoảng 30% so với trước đây.
Phát huy thành quả đã đạt được, thời gian tới,
TTKC An Giang sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động
hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở CNNT quảng bá sản phẩm
như: Tham gia hội chợ, triển lãm trong nước; Tổ chức
kết nối giao thương, cung - cầu; Tổ chức bình chọn các
sản phẩm CNNT tiêu biểu... để sản phẩm có thể tiếp
cận với người tiêu dùng rộng rãi hơn, các DN, cơ sở
CNNT nhờ vậy có thể nâng cao năng lực cạnh tranh và
phát triển bền vững hơn 
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Vùng nguyên liệu chè nhiều tiềm năng của Thái Nguyên

KHUYẾN CÔNG THÁI NGUYÊN:

TÍCH CỰC HỖ TRỢ
ĐỂ NGÀNH CHÈ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Ai đã từng thưởng thức các đặc sản chè vùng đất Thái Nguyên chắc hẳn sẽ không thể nào quên
được hương vị đậm đà của chè Phú Lương, Tân Cương, La Bằng, Núi Chúa… Thế nhưng, nhiều
năm qua, phần lớn các sản phẩm chè Thái Nguyên vẫn chỉ loanh quanh tiêu thụ ở thị trường
nội địa, cho dù hương vị không thua kém gì chè Long Tỉnh của Hàng Châu (Trung Quốc).
Nguyên nhân là bởi từ trước tới nay, việc trồng, chế biến và bảo quản chè của người dân đa
phần vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, làm theo phương pháp thủ công, chưa ứng dụng các
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, nên sản phẩm chè làm ra chưa có chất lượng
cao, hiệu quả kinh doanh chưa được như mong muốn.
LÊ ANH

H

iện nay, những sản phẩm chè chất lượng
cao, áp dụng công nghệ sản xuất tiên
tiến, xứng tầm quốc tế của Thái Nguyên
mới chỉ tập trung ở một số rất ít doanh
nghiệp như Công ty CP Chè Hà Thái, Công ty CP Chè
Tân Cương Hoàng Bình. Còn lại phần lớn, các cơ sở sản
xuất chè nơi đây vẫn chưa thoát khỏi phương thức sản
xuất thô sơ, chưa bắt kịp nhịp độ phát triển thời đại.
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Bởi vậy, để có được sản phẩm chè đến tay người
tiêu dùng là cả một quá trình lao động vất vả của người
trồng. Từ khâu chăm bón đến hái, sấy rất công phu
nhưng nếu không biết cách bảo quản để giữ hương vị
thì sản phẩm hoàn thiện cuối cùng sẽ không đạt được
chất lượng như mong muốn, giá trị của chè sẽ giảm đi
rất nhiều. Trước thực tế đó, để nâng cao chất lượng sản
phẩm chè làm ra, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của
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thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu ra nước
ngoài, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè tại Thái
Nguyên đã tích cực đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại
vào sản xuất. Trong đó, điển hình là Công ty TNHH
ORGAMA (xã Cổ Lũng, huyện Phú Lương, tỉnh Thái
Nguyên) đã quyết định mua mới một máy sấy bơm
nhiệt để sản xuất và chế biến chè.
Nhận thấy việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị
hiện đại vào sản xuất chè của Công ty TNHH ORGAMA
là việc làm hết sức cần thiết. Sau khi nghiên cứu kĩ
lưỡng, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp Thái Nguyên đã quyết định phối hợp với
Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phú Lương thực hiện
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế
chiến chè” cho Công ty ORGAMA do bà Nguyễn Thị
Bích Ngọc làm Giám đốc. Qua đó, khuyến khích đơn
vị phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho
người lao động, đồng thời, góp phần giữ gìn và quảng
bá thương hiệu chè Thái Nguyên.
Tổng nguồn vốn đầu tư, mua sắm trang thiết bị
của Dự án là gần 304 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm
Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 153 triệu đồng từ
nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018.
Sau một thời gian ứng dụng hệ thống máy móc mới,
kết quả cho thấy, máy sấy bơm nhiệt có nhiều ưu
điểm nổi trội. Cụ thể như, thời gian sấy khô sản phẩm
nhanh từ 10 - 12h, bởi buồng sấy tạo độ khô rất cao.
Do vậy, khi đưa chè vào sấy sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều
thời gian. Ngoài ra, sử dụng máy sấy bơm nhiệt sẽ giữ
chất lượng của sản phẩm sấy khô tốt hơn, màu sắc
đẹp hơn, hương vị và chất lượng dinh dưỡng được
bảo toàn.
* Sơ đồ quy trình công nghệ sau đầu tư:

Đánh giá về tính hiệu quả của Đề án, ông Nguyễn
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và

Áp dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật cao trong sản xuất
chè ở Thái Nguyên

Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết:
“Thông qua sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công,
đến nay, Công ty TNHH ORGAMA đã hoàn thiện
hệ thống máy móc sản xuất chè. Việc Công ty ứng
dụng máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp tiết kiệm
điện năng trong quá trình thực hiện, giảm thiểu ô
nhiễm môi trường, đồng thời, tăng năng suất và chất
lượng của sản phẩm làm ra. Qua đó, nâng cao uy tín,
thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường cũng
như tạo điều kiện giảm giá thành và từng bước gia
tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế cao. Bên cạnh
đó, việc trang bị máy móc mới, đơn vị đã giải quyết
được nhiều việc làm cho lao động địa phương và tăng
khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước. Sau khi
đi vào hoạt động, nhiều cơ sở chế biến chè trong và
ngoài tỉnh đã đến học tập và áp dụng công nghệ này
vào sản xuất. Do vậy, Đề án được đánh giá là có tính
bền vững cao”.
Có thể khẳng định, từ sự chung tay, góp sức của
các cấp, ngành và người dân địa phương, cùng sự
nhiệt huyết của các cán bộ làm công tác khuyến
công, hoạt động khuyến công Thái Nguyên đã ngày
càng phát huy hiệu quả và là động lực thúc đẩy các
cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, phát
triển. Qua đó, góp phần khai thác và sử dụng có
hiệu quả nguồn nguyên liệu chè nhiều tiềm năng tại
địa phương, từng bước nâng cao vị thế, phát triển
thương hiệu chè Thái Nguyên vươn mạnh ra thị
trường quốc tế 
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VĨNH LONG:

PHÁT HUY VAI TRÒ HỖ TRỢ
DOANH NGHIỆP VỪA & NHỎ
Ngoài việc tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất hàng công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển
bề vững, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (Khuyến
công Vĩnh Long) còn chú trọng vào công tác hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt hiệu quả
cao trong sản xuất kinh doanh. Điều này đã góp phần giúp cho ngành công nghiệp Vĩnh Long
ngày một thay đổi khởi sắc.
NGUYỄN LONG TRỌNG

Đ

ể tiếp tục phát huy vai trò, mang lại
hiệu quả cao bằng hoạt động hỗ trợ
thông qua các đề án, Trung tâm Khuyến
công Vĩnh Long đã sớm đề ra kế hoạch
nhiệm vụ trong quý II của năm 2018. Trong đó, có thể
kể đến nhiệm vụ thiết yếu với các doanh nghiệp vừa
và nhỏ như: Xây dựng các đề án hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất tại 06 cơ sở: Công
ty CP Hóa dầu Subaru; Công ty TNHH MTV SXTM
nông lương Việt Nam; HTX Sản xuất và Chế biến thủy
sản Phú Thành; Cơ sở SX kẹo mứt Hồng Phúc; Cơ sở
SX bánh ngọt Cao Đại Dương; Hộ kinh doanh bánh
tráng xốp Mai Hương…
Bên cạnh đó, Trung tâm còn xây dựng kế hoạch
và ký hợp đồng thực hiện đề án khuyến công quốc
gia tại DNTN Tâm Hữu Tín; Tiếp tục triển khai đề án
thương hiệu tại địa phương; Triển khai Dự án xây dựng
mô hình chợ truyền thống theo hướng văn minh hiện
đại; Phối hợp với Viện Quản trị quốc tế trong việc xây
dựng và phát triển thương hiệu doanh nghiệp tỉnh Vĩnh
Long; Thực hiện tư vấn, thiết kế, thẩm tra và giám sát
các công trình công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng
thời, phối hợp với Hội Doanh nghiệp trẻ thực hiện dự
án phòng trưng bày sản phẩm CNNT tiêu biểu trên địa
bàn tỉnh Vĩnh Long; Phối hợp với các phòng kinh tế,
cộng tác viên khuyến công và các cơ sở CNNT triển
khai Dự án “Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm,
hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn
2016 - 2020”.
Cùng với đó, Trung tâm cũng đã tích cực thực hiện
các đề án khác liên quan đến sản xuất sạch hơn, tiết
kiệm năng lượng như: Nâng cao nhận thức và năng lực
áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp; Hỗ trợ
kỹ thuật về áp dụng sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản
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Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm các gian hàng trưng
bày sản phẩm CNNT tiêu biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư
tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

xuất công nghiệp; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức
về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhân
dân; Triển khai các hoạt động hỗ trợ kiểm toán năng
lượng; Xây dựng các mô hình thí điểm (Xây dựng mô
hình chiếu sáng học đường tiết kiệm điện, bảo vệ thị lực
cho học sinh; Xây dựng các mô hình thí điểm về chiếu
sáng công cộng hiệu suất cao, chiếu sáng tiết kiệm năng
lượng; Xây dựng mô hình hệ thống điện năng lượng
mặt trời cho hộ dân vùng sâu, vùng xa, hộ đồng bào
dân tộc, hộ chính sách không có khả năng tiếp cận lưới
điện quốc gia).
Từ những nhiệm vụ, hoạt động trọng yếu nói trên
của Khuyến công Vĩnh Long, tin rằng, các doanh nghiệp
vừa và nhỏ, tổ chức, cơ sở CNNT sẽ ngày càng đạt được
hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh 
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VĂN HÓA - XÃ HỘI

NGÀNH ĐIỆN ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG

XÃ HỘI TỪ THIỆN
Ngày 02/6/2018, đại diện Công đoàn Điện lực Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty Điện lực
miền Nam; Liên đoàn Lao động tỉnh Sóc Trăng; Công ty Điện lực Sóc Trăng và UBND huyện
Châu Thành... đã đến dự Lễ bàn giao Trạm Y tế xã Phú Tâm (Châu Thành), tỉnh Sóc Trăng.
PV

C

ông trình Trạm Y tế xã Phú Tâm được
khởi công từ tháng 12/2016 và đến tháng
9/2017 đã hoàn thành đưa vào sử dụng,
với diện tích đất trạm là 740 m2, diện tích
xây dựng là 505 m2, với 7 hạng mục, gồm: Khối nhà
chính, với quy mô 2 tầng bao gồm khu nhà bếp, phòng
ăn; vườn thuốc nam và khu giường bệnh (8 giường
bệnh). Tổng mức đầu tư của công trình 4.684 triệu
đồng; trong đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng
công ty Điện lực miền Nam tài trợ 4 tỉ đồng, số còn lại
do kinh phí địa phương đối ứng.
Sau thời gian khẩn trương thi công, công trình đã
hoàn thành, đảm bảo yêu cầu chất lượng theo đúng
thiết kế. Sau khi đi vào hoạt động Trạm Y tế xã Phú
Tâm sẽ là tuyến cơ sở góp phần chăm sóc sức khỏe ban
đầu người dân trên địa bàn xã.
Cũng trong thời gian này, Công đoàn Điện lực Việt
Nam, Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Nam đã
phối hợp với Công ty Điện lực Sóc Trăng tổ chức lễ gắn
biển trao tặng “Mái ấm công đoàn” tặng anh Nguyễn
Thái Bình là cán bộ công nhân viên đang công tác tại
Điện lực Kế Sách.
Sau khi nhận được quyết định từ Công đoàn cấp
trên, Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Sóc Trăng đã
triển khai cùng gia đình anh Nguyễn Thái Bình tiến
hành xây dựng nhà ở trên nền đất 100 m2 do Công ty
trao tặng. Ngôi nhà được khởi công từ tháng 03/2018,
đến nay cơ bản đã hoàn thành, đáp ứng điều kiện sinh
hoạt, với kết cấu nhà cấp 4, diện tích xây dựng 100 m2
bằng móng, trụ, sắt thép, tường gạch, nền gạch men,
mái tôn, cửa gỗ… với tổng giá trị xây dựng khoảng 200
triệu đồng; trong đó Quỹ xã hội của Tập đoàn Điện lực
Việt Nam do Công đoàn Điện lực Việt Nam quản lý hỗ
trợ 60 triệu đồng.

Bàn giao Trạm Y tế xã Phú Tâm (Châu Thành).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Uông Quang Huy nhấn
mạnh: “Mái ấm Công đoàn" là một chương trình có ý
nghĩa hết sức thiết thực, qua đó đã thể hiện sự quan
tâm sâu sắc của lãnh đạo, Công đoàn các cấp đến đời
sống cán bộ công nhân viên ngành Điện; hỗ trợ cho các
gia đình đặc biệt khó khăn có được nhà ở khang trang,
đầm ấm để ổn định cuộc sống và yên tâm công tác.
Anh Nguyễn Thái Bình rất vui mừng vì có được
căn nhà khang trang; đồng thời, bày tỏ lòng cảm ơn
chân thành đến lãnh đạo Tập đoàn, công đoàn các cấp
và Công ty Điện lực Sóc Trăng cũng như bạn bè, đồng
nghiệp đã hỗ trợ về vật chất, tinh thần cho gia đình
trong quá trình xây dựng nhà.
Việc xây Trạm Y tế và căn hộ “Mái ấm tình
thương” là một trong những việc làm thiện nguyện
hết sức ý nghĩa và đậm chất nhân văn, thể hiện trách
nhiệm cao cả của CBCNVC ngành Điện đối với xã hội
và cộng đồng 

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 63

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

CO

PHƯƠNG LINH

CHỦ DOANH NGHIỆP: HOÀNG THỊ PHƯƠNG LIÊN * ĐT 0914907789

CƠ SỞ 1: Km 58, Quốc lộ 19, xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 0256 3584059
CƠ SỞ 2: Km 52, Quốc lộ 19, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 0256 3784345
CƠ SỞ 3: Ngã 3 Võ Liệu - quốc lộ 1D (đường Quy Nhơn, Sông Cầu)
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Ðịnh.

ÐT/Fax: 02566250879

CHUYÊN: MUA BÁN XĂNG, DẦU, NHỚT CÁC LOẠI
Phương châm:

LẤY CHỮ TÍN LÀM ĐẦU
Cung cách phuc vụ:

VUI LÒNG KHÁCH ĐẾN,
VỪA LÒNG KHÁCH ĐI
KẾT HỢP KINH DOANH CAFFE SÂN VƯỜN

