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Ban hành kế hoạch sắp xếp lại các cơ quan Báo chí

hội nghị khuyến công 
các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 2019

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa 
ban hành kế hoạch triển khai sắp xếp các cơ 
quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và 
quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

Các tổ chức trung ương có cơ quan báo chí nằm trong 
diện sắp xếp phải có đề án thực hiện theo quy hoạch 
gửi Bộ TT&TT trước ngày 31/7/2019.

Trước 30/9/2019, cơ quan chủ quản của cơ quan 
báo chí có hồ sơ đề nghị Bộ cấp phép, thu hồi giấy 
phép, chuyển cơ quan chủ quản. Các tổ chức xã hội, 
nghề nghiệp có cơ quan báo muốn chuyển cơ quan chủ 
quản sang các bộ, cơ quan ngang bộ thì phải được cơ 
quan chủ quản mới đồng ý bằng văn bản. Chậm nhất 
ngày 30/9/2019, cơ quan chủ quản có văn bản thông báo 
chấm dứt hoạt động báo chí để Bộ TT&TT chuyển cơ 
quan chủ quản mới. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ có cơ quan báo chí diện sắp xếp gửi 
Bộ TT&TT đề án trước ngày 31/12/2019. Đến 30/6/2020, 
cơ quan chủ quản của các báo trên gửi hồ sơ, thủ tục để 
cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ quan chủ quản.

Kế hoạch chỉ rõ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 
Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo 
Nhân dân, Báo Quân đội Nhân dân, Báo Công an nhân 
dân xây dựng đề án cơ quan truyền thông chủ lực đa 
phương tiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước 
năm 2020 và báo cáo Bộ TT&TT sau khi được phê 
duyệt. Với các địa phương, Bộ TT&TT yêu cầu có đề 
án sắp xếp và báo cáo trước ngày 31/12/2019. Trong 
đó, Hà Nội, TP HCM theo quy hoạch còn tối đa 5 cơ 
quan báo (không tính cơ quan báo thuộc tổ chức tôn 
giáo). Chậm nhất đến 30/6/2020, cơ quản chủ quản có 
hồ sơ đề nghị cấp phép, thu hồi giấy phép, chuyển cơ 
quan chủ quản…

Đến thời hạn hoàn thành sắp xếp theo quy định, 
các cơ quan không thực hiện việc sắp xếp, không gửi 
hồ sơ cấp lại giấy phép, chuyển đổi cơ quan chủ quản, 
Bộ sẽ đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép hoạt 
động theo quy định

PV

Ngày 23/5, tại Hải Phòng, Cục Công 
Thương địa phương phối hợp với Sở 
Công Thương Hải Phòng tổ chức Hội 
nghị Khuyến công các tỉnh, thành phố 

khu vực phía Bắc lần thứ XIV - năm 2019. Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Đặng Hoàng An tới dự và chỉ đạo 
Hội nghị.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, 
4 tháng đầu năm 2019 kinh phí khuyến công toàn vùng 
đã thực hiện là 17.322 triệu đồng, đạt 12,33% kế hoạch 
năm, giảm 21,69% so với thực hiện 4 tháng đầu năm 2018. 
Trong đó: Kinh phí khuyến công quốc gia (KCQG) đã 
triển khai thực hiện 6.262,81 triệu đồng, đạt 11,09% kế 
hoạch năm; Kinh phí khuyến công địa phương (KCĐP) 
11.060 triệu đồng, đạt 13,17% kế hoạch năm. 

Chương trình đào tạo nghề, truyền nghề và nâng 
cao tay nghề đã tổ chức đào tạo nghề cho 150 lao động, 
đạt 6,02% kế hoạch, với kinh phí thực hiện là 221 triệu 
đồng, đạt 5,47% kế hoạch kinh phí. Các đề án xây mô 
hình trình diễn kỹ thuật mới triển khai ký hợp đồng 
KCQG; hỗ trợ 33 cơ sở CNNT ứng dụng máy móc 
thiết bị hiện đại vào dây chuyền sản xuất công nghiệp, 
hỗ trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 01 cơ sở CNNT 
với kinh phí thực hiện 6.802 triệu đồng, đạt 9,08% kế 

hoạch năm. Đối với chương trình phát triển sản phẩm 
CNNT tiêu biểu, Cục đã tổ chức triển khai 02 hội chợ, 
hỗ trợ 123 cơ sở CNNT tham gia; bên cạnh đó còn hỗ 
trợ thực hiện việc đăng ký và xây dựng thương hiệu cho 
01 cơ sở CNNT, kinh phí thực hiện 3.084 triệu đồng, 
đạt 10,43% kế hoạch năm…

Đối với hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp 
đã tư vấn cho 70 dự án, với doanh thu đạt 1.258 triệu 
đồng, đạt 54,63% so với cùng kỳ, đạt 13,92% so với kế 
hoạch…

Hoa NguyễN

Ông Ngô Quang Trung - Cục trưởng Cục Công Thương địa 
phương phát biểu tại Hội nghị
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Giới doanh nghiệp, doanh nhân luôn mong muốn báo chí không chỉ đồng hành cổ vũ công 
việc của mình mà còn giúp họ mở rộng tầm nhìn, quan tâm chia sẻ những vấn đề quan trọng 
của đất nước. Với vai trò và ý nghĩa lớn lao của báo chí, mỗi khuôn hình, mỗi trang tin, bài 
viết chính là công việc bình dị thường ngày của mỗi nhà báo, khiến chúng ta trân trọng hơn 
giá trị cuộc sống, giá trị lịch sử mà bao thế hệ người Việt Nam gìn giữ, xây dựng mới có được...

Báo chí với doanh nghiệp
NhâN tố tạo độNg lực 

thúc đẩy cNh-hđh đất Nước

aNH THư

Báo chí với những đóng góp đáng ghi 
nhận

Thực tế phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
trong hơn 30 năm đổi mới đã khẳng định: Nếu như báo 
chí là lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng chính 
trị - xã hội, thì doanh nghiệp và doanh nhân cũng chính 
là đội ngũ giữ vai trò nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng 
đổi mới đất nước.

Hiện Việt Nam có 844 cơ quan báo chí với hơn 
1.100 ấn phẩm, đã tạo nên sức sống mới cho báo chí 
Việt Nam cả về số lượng báo, trang in, sóng phát thanh 
- truyền hình, lẫn chất lượng thông tin, kỹ thuật in ấn, 
công nghệ truyền tải... Những thay đổi của đất nước 
chính là chất liệu, là nguồn gốc của quá trình đổi mới 
và phát triển báo chí. Đời sống xã hội luôn đòi hỏi sự 
phát triển và báo chí đã biết tận dụng thời cơ tự khẳng 
định vai trò của mình. Các vấn đề kinh tế đang trở 
thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của 
báo chí và báo chí đã thích ứng với cơ chế thị trường 
mà vẫn giữ được định hướng chính trị đúng đắn, đưa 
đến cho người đọc, người xem nhiều món ăn tinh thần 
mới. Đặc biệt hơn, giới doanh nghiệp, doanh nhân đón 
nhận và vui mừng trước sự lớn mạnh của đội ngũ những 
người làm báo, sự đổi mới về nội dung, đa dạng về 
thông tin, phong phú về hình thức.  

Quá trình đổi mới chính sách kinh tế - xã hội ở 
Việt Nam là cuộc đấu tranh không ít thách thức nhằm 
tạo ra những bước đột phá mới, thực hiện sự nghiệp 
CNH-HĐH đất nước. Để thực hiện nhiệm vụ đó, vai 
trò của các doanh nghiệp, doanh nhân đã được Đảng, 

Nhà nước và nhân dân khẳng định, tôn vinh. Hơn ai 
hết, những người làm báo đã khích lệ, động viên và sát 
cánh với đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mọi lúc, 
mọi nơi trong đổi mới hoạt động sản xuất - kinh doanh, 
đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Nguồn thông 
tin quý giá từ báo chí không chỉ ca ngợi, phản ánh 
một chiều, mà còn đề cập đến những vấn đề bất cập, 
làm hạn chế nguồn lực, tính năng động, sáng tạo của 
các doanh nghiệp, đề xuất các cơ quan chức năng kịp 
thời tháo gỡ khó khăn, sửa đổi nhiều chủ trương, chính 

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng chúc mừng Công ty HBT 
nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập
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sách, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động 
phát triển sản xuất - kinh doanh. Những điển hình tập 
thể, cá nhân được báo chí tôn vinh đã góp phần cổ vũ 
doanh nghiệp, doanh nhân khắc phục khó khăn, vượt 
qua rào cản, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng 
doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh hiệu quả, phát 
triển bền vững. Đó chính là những hình mẫu tốt mà các 
doanh nghiệp, doanh nhân có thể trao đổi học hỏi, vận 
dụng sáng tạo trong điều kiện cụ thể của mình. Doanh 
nghiệp, doanh nhân cũng rất cầu thị cho rằng việc các 
nhà báo phát hiện, phê phán, thậm chí lên án những 
đơn vị làm ăn kém hiệu quả, năng lực lãnh đạo yếu kém 
gây lãng phí, vi phạm pháp luật..., âu đó cũng là điều 
cần thiết đối với doanh nghiệp, doanh nhân.

Nhà báo tác động vào dư luận rộng rãi bằng bài 
viết, hình ảnh, thể hiện chính kiến quan điểm của mình 
về những hiện tượng kinh tế - xã hội phức tạp, về hoạt 
động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp, doanh 
nhân. Điều đó đòi hỏi nhà báo có trách nhiệm cao trước 
người đọc, người xem, người nghe về sự xác thực của 
thông tin. Đó chính là sự kiểm chứng các tư liệu khoa 
học, khách quan và dân chủ, tôn trọng pháp luật. V.I 
Lênin đã nói: “Để khẳng định chân lý, không được giới 
hạn bởi những tuyên bố của các bên tranh cãi mà phải tự 
mình kiểm tra các bằng chứng và tài liệu, tự mình nghiên 
cứu, có nguồn tin của nhân chứng không, và nguồn tin 
đó có xác thực hay không”. Phải chăng, đó chính là yêu 
cầu cơ bản đối với công việc của người làm báo.

nhà Báo - những người Bạn đồng hành 
cùng doanh nghiệp, doanh nhân

Giờ đây các nhà báo đã trở thành những người bạn 
tri kỷ, luôn đồng hành với doanh nghiệp, doanh nhân 

vượt qua thách thức, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm. 
Hơn ai hết, nhiều nhà báo đã có sự cảm thông, thấu 
hiểu nỗi vất vả gian truân của người lao động, của các 
nhà lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp. Minh chứng cho 
thấy, khi một vấn đề quan trọng của các doanh nghiệp 
và doanh nhân được phản ánh trong một bài báo, một 
phóng sự điều tra lại gây tiếng vang lớn trong xã hội 
và tác động mạnh mẽ đến dư luận. Bên cạnh đó, các 
nhà báo và tờ báo là nơi doanh nghiệp, doanh nhân 
có thể gửi gắm tâm tư, nguyện vọng, có thể chia sẻ về 
hoạt động sản xuất - kinh doanh với tất cả niềm vui và 
nỗi buồn. Qua đó cho thấy mối quan hệ tương tác giữa 
báo chí, giữa các nhà báo chân chính với doanh nghiệp, 
doanh nhân đang ngày một khăng khít, tin cậy lẫn nhau.

Phương ngôn có câu: “Cách duy nhất để có bạn là 
chính bản thân mình phải là một người bạn”. Những 
người bạn báo chí chân thành luôn mang đến cho 
doanh nghiệp, doanh nhân những thông tin và lời 
khuyên trung thực, chứ không phải mối quan hệ hời 
hợt, mưu cầu lợi ích tầm thường. Với tinh thần đó, suốt 
nhiều năm qua doanh nghiệp, doanh nhân luôn coi báo 
chí là những người bạn không thể thiếu đối với hoạt 
động sản xuất, kinh doanh của mình, họ đã trải lòng 
cùng các nhà báo một cách trung thực, rộng lượng và 
trách nhiệm để cùng nhau phát triển.

Mỗi khuôn hình, mỗi trang tin, bài viết chính là 
cuộc sống, là hơi thở của các nhà báo. Quả thật, giản 
dị thôi mà sao thấy bồi hồi mỗi khi “Ngày Báo chí cách 
mạng Việt Nam 21/6” lại đến, để tôi tin rằng, mối quan 
hệ nhà báo - doanh nghiệp, doanh nhân sẽ luôn lành 
mạnh, ngày một gắn bó không ngừng phát triển, để 
cùng nhau thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH đất nước

Ông Huỳnh Ngọc Việt (ngoài cùng bên phải) - Giám đốc PC Bình Định tiếp cán bộ, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng
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Thời gian gần đây, không ít lãnh đạo cơ quan, tổ chức, địa phương và doanh nghiệp phàn nàn 
về việc họ hay nhận được những cuộc điện thoại, tin nhắn từ các số máy lạ, tự xưng là phóng 
viên, thậm chí là trưởng, phó ban của một số cơ quan báo chí đòi gặp, đe dọa viết bài tố cáo, 
nhằm xin quảng cáo, tài trợ. Những trường hợp như thế đã gây bức xúc cho doanh nghiệp, cơ 
quan, đơn vị, làm xói mòn lòng tin đối với cơ quan báo chí và danh dự của các nhà báo.

Làm thế nào để chấm dứt

Tệ NạN báo cHí NHũNg NHiễu?

Mai HươNg

Thời gian qua, Cục Báo chí xuất bản - Bộ 
Thông tin và Truyền thông đã mạnh tay 
xử lý nhiều trường hợp, trong đó có cả 
cơ quan báo chí và nhà báo, phóng viên. 

Có những người lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống 
tiền doanh nghiệp, lại cũng có cơ quan báo chí dung 
túng để phóng viên lợi dụng sự thiếu hiểu biết về pháp 
luật của cơ quan, tổ chức, người dân để viết bài sai sự 
thật, hoặc câu view, giật gân nhằm thu hút người hiếu 
kỳ, gây hoang mang trong dư luận, gây thiệt hại không 
chỉ về mặt kinh tế, mà còn làm tổn thương về mặt tinh 
thần, uy tín danh dự của các tổ chức, cá nhân và nhiều 
hệ lụy khác. Những biện pháp mà các cơ quan quản lý 
nhà nước áp dụng đối với những vụ việc sai phạm rất 

được dư luận đồng tình, ví dụ, đối với cơ quan báo chí 
thì xử lý phạt tiền, đình bản, ngắn thì một tháng, dài 
tới ba tháng, nghiêm trọng hơn có thể tới 6 tháng, một 
năm, hoặc thu hồi giấy phép. Còn cá nhân sai phạm sẽ 
khiển trách, cảnh cáo, thu hồi thẻ nhà báo, thậm chí 
chuyển cơ quan pháp luật xử lý hình sự. Tuy nhiên, đó 
mới chỉ là phần ngọn, bởi rất cần phải tìm ra cái gốc rễ 
của vấn đề dẫn tới những sai phạm đó.

Trước hết, đó là việc các cơ quan báo chí phải hiểu 
và làm đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn đã được 
ghi trong giấy phép hoạt động. Các cơ quan báo chí, nhà 
báo, phóng viên cần phải có ý thức tuân thủ các quy 
định của Luật Báo chí, về đạo đức nghề nghiệp, để không 

Tại Hội báo Xuân Thừa Thiên Huế năm 2019
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dễ bị cám dỗ vật chất, dẫn tới đánh mất mình chỉ vì một 
khoản tiền, có khi số tiền đó lại không lớn. Đạo đức nghề 
nghiệp, cũng như am hiểu pháp luật phải được liên tục 
trau dồi, bởi nếu xa rời tôn chỉ đó, sẽ có những nhà báo, 
phóng viên trong khi tác nghiệp không hiểu rõ đúng sai, 
không nắm bắt thông tin mà chỉ dựa vào các trang mạng 
xã hội để rồi viết bài theo kiểu hư cấu, làm ảnh hưởng 
đến cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

Vậy cơ quan báo chí phải làm thế nào để khắc phục 
tình trạng này?

 Không khó lắm, chỉ cần cơ quan quản lý báo chí 
nhà nước trước khi hiệp thương bổ nhiệm phải kiểm 
tra, tìm hiểu xem người đó có đủ tin cậy, xứng đáng là 
người đứng đầu cơ quan báo chí hay không? Tin cậy 
bởi báo chí là hoạt động đặc thù, không thể để cơ quan 
chủ quản (các tổ chức chính trị, xã hội, ngành nghề…) bổ 
nhiệm người chưa làm báo, chưa quản lý báo chí, hoặc 
đang làm doanh nghiệp sang đứng đầu cơ quan báo chí, 
vì họ không hiểu được những nguyên tắc của Luật Báo 
chí quy định nên khi đã được bổ nhiệm rồi, thường thì 
họ chỉ tập trung làm sao đốc thúc phóng viên kiếm được 
nhiều tiền cho cơ quan, mà ít chú trọng tới chất lượng 
nội dung. Phóng viên sai phạm trước hết đó là lỗi của 
thủ trưởng cơ quan báo chí, họ đã thiếu kiểm tra, nhắc 
nhở, không thường xuyên trau dồi bản lĩnh, đạo đức 
nghề nghiệp, thậm chí còn bật đèn xanh, dung túng cho 
phóng viên, nhà báo làm những việc vi phạm pháp luật. 
Chính những người đứng đầu như vậy mà phóng viên 
trong quá trình tác nghiệp đã định hướng sai, không tập 
trung vào chuyên môn, mà chỉ bằng mọi cách, trong 
đó có việc vòi vĩnh, quấy quả, dọa dẫm cơ quan, doanh 
nghiệp để tạo nguồn thu cho tòa báo. Thế nên, khi sự 
việc xảy ra, nếu sai phạm liên quan đến pháp luật thì cứ 
xử lý nghiêm người đứng đầu là mọi việc sẽ ổn.

Ngăn ngừa, không để các cơ quan báo chí sai phạm 
cũng không phải là khó, bởi cơ quan quản lý nhà nước 
về báo chí cứ nghiêm khắc nếu các tòa báo đi chệch 
hướng giấy phép hoạt động, sai với tôn chỉ mục đích. 
Không thể để tình trạng giấy phép hoạt động trong lĩnh 
vực này thì cơ quan báo chí lại viết sang lĩnh vực khác. 
Bởi trên thực tế, khá nhiều phóng viên chưa được cấp 
thẻ nhà báo, hay cả cộng tác viên thường lấy thông 
tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, thậm chí 
“đánh hơi” từ mạng xã hội, rồi lấy danh nghĩa cơ quan 
báo chí để hù dọa cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, 
nhất là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực SXKD, bất 
động sản, xây dựng, môi trường… Vậy chỉ cần giám sát, 
kiểm duyệt chặt chẽ thì chắc chắn không một cơ quan 
báo chí nào dám “phá rào”.

Khắc phục tình trạng các cơ quan báo chí gây khó 
cho doanh nghiệp, địa phương, gần đây Cục Báo chí - 

Xuất bản cũng đã yêu cầu các cơ quan báo chí tổng hợp 
báo cáo tình hình hoạt động của các văn phòng đại diện, 
cơ quan thường trú của các tòa soạn báo. Tuy nhiên, hiện 
vẫn có những tờ báo ngành quân số lên tới 60-70 người, 
trong khi số cán bộ, phóng viên hưởng lương thực tế chỉ 
9-10 người, số còn lại không hưởng lương thì nằm tại các 
cơ quan đại diện, văn phòng thường trú ở các địa phương. 
Họ lấy danh nghĩa báo chí tuyển dụng các cộng tác viên 
hoạt động quảng cáo, tạo nguồn thu cho Tòa soạn. Đội 
ngũ cộng tác viên này chỉ được hưởng phần trăm trên 
tổng doanh thu, vì vậy, ngoài một số ít mong muốn làm 
việc lâu dài, trau dồi kỹ năng làm báo thì đa phần lại tìm 
cách gọi điện, gửi thư xin xỏ, vòi vĩnh, thậm chí dọa dẫm 
cơ quan, doanh nghiệp. Những “nạn nhân” của các văn 
phòng đại diện, thường trú thường là các doanh nghiệp, 
đơn vị, địa phương và cả các cá nhân hoạt động trong 
những lĩnh vực như sản xuất vật liệu xây dựng, bất động 
sản, môi trường, hoặc “nhạy cảm” hơn là những nơi đó 
có mắc sai phạm, khuyết điểm… Nếu cơ quan báo chí nào 
để xảy ra sai phạm, xin cứ dẹp tất cả các cơ quan đại diện, 
văn phòng thường trú của cơ quan đó, thì tự khắc, họ sẽ 
bảo nhau làm ăn chân chính, đĩnh đạc.

Để kết thúc bài viết này, chúng tôi xin trích lời ông 
Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban 
Tuyên giáo Trung ương tại buổi làm việc với một số cơ 
quan báo chí gần đây: “Hiện nay tình hình kinh tế phát 
triển, đời sống tăng lên, nhưng xã hội bộc lộ nhiều tiêu 
cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, 
đã tác động nhiều đến đời sống báo chí và những người 
làm báo. Để môi trường báo chí trong sạch, các tờ báo 
phải cạnh tranh với nhau một cách lành mạnh, không 
để phóng viên làm tiền, hăm dọa…, đừng để xảy ra rồi 
cho đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý, mà đây là 
trách nhiệm chung của người làm báo”

Các ấn phẩm Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng tại Hội báo 
Xuân tỉnh Bình Định năm 2019
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CầN ĐI Sâu TuyêN TruyềN HoạT ĐộNG 

của các doaNh Nghiệp vừa và Nhỏ, 
khu vực côNg Nghiệp NôNg thôN

Ông Nguyễn Xuân Sơn, chủ tịch Hiệp hội DN công nghiệp Vừa và Nhỏ VN: “Cần tập 
trung tuyên truyền mọi mặt và chú trọng tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.
Đọc ấn phẩm của Tạp chí thời gian gần đây, tôi thấy phần nội dung đã xuất hiện nhiều bài 
mang tính chính luận, đàm luận, phân tích, đánh giá thực trạng kinh tế và những vấn đề liên 
quan, có sự chuẩn bị khá chu đáo trong các bài viết của chuyên gia, nhà báo có nhiều kinh 
nghiệm, trong đó, nhiều bài viết về doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; thông tin về các 
chương trình, dự án mà các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các hiệp hội đang triển 
khai, thể hiện được tôn chỉ, mục đích của Tạp chí thông tin, lý luận chuyên ngành. Đặc biệt 
là trong tháng 5 vừa qua, Tạp chí đã có những bài viết chuyên sâu về phát triển kinh tế tư 

nhân theo Nghị quyết 10 của Ban chấp hành Trung ương. Về hình thức ấn phẩm cũng được trình bày nghiêm túc, 
sáng tạo, không sa đà phụ thuộc vào màu sắc nhưng hài hòa giữa bài viết với hình ảnh. 

Trong thời gian tới, Tạp chí cần chú trọng hơn đến việc phối hợp phát hành ấn phẩm tới các Sở Công Thương, các 
địa phương, để tập trung tuyên truyền khuyến khích phát triển công nghiệp, tư vấn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ…, góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tìm kiếm thị trường, tiêu thụ sản phẩm, giúp cho cộng đồng các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ không chỉ đứng vững tại thị trường nội địa, mà còn phát triển mạnh mẽ sang thị trường nước ngoài.

Ông Nguyễn Hải Quân, Phó giám đốc công ty cP Thương mại bia Hà Nội: “Tạp chí 
cũng nên lưu ý, bán thứ mà độc giả cần chứ không phải chỉ bán những thứ mình sẵn có”.
“Tôi nhận thấy, ấn phẩm của Tạp chí CN&TD được in ấn, thiết kế, trình bày đẹp, lượng 
bài viết phong phú, đa dạng. Nhiều bài viết mục “Nghiên cứu trao đổi” có thông tin 
phân tích, bình luận sâu,... về các lĩnh vực có tính thời sự, nóng bỏng của xã hội, đúng 
với chức năng của một Tạp chí. 

Đặc biệt, ấn phẩm thường có nhiều bài viết phản ánh rõ nét về các vấn đề tiêu dùng hiện 
nay như: Tiêu dùng thông thái; Tiêu dùng truyền thống và tiêu dùng thời 4.0; Xu hướng 
tiêu dùng thời hội nhập; Các mặt hàng sản phẩm mới của các doanh nghiệp,… Trong đó, Tạp chí cũng “không 
quên” tuyên truyền về Bia hơi Hà Nội - Sản phẩm mà từ lâu đã trở thành “một nét văn hóa Hà Nội” do Đơn 
vị chúng tôi cung cấp, phục vụ. Điều này hết sức có ý nghĩa với chúng tôi nói riêng và người tiêu dùng yêu mến 
bia hơi Hà Nội rộng khắp nói chung, bởi trong thời kỳ hội nhập, chúng ta cần nêu cao hơn nữa tinh thần ủng 
hộ hàng Việt, thương hiệu Việt chất lượng cao. Tuy nhiên, trong thời buổi kinh tế thị trường, Tạp chí cũng nên 
lưu ý: “Bán thứ mà độc giả cần chứ không phải chỉ bán những thứ mình sẵn có”.

Ông Nguyễn Văn Đọ, giám đốc công ty cP bao bì bia - Rượu - Nước giải khát 
(bALPAc): “Tạp chí cần tránh xu hướng viết dài mà ít thông tin giá trị”.
Hiện nay, so với nhiều tờ Tạp chí chuyên ngành, tôi thấy Tạp chí CN&TD cũng không 
hề thua kém các ấn phẩm khác, thậm chí có phần nhỉnh hơn và có một “sân diễn” tương 
đối đáng quý mà cần khai thác mạnh hơn nữa. Tạp chí cũng cần tránh xu hướng viết dài 
mà ít thông tin giá trị, tăng thêm lượng ảnh, bài viết bắt đúng, trúng giá trị đích thực của 
thông tin định hướng người đọc hiện nay, phù hợp với tôn chỉ, nhiệm vụ của Tạp chí như 
những vấn đề có tính thời sự của ngành Công nghiệp, ngành hàng Tiêu dùng… 

Hiện nay, các bài viết tuyên truyền cho khối doanh nghiệp của Tạp chí khá sâu đậm, trong đó có BALPAC nói 
riêng và các đơn vị ngành Công nghiệp nói chung, góp phần thúc đẩy các thương hiệu Việt ngày một phát triển. 
Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin chúc các anh chị em làm báo của Tạp chí luôn mạnh khỏe, 
tiếp tục phát huy sức mạnh của một tờ báo chuyên ngành hữu ích trong thời kỳ hội nhập”.
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Những năm gần đây, hoạt động báo chí nói chung ngày càng có nhiều khó khăn hơn với nhiều áp lực mới, 
tuy nhiên, với kinh nghiệm đã tích lũy và sự vững vàng tự tin trong chuyên môn của đội ngũ các nhà báo, 
phóng viên, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng (CN&TD) đã vượt qua thách thức, bám sát các hoạt động 
của ngành Công Thương, của Hiệp hội để tuyên truyền cho phù hợp với thực tế, chú trọng đi sâu tuyên 
truyền hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh nghiệp khu vực công nghiệp nông thôn... Tòa 
soạn xin trích đăng một số ý kiến của các chuyên gia, quản lý doanh nghiệp đánh giá, nhận xét về Tạp chí 
nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6.

bà Hoàng Thị Phương Liên, chủ DNTN Xăng dầu Phương Linh: “Chúng tôi may mắn 
có thời gian gắn bó thường xuyên với Tạp chí CN&TD”.
Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Phương Linh hoạt động kinh doanh trong ngành xăng 
dầu hơn 10 năm trên địa bàn tỉnh Bình Định. Chúng tôi may mắn có thời gian gắn bó 
thường xuyên với Tạp chí CN&TD gần 5 năm qua. Tạp chí đã trở thành người bạn đồng 
hành trong kinh doanh mặt hàng nhạy cảm này trong nền kinh tế với những thông tin, 
nhận định kịp thời thị trường quốc tế và trong nước. Qua Tạp chí, chúng tôi cũng nắm 
bắt được những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về khuyến khích DNTN với 

những ưu đãi thiết thực để phát triển trong thời đại 4.0.

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21//2019), kính chúc Lãnh đạo, Ban biên tập 
và toàn thể PV Tạp chí CN&TD dồi dào sức khỏe, gặt hái nhiều thành công trong nhiệm vụ cao quý của mình.

chị Nguyễn Thúy, Phòng Truyền thông Tổng công ty May 10: “Mong rằng, Tạp chí 
là tiếng nói bảo vệ quyền lợi chính đáng doanh nghiệp và người tiêu dùng”.
Với bố cục chặt chẽ, hợp lý các chuyên mục: Tin tức - Sự kiện; Nghiên cứu - Trao 
đổi; Đồng hành cùng doanh nghiệp; Thị trường - Tiêu dùng; Văn hóa - Xã hội, Tạp chí 
CN&TD đã chọn nội dung đúng trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng nhu cầu của các doanh 
nghiệp, doanh nhân, cầu nối giúp cho các doanh nghiệp có cơ hội đẩy mạnh, quảng bá 
giới thiệu hình ảnh, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản phẩm có chất lượng. Qua đó có 
sự liên kết hình thành chuỗi sản xuất các mặt hàng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của xã hội vì lợi ích của người tiêu dùng. Đồng thời, tôn vinh, khuyến khích các doanh nghiệp, doanh nhân trong 
cả nước đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp nước nhà phát triển. 

Hiện nay, hàng giả hàng nhái trên thị trường là một vấn nạn xã hội. Người tiêu dùng luôn nơm nớp lo sợ mua 
nhầm hàng giả, doanh nghiệp cũng vô cùng hoang mang khi uy tín bị ảnh hưởng. Mong rằng, Tạp chí là tiếng nói 
bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng, bảo vệ thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp. 

Ông Đỗ Minh chức, Đại diện nhãn hàng Nuca gold, giám đốc công ty cP Đầu tư 
Thương mại và Xuất nhập khẩu Hoàng Thịnh: “Tạp chí nên tuyên truyền đậm hơn 
nữa những nội dung mà doanh nghiệp cần”.
Tạp chí CN&TD là một ấn phẩm hữu ích. Nội dung tuyên truyền cho các doanh nghiệp 
khá nhiều và đa dạng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Điều này thể hiện được 
thế mạnh của công tác truyền thông trong việc đồng hành, ủng hộ, phát triển khu vực 
kinh tế tư nhân trong giai đoạn hiện nay và phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Tạp chí. 
Các chuyên mục của Tạp chí khá 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 những nội dung mà doanh nghiệp quan tâm 
như: Câu chuyện, bài học kinh doanh; Kinh nghiệm quản lý; Ứng dụng công nghệ mới tiên tiến trong lĩnh vực 
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… Bên cạnh đó, Tạp chí cũng cần tìm hiểu, học hỏi ở những tạp chí chuyên ngành có uy tín khác, 
nhất là các ấn phẩm nước ngoài…”.
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Hiện nay, mặc dù khu vực tư nhân đã 
được tham gia nhiều hơn vào lĩnh vực 
đầu tư công, song, vẫn còn nhiều dịch 
vụ công do các cơ quan Nhà nước thực 

hiện trong quy trình gần như khép kín; nhiều dịch vụ 
có tính đăng ký, thông báo, nhưng trên thực tế lại biến 
thành cơ chế xin - cho... Trước thực tế này, việc xã hội 
hóa các dịch vụ công là một giải pháp quan trọng để 
thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Để làm được 
điều này, Nhà nước cần trao quyền cho tư nhân nhiều 
hơn và thay đổi tư duy “ôm” việc của DN.

nhiều lợi ích khi dntn tham gia cung 
cấp dịch vụ công

Quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước ta 
trong tiến trình đổi mới là Nhà nước chỉ làm những gì 
mà tư nhân không làm được, hoặc không muốn làm. 
Vì vậy, khu vực tư nhân đã dần dần được tham gia vào 
nhiều lĩnh vực công của nền kinh tế và đem lại nhiều 
thành công.

Điển hình có thể kể đến như ngành vận tải, hiện nay, 
các DN vận tải quốc doanh đã dần thu hẹp lại, nhường 
chỗ cho các DN kinh doanh taxi, xe khách, xe du lịch, 
xe tải… phục vụ hầu hết mọi nhu cầu của xã hội. Trong 
lĩnh vực bán lẻ, những cửa hàng mậu dịch quốc doanh 
thời bao cấp cũng đã được thay thế bởi các siêu thị, chợ, 
cửa hàng, trung tâm thương mại trên khắp mọi miền 
đất nước. Tương tự, trong lĩnh vực công chứng, hoạt 
động này trước đây hoàn toàn do cơ quan Nhà nước 
đảm nhiệm, nhưng nay đã có hàng trăm văn phòng công 
chứng được cấp phép hoạt động trên cả nước, qua đó 

không chỉ giúp giảm tải cho các phòng công chứng Nhà 
nước, thúc đẩy các tổ chức hành nghề công chứng không 
chỉ đổi mới phong cách làm việc theo hướng chuyên 
nghiệp, hiện đại và hiệu quả hơn, mà còn góp phần thúc 
đẩy các giao dịch trong nền kinh tế thị trường.

Không chỉ vậy, ngay cả những lĩnh vực trước đây 
vốn được xem là “sân chơi” riêng của các DN Nhà 
nước, hoặc các đơn vị sự nghiệp công lập như: Sân bay, 
cảng biển, hạ tầng giao thông, hàng không, điện lực, y 
tế, giáo dục,... thì nay đã có nhiều DNTN được tham 
gia và làm rất tốt, điều này khiến cho các DN Nhà nước 
phải tự chuyển đổi để ngày càng tốt hơn. Qua đó dễ 
dàng thấy rằng, sự tham gia của các DNTN vào cung 
cấp dịch vụ công đã góp phần gia tăng nguồn vốn để 
đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao trình độ quản trị, 
tạo động lực cạnh tranh, nâng cao chất lượng, giảm chi 
phí, đáp ứng nhu cầu của DN và người dân được thụ 
hưởng các dịch vụ công. Đồng thời, giúp DNTN mở 
rộng thị trường và chức năng hoạt động, góp phần làm 
lớn mạnh khối DNTN của Việt Nam.

xã hội hóa dịch vụ công - kinh nghiệm 
từ quốc tế

Ở Australia, Bộ Nông nghiệp và nguồn nước 
(DAWR) thuê các DNTN kiểm tra an toàn sinh học. Để 
cung cấp dịch vụ, DNTN cần xin được: Phê chuẩn về 
cơ sở kiểm định; Phê chuẩn về tuân thủ quy định; Dịch 
vụ quản lý chất thải an toàn sinh học. Đơn vị cung cấp 
dịch vụ đã được chứng thực đạt tiêu chuẩn sẽ phải tuân 
thủ các quy định của DAWR về cách thức tiến hành 
kiểm định, chất lượng thiết kế và xây dựng cơ sở kiểm 

Sau hơn 30 năm đổi mới, Việt Nam chứng kiến nhiều thành tựu đạt được của nền kinh tế, 
trong đó có sự đóng góp quan trọng của khối doanh nghiệp tư nhân (DNTN). Việc Nhà nước 
“mở cửa” cho khu vực kinh tế tư nhân (KTTN) tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho 
xã hội đã mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực. Đặc biệt, sau khi Nghị quyết số 10-NQ/TW 
ngày 03/6/2017 về phát triển KTTN ra đời, khu vực tư nhân Việt Nam như được tiếp thêm 
sức mạnh. Khu vực này đang tạo ra khoảng hơn 42% GDP, nhiều DNTN đã khẳng định giá 
trị thương hiệu trên thị trường và có được lòng tin của người dân.

Xã hội hóa dịch vụ công

NHà Nước cầN TRAo QuyềN 
cHo DoANH NgHiệP Tư NHâN NHiều HơN

QuỳNH aNH
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định, quy trình,... Danh sách các cơ sở kiểm định đã 
được cấp phép được công bố trên website và một bên 
thứ ba được thuê để giám sát hoạt động các cơ sở này 
thường xuyên.Tại New Zealand và Nam Australia, dịch 
vụ thi bằng lái xe cho tất cả các loại giấy phép cũng 
được giao cho công ty tư nhân thực hiện. Cơ quan quản 
lý giao thông New Zealand yêu cầu các phương tiện 
giao thông phải có Chứng nhận kiểm định phương tiện 
định kỳ. Các cơ sở kiểm định là công ty tư nhân được 
cơ quan nhà nước kiểm tra và cấp phép cho cung cấp 
dịch vụ kiểm định. Việc giám sát và kiểm tra tuân thủ 
tại các cơ sở này được tiến hành thường xuyên.

Qua đó có thể thấy, khối DNTN được tham gia rất 
nhiều vào cung cấp dịch vụ công và trách nhiệm của cơ 
quan Nhà nước là tạo ra cơ chế và giám sát, kiểm tra 
việc thực thi của DN.

nhà nước chỉ nên tập trung xây dựng, 
hoàn thiện thể chế

Tại Hội thảo về vai trò của tư nhân trong cung cấp 
dịch vụ công, do Phòng Thương mại và Công nghiệp 

Việt Nam (VCCI) tổ chức mới đây, các chuyên gia cho 
rằng, mục tiêu cuối cùng của việc để tư nhân tham gia 
vào cung cấp các dịch vụ công là để thực hiện dịch vụ 
tốt hơn, chi phí rẻ hơn, thuận lợi hơn cho người dân. 
Từ kinh nghiệm của thế giới cũng như thực tiễn qua 
nhiều lĩnh vực ở Việt Nam đã khẳng định, việc để khu 
vực tư nhân tham gia cung cấp dịch vụ công không có 
nghĩa là Nhà nước không làm gì và không còn vai trò gì.

Theo ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, vai trò của 
Nhà nước thay vì là “người chèo đò” thì thành “người 
lái đò”. Tức là, Nhà nước là người đặt ra quy định, tiêu 
chuẩn, rồi tổ chức thực thi và giám sát việc thực thi của 
các DNTN. Nhưng cần đảm bảo cơ chế giám sát chặt chẽ, 
hợp đồng được cấu trúc tốt và đấu thầu minh bạch. Bởi 
đây chính là biện pháp gỡ bỏ những lo ngại rằng, DNTN 
sẽ chỉ chạy theo lợi nhuận; khó kiểm soát chất lượng dịch 
vụ; nguy cơ lừa đảo, gian dối trong kinh doanh… Chủ tịch 
VCCI cũng cho rằng, nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa 
phương sắp tới không phải là tự mình làm dịch vụ nữa, 
mà cần tập trung vào việc xây dựng và hoàn thiện thể chế 
để thị trường có thể vận hành hiệu quả hơn

Sự tham gia ngày càng nhiều vào lĩnh vực công của khối DNTN khiến các DN quốc doanh buộc phải chuyển mình
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Mười năm thực hiện cuộc vận động, 
không thể không nhắc đến vai trò 
quan trọng của ngành Công Thương. 
Với sứ mệnh nòng cốt của cuộc vận 

động này, Bộ Công Thương đã triển khai nhiều giải 
pháp tổng thể được cụ thể hóa theo từng năm. Theo 
đó từ năm 2014 đến nay, Bộ đã chủ trì, phối hợp với 
các địa phương, cơ quan, đơn vị và hiệp hội ngành 
hàng, ngành nghề triển khai hơn 260 dự án và nhiệm 
vụ. Nhiều điểm bán hàng Việt Nam (VN) đã ra đời như 
một mô hình phù hợp cần thúc đẩy. Hiện nay, tại 59 
địa phương trên cả nước đã thiết lập 100 điểm bán hàng 
VN với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam.

thay đổi tư duy từ doanh nghiệp đến 
người tiêu dùng

Hiện nay, các doanh nghiệp (DN) khi triển khai đẩy 
mạnh cuộc vận động để người Việt quan tâm hơn, chú 

trọng hơn, ưu tiên hơn đối với hàng hóa của VN đã 
cùng lúc phải giải quyết nhiều bài toán. Đó là áp lực 
cạnh tranh ngay trên thị trường trong nước với hàng 
hóa nhập ngoại và hàng hóa do các DN FDI sản xuất. 
Đối mặt với áp lực này chủ yếu là khối DN vừa và nhỏ, 
cùng với các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ còn hạn chế 
về vốn, thương hiệu, chưa có khả năng bảo vệ mình 
trước những vi phạm về thương mại. Bên cạnh đó, cũng 
phải thẳng thắn nhìn nhận một số mặt hàng của VN 
còn chưa đủ năng lực cạnh tranh về chất lượng, mẫu 
mã, bao bì sản phẩm, dịch vụ hậu mãi. Nhiều chuyên 
gia còn chứng minh những hạn chế do hạ tầng thương 
mại chưa mở rộng, đặc biệt là các chợ chưa được hỗ 
trợ để phát triển, phân phối hàng VN, chưa thực sự là 
đầu ra cho các DN trong nước. Cộng với những bất cập 
chưa đồng bộ, trong quá trình triển khai, các giải pháp 
cho cuộc vận động có những lúc chưa thực sự tác động 
mạnh vào tâm lý hay tư duy của người tiêu dùng, vẫn 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã triển khai được 10 năm. 
10 năm qua, từ lúc phải vận động để người Việt Nam dùng hàng Việt Nam, đến nay, hàng 
Việt đang dần chiếm lĩnh thị trường và chinh phục được người tiêu dùng trong nước. Có thể 
nói cuộc vận động chính là một bước đột phá đã tác động đến tư duy và ý thức sản xuất, tiêu 
dùng hàng Việt của người Việt.

TrườNg aN

HàNg ViệT có cHiếM Được NiềM TiN 
trong Lòng người tiêu dùng việt?

Các đại biểu cắt băng khai trương Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt” năm 2019
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còn một số bộ phận người dân sính hàng hiệu, hàng 
ngoại nhập khẩu.

Về vấn đề này, Ông Vũ Văn Thanh - Phó TGĐ 
Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen tâm sự: “Có những 
sản phẩm ở VN rất nổi tiếng trên thế giới, tuy nhiên 
người Việt lại không dùng, giống như kiểu “bụt chùa 
nhà không thiêng”. Người tiêu dùng có thể không biết, 
hoặc biết nhưng lại không có sự đánh giá đúng. Vì vậy, 
cần có sự nhìn nhận từ hai phía DN và người tiêu dùng. 
DN phải làm hàng tốt và có giá hợp lý, còn người tiêu 
dùng cần bớt tâm lý sính ngoại, bởi có những loại hàng 
hóa ở VN chất lượng cao không thua kém gì hàng 
ngoại nhập”.

Theo phân tích của các chuyên gia, con số 90% sản 
phẩm tại các siêu thị sẽ khó đạt được nếu hàng VN 
không chinh phục và nhận được sự tin tưởng lựa chọn 
của người tiêu dùng. Hàng Việt phải thực sự thuyết 
phục bằng chất lượng, bằng mẫu mã sản phẩm, bằng cả 
niềm tin trong quá trình quảng bá, phân phối sản phẩm 
và cả chăm sóc khách hàng thì hàng hóa Việt mới có 
chỗ đứng trong lòng người dân Việt, nhằm chiếm lĩnh 
được vị trí trong các siêu thị, các chợ, hiện diện trên 
những phương tiện vận chuyển đi khắp mọi miền, đồng 
thời, xuất hiện trong các hội chợ thương mại và triển 
lãm hàng hóa, qua đó vinh dự nhận được những danh 
hiệu, huy chương, ngôi sao chứng minh cho vị thế của 
hàng VN chất lượng cao.

hàng việt đã dần chiếm lĩnh thị trường 

Cuộc vận động đã tạo được niềm tin và sự quan 
tâm mua sắm, tiêu dùng trong phần lớn người tiêu 
dùng Việt Nam đối với hàng hóa thương hiệu Việt 
cũng như khơi dậy được tiềm năng dồi dào về nguồn 
lực và năng lực kinh doanh, phân phối của mọi thành 
phần kinh tế. Mà theo lời Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Đỗ Thắng Hải: “Từ chỗ vận động người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đến nay chúng ta đã có 
nhiều sản phẩm hàng hóa chinh phục được người tiêu 
dùng, trong đó, nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào 
của người Việt Nam”.

Nếu như 10 năm về trước, hàng hóa trên thị trường 
chủ yếu là các sản phẩm đến từ nhiều nước, đặc biệt 
là Trung Quốc, Thái Lan…, thì hiện nay hàng VN đã 
chiếm ưu thế từ hệ thống các chợ truyền thống cho 
đến các siêu thị. Nhiều DN cũng đang rất nỗ lực trong 
việc cải tiến mẫu mã, chất lượng để có thể xây dựng 
thương hiệu, chữ tín trong lòng người dân VN. Bởi với 
hơn 90 triệu dân, thị trường nội địa chính là mảnh đất 

màu mỡ để các DN có thể sinh lời ngay tại sân nhà mà 
không phải lo bị cạnh tranh ở nơi khác.

Có thể kể ra một vài con số tại các siêu thị mà nhìn 
vào đó, nhiều DN Việt hoàn toàn tự hào về những nỗ 
lực nhập cuộc và cạnh tranh của mình. Trong khoảng 
thời gian 10 năm qua, tổng mức lưu chuyển hàng hóa 
bán lẻ và dịch vụ liên tục tăng trưởng, từ 1.405.865 tỷ 
đồng (năm 2009) đến 4.395.700 tỷ đồng (năm 2018) và 
tiếp tục tăng đến thời điểm hiện tại. Không những vậy, 
cuộc vận động còn góp phần giảm tỷ lệ nhập siêu và 
chuyển sang xuất siêu. Trong năm 2010, VN nhập siêu 
12,5 tỷ USD, bằng 17,3% kim ngạch XK, nhưng sang 
năm 2018, VN đã xuất siêu gần 7,2 tỷ USD. Từ chính 
cuộc vận động này, khi sức mạnh trí tuệ, tình yêu, niềm 
tin được huy động, thúc đẩy, thì hàng hóa Việt, thị 
trường VN lại được mở ra thêm nhiều cơ hội, vận hội 
mới, được tiếp thêm những nguồn lực mới táo bạo cho 
công cuộc phát triển đất nước hội nhập vào khu vực 
và thế giới.

“Mình là người Việt Nam, mình dùng hàng Việt 
Nam/Người Việt Nam yêu nước hãy ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”, lời bài hát đã góp phần khích lệ niềm tự 
hào, tự tôn dân tộc không chỉ dừng lại ở việc sử dụng 
hàng Việt Nam mà còn tác động tới các doanh nghiệp 
sản xuất, phân phối, người kinh doanh sản phẩm, hàng 
hóa Việt Nam. 10 năm triển khai cuộc vận động cũng 
là 10 năm ghi dấu về sự trưởng thành của các DN Việt, 
sự thay đổi đầy tích cực trong văn hóa tiêu dùng, qua 
đó có thể thấy được niềm tin về hàng Việt Nam chất 
lượng cao đã và đang lan tỏa trong lòng mỗi người tiêu 
dùng Việt

Người tiêu dùng ngày càng đặt niềm tin nhiêu hơn vào 
hàng Việt
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kỷ lục về số lượng các nguồn điện mới 
đóng điện 

Thời gian qua, với cơ chế khuyến khích ưu đãi về 
giá của Chính phủ, rất nhiều nhà đầu tư đang “chạy 
đua” với mục tiêu được cấp chứng nhận vận hành 
thương mại (COD) trước 30/6/2019. Theo kế hoạch, 
có 88 nhà máy điện mặt trời đóng điện chỉ trong các 
tháng 4, 5, 6/2019.  

Ông Nguyễn Đức Ninh - Phó Giám đốc A0 cho 
biết: “Trong 65 năm xây dựng và phát triển của ngành 
Điện, 147 nhà máy điện mặt trời có công suất lắp đặt 
từ 30 MW trở lên đã hòa lưới và vận hành. Nhưng chỉ 
vỏn vẹn trong 3 tháng 4, 5, 6/2019, EVN dự kiến đóng 
điện hòa lưới tới 88 nhà máy điện mới nếu đủ điều kiện 
vận hành theo quy định. Đây là một kỷ lục trong lịch sử 
ngành Điện lực Việt Nam”. 

Tính đến giữa tháng 4/2019, toàn hệ thống điện chỉ 
có 4 nhà máy điện (NMĐ) mặt trời với tổng công suất 
chưa tới 150 MW, thì đến ngày 26/5, A0 đã đóng điện 
34 NMĐ mặt trời công suất nhỏ, với tổng công suất đặt 
lên tới gần 2.200 MW. Đến ngày 30/6, A0 đang tiếp tục 
đóng điện 54 dự án còn lại. Kéo theo đó là khối lượng 
công việc khổng lồ tại các cấp điều độ, khi phải đóng 
điện trung bình 10 nhà máy/tuần. 

Để đáp ứng khối lượng công việc mang tính “lịch 
sử” này, A0 đã thành lập tổ công tác đóng điện mặt 
trời để phối hợp chỉ huy thống nhất, liên tục trong 
toàn A0 và các Trung tâm Điều độ hệ thống điện các 
miền. Hiện nay, Trung tâm Điều độ Hệ thống điện 
Quốc gia đã huy động nhân lực thực hiện 3 ca, 5 kíp, 
làm việc không kể cuối tuần, ngày lễ, tiến hành điều 
chuyển nhân lực để hỗ trợ các bộ phận có khối lượng 
công việc tăng cao tại Điều độ miền Nam và Điều độ 
miền Trung.

“Chúng tôi cũng tăng cường ứng dụng CNTT, hoàn 
thiện và đưa vào sử dụng website phục vụ công tác đàm 
phán, ký kết các thỏa thuận kỹ thuật và hợp đồng mua 
bán điện tại địa chỉ: http://ppa.evn.com.vn. Qua đó 
công khai quy trình thực hiện rút ngắn thời gian nộp và 
xử lý hồ sơ tại EVN và các đơn vị” - ông Nguyễn Đức 
Ninh cho hay.  

Đặc biệt, những ngày qua, EVN thường xuyên chỉ 
đạo và giám sát A0 trong việc chủ động liên hệ, hướng 
dẫn các chủ đầu tư NMĐ mặt trời phối hợp, cung cấp 
các tài liệu phục vụ đóng điện, thử nghiệm. Mỗi ngày, 
Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia phải tiếp 
nhận, trao đổi khoảng 5.000 - 6.000 tin nhắn với các chủ 
đầu tư NMĐ, liên tục từ 6h sáng tới 12 giờ đêm.

Điều đó cho thấy, việc đóng điện, nghiệm thu, công 
nhận COD các NMĐ mặt trời gặp không ít khó khăn, 
do nhiều quy định, căn cứ pháp lý chưa cập nhật, theo 
kịp với tốc độ thực tế phát triển các dự án điện mặt trời 
đang diễn ra quá nhanh.  

nguồn điện quý nhưng cũng có nhiều 
thách thức trong vận hành hệ thống 

Với nhu cầu điện tăng trưởng khoảng 10%/năm, 
hiện Việt Nam cần bổ sung khoảng 3.500 - 4.000 MW 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) 
đã và đang gấp rút tiến hành nghiệm thu và kiểm tra điều kiện để đóng điện, hoà lưới các 
dự án điện mặt trời, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các chủ đầu tư dự án nhà máy 
điện mặt trời kịp hòa lưới, đi vào vận hành chính thức trước 30/6/2019.

PHươNg Mai

Ảnh minh họa hệ thống điện mặt trời độc lập

ĐaNG GấP rúT Để NHIều Dự áN 
ĐIệN MặT TrờI ĐI vào vậN HàNHEvN



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG20 21

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

công suất nguồn điện mới mỗi năm. Tuy nhiên, trong 
2 năm tới, sẽ chỉ có khoảng 2.000 - 2.500 MW nguồn 
điện truyền thống và khoảng 4.000 MW năng lượng tái 
tạo với tính chất không ổn định được bổ sung vào hệ 
thống. Thực tế này gây không ít khó khăn trong việc 
vận hành hệ thống điện để cân đối cung - cầu, đảm bảo 
an ninh năng lượng quốc gia. 

Việc đóng điện hàng loạt NMĐ mặt trời, với tỷ 
lệ đa số các NMĐ tập trung ở khu vực miền Nam, sẽ 
góp phần bổ sung nguồn điện, giảm bớt sự thiếu hụt về 
năng lượng ở miền Nam. Tuy nhiên, công tác vận hành 
hệ thống điện toàn quốc sẽ phải đối mặt với những 
thách thức mới, do tỷ trọng năng lượng tái tạo tăng cao 
nhưng lại có đặc tính không ổn định.  

Thống kê của A0 về các dự án điện mặt trời đã vận 
hành, công suất phát có thể thay đổi từ 60-80% trong 
khoảng thời gian chỉ 5 -10 phút. Các biến động xảy ra 
ngẫu nhiên theo điều kiện thời tiết. Các dự án trong 
cùng một khu vực thường biến động đồng thời. Trong 
khi đó, đặc điểm vận hành hệ thống điện luôn cần duy 
trì cân bằng giữa nguồn và tải. Với sự biến thiên công 
suất như vậy, hệ thống điện luôn cần phải duy trì một 
lượng công suất dự phòng điều chỉnh tần số tương ứng, 
gây khó khăn và tăng chi chí trong công tác vận hành. 

Đây là thách thức lớn, trong bối cảnh hệ thống điện 
Việt Nam còn rất ít nguồn dự phòng. 

Bên cạnh đó, công suất nguồn năng lượng tái tạo 
không thể chủ động huy động khi cần cho thời gian cao 
điểm phụ tải. Nguồn điện mặt trời có cao điểm phát 
trong khoảng 12 - 13 giờ trưa, không trùng với cao điểm 
phụ tải hệ thống điện (lúc 10h sáng và 14h chiều). Một 
vấn đề nữa là các dự án điện mặt trời chủ yếu tập trung 
tại 6 tỉnh ở miền Trung, miền Nam, gây áp lực rất lớn 
cho khả năng tải lượng điện phát ra từ điện mặt trời lên 
lưới. Nhiều công trình lưới điện đấu nối lưới điện khu 
vực rơi vào tình trạng đầy, quá tải.

Trước thực trạng này, Phó Tổng giám đốc EVN 
Ngô Sơn Hải cho biết, Tập đoàn đã đề xuất với Chính 
phủ bổ sung phát triển các dự án lưới điện. Đồng thời, 
đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ, thi công các 
công trình lưới điện liên quan, góp phần giải toả công 
suất các NMĐ mặt trời. 

EVN cũng đã chỉ đạo Trung tâm Điều độ Hệ thống 
điện Quốc gia nghiên cứu, đề xuất các phương án vận 
hành tối ưu, linh hoạt trong việc huy động các nguồn 
điện, đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, liên 
tục, ổn định

Hệ thống điện năng lượng mặt trời
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Ngày 28/5/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã tổ chức Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm 
và Lợi ích của Doanh nghiệp". Đây là chương trình do Bộ Công Thương cùng UBND tỉnh 
Hưng Yên phối hợp chỉ đạo và Tổng công ty Điện lực miền Bắc thực hiện.

TuấN aNH

Tổ CHứC HộI THảo CHuyêN NGàNH về 
ĐIều CHỉNH PHụ TảI ĐIệN CHo DoaNH NGHIệPEvNNPC

Tham dự Hội thảo có đại diện Lãnh đạo 
UBND tỉnh Hưng Yên; Cục Điều tiết Điện 
lực; Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển 
bền vững; Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

(EVN); Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam 
(VCCI); Sở Công Thương Hưng Yên; Ông Lê Quang 
Thái - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc cùng đại diện 27 Công ty Điện lực tỉnh, thành phố 
phía Bắc và gần 400 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Nhằm đáp ứng yêu cầu tăng trưởng GDP trung 
bình khoảng 7% giai đoạn từ 2016 - 2030, hệ thống 
nguồn điện của Việt Nam (theo Quy hoạch điện VII 
điều chỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt) 
đến năm 2020 phải đạt 60.000 MW, đến 2025 khoảng 
96.500 MW và đến 2030 gần 130.000 MW. Tuy nhiên, 
đến nay, hệ thống nguồn điện của nước ta mới đạt gần 
50.000 MW, trong khi nhu cầu về điện vẫn tiếp tục tăng 
cao. Đây là một thách thức lớn đối với ngành Điện Việt 
Nam trong bối cảnh nguồn cung năng lượng sơ cấp 
trong nước đã ở ngưỡng giới hạn, dẫn đến phụ thuộc 

vào nhiên liệu nhập khẩu; một số dự án điện vào chậm 
tiến độ so với yêu cầu đặt ra; thách thức từ biến đổi 
khí hậu ngày càng gia tăng; giá năng lượng còn thấp, 
khó thu hút khối doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào phát 
triển nguồn điện…

Tại 27 tỉnh khu vực phía Bắc, nhu cầu sử dụng 
điện của các khách hàng, đặc biệt là khách hàng công 
nghiệp tăng đột biến so với bình quân chung của cả 
nước và đạt trên 12%/năm, thậm chí có địa phương 
tăng trên 15%/năm. Những năm qua, EVNNPC đã đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các dự án công trình điện và 
khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Đồng thời, 
đẩy mạnh các chương trình về tiết kiệm điện trong 
nhân dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, kết quả trong 
công tác sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả chưa đạt 
được mục tiêu kỳ vọng mà Tổng công ty mong muốn. 
Nguyên nhân là còn nhiều doanh nghiệp vẫn sử dụng 
dây chuyền, máy móc, thiết bị cũ tiêu hao nhiều điện 
năng; hoạt động quản lý năng lượng trong nhiều doanh 
nghiệp vẫn còn hạn chế; cơ chế hỗ trợ của Nhà nước 
chưa cụ thể, rõ ràng…  

Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2019 và các năm tiếp theo giữa doanh nghiệp với 
ngành Điện tỉnh Hưng Yên
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Để giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia và nâng 
cao hiệu quả sử dụng năng lượng điện, phấn đấu đến 
năm 2020, công suất phụ tải đỉnh của toàn hệ thống 
giảm 300 MW, đến năm 2025 sẽ giảm 1.000 MW và đến 
năm 2030 sẽ giảm 2.000 MW. Ngoài ra, hệ số phụ tải 
điện quốc gia phấn đấu tăng từ 1-2% trong giai đoạn 
2018-2020 và 3-4% giai đoạn 2021-2030. Trên tinh thần 
đó, EVNNPC đã lựa chọn trên 4.000 doanh nghiệp có 
sản lượng điện tiêu thụ từ 3 triệu kWh/năm trở lên mời 
tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện và đã 
có hơn 1.600 doanh nghiệp ký kết tự nguyện tham gia.

Khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục 
trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) đã nhấn 
mạnh: “Hội thảo lần này là dịp để các cơ quan quản lý 
Nhà nước, các chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng doanh 
nghiệp cùng nhau trao đổi thông tin, tìm ra các giải pháp 
thiết thực, hiệu quả để thực hiện chương trình điều chỉnh 
phụ tải, góp phần hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ giao, 
hướng tới mục tiêu cuối cùng là đảm bảo an ninh năng 
lượng hiệu quả gắn với phát triển bền vững, bảo vệ môi 
trường. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo sẽ giúp Bộ 
Công Thương, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan 
xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ phù hợp cho cộng 
đồng doanh nghiệp, tạo điều kiện cho EVN và các Tổng 
công ty Điện lực thực hiện thành công chương trình”.

 Tham luận tại Hội thảo, ông Lê Quang Thái - Phó 
Tổng giám đốc EVNNPC cho biết: “Thời gian qua, 
EVNNPC đã tạo mọi điều kiện tối đa cho doanh 
nghiệp trong việc ưu tiên cấp điện và tham gia điều 
chỉnh phụ tải điện nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp 
điện. Đồng thời, Tổng công ty hỗ trợ tối đa các yêu 

cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện của doanh 
nghiệp như: Tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả; miễn phí vệ sinh định kỳ TBA 
cho khách hàng; hỗ trợ, tư vấn kiểm toán năng lượng 
và chăm sóc khách hàng…”.

Qua Hội thảo, nhiều đại biểu và diễn giả đã tập 
trung thảo luận, nêu bật các khó khăn, thách thức và 
các giải pháp tháo gỡ khó khăn về tiết kiệm điện năng, 
giảm áp lực cho hệ thống điện tại Việt Nam…

Ông Nguyễn Minh Quang - Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Hưng Yên chia sẻ: "Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hưng 
Yên có trên 1.140 dự án trong và ngoài nước đang hoạt 
động. Thời gian qua, ngành Điện tỉnh Hưng Yên đã đảm 
bảo tốt công tác cung cấp điện năng nhằm đáp ứng nhu 
cầu sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. 
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay là nhiều doanh nghiệp vẫn 
sử dụng các dây chuyền, máy móc, thiết bị cũ tiêu hao 
nhiều điện năng và mong muốn thay đổi hệ thống dây 
chuyền máy móc, công nghệ hiện đại với hiệu suất sử 
dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện nhưng lại gặp khó 
khăn về nguồn vốn đầu tư. Do đó, cùng với Công ty Điện 
lực Hưng Yên, UBND tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối 
hợp với các doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ điện lớn 
thực hiện chương trình quản lý nhu cầu về điện, chương 
trình điều chỉnh phụ tải, qua đó góp phần nâng cao hiệu 
quả sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả".

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, đại diện Sở 
Công Thương, Công ty Điện lực tỉnh Hưng Yên và 60 
doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ lớn trên địa bàn đã 
tham gia lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình 
điều chỉnh phụ tải trong năm 2019 và các năm tiếp theo

Các đại biểu tham dự Hội thảo
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Những năm đầu thập kỷ 90, quyết định 
xây dựng đường dây 500 kV Bắc - Nam 
(mạch 1) truyền tải điện từ miền Bắc 
cấp cho miền Trung và miền Nam vốn 

thiếu điện trầm trọng đã gây xôn xao dư luận trong và 
ngoài nước. Với chiều dài lên tới gần 1.500 km, đây là 
một trong những đường dây siêu cao áp dài nhất thế 
giới vào thời điểm ấy. Ngày 05/4/1992, công trình được 
khởi công và chỉ hơn 02 năm sau thì đóng điện vận 
hành (27/5/1994). Thời gian thi công kỷ lục ấy được các 
chuyên gia quốc tế đánh giá là kỳ tích khi một đường 
dây tương tự thông thường phải mất 8 - 10 năm để 
hoàn thành.

Đường dây 500 kV Bắc - Nam (mạch 1) có chiều dài 
1.487 km đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử hệ thống 
lưới điện Việt Nam có một “trục xương sống” 500 kV 
cấp điện từ Bắc vào Nam và ngược lại. Đường dây 500 
kV Bắc - Nam không chỉ giải quyết triệt để tình trạng 
“khát” điện, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội 
cho các tỉnh miền Trung, miền Nam mà còn có ý nghĩa 
chính trị, xã hội to lớn, giúp liên kết và thống nhất lưới 
điện 3 miền. 

Chỉ hơn 10 năm sau khi đường dây 500 kV Bắc - 
Nam (mạch 1) đi vào vận hành, tháng 9/2005, ngành 
Điện lực Việt Nam lại có thêm một mốc son mới khi 
hoàn thành đường dây 500 kV Bắc - Nam (mạch 2) với 
chiều dài gần 1.600 km. Từ đây, hệ thống truyền tải 
điện 500 kV Bắc - Nam có hai mạch đường dây song 
song, đảm bảo vận hành an toàn, tin cậy và tạo ra được 
liên kết vững chắc. 

Trước đòi hỏi cấp thiết của công cuộc đổi mới, 
ngày 01/7/2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 

chính thức được thành lập với nhiệm vụ chính là đầu 
tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống truyền tải 
điện quốc gia, bao gồm các đường dây và trạm biến áp 
cấp điện áp từ 220 kV - 500 kV trên phạm vi cả nước. 

Tuy nhiên, đó lại là lúc kinh tế thế giới bước vào 
thời kỳ suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh 
tế Việt Nam. Có thể nói, ngay từ những bước đi đầu 
tiên, EVNNPT đã phải đối diện với rất nhiều khó khăn, 
thách thức. Việc thiếu vốn đầu tư khiến lưới truyền 
tải điện quốc gia chưa đáp ứng được nhu cầu truyền 
tải điện, dẫn đến tình trạng quá tải thường xuyên xảy 

Đường dây 500 kV Bắc – Nam (mạch 1) đóng điện vận hành vào tháng 5/1994 chỉ sau 
2 năm xây dựng thần tốc là một trong những dấu son đáng nhớ nhất của hệ thống truyền 
tải điện Việt Nam. Đến năm 2008, sự ra đời của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) một lần nữa lại mở ra thời kỳ phát triển mới cho lĩnh vực truyền tải điện.

EvnnPt:

 PHáT TRiểN Lưới TRuyềN Tải ĐiệN 500 kV

MiNH PHươNg

NHữNg Dấu SoN LịcH Sử SAu 25 NăM

Kiểm tra, lắp đặt thiết bị trạm biến áp
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ra trên diện rộng ở cả 3 miền, nguy cơ sự cố cao. Bên 
cạnh đó, nhiều công trình trọng điểm chưa đáp ứng 
được tiến độ, đặc biệt là các công trình đồng bộ với 
các dự án nguồn điện càng làm cho cơ sở vật chất khó 
khăn, thiếu thốn hơn. Song, bằng những nỗ lực không 
biết mệt mỏi của mình, tập thể cán bộ công nhân viên 
EVNNPT đã vượt qua những giờ phút cam go, thách 
thức nhất để đảm bảo vận hành an toàn và phát triển 
hệ thống truyền tải điện quốc gia, đáp ứng yêu cầu tăng 
trưởng của nền kinh tế. Trải qua 11 năm hoạt động, 
EVNNPT đã đạt được nhiều thành tích to lớn và ngày 
càng khẳng định vị thế ở cả trong nước và quốc tế.

Sau 25 năm kể từ khi vận hành đường dây 500 kV 
Bắc - Nam mạch 1, hệ thống truyền tải điện quốc gia đã 
phát triển vượt bậc về quy mô và ngày càng được nâng 
cao về chất lượng, công nghệ. So với năm 1994, hiện 
nay, EVNNPT đang quản lý vận hành 7.996 km đường 
dây 500 kV (tăng 5,4 lần), 17.207 km đường dây 220 
kV (tăng 9 lần), 30 trạm biến áp 500 kV với tổng dung 
lượng là 33.300 MVA (tăng 24,7 lần), 123 trạm biến áp 
220 kV với tổng dung lượng là 54.188 MVA (tăng 23,5 
lần). Trong khu vực ASEAN, EVNNPT xếp thứ 3 về 
khối lượng quản lý vận hành đường dây và đứng thứ 4 
về tổng dung lượng máy biến áp.

Trong suốt 11 năm qua kể từ ngày thành lập, 
EVNNPT đã trưởng thành vượt bậc cả về tinh thần, 
bản lĩnh và trình độ, năng lực. Tuy nhiên, để có thể 
vươn mình trong bối cảnh mới của thời đại hội nhập, 
của những cuộc cách mạng công nghệ vũ bão trong kỷ 
nguyên số, EVNNPT vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Tổng Công ty đã triển khai Chiến lược phát triển 
đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2040 với mục tiêu 
chính là xây dựng EVNNPT phát triển bền vững. Muốn 
đảm bảo cho sự phát triển ổn định, lâu dài thì lĩnh vực 
truyền tải điện phải đi trước một bước. EVNNPT đã 
đặt ra mục tiêu cấp thiết là đảm bảo truyền tải điện an 
toàn, liên tục, ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính 
trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và sẵn sàng đáp ứng 
yêu cầu phát triển của thị trường điện.

Đến năm 2020, theo kế hoạch EVNNPT sẽ trở 
thành một trong 4 tổ chức truyền tải điện hàng đầu 
khu vực ASEAN. Đến năm 2025, EVNNPT phấn đấu 
trở thành một trong các tổ chức truyền tải điện thuộc 
10 nước hàng đầu châu Á và đạt trình độ tiên tiến trên 
thế giới trong lĩnh vực truyền tải điện vào năm 2030. 

Hiện tại, EVNNPT đang khẩn trương triển khai thi 
công xây dựng cụm dự án đường dây 500 kV Vũng 

Áng - Quảng Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku 2 với tổng chiều 
dài gần 750 km để hoàn thiện đường dây 500 kV mạch 3 
từ miền Bắc vào miền Nam. Dự án này có vai trò quan 
trọng trong việc tăng cường năng lực truyền tải của hệ 
thống truyền tải điện 500 kV, góp phần đảm bảo cung 
cấp điện cho miền Nam giai đoạn năm 2020 và những 
năm tiếp theo khi hệ thống điện miền Nam không đảm 
bảo cân đối cung - cầu nội vùng. 

Chia sẻ về định hướng phát triển trong tương lai, 
ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch Hội đồng thành viên 
EVNNPT bày tỏ sự lạc quan, tin tưởng: “Để thực hiện 
được mục tiêu chiến lược, trong thời gian tới, EVNNPT 
đang triển khai rất nhiều giải pháp đồng bộ trong các 
lĩnh vực hoạt động như: Đầu tư xây dựng, quản lý vận 
hành, tài chính và huy động vốn, ứng dụng khoa học 
công nghệ, quản trị doanh nghiệp, tổ chức bộ máy và 
phát triển nguồn nhân lực, bảo vệ môi trường, ứng phó 
với biến đổi khí hậu, truyền thông và quan hệ quốc tế… 
Với truyền thống đoàn kết, thống nhất cùng với tinh 
thần, bản lĩnh của người “lính truyền tải điện”, tôi tin 
tưởng rằng EVNNPT sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách 
thức để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đạt 
được các mục tiêu chiến lược đã đề ra”. 

Có thể nói, nhiệm vụ của EVNNPT trong những 
năm tới là rất nặng nề. Trọng trách lớn luôn đi kèm 
với khó khăn và thách thức không nhỏ. Dù vậy những 
thành tựu đáng tự hào đạt được trong suốt 25 năm qua 
của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia sẽ là hành 
trang, động lực to lớn và sứ mệnh vinh quang, giúp con 
thuyền EVNNPT vượt qua mọi sóng gió, vững vàng 
hướng ra biển lớn

Sửa chữa bảo dưỡng đường dây
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may 10 nhận bằng khEn

“DoANH NgHiệP THực HiệN TốT cuộc VậN ĐộNg 
Người ViệT NAM ưu TiêN DùNg HàNg ViệT NAM”

Ngày 21/5/2019 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm 10 
năm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát 
động, tổng kết những kết quả đã thực hiện được của ngành Công Thương, tôn vinh các doanh 
nghiệp, cá nhân có đóng góp đặc biệt trong cuộc vận động.

THaNH Hải

Tại gian hàng của Tổng công ty May 10 
(May 10) tham gia cuộc triển lãm kỷ niệm 
10 năm cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Tổng 

Giám đốc May 10 - Thân Đức Việt và Giám đốc điều 
hành Hoàng Thế Nhu đã tư vấn cho khách hàng trong 
việc lựa chọn sản phẩm và giới thiệu với khách hàng về 
sản phẩm của May 10, giúp người tiêu dùng tin tưởng 
vào chất lượng, kiểu dáng, chất liệu của sản phẩm May 
10. Đông đảo người tiêu dùng đã ghé thăm gian hàng 
của May 10 và lựa chọn sử dụng sản phẩm của Tổng 
công ty.

Tới thăm gian hàng triển lãm của May 10, Phó 
Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết: Bộ 
Veston và áo sơ mi ông đang mặc đều là sản phẩm 
của May 10. Phó Thủ tướng biểu dương May 10 đã 
đi đầu trong cuộc vận động và cung cấp những sản 
phẩm chất lượng cao cho cộng đồng người tiêu dùng 
trong nước.

Trao đổi với báo chí, Tổng Giám đốc May 10 Thân 
Đức Việt chia sẻ: “Từ năm 1992, May 10 đã luôn coi 
thị trường nội địa là thị trường quan trọng. Sản phẩm 
May 10 được bán tại hơn 200 cửa hàng, đại lý trên khắp 

Ông Thân Đức Việt, Tổng giám đốc May 10 (đứng hàng sau, thứ hai từ phải sang) nhận Bằng khen của Bộ Công Thương
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cả nước. Hiện nay, ngoài kênh bán hàng truyền thống, 
tất cả sản phẩm của May 10 đang được bán trên trang 
thương mại điện tử “May 10.vn”, trên trang thương mại 
“amazon” của Mỹ…”.

Buổi tối cùng ngày, Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” Ngành Công Thương đã long trọng 
được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đến 
dự  có Ủy viên Bộ chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vương Đình Huệ;  Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận 
động Trương Thị Ngọc Ánh; Thứ trưởng Bộ Công 
Thương, Phó Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động Đỗ 
Thắng Hải; Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Trung ương và 
địa phương; Đại diện các doanh nghiệp và cá nhân có 
nhiều thành tích trong việc thực hiện Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 Tại đây, Ban chỉ đạo Trung ương cuộc vận động 
và Bộ Công Thương đã biểu dương và tặng bằng khen 
cho các tập thể và cá nhân đã đóng góp tích cực trong 
10 năm triển khai Cuộc vận động. Tập đoàn Dệt May 
Việt Nam vinh dự có 02 đơn vị thành viên là Tổng 
Công ty May 10 và Tổng Công ty CP May Việt Tiến 
được vinh danh.

Ngay từ những năm 90 của thế kỷ trước, May 10 đã 
triển khai bán hàng nội địa, đăng ký logo, bản quyền 
thương hiệu, bản quyền sản phẩm. Trong quá trình 
phát triển, May 10 từng bước thực hiện việc thiết kế 

trên nhãn có sợi chống hàng giả, mã số mã vạch, kiểm 
soát chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, 
đơn vị sản xuất.

Bên cạnh các dòng sản phẩm đã làm nên tên tuổi 
của May 10 tại thị trường nội địa như: May 10 Expert, 
M Series, May 10 Classic, Eternity Grusz... thì phải kể 
đến Veston may đo, một dòng sản phẩm kết tinh của 
thời trang, của công nghệ. Sản phẩm May 10 đã tạo 
được ấn tượng tốt trong lòng người tiêu dùng, từ người 
thành đạt trong xã hội đến người tiêu dùng bình dân, 
đặc biệt là các cán bộ trong lĩnh vực đối ngoại như đại 
sứ, tham tán, doanh nhân và nhiều đồng chí lãnh đạo 
của Đảng, Nhà nước.

10 năm thực hiện cuộc vận động, May 10 luôn 
bám sát chủ trương, chương trình hành động của Bộ 
Công Thương. Cán bộ công nhân viên May 10 liên tục 
đổi mới sáng tạo, cải tiến về mẫu mã và chất lượng để 
cung cấp ra thị trường những sản phẩm chất lượng tốt 
nhất với mức giá phù hợp, đáp ứng nhu cầu của người 
tiêu dùng. Mặt khác, May 10 còn ưu tiên sử dụng 
sản phẩm/dịch vụ không chỉ giới hạn trong các đơn 
vị thuộc Bộ Công Thương mà còn mở rộng ra nhiều 
doanh nghiệp sản xuất trong nước. Ngoài ra, May 10 
còn thường xuyên tuyên truyền đến cán bộ công nhân 
viên về tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân 
tộc, để đóng góp tích cực vào thành công chung của 
cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam”

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng các đại biểu thăm quan gian hàng của May 10 tại triển lãm kỷ niệm 10 năm cuộc vận 
động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"
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Trải nghiệm cuối tuần thú vị
với Bia hà Nội

Sau khi chính thức ra mắt nhận diện mới thương hiệu cách đây không lâu, đầu tháng 6/2019, 
Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO - Bia Hà Nội) đã nhanh 
chóng triển khai nhiều hoạt động quan trọng, khẳng định chiến lược cũng như bước chuyển 
mình đúng hướng trong thời kỳ mới.

HưNg Hà

Với chiến lược mới, HABECO đã tái 
cấu trúc, nâng cấp, đổi mới mọi “hoạt 
động”, trong đó, dễ nhận ra nhất là 
hoạt động thị trường luôn được đổi mới. 

Trong những ngày cuối tuần từ ngày 06 - 09/6/2019, tại 
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục - khu vực Hồ 
Gươm, Hà Nội, một chương trình marketing lớn đã 
được HABECO - Bia Hà Nội “thiết kế” khá hấp dẫn 
dành tặng đông đảo du khách thập phương, người tiêu 
dùng Thủ đô và cả nước. 

Đó là các chương trình Game 3D, chụp hình đa 
chiều; Show "tham quan, tìm hiểu" Nhà máy Bia hiện 
đại bậc nhất Đông Nam Á vô cùng thú vị, mới lạ 
qua việc ứng dụng công nghệ 4.0 và chương trình đại 
nhạc hội đặc sắc, vô cùng sôi động theo phong cách 
trẻ trung, hiện đại. Tất cả đều tạo cho người “chơi”, 
người “xem” những trải nghiệm thư giãn, vui chơi tươi 
mới, ấn tượng, thậm chí tận hưởng được cả “cảm giác 

mạnh” nếu lần đầu bạn mới đến với các chương trình 
giải trí của Bia Hà Nội.

Bạn Lucke, 24 tuổi - một du khách đến từ Vương 
quốc Anh cùng bạn gái xinh đẹp của mình tham gia các 
trò chơi của chương trình chia sẻ: “Là một khách du lịch 
tới Hà Nội được vài ngày, tôi và bạn gái của mình cảm 
thấy rất hứng thú, vui nhộn với các Game, Show nghệ 
thuật của Bia Hà Nội vào đúng dịp cuối tuần tại khu phố 
đi bộ Hồ Hoàn Kiếm - trung tâm Thủ đô của Việt Nam. 
Qua chương trình, chúng tôi được trải nghiệm những 
phút giây vô cùng thoải mái, sảng khoái với nhiều trò 
chơi đa dạng như: Minigame trượt tuyết, minigame xếp 
hình; Thăm bảo tàng tranh 3D; Chụp hình với gương lục 
giác, chụp hình 360 độ, 90 độ; Xem những thước phim 
3D tìm hiểu, khám phá về Nhà máy Bia Hà Nội hiện 
đại;… Tất cả đều rất thú vị và phù hợp với tâm lý, phong 
cách giới trẻ chúng tôi. Cũng qua các trò chơi, chúng tôi 
cảm nhận được người Việt Nam thật thân thiện và hiếu 
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khách. Đặc biệt, hình ảnh của các sản phẩm bia Hà Nội 
thật trẻ trung, mới lạ khiến chúng tôi rất thích khám phá 
hương vị. Nó cũng là hình ảnh ấn tượng, đáng nhớ của 
chúng tôi trong chuyến du ký Việt Nam lần này…”.

Còn bác Quách Thái Kỳ, ngoài 60 tuổi, ở phường 
Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết: “Các chương 
trình vui chơi mang màu sắc thời đại công nghiệp 4.0 của 
Bia Hà Nội không những hấp dẫn giới trẻ, mà còn thu 
hút sự hiếu kỳ của lớp lớn tuổi chúng tôi. Quả thật, các 
trò chơi rất vui và trí tuệ. Qua đó, tôi cảm nhận được Bia 
Hà Nội có điểm gì đó khá mới mẻ, khác biệt. Đặc biệt, 
tôi nhận thấy logo thương hiệu của Bia Hà Nội đã thay 
đổi. Thậm chí có cả những sản phẩm bia chai mới tại các 
“Booth” trò chơi trông khá phong cách, bắt mắt, thể 
hiện được xu hướng tiêu dùng tươi mới của thời đại mà 
không quên chăm chút về chất lượng. Đây là những sản 
phẩm Bia Hà Nội khác xa so với thời tuổi trẻ của chúng 
tôi, khi đất nước còn bao cấp…”.

Bạn Nguyễn Cao Cường, quê ở Bắc Ninh, sinh sống 
ở quận Ba Đình, Hà Nội tham dự sự kiện đã chia sẻ: 
“Em rất vui khi có được một dịp cuối tuần trải nghiệm 
thú vị cùng với các trò chơi, biểu diễn nghệ thuật của 
Bia Hà Nội. Qua đó, em cảm thấy thêm yêu mến và tự 
hào về thương hiệu Việt…”.

Trong sự kiện ra mắt nhận diện mới thương hiệu 
của mình gần đây, ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch Hội 
đồng thành viên HABECO cho hay, nếu sản phẩm và 
hướng đi của Bia Hà Nội vẫn giữ cách cũ và hoài cổ 
thì không phù hợp với giới trẻ hiện đại hiện nay. Đó là 
chưa kể thực tế, thị trường bia nội đang bị cạnh tranh 
khốc liệt. Ở miền Bắc, các hãng bia lớn đều đã hiện 
diện và đầu tư lớn.

Mục tiêu hướng tới giới trẻ trong xu thế hiện nay 
được HABECO đặc biệt nhấn mạnh sau khi khảo sát kỹ 
lưỡng nhóm khách hàng này. Hiện có tới 60-70% khách 
hàng trẻ đang đóng góp quan trọng vào sự gia tăng sản 
lượng trên thị trường bia. 

Có thể nói, hiện nay, tuy các sản phẩm bia ngoại 
đang tích cực chinh phục giới trẻ nhưng phần lớn, số 
đông bạn trẻ, với lòng tự hào dân tộc cũng thể hiện rõ 
sự quan tâm tới sản phẩm Việt Nam. Trong khi có rất ít  
sản phẩm Việt cao cấp đáp ứng được nhu cầu của giới 
trẻ, thì HABECO nhận thấy đây là cơ hội để thể hiện 
mình với năng lực và vị thế sẵn có. Từ đó, Bia Hà Nội  
tích cực để thu hút đối tượng tiêu dùng này. 

Anh Bùi Xuân Thành - Phó Phòng Thị trường 
HABECO nhấn mạnh: “Sự kiện của HABECO tại 
Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lần này cho thấy 
phần nào nỗ lực đổi mới, chuyển mình của Bia Hà Nội. 
Đó là, HABECO đã tạo ra sự tương tác mạnh mẽ với 
giới trẻ, nhất là về mặt hình ảnh thương hiệu, sản phẩm, 
phong cách phục vụ tươi mới… Đặc biệt, tại chương 
trình, HABECO cũng giới thiệu 2 dòng sản phẩm mới 
sắp ra mắt người tiêu dùng mang phong cách trẻ trung, 
hiện đại, hấp dẫn, thể hiện xu hướng của thời đại. Đó là 
Bia Hanoi Bold và Hanoi Light…”.

Chương trình không chỉ thu hút rất đông các bạn 
trẻ quan tâm mà còn lôi cuốn mọi đối tượng. Đây là 
một cách mà HABECO đang làm mới chính mình, 
vừa gìn giữ tinh hoa, vừa tiếp tục nâng tầm vị thế 
của Bia Hà Nội, nhằm khẳng định sức mạnh của một 
Thương hiệu Quốc gia trong lòng đông đảo người 
tiêu dùng

Sản phẩm mới sắp ra mắt của Bia Hà Nội được giới thiệu tại 
Chương trình

Một tiết mục nghệ thuật tại Đêm đại nhạc hội của HABECO 
trong sự kiện lần này
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Hải Phòng hiện có 13 khu công nghiệp (KCN), trong đó 09 KCN nằm trong Khu kinh tế 
Đình Vũ - Cát Hải, 04 KCN nằm ngoài khu kinh tế Hải Phòng. Hiện có 449 dự án trong 
và ngoài nước đang đầu tư tại khu kinh tế, KCN. Từ nhiều năm nay, Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng luôn đóng vai trò “bà đỡ” trong việc cung ứng điện năng, thỏa mãn nhu 
cầu sản xuất kinh doanh và tạo động lực mạnh mẽ để công nghiệp Hải Phòng cất cánh.

Vũ Huy BăNg

CôNG Ty TNHH MTv ĐIệN LựC HảI PHòNG:
tạo độNg lực mạNh mẽ 

cho côNg Nghiệp phát triểN

hoàn chỉnh thế trận nguồn, lưới

Ngày đầu thành lập, quy mô ngành Điện Hải Phòng 
rất nhỏ bé, thiết bị lạc hậu, cơ sở vật chất nghèo nàn, 
chỉ sản xuất được 10,6 triệu kWh, điện năng chủ yếu 
dành cho các phụ tải nông nghiệp, công nghiệp, quốc 
phòng, điện sinh hoạt chiếm tỷ lệ nhỏ… Tính đến năm 
2015 nguồn, lưới điện Hải Phòng đã có bước đột phá 
phát triển không ngừng cả về  lượng và chất.

Tổng giá trị tài sản lưới điện của Công ty lúc bấy giờ 
là 4.400 tỷ đồng, với khối lượng quản lý gồm 19 trạm 
biến áp 110 kV; 15 trạm biến áp trung gian; 2.084 trạm 
biến áp phân phối; 350,9 km đường dây 110 kV; 1.680 
km đường dây trung thế; 2.718,7 km đường dây hạ thế 
và 430.386 khách hàng sử dụng điện. 

Nhưng ấn tượng nhất về sự phát triển nguồn, lưới 
điện Hải Phòng phải lấy dấu mốc từ năm 2010, khi 
ngành điện Hải Phòng bắt đầu tiếp nhận, huy động vốn 
đầu tư để cải tạo lưới điện hạ thế nông thôn của 76 xã, 
góp phần tích cực, đi đầu trong phong trào xây dựng 
nông thôn mới... Tăng tốc và  hoàn chỉnh thế trận về 
nguồn, lưới đón đầu CNH-HĐH. Nhờ vậy, lưới điện 
của thành phố phát triển với tốc độ nhanh, theo hướng 
hoàn thiện về kết cấu lưới cũng như chất lượng thiết bị, 
bảo đảm cấp điện ổn định, đáp ứng tốc độ tăng trưởng 
nhanh sản lượng điện từ 607 triệu kWh (1998), lên 3.446 
triệu kWh (2014), với mức tăng 5,6 lần. Không dừng lại, 
Năm 2018,  điện thương phẩm Hải Phòng đạt 5.441,93 
triệu kWh, tăng trưởng 12,97% so với  năm 2017; đạt 
101,15% kế hoạch EVNNPC  giao. Trong đó thành phần 
điện năng phục vụ công nghiệp xây dựng đạt 3.223,37 
triệu kWh, chiếm 59,23% tỷ trọng, tăng 14,14% so với 

cùng kỳ. Trong khi điện năng phục vụ tiêu dùng chỉ 
đạt 1.825,36 triệu kWh, chiếm tỷ trọng 33,54%, tăng 
11,15% so với cùng kỳ. Có thể nói ngành công nghiệp 
Hải Phòng “no điện”!

hiệu quả không chỉ từ kinh doanh điện

Nói về hiệu quả SXKD điện năng, Công ty TNHH 
MTV Điện lực Hải Phòng chỉ xét trên các chỉ tiêu: Giá 
bán bình quân năm 2018 ước đạt 1.675,65 đ/kWh, tăng 
73,24 đ/kWh so với cùng kỳ; tăng 4,65đ/kWh so với 
kế hoạch. Tổn thất điện năng năm 2018 ước thực hiện 
4,01%, giảm 0,56% so với cùng kỳ, giảm 0,69% kế hoạch. 
Tổng doanh thu cả năm 2018 ước đạt 9.240,07 tỷ, tăng 
134,73 tỷ so với kế hoạch, tăng 1.393,79 tỷ so với cùng 
kỳ. Tuy nhiên, với góc nhìn về sự phát triển kinh tế - xã 
hội của Hải Phòng, điện chính là nguyên liệu đầu vào 

Ông Vũ Đức Hoan, Giám đốc PC Hải Phòng khen thưởng 
các tập thể, cá nhân
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đã tạo ra sản phẩm cho xã hội được tính bằng sự tăng 
trưởng của GRDP địa phương. Trong đó, sự phát triển 
ngành công nghiệp Hải Phòng là một trong những biểu 
hiện sinh động nhất.

Năm 2018, đối với các dự án đầu tư nước ngoài, các 
khu kinh tế, KCN Hải Phòng thu hút 65 dự án mới với 
số vốn đăng ký 520,2 triệu USD và 38 dự án điều chỉnh 
tăng vốn với số vốn tăng thêm 1.762,9 triệu USD. Tổng 
vốn đầu tư nước ngoài đạt hơn 2.283 triệu USD, gấp 3 
lần so năm 2017 và đạt gấp đôi so kế hoạch đề ra.

Đối với các dự án trong nước, có 23 dự án được cấp 
mới với tổng số vốn gần 4.640 tỷ đồng; 11 lượt dự án 
điều chỉnh tăng vốn với số vốn tăng thêm gần 38.100 tỷ 
đồng. Tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 42.710 
tỷ đồng, bằng 108% so với năm 2017.

Trong thành quả vượt bậc về thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước, ngành điện Hải Phòng tự hào luôn “đi 
trước” thúc đẩy sự phát triển hạ tầng cùng vào cuộc. 
Nổi bật là ngành giao thông, nhất là phát triển cảng biển, 
cảng hàng không, đường cao tốc. Lãnh đạo Thành phố 
quyết liệt trong cải cách thủ tục hành chính, giải phóng 
mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

đường Băng đã sẵn sàng để công nghiệp 
hải phòng cất cánh vào tương lai

Công nghiệp Hải Phòng tiếp tục đà tăng trưởng, 
thể hiện một cách thuyết phục trong 4 tháng đầu năm 
2019: Điện thương phẩm đạt 1.751,74 triệu kWh, tăng 
13,71% so với cùng kỳ, bằng 27,94% kế hoạch năm 2019. 

Trong đó, điện năng phục vụ công nghiệp, xây dựng 
chiếm 1.074,51%, tăng 16.12% so cùng kỳ năm 2018.

Để đáp ứng được nhu cầu điện năng theo mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Hải Phòng với 
mức tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 
là 13,5%/năm, giai đoạn 2021-2025 khoảng 13% và giai 
đoạn 2026-2030 là 12,5% thì hệ thống lưới điện truyền 
tải, phân phối cần được đầu tư mới và nâng cấp.

Theo đó, Hải Phòng sẽ xây dựng Nhà máy Nhiệt 
điện Hải Phòng 3 với 2 tổ máy phát điện có tổng công 
suất là 1.200 MW. Hai tổ máy phát điện này dự kiến 
sẽ đi vào vận hành lần lượt trong năm 2025 và 2026. 
Giai đoạn 2031-2035, dự kiến sẽ xây dựng tiếp Nhà máy 
Nhiệt điện Hải Phòng số 4 để cấp điện cho thành phố 
cũng như khu vực miền Bắc.

Cũng theo quy hoạch đã được phê duyệt thì 2016-
2025, ngành điện Hải Phòng sẽ đầu tư xây dựng mới 4 
trạm biến áp 220/110 kV và cải tạo nâng công suất 6 
trạm biến áp 220/110 kV, với tổng số công suất được 
tăng thêm là 2.375 MVA. Đồng thời, xây dựng mới 88 
km đường dây 220 kV. Đối với hệ thống lưới điện 110 kV, 
xây dựng mới 32 trạm biến áp và cải tạo, mở rộng, nâng 
cấp 27 trạm biến áp với tổng công suất tăng thêm là gần 
2.460 MVA; xây dựng mới 416 km đường dây 110 kV,…

Ngành điện Hải Phòng vững bước cho cuộc hành 
trình phát triển, đã sẵn sàng một đường băng đi vào 
tương lai nâng cánh cho ngành công nghiệp địa phương 
lên tầm cao mới

Hải Phòng chú trọng đầu tư, nâng cấp hệ thống truyền tải, phân phối điện năng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32 33

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

Năm 2018, tổng sản lượng tiêu thụ điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương đạt trên 5,2 tỷ kWh 
(tăng 11,4%) và dự báo năm 2019, với đà phát triển của kinh tế - xã hội, cộng với tình hình 
thời tiết nắng nóng bất thường, nên mức tăng trưởng điện bình quân có thể lên tới 12-13%. 
Đây là mức tăng trưởng khá lớn, đòi hỏi Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC 
Hải Dương) phải tập trung mọi nguồn lực mới đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện của 
người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

TuấN NguyễN

thợ điệN hải dươNg
 những "người lính" thời bình thầm lặng

Qua tìm hiểu được biết, lưới điện do PC 
Hải Dương quản lý hiện có 12 trạm 
biến áp 110 kV, 04 trạm biến áp 110 
kV của khách hàng với tổng công suất 

1.113 MVA; 03 trạm biến áp trung gian 35/10 kV và 
quản lý, cấp điện tới 4.424 trạm biến áp/4.741 máy biến 
áp, trên 2.500 km đường dây trung thế để bán điện cho 

trên 553.000 khách hàng mua điện. Vào những ngày 
đầu tháng 5 và trung tuần tháng 6 vừa qua, do thời tiết 
nắng nóng kéo dài, nhiệt độ ngoài trời có ngày lên tới 
trên 40 độ C, khiến cho sản lượng điện tiêu dùng tăng 
đột biến. Đỉnh điểm là ngày 18/5, sản lượng điện tiêu 
thụ trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 20,5 triệu kWh (tăng 
2,2 triệu kWh so với ngày cao nhất của tháng 4/2019). 

Thay công tơ mới ở huyện Gia Lộc - Hải Dương
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Nắng nóng, người dân không còn tiếc tiền để mua sắm 
các thiết bị làm mát. Chị nguyễn Thị Sen - Công nhân 
Khu công nghiệp Tân Trường, huyên Cẩm Giàng chia 
sẻ: "Chả hiểu sao năm nay thời tiết khắc nghiệt quá, 
mấy ngày đầu tháng vừa rồi, nhà có con nhỏ, đêm nóng 
không ngủ được, chồng em quyết định dành tiền mua 
cái điều hòa. Biết là tiền điện tháng này sẽ tăng nhưng 
cứ phải lo cho sức khỏe của gia đình đã”.   

Nhiều khu vực ở Thành phố Hải Dương và các 
huyện, thị trấn, lưới điện đã đầy tải, một số trạm biến 
áp đã rơi vào tình trạng quá tải, gây mất điện cục bộ. 
Các tổ điện tại các Điện lực đã phải túc trực 24/24h, 
không quản nắng nóng giữa trưa, hay đêm hè oi nồng 
để nơi nào có sự cố là kịp thời xử lý. Ông Nguyễn Xuân 
Hoan - Phó Giám đốc Điện lực Kinh Môn cho biết: Để 
đảm bảo lưới điện an toàn trên địa bàn huyện, chúng 
tôi chú trọng ba giải pháp. Thứ nhất là, tăng cường phát 
quang hành lang tuyến và xử lý khiếm khuyết đối với 
đường dây trung thế; Thứ hai là, thực hiện kế hoạch 
sửa chữa định kỳ, sửa chữa thường xuyên. Thứ ba là, 
luân chuyển máy biến áp đầy và quá tải để không xảy 
ra sự cố mất điện cục bộ. Còn ông Trần Văn Cường - 
Giám đốc Công ty cho biết, ngay từ đầu năm, PC Hải 
Dương đã chuẩn bị đủ các vật tư dự phòng, chủ động 
thay thế MBA 25 MVA bằng MBA 63 MVA tại trạm 
biến áp Đồng Niên (TP Hải Dương); đồng thời, hoàn 
thành một số dự án nâng công suất MBA tại trạm 110 
kV Cẩm Điền và đóng điện vận hành đường dây 22 kV 
mạch kép từ trạm 110 kV Tiền Trung nối với đường 
dây 22 kV tại trạm 110 kV Đồng Niên; chỉ đạo các 
Điện lực Chí Linh nâng công suất 19 MBA và sửa chữa 
xong đường dây 0,4 kV tại các phường Chí Minh, Văn 

An và nâng công suất 12 trạm biến áp tại Thành phố 
Hải Dương… Ngoài ra, Công ty còn sử dụng các nguồn 
cấp điện từ các tỉnh, thành như Hải Phòng, Bắc Ninh, 
Quảng Ninh, Hưng Yên, để có phương án, kế hoạch 
san tải nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện cho khách 
hàng. 

Bên cạnh các giải pháp trên, từ đầu năm đến nay, 
Công ty cũng đã phối hợp với các cơ quan truyền 
thông, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm điện, có các 
phóng sự trên Đài PT-TH tỉnh và các cơ quan báo, đài 
tuyên truyền vận động người dân, trường học sử dụng 
điện tiết kiệm và hiệu quả. Đồng thời, chủ động đề 
nghị và ký cam kết với các doanh nghiệp có mức tiêu 
thụ điện lớn trên địa bàn tỉnh thực hiện điều tiết sản 
xuất từ giờ cao điểm sang giờ thấp điểm để vừa đảm 
bảo được hiệu quả kinh doanh, tiết kiệm chi phí, vừa 
góp phần giảm áp lực cung cấp điện khi thời tiết nắng 
nóng kéo dài. Đặc biệt là cùng với chính quyền các địa 
phương xây dựng các phương án bảo vệ an toàn đường 
dây, phòng chống cháy nổ trên các tuyến đường dây 
và trạm biến áp, nhất là công tác vận động để người 
dân nâng cao ý thức bảo vệ các công trình điện và hành 
lang lưới điện cao áp…      

 Có thể nói, vào những ngày này, đến bất cứ Điện 
lực nào trong Công ty Điện lực Hải Dương cũng đều 
thấy tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, nỗ lực của 
CBCNV, đã chẳng quản khó khăn, vất vả để giữ cho 
lưới điện luôn vận hành an toàn và ổn định. Tự đáy 
lòng mình, xin tri ân những người thợ điện, chính họ là 
những "người lính" thời bình đang thầm lặng ngày đêm, 
góp sức mình cho xã hội phát triển, vì cuộc sống và sức 
khỏe người dân

Phối hợp với các trường học trên địa bàn tuyên truyền tiết 
kiệm điện

CBCNV Điện lực Kinh Môn kiểm tra thiết bị điện tử đo điện
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Mới vào đầu Hè 2019, thời tiết nắng nóng cực đoan đã xuất hiện khiến nhu cầu sử dụng 
điện trên địa bàn khu vực miền Bắc nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng tăng cao. Theo 
dự báo, vào tháng 6 và tháng 7 sắp tới, khi cao điểm các đợt nắng nóng diễn ra, dự báo công 
suất phụ tải max/Pmax của toàn tỉnh Bắc Giang có thể đạt 665 MW, tăng 84 MW (tương 
ứng 14,5%) so với cùng kỳ năm 2018. Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, 
Công ty Điện lực Bắc Giang (PC Bắc Giang) đã xây dựng và triển khai đồng bộ các giải 
pháp, qua đó, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện phục vụ cho phát triển KT-XH và nhu cầu 
sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

TuấN aNH

PC BắC GIaNG:

triểN khai đồNg Bộ các giải pháp, 
NâNg cao độ tiN cậy cuNg cấp điệN

Theo các chuyên gia khí tượng thủy văn 
nhận định, dưới sự tác động mạnh mẽ 
của hiện tượng ElNino, năm 2019 được 
báo sẽ nóng nhất trong lịch sử quan trắc 

Việt Nam. Điều này phần nào được minh chứng ở cuối 
tháng 4 và đầu tháng 5 vừa qua. Tuy mới là đầu Hè 
nhưng nhiệt độ trong đợt nắng nóng có ngày đã vượt 
ngưỡng 42oC (trong lều khí tượng) và gần 60oC (ngoài 
đường). Nắng nóng đã khiến phụ tải điện trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang và nhất là khu vực Thành phố, các 
huyện Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hòa, Lục Ngạn… tăng 
đột biến. Ngyên nhân do các doanh nghiệp và hộ gia 
đình cùng sử dụng nhiều thiết bị điện làm mát có công 
suất lớn cùng lúc. Ông Nguyễn Duy Minh - Giám đốc 
Điện lực Lục Ngạn chia sẻ: "Trung bình, sản lượng điện 
tiêu thụ trên địa bàn huyện đạt khoảng 10 triệu kWh/
tháng. Tuy nhiên, do đợt nắng nóng vừa qua trùng với 
mùa vụ thu hoạch vải thiều nên sản lượng điện tiêu thụ 
đã tăng gấp đôi, lên tới 19 - 20 triệu kWh.

Sớm lường trước được những diễn biến phức tạp 
của thời tiết năm nay, cũng như bám sát sự chỉ đạo 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc trong việc chống quá tải lưới điện 
trong mùa khô 2019, từ đầu năm, PC Bắc Giang đã 
chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, xử lý những 
khiếm khuyết trên lưới điện để ngăn ngừa sự cố; Hoàn 

thành 294 phương án sửa chữa thường xuyên tại các 
điểm có nguy cơ mất an toàn với tổng kinh phí 13,2 
tỷ đồng. Bên cạnh đó, Công ty đã thường xuyên phối 
hợp với Sở Công Thương tổ chức kiểm tra, đôn đốc 
các doanh nghiệp cam kết lắp đặt máy cắt đầu vào 
trạm biến áp và thay thế các thiết bị cũ, kém, có nguy 
cơ gây sự cố. 

Ngoài ra, PC Bắc Giang đã xây dựng các phương 
án cung ứng điện vào những tháng cao điểm trong mùa 
nắng nóng năm 2019. Đến nay, nhiều giải pháp cung 

Công nhân PC Bắc Giang đang tiến hành sửa chữa, hoán 
đổi máy biến áp trên địa bàn TP Bắc Giang
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ứng điện đã được triển khai, thực hiện xong. Cụ thể, 
Công ty đã tập trung cải tạo, nâng công suất máy biến 
áp từ 2x40 MVA lên 2x63 MVA tại các trạm biến áp 
110 kV thuộc khu vực Tp. Bắc Giang và đưa trạm 110 
kV Yên Dũng vào vận hành trong tháng 6/2019; Cải tạo 
các tuyến đường dây 110 kV khu vực Tp. Bắc Giang, 
các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Lạng Giang, Yên Thế 
và lưới điện trung, hạ áp. Cùng với đó, Công ty đã chủ 
động làm việc với doanh nghiệp có sản lượng tiêu thụ 
điện cao tham gia ký kết chương trình điều chỉnh, tiết 
giảm phụ tải điện phù hợp, đúng với quy định hiện 
hành để duy trì, vận hành hệ thống điện an toàn và 
ổn định.

Đặc biệt, bên cạnh việc xây dựng, đại tu sửa chữa 
đường dây, PC Bắc Giang đã yêu cầu các bộ phận 
chuyên môn tăng cường lực lượng ứng trực khi nhiệt 
độ ngoài trời trên 35oC để kịp thời xử lý nếu có sự cố 
xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách hàng. 
Đồng thời, khi nhiệt độ ngoài trời trên 36oC, Công ty 
sẽ không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý các sự 
cố; Tích cực phối hợp với chính quyền địa phương, các 
đơn vị truyền thông đẩy mạnh chương trình tiết kiệm 
điện, tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp, 
khách hàng kinh doanh dịch vụ sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm và hiệu quả. Do vậy, đến nay, Công ty đã 
hoàn toàn chủ động trong việc đảm bảo đủ điện phục 
vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đặc biệt là đảm 

bảo cấp điện an toàn trong các ngày có nắng nóng cực 
đoan mùa hè 2019.

Trao đổi với phóng viên, ông Bạch Hồng Quân - 
Phó Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Giang chia sẻ: 
"Để đảm bảo chống quá tải lưới điện cục bộ trong mùa 
nắng nóng 2019, PC Bắc Giang đã bố trí 107 tỷ đồng 
để xây dựng 81 trạm biến áp và lắp mới 80 trạm biến 
áp trên cột có sẵn. Đến thời điểm hiện tại, Công ty 
đã thực hiện đóng điện và san tải cho 87 máy biến áp. 
Thời gian tới, diễn biến thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ 
còn tiếp diễn, vì vậy PC Bắc Giang khuyến cáo các cơ 
quan, công sở và người dân cần tiếp tục sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả. Không nên sử dụng đồng thời 
nhiều thiết bị điện có công suất lớn vào giờ cao điểm từ 
11h - 14h và 18h - 22h. Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa, 
khách hàng cần lưu ý để ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở 
mức 26oC trở lên nhằm hạn chế tình trạng hóa đơn tiền 
điện tăng cao đột biến.

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

PC Bắc Giang sửa chữa, cải tạo lưới điện tại xã Song Khê - TP Bắc Giang
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Những ngày qua, thời tiết nắng nóng liên tục tại các tỉnh miền Bắc đã kéo theo nhu cầu sử 
dụng điện của người dân và doanh nghiệp tăng cao. Bởi vậy, cũng như nhiều địa phương 
khác, tại Nam Định, vấn đề tăng trưởng phụ tải luôn là mối quan tâm hàng đầu của ngành 
Điện nơi đây. Để cấp điện an toàn, ổn định, liên tục phục vụ phát triển KT-XH cũng như 
nhu cầu dân sinh, Công ty Điện lực Nam Định (PC Nam Định) đã và đang tập trung triển 
khai đồng bộ nhiều giải pháp…

aNH TuấN

MùA NắNg NóNg 2019 ở NAM ĐịNH?

Giữa cái nắng "bỏng rát" của mùa Hè 
đầu tháng Sáu, nhóm phóng viên 
chúng tôi có dịp về với Nam Định. 
Hơn 12h trưa trên tuyến đường Điện 

Biên, thành phố Nam Định, khi nhiệt độ ngoài trời lên 
đến 40oC, chúng tôi bắt gặp những người công nhân 
ngành Điện với màu áo cam truyền thống của Điện 
lực thành phố, thuộc PC Nam Định vẫn đang miệt 
mài với công việc khắc phục sự cố. Nắng nóng, trên 
khuôn mặt của họ nhễ nhại mồ hôi. Khi được hỏi về 
nguyên nhân xảy ra sự cố lưới điện, ông Phạm Thanh 
Bình - Phó Giám đốc Điện lực thành phố Nam Định 
cho biết: Do thời tiết nắng gay gắt, nhu cầu sử dụng 
điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát công suất 
lớn của người dân tăng mạnh đã khiến phụ tải khu vực 
tăng cao đột biến. Khi sự cố xảy ra, chúng tôi nhanh 
chóng huy động nhân lực và sẵn sàng làm việc xuyên 
thời gian, cho dù lúc đó là giữa trưa nắng hay đêm 
khuya để đảm bảo dòng điện luôn được an toàn, liên 
tục phục vụ cho khách hàng.

Ngồi quan sát những người thợ điện đang miệt 
mài làm việc với những dòng mồ hôi nhễ nhại, anh 
Nguyễn Huy Hoàng - người dân sống trên đường 
Điện Biên, thành phố Nam Định nói: "Thời tiết này, 
chẳng ai muốn ra đường, vậy mà công nhân điện lực 
vẫn phơi mình dưới cái nắng. Phải công nhận, họ vất 
vả quá". 

Gia đình tôi có bố mẹ già và trẻ nhỏ, nên điều hòa 
tại các phòng hầu như đều bật cả ngày, chưa kể tivi, tủ 
lạnh, máy giặt…, vì sử dụng cùng lúc nhiều thiết bị nên 
nhà tôi bị mất điện do nhảy automat. Giữa trưa, vậy 

mà tôi vừa gọi điện báo mất điện thì chỉ ít phút sau đã 
có công nhân của Điện lực đến kịp thời xử lý. Các anh 
còn hướng dẫn cách sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm, 
hiệu quả và khuyên gia đình hạn chế sử dụng các thiết 
bị công suất lớn cùng lúc trong giờ cao điểm, nhằm 
tránh quá tải lưới điện… Ngành Điện bây giờ làm việc 
nhanh chóng, thân thiện và hiệu quả lắm", anh Hoàng 
chia sẻ thêm.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, mọi phương án 
cấp điện mùa nắng nóng 2019 đã được PC Nam Định 
lập và chủ động triển khai ngay từ những ngày đầu 
năm. Tuy nhiên, trong những ngày nắng gay gắt, một 
số tuyến đường dây vẫn có thể phát sinh sự cố bất ngờ 
do phụ tải tăng đột biến. Vì vậy, Công ty đã chỉ đạo 

Công nhân Công ty Điện lực Nam Định sửa chữa cải tạo 
lưới điện

Phương án nào đảm bảo cấP điện 
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các đơn vị Điện lực trên địa bàn tỉnh phải thường xuyên 
cử cán bộ đi kiểm tra các trục đường dây, xử lý những 
vị trí xung yếu và tăng cường đường trục nếu phát hiện 
nguy cơ sự cố.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Mạnh Sỹ - 
Giám đốc Công ty Điện lực Nam Định cho biết: "5 
tháng đầu năm 2019, PC Nam Định đã cung ứng an 
toàn hơn 913 triệu kWh điện thương phẩm. Trong 
đó, 42% sản lượng phục vụ cho hoạt động tiêu dùng 
của các cơ quan và hộ gia đình. Trong đợt nắng nóng 
cuối tháng vừa qua, công suất tiêu thụ điện của toàn 
tỉnh đã lên tới 470 MW với sản lượng đạt ngưỡng hơn 
9 triệu kWh, tăng gần 14% so với cùng kỳ ngày nắng 
nhất của năm 2018. Tuy nhiên, theo dự báo, từ nay tới 
hết tháng 7, khi cao điểm các đợt nắng nóng diễn ra, 
công suất cực đại Pmax của toàn tỉnh sẽ đạt 540 MW 
và sản lượng điện ngày cao nhất có thể lên tới trên 
11 triệu kWh".

Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục phục vụ 
hoạt động SXKD cũng như nhu cầu sinh hoạt của người 
dân, PC Nam Định đã chỉ đạo Điện lực các huyện, 
thành phố duy trì công tác kiểm tra định kỳ ngày đêm 
lưới điện và tổ chức công tác đo xa kiểm tra nhiệt độ tại 
các đường dây, trạm biến áp đầu nguồn theo đúng quy 
định. Theo đó, đối với các TBA 110 kV Trình Xuyên, 
Nghĩa Hưng, Mỹ Lộc, Ý Yên, các Đơn vị phải tổ chức 
vệ sinh trạm điện và hàng tuần phải tiến hành kiểm tra 
định kỳ, thường xuyên duy tu bảo dưỡng, từ đó phòng 
tránh được những ẩn họa bất thường. Đồng thời, PC 
Nam Định cũng đang tập trung kinh phí đầu tư thêm 
các xuất tuyến 110 kV lộ 173, 174 sau trạm 220 kV Trực 
Ninh; cải tạo, nâng cấp đường dây 110 kV lộ 175 trạm 
220 kV Nam Định đến Trình Xuyên và lộ 176 trạm 220 
kV Nam Định đến Mỹ Lộc.

Ngoài ra, Công ty đã tổ chức thực hiện 1.034 lượt 
cân đảo pha và luân chuyển 245 lượt máy biến áp 
phân phối tại các khu vực có nguy cơ quá tải; hoàn 
thành công tác sửa chữa lớn, sửa chữa thướng xuyên 
với tổng kinh phí gần 68 tỷ đồng. Trong đó, nhiều 
danh mục đại tu như đường dây 35 kV nhánh Sông 
Chanh lộ 376, E3.1 từ cột 37 đến 63; đại tu đường dây 
35 kV nhánh Yên Chính, Bình Thượng thuộc lộ 371, 
E3.15; đại tu đường dây 35 kV nhánh Ấp Bắc, Thượng 
Văn thuộc lộ 376 E3.1; đại tu các trạm bơm Quỹ Độ, 
Yên Bằng, Đống Cao… Cùng với đó, ngay từ đầu tháng 
6, PC Nam Định đã cho thí nghiệm định kỳ 645 máy 
biến áp phân phối, 93 tuyến cáp ngầm xuất tuyến, 39 
máy cắt Recloser, 2.744 van chống sét để đảm bảo 

lưới điện trên địa bàn tỉnh vận hành an toàn, ổn định 
và liên tục.

Bên cạnh những giải pháp cụ thể, để giảm bớt khó 
khăn trong việc cung ứng điện mùa nắng nóng, PC Nam 
Định mong muốn mọi người dân, các cơ quan, doanh 
nghiệp hãy cùng chung tay sử dụng điện tiết kiệm và 
hiệu quả bằng cách hạn chế sử dụng dây chuyền thiết 
bị công nghệ có công suất lớn vào giờ cao điểm, tắt các 
thiết bị điện khi không cần thiết… Qua đó, góp phần 
đảm bảo an toàn cho lưới điện của tỉnh cũng như hệ 
thống lưới điện quốc gia

Công nhân PC Nam ĐỊnh sửa chữa đường dây và bảo 
dưỡng máy biến áp
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Về Thái Bình vào những ngày cao điểm của đợt nắng nóng gay gắt đầu tháng 6 mới thấy, 
mới hiểu hơn nỗi vất vả của ngành Điện nói chung và những người thợ điện của Công ty 
Điện lực Thái Bình (PC Thái Bình) nói riêng khi phải ứng trực 24/24h trong mọi lúc, mọi 
nơi để đảm bảo nguồn điện được an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu sử dụng điện ngày càng 
cao của người dân.

NguyễN Hoa

tất cả chỉ hướNg đếN một mục tiêu
vì khách hàNg

CôNG Ty ĐIệN LựC THáI BìNH:

Nhằm đáp ứng được nhu cầu sử dụng 
điện phục vụ phát triển sản xuất và đời 
sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, 
từ năm 1999, Công ty Điện lực Thái 

Bình đã triển khai đồng bộ việc tiếp nhận và đầu tư cải 
tạo hệ thống lưới điện trung áp nông thôn. Tuy nhiên, 
sau hàng chục năm vận hành, lưới điện đã có biểu hiện 
xuống cấp, trong khi đời sống tinh thần của người dân 
không ngừng được cải thiện và nâng cao, kéo theo nhu 
cầu dùng điện ngày càng lớn. Đặc biệt, trong những 
ngày nắng nóng đỉnh điểm vừa qua là thời điểm người 
dân thành phố và khu vực nông thôn sử dụng nhiều 
thiết bị điện tiêu tốn điện năng, dẫn tới sản lượng điện 
tăng cao bất thường.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Tuynh - 
Giám đốc PC Thái Bình cho biết: “Cao điểm như ngày 
10/6/2019, nhiệt độ ngoài trời tại Thái Bình ở mức 38-39 
độ C, nắng nóng gay gắt khiến nhu cầu sử dụng điện 
trên địa bàn tỉnh tăng gấp 1,5 lần ngày thường, từ 6 
triệu kWh tăng lên 10,6 triệu kWh, đây là mức tiêu thụ 
kỷ lục từ trước đến nay, tất cả các trạm biến áp ở Thái 
Bình đều đầy tải và có nguy cơ bị quá tải”. 

Tại các điểm “nóng”, những người thợ điện phải 
gồng mình chống chọi với thời tiết khắc nghiệt để giữ 
cho lưới điện không xảy ra sự cố. Chị Lương Thị Loan 
ở xã Liên Hiệp, huyện Hưng Hà cho chúng tôi biết: 
“Thời tiết mấy hôm nay nắng như thiêu như đốt, tôi 
ngồi trong nhà bật hai cái quạt mà vẫn thấy nóng, thế 
mà nhiều hôm cứ có chỗ nào báo mất điện, mặc ngoài 
trời có nóng 39-40 độ vẫn thấy mấy anh thợ điện "treo 
mình" trên cột điện để sửa chữa, đấu nối dây điện mà 
thấy thương quá cô ạ! Thế mới biết thợ điện họ thật 
tận tâm và hết lòng vì khách hàng”.

Qua tìm hiểu được biết, bước vào thực hiện nhiệm 
vụ năm 2019, Công ty đã lường trước những khó khăn, 
trong đó có dự báo về tình hình nắng nóng có thể diễn 
ra, Lãnh đạo PC Thái Bình đã có các phương án trong 
việc củng cố, cải tạo, nâng cấp và phát triển hệ thống 
lưới điện, coi việc chống quá tải lưới điện là nhiệm vụ 
cấp bách hàng đầu. 

Để thực hiện nhiệm vụ đó, trước mắt bằng nhiều 
nguồn vốn như REII, KFW và sắp tới là vốn JICA, Công 
ty đã và sẽ tập trung cải tạo lưới điện trung, hạ thế 
để nâng cao chất lượng điện áp và hạ tỷ lệ tổn thất 
điện năng. Sáu tháng đầu năm 2019, Công ty đã thực 
hiện cải tạo 37 MBA chuyển lưới 22 kV, với tổng dung 
lượng 7.680 kVA; xây dựng mới 55 TBA với tổng dung 
lượng: 14.250 kVA; Nâng công suất 44 MBA với tổng 
công suất: 14.480 kVA. Ngoài ra còn cải tạo, sửa chữa 
thường xuyên lưới điện hạ áp các xã sau tiếp nhận, đảm 
bảo cung cấp điện ổn định, an toàn. 

Tăng cường kiểm tra thiết bị trạm



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG38 39

đồng hành cùng doanh nghiệp đồng hành cùng doanh nghiệp

Trong năm 2019, Công ty cũng có kế hoạch đầu 
tư 4 trạm chống quá tải tại một số huyện, nâng dung 
lượng lên gấp đôi như trạm 110 kV Vũ Thư (đầu tư 
thêm máy từ 25.000 kVA lên 40.000 kVA); bổ sung 01 
máy công suất 40.000 kVA tại huyện Kiến Xương; đầu 
tư 01 máy 63.000 kVA tại huyện Quỳnh Phụ... Dự kiến, 
đến năm 2020 sẽ hoàn thành một số dự án như: Nâng 
cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp khu vực thành phố 
Thái Bình với tổng mức đầu tư khoảng 200 tỷ đồng để 
ngầm hóa lưới điện và nâng cấp, cải tạo hệ thống thiết 
bị trạm từ lưới điện 10 kV lên 35 kV, 22 kV…

Cùng với việc đầu tư về hệ thống điện, việc nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực cũng đóng vai trò "then 
chốt". Nhằm xây dựng tác phong làm việc chuyên 
nghiệp, hiệu quả, bên cạnh công tác tuyên truyền tiết 
kiệm điện trên các phương tiện thông tin đại chúng, 
các đài báo của địa phương, nhằm kêu gọi người dân, 
doanh nghiệp đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm và hiệu 
quả, Công ty đã xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, 
công nhân viên có đủ năng lực, phẩm chất, kỹ năng, 
trình độ chuyên môn, có ý thức tổ chức kỷ luật, thái 
độ văn minh lịch sự, tận tụy phục vụ khách hàng. Công 
ty đã chủ động nắm bắt thông tin, nhu cầu của khách 
hàng để kịp thời hỗ trợ giải quyết nhanh và thỏa đáng 
mọi vướng mắc, yêu cầu chính đáng của người tiêu 
dùng thông qua các dịch vụ cung cấp điện, bảo đảm an 
toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Hiện nay, Công ty đã đầu 
tư hệ thống công nghệ thông tin với nhiều ứng dụng 
mới, thông minh trong công tác ghi chỉ số công tơ, 
thanh toán tiền điện, dịch vụ nhắn tin thông báo lịch 
sửa chữa điện…, trong đó thường xuyên mở các lớp đào 
tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ, giúp cho người 
lao động làm tốt làm tốt công tác chăm sóc khách 
hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo hài hòa lợi 
ích của ngành Điện và quyền lợi của người tiêu dùng. 

Nhờ vậy mà năm 2018, Công ty Điện lực Thái Bình là 
một trong năm đơn vị có thành tích tốt nhất về chỉ số 
tiếp cận điện năng và độ hài lòng của khách hàng (đạt 
8,37 điểm), được Tập đoàn Điện lực Việt Nam tặng 
Bằng khen.

Cùng với việc phát triển, cải tạo, nâng cấp sửa chữa 
hệ thống lưới điện, nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực, thì việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản 
lý, điều hành cũng được Công ty quan tâm thực hiện. 
Với sự giúp đỡ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, 
PC Thái Bình đã hoàn thiện hệ thống phần mềm quản 
lý, góp phần tối ưu hóa chi phí, tăng năng suất lao động 
và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng tối đa tiện ích 
cho khách hàng. Trong công tác quản lý đo đếm điện 
năng, Công ty đã triển khai ứng dụng công nghệ mã 
vạch, áp dụng thiết bị ghi chỉ số công tơ bằng thiết bị 
hỗ trợ cầm tay; Ứng dụng phần mềm điện tử thông 
minh vào vận hành như lắp đặt rơ le điện tử số, recloser 
tự động đóng ngắt và truyền dữ liệu từ xa, bảo đảm hệ 
thống hoạt động ổn định với độ chính xác cao, không 
tạo xung đột giữa ngành Điện với người dân... Trong 
đó, Công ty đã mở rộng liên kết thanh toán tiền điện 
với các ngân hàng và đối tác trung gian trên địa bàn 
tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng có thêm 
nhiều hình thức thanh toán thông qua ATM, SMS & 
Mobile Banking, Internet Banking... đảm bảo các hoạt 
động giao dịch, thanh toán tiền điện thuận tiện, nhanh 
chóng và chính xác. 

Vẫn biết rằng mỗi nghề đều có những thuận lợi và 
khó khăn riêng, nhưng với công việc của người thợ điện 
Công ty Điện lực Thái Bình thì tình yêu nghề đã giúp họ 
vượt qua, bởi với mỗi CBCNV nơi đây, quan trọng nhất 
vẫn là đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, tất cả 
chỉ hướng đến một mục tiêu vì khách hàng

Kiểm tra trạm biến áp
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Trong những năm gần đây, Công ty CP Thủy điện Thác Bà luôn ghi tên mình vào top những 
đơn vị dẫn đầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong các hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD), 
đóng góp ngân ngân sách nhà nước, tham gia các hoạt động từ thiện xã hội… và trong thời 
gian tới, mục tiêu của Công ty là, không chỉ hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD, nâng 
cao đời sống của người lao động, làm tròn nghĩa vụ với địa phương, mà còn hướng tới đưa 
Thủy điện Thác Bà trở thành điểm đến nổi trội của du lịch tỉnh nhà.

NHư QuỳNH

thủy điện thác bà:
PHấN Đấu SXkD Hiệu Quả Và TRở THàNH

 ĐiểM ĐếN Nổi TRội củA Du LịcH yêN bái

sản xuất kinh doanh an toàn, hiệu quả

Với phương châm xuyên suốt trong quá trình hoạt 
động là đảm bảo cung cấp điện năng liên tục với chất 
lượng tốt, an toàn, đồng thời, cung cấp các dịch vụ kỹ 
thuật tốt nhất cho khách hàng, trong nhiều năm qua, 
Công ty CP Thủy điện Thác Bà luôn hoàn thành toàn 
diện các nhiệm vụ đã đề ra. Năm 2018 cũng không phải 
ngoại lệ khi mà các nhiệm vụ SXKD của Công ty đều 
đạt và vượt kế hoạch, sản lượng điện đạt 445,89 triệu 
kWh, bằng 113% kế hoạch; tổng doanh thu đạt 132% 
kế hoạch; nộp ngân sách lên đến 111,9 tỷ đồng; 100% 
người lao động có việc làm và thu nhập ổn định; công 
tác từ thiện xã hội cũng được quan tâm thực hiện tốt, 
được chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá 
cao… Trong đó, với thế mạnh là đội ngũ kỹ sư, công 
nhân kỹ thuật có trình độ chuyên môn cao, phương 

tiện máy móc thiết bị hiện đại, giá thành hợp lý, Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật của Công ty đã thực hiện nhiều 
hợp đồng dịch vụ kỹ thuật về lắp đặt, vận hành, sửa 
chữa, trung đại tu các tổ máy, thí nghiệm thiết bị cơ - 
điện, đào tạo nhân lực quản lý vận hành nhà máy thuỷ 
điện (NMTĐ) cho nhiều NMTĐ, nổi bật như Thủy điện 
Ngòi San; Thuận Hòa; Thái An; Suối Chăn 2; Nậm Na 
3; Tà Thàng; Nậm Củn; Nậm Phàng B; Suối Chăn 1; 
Bắc Cuông; Sử Pán 1… được đối tác đánh giá cao cả 
về chất lượng và tiến độ. Nhờ vậy, doanh thu từ hoạt 
động dịch vụ kỹ thuật cũng đạt 14,5 tỷ đồng, tăng 20% 
so với năm trước, đóng góp tích cực vào kết quả chung 
của Công ty. Có thể nói, đây chính là thành quả xứng 
đáng cho sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, khoa học của 
Ban lãnh đạo và sự quyết tâm của tập thể người lao 
động, tạo động lực để CBCNV Công ty nỗ lực hơn nữa 
trong thời gian tới.

Quang cảnh Thủy điện Thác Bà
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Bước sang năm 2019, Công ty đặt ra mục tiêu phấn 
đấu sản lượng điện đạt 368 triệu kWh; tỷ lệ điện tự dùng 
và tổn thất ≤ 1,34%; tổng doanh thu đạt 323,8 tỷ đồng; 
lợi nhuận sau thuế đạt 136,7 tỷ đồng, hoàn thành nghĩa 
vụ với Nhà nước và đảm bảo lợi ích của cổ đông….

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Tổng 
giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà Nguyễn Văn 
Quyền cho biết: “Để có những giải pháp phù hợp, 
đồng bộ, chúng tôi phải đánh giá được đúng những 
thuận lợi, khó khăn sẽ gặp phải. Năm 2019, mực nước 
hồ thấp hơn cùng kỳ năm trước khoảng 01 mét, để các 
tổ máy phát được công suất tối đa, nâng cao sản lượng 
điện, chúng tôi phải cân đối việc sử dụng và điều tiết hồ 
nước sao cho hợp lý nhất. Nhờ vậy, chỉ trong 5 tháng 
đầu năm, sản lượng điện đã phát lên lưới là 180 triệu 
kWh, đạt gần 50% kế hoạch; tỷ lệ điện tự dùng và tổn 
thất quý I đạt 0,92%, thấp hơn cùng kỳ 0,2%; riêng hoạt 
động dịch vụ kỹ thuật trong quý I đã ký được 5 hợp 
đồng mới với giá trị gần 3 tỷ đồng”...

Cũng theo ông Quyền, trong những tháng còn lại, để 
đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt là việc ứng phó với 
mùa mưa bão sắp tới, bên cạnh việc hoàn thành tốt công 
tác kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng máy móc theo quy định, 
Công ty cũng đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống 
thiên tai, chủ động lập kế hoạch phòng chống thiên tai 
bão lũ gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để 
phối hợp thực hiện. Cùng với đó, tiến hành chuẩn bị dự 
phòng các loại vật tư, thiết bị điện, cơ khí; kiểm tra toàn 
diện, hệ thống đê đập, cửa xả, cẩu, thăm dò mối đập và 
xử lý xong trước ngày 30/6 để sẵn sàng tham gia xả lũ, 
hoặc tích nước, đảm bảo an toàn công trình và duy trì 
các tổ máy liên tục vận hành an toàn, ổn định.

Bên cạnh đó, với tư cách là đơn vị được giao nhiệm 
vụ quản lý mặt hồ Thác Bà, để đảm bảo an toàn công 
trình, đặc biệt là bảo vệ tài sản và tính mạng của người 
dân trong trường hợp thủy điện phải xả lũ, ngoài việc 
cảnh báo nguy cơ từ các vụ vi phạm tới người dân, phối 
hợp với Công an tỉnh, UBND huyện, các xã, thị trấn 
tiếp giáp hồ trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 
hồ chứa và hành lang xả lũ, Công ty còn thường xuyên 
tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho 
người dân về pháp luật bảo vệ hồ, đập. Trong 2 năm 
2017 - 2018, Công ty đã triển khai tuyên truyền cho 
khoảng 20 xã, góp phần làm giảm đáng kể hiện tượng vi 
phạm hành lang hồ, đập.

điểm đến nổi trội của du lịch tỉnh yên Bái

Nếu ai đã đã từng đến với Thủy điện Thác Bà chắc 
sẽ cảm nhận ngay được sự sạch đẹp của môi trường 
cảnh quan nơi đây với bạt ngàn mầu xanh cây lá và 
dòng sông Chảy trong mát, hiền hòa. Có lẽ nhờ vậy 
mà lượng khách du lịch về thăm quan khu vực Hồ thủy 
điện Thác Bà ngày một đông, lượng khách mua vé vào 
thăm quan Nhà máy Thủy điện Thác Bà cũng tăng trên 
30% mỗi năm.

Nhận thấy Thủy điện Thác Bà có rất nhiều lợi thế 
để phát triển du lịch, song lại chưa được đầu tư bài bản, 
chưa có các dịch vụ thiết yếu để đáp ứng nhu cầu của 
du khách, vì vậy, Ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng 
cho xây dựng và trình các cấp có thẩm quyền để phê 
duyệt đề án “Phát triển dịch vụ tham quan du lịch, nghỉ 
dưỡng tại Thủy điện Thác Bà” với kỳ vọng xây dựng 
nơi đây trở thành “điểm đến nổi trội của du lịch tỉnh 
Yên Bái”. Nếu đề án được phê duyệt, nó không chỉ 
giúp Công ty mở rộng thêm một lĩnh vực kinh doanh 
mới, thu hút lượng khách tới Thác Bà đông hơn, tăng 
nguồn thu cho đơn vị, cho địa phương, tạo thêm việc 
làm và tăng thu nhập cho người lao động, mà quan 
trọng hơn đó là giúp giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế 
mạnh của du lịch Yên Bái tới đông đảo du khách trong 
và ngoài nước, hướng tới ghi tên Thủy điện Thác Bà lên 
bản đồ những điểm đến hấp dẫn của du lịch Việt Nam.

Với mục tiêu xây dựng Công ty phát triển ngày càng 
bền vững và hiệu quả, đóng góp vào sự phát triển chung 
của tỉnh, của ngành Điện, tập thể CBCNV - LĐ Công 
ty CP Thủy điện Thác Bà đã và đang không ngừng thi 
đua, sáng tạo không chỉ hoàn thành nhiệm vụ SXKD, mà 
trong mọi mặt hoạt động. Xin chúc cho Công ty luôn 
giữ vững tâm thế này để thành công, chúc cho kế hoạch 
đưa Thủy điện Thác Bà trở thành điểm đến hấp dẫn của 
du lịch Yên Bái sớm trở thành hiện thựcSửa chữa tại NMTĐ Ngòi Đường 2
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Giữa tháng 5, trời Hà Nội oi nóng đến ngột ngạt thì bên kia biên giới, tại một tỉnh nằm ở 
phía Đông của nước bạn Campuchia – Kampong Cham, thời tiết cũng khó chịu, “ẩm ương” 
chẳng kém. Thế nhưng, những con người mang trên mình bộ trang phục có in logo HBT vẫn 
chăm chỉ, cần mẫn để kịp tiến độ vận hành chiếc máy biến áp được sản xuất tại Công ty Cổ 
phần Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam.

NguyễN Hoa

Để THươNG HIệu
hBt việt Nam vươN xa

Gặp anh Vũ Đăng Nghị - Giám đốc Kinh 
doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Biến 
thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) 
tại một quán cafe giữa Trung tâm Thủ 

đô Hà Nội, tôi suýt không nhận ra anh bởi làn da 
ngăm đen do cháy nắng thay vì vẻ ngoài nom “rất 
Tây” thường thấy. Anh chia sẻ vừa dẫn “đội quân” 
gồm 4 người sang Campuchia để lắp đặt máy biến 
áp cho đơn vị “đặt hàng” là Công ty Điện lực Skun - 
Chamkar Leu tại tỉnh Kampong Cham (cách Thủ đô 
Phnom Penh khoảng 70 km). Trong điều kiện thời tiết 

khắc nghiệt, sáng thì trời nắng như đổ lửa, trong khi 
cứ tới 3 giờ chiều thì trời lại mưa như trút nước, cộng 
thêm việc các loại vật tư phụ kiện phải gửi từ Sài Gòn 
sang khiến cho quá trình hoàn tất công việc lắp MBA 
ở đây gặp khá nhiều vất vả. Thế nhưng nhờ những nỗ 
lực của toàn đội, sau 5 ngày miệt mài, chiếc MBA đầu 
tiên được lắp đặt tại Campuchia đã chính thức đi vào 
vận hành. 

Qua tìm hiểu được biết, Kampong Cham là thành 
phố lớn thứ ba tại Campuchia với mật độ dân số đông, 

Lắp đặt MBA tại Công ty Điện lực Skun - Chamkar Leu, tỉnh Kampong Cham
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do chất lượng điện áp ở đây không ổn định, mức độ 
dao động điện áp lớn có thể giảm đột ngột từ 24 kV 
xuống còn 17 kV, nên dòng máy được xuất khẩu và lắp 
đặt tại khu vực này là máy biến áp AVR Transformer 
25 MVA-17/22 kV - Loại máy có tác dụng tự điều 
chỉnh, biến đổi điện áp phù hợp. Đây là dòng sản phẩm 
hiện đại, được sản xuất trong thời gian 60 ngày.

Để chế tạo được các loại máy biến áp hiện đại này, 
Công ty đã mời nhiều chuyên gia có chuyên môn cao 
ở trong và ngoài nước tham gia hỗ trợ tư vấn, giám sát 
quá trình sản xuất MBA. Đồng thời cải tiến dây chuyền, 
thiết bị công nghệ theo hướng hiện đại để phù hợp với 
các thiết kế mới của dòng sản phẩm mục tiêu. Ngoài 
ra, để đảm bảo tính hiệu quả, nâng cao năng suất, HBT 
Việt Nam đã triển khai áp dụng hàng loạt các quy trình 
được cải tiến như: Quy trình sản xuất được kiểm soát 
bởi phòng VILAS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2001 và 
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 cho toàn 
Công ty…

Đánh giá cao về quá trình vận hành và lắp đặt máy 
biến áp của HBT Việt Nam, ông Mao Huor, Giám đốc 
Công ty Điện lực Skun - Chamkar Leu cho biết: “Sau 
quá trình lắp đặt, với sự hỗ trợ từ phía HBT Việt Nam, 
chiếc máy biến áp đã chính thức được vận hành theo 
đúng tiến độ đề ra, đảm bảo ổn định đầu ra 23 kV, đáp 
ứng được chỉ tiêu về điện áp”.

“Hiện tại lưới điện của Công ty chúng tôi có mức 
độ dao động điện áp lớn trong ngày, làm ảnh hưởng 
tới chất lượng điện năng. Qua quá trình vận hành, 
chúng tôi thấy máy biến áp của HBT Việt Nam có 
thể đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn trong việc 
khắc phục những hạn chế về nguồn điện tại đây, 
chính vì thế, để giúp việc duy trì các nút điện áp 
được hoạt động với nguồn điện ổn định, thời gian 
tới, chúng tôi sẽ tiếp tục có những đơn đặt hàng 
thêm với HBT Việt Nam” - Ông Mao Huor cho 
biết thêm.

Lần lượt thấy các sản phẩm mang thương hiệu 
HBT đã chinh phục và nhận được sự tín nhiệm của 
khách hàng đối tác trong một sự kiện mang tầm quốc 
tế như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 tại Hà 
Nội, hay như có mặt tại thị trường các nước bạn Lào, 
hoặc Campuchia vừa qua, thì biết đâu trong vai trò là 
những người “đầu tàu”, ban lãnh đạo của HBT Việt 
Nam lại đang “ấp ủ” những dự định lớn lao hơn và 
chờ thời cơ phù hợp sẽ “bùng nổ”. Nói như vậy để 
thấy sứ mệnh của HBT Việt Nam là đưa sản phẩm 
thiết bị điện mang thương hiệu HBT Việt Nam có 
chất lượng tốt nhất xuất khẩu ra nước ngoài không 
còn là viễn cảnh ở tương lai nữa mà nó đã và đang trở 
thành hiện thực do chính những bàn tay và khối óc 
của “đại gia đình HBT” tạo nên

Máy biến áp đã chính thức được vận hành, đảm bảo ổn định đầu ra 23 kV, đáp ứng được chỉ tiêu về điện áp
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Sau năm 2018 đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ trong hoạt 
động sản xuất kinh doanh, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa (Vinataba Thanh Hóa) tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng 10-
15% trong năm 2019 để giữ vững vị thế là doanh nghiệp tốp đầu của 
xứ Thanh.

PHươNg Lê

công ty thuốc Lá thanh hóa:
bềN bỉ TRoNg giAN kHó, TấT cả Vì 

cHấT LượNg SảN PHẩM Và Người Tiêu DùNg

Ông NguyễN Duy PHaN
giám đốc công ty Thuốc lá 

Thanh hóa

Thống kê từ Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa 
cho thấy, trong những năm qua, Công 
ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa 
luôn là đơn vị nộp ngân sách đứng đầu. 

Năm 2018, Công ty nộp ngân sách ước đạt 325 tỷ đồng 
(trước đó vào năm 2017 con số này cũng lên tới 321 tỷ 
đồng). Thành quả ấy bắt nguồn từ nỗ lực sản xuất, kinh 
doanh không biết mệt mỏi của Công ty trong suốt thời 
gian qua. Năm 2018, Công ty hoàn thành xuất sắc và 
vượt mức các chỉ tiêu: sản lượng tăng 53,4%, kim ngạch 
xuất khẩu tăng tới 70% so với kế hoạch đề ra. 

Trong một kế hoạch dài hơi về sản xuất kinh doanh 
và đầu tư phát triển giai đoạn 2018 - 2022, Công ty đã 
đặt ra những mục tiêu rất cao, thể hiện rõ quyết tâm 
vươn mình. Theo đó, đến năm 2022, Công ty sẽ phấn 
đấu lọt vào tốp 5 doanh nghiệp dẫn đầu ngành Thuốc 
lá Việt Nam với doanh thu tăng trưởng trên 5%/năm 
và lợi nhuận tăng trên 2%/năm. Sau 54 năm hoạt động, 
Vinataba Thanh Hóa đã vươn lên trở thành doanh nghiệp 
làm ăn hiệu quả đứng đầu tỉnh Thanh Hóa. Trên phạm vi 
toàn Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, Vinataba Thanh 
Hóa cũng đang nổi lên như là một đơn vị có sức phát 
triển mạnh mẽ, đầy tiềm năng. 

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, để có được bước phát 
triển vững vàng như hôm nay, Công ty đã phải trải qua 
những giờ phút muôn vàn gian khó. Một vài năm gần 
đây, các sản phẩm nội tiêu và xuất khẩu của Công ty 

chịu sức ép không nhỏ từ sự biến động của thị trường. 
Sản lượng thuốc lá truyền thống vẫn có xu hướng giảm, 
đặc biệt là thuốc lá Bông Sen. Vốn đầu tư cho dự án 
sản xuất xì gà vẫn chưa được cấp, gây khó khăn cho 
việc mở rộng thị phần, đa dạng hóa sản phẩm. Hệ 
thống máy móc, thiết bị của Công ty dù đã được đầu 
tư, bảo dưỡng song vẫn chưa đáp ứng được các tiêu 
chí về chất lượng và thời gian giao hàng của bạn hàng.

Ngoài ra, kể từ năm 2018, thị trường tiêu thụ thuốc 
lá đang có xu hướng chuyển đổi tiêu dùng từ phân khúc 
phổ thông sang trung cấp. Mức độ cạnh tranh bởi thế 
mà ngày càng gay gắt, khốc liệt. Hoạt động xuất khẩu 

Giám đốc Công ty kiểm tra sản xuất
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thuốc lá điếu cũng chịu ảnh hưởng trực tiếp từ việc các 
quốc gia ngày càng có xu hướng quản lý chặt chẽ thị 
trường tiêu thụ thuốc lá điếu bằng cách áp thuế cao. 
Đó là chưa kể đến thuế suất tiêu thụ đặc biệt nhắm vào 
sản phẩm thuốc lá điếu hay tình trạng nhập lậu thuốc 
lá vốn đang diễn biến vô cùng phức tạp. Tất cả những 
yếu tố đó đã tác động lớn tới hiệu quả sản xuất kinh 
doanh của Công ty.

Ông Nguyễn Duy Phan - Giám đốc Vinataba Thanh 
Hóa cho biết: “Có rất nhiều nghịch lý trong ngành 
Thuốc lá. Tôi đơn cử một ví dụ như: Việc giá bán sản 
phẩm không tăng trong khi nguyên liệu, phụ kiện phải 
mua bằng ngoại tệ lại tăng cao. Xăng tăng, điện tăng, 
lương cơ bản của người lao động tăng, quỹ bảo hiểm xã 
hội cũng phải tăng theo. Chi phí sản xuất bởi thế tăng 
qua từng năm mà giá bán hầu như không tăng khiến lợi 
nhuận bị sụt giảm”. 

Tuy vậy, từ trong thử thách ấy, tinh thần vượt khó, 
sáng tạo của đội ngũ cán bộ công nhân viên Thuốc 
lá Thanh Hóa lại thể hiện mạnh mẽ hơn bao giờ hết. 
Trong khi chi phí đầu vào đang ngày một tăng cao, 
Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm triệt 
để nhằm hạ giá thành sản phẩm như: Rà soát, kiểm tra 
chặt chẽ chi phí đầu vào, giảm thiểu thời gian dừng sản 
xuất, khuyến khích người lao động nghiên cứu cải tiến 
máy móc thiết bị, tận dụng vật tư, phụ tùng có sẵn… 

Định hướng chung của Công ty, coi sản phẩm nội 
tiêu là cốt lõi, xuất khẩu là quan trọng. Đối với thị 
trường nội tiêu, Công ty đã tiến hành rà soát và loại 

bỏ một số sản phẩm sản lượng thấp, đầu tư vào các 
sản phẩm mới như super slim, xì gà, Bamboo hay Kỳ 
Nam Trầm… Về hoạt động xuất khẩu, các biện pháp 
marketing luôn được chú trọng, tăng cường. Công ty 
đã chủ động đàm phán, đấu mối và giữ mối quan hệ 
mật thiết với khách hàng truyền thống, đồng thời tích 
cực tìm những bạn hàng mới, thị trường xuất khẩu 
mới. Một số mác thuốc mới như Trump, Lotus có 
tín hiệu tiêu thụ khả quan, nhãn hàng super slim xuất 
khẩu ổn định với sản lượng cao, các sản phẩm xì gà 
(như xì gà Lotus) bước đầu tạo dựng được thương hiệu 
cho Công ty. 

Ông Lê Xuân Khải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 
Vinataba Thanh Hóa cho biết: Với khẩu hiệu “Tất 
cả vì chất lượng sản phẩm và người tiêu dùng”, Công 
ty luôn quyết tâm hoàn thành vượt mức nhiệm vụ 
kế hoạch sản xuất kinh doanh mà cấp trên giao. Các 
phòng, phân xưởng của Công ty đã có nhiều cố gắng, 
chủ động triển khai nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ, kịp 
thời yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại sản 
phẩm cho khách hàng. 

Theo dự báo, thị trường thuốc lá năm 2019 vẫn sẽ 
chứng kiến nhiều khó khăn do tình hình cạnh tranh 
khốc liệt cũng như việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt cho 
thuốc lá từ 1/10/2019. Tuy nhiên, với những giải pháp 
đồng bộ, quyết liệt của tập thể Ban Lãnh đạo, tin rằng 
Thuốc lá Thanh Hóa sẽ giữ vững vị thế là doanh nghiệp 
hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa và tiếp tục vươn tầm, 
bay cao hơn nữa

Ban lãnh đạo Công ty tại Lễ đón Huân chương Lao động hạng Nhất 
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Công ty Xăng dầu Bình Định (Petrolimex Bình Định) ngày 
nay được thành lập ngày 09/12/1975 trên cơ sở Trạm Xăng dầu 
Quy Nhơn. Trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi với cơ chế hoạt 
động khác nhau, Công ty luôn vững vàng phát triển năng động 
và hiệu quả, cung ứng đủ nguồn nhiên liệu cho địa phương và 
khu vực, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Trong 
tình hình biến động về nguồn cung xăng dầu thế giới hiện nay, 
Petrolimex Bình Định vẫn giữ vững nhịp độ phát triển, kinh 
doanh ổn định, có trách nhiệm cao với người tiêu dùng.

công ty XĂng dẦu bÌnh định:

cuNg ứNg Đủ các NguồN NHiêN Liệu, 
góP PHầN ĐảM bảo AN NiNH NăNg LượNg

Ông Bùi cHáNH KHiêM
Quyền chủ tịch kiêm 

giám đốc petrolimex Bình định

Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
có cuộc trao đổi với ông Bùi Chánh Khiêm - 
Quyền Chủ tịch kiêm Giám đốc Petrolimex 
Bình Định xung quanh vấn đề này.

pv: Thưa ông, ngoài các mặt hàng xăng dầu hiện 
có, từ nhiều năm nay, Công ty Xăng dầu Bình Định còn 
cung ứng loại xăng E5 trong khi các đơn vị khác đang 
rất khó khăn về nguồn cung này. Xin ông cho biết ưu 
thế để duy trì, phát triển và bảo đảm nguồn xăng E5 ổn 
định trên địa bàn?

ông Bùi chánh khiêm: Công ty Xăng dầu 
Bình Định là doanh nghiệp nhà nước đóng vai trò quan 
trọng trong việc tổ chức kinh doanh xăng dầu trên 
địa bàn tỉnh và thực hiện tốt lộ trình chuyển đổi kinh 
doanh xăng sinh học E5 RON 92-II và Diezel 0,001S-V. 
Petrolimex Bình Định đã tổ chức tiếp nhận xăng E5 để 
đưa ra thị trường trước 15 ngày theo lộ trình của Chính 
phủ và triển khai Diezel 0,001S-V chất lượng cao nhất 
tại Việt Nam từ ngày 01/01/2018.

Trước tình hình tiêu thụ xăng E5 tại địa phương có 
chiều hướng tăng trưởng, từ tháng 10/2018, Petrolimex 
Bình Định đã chủ động đăng ký và được phép của Tập 
đoàn Xăng dầu Việt Nam xây dựng trạm pha chế xăng 
E5 tại kho Phú Hòa, thành phố Quy Nhơn. Công suất 

pha chế xăng E5 với nguyên liệu chủ yếu từ Ethanol và 
Ron 92 đã đạt được công suất từ 25.000 m3 đến 30.000 
m3/năm.

Như vậy, ngoài các mặt hàng xăng dầu khác được 
tiếp nhận dự trữ, bổ sung tại tổng kho và 39 cửa hàng 
xăng dầu trực thuộc, Xăng E5 được pha chế tại chỗ 
đang là ưu thế của Petrolimex Bình Định trong bảo đảm 
nguồn cung ổn định, phục vụ tiêu dùng và phát triển 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Công ty Xăng dầu Bình 
Định khóa XV Nhiệm kỳ 2018-2023
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kinh tế xã hội tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

pv: Kinh doanh xăng dầu là loại hình kinh doanh 
đặc biệt, luôn phải tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện 
về bảo đảm an toàn cháy nổ với yêu cầu cao, những 
năm qua, Petrolimex Bình Định luôn là đơn vị làm tốt 
công tác này. Xin ông cho biết việc tổ chức triển khai 
công tác phòng chống cháy nổ (PCCN) tại đơn vị trong 
mùa nắng nóng hiện nay?

ông Bùi chánh khiêm: Hiện nay, Công ty có 
một kho xăng dầu sức chứa trên 50.000 m3, một cảng 
xăng dầu nhập 450.000 m3/năm, có mạng lưới 05 tổng 
đại lý, 32 đại lý và 39 cửa hàng xăng dầu bán lẻ ở khắp 
các huyện, thị trong tỉnh. Hàng năm cung ứng trên 
60% lượng xăng dầu tại tỉnh Bình Định và khu vực 
Tây Nguyên.

Cùng với chiến lược phát triển nguồn nhân lực, 
Công ty còn tiến hành đầu tư nâng cấp, phát triển cửa 
hàng xăng dầu, trang thiết bị, dụng cụ phương tiện đo 
đếm hiện đại tại các cửa hàng… Là đơn vị chủ lực cung 
cấp xăng dầu trên địa bàn tỉnh, Công ty Xăng dầu Bình 
Định luôn coi công tác PCCN là nhiệm vụ quan trọng 
hàng đầu, quyết định hiệu quả kinh doanh của đơn vị, 
đảm bảo an toàn cho người lao động. 

Triển khai công tác PCCN, ngoài việc thành lập 
lực lượng chữa cháy chuyên trách tại chỗ, trên cơ sở 
mỗi CBCNV đều có trách nhiệm và kỹ năng tham gia 

PCCN tại đơn vị, hằng năm Công ty đều tổ chức huấn 
luyện, diễn tập nội bộ và tham gia diễn tập với Công 
an PCCC tỉnh, phối hợp với các đơn vị trong toàn tỉnh 
xem như một hoạt động bắt buộc đối với CBCNV 
ngành Xăng dầu. Công ty Xăng dầu Bình Định luôn 
giành được thành tích cao nhất trong hoạt động PCCN. 
Tại Tổng kho, Công ty đã đầu tư các phương tiện cảnh 
báo, chống cháy tự động, đặt ở vị trí cố định cho những 
điểm xung yếu, trang bị đủ các xe chữa cháy cơ động, 
lực lượng này đảm bảo được huy động nhanh nhất và 
xử lý tình huống hiệu quả nhất.

Trong các năm qua, lực lượng chữa cháy của Công 
ty đã phối hợp với Công an PCCC tỉnh Bình Định 
điều động tham gia các vụ chữa cháy tại KCN Phú 
Tài, Cảng Quy Nhơn, chứng tỏ sự chuyên nghiệp và 
hiệu lực cao.

Kinh doanh phát triển hiệu quả cao, Công tác bảo 
vệ PCCN tốt, Petrolimex Bình Định luôn phấn đấu vì 
quyền lợi của khách hàng, được tín nhiệm của khách 
hàng về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, thái độ phục 
vụ. Xứng đáng là đơn vị tiêu biểu trong Tập đoàn Xăng 
dầu, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. 

pv: Xin cám ơn ông và kính chúc CBCNV 
Petrolimex Bình Định giành nhiều thắng lợi hơn nữa 
trong thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

VăN THuậN (thực hiện)

Phối hợp với công an PCCC tỉnh diễn tập các tình huống xử lý sự cố
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đại học nguyễn tất thành:đại học nguyễn tất thành:
 20 năm sứ mệnh trồng người 20 năm sứ mệnh trồng người

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đang bước vào cái tuổi đẹp nhất – tuổi 20 (1999 -2019). 20 
năm ấy là một chặng đường với những dấu ấn không thể nào quên, với không ít vất vả lo toan 
nhưng cũng đầy ắp tự hào. Từ những ngày đầu khó khăn cho đến hôm nay, ngôi trường đại học 
duy nhất được vinh dự mang tên thời thanh niên của Bác Hồ đã tự khẳng định mình với tầm 
nhìn vươn ra biển lớn để thực hiện sứ mệnh xây dựng tương lai của thế hệ trẻ.

PV

Những năm đầu của thập niên 90, 
Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 
là trụ sở của Công ty Cổ phần Dệt 
may Sài Gòn trực thuộc Tổng công 

ty Dệt may Việt Nam, một doanh nghiệp nhà nước 
đang loay hoay trước những thách thức buộc phải tự 
đổi mới để tồn tại. Những cổ đông sáng lập Công 
ty khi đó đã đồng ý với đề nghị chuyển đổi công 
năng của cơ sở thành trung tâm tạo nghề cho công 
nhân may. Có thể nói, trong bối cảnh xã hội, kinh 
tế lúc bấy giờ thì đây là một quyết định vô cùng táo 
bạo và mang tính đột phá. Sự chuyển đổi mô hình 
hoạt động với mục đích tối đa hóa lợi nhuận doanh 

nghiệp sang hoạt động giáo dục - đào tạo với mục 
đích xã hội, phi lợi nhuận, đảm bảo tối đa lợi ích 
người dạy, người học và góp phần an sinh xã hội đã 
đặt Trường vào những bộn bề khó khăn. Bên cạnh 
đó, Nhà trường cũng chịu sức ép không nhỏ từ sự 
cạnh tranh của các cơ sở giáo dục, các trường cao 
đẳng - đại học đã có thương hiệu, uy tín bề dày 
kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục. Tất cả những 
khó khăn đó buộc Ban Giám hiêu Nhà trường, tập 
thể cán bộ, giảng viên, nhân viên phải tìm mọi cách 
tháo gỡ. Bằng tâm huyết, sự đồng lòng của những 
người tiên phong với khát vọng mang nền giáo dục - 
đào tạo Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm 
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châu như ước muốn của Bác Hồ, đã nâng cấp trường 
từ một trung tâm dạy nghề thành một Trường Cao 
đẳng. Ngày 05/08/2015, Trường Cao đẳng Kỹ thuật 
nghiệp vụ Bán công Nguyễn Tất Thành đã được 
thành lập theo Quyết định 4198/QĐ - BGĐT của 
Bộ Giáo dục & Đào tạo. Tiếp tục tinh thần “chiến 
binh” ấy, Nhà trường đã có những bước phát triển 
nhanh chóng cho việc dạy và học theo chủ trương 
đi tắt, đón đầu trên nguyên tắc đảm bảo môi trường 
sư phạm, chú trọng vào chất lượng đào tạo, phương 
pháp đào tạo nâng cao và đổi mới cơ cấu đội ngũ 
giảng viên, đẩy mạnh đầu tư cơ sở vật chất, đến ngày 
24/6/2011, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được 
chính thức thành lập theo Quyết định số 621/ QĐ-
TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Từ chỉ tuyển sinh có 2 ngành đào tạo với 200 sinh 
viên của những ngày đầu, tới nay, Trường đã đào 
tạo 15 khoa với số lượng hơn 20.000 sinh viên thuộc 
5 khối ngành đào tạo. Từ mục tiêu đào tạo thợ nghề 
cho ngành May, tới nay, Đại học Nguyễn Tất Thành 
đã đào tạo đa ngành nghề, đa bậc học. Bước phát 
triển ấy có sự đóng góp và nỗ lực không nhỏ của tập 
thể cán bộ, giảng viên, nhân viên của Nhà trường. 
Hai mươi năm không ngừng nỗ lực chăm bón vun 
trồng đã cho quả ngọt, những hạt mầm tri thức gieo 
bằng công sức, tâm huyết của những người sáng lập 
đã tạo ra một “tòa nhà tri thức” mang tên Đại học 
Nguyễn Tất Thành. Ngôi trường ấy, giờ đây mang 
biểu tượng của giá trị hạnh phúc, nơi hội tụ tinh hoa, 
nơi tri thức tỏa sáng. Có được sự thành công này là 
sự cộng hưởng trí tuệ, sự đam mê, sự sáng tạo không 
ngừng và niềm tin vào giá trị sống vĩnh hằng của 

từng tập thể, cá nhân trong Trường Đại học Nguyễn 
Tất Thành. 

Nếu xem sự hình thành và phát triển của Đại học 
Nguyễn Tất Thành như một bản giao hưởng có nhiều 
chương, thì 20 năm qua chính là khúc dạo đầu của 
những con người tâm huyết đã tạo lập nên Trường Đại 
học Nguyễn Tất Thành, với những khúc thăng trầm, 
nhưng cũng không kém những dư vị ngọt ngào. Một 
bản giao hưởng mang đến niềm đam mê và khát vọng 
đã mở tung cánh cửa của mọi chân trời đã giúp hàng 
triệu lớp lớp sinh viên với hành trang tri thức, tinh thần 
cống hiến, sẽ góp phần xây dựng quê hương đất nước 
ngày càng giàu mạnh hơn

Hội thảo tập huấn “Bảo đảm Thông tin Khoa học và Công nghệ cho hoạt động nghiên cứu và đào tạo”

Sinh viên thỏa sức sáng tạo khi theo học các ngành năng 
khiếu tại ĐH Nguyễn Tất Thành
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bia hơi hà nội
những ngày hè

Những ngày hè nóng nực và oi bức của tiết trời tháng 6 cũng là thời điểm mà các quán bia 
hơi Hà Nội hút khách nhiều nhất...

Hà ĐăNg

Dọc theo các con phố như Tăng Bạt Hổ, 
Ngô Thì Nhậm, Tạ Hiện, Lương Ngọc 
Quyến, Bắc Sơn, Xã Đàn, Hoàng Cầu hay 
Nguyễn Trãi,… Các nhà hàng Bia hơi Hà 

Nội nơi đây vào giờ cao điểm lúc nào cũng đông khách. 
Các tuyến phố quanh Hồ Tây, hồ Trúc Bạch lượng 
khách còn tăng vọt. Có nhiều cách giải nhiệt, nhưng 
mọi người đều thích làm mát và đã khát với bia hơi 
Hà Nội.

Tôi ghé lại nhà hàng Bia hơi Hà Nội tại 63 Vũ 
Thạnh (Hà Nội), vào đúng giữa trưa hè tháng 6, khi 
nền nhiệt ngoài trời hơn 40 độ, quan sát thấy xe 

ra vào quán này rất đông, gần như chật cứng. Các 
chỗ ngồi “đẹp” đã kín. Tôi lại làm quen cùng hai 
bác tuổi. 

- Chào hai bác, cháu có thể ngồi cùng được không 
ạ? Tôi hỏi. 

Cậu cứ tự nhiên! Thêm người, chúng tớ càng vui…

Chưa đầy một phút, nữ nhân viên nhà hàng trẻ 
trung, nhanh nhẹn đã bưng tới cho tôi cốc bia Hà Nội 
tràn bọt trắng trông thật hấp dẫn. Tôi nâng cốc mời hai 
bác và làm quen. Quả thật, trời nóng, sau vại bia hơi 
thấy người thật khoan khoái.

Bia hơi Hà Nội - thức uống giải khát yêu thích ngày hè
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Bác Nguyễn Trung Đức ở phường Hào Nam cho 
biết: “Chúng tôi là bạn cùng khu chung cư, uống bia 
hơi Hà Nội từ thời còn bao cấp, trời nóng thế này mà 
thiếu cốc bia thì khó chịu lắm…”.

Bác Phạm Huy Quân ngồi cùng bàn cũng hưởng 
ứng: “Thời trai trẻ chúng tôi cũng giống các cậu, ngày 
hè, chỉ mong tới giờ tan tầm để cùng nhau ngồi làm vài 
cốc bia để giải khát. Tớ tặng cậu mấy câu thơ vui nhé: 
Thế là công việc xong rồi!/Thở phào ta kéo ra ngồi 
quán bia/Ồn ào náo nhiệt thế kia/Bình dân phải quán 
vỉa hè mới vui…”.

Tạm biệt hai bác, tôi vội đến quán bia hơi Hà Nội 
ở phố Bắc Sơn. Tại đây, chủ nhà hàng cho biết: Trong 
những ngày nắng nóng cao điểm của mùa hè như thế 
này, lượng khách đã tăng vượt trội, nhân viên của 
chúng tôi không lúc nào ngơi tay. Kèm với bia, một số 
mặt hàng trở nên đắt khách như nem chua, lạc rang, 
đậu phụ rán, đồ xào, lẩu… Càng về tối, quán càng đông 
khách. Nhiều lúc quán hết bàn còn phải từ chối khéo 
khách vì phục vụ không xuể…”.

Còn một chủ quán bia hơi trên phố Trấn Vũ, không 
ngại tiết lộ với chúng tôi, mỗi buổi tối mùa hè đông 
khách, nhà hàng có thể lãi đến gần chục triệu đồng sau 
khi trừ các chi phí. Có buổi thu nhập hơn thế. Nhưng 
đổi lại, cả chủ nhà hàng lẫn nhân viên, PG phải tất bật 
tới tận tối khuya mới được nghỉ ngơi.

Mở quán bia hơi được ba năm nay, anh Nguyễn 
Mạnh Tuấn ở Phố Ngọc Thụy, Quận Long Biên cũng 
khẳng định, kinh doanh bia hơi là một công việc vất vả 
nhưng bù lại thu nhập cũng không tệ, đặc biệt là trong 
mùa hè. Chào hè 2019, anh Tuấn đã mở chương trình 
“uống 2 tặng 1” và thêm vào thực đơn nhiều món nhậu 
khác. Những ngày nắng nóng cao điểm, vợ chồng anh 
và nhân viên luôn chân, luôn tay từ 10 giờ sáng tới tận 

11 giờ khuya để phục vụ khách đông kín các bàn. Theo 
tính toán của anh Tuấn, hết mùa hè năm nay còn cả 
Seagame 30, dự kiến lượng khách tới quán sẽ nhiều hơn 
thường nhật. Thậm chí, vào thời điểm cao trào mùa 
bóng lăn, cả khách và chủ sẽ có nhiều đêm “mất ngủ” 
cùng bia và trái bóng.

Một bạn nam thanh niên trẻ uống bia hơi tại nhà 
hàng của anh Tuấn chia sẻ: “Các anh em chiều chiều 
đi đá bóng, hoặc đi làm về, đi dạo phố đều có đủ lý do 
để đi uống bia. Nếu có món ăn ngon, phong phú, vị trí 
đẹp, giá cả hợp lý thì dù là quán vỉa hè đơn sơ hay quán 
sang trọng, kể cả mùa đông hay mùa hè, chúng em vẫn 
thích làm một tý bia hơi cho thoải mái…”. 

Tạm biệt quán của Tuấn, trời cũng đã nhá nhem 
tối, tôi đến gặp Vũ Đức Lập, một người quen làm chủ 
quán bia hơi Hà Nội tại số 2A Nguyễn Thị Thập. 

Anh Lập cho biết: “Bia hơi Hà Nội là đồ uống chủ 
đạo của nhà hàng. Ngày hè nắng nóng như thế này anh 
em phục vụ mệt nhưng cũng rất vui vì được đón nhiều 
thực khách. Nhà hàng luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu 
cầu của thực khách … Riêng bia hơi Hà Nội, hàng ngày, 
chúng tôi tiêu thụ trên dưới mười bom 50 lít. Dự định 
sắp tới, chúng tôi sẽ làm chuyên đề chủ điểm về Bia 
hơi Hà Nội, với những chương trình như: Thi uống bia, 
ngày hội bia, tiệc liên hoan cuối năm,… nhằm đẩy sản 
lượng tiêu thụ bia hơi của Nhà hàng theo dự kiến lên 
đến hàng nghìn lít/ngày ”.

Chia tay anh Lập, tôi chợt nghĩ tới câu hát: “Hà Nội 
cái gì cũng vui, rủ nhau ra phố… bia hơi vỉa hè…”. Đấy 
là những ca từ trong ca khúc “Ngẫu hứng phố” của 
nhạc sỹ Trần Tiến, cho thấy Hà Nội hiện lên như một 
bức tranh thật sinh động, nhộn nhịp, đông vui, bình dị 
và “lột tả” được đúng cái chất cuộc sống của xứ Hà 
Thành ngày nắng nóng, dù chỉ là “ngẫu hứng”

Bia hơi Hà Nội vẫn luôn được các bạn trẻ yêu thích và 
đầu tư khởi nghiệp khi có cơ hội

Bia hơi Hà Nội tại số 2 Hoàng Cầu khá hút khách ngày hè
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Sau ba năm chúng tôi mới có dịp trở lại Công ty TNHH SX & DVTM Minh Thành Công 
(MITACO) – Doanh nghiệp cơ khí chuyên sản xuất các sản phẩm ngành nước, trong đó 
chủ yếu là các mặt hàng sen vòi, củ sen, vòi bếp, vòi nước…, phục vụ nhu cầu sinh hoạt của 
nhân dân.

LiNH ĐaN

minh thành công:
kiNH DoANH kHÔNg cHỉ Hiệu Quả Về kiNH Tế, 
Mà còN ĐảM bảo Sức kHỏe Người Tiêu DùNg

Tiếp chúng tôi trong căn phòng làm việc 
tại khu Công nghiệp huyện Nam Trực, 
tỉnh Nam Định, bà Phạm Thị Thêu - Tổng 
Giám đốc Công ty Minh Thành Công cho 

biết: “Những năm vừa qua, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của MITACO gặp rất nhiều khó khăn. Càng 
phát triển lớn bao nhiêu thì càng gặp nhiều khó khăn 
bấy nhiêu, áp lực lắm”. 

Vậy áp lực đó là gì? Tôi hỏi. Giám đốc Thêu kể 
ra hàng loạt thách thức, trong đó chủ yếu là thiếu 
nguồn vốn cho sản xuất, đầu tư nâng cấp dây chuyền 
thiết bị, muốn hiện đại hóa các công đoạn máy móc 
phải huy động vay thêm hàng chục tỷ đồng mới đáp 
ứng, mà với một doanh nghiệp vừa khởi nghiệp được 
5 năm thì việc tiếp cận nguồn vốn từ các tổ chức tín 
dụng đâu có dễ.      

Dẫn chúng tôi đi thăm nhà máy, Giám đốc Phạm 
Thị Thêu chia sẻ: Trong mấy năm vừa qua, để có được 
cơ sở khang trang, nhà xưởng hoàn tất như thế này, 
MITACO phải hết sức nỗ lực, tự thân vận động, với 
mong muốn sau khi sản phẩm hoàn thành phải đáp ứng 
được các yêu cầu về chất lượng, hình thức và sức khỏe 
của người dân. Để làm được điều đó, Công ty đặc biệt 
coi trọng nguyên tắc “Chất lượng hàng đầu”, vì vậy, 
toàn bộ quy trình sản xuất sen vòi đều trải qua nhiều 
khâu kiểm tra chất lượng khắt khe trước khi đưa ra 
thị trường, nhằm mang tới những sản phẩm hoàn hảo 
nhất, giá thành sản phẩm hợp lý nhất cho khách hàng. 
Các sản phẩm mang thương hiệu MITACO gồm: Dây 
sen, củ sen, sen vòi, bộ sen cây, vòi nước, vòi bếp, đều 
được chế tạo trên công nghệ kĩ thuật hiện đại, theo 
tiêu chuẩn quốc tế, với độ mạ bóng, sáng, các bước ren 

chuẩn, cùng áp lực nước đủ mạnh nhưng tiết kiệm nước 
khi sử dụng, với hàm lượng chì thấp, thân thiện với môi 
trường và bảo vệ sức khỏe con người. 

Qua tìm hiểu được biết, để có được các sản phẩm 
ưng ý, tạo sự khác biệt so với các sản phẩm cùng 
loại trên thị trường, thì quy trình sản xuất của MI-
TACO thực hiện hết sức nghiêm ngặt, từ khâu thu 
mua, chuẩn bị vật tư, lựa chọn và thanh lọc kỹ các 
loại nguyên liệu, đảm bảo 100% sản phẩm có chất liệu 
lõi toàn bằng đồng đỏ, đồng thau, đây là điều kiện bắt 
buộc mà chỉ có ở Minh Thành Công. Các công đoạn 
tiện phôi, đúc sản phẩm, khuôn cắt, thử áp lực, đánh 
bóng, mạ, thiết bị thử nghiệm, kiểm định… đều được 
thực hiện bằng công nghệ mới, đảm bảo khi sản phẩm 

Giám đốc Phạm Thị Thêu giới thiệu với phóng viên về các 
loại sản phẩm
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hoàn thành không chỉ đẹp về hình thức mẫu mã, chất 
lượng cao, mà còn có ưu điểm tuyệt đối là ruột đồng 
không bị rỉ sét, hoặc oxy hóa trong quá lắp đặt, sử 
dụng như một số sản phẩm cùng loại đang bán trên 
thị trường.

Bên cạnh việc đầu tư thiết bị, công nghệ để có 
sản phẩm tốt nhất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, 
Công ty đã chú trọng khai thác thị trường tiêu thụ sản 
phẩm trên địa bàn gần 30 tỉnh miền Bắc, thành phố 
Hồ Chí Minh, trong đó, giữ vững thị trường truyền 
thống gồm các tỉnh vùng duyên hải Bắc Bộ, như: Nam 
Định, Thái Bình, Hà Nam, Ninh Bình, Hải Dương, 
Hưng Yên, đồng thời, đẩy mạnh mở rộng hệ thống đại 
lý tại địa bàn Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh phía Nam... 
Hiện tại, mỗi tỉnh, thành phố khu vực miền Bắc đều 
đã có ít nhất từ 2-5 đại lý, nhà phân phối chính hãng, 
để giới thiệu, cung cấp sản phẩm của MITACO. Đáng 
lưu ý là, mặc dù chất lượng sản phẩm có ưu điểm nổi 
trội bởi được làm từ đồng nguyên chất, không pha 
tạp, nhưng Minh Thành Công đặc biệt quan tâm tới 
dịch vụ sau bán hàng. Theo đó, các sản phẩm đã qua 
sử dụng trong thời gian bảo hành nếu bị lỗi, chỉ cần 
phản ánh tới văn phòng đại diện, hoặc đại lý, Công 
ty sẽ tiếp nhận xử lý, hoặc thay mới trong thời gian 
sớm nhất. 

Anh Đinh Công Dũng, xã Bình Minh, huyện Thanh 
Oai, Hà Nội cho biết: “Cách đây không lâu, gia đình 
tôi lên tận phố mua một số vòi nước cho nhà tắm, nhà 
vệ sinh. Vì thấy chủ cửa hàng giới thiệu sản phẩm có 
giá rẻ nên mua về dùng chưa được nửa năm đã bị rò 
nước từ các khớp nối, vội tháo ra cạo tay thấy bong 

lớp mạ đồng, còn phía trong là sắt, ruột ống han rỉ, 
có tạp chất. Cũng may, có chú em giới thiệu trên Hà 
Đông có đại lý sen vòi của Minh Thành Công, tôi lên 
mua về, nhờ mấy bác thợ nước kiểm tra giúp thì thấy 
vòi nước mang thương hiệu MITACO có sự khác biệt. 
Chất lượng sản phẩm đúng như lời hướng dẫn: Vòi 
sen, vòi nước đều được làm bằng đồng nguyên chất, 
vỏ ngoài được phủ lớp mạ bóng sáng, bên trong ruột 
ống được tráng một lớp niken-crom nên không bị oxy 
hóa khi dùng rất yên tâm, không lo ảnh hưởng tới sức 
khỏe. Đặc biệt, giá mỗi bộ sen vòi, vòi nước so với sản 
phẩm cùng loại rất phù hợp với túi tiền của người dân 
chúng tôi”.

Lúc chia tay các phóng viên, Giám đốc Phạm Thị 
Thêu vẫn chưa hết trăn trở: Ngành Cơ khí chế tạo 
Việt Nam còn rất nhiều tiềm năng, trong đó thiết bị 
ngành nước đã có nhiều doanh nghiệp trong nước làm 
được, song Minh Thành Công muốn tự chế tạo được 
sản phẩm mang thương hiệu của riêng mình, tạo sự 
khác biệt ngay chính quê hương mình. Tuy nhiên, để 
phát triển mạnh thì doanh nghiệp còn trải qua nhiều 
gập ghềnh, sóng gió, mà thách thức lớn nhất vẫn là vốn 
vay để đầu tư cho sản xuất. 

Mong sao, trong chặng đường tới, với chủ trương 
đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 
10 của Đảng, cộng đồng các doanh nghiệp nói chung 
và MITACO nói riêng sẽ nhận được nhiều hơn sự quan 
tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành và chính quyền địa 
phương, để giúp họ không chỉ đứng vững trên đôi chân 
của mình, mà còn đóng góp quan trọng vào công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước

Lãnh đạo Ban Kinh tế TW và Bộ Công Thương thăm gian trưng bày sản phẩm của MITACO tại Hội nghị sơ kết chương trình 
Khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 - 2018
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Tuy nhiên Điện Biên vẫn là một trong những 
tỉnh khó khăn. Các nguồn lực đầu tư cho 
phát triển KT-XH vẫn còn hạn chế. Hạ 
tầng KT-XH chưa đồng bộ, xa các trung 

tâm kinh tế lớn, giao thông khó khăn, khí hậu, thời tiết, 
thiên tai diễn biến phức tạp. Địa bàn vùng sâu, vùng 
xa, vùng biên giới điều kiện cho phát triển hết sức khó 
khăn. Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng vấn đề dân 
tộc, tôn giáo đẩy mạnh các hoạt động chống phá, chia 
rẽ khối đoàn kết các dân tộc; tiềm ẩn phức tạp về an 
ninh trật tự ở một số địa phương, cơ sở. 

Với sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ, sự tin tưởng, 
đồng thuận của nhân dân, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh 
đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và đạt được những kết quả 
khá toàn diện trên các lĩnh vực, cụ thể là: Tốc độ tăng 
trưởng GRDP tăng khá, bình quân giai đoạn 2016-2018 
ước đạt 8,30%/năm, vượt mục tiêu đề ra. GRDP bình 
quân đầu người năm 2018 ước đạt 27,31 triệu đồng/năm 
(tương đương 1.236,8 USD), tăng 1,24 lần so với năm 2015. 
Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, 
tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ và giảm dần tỷ 
trọng nông lâm nghiệp. Ước thực hiện năm 2018 khu vực 
nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,96%, công nghiệp 
- xây dựng chiếm 22,82%, dịch vụ chiếm 54,61%. 

Trong những năm qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh 
phát triển sản xuất nông nghiệp. Xây dựng và triển khai 
đề án tái cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp, trọng tâm là 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng có giá trị cao như: cao su, cà 

phê, mắc ca… Rà soát, sắp xếp, tổ chức lại sản xuất nông 
nghiệp, chú trọng phát triển các mô hình hợp tác xã, tổ 
hợp tác làm cơ sở để liên kết với doanh nghiệp; thu hút 
các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm nghiệp; 
mở rộng các hình thức hợp tác giữa doanh nghiệp với 
người dân. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2018 
ước đạt 264.601 tấn, tăng 14.633 lần so với năm 2015. Duy 
trì diện tích cây chè, cà phê, cao su hiện có với tổng 
diện tích trên 9.718 ha; phát triển cây mắc ca, đến nay 
đã trồng 2.168,7 ha (trồng tập trung 1.625,4 ha, trồng xen 
543,3 ha), sản lượng quả tươi năm 2018 ước đạt 9,4 tấn. 

Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với 
thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng 

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang bước vào thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII có những thuận lợi cơ bản 
đó là: Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ; sự 
ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, các chủ trương, chính sách, chương 
trình mục tiêu của Nhà nước tiếp tục được quan tâm. Những thành tựu 
phát triển KT-XH sau hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là sau 14 năm chia 
tách, thành lập tỉnh Điện Biên (1/1/2004) và những kết quả trong nhiệm 
kỳ 2010 – 2015 đã tạo thế và lực mới cho tỉnh phát triển; kết cấu hạ tầng 
KT-XH được quan tâm đầu tư và từng bước hoàn thiện, tạo thuận lợi cho 
phát triển KT-XH giữa các địa phương, các vùng trong tỉnh.

Mai anh

Huy ĐộNG MọI NGuồN LựC
đưa điệN BiêN trở thàNh 

truNg tâm du lịch của vùNg tây Bắc

Ông TrầN VăN SơN
Ủy viên Trung ương đảng, 
Bí thư tỉnh ủy điện Biên

Bí thư tỉnh ủy Trần Văn Sơn trao quà cho học sinh nghèo 
vượt khó
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triển khai có hiệu quả. Diện tích trồng rừng tập trung 
giai đoạn 2016 - 2018 là 3.808 ha, khoanh nuôi tái sinh 
rừng ước đạt 18.543 ha. Tỷ lệ che phủ rừng năm 2018 
ước đạt 39,74%, tăng 1,34% so với năm 2015. 

Chương trình xây dựng nông thôn mới tạo được sự 
chuyển biến tích cực trong nông dân, nông thôn. Đến 
hết năm 2018, toàn tỉnh có 22 xã cơ bản đạt chuẩn nông 
thôn mới, đạt 77,33% trong đó: 16 xã đạt chuẩn và 6 
xã cơ bản đạt chuẩn, bình quân giai đoạn 2016 - 2018 
tăng 7 xã cơ bản đạt chuẩn/năm; số tiêu chí bình quân/
xã đạt 8,33 tiêu chí, tăng 2,83 tiêu chí/xã, còn 18 xã đạt 
dưới 5 tiêu chí, giảm 50 xã (so với năm 2015). 

Sản xuất công nghiệp luôn là động lực thúc đẩy 
tăng trưởng cho địa phương. Do được quan tâm chỉ đạo 
đúng hướng nên sản xuất công nghiệp tăng khá, đóng 
góp 22-23% tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn. Giá trị 
sản xuất công nghiệp (giá năm 2010) giai đoạn 2016 - 
2018 ước đạt 7.349,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình 
quân 9,87%/năm. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản 
xuất, kinh doanh; khuyến khích và thu hút đầu tư phát 
triển sản xuất công nghiệp có tiềm năng, lợi thế của 
tỉnh như: thủy điện, chế biến nông, lâm sản… 

Hoạt động du lịch có bước phát triển.Trong giai đoạn 
2016-2018 đón khoảng 351 nghìn lượt khách quốc tế và 
hơn 1.430 lượt khách nội địa đến Điện Biên. Tổng thu từ 
hoạt động từ hoạt động du lịch ước đạt 2815 tỷ đồng; đã 
giải quyết việc làm cho trên 13.500 lao động, trong đó lao 
động trực tiếp đạt 5.500 người, lao động gián tiếp đạt trên 
8.000 người, góp phần nâng tỷ trọng ngành dịch vụ trong 
cơ cấu kinh tế của tỉnh, hướng đến phát triển bền vững. 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu giai đoạn 2016 - 
2018 ước đạt 168,46 triệu USD (xuất khẩu 113,46 triệu 
USD, tăng bình quân 17,68%/năm; nhập khẩu ước đạt 
55 triệu USD, tăng bình quân 36,72%/năm). Các khu 
kinh tế cửa khẩu đang từng bước được đầu tư.

Công tác xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH luôn 
được tỉnh xác định ưu tiên: Tập trung huy động và sử 
dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng KT-XH. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai 
đoạn 2016 - 2018 ước đạt 25.783,69 tỷ đồng, trong đó: 
Vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước 11.167 tỷ 

đồng, chiếm 43,31% tổng nguồn vốn; vốn khu vực tư 
nhân và dân cư đạt 11.440,3 tỷ đồng, chiếm 44,37% tổng 
nguồn vốn. Tỷ trọng tổng vốn đầu tư toàn xã hội so với 
GRDP giai đoạn 2016 - 2018 đạt 58,61%. 

Đến nay, có 120/130 xã, phường, thị trấn có đường 
ô tô đến trung tâm xã đi lại được bốn mùa; 64,25% 
đường huyện và 42,57% đường cấp xã được cứng hóa; 
có 130/130 xã, phường thị trấn có điện và trên 88,24% 
số hộ dân được sử dụng điện; hệ thống bệnh viện tuyến 
tỉnh, huyện cơ bản được hoàn thiện, 63,1% trạm y tế có 
cơ sở vật chất đạt chuẩn theo bộ tiêu chí quốc gia về 
y tế xã; hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học được 
quan tâm đầu tư nâng cấp, cơ bản đáp ứng nhu cầu học 
tập của nhân dân, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 58,9%; 
các thiết chế văn hóa - xã hội cơ sở tiếp tục được đầu 
tư, xây dựng, nâng cấp đáp ứng ngày một tốt hơn nhu 
cầu đời sống và sinh hoạt của nhân dân. 

Sau hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội XII 
của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
Điện Biên đã thu được nhiều thành quả khá toàn diện 
trên các lĩnh vực: Kinh tế tăng trưởng khá, tốc độ tăng 
trưởng tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn bình quân 
giai đoạn 2016 - 2018 vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra; 
cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu phát huy hiệu 
quả. Hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. 
Chương trình xây dựng nông thôn mới triển khai đồng 
bộ, đạt kết quả quan trọng. Công nghiệp tăng trưởng 
khá, đặc biệt là phát triển thủy điện vừa và nhỏ, đóng 
góp quan trọng cho nguồn thu ngân sách tỉnh. Thu ngân 
sách nhà nước trên địa bàn đạt khá, các ngành dịch vụ, 
thương mại tiếp túc phát triển, hoạt động du lịch có 
bước phát triển. Kết cấu hạ tầng KT-XH được đầu tư; 
diện mạo đô thị, nông thôn có nhiều đổi mới. Các mặt 
văn hóa - xã hội có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng 
giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân nâng lên. Chương 
trình giảm nghèo đạt kết quả tích cực; an sinh xã hội 
được đảm bảo. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân 
dân được cải thiện. Quốc phòng, an ninh đảm bảo, chủ 
quyền biên giới quốc gia giữ vững; tình hình an ninh 
chính trị và trật tự an toàn xã hội ổn định. Quan hệ đối 
ngoại và hợp tác quốc tế tiếp tục mở rộng, phát triển

Một góc của thành phố Điện Biên PhủMột góc của thành phố Điện Biên Phủ
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Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của 
ngành. Trong năm qua, các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh 
tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực quan trọng để các 
cấp, các ngành khắc phục khó khăn thúc đẩy phát triển sản xuất, 
đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, phấn 
đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

ĐiNH ÚT

Sở Kế HoạCH và Đầu Tư ĐIệN BIêN:

đẩy mạNh thi đua 
tạo độNg lực cho phát triểN

Nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng về 
công tác thi đua, ngay từ đầu năm, Sở 
Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện Biên đã 
xây dựng kế hoạch, phát động phong 

trào thi đua và tổ chức triển khai sâu rộng đến từng tập 
thể, cá nhân của các phòng, ban trong cơ quan. 

Trong năm qua, Sở đã triển khai quán triệt sâu sắc 
tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, 
các chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của 
Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Đẩy mạnh 
các phong trào thi đua, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ tinh 
thần quyết tâm khắc phục khó khăn, thực hiện thắng 
lợi các chỉ tiêu KT-XH năm 2017, thiết thực lập thành 
tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. 
Phong trào thi đua yêu nước gắn với cuộc vận động, 
các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa”, “Điện Biên cùng cả nước chung sức 
xây dựng nông thôn mới và Đô thị văn minh”. 

Triển khai rộng rãi tới toàn thể công chức, viên 
chức việc học tập Chỉ thị số 5 của Bộ Chính trị “Về 
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 
phong cách Hồ Chí Minh”. Nghị quyết Trung ương 
4 - khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng: 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ”, Nghị quyết Hội nghị Trung 
ương 5 - Khóa XII “Về phát triển kinh tế tư nhân trở 
thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị 
trường định hướng XHCN”, phấn đấu lập thành tích 

bằng hành động cụ thể, thiết thực trong từng công việc, 
hàng ngày đổi mới với nhiệm vụ được giao.

Tổ chức thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng 
theo kế hoạch đã đề ra, góp phần tích cực hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ chính trị và chương trình công tác 
của Sở. Toàn thể công chức, viên chức đã nghiên cứu 
tích cực các chủ trương chính sách của Nhà nước, của 
các Bộ, ngành Trung ương, của HĐND và UBND tỉnh, 
chính sách về phát triển KT-XH và các văn bản pháp 
luật. Qua các buổi nghiên cứu và học tập, đã giáo dục 
chính trị tư tưởng, xác định lập trường quan điểm cho 
cán bộ, công chức, viên chức đồng thời để mỗi cán bộ, 
công chức, viên chức nắm bắt vận dụng vào công tác 
chuyên môn, nhất là việc vận dụng vào công tác lập 

Ông NguyễN PHi SôNg
Bí thư đảng ủy, giám đốc 

Sở Kế hoạch và đầu tư điện Biên

Trang trại các tầm và cá hồi đã được đầu tư tại huyện 
Tuần Giáo tỉnh Điện Biên
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quy hoạch, kế hoạch phát triển KT-XH trung hạn, ngắn 
hạn của tỉnh và vận dụng vào công tác quản lý đầu tư 
và xây dựng theo chức năng nhiệm vụ được giao. 

Năm 2018, Sở đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo đề 
nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư xem xét bố trí kế hoạch vốn Dự án di dân tái 
định cư thủy điện Sơn La. Xử lý khắc phục sự cố công 
trình san nền, đường giao thông, thoát nước khu tái 
định cư Chi Luông, thị xã Mường Lay.

Trình UBND tỉnh phân bổ chi tiết kế hoạch, chương 
trình mục tiêu tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng 
chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư. 
Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững. 
Thông báo chi tiết danh mục Chương trình mục tiêu, 
Chương trình mục tiêu quốc gia được phép kéo dài thời 
gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2017 sang năm 2018. 

Báo cáo rà soát số liệu điều chỉnh giảm kế hoạch vốn 
và dự thảo thông báo giao chi tiết điều chỉnh giảm KH 
vốn TPCP giai đoạn 2012 - 2015 và 2014 - 2016 tỉnh Điện 
Biên. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư còn phối hợp với 
các Sở, ngành thực hiện báo cáo kết quả thực hiện các 
nhiệm vụ của cơ quan thành viên của các Ban chỉ đạo 
thực hiện các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh. 

Trong năm 2018 đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư và quyết định chủ trương đầu tư cho 25 dự án và 4 dự 
án đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư 
với tổng mức đầu tư đăng ký trên 4900 tỷ đồng. Cấp giấy 
chứng nhận đầu tư điều chỉnh cho 5 dự án, dự ước năm 
2018 có 7 dự án hoàn thành đi vào hoạt động với tổng 
vốn đầu tư đăng ký 114,8 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn 
tỉnh Điện Biên có 150 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng 
ký trên 26 nghìn tỷ đồng, trong đó có 2 dự án trồng Mắc 
ca công nghệ cao tại huyện Mường Nhé, dự án trồng 
Mắc ca kết hợp với trồng rừng, dược liệu và xây dựng 
khu chế biến sản phẩm tại xã Phu Luông và 1 dự án có 
vốn đầu tư nước ngoài là nhà máy chế biến tinh bột sắn. 
UBDN tỉnh đã tích cực chỉ đạo các nhà đầu tư và các cơ 

quan chức năng hoàn tất thủ tục để đẩy nhanh tiến độ 
thực hiện 3 dự án đầu tư theo hình thức đối tác cộng tư 
(PPP), đồng thời đang tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư và 
đã có một số nhà đầu tư lớn đang tham gia nghiên cứu 
như Tập đoàn TH Truemilk, Vietjet, Vingroup, FLC. 

Hiện tại, Sở đang tham mưu chủ trương đầu tư và kế 
hoạch lựa chọn nhà đầu tư cho 9 dự án đầu tư theo hình 
thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng BT, với tổng vốn 
đầu tư khoảng 1.680 tỷ đồng. Qua đánh giá của VCCI về 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2017, theo đó chỉ 
số PCI của tỉnh đạt 60,57 điểm, xếp hạng 48/63 tỉnh, thành 
phố (tăng 5 bậc so với năm 2016). Chỉ số công khai ngân 
sách tỉnh (POBI) năm 2017 tỉnh Điện Biên đứng thứ 13/63 
tỉnh, thành phố. Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh đạt 
24/63, tăng 18 bậc (năm 2016 là 42/63). 

Thành quả đạt được là do Sở đã đẩy mạnh công tác 
thi đua yêu nước, quán triệt đầy đủ sâu sắc đến cấp ủy, 
Lãnh đạo cơ quan tổ chức thực hiện tốt, công tác tuyên 
truyền, phổ biến chính sách về thi đua khen thưởng đã 
được triển khai đồng bộ, phổ biến đầy đủ về nội dung và 
phù hợp với đối tượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính 
trị, chuyên môn đảm bảo chất lượng đúng theo chương 
trình kế hoạch mà Đảng bộ, cơ quan đã đề ra. Đặc biệt 
thông qua việc điều hành quản lý công tác qua mạng 
tin học của cơ quan, đã đảm bảo thực hiện tốt quy chế 
dân chủ trong cơ quan, cải cách thủ tục hành chính, tiết 
kiệm chi ngân sách. Toàn thể công chức, viên chức có tư 
tưởng vững vàng, yên tâm, kiên định với đường lối của 
Đảng và Nhà nước, nội bộ đoàn kết nhất trí cao. Phong 
trào hoạt động của các tổ chức đoàn thể được đổi mới 
và duy trì thường xuyên. Công tác bồi dưỡng, nâng cao 
kiến thức được chú trọng, chất lượng được đảm bảo. 
Thông qua các cuộc phát động phong trào thi đua công 
chức, viên chức trong cơ quan phát huy được tính năng 
động, kịp thời đề xuất những ý kiến hay trong giải quyết 
công việc chuyên môn nhằm đạt hiệu quả cao hơn, chất 
lượng hơn. Từ đó giúp cho lãnh đạo ngành có những giải 
pháp phù hợp với các mặt công tác trong từng giai đoạn, 
góp phần xuất sắc nhiệm vụ được giao

Nhân dân huyện Mường Ảng đã tích cực đầu tư giống cà phê mới cho năng suất cao tại địa phương
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Điện Biên là tỉnh miền núi Tây Bắc, xa trung tâm thủ đô Hà Nội, 
giao thông đi lại khó khăn và nhiều trở ngại, nhất là về mùa mưa lũ. 
Trình độ canh tác và sản xuất của người dân còn hạn chế về nhiều 
mặt… Tuy nhiên, Điện Biên lại được thiên nhiên ưu ái, ban tặng cho 
nhiều núi cao, sông sâu, suối cả và đầm hồ lớn, cùng với độ chia cắt 
chênh cao của địa hình rừng núi, những yếu tố này đã tạo ra cho 
Điện Biên những tiềm năng vô giá để phát triển nguồn năng lượng 
tái tạo từ thiên nhiên.

HươNg LaN

ngành công thương điện biên:
Nỗ Lực kHAi THác, PHáT TRiểN NguồN NăNg LượNg Tái Tạo, 

PHục Vụ cNH-HĐH ĐấT Nước

Ông NguyễN VăN TưởNg
Bí thư đảng ủy, giám đốc 
Sở công Thương điện Biên

Tâm đắc về điều này, ông Nguyễn Văn 
Tưởng, Giám đốc Sở Công Thương Điện 
Biên, người đã gắn bó trọn đời công tác 
với Tây Bắc chia sẻ: “Muốn tăng trưởng 

kinh tế phải thúc đẩy phát triển năng lượng. Năng 
lượng cho cuộc sống, gồm: Xăng dầu, điện, khí, là 
những vật chất thiết yếu phục vụ cho nhu cầu của con 
người, còn muốn phát triển bền vững cho nền công 
nghiệp thì phải khai thác nguồn năng lượng sạch để 
phục vụ sản xuất công nghiệp. Nguồn năng lượng này 
có trong thiên nhiên ở quanh ta. Tại Điện Biên, do có 
độ chênh cao của đồi núi, có nhiều sông sâu, suối lớn, 
nguồn nước dồi dào nên việc phát triển các nhà máy 
thủy điện rất thuận lợi. Bên cạnh đó là mặt hồ rộng có 
thể dùng để phát triển năng lượng mặt trời trên mặt 
nước mà không ảnh hưởng đến diện tích đất canh tác. 
Tận dụng mặt hồ, mái nhà, công sở và trong dân để xây 
dựng các tấm pin mặt trời, khai thác nguồn năng lượng 
tái tạo, phục vụ sản xuất công nghiệp và tiêu dùng một 
cách bền vững”. 

Tuy có nhiều khó khăn, trở ngại, song trong những 
năm qua ngành Công Thương Điện Biên đã nỗ lực 
triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, đẩy mạnh các dự 
án phát triển thủy điện, góp phần tăng trưởng kinh tế 
cho địa phương. Trong năm 2018, dự kiến hoàn thành 
xây dựng và đưa vào vận hành 2 nhà máy thủy điện, 

công suất tăng thêm 13,2 MW. Các công trình thủy 
điện này đang được các nhà đầu tư tích cực đẩy nhanh 
tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng và chấp hành 
tốt các quy định của pháp luật trong vận hành, khai 
thác và thi công xây dựng. Trên địa bàn tỉnh, ngoài 
10 nhà máy thủy điện đang hoạt động phát điện, tổng 
công suất lắp máy 134,1 MW, còn có 15 dự án thủy 
điện đã được cấp giấy chứng nhận chủ trương đầu 
tư với tổng công suất lắp máy 227,2 MW. Trong đó 
có 5 nhà máy đang thi công, 12 dự án được tỉnh cho 
nghiên cứu khảo sát, lập dự án đầu tư, 5 dự án đang 
kêu gọi đầu tư. 

Từ nhận thức đúng về phát triển nguồn năng lượng 
tái tạo là góp phần tăng trưởng kinh tế và đáp ứng nhu 
cầu nguồn năng lượng sạch cho sản xuất công nghiệp, 
hiện nay ngành Công Thương Điện Biên đang nghiên 
cứu để phát triển năng lượng điện mặt trời trên mặt 
nước hồ của thủy điện Trung Thu 30 MW, đồng thời 
triển khai các thiết bị năng lượng điện mặt trời tại các 
nhà cao tầng trong dân cư và công sở để sản xuất năng 
lượng tái tạo, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng 
trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước. 

Theo đánh giá của Viện Năng lượng, nguồn tài 
nguyên năng lượng mặt trời của nước ta vào loại tốt, 
tuy nhiên sự phân bố năng lượng bức xạ không đồng 
đều trên toàn lãnh thổ. Trước đây việc lắp đặt nguồn 
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điện mặt trời chủ yếu phục vụ cấp điện cho các hộ 
gia đình, cơ quan, trường học, bệnh viện… ở khu vực 
miền núi, hải đảo với quy mô nhỏ, độc lập và không 
kết nối với lưới điện quốc gia. Sau khi có quyết định 
11 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế khuyến khích 
phát triển điện mặt trời, đã có nhiều nhà đầu tư quan 
tâm, đăng ký, lập dự án điện mặt trời nối lưới, công 
suất mỗi dự án từ vài chục đến vài trăm MWp. Tính 
đến thời điểm hiện nay, số dự án trong quy hoạch là 
132 dự án, ngoài ra còn có hơn 200 dự án điện mặt 
trời đang đăng ký triển khai. Việt Nam có tiềm năng 
khá tốt về phát triển nguồn năng lượng mặt trời với 
số giờ nắng khoảng 1.600 đến 2.700 giờ/năm, đặc biệt 
là khu vực phía Tây của vùng Tây Bắc có lượng bức xạ 
cao hơn so với các vùng khác, giá trị bức xạ đạt trên 
4,8 kWh/m2/ngày. 

Trong bối cảnh nguồn năng lượng điện cho sản 
xuất và tiêu dùng của cả nước luôn bị thiếu hụt, việc 
phát triển nguồn năng lượng tái tạo là một đòi hỏi tất 
yếu, khách quan, phù hợp với xu hướng phát triển 
trên thế giới, đáp ứng nhu cầu điện năng cho sản 
xuất và kiến thiết đất nước. Điện mặt trời hiện nay 
đang tập trung tại miền Trung và miền Nam, vì vậy 
phát triển năng lượng tái tạo một cách rộng khắp và 
phổ biến trong toàn quốc là một trong những giải 
pháp tăng cường đảm bảo cấp điện trong thời gian tới, 
tránh nguy cơ thiếu điện trong sản xuất công nghiệp 
và tiêu dùng. Điện mặt trời mái nhà có ưu việt là 
nguồn phân tán và tính chất tiêu thụ tại chỗ sẽ làm 
giảm áp lực về phụ tải lưới điện, giảm gánh nặng cho 

nhà nước về đầu tư lưới điện truyền tải, huy động và 
khuyến khích các thành phần sinh hoạt, nhất là khu 
công nghiệp, thương mại dịch vụ đều tham gia vào 
đầu tư cung ứng điện. Trên thế giới hiện nay, công 
nghệ năng lượng tái tạo đang ở giai đoạn phát triển 
vượt bậc, với chi phí phát triển dự án năng lượng tái 
tạo nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng, ngày 
càng cạnh tranh so với các nguồn năng lượng truyền 
thống. Nhờ có sự phát triển về công nghệ, tăng hiệu 
quả kinh tế và cạnh tranh trong sản xuất, cung ứng 
thiết bị, dịch vụ… Đây là cơ hội vô cùng tốt cho Việt 
Nam để nắm bắt kịp thời và định hướng phát triển, 
đa dạng hóa, tự chủ nguồn cung cấp điện, đảm bảo 
phục vụ an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, thúc đẩy 
sản xuất phát triển. 

Trên địa bàn Tây Bắc, với địa hình 80% là rừng 
núi, việc ngành Công Thương Điện Biên đang nỗ lực 
triển khai dự án tận dụng các lòng hồ, mái nhà để 
phát triển năng lượng điện mặt trời là một việc làm 
có ý nghĩa rất thiết thực góp phần tích cực vào đảm 
bảo an ninh năng lượng cho sản xuất công nghiệp và 
tiêu dùng, đẩy mạnh CNH-HĐH nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh Điện Biên và khu vực Tây Bắc 
nói chung. Rất mong được sự quan tâm của lãnh đạo 
và chính quyền các cấp cùng chung tay vào cuộc đưa 
nhanh tốc độ triển khai các dự án điện mặt trời trên 
diện rộng và phổ biến, đáp ứng nhu cầu điện năng của 
quốc gia, góp phần tăng trưởng KT-XH trong thời kỳ 
hội nhập quốc tế

Tại Lễ bế mạc Hội chợ Thương mại quốc tế vùng Tây Bắc tại 
tỉnh Điện Biên

Gian hàng của nước bạn Lào tại Hội chợ triển lãm
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Năm 2018, Thành ủy Điện Biên Phủ đã xác định các mục tiêu cần 
phải được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo gồm: Các dự án trọng điểm, 
quản lý và phát triển đô thị, quản lý và sử dụng đất đai, thu ngân 
sách, cải cách hành chính, đảm bảo quốc phòng – an ninh, xây dựng 
và củng cố hệ thống chính trị, xây dựng nông thôn mới. Trong bối cảnh 
còn gặp nhiều khó khăn song với sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, 
sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc, đã 
đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

XuâN TrườNg

thành ủy điện biên Phủ: Phấn đấu Là trung tâm
kiNH Tế - cHíNH TRị - VăN HóA - Xã Hội 

Và THươNg Mại - Du LịcH VùNg Tây bắc

Ông NguyễN KHắc QuâN
Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy thành phố 
điện Biên phủ

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, các chỉ tiêu 
về kinh tế - xã hội cơ bản đạt và vượt kế 
hoạch. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng 
định hướng: Thương mại - dịch vụ 63,51%, 

công nghiệp - xây dựng 33,7%, nông - lâm - thủy sản 
2,79%. Tổng sản phẩm bình quân trên địa bàn ước đạt 
3.800 USD/người/năm.

Hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển 
ổn định.Các loại hình dịch vụ đa dạng, chất lượng được 
nâng lên. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ 
thương mại ước đạt 4.785 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch 
(tăng 374,16 tỷ so với năm 2017). Khách tham quan du 
lịch 408.000 lượt (tăng 48.000 lượt so với năm 2017), 
doanh thu ước đạt 489,6 tỷ đồng (tăng 57,6 tỷ đồng so 
với năm 2017). 

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - TTCN ước đạt 
1075 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch (tăng 90,12 tỷ so với 
năm 2017). Nghiệm thu các đề án khuyến công quốc 
gia và khuyến công địa phương cho 2 đơn vị sản xuất, 
kinh doanh với tổng kinh phí hỗ trợ 300 triệu đồng. 

Giải phóng mặt bằng và xây dựng cơ bản: Lập, thẩm 
định, phê duyệt 63 phương án bồi thường, hỗ trợ tái 
định cư với tổng kinh phí trên 60 tỷ đồng; thu hồi 9,6 
ha đất để thực hiện các dự án. Tổng giá trị đầu tư xây 
dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 1.464 tỷ đồng, đạt 
101% kế hoạch (tăng 14 tỷ đồng so với năm 2017). Tiếp 

tục thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa 
bàn thành phố. Hoàn thành 98% giá trị gói thầu cải tạo, 
nâng cấp hạ tầng đường Võ Nguyên Giáp; 67% giá trị 
gói thầu đường tổ dân phố 21 phường Him Lam; 86% 
giá trị gói thầu đường nội thị phường Thanh Bình; 50% 
giá trị gói thầu cầu treo bản Him Lam II; 60% giá trị gói 
thầu đường 60m. 

Sản xuất - lâm nghiệp - thủy sản đạt 210 tỷ đồng 
đạt 101% kế hoạch (30,34 tỷ đồng so với năm 2017). 
Tổng sản lượng lương thực 7.614 tấn, đạt 108,6% kế 
hoạch. Duy trì diện tích, sản lượng nuôi trồng thủy 
sản, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; thực hiện 
tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch 
bệnh lớn xảy ra. Chủ động phòng chống thiên tai; 
quản lý bảo vệ rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt 26%. Khai 
thác mủ cao su ước đạt 39 tấn (tăng 21 tấn so với năm 
2017); sản lượng cà phê ước đạt 48,5 tấn. Duy trì và 
nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới tại 
xã Thanh Minh và xã Tà Lèng; lựa chọn, đăng ký 4 tổ 
dân phố, bản thực hiện xây dựng “nông thôn mới kiểu 
mẫu” đến năm 2020. 

Công tác thu ngân sách đảm bảo thu đúng, đủ và 
kịp thời. Tổng thu ngân sách ước đạt 631,623 tỷ đồng, 
trong đó thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 292,955 tỷ 
đồng, đạt 115% kế hoạch tỉnh giao, đạt 109% kế hoạch 
thành phố giao. Tổng chi ngân sách ước thực hiện 
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572,723 tỷ đồng, đạt 121,5% kế hoạch. Thực hiện công 
tác chi ngân sách đảm bảo quy định và dự toán giao.

Quản lý quy hoạch - kiến trúc đô thị, thành phố đã 
hoàn thiện hồ sơ Chương trình phát triển đô thị thành 
phố Điện Biên Phủ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 
trình UBND tỉnh phê duyệt. Phối hợp với Sở Xây dựng 
thỏa thuận quy hoạch và ban hành quyết định về việc phê 
duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch một số lô đất thuộc 
quy hoạch chi tiết khu chức năng liền kề đường vành đai 
II thành quy hoạch chi tiết khu tái định cư Noong Bua và 
dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch 
sinh thái Huổi Phạ, phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng 
khu đất xây dựng trường mầm non Nam Thanh.

Công tác giáo dục - đào tạo, tiếp tục thực hiện kế 
hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2011-2020. Kiện 
toàn cán bộ quản lý, giáo viên các trường học. Năm 
học 2017-2018, toàn thành phố có 35 trường học (2 
trường mầm non tư thục) với 14.046 học sinh, trong 
đó có 31 trường đạt chuẩn quốc gia (công nhận mới 3 
trường). Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục các cấp.
Huy động 100% trẻ trong độ tuổi vào lớp 1. Học sinh 
tiểu học chuyển lớp đạt 99,9%. Học sinh THCS chuyển 
lớp đạt 99,9%. Duy trì và nâng cao các tiêu chí trường 
đạt chuẩn quốc gia; chất lượng dạy và học.Thành phố 
dẫn đầu toàn tỉnh về số lượng và chất lượng học sinh 
giỏi các cấp.

Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách xã hội. 
Chi trả trợ cấp cho trên 4.000 lượt đối tượng chính sách, 
người có công, 7.200 lượt đối tượng bảo trợ xã hội; tổng 
số tiền trên 13 tỷ đồng. Làm mới, sửa chữa nhà cho 35 
đối tượng chính sách, số tiền 740 triệu đồng, chi trả 63,34 

triệu đồng cho 54 cá nhân có thành tích tham gia kháng 
chiến. Thăm hỏi, tặng 2.200 suất quà nhân dịp Lễ, Tết và 
ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, số tiền gần 1 
tỷ đồng. Cấp 1900 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo 
trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo. Công tác giảm nghèo 
đạt kết quả tích cực. Điều tra, rà soát, cấp 113 giấy chứng 
nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. Hỗ trợ tiền điện cho hộ 
nghèo, hộ cận nghèo số tiền 15,68 triệu đồng. Cấp phát 
trên 7.200 kg gạo cho hộ nghèo, trẻ em tàn tật có hoàn 
cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và dịp giáp 
hạt. Thành phố hiện còn 57 hộ nghèo, chiếm 0,38%. Cai 
nghiện tại cộng đồng cho 47 trường hợp, đạt 94% kế 
hoạch tỉnh giao; đưa 16 đối tượng nghiện ma túy có tiền 
án vào Trung tâm giáo dục lao động xã hội của tỉnh, đạt 
200% kế hoạch. Duy trì điều trị bằng Methadone cho 505 
đối tượng. Hỗ trợ đào tạo nghề, cho vay vốn phát triển 
sản xuất, tạo việc làm mới cho 2230 lao động, đạt 101% 
kế hoạch. Thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế, bảo 
hiểm xã hội. Thu bảo hiểm xã hội ước đạt 176 tỷ đồng 
(đạt 100% kế hoạch), chi trả cho các đối tượng hưởng 
lương hưu số tiền 369 tỷ đồng…

Thành phố Điện Biên hôm nay đã khoác lên mình 
một diện mạo, sắc thái mới. Để xứng đáng với vị trí là 
trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và du lịch 
thương mại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân 
tộc trong thành phố đang ra sức thi đua, nỗ lực phấn 
đấu đưa thành phố ngày càng tăng trưởng và phát triển, 
trở thành đô thị loại II trong tương lai gần. Với niềm tin 
và sức sống mới, cùng với sự quan tâm của tỉnh và Trung 
ương, chắc chắn rằng thành phố Điện Biên sẽ cất cánh 
bay vươn lên những tầm cao mới trong thời kỳ CNH-
HĐH đất nước

Toàn cảnh đồi A1, chứng tích lịch sử tại thành phố Điện Biên PhủChùa Linh Quang địa điểm du lịch tâm linh của thành phố 
Điện Biên Phủ
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Là một ngành có nét đặc thù là quản lý vật chất, tài sản, tiền vốn của 
Nhà nước, đòi hỏi ở mỗi cán bộ viên chức trong ngành phải có tâm 
sáng, lòng trong và trung thực tuyệt đối. Nhận thức rõ điều này, 
trong những năm qua công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán 
bộ, đảng viên, công chức và người lao động luôn được Đảng ủy, lãnh 
đạo ngành coi trọng và thực hiện tốt các quy định hướng dẫn của 
các cấp ủy Đảng. Qua đó đã nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của 
ngành và phẩm chất cán bộ công chức, giữ vững kỷ cương, kỷ luật 
góp phần phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các 
chính sách an sinh xã hội và an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh, 
hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.

PHươNg Lê

ngành tài chính điện biên: 

Xây DựNg NềN Tài cHíNH MiNH bạcH
ĐáP ứNg NHu cầu PHáT TRiểN TRoNg THời Hội NHậP

Ông Hà QuaNg TruNg
Bí thư đảng ủy,

giám đốc Sở Tài chính điện Biên

Trong nhiều lĩnh vực công tác của ngành 
tài chính đã đạt được, trong năm qua, 
đặc biệt về nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn ước đạt 116,43% dự 

toán. Hầu hết các chỉ tiêu thu ước thực hiện đều đạt 
và vượt dự toán HĐND tỉnh giao, 10/10 huyện, thị xã, 
thành phố hoàn thành dự toán giao. Kết quả thu đã 
phản ánh đúng việc tham mưu xây dựng dự toán thu 
ngân sách địa phương sát hợp, sự chỉ đạo tích cực, sự 
nỗ lực cố gắng của ngành Thuế, Hải quan và hệ thống 
ngành tài chính, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng chi 
của tỉnh.

Cùng với đó, nhiệm vụ chi ngân sách cơ bản đáp 
ứng thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an 
ninh quốc phòng, thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội, xóa đói giảm nghèo, tăng cường quan hệ hợp 
tác với nước bạn Lào. Đối với các nguồn kinh phí trung 
ương bổ sung trong năm, ngành đã thực hiện tốt chức 
năng phối hợp và tham mưu với tỉnh phân bổ nguồn 
kinh phí và cân đối bố trí tăng thêm từ ngân sách cấp 
tỉnh cho các ngành, các huyện, thị xã, thành phố để 
thực hiện các nhiệm vụ được giao. Kịp thời sử dụng 
nguồn dự phòng ngân sách tỉnh, thực hiện phòng chống 
dịch bệnh và khắc phục hậu quả thiên tai… 

Đối với các khoản chi các chế độ chính sách phát 
sinh, trong năm, ngành đã tham mưu với UBND tỉnh 
chỉ đạo các ngành, các huyện, thị xã xây dựng nhu cầu 
kinh phí thực hiện, tổng hợp, báo cáo Bộ tài chính, các 
bộ ngành trung ương để được bổ sung kinh phí kịp thời, 
triển khai thực hiện chính sách cho các đối tượng thụ 
hưởng. Đồng thời là cơ sở để xây dựng dự toán ngân 
sách địa phương năm 2019.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Luông Pha Băng Si Sụ Phăn Si Sạ 
Vặt, nước CHDCND Lào trao quà cho Sở Tài chính Điện Biên
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Năm 2018 toàn ngành Tài chính đã chủ động đề 
xuất, tham mưu với tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong 
việc quản lý điều hành ngân sách, tập trung phấn đấu 
thực hiện nghiêm và đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp 
tài chính - ngân sách, kế hoạch phát triển KT-XH mà 
HĐND, UBND đã đề ra. Điều hành quyết liệt thu, chi 
ngân sách địa phương. Quản lý giá cả, quyết toán dự 
án hoàn thành, thanh tra tài chính, quản lý tài sản công, 
tài chính doanh nghiệp… Triển khai và thực hiện đầy 
đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, tạo được sự 
đồng thuận của xã hội vào sự lãnh đạo của các cấp ủy 
Đảng và Nhà nước. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2019, ngành 
xác định mục tiêu: Tập trung huy động tối đa các 
nguồn lực của nhà nước, tham mưu kịp thời đối với 
UBND tỉnh trong việc quản lý điều hành ngân sách triệt 
để tiết kiệm, hiệu quả. Ưu tiên đảm bảo các chính sách 
chi thường xuyên, an sinh xã hội, tăng cường cải cách 
thủ tục hành chính nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, 
đảm bảo quốc phòng an ninh, giảm nghèo bền vững, 
xây dựng nông thôn mới và thực hiện các mục tiêu, 
nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, 
Nghị quyết HĐND đã đề ra.

Từ mục tiêu tổng quát đó, ngành đã triển khai các 
giải pháp hiệu quả như: Tăng cường quản lý điều hành 
ngân sách, phối hợp với các cơ quan thu, các ngành, 
các cấp tổ chức thu đúng, thu đủ kịp thời vào ngân 
sách. Tổ chức quản lý - khai thác tốt các nguồn thu mới 
phát sinh, có kế hoạch - xây dựng nguồn thu mới ổn 
định lâu dài, nguồn thu mang thế mạnh của một tỉnh 
miền núi là tài nguyên - rừng, tài nguyên nước - thủy 
điện. Đẩy mạnh giải ngân thanh toán các nguồn vốn 
đầu tư, thông qua đầu tư để tập trung thu ngân sách. 
Thực hiện tốt việc tạo quỹ đất hợp lý đấu giá tăng 
nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức dự toán thu đã được HĐND tỉnh 
giao. Thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, nhóm giải 
pháp trong chỉ đạo điều hành phát triển KT-XH đảm 
bảo quốc phòng - an ninh năm 2019 của UBND tỉnh. 

Khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư từ 
Trung ương. Tích cực kêu gọi, thu hút đầu tư của Nhà 
nước, doanh nghiệp, các tỉnh bạn, các nhà hảo tâm. 
Với mục tiêu Điện Biên với cả nước, cả nước với Điện 
Biên, thiết thực chào mừng kỷ niệm 65 năm chiến thắng 
Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm ngày 
thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành 
lập Đảng bộ tỉnh(10/10/1949 - 10/10/2019), bằng nhiều 
hình thức và phương thức vận động hợp lý, vì mục tiêu 

phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, xóa 
đói giảm nghèo và an sinh xã hội… ngành đã tham mưu 
kịp thời cho tỉnh cùng với các ngành có liên quan phân 
bổ quản lý sử dụng có hiệu quả nguồn vốn đầu tư của 
địa phương một cách hiệu quả và minh bạch, đề xuất 
với tỉnh những công trình dự án kém hiệu quả cần cắt 
giảm để tập trung bố trí cho những công trình dự án 
thiết thực, tham gia cùng với Sở Kế hoạch và Đầu tư cơ 
chế lồng ghép các nguồn vốn và thực hiện lồng ghép 
trên địa bàn theo nguyên tắc, trình tự lập dự toán, giải 
ngân, thanh quyết toán các nguồn vốn.

Là một tỉnh miền núi, biên giới, nguồn thu còn nhiều 
hạn chế, trong khi đó việc chi thường xuyên lại rất cao, 
cùng với các khoản chi bất thường do điều kiện thời tiết 
khí hậu, mưa bão và những diễn biến bất lợi, ảnh hưởng 
đến đời sống nhân dân trong địa phương. Vì vậy nhiệm 
vụ tài chính - ngân sách năm 2019 rất nặng nề và khó 
khăn, đòi hỏi cần có sự tập trung chỉ đạo quyết liệt, sự 
đoàn kết, đồng thuận của cán bộ công chức. Song với 
tinh thần vượt khó của toàn ngành, với sự ủng hộ của 
cộng đồng các doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương, 
sự quan tâm sâu sát của Tỉnh ủy, UBND, HĐND và Bộ 
Tài chính cùng với phương pháp lãnh đạo khoa học, bài 
bản, năng động, sáng tạo, nhạy bén của lãnh đạo đơn 
vị, tin rằng ngành Tài chính Điện Biên sẽ giành được 
nhiều thành công mới, thắng lợi mới, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là cơ quan tham 
mưu đắc lực về tài chính cho lãnh đạo tỉnh, góp phần 
đẩy mạnh phát triển KT-XH địa phương trong thời kỳ 
CNH-HĐH và hội nhập kinh tế quốc tế

Sở Tài chính Điện Biên đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ 
trao tặng
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Để triển khai và hoàn thành các chỉ tiêu 
nhiệm vụ được UBND tỉnh, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường giao, ngay từ đầu 
năm, Sở Tài nguyên và Môi trường ban 

hành Kế hoạch công tác thi đua, khen thưởng năm 
2018, phát động thi đua theo chuyên đề “Hành động 
để giảm thiểu ô nhiễm nhựa và ni lon”. 

Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh Điện 
Biên về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát 
hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa 
bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015 - 2020. Phong trào thi 
đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai 
đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “cả nước chung 
tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” giai 
đoạn 2016 - 2020; phong trào thi đua “Doanh nghiệp 
Việt Nam hội nhập và phát triển” đến năm 2020; Kế 
hoạch triển khai, thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018. 

Đối với công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng 
các điển hình tiên tiến, Sở đã xây dựng Kế hoạch, bồi 
dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô 
hình mới, nhân tố mới, với tiêu chí chung là gương điển 
hình tiên tiến phải là những tập thể, cá nhân có thành 
tích tiêu biểu, xuất sắc trong lao động, sản xuất, học 
tập, công tác; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu trong các 
phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tích cực tham gia các 
phong trào thi đua xây dựng và phát triển ngành tài 
nguyên và môi trường trên địa bàn gắn với việc thực 
hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Trong năm qua, Sở đã hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh 
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 
đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Điện Biên, đã được 
Chính phủ phê duyệt, tham mưu kịp thời công tác giao 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điện Biên là cơ quan chuyên 
môn thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu giúp 
UBND tỉnh quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường gồm: 
Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi 
trường, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, đo đạc bản đồ, viễn 
thám. Quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh 
vực thuộc phạm vi chức năng của Sở. 

PHươNg Lê

Sở tài nguyên và môi trường điện biên:
QuảN Lý cHặT Tài NguyêN, kHoáNg SảN 

Và MÔi TRườNg, góP PHầN PHáT TRiểN kT-XH

Ông NgôN Ngọc KHuê
phó giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường điện Biên

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra quy hoạch thực địa
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đất, cho thuê đất, thu hồi đất và chuyển mục đích sử 
dụng đất được thực hiện đúng trình tự theo quy định 
của Luật đất đai đáp ứng được nhu cầu sử dụng đất 
của các dự án. Cụ thể, giao đất tại 11 vị trí với diện tích 
là 602,5 ha. Thu hồi đất của 5 tổ chức sử dụng đất do 
không còn nhu cầu sử dụng giao cho địa phương quản 
lý với diện tích 3,5 ha, cho thuê đất tại 19 vị trí với diện 
tích 21,02 ha, gia hạn thuê đất tại 10 vị trí với diện tích 
1,88 ha, ký 25 hợp đồng thuê đất với diện tích 76,5 ha. 

Việc định giá đất cụ thể đã được tổ chức thực hiện, 
đảm bảo kịp thời, đáp ứng tiến độ của các dự án.Trình 
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch định giá đất cụ thể 
năm 2018. Trình Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh thẩm 
định và trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất cụ thể của 
các dự án triển khai năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, 
trình UBND tỉnh phê duyệt 34 phương án xác định giá 
đất cụ thể. Tổng diện tích đưa vào đấu giá trên địa bàn 
các huyện là 1,69 ha với số tiền thu nộp ngân sách nhà 
nước 70,49 tỷ đồng.

Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã thực 
hiện lập, thẩm định, trình phê duyệt 33 phương án bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư, diện tích đất 201 ha, của 
2070 lượt hộ gia đình cá nhân và 8 tổ chức với tổng số 
tiền 138.229 triệu đồng. Cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất, tính lũy kế đến thời điểm hiện tại toàn tỉnh 
đã cấp cho các tổ chức và hộ gia đình, cá nhân trên 
toàn tỉnh là 233.663 giấy với diện tích là 587.048 ha, đạt 
92,72% so với diện tích cần cấp.

Trong năm 2018, tham mưu trình UBND cấp 03 
giấy phép khai thác vật liệu xây dựng, điều chỉnh 01 
giấy phép khai thác khoáng sản, xác định 02 vị trí đăng 
ký khai thác, thu hồi khoáng sản trong phạm vi diện 
tích đất dự án, chuyển nhượng quyền khai thác khoáng 
sản đối với 01 điểm mỏ. Thẩm định tính tiền cấp quyền 
khai thác khoáng sản đối với 4 điểm mỏ và 2 vị trí đăng 
ký khai thác, tận dụng khoáng sản trong phạm vi diện 
tích đất dự án với tổng số tiền cấp quyền khai thác 
khoáng sản được phê duyệt là 4.814 triệu đồng.

Triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày môi 
trường thế giới. Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch bảo 
vệ môi trường và dự toán ngân sách sự nghiệp môi 
trường tỉnh Điện Biên năm 2019, xây dựng báo cáo 
chuyên đề hiện trạng môi trường nước tỉnh Điện Biên 
năm 2018. 

Quản lý chặt chẽ tài nguyên, khoáng sản và môi 
trường, tham mưu kịp thời cho tỉnh về những biến động 
trong sử dụng đất đai của các tổ chức và cá nhân, nỗ 
lực tìm nhiều giải pháp hiệu quả, nhằm nâng cao tính 
pháp lý trong quản lý địa chính, tài nguyên khoáng sản 
và môi trường, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế của 
địa phương. Ngành Tài nguyên môi trường đã thật sự 
là cơ quan tham mưu tin cậy của tỉnh, đáp ứng mọi 
yêu cầu nhiệm vụ được giao phó, góp phần thực hiện 
thắng lợi các mục tiêu KT-XH của địa phương mà Nghị 
quyết đã đề ra

Cầu Mường Thanh trên dòng sông Nậm Rốn đã được xử lý đảm bảo môi trường trong xanh
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Mai anh

NGàNH GIao THôNG ĐIệN BIêN:

đoàN kết sáNg tạo, Nỗ lực vượt khó 
vì NhữNg cuNg đườNg thôNg suốt

Sở GTVT Điện Biên được giao quản lý 6 
tuyến Quốc lộ, 4 tuyến tỉnh lộ với 801,6 km 
(trong đó: Quốc lộ 620,9 km, tỉnh lộ 180,7 
km) là các tuyến huyết mạch, có tầm quan 

trọng đặc biệt phục vụ phát triển KT-XH và bảo đảm 
quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh. Công tác quản 
lý, bảo trì đường bộ luôn được quan tâm đặc biệt, nhằm 
đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn trong mọi tình 
huống bằng việc bảo trì đảm bảo êm thuận, tăng cường 
kiểm tra phát hiện ngăn chặn các hiện tượng vi phạm 
công trình đường bộ, các vị trí đấu nối trái phép vào 
Quốc lộ, kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng và bổ 
sung hệ thống cọc tiêu, biển báo, hộ lan tôn song… Kết 
quả năm 2018, công tác bảo dưỡng thường xuyên kế 
hoạch chi được duyệt: 31,205 tỷ đồng, thực hiện 31,205 
tỷ đồng đạt 100% kế hoạch. Công tác sửa chữa định 
kỳ kế hoạch chi được duyệt 101,920 tỷ đồng, thực hiện 
123,805 tỷ đồng, đạt 121,47% kế hoạch. 

Công tác đảm bảo giao thông trong mùa mưa lũ 
là khâu quan trọng luôn được ngành quan tâm. Sở đã 
thường xuyên chủ động kiểm tra, rà soát tất cả các vị 
trí sung yếu, nguy cơ sụt sạt cao trên tất cả các tuyến, 
để xây dựng phương án phòng, chống khắc phục hậu 
quả lụt, bão và đảm bảo giao thông sát với thực tế yêu 
cầu. Đôn đốc và chỉ đạo các đơn vị quản lý đường bộ, 
các nhà thầu đang thi công xây dựng phương án và 
thực hiện và các biện pháp nhằm chủ động, kịp thời 
khắc phục hư hỏng do thiên tai gây ra. Do vậy trên các 

tuyến đường sở được giao quản lý đã không để xảy ra 
tình trạng ách tắc giao thông kéo dài, phục vụ tốt nhu 
cầu phát triển kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc 
phòng an ninh. Kết quả thực hiện công tác khắc phục 
sự cố đảm bảo giao thông với tổng kinh phí khoảng 
47,9 tỷ đồng. 

Trong năm 2018, Sở GTVT đã thực hiện thẩm định 
21 công trình, dự án đầu tư xây dựng giao thông do 
UBND cấp huyện và các chủ đầu tư trình đảm bảo 
đúng thời gian quy định, tuân thủ quy hoạch và tiêu 
chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm chi phí đầu tư xây dựng 14,34 
tỷ đồng so với giá trị chủ đầu tư trình duyệt, chủ động 

Là tỉnh miền núi biên giới vùng cao, 85% là rừng núi, giao thông quanh co, gấp khúc, lên đèo 
xuống vực, mùa mưa bão năm nào cũng sạt lở đường xá, lũ ống lũ quét làm hư hỏng biết bao 
công trình hạ tầng giao thông… Tất cả những khó khăn đó luôn chất chồng và thường nhật 
diễn ra, đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động giao thông vận tải của ngành. Trong 
điều kiện đó, ngành đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tận dụng thời cơ, thuận 
lợi, khắc phục khó khăn CBCNV - NLĐ trong toàn ngành đã nỗ lực, phấn đấu hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ năm 2018.

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn kiểm tra tiến độ thi công Dự án 
Đường 60m và hạ tầng kỹ thuật khung
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đề xuất những ý kiến và giải pháp thiết kế hạn chế các 
thất thoát trong đầu tư xây dựng cơ bản, nâng cao hiệu 
quả vốn đầu tư. Thường xuyên phối hợp với các chủ 
đầu tư, kiểm tra kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Thực hiện phương châm nhà nước và nhân dân 
cùng làm và lồng ghép với các chương trình 30a, 135, 
chương trình nông thôn mới, đề án sắp xếp, ổn định 
dân di cư tự do huyện Mường Nhé. Các chương trình 
ODA từ các nguồn vốn hỗ trợ như WB, JIKA… Sở đã 
phối hợp với các huyện, thị thực hiện các biện pháp thu 
hút vốn để đầu tư phát triển và cải tạo, nâng cấp hệ 
thống giao thông nông thôn. Trong năm 2018, đã thực 
hiện nâng cấp, cải tạo được 110 km đường GTVT, đầu 
tư 02 cầu, 04 ngầm tràn liên hợp. Toàn tỉnh có 130 xã, 
phường thị trấn có đường ô tô đến trung tâm. Trong 
đó số xã, phường, thị trấn có đường ô tô đến trung tâm 
xã đi lại được các mùa trong năm (121 xã, phường, thị 
trấn), chiếm 93,07%, số xã có đường ô tô đến trung tâm 
xã đi lại được mùa khô (9 xã), chiếm 6,93%. 

Sở GTVT cũng phối hợp với UBND các huyện, 
thị rà soát, đánh giá tình hình thực hiện, mức độ hoàn 
thành tiêu chí đường giao thông nông thôn trong 
chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới. 
Thường xuyên cử cán bộ tham gia vào các đoàn công 
tác của tỉnh trong việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực 
hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông 
thôn mới của các huyện khi có yêu cầu của UBND tỉnh. 
Kết quả trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh có thêm 5 xã 
đạt tiêu chí số 2 về giao thông, đưa tổng số xã đạt tiêu 
chí số 2 về giao thông đến thời điểm hiện tại là 26 xã. 

Tỉnh Điện Biên được Bộ giao thông vận tải phê 
duyệt Dự án đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý 
tài sản đường địa phương. Dự án LRAMP tại các quyết 
định số 622/QĐ-BGTVT ngày 2/3/2016.Số 1698/QĐ-
BGTVT ngày 15/6/2017. Tổng cục Đường bộ Việt Nam 
phê duyệt 60 công trình cầu, cống, đến nay đã hoàn 
thành 13 công trình đưa vào khai thác sử dụng, năm 
2018 khởi công 37 công trình, hiện đang triển khai thi 
công. Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh có công văn 
số 3668/UBND-TH, ngày 14/12/2018 đề nghị Bộ GTVT, 
Tổng cục Bưu điện Việt Nam ưu tiên sử dụng nguồn 
vốn dư của dự án LRAMP để thực hiện đầu tư 14 cầu 
dân sinh, đến nay đã được Bộ GTVT chấp thuận 1/14 
cầu (cầu Huổi Hạ), Sở GTVT sẽ tiếp tục đề nghị cấp có 
thẩm quyền cho phép đầu tư 13 cầu còn lại. 

Công tác an toàn giao thông được đặt lên hàng đầu, 
trong năm, Sở đã tổ chức đồng bộ các giải pháp trọng 

tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo điều 
kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông. Làm tốt 
4 giải pháp tuyên truyền, giáo dục, đầu tư quan tâm 
hạ tầng giao thông. Xử lý 32 điểm đen, 8 điểm tiềm ẩn 
nguy cơ gây tai nạn giao thông. Tăng cường tuần tra 
xử lý nghiêm vi phạm. Hạn chế tai nạn giao thông đến 
mức thấp nhất, không để tai nạn giao thông đặc biệt 
nghiêm trọng và tai nạn giao thông thủy nội địa xảy ra 
trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2018, mặc dù còn nhiều khó khăn song với sự 
nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ công chức viên chức 
lao động ngành GTVT dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ 
cùng với việc chỉ đạo triển khai quyết liệt, linh hoạt của 
lãnh đạo Sở, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch 
đã được chủ động nghiên cứu, tham mưu xây dựng 
và tổ chức thực hiện, ý kiến thẩm định các dự án góp 
phần sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng 
các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Công tác 
quản lý bảo trì đường bộ đã có chuyển biến tích cực, 
hiệu quả quản lý nhà nước được tăng cường. Các hoạt 
động kinh doanh vận tải được quản lý nhà nước được 
quản lý chặt chẽ. Các dự án đầu tư xây dựng cơ bản 
đã được tập trung triển khai quyết liệt, đẩy mạnh tiến 
độ thi công, tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng. 
Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm quy định 
về trọng tải xe đã đạt kết quả tích cực, được dư luận xã 
hội đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Công tác tổ chức 
bộ máy và cán bộ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, 
thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo được đẩy mạnh.

Những kết quả đạt được trên đây đã góp phần cùng 
các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc đẩy nhanh 
tốc độ phát triển KT-XH, giữ vững quốc phòng - an 
ninh, xóa đói giảm nghèo ở địa phương 

Cầu Hang Tôm bắc qua sông Đà nối 2 tỉnh Điện Biên và 
Lai Châu
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XuâN TrườNg

ngành y tế điện biên:
THàNH Quả ĐạT Được NHờ Đẩy MạNH PHoNg TRào 

THi ĐuA SáNg kiếN Và THực HàNH TiếT kiệM
Tuy là tỉnh miền núi biên giới, xa trung tâm Thủ đô, giao thông đi lại 
khó khăn, nhất là về mùa mưa bão, song được sự quan tâm thiết thực 
của Trung ương, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan ban ngành 
trong tỉnh, cùng với việc đẩy mạnh các phong trào thi đua sáng kiến 
và thực hành tiết kiệm, ngành Y tế Điện Biên đã thu được nhiều thành 
quả rất đáng khích lệ.

Ông Triệu ĐìNH THàNH
Bí thư đảng ủy, 

giám đốc Sở Y tế điện Biên

Trong những năm qua, mạng lưới khám, 
chữa bệnh từ tỉnh đến xã được quan tâm 
đầu tư, từng bước nâng cấp về cơ sở vật 
chất và trang thiết bị. Chất lượng dịch vụ 

khám chữa bệnh từng bước được cải thiện. Thực hiện 
đầy đủ các quy định về thủ tục khám chữa bệnh tại 
các tuyến. Đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho 
người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính 
sách. Sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ 
cho công tác chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện. Kết 
quả thực hiện các chỉ tiêu khám chữa bệnh cơ bản đạt 
so với KH và giảm so với cùng kỳ. Cụ thể, đã khám 
bệnh cho trên 994.000 lượt bệnh nhân, đạt 99,9% KH và 
giảm 11,9% so với cùng kỳ. Điều trị nội trú trên 101.000 
lượt, đạt 100% KH và giảm 11,4% so với cùng kỳ. Điều 
trị ngoại trú cho trên 7.600 lượt, đạt 99,3% KH và tăng 
26,9% so với cùng kỳ. Kê đơn cấp thuốc tuyến xã cho 
trên 330.000 lượt, đạt 94,3% KH và giảm 21,9% so với 
cùng kỳ, công suất sử dụng giường bệnh đạt 100%. 

Từ thực tiễn trong nhiều năm qua đã cho thấy công 
tác khám chữa bệnh y học cổ truyền được thực hiện 
ngày càng có hiệu quả, đặc biệt sự kết hợp giữa y học 
cổ truyền và y học hiện đại. Bệnh viện YHCT tỉnh đã 
ứng dụng một số phương pháp điều trị mới, hiệu quả 
và phát huy tác dụng của các máy móc thiết bị hiện đại 
trong điều trị, đã thu hút được nhiều người bệnh đến 
khám và điều trị. Đồng thời, tăng cường công tác chỉ 
đạo tuyến và chuyển giao kỹ thuật như: châm cứu, xoa 
bóp, bấm huyệt cho cán bộ y tế thuộc Trung tâm Y 
tế huyện, thị xã, thành phố, y sĩ y học cổ truyền tuyến 
xã và phát triển vườn thuốc nam tại các trạm y tế xã. 

Tăng cường công tác truyền thông giáo dục về lĩnh vực 
y dược cổ truyền. Kết quả đã khám chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại cho trên 
262.588 lượt bệnh nhân, tỷ lệ khám chữa bệnh bằng y 
học cổ truyền và kết hợp với y học hiện đại, đạt 26,4%. 

Cùng với công tác đào tạo nguồn nhân lực, ngành 
Y tế Điện Biên đã huy động mọi nguồn lực đầu tư trang 
thiết bị và cơ sở hạ tầng. Năm 2018, ngành Y tế quản lý 
và thực hiện 15 dự án đầu tư xây dựng. Từ các nguồn 
vốn xổ số kiến thiết, nguồn EU, cân đối ngân sách địa 
phương, chương trình mục tiêu đầu tư và phát triển 
hệ thống y tế, nguồn ODA và hỗ trợ, viện trợ. Đã xây 
dựng các danh mục đầu tư xây mới 20 trạm y tế và 
nâng cấp, sửa chữa 20 trạm y tế trên địa bàn tỉnh và đề 
xuất đầu tư từ Dự án “Chương trình Đầu tư phát triển 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tặng quà cho đồng 
bào dân tộc tỉnh Điện Biên
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mạng lưới y tế cơ sở vùng khó khăn” sử dụng nguồn 
vốn ADB của Bộ Y tế giai đoạn 2019 - 2023. 

Xác định lĩnh vực phát triển nguồn nhân lực là khâu 
quan trọng, trong những năm qua ngành luôn chú trọng 
đào tạo cán bộ theo hướng chuyên sâu, đào tạo lại và 
đào tạo tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho 
cán bộ ở tất cả các tuyến, từ tuyến tỉnh đến thôn, bản 
theo các chuyên ngành, lĩnh vực, các hệ. Đẩy mạnh công 
tác đào tạo sau đại học. Hoàn thành kế hoạch đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực 2018. Cụ thể đã cử 73 cán 
bộ đi học sau đại học (trong đó có 1 bác sĩ chuyên khoa 
II, 28 bác sĩ chuyên khoa I, 10 thạc sỹ, 17 bác sĩ chuyên 
khoa định hướng, 17 dược sĩ chuyên khoa cấp I). Cử 48 
cán bộ đào tạo đại học, cử 560 lượt cán bộ đi đào tạo 
ngắn hạn tại Trung ương và tại tỉnh. Ngoài ra ngành Y tế 
còn tổ chức các lớp tập huấn lại và tập huấn nâng cao 
trình độ chuyên môn cho 8.369 lượt cán bộ y tế tuyến 
tỉnh, huyện, xã từ ngân sách các chương trình mục tiêu 
quốc gia, các dự án ODA do ngành quản lý. Đào tạo 
về cao cấp lý luận chính trị 2 người; Quản lý nhà nước 
chuyên viên cao cấp 2 người; Quản lý nhà nước chuyên 
viên chính 2 người; Trung cấp lý luận chính trị 45 người; 
Quản lý nhà nước chương trình chuyên viên 48 học viên; 
Bồi dưỡng quản lý cấp phòng 48 người. Đào tạo liên 
thông từ trung cấp lên cao đẳng điều dưỡng cho 288 cán 
bộ y tế, dược sĩ trung cấp văn bằng 2 cho 35 người. Tổ 
chức thực hiện Kế hoạch đào tạo nâng cao và đào tạo 
lại cho tuyến y tế cơ sở theo kế hoạch năm 2018. Tiếp 
tục thực hiện liên kết đào tạo với các trường đại học, cao 
đẳng, đào tạo 21 bác sĩ chuyên khoa II; 66 cử nhân y tế 
công cộng; 249 cao đẳng dược; 137 cao đẳng hộ sinh.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao 
động sáng tạo”, tập hợp đông đảo cán bộ công chức, viên 

chức trong ngành tham gia với nhiều nội dung thiết thực 
gắn với việc “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề 
nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”; “Phát 
huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”; “Năng suất - chất lượng 
- hiệu quả”; “Thực hiện cải cách hành chính, xây dựng 
người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, 
tận tụy, gương mẫu”… Đẩy mạnh cải tiến phương thức, 
chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công 
nghệ thông tin vào trong công tác chuyên môn, thực 
hành tiết kiệm, nâng cao năng suất, chất lượng, nâng cao 
hiệu quả làm việc. Trong năm 2018 đã có 130 cá nhân và 
tập thể đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học. Trong năm 
có 74 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến được hội 
đồng khoa học ngành y tế công nhận.

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn ra, ngành còn tích cực 
tham gia các phong trào xã hội, ủng hộ quỹ Hội nông 
dân tỉnh Điện Biên trên 70 triệu đồng, giúp đỡ các xã đặc 
biệt khó khăn là 310,9 triệu đồng, quyên góp ủng hộ quỹ 
phòng chống thiên tai 382,2 triệu đồng. Ngoài ra, ngành 
Y tế đã tổ chức giúp đỡ 6 xã khó khăn xây dựng kế hoạch 
và củng cố hệ thống chính trị, xóa đói, giảm nghèo phát 
triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với Công đoàn ngành Y 
tế, báo Sức khỏe và Đời sống trao tặng 20 suất quà, mỗi 
suất trị giá 10 triệu đồng cho cán bộ đang công tác trong 
ngành Y tế có nhiều hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Thành quả đạt được nhờ đẩy mạnh các phong trào thi 
đua sáng kiến và thực hành tiết kiệm, thông qua việc tổ 
chức thực hiện đã phát hiện nhiều nhân tố mới, điển hình 
mới, những tác nhân đó có sức lan tỏa và hiệu ứng sâu 
rộng trong các mặt hoạt động của ngành, mang lại hiệu 
quả tích cực trong công tác, góp phần tạo ra động lực để 
hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao phó

Giám đốc Sở Y tế Điện Biên Triệu Đình Thành tại buổi hội đàm hợp tác y tế với nước bạn Lào
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Minh Châu

HuyệN ủy ĐIệN BIêN: 

Điện Biên là huyện trọng tâm của tỉnh, hội tụ đầy đủ các lĩnh vực 
nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, công nghiệp, thương mại, du lịch… 
Những thế mạnh và tiềm năng đó đang được Đảng bộ, chính quyền 
và nhân dân các dân tộc trong huyện chung tay nỗ lực vượt khó, phấn 
đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KT-XH đã đề ra. Mặc dù còn 
nhiều khó khăn song với phương pháp lãnh đạo khoa học, cầu thị, sâu 
sát, gần dân, lắng nghe dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở 
và doanh nghiệp, sự điều hành năng động, sáng tạo của các cấp chính 
quyền, sự đoàn kết tin tưởng, hăng say lao động sản xuất của mọi tầng 
lớp nhân dân trong huyện đang làm cho bức tranh KT-XH của huyện 
Điện Biên tỏa sáng giữa đại ngàn Tây Bắc. 

Ông PHạM Đức ToàN
Tỉnh ủy viên, 

Bí thư huyện ủy điện Biên

Cơ cấu kinh tế của huyện chuyển dịch theo 
hướng tích cực; năm 2018 thực hiện cơ 
cấu nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 
32,34% (giảm 1,59% so với năm 2015); 

công nghiệp và xây dựng chiếm 33,20% (tăng 0,56% so 
với năm 2015); thương mại - dịch vụ chiếm 34,46% (tăng 
1,03% so với năm 2015). 

Nhằm thúc đẩy các thành phần kinh tế được phát 
triển mạnh mẽ về số lượng và quy mô, lãnh đạo huyện 
đã thường xuyên quan tâm, chỉ đạo xây dựng nhiều 
mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, hoạt động liên 
doanh, liên kết trong sản xuất nông nghiệp hoạt động 
rất hiệu quả. Đến nay, huyện có 115 doanh nghiệp, 
tăng 22 doanh nghiệp so với năm 2015; 32 hợp tác xã 
(28 HTX nông nghiệp, dịch vụ nông nghiệp, 4 HTX 
thủy sản), tăng 3 hợp tác xã so với năm 2015; 396 hộ 
kinh doanh cá thể, tăng 90 hộ so với năm 2015; 12 trang 
trại được cấp giấy chứng nhận theo quy định. Kinh tế 
tư nhân ngày càng chiếm ưu thế trong cơ cấu kinh tế 
của huyện, đã góp phần thúc đẩy năng lực khai thác có 
hiệu quả những tiềm năng, lợi thế về tài nguyên khoáng 
sản, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của huyện trong 
tình hình mới. 

Lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản phát 
triển khá toàn diện; tổng giá trị sản xuất của ngành 
nông nghiệp đến năm 2018 đạt 1.845,83 tỷ đồng, tăng 
17,93% so với năm 2015, trong đó: Trồng trọt 70,66%, 
chăn nuôi 21,54%, trong đó thủy sản 4,31%, lâm nghiệp 

3,49%. Chủ trương tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
được quan tâm, chỉ đạo; mô hình liên kết sản xuất theo 
chuỗi, gắn sản xuất với tiêu thụ được triển khai ở 13/25 
xã, bước đầu đã thu hút được nhiều doanh nghiệp tham 
gia khảo sát đầu tư các dự án sản xuất nông nghiệp quy 
mô lớn, làm nền tảng cho thực hiện tái cơ cấu sản xuất 
nông nghiệp trên địa bàn huyện.

Hoạt động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp tiếp tục được duy trì; giá trị sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2018 đạt 1.871 tỷ 
đồng, nhịp độ tăng trưởng bình quân đạt 10,22%/năm, 
đạt 72,2% NQ. Một số sản phẩm chủ yếu có mức tăng 

BừNg sáNg trêN đại NgàN tây Bắc

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn thăm và làm việc tại Huyện ủy 
Điện Biên
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trưởng khá như: điện sản xuất, than, xi măng… Đặc 
biệt, đã hoàn thành và đưa vào vận hành Nhà máy 
Thủy điện Nậm Núa công suất 10,8 MW; Thủy điện 
Nậm Khẩu Hu công suất 3,3 MW và Nhà máy Chế biến 
tinh bột sắn Hồng Diệp; tiếp tục tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư triển khai các dự án thủy điện 
khác,nhằm khai thác hiệu quả thế mạnh của huyện, góp 
phần thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo đúng hướng…

Hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ khá 
sôi động, đáp ứng được yêu cầu tiêu dùng của nhân 
dân và phát triển sản xuất; tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và kinh doanh dịch vụ năm 2018 đạt 1.986 tỷ đồng, 
tăng 755,3 tỷ so với năm 2015, tốc độ tăng trưởng bình 
quân hàng năm đạt 15,34%/năm. Dịch vụ du lịch được 
khuyến khích đầu tư đặc biệt là mô hình du lịch cộng 
đồng đang được huyện hỗ trợ để hình thành gắn với 
khai thác các giá trị văn hóa truyền thống của đồng 
bào các dân tộc và khôi phục các ngành nghề thủ công 
truyền thống; hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu 
quốc tế Tây Trang, cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc được 
duy trì thường xuyên. 

Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) được 
quan tâm chỉ đạo, đạt kết quả tích cực.Huyện đã đầu 
tư 56.755 triệu đồng cho chương trình MTQG giảm 
nghèo bền vững, 1.050.806 triệu đồng cho chương trình 
MTQG xây dựng nông thôn mới, trong đó: Ngân sách 
nhà nước và vốn lồng ghép từ chương trình, dự án, 
các nguồn vốn 973.682 triệu đồng, nhân dân đóng góp 
77.124 triệu đồng; phê duyệt đề án quy hoạch chung và 
đề án xây dựng nông thôn mới 25/25 xã thuộc huyện. 
Nguồn vốn giảm nghèo được triển khai cơ bản kịp thời, 
đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách, góp phần tạo 
động lực giúp nhân dân phát triển sản xuất, giảm nghèo 
hiệu quả.

Công tác giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích 
cực; thực hiện có hiệu quả Đề án sắp xếp lại hệ thống 
các trường học thuộc huyện giai đoạn 2018-2020, định 
hướng đến năm 2025; đã hoàn thành việc sáp nhập, 
thành lập 3 trường theo Đề án; năm học 2018-2019, 
toàn huyện có 96 trường đang hoạt động và 1 trung 
tâm GDNN-GDTX, tổng số 1.219 lớp, 32.313 học sinh. 

Hệ thống y tế từ huyện đến cơ sở thường xuyên 
được củng cố và phát triển; chất lượng khám chữa 
bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được 
nâng lên; tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm 
soát, không có dịch lớn xảy ra; toàn huyện có 17/25 
xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế (tăng 8 xã so với 
năm 2015), đạt 85% NQ; 23/25 xã có bác sỹ/vạn dân, 

đạt 100,2% NQ; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt 
92%. Thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình; tính 
đến 15/9/2018, dân số toàn huyện có 121.061 người, tỷ 
lệ tăng dân số tự nhiên 1,1% (đạt 100% NQ). Công tác 
bảo vệ và chăm sóc trẻ em đã được các ngành, các cấp 
quan tâm bằng các việc làm thiết thực; tỷ lệ trẻ em 
dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 13,5% (giảm 2,6% so với 
năm 2015), tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đầy đủ 
các loại vắc xin đạt 96%. 

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, huyện luôn 
chú trọng giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội 
và nâng cao mức sống nhân dân, triển khai đồng bộ 
các giải pháp, huy động mọi nguồn lực để thực hiện 
mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Kết quả đã giải quyết 
việc làm, tạo việc làm mới cho 4.160 lao động, bình 
quân giải quyết, tạo việc làm mới cho trên 1.400 lao 
động/năm, đạt 140% NQ; đào tạo nghề cho 3.774 lao 
động nông thôn, đạt 94,4% NQ; tỷ lệ lao động qua đào 
tạo và truyền nghề đạt trên 65%, đạt 92,86% NQ. Các 
chính sách an sinh xã hội, lồng ghép với các chương 
trình, dự án giảm nghèo bền vững được triển khai kịp 
thời, đảm bảo việc hỗ trợ được thực hiện đúng đối 
tượng, phát huy hiệu quả.

Mặc dù còn nhiều bề bộn, gian khó và trở ngại 
trong phát triển kinh tế của huyện, song được sự quan 
tâm của tỉnh và Trung ương cùng với mọi tầng lớp nhân 
dân đồng thuận, sát cánh, tuyệt đối tin tưởng vào các 
cấp ủy đảng và chính quyền, với phương pháp lãnh đạo 
sâu sát, điều hành quyết liệt của Đảng bộ huyện Điện 
Biên, tin rằng thành quả đạt được trong thời gian tới sẽ 
còn cao hơn nhiều, xứng đáng là huyện trọng tâm về 
KT-XH của tỉnh trong thời kỳ hội nhập

Khách du lịch quốc tế đến với các bản văn hóa huyện 
Điện Biên
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LaN HươNg

huyện tuẦn giáo:

PHáT TRiểN kiNH Tế gắN Với bảo Vệ MÔi TRườNg,
 XóA Đói giảM NgHèo Và AN SiNH Xã Hội

Trong năm qua, mặc dù có nhiều khó khăn vì thời tiết, khí hậu bất 
thường và dịch bệnh phát triển, song huyện Tuần Giáo luôn nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND tỉnh, các sở, ban, ngành trong tỉnh. Kinh tế địa phương vẫn 
giữ được ổn định và phát triển. Hoạt động chỉ đạo điều hành của 
UBND huyện có nhiều chuyển biến tích cực.

Ông Vũ VăN Đức 
phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch 

uBnd huyện Tuần giáo

Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn 
xã hội được giữ vững, nhân dân các dân 
tộc đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự 
lãnh đạo của Đảng. Các phong trào thi đua 

yêu nước tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, tạo động 
lực thúc đẩy phát triển sản xuất, đẩy mạnh xóa đói giảm 
nghèo và đảm bảo an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành 
thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra. 

Xác định công tác bảo vệ rừng có vai trò đặc biệt 
quan trọng, nên huyện đã tích cực chỉ đạo tích cực 
công tác quản lý và bảo vệ rừng, phòng chống cháy 
rừng. Tăng cường lực lượng kiểm lâm bám sát cơ sở, 
nắm bắt thông tin, thường xuyên kiểm tra và tuyên 
truyền Luật Bảo vệ và phát triển rừng tại 230 bản với 
17.160 người tham gia. Củng cố, thành lập 230 tổ, đội 
xung kích phòng cháy, chữa cháy rừng ở các khối, bản 
với hơn 2.000 thành viên. Phát hiện và xử lý 54 vụ vi 
phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng, tịch thu, tạm giữ 
22,452 m3 gỗ các loại, 49 kg phong lan, 13 xe máy và 
thu nộp ngân sách nhà nước 341,1 triệu đồng. 

Chương trình phát triển nông thôn và xây dựng 
nông thôn mới được chú trọng quan tâm. Huyện đã 
triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới tại 
tất cả các xã trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 
nhằm nâng cao nhận thức để nhân dân hiểu đúng đắn 
về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình 
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, khẳng định 

được mình là chủ thể chính trong xây dựng nông thôn 
mới và chủ động đóng góp nguồn lực xây dựng cơ sở 
hạ tầng, bảo vệ tài sản chung, giữ gìn môi trường xanh 
- sạch - đẹp. Tăng cường chỉ đạo các xã chủ động triển 
khai thực hiện xây dựng kế hoạch đạt từng tiêu chí cụ 
thể trong xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận 
động nhân dân trên địa bàn xã, huy động các nguồn lực 
để thực hiện các tiêu chí, tạo được sự chuyển biến tích 
cực trong đời sống của người dân. 

Chú trọng quan tâm đến phát triển công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp, trên địa bàn huyện nhiều sản 
phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp đều tăng so với 
cùng kỳ, đạt và vượt kế hoạch như: Nước máy sản xuất 
700.000 m3, đạt 100% KH, đá khai thác 20.000 m3, đạt 
100% KH, gạch các loại 21/16 triệu viên, đạt 131,3% 
KH. Duy trì và phát triển các ngành nghề truyền thống 
của địa phương, các ngành tiểu thủ công nghiệp như: 
Xay xát, dệt vải, thổ cẩm, đan lát đều được phát triển. 

Lĩnh vực thương mại dịch vụ khá sôi động, hàng 
hóa đa dạng, phong phú, phối hợp với ngành Công 
Thương mở Hội chợ Xuân năm 2018, nhằm đáp ứng 
nhu cầu mua sắm và tiêu dùng phục vụ Tết Mậu Tuất 
năm 2018 cho nhân dân, tổ chức tuyên truyền, hưởng 
ứng các cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam”, “Đưa hàng Việt về nông thôn”, đáp 
ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhất là đồng bào 
các dân tộc vùng cao. Tăng cường công tác kiểm tra, 
kiểm soát thị trường, thành lập Đoàn kiểm tra liên 
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ngành về vệ sinh, an toàn thực phẩm, chống buôn lậu, 
gian lận thương mại và hàng giả trong dịp Tết Nguyên 
đán 2018. Huyện đã kiểm tra 58 cơ sở, nhắc nhở 15 
cơ sở về nguồn gốc và hạn sử dụng của hàng hóa.Cấp 
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 4 HTX và 145 
hộ kinh doanh với tổng mức vốn trên 61 tỷ đồng, giải 
quyết việc làm cho trên 300 lao động trên địa bàn. 

Về công tác giáo dục đào tạo, huyện đã hoàn thành 
chương trình năm học 2017 - 2018, đảm bảo chất lượng 
với tổng số học sinh đến cuối năm học là 25.676/25.785 
học sinh, đạt 99,6% KH, tỷ lệ học sinh chuyển lớp ở cấp 
học bình quân đạt 99%, tỷ lệ tốt nghiệp học sinh lớp 
12 đạt trên 95%. 

Chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên. 
Phương pháp dạy học được đổi mới theo hướng tích 
cực, phát huy năng lực sáng tạo trong dạy và học, tạo 
điều kiện để mọi học sinh bộc lộ khả năng và năng lực 
của mỗi cá nhân. Tỷ lệ giáo viên và cán bộ quản lý giáo 
dục, đào tạo có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn tăng. 

Các hoạt động y tế, chương trình mục tiêu y tế - dân 
số được duy trì và triển khai có hiệu quả theo kế hoạch. 
Chất lượng công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế 
từng bước được nâng lên, không có dịch bệnh xảy ra. 
Tổng số lần khám bệnh là 122.411 lượt người, điều trị 
nội trú cho 13.949 lượt bệnh nhân, điều trị ngoại trú cho 
700 lượt bệnh nhân. Tăng cường kiểm tra vệ sinh an toàn 
thực phẩm các cơ sở hành nghề y dược trên địa bàn. Xây 
dựng thêm 2 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã, tính đến 
hết năm 2018 toàn huyện có 12/19 xã, thị trấn đạt tiêu 
chí quốc gia về y tế xã, đạt 100% KH. 

Trong năm 2018, tình hình kinh tế - xã hội của 
huyện có những chuyển biến tích cực trên hầu hết các 

lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, nổi bật 
trên các mặt: kinh tế tiếp tục tăng trưởng, sản xuất 
nông nghiệp giữ vai trò chủ đạo với tổng sản lượng 
lương thực đạt 37.563,3 tấn, đạt 100,6% KH. Tổng đàn 
gia súc đạt 95.770 con, đạt 99,9% KH. Tỷ lệ che phủ 
rừng đạt 35,5%, tăng 0,52% so với năm 2017. Sản xuất 
công nghiệp được duy trì, khu vực dịch vụ tăng so với 
cùng kỳ năm trước. Công tác quản lý tài chính ngân 
sách được đảm bảo với thu ngân sách trên địa bàn đạt 
57/49,5 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán huyện giao, đạt 
131% dự toán tỉnh giao. Giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 
2018 xuống còn 44,17%, đạt 102,2% KH, giảm 4,75% so 
với năm 2017. Tạo việc làm mới cho 1.100 lao động, đạt 
100%, xây dựng thêm 2 xã đạt tiêu chí Quốc gia về y tế 
xã, đạt 100% KH, được tỉnh công nhận thêm 3 trường 
đạt chuẩn Quốc gia, đạt 100% KH. Đời sống vật chất, 
tinh thần của nhân dân được nâng lên. Kỷ cương, hiệu 
quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước đang từng bước 
được nâng lên. Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật 
tự an toàn xã hội được đảm bảo. 

Bước vào năm 2019, huyện tập trung chỉ đạo, điều 
hành, quyết tâm giữ vững tốc độ tăng trưởng, nâng cao 
chất lượng của các ngành kinh tế. Tăng cường huy động 
mọi nguồn lực đầu tư cho phát triển xã hội, nhất là các 
chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh công tác xóa 
đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao 
đời sống cho nhân dân, đó là những định hướng lớn 
của huyện. Với phong cách lãnh đạo, điều hành cụ thể, 
sâu sát và thiết thực của các cấp chính quyền huyện và 
sự quan tâm của tỉnh, sự ủng hộ của nhân dân trong 
huyện, trong những năm tiếp theo, huyện sẽ thực hiện 
thành công thắng lợi các mục tiêu KT-XH mà Nghị 
quyết của huyện đã đề ra

Đồng chí Vũ Văn Đức - Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công
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TrườNg XuâN

HuyệN MườNG CHà:

thàNh quả đạt được và 
Bài học kiNh Nghiệm thực tiễN

Ông NguyễN MiNH PHÚ 
phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch 

uBnd huyện Mường chà

Nổi bật là tổng sản lượng lương thực 
trong năm đạt 21.253,07 tấn, lương 
thực bình quân đầu người khoảng 
455 kg/người/năm; Sản lượng thịt hơi 

các loại đạt 1725 tấn. Tổng vốn đầu tư phát triển là 
120.148 triệu đồng; Thu ngân sách trên địa bàn đạt 
23,5 tỷ đồng.  

Trong lĩnh vực an sinh xã hội và văn hóa, năm qua, 
huyện đã đào tạo nghề cho 370 lao động, tạo việc làm 
mới cho 250 lao động. Tỷ lệ huy động trẻ năm học 2018 
- 2019, từ 3 - 36 tháng tuổi ra lớp đạt 42,7%; từ 3 - 5 tuổi 
đi học đạt 99,1%; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99%. 
Bậc tiểu học tỷ lệ học sinh 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, tỷ 
lệ học sinh 6 - 10 tuổi học tiểu học đạt 99,9%. Xây dựng 
thêm 4 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường 
chuẩn quốc gia của toàn huyện lên 30 trường. Tiếp tục 
duy trì, giữ vững và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ 
cập, chống mù chữ. 

Tỷ lệ sinh đã giảm 0,14%/năm, tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi 
bị suy dinh dưỡng xuống còn 17,9%. Tỷ lệ 9 bác sĩ/1 vạn 
dân, 6 trạm y tế xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 
đầu tư xây dựng thêm 1 trạm y tế xã, đạt bộ tiêu chí 
quốc gia (xã Na Sang). 

Toàn huyện có 4.360 gia đình đạt tiêu chuẩn văn 
hóa, chiếm 50,43% tổng số gia đình toàn huyện; 71 
thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 57,2% số bản, 
tổ dân; 111 cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp 
đạt tiêu chuẩn văn hóa, chiếm 89,5% tổng số cơ quan, 

1 xã đạt chuẩn tiêu chí văn hóa nông thôn mới. Cơ sở 
vật chất, trang thiết bị giáo dục, y tế, văn hóa ngày 
càng hoàn thiện. Công tác phát triển cơ sở hạ tầng 
kinh tế - xã hội được quan tâm, trên địa bàn huyện có 
91,7% số xã có đường ô tô đến trung tâm, đi lại được 
quanh năm, 48% số thôn bản có đường giao thông liên 
bản và ngõ xóm được cứng hóa, 74% số hộ dân được 
dùng điện lưới quốc gia, 83,5% diện tích lúa nước có hệ 
thống thủy lợi tưới tiêu, 95% số hộ được xem truyền 
hình Trung ương thường xuyên. 

Kinh tế của huyện có bước phát triển, phát huy 
được lợi thế về đất đai để phát triển sản xuất nông 
nghiệp, sản lượng lương thực đạt 98,87% mục tiêu 
đến năm 2020. Các mô hình sản xuất tư nhân, hợp 
tác xã hoạt động ngày càng có hiệu quả (HTX Dứa 
và HTX dong riềng). Các công trình thủy điện Nậm 
Mức, Trung Thu đi vào hoạt động đã góp phần tăng 
tỷ trọng của ngành công nghiệp trên địa bàn huyện. 
Giao thông nông thôn được mở rộng và nâng cấp. 
Các công trình thủy lợi và hệ thống kênh mương được 
ưu tiên đầu tư. 

Thực hiện tốt công tác kiểm soát lạm phát, ổn định 
kinh tế vĩ mô, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao 
năng suất hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. 
Tích cực triển khai nhiều biện pháp để khai thác các 
nguồn thu từ thuế, phí, thu từ cấp quyền sử dụng đất, 
tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên, 
kiểm soát chặt chẽ chi thường xuyên, bố trí vốn đầu tư 

Năm 2018, huyện Mường Chà thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong 
điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song đời sống kinh tế - xã hội 
của huyện vẫn được duy trì và phát triển.
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xây dựng cơ bản hợp lý, ưu tiên chi các nhiệm vụ thiết 
yếu và các công trình trọng điểm, cấp bách. Thu ngân 
sách trên địa bàn đạt trên 23,5 tỷ đồng vào năm 2018, 
đạt 91,47% mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2020. 
Hoạt động tài chính - tiền tệ bám sát sự chỉ đạo của 
Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về giảm lãi suất huy 
động, lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ. Môi trường đầu 
tư kinh doanh được cải thiện; năng suất lao động được 
nâng lên, tạo sự hợp tác phát triển và liên kết vùng 
trồng dứa, dong riềng trên địa bàn huyện. 

Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu về phát triển 
bền vững văn hóa, xã hội, y tế gắn kết chặt chẽ, hài 
hòa giữa phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và 
thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội. Nâng cao đời 
sống nhân dân, gồm: công tác bảo đảm an sinh xã hội, 
chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo việc làm, nâng cao 
thu nhập, xóa đói giảm nghèo, giảm chênh lệch giàu 
nghèo. Thực hiện các quyền của trẻ em, đẩy mạnh 
phát triển đoàn thanh niên, chăm sóc người có công 
và bình đẳng giới. Làm tốt chính sách dân tộc, tôn 
giáo, tín ngưỡng. 

Từ thực tiễn trong quá trình hoạt động, huyện 
Mường Chà đã rút ra bài học kinh nghiệm trong thực 
hiện nhiệm vụ, đó là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi 
mới nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy 
đảng và công tác quản lý điều hành của chính quyền 
địa phương. Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ, công 
chức, viên chức vững vàng về chính trị, trong sáng về 

đạo đức, lối sống, có trình độ, năng lực và trách nhiệm 
cao. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn 
thể và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường khối 
đại đoàn kết toàn dân là nhân tố quyết định đến sự 
thành công trong việc phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

Tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện, 
coi trọng việc phát triển kinh tế gắn với tập trung giải 
quyết các vấn đề an sinh xã hội, công tác giảm nghèo, 
nâng cao đời sống của nhân dân. Thực hiện tốt chính 
sách với người có công, gia đình chính sách, vùng 
sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát 
triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường. Giữ vững ổn 
định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đoàn 
kết nội bộ trong cả hệ thống chính trị từ huyện đến 
cơ sở làm nòng cốt cho toàn dân đoàn kết và đồng 
thuận xã hội, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong quá 
trình phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng 
an ninh. 

Những bài học kinh nghiệm quý đó luôn là tiền đề, 
là kim chỉ nam sẽ được các cấp ủy đảng, chính quyền 
và nhân dân trong huyện cụ thể hóa bằng chương trình, 
mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế của huyện. Đảng 
bộ và nhân dân huyện đang không ngừng nỗ lực, chung 
tay đưa kinh tế huyện ngày càng phát triển gắn với 
quan tâm, chăm lo đến an sinh xã hội và nâng cao đời 
sống nhân dân, phấn đấu đưa Mường Chà trở thành 
huyện năng động của tỉnh trong tương lai gần

Chủ tịch UBND huyện Mường Chà Nguyễn Minh Phú ký kết 
quy chế phối hợp công tác với Ủy ban MTTQ Việt Nam và 
các đoàn thể huyện Mường Chà

Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn làm việc tại huyện Mường Chà
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MiNH PHươNg

CôNG Ty TNHH THươNG MạI và Xây DựNG Số 6:

cáNh chim đầu đàN
trêN miềN tây Bắc

Được thành lập từ năm 1993 khi còn là tỉnh Lai Châu (cũ), đến năm 2006 đổi tên thành Công ty 
TNHH Thương mại và Xây dựng số 6, hoạt động trong lĩnh vực: xây dựng hạ tầng kỹ thuật và 
kinh doanh thương mại… Trong quá trình hoạt động, Công ty đã liên tục đổi mới, không ngừng tăng 
trưởng và phát triển. Công ty đã tích cực đầu tư máy móc, trang thiết bị, phương tiện thi công hiện 
đại, cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ kỹ thuật chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. Công 
ty luôn cam kết 100% các công trình xây dựng đều đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ 
thuật, được UBND tỉnh và các chủ đầu tư tín nhiệm và đánh giá cao. 

Là doanh nghiệp có chức năng nhiệm vụ là 
chuẩn bị mặt bằng xây dựng các công trình dân 
dụng, giao thông, thủy lợi, công nghiệp, đường 
dây và trạm biến áp 35 kV, xử lý phòng chống 

mối mọt các công trình xây dựng, kinh doanh thương mại, 
khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, du lịch và hỗ trợ du 
lịch, kinh doanh taxi phục vụ du lịch, các dịch vụ thể thao, 
giải trí, mát-xa vật lý trị liệu, dịch vụ tắm hơi và sản xuất, 
kinh doanh nước lọc tinh khiết…, qua 26 năm hoạt động, 
Công ty đã góp phần làm cho diện mạo và cơ sở hạ tầng 
của các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên trở nên khang 
trang, đẹp đẽ, đặc biệt là tỉnh Điện Biên. Điều đó xuất phát 

từ tầm nhìn chiến lược của Ban lãnh đạo Công ty, nhưng 
vai trò người thuyền trưởng là Giám đốc Bùi Đức Giang 
có vị trí đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành bại của 
doanh nghiệp. Trong những năm qua, Công ty đã trải qua 
nhiều giai đoạn khó khăn, song với bản lĩnh kiên định và 
tâm sáng của người lãnh đạo, Giám đốc Bùi Đức Giang đã 
vững vàng chèo lái con thuyền vượt qua mọi thác ghềnh 
để cập bến thành công. Có thể nói, thành phố Điện Biên 
có được sắc thái mới bề thế và sinh động như hôm nay, 
không thể thiếu được những bàn tay khối óc của những 
con người trong Công ty đã qua bao năm tháng miệt mài 
hăng say, lao động quên mình, góp phần xây dựng cho 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm và làm việc tại Khu du lịch sinh thái Him Lam do Công ty xây dựng
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thành phố Điện Biên ngày càng hấp dẫn và tươi đẹp. 

Những công trình nổi tiếng của Công ty đang hiện 
hữu hàng ngày tô thắm cho đất trời Điện Biên ngày càng 
tỏa sáng: Quần thể du lịch Him Lam; Nhà sàn gỗ lim kỷ 
lục lớn nhất Việt Nam; Trung tâm thương mại lớn nhất 
Điện Biên tọa lạc giữa lòng thành phố; Đường Võ Nguyên 
Giáp; Cầu Nậm Thanh; Trụ sở Cục Thuế tỉnh; Khuôn 
viên hồ Tỉnh ủy và công trình chỉnh trang đô thị vỉa hè... 
Tất cả những công trình đó đã làm cho Điện Biên ngày 
càng khởi sắc và thăng hoa, được đông đảo du khách 
muôn phương đều khâm phục và trân trọng. Có thể nói 
rằng, trong thời buổi khó khăn, bão giá vật tư đầu vào 
tăng liên tiếp, nhưng Công ty vẫn giữ được phong độ tăng 
tiến không ngừng, hầu hết công trình lớn của tỉnh Điện 
Biên và Lai Châu đều được Công ty thi công và luôn hoàn 
thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao, bền đẹp và 
tin cậy. Nhận xét về Công ty, Lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã 
khẳng định: “Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 
số 6 là đơn vị có đội ngũ lãnh đạo tâm huyết, năng lực thi 
công vượt trội, trình độ chuyên môn rất chuyên nghiệp, 
vững vàng, đã thi công nhiều công trình lớn, phức tạp trên 
mọi địa hình, song Công ty đều hoàn thành đúng thời gian 
quy định, đảm bảo chất lượng bền đẹp, thẩm mỹ, khoa 
học. Công ty đã để lại niềm tin cho nhiều thế hệ lãnh đạo 
các cấp và nhân dân ở các địa phương, nơi Công ty thực 
hiện nhiệm vụ. Chúng tôi rất tự hào và khâm phục năng 
lực tổ chức hoạt động và kỷ luật của Công ty”.

Động lực dẫn đến thành công là Công ty thường 
xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua, sáng kiến trong 
lao động, từ đó tạo nên luồng sinh khí và sức sống mới 
cho CBCNV-NLĐ, gắn với các phong trào, các cuộc vận 
động nhằm phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của tập 
thể, cá nhân nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Trong đó, nổi bật là 
phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, với mục 
tiêu tiến độ, năng suất, chất lượng, hiệu quả. Cùng với đó, 
các phong trào “Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn lao 
động, phòng chống cháy nổ”, phong trào “thực hiện tiết 

kiệm, chống lãng phí trong kinh doanh” và phong trào 
“Học tập làm theo tấm gương của Bác”. Các phong trào 
thi đua này đã tạo ra động lực thúc đẩy năng suất lao 
động của mỗi tập thể và cá nhân… Riêng trong năm 2018, 
Công ty đã tham gia đấu thầu và trúng thầu nhiều công 
trình lớn trên địa bàn hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu, như 
Bệnh viện Đa khoa Mường Ảng; hạ tầng giao thông khung 
đường 60m,; khu nhà dân sinh huyện Nậm Pồ; cầu Nậm 
Pắc; đường Na Sang Huổi Mí (huyện Tủa Chùa)…, đáp 
ứng được yêu cầu về tiến độ, đảm bảo các tiêu chí về chất 
lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, được chủ đầu tư đánh giá cao. 

Ngoài ra, Công ty còn đầu tư kinh doanh các lĩnh vực 
thương mại, khách sạn, doanh thu hàng năm đạt chỉ tiêu 
năm sau cao hơn năm trước. Đến nay, tổng số vốn hoạt 
động của Công ty lên đến gần 1.000 tỷ đồng, sẵn sàng tham 
gia đấu thầu mọi công trình trên địa bàn các tỉnh Tây Bắc 
với doanh thu hàng năm trên 300 tỷđồng, nộp ngân sách 
trên 8 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động từ 6-7 
triệu đồng/người/tháng, đảm bảo đầy đủ các chế độ BHXH 
và mọi quyền lợi của người lao động. Bên cạnh hoạt động 
sản xuất kinh doanh, Công ty cũng đã thường xuyên quan 
tâm đến các phong trào từ thiện nhân đạo do tỉnh phát 
động. Những năm gần đây, Công ty thường xuyên tặng quà 
Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên; Tặng áo ấm cho các học sinh nghèo gặp nhiều 
khó khăn tại các huyện Điện Biên Đông, Nậm Pồ, Tủa Chùa 
và huyện Điện Biên; Ủng hộ lễ hội Hoa Ban; giúp đỡ người 
nghèo bị ảnh hưởng thiên tai; tặng quà học sinh nghèo nhân 
dịp năm mới với tổng số tiền lên tới 1,67 tỷ đồng. 

Ghi nhận những đóng góp to lớn của Công ty trong 
việc góp phần thúc đẩy tăng trưởng KT-XH cho địa 
phương trong nhiều năm qua, lãnh đạo các cấp, các 
ngành, các địa phương và Trung ương đã trao tặng cho 
Công ty nhiều phần thưởng cao quý, nhưng cao quý nhất 
là niềm tin trong mỗi người dân, mỗi tập thể lãnh đạo các 
cấp khi nói về Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng 
số 6, ai cũng đều khâm phục và trân trọng. Công ty thật 
xứng đáng là cánh chim đầu đàn trên đại ngàn Tây Bắc

Múa Thái là nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Điện BiênNhà sàn gỗ lim lớn nhất Việt Nam tại Khu du lịch sinh thái Điện Biên
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Trong năm 2018, Ban QLDA triển khai tổ 
chức thực hiện lựa chọn các nhà thầu thi 
công xây lắp cho 3 gói thầu của Dự án đầu 
tư xây dựng đường Na Sang, trung tâm xã 

Huổi Mí - Nậm Mức. Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, 
tỉnh Điện Biên (phân đoạn thị trấn Tủa Chùa - Nậm 
Mức - Huổi Mí). Dự án đã được triển khai khởi công 
xây dựng từ tháng 10/2018. 

Thực hiện và giải ngân cho các dự án: Dự án Km45 
- Nà Hỳ và đoạn tuyến bổ sung Na Pheo - Si Pha Phìn 
- Mường Nhé. Dự án đầu tư xây dựng công trình đường 
cứu hộ, cứu nạn Nà Hỳ - Nà Bủng, huyện Nậm Pồ. Dự 
án Đường Phì Nhừ - Phình Giàng - Pú Hồng - Mường 
Nhà, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên. 

Hoàn thành dự án nâng cấp, cải tạo trụ sở làm việc 
ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện 
Biên đã bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng trong 
quý I/2019. Ban đã thực hiện quyết liệt trong việc đôn 
đốc các nhà thầu thi công, hoàn thiện các khối lượng 
công việc vệ sinh công nghiệp để bàn giao dứt điểm các 
công trình hoàn thành. Dự án đầu tư xây dựng Đường 
Chà Tờ - Mường Tùng đã ký biên bản kết thúc bảo 
hành công trình bàn giao đưa vào khai thác sử dụng. Dự 
án đường Km45 (Na Pheo - Si Pha Phìn - Mường Nhé) - 

Nà Hỳ; dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường Nà Nhạn 
- Mường Phăng, huyện Điện Biên đã được bàn giao đưa 
vào khai thác sử dụng trong tháng 6/2018. 

Xác định tài chính là khâu quan trọng quyết định 
đến sự thành công của các dự án, các công trình, vì 
vậy Ban QLDA luôn thực hiện tốt công tác quản lý tài 
chính - kế toán nhằm giải ngân kịp thời cho các công 
trình hoàn thành và thực hiện việc thanh quyết toán 
theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về xây 

Lê XuâN

ban QLda các công trÌnh giao thông tỉnh điện biên:

Nỗ Lực VượT kHó, góP PHầN 
THúc Đẩy TăNg TRưởNg kT-XH củA TỉNH

Ban QLDA các Công trình Giao thông Điện Biên là đơn vị trực thuộc Sở Giao 
thông – Vận tải, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn đã gặp nhiều 
khó khăn, trở ngại, bởi giao thông Điện Biên và các tỉnh trên miền núi Tây Bắc nói 
chung phải đối mặt với những diễn biến bất lợi của thời tiết, khí hậu. Mùa mưa, tình 
trạng sạt lở gây ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra, phá hủy hàng loạt các công 
trình giao thông. Bên cạnh đó nguồn vốn bố trí cho các dự án chưa kịp thời, chưa 
đáp ứng được nhu cầu thực tế, có dự án đã đưa vào sử dụng hết thời gian bảo hành, 
nhưng vốn vẫn chưa bố trí đủ để thanh toán cho nhà thầu, gây nhiều khó khăn. 
Trong bối cảnh đó, Ban Quản lý đã chủ động chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, 
tìm nhiều giải pháp hiệu quả, khắc phục mọi khó khăn, kịp thời động viên CBCNV 
phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo tận dụng thời cơ thuận 
lợi, quyết tâm nỗ lực vượt khó thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2018.

Ông Tô TrọNg THiệN 
giám đốc Ban QLda các 
công trình giao thông 

tỉnh điện Biên

Ông Tô Trọng Thiện nhận Quyết định bổ nhiệm làm Giám đốc 
Ban QLDA các Công trình Giao thông tỉnh Điện Biên
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dựng cơ bản. Kết quả trong năm 2018, Ban QLDA tiếp 
nhận, theo dõi, quản lý 13 dự án đã được bố trí vốn, 
trong đó năm 2018 có 8/13 dự án được giao kế hoạch 
vốn với tổng số nguồn vốn tiếp nhận là 619.841 triệu 
đồng. Công tác giải ngân vốn tính đến 31/12/2018 là 
325.423 triệu đồng, đạt 52,5% kế hoạch vốn, trong đó 
có 4 công trình đã giải ngân đạt 88% kế hoạch vốn.

Trong năm 2018 đã thực hiện xong công tác lập báo 
cáo quyết toán của 2 dự án, là đường Chà Tở - Mường 
Tùng, đường Nà Nhạn - Mường Phăng trình Sở Tài 
chính thẩm định. Lập và trình quyết toán nguồn vốn 
dự án đầu tư các công trình do Ban QLDA các Công 
trình Giao thông quản lý năm 2017. Thực hiện đầy đủ 
công tác báo cáo thống kê vốn đầu tư phát triển thuộc 
nguồn vốn ngân sách nhà nước theo quy định. 

Để sớm có mặt bằng bàn giao cho các đơn vị thi 
công, Ban đã chủ động tổ chức thực hiện và phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị chức năng chi trả tiền bồi 
thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án có liên 
quan đến công tác giải phóng mặt bằng như dự án 
đường Km45 (Na Pheo - Si Pha Phìn - Mường Nhé) - Nà 
Hỳ, đường cứu hộ cứu nạn Nà Hỳ - Nà Bùng, dự án cải 
tạo nâng cấp tuyến đường Nhà Nhạn, Mường Phăng, 
đường Na Sang, Huổi Mi, kịp thời đồng tiến hành các 
thủ tục thanh toán tạm ứng đối với Kho bạc Nhà nước. 
Tham mưu kiến nghị những bất cập trong quá trình 
thực hiện theo phương án giải phóng mặt bằng tại một 
số dự án. Từ đó kết quả thực hiện công tác chi trả luôn 
đạt kết quả cao. Không có trường hợp thất thoát, lãng 

phí, lãng phí tiền của Nhà nước. Kho quỹ được đảm 
bảo an toàn đúng quy định. Tỷ lệ chi trả đền bù đạt 
99% trên tổng số vốn ngân sách nhà nước bố trí.

Mặc dù mới được thành lập, nguồn lực chi cho đầu 
tư còn hạn hẹp, song với sự chi tiêu tiết kiệm, giải quyết 
đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán 
bộ, viên chức, tạo niềm tin để mọi người yên tâm phấn 
đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thu nhập bình 
quân của viên chức và người lao động trong năm 2018 
đạt 6,9 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,4 triệu đồng so 
với năm 2017). Các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 
y tế được quan tâm thực hiện đầy đủ.

Bên cạnh đó, Ban QLDA được giao giúp đỡ xã 
Huổi Lếch, huyện Mường Nhé theo Quyết định của 
UBND tỉnh Điện Biên về phân công nhiệm vụ cho các 
cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn tỉnh Điện Biên đến năm 2020. Trong năm qua, 
Ban QLDA đã xây dựng kế hoạch, phương án giúp đỡ 
xã và đã triển khai thực hiện giúp đỡ với tổng kinh phí 
năm 2018 là 35 triệu đồng. 

Nhiệm vụ phía trước của Ban còn rất bộn bề, gắn 
liền với sự phát triển của tỉnh, với tinh thần nỗ lực 
vượt khó, đồng hành cùng địa phương, đảm bảo cho 
những mạch đường thông suốt, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh, Ban QLDA các 
Công trình Giao thông của tỉnh sẽ tiếp tục cố gắng 
phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tất 
cả vì những con đường thông suốt

Trụ sở Ban Quản lý các Công trình Giao thông Điện Biên
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

cao Bằng: nghiệm thu cơ sở đề án xây dựng mô hình 
sản xuất gạch không nung

phú yên: năm 2019, hỗ trợ hơn 2,3 tỉ đồng 
cho hoạt động khuyến công

ninh thuận: tổ chức tập huấn chính sách khuyến công

Ngày 11/6, tại Công ty TNHH Xây dựng và Thương 
mại Hoàng Thảo Anh, xã Đình Minh, huyện Trùng 
Khánh, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Cao Bằng (TTKC) đã tổ chức Hội nghị 
giới thiệu mô hình, nghiệm thu cơ sở và tổng kết Đề 
án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất gạch 
không nung.

Đây là đề án khuyến công Quốc gia năm 2019 với 
tổng kinh phí thực hiện là 900 triệu đồng. Việc ứng 
dụng máy móc thiết bị mới vào sản xuất được đánh giá 
là sẽ tạo ra các loại sản phẩm gạch không nung có chất 
lượng, đáp ứng theo nhu cầu thị trường, phục vụ nhu 
cầu xây dựng và đời sống của nhân dân trên địa bàn 
huyện Trùng Khánh và các huyện lân cận. Đồng thời, 
tận dụng nguồn nguyên liệu sẵn có của địa phương để 
giảm chi phí sản xuất, vận chuyển, hạ giá thành sản 

phẩm, tăng năng suất lao động cao hơn 2 lần so với dây 
chuyền sản xuất thông thường khác. Đưa doanh thu 
bình quân của doanh nghiệp lên khoảng 15 tỷ đồng/
tháng, tạo thêm việc làm với thu nhập ổn định cho trên 
20 lao động địa phương…

Minh anh

Theo đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 01 
tỉ đồng để Công ty TNHH Nguyễn Hưng, TX Sông Cầu 
thực hiện đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật 
sản xuất đồ hộp thủy sản. Đây là dự án có công suất 
1.500 tấn sản phẩm/năm với tổng vốn đầu tư trên 10 tỉ 
đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2019.

Nguồn kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 
860,5 triệu đồng để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở 
triển khai thực hiện 5 đề án: Ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến trong dây chuyền sản xuất đồ hộp thủy 
sản; Ứng dụng máy móc thiết bị dây chuyền may công 
nghiệp; Hỗ trợ thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì sản 
phẩm cho một số cơ sở công nghiệp; Hỗ trợ tham gia 
các hội chợ trong nước và bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu các cấp; Tổ chức các phiên chợ đưa hàng 
Việt về miền núi tại các huyện Tây Hòa, Sơn Hòa và 
Sông Hinh

PV

Thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương năm 
2019, vừa qua tại TP Phan Rang - Tháp Chàm và huyện 
Ninh Phước, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại Ninh Thuận đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức các lớp tập huấn về chính sách khuyến 
công cho hơn 100 học viên là cán bộ xã, phường, thị 
trấn và các cơ sở CNNT.

Tại buổi tập huấn, các học viên được truyền đạt 
những nội dung cơ bản liên quan đến chính sách 
khuyến công, qua đó, giúp học viên nâng cao kiến thức, 
tiếp cận những nội dung cơ bản về chính sách cũng 
như nguồn kinh phí hỗ trợ từ chương trình hoạt động 
khuyến công, tạo cánh tay dài hỗ trợ các cơ sở CNNT 

trên địa bàn tiếp cận nguồn kinh phí để phát triển sản 
xuất kinh doanh. Qua đó, góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế tại địa phương và nâng cao khả năng cạnh tranh 
của cơ sở CNNT.

Cũng tại buổi tập huấn, các học viên còn cùng nhau 
trao đổi, thảo luận các vấn đề về chính sách hỗ trợ hoạt 
động khuyến công, những vướng mắc trong quá trình 
thực hiện. Đồng thời, giảng viên cũng giải đáp các thắc 
mắc của học viên, nhất là các cơ sở CNNT trong quá 
trình tiếp cận, xây dựng và triển khai các đề án khuyến 
công…

PHươNg LaM 
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Bình định: 9 sản phẩm tham gia Bình chọn sản phẩm 
cnnt tiêu Biểu cấp quốc gia năm 2019

phê duyệt 2 đề án thực hiện sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp tại ninh thuận

Bình phước: nghiệm thu đề án điểm “hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết Bị trong chế Biến điều xuất khẩu”

Các sản phẩm đăng ký tham dự lần này gồm: Nón 
ngựa Phú Gia của Hộ kinh doanh Đỗ Văn Lan, huyện 
Phù Cát; Dầu dừa tinh khiết của HTX Nông nghiệp 
Ngọc An, huyện Hoài Nhơn; Nước mắm Như Hoa 
của Cơ sở SX nước mắm Như Hoa, huyện Hoài Nhơn; 
Nhân điều rang muối của Công ty TNHH SX KD Việt 
Hưng, huyện Hoài Nhơn; Máy làm nhang vòng của 
Công ty TNHH TM-DV-SX Hải Lan, TX An Nhơn; 
Cụm sản phẩm trang bị tàu đánh bắt xa bờ của Công ty 
TNHH SX-TM-DV Đường Minh, TX An Nhơn; Bộ phụ 
tùng khớp nối ống nước của Công ty TNHH Sáu Lợi, 
TX An Nhơn; Máy tuốt lúa di động của Hộ kinh doanh 
Quang Toàn, huyện Tuy Phước; Gạch đá mài Terrazzo 

của Công ty TNHH Bình Đê, huyện Hoài Nhơn. Đây là 
những sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu (CNNTTB) cấp khu vực năm 2018.

Những sản phẩm được bình chọn sản phẩm 
CNNTTB cấp quốc gia sẽ tiếp tục được ưu tiên hỗ trợ 
phát triển sản xuất, xúc tiến thương mại. Chương trình 
bình chọn sản phẩm CNNTTB thời gian qua đã thu 
hút được sự quan tâm, tham gia của đông đảo doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT, đồng thời, động viên các 
đơn vị có sản phẩm được bình chọn tích cực hơn trong 
việc duy trì sản xuất, phát triển sản phẩm có chất lượng 
cao, có tiềm năng, lợi thế của vùng và quốc gia, góp 
phần thúc đẩy phát triển CNNT

PV

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa có quyết định phê 
duyệt kế hoạch sản xuất sạch hơn (SXSH) trong công 
nghiệp năm 2019 cho 2 cơ sở sản xuất với tổng kinh phí 
thực hiện gần 600 triệu đồng, trong đó, kinh phí khuyến 
công địa phương hỗ trợ 144 triệu đồng.

Theo đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại tỉnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan 
thực hiện việc hỗ trợ đánh giá SXSH cho 02 đơn vị là 
Công ty TNHH MTV Mỹ Viên với đề án đẩy mạnh áp 

dụng SXSH tại cơ sở và Công ty CP Thực phẩm Cánh 
Đồng Việt với đề án hỗ trợ xây dựng mô hình đổi mới 
hệ thống gió áp dụng SXSH cho nhà xưởng chế biến 
nha đam. Việc áp dụng SXSH sẽ giúp đảm bảo môi 
trường làm việc và bảo vệ sức khỏe cho người lao động, 
nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp, đồng 
thời, làm cơ sở nhân rộng cho các cơ sở khác học tập 
áp dụng 

PV

Trong hai ngày 06 - 07/6/2019, Trung tâm Khuyến 
công và TVPTCN Bình Phước đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức nghiệm thu 02 đề án khuyến công 
quốc gia điểm năm 2019, gồm: “Ứng dụng máy phân 
loại hạt điều” tại Công ty TNHH Tấn Toàn, phường 
Thác Mơ, TX Phước Long và Công ty TNHH MTV SX 
TM Tứ Linh, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Các Đề án được hỗ trợ với tổng mức kinh phí là 
600 triệu đồng. Việc ứng dụng thiết bị hiện đại vào sản 
xuất không chỉ giúp DN mở rộng hoạt động sản xuất 
kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, mà 
còn góp phần bảo vệ môi trường, áp dụng sản xuất sạch 
hơn trong công nghiệp giúp đảm bảo vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Tại buổi nghiệm thu, các đề án được đánh giá đáp 
ứng đủ các tiêu chuẩn về kỹ thuật trong chế tạo máy 
cũng như an toàn trong quá trình vận hành sản xuất 

ViếT giaNg
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kon tum: nghiệm thu đề án khuyến công quốc gia 2019

hải dương: hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ phát triển 
công nghiệp nông thôn

vĩnh long: nghiệm thu đề án “hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết Bị tiên tiến vào sản xuất kẹo đậu phộng, kẹo hạt điều”

Ngày 24/5/2019, tại Cụm công nghiệp - Tiểu thủ 
công nghiệp Thanh Trung, TP Kon Tum, tỉnh Kon 
Tum, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại 
Kon Tum phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 
nghiệm thu đề án khuyến công Quốc gia năm 2019 “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
gạch không nung Terrazezo” cho Công ty TNHH Phúc 
Thịnh Phát Kon Tum.

Đề án có tổng kinh phí đầu tư hơn 1 tỷ đồng, trong 
đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 300 triệu 
đồng để đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến hiện đại 
để sản xuất gạch không nung Terrazezo, giúp doanh 
nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu 

thị trường, tạo việc làm ổn định cho hơn 25 lao động 
địa phương.

Việc hỗ trợ các cơ sở ứng dung máy móc tiên tiến 
trong sản xuất gạch không nung sẽ khuyến khích sản 
xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung để thay 
thế gạch đất sét nung, giúp tiết kiệm đất nông nghiệp, 
giảm thiểu khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi 
trường, giảm chi phí xử lý chất thải, tiết kiệm nhiên liệu 
hóa thạch và các nhiên liệu khác, nhằm đem lại hiệu quả 
lâu dài về môi trường và kinh tế chung cho xã hội, tiến 
tới xóa bỏ các cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng sử dụng 
đất sét nung bằng lò thủ công trên địa bàn tỉnh

Võ cảM

Đây là tổng kinh phí để thực hiện chương trình 
khuyến công địa phương năm 2019.

Năm nay, tỉnh Hải Dương sẽ tập trung hỗ trợ 
kinh phí xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật 
thuộc các lĩnh vực gồm: Sản xuất hàng công nghiệp 
tiêu dùng;  công nghiệp hóa chất phục vụ nông 
nghiệp, nông thôn; chế biến nông - lâm - thuỷ sản 
thực phẩm; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất 

sản phẩm, phụ tùng; lắp ráp và sửa chữa máy móc 
thiết bị, dụng cụ cơ khí, điện tử - tin học; chế biến 
nguyên liệu. 

Bên cạnh đó, sẽ hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) xây dựng, sửa chữa, nâng cấp hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường, lập dự án đầu tư, quản trị 
kinh doanh, marketing…

Hải MiNH

Vừa qua, tại ấp Thạnh Hưng, xã Hòa Phú, huyện 
Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long, Trung tâm Khuyến công 
Vĩnh Long đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ 
chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất kẹo đậu phộng, kẹo hạt 
điều" cho Công ty TNHH MTV My Tỷ Mai - Cơ sở 2.

Theo đó, Công ty TNHH MTV My Tỷ Mai - Cơ sở 
2 đầu tư 01 máy cán và cắt kẹo tự động với tổng kinh 
phí đầu tư là 210 triệu đồng, trong đó, kinh phí khuyến 
công địa phương năm 2019 hỗ trợ 80 triệu đồng còn lại 
là nguồn vốn đối ứng của cơ sở.

Đại diện Công ty cho biết, sau khi hỗ trợ đầu tư 
máy cán và cắt kẹo tự động đã giúp công ty tăng thời 
gian bảo quản sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, tăng năng suất và 

chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng và phát triển mở rộng thị trường 
mới, góp phần tạo công ăn việc làm cho lao động tại 
địa phương

PHÚc NgâN
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hải dương:
cầN NâNg cAo cHấT LượNg NHâN Lực Để 

PHáT TRiểN LàNg NgHề Tiểu THủ cÔNg NgHiệP
Hải Dương đang rất chú trọng hỗ trợ, đầu tư phát triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp. 
Tuy nhiên, để các làng nghề “cất cánh” thì chất lượng nhân lực vẫn là bài toán cần lời giải 
mạch lạc hơn.

MiNH PHươNg

Số liệu từ Sở Công Thương Hải Dương cho 
biết, toàn tỉnh hiện có 66 làng nghề trong 
nhiều lĩnh vực sản xuất như: đồ gỗ mỹ nghệ, 
đồ gốm, vật liệu xây dựng, chế biến nông 

sản thực phẩm, thêu ren… Bạn hàng và người tiêu dùng 
đã quen thuộc với những thương hiệu nổi tiếng như 
gốm Chu Đậu, vàng bạc Châu Khê, gỗ mỹ nghệ Đông 
Giao, mộc Cúc Bồ, giầy da Gia Lộc… 

Có thể nói, các làng nghề thủ công truyền thống 
đang tạo ra giá trị kinh tế đáng kể, giải quyết việc làm 
cho hàng nghìn lao động và trở thành động lực cho sự 
phát triển của công nghiệp nông thôn Hải Dương. 

Tuy nhiên, việc mở rộng và đẩy mạnh sản xuất ở 
các làng nghề vẫn gặp rất nhiều khó khăn mà vấn đề 
nhức nhối nhất phải kể đến đó là nguồn nhân lực. Từ 
nhiều năm qua, không chỉ Hải Dương mà nhiều làng 
nghề khác trên cả nước cũng phải đối mặt với tình 
trạng thiếu hụt thợ thủ công tay nghề cao. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, Hải Dương hiện có 
gần 120 nghìn lao động hoạt động trong lĩnh vực tiểu 
thủ công nghiệp. Dù vậy, tay nghề của người lao động 
là không đồng đều, lại chỉ được đào tạo theo hình thức 
truyền nghề hoặc cha truyền con nối không chính quy, 
thiếu kiến thức cơ bản… Trong khi đó, đối với các sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ, tay nghề của người thợ là yếu 
tố quyết định đến giá trị thương mại của sản phẩm. 

Đại diện Sở Công Thương Hải Dương cho biết, lực 
lượng lao động là yếu tố then chốt giúp các làng nghề 
có được sản phẩm mang dấu ấn riêng, tạo được chỗ 
đứng trên thị trường, nhưng trình độ tay nghề của lao 
động không đồng đều đã khiến nhiều doanh nghiệp sản 
xuất hàng thủ công mỹ nghệ gặp khó khăn trong việc 
đáp ứng yêu cầu của khách hàng. 

Do đó, giải quyết rốt ráo vấn đề nguồn nhân lực đã 

trở thành điều kiện tiên quyết để Hải Dương phát triển 
các làng nghề tiểu thủ công nghiệp nói riêng và công 
nghiệp nông thôn nói chung. Nhận thức rõ điều đó, Sở 
Công Thương tỉnh bước đầu đã thực hiện nhiều nhóm 
giải pháp để thay đổi tình hình như: Tổ chức các hoạt 
động đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động; 
tập huấn nghiệp vụ xúc tiến thương mại cho các doanh 
nghiệp, cơ sở… 

Ngoài ra, Sở cũng tổ chức các hoạt động bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và trao tặng 
danh hiệu nghệ nhân làng nghề. Năm 2018, Sở Công 
Thương tỉnh đã đề nghị UBND tỉnh xem xét, quyết 
định phong tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ 
công nghiệp cho 12 cá nhân. 

Hiện nay, Hải Dương đang đặt ra mục tiêu đến năm 
2020 có trên 90 làng được công nhận danh hiệu làng 
nghề và có từ 130.000 - 140.000 lao động tham gia sản 
xuất tiểu thủ công nghiệp. Bởi thế, nâng cao chất lượng 
tay nghề cho lực lượng lao động càng là vấn đề bức 
thiết cần chú trọng

Lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo Sở Công Thương Hải Dương 
trao Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu và phong 
tặng danh hiệu nghệ nhân nghề tiểu thủ công nghiệp.
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HuyệN THáI THụy (THáI BìNH):

hướNg đi mới cho phát triểN
côNg Nghiệp NôNg thôN

Cần khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư và làm chủ máy móc, thiết bị tiên tiến, phục 
vụ phát triển kinh tế - công nghiệp nông thôn.

côNg Du

Tại xã Thái Hà 2, huyện Thái Thụy, tỉnh 
Thái Bình, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn Phát triển công nghiệp tỉnh (TTKC-
TVPTCN) đã phối hợp với Phòng Kinh tế 

hạ tầng huyện Thái Thụy tổ chức tập huấn, hướng dẫn 
bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành máy cơ khí nông nghiệp 
cho người dân, khóa học diễn ra từ ngày 07/3 đến ngày 
13/3 năm 2019

Tham dự khai giảng khóa học có Lãnh đạo TTKC-
TVPTCN tỉnh Thái Bình; đại diện lãnh đạo các sở, ban 
ngành đoàn thể của tỉnh; Phòng Kinh tế hạ tầng huyện 
Thái Thụy; chính quyền xã Thái Hà 2; các giảng viên 
là kỹ sư, thợ kỹ thuật bậc cao cùng với gần 40 học viên 
tham dự khóa học.

Khai mạc lớp học, bà Nguyễn Thị Diễm - Phó 
Giám đốc TTKC-TVPTCN tỉnh Thái Bình đặt kỳ 

vọng: Trong thời gian diễn ra khóa học, hy vọng các 
học viên sẽ gặt hái được nhiều những kiến thức mà 
các giảng viên truyền đạt, qua đó, làm chủ được các 
loại máy móc, thiết bị tiên tiến. Quá trình vận hành và 
ứng dụng các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến một 
cách thuần thục để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, 
nhằm khai thác hết công suất các thiết bị, máy móc 
mà người dân đầu tư, đem lại hiệu quả kinh tế cao, 
tăng năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, làm 
giảm sức lao động cho người nông dân. Các học viên 
sẽ được hướng dẫn sâu cả lý thuyết và thực hành trên 
máy về quy trình sử dụng, sửa chữa những hỏng hóc 
trong quá trình vận hành máy móc, đây là những kiến 
thức cần thiết cho những người “nông dân” thường 
xuyên tiếp xúc với thiết bị, máy móc phục vụ cho sản 
xuất nông nghiệp.

Máy cày kubota L4202 bánh lồng
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Trao đổi với chúng tôi, Ông Nguyễn Hữu Kháng 
- Chủ tịch Hội Nông dân xã Thái Hà rất phấn khởi 
và thay mặt người nông dân trong xã cảm ơn TTKC-
TVPTCN, các cơ quan, ban ngành của tỉnh Thái Bình, 
huyện Thái Thụy đã đến và chia sẻ, giúp đỡ những 
người nông dân địa phương những kiến thức quý báu. 
Đồng thời nhấn mạnh: “Có được khóa học này, chúng 
tôi đã chuẩn bị tinh thần để học, hỏi, tìm tòi những kinh 
nghiệm từ các thầy giáo, những người có kinh nghiệm 
sửa chữa, vận hành máy móc, thiết bị… giúp chúng tôi 
biết cách sử dụng, sửa chữa máy móc được thuần thục, 
tránh được những hỏng hóc không đáng có xảy ra”.

Thạc sỹ kỹ thuật ô tô - máy kéo Trường Đại học 
Công nghiệp TP.HCM Bùi Ngọc Thu cho biết, vào đầu 
buổi học, ông đã chia sẻ những kiến thức cơ bản về 
động cơ ô tô - máy kéo, hướng dẫn các học viên cách 
chuẩn đoán kỹ thuật động cơ và cho biết: “Trong quá 
trình máy hoạt động, các thông số thể hiện chất lượng 
bên trong sẽ phản ánh ra bên ngoài dưới các biểu hiện 
gián tiếp như: Thành phần khí thải; Nhiệt độ nước làm 
mát; Nhiệt độ dầu bôi trơn; Tiếng ồn, tiếng va đập 
…”. Như vậy, để xác định được tình trạng hư hỏng bên 
trong, chỉ cần kiểm tra và đo các thông số biểu hiện 
ra bên ngoài mà không cần tháo máy. Đây là những 
kiến thức thực tế đối với các động cơ máy sản xuất 
nông nghiệp, bởi máy hoạt động trong môi trường khắc 
nghiệt thường xuyên tiếp xúc với bùn, đất…

Thầy Nguyễn Văn Tạ - Thợ kỹ thuật cao cho biết: 
“Qua những buổi học tiếp xúc và hướng dẫn các học 
viên thực hành trên máy móc, ông đánh giá rất cao về 
tính cần cù, chịu khó tìm tòi, học hỏi và tiếp thu kiến 

thức của các học viên tham dự”. Còn học viên Nguyễn 
Hữu Ngọ - Thôn Nam Cường chia sẻ, bản thân ông 
tham gia khóa học lớp bảo dưỡng, sửa chữa, vận hành 
máy cơ khí nông nghiệp này, đã học và biết được cơ 
bản về cách vận hành máy móc và sửa chữa. Ông dẫn 
ví dụ: Quy trình tháo lắp kim phun được thầy giáo 
dạy, hướng dẫn thực hành, ông đã biết tháo, lắp ráp 
kim phun và các thao tác làm sạch, sửa chữa hoặc thay 
thế các chi tiết hư hỏng… và với những kiến thức mà 
ông học được thì tin rằng, sau này khi sử dụng thiết bị, 
máy móc sẽ ít bị hỏng hóc, ít sửa chữa vặt, tuổi thọ của 
động cơ sẽ tốt và bền hơn.

Ông Đoàn Xuân Huy - Chủ tịch UBND xã Thái Hà 
cho biết: Qua theo dõi, sự nhiệt tình dạy, hướng dẫn 
của các thầy và tinh thần học hỏi của các học viên sẽ 
giúp cho mọi người tiếp thu được nhiều kiến thức trong 
vận hành máy móc - thiết bị tiên tiến một cách khoa 
học và chuyên nghiệp hơn; biết chẩn đoán, sửa chữa 
những hỏng hóc thông thường, qua đó sẽ tạo tiền đề 
cho người dân trên địa bàn mạnh dạn hơn trong việc 
đầu tư máy móc - thiết bị tiên tiến cho sản xuất nông 
nghiệp nói chung, phát triển công nghiệp nông thôn 
cho địa phương nói riêng. Ông cũng chia sẻ: Chính 
quyền xã rất khuyến khích và tạo mọi điều kiện cho các 
hộ gia đình đầu tư máy móc - thiết bị vào sản xuất nông 
nghiệp, công nghiệp nông thôn…, đồng thời, sẽ đề xuất 
với các cơ quan nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí 
để bà con yên tâm đầu tư, tạo việc làm, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, đảm bảo thu nhập ổn định cho người 
dân, nhằm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
theo hướng bền vững

Các buổi tập huấn đã giúp người dân tiếp thu được nhiều kiến thức trong vận hành máy móc - thiết bị tiên tiến một cách 
khoa học và chuyên nghiệp hơn
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NINH BìNH:
cơ hội và thách thức với 

doaNh Nghiệp côNg Nghiệp NôNg thôN
Thời gian qua, nhận được hỗ trợ tích cực từ nguồn kinh phí khuyến công, các doanh nghiệp 
công nghiệp nông thôn (CNNT) ở Ninh Bình đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng sản 
xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Minh Châu

Trong năm qua, Công ty CP Thực phẩm Á 
Châu là doanh nghiệp được thụ hưởng nhiều 
lợi ích từ chương trình khuyến công của 
Ninh Bình. Công ty đã thực hiện đề án “Xây 

dựng mô hình trình diễn kỹ thuật chế biến nông sản” với 
tổng mức vốn đầu tư trên 5 tỷ đồng từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia. Dây chuyền chế biến nông sản 
được đầu tư đồng bộ, hiện đại, có công suất thiết kế lên 
tới 2.000 tấn sản phẩm/năm. Sản phẩm của Công ty hiện 
đã xuất sang rất nhiều nước Đông Âu (Nga, Ukraine) và 
một số thị trường khó tính thuộc Liên minh châu Âu. 

Công ty CP Thực phẩm Á Châu chỉ là một trong 
số nhiều doanh nghiệp được Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại của tỉnh hỗ trợ ứng dụng khoa 
học công nghệ nhằm cải thiện năng lực sản xuất. Trong 
giai đoạn 2014 - 2018, đã có tổng cộng 91 doanh nghiệp 
được Trung tâm hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị 
hiện đại vào sản xuất. Các đề án hỗ trợ này không chỉ 
giúp doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất, tăng năng 
suất, doanh thu và lợi nhuận mà còn tạo ra việc làm ổn 
định cho lao động địa phương. 

Tuy nhiên, những thách thức trong khâu tìm đầu ra 
tiêu thụ cho các sản phẩm CNNT ở Ninh Bình vẫn còn 
nhiều. Nguyên nhân là sự thay đổi của nhu cầu thị trường, 
hoạt động xuất khẩu gặp khó khăn... Bên cạnh đó, nguồn 
kinh phí khuyến công cấp hàng năm tuy đã cho thấy sự 
tích cực nhưng mức hỗ trợ vẫn còn khiêm tốn. 

Tất cả những điều đó đang đặt ra một bài toán lớn 
cho công tác khuyến công của Ninh Bình trong những 
năm tới. Làm thế nào tháo gỡ nút thắt này, tạo ra một 
môi trường thuận lợi để các doanh nghiệp CNNT phát 
triển lành mạnh, đẩy mạnh hơn nữa ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất? 

Trước mắt, Sở Công Thương Ninh Bình đã đề ra 
nhiều cụm giải pháp thiết thực, cụ thể để cải thiện tình 
hình. Theo đó, tỉnh sẽ xây dựng đề án tập trung có 
trọng điểm vào một số lĩnh vực ngành nghề chủ đạo, 
qua đó tạo động lực bứt phá và chuyển biến rõ rệt. 

Từ trước đến nay, thế mạnh của Ninh Bình chính là sản 
xuất và xuất khẩu các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Do đó, 
các đề án khuyến công trong thời gian tới sẽ tập trung vào 
vấn đề nâng cao năng lực sản xuất của các doanh nghiệp 
CNNT, đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu 
qua các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. 

Ngày 26/4 vừa qua, Hội chợ Công Thương Đồng 
bằng sông Hồng - Ninh Bình 2019 khai mạc đã quy tụ 
được 260 gian hàng của hơn 120 doanh nghiệp, các tổ 
chức xúc tiến thương mại, các sở, ngành, địa phương 
trong và ngoài tỉnh cùng tham gia. Đây chính là dịp 
tốt cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong khu vực 
gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường, 
trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến đầu tư thương mại. 
Ngoài ra, việc tăng cường hoạt động tư vấn, hỗ trợ phi 
tài chính cho cơ sở CNNT áp dụng sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp cũng đang được chú trọng thực hiện. 

Trong chiến lược phát triển CNNT dài hơi của 
mình, Ninh Bình đang tiếp tục triển khai đầu tư xây 
dựng hạ tầng làng nghề, tạo mặt bằng cho phát triển 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; ưu tiên nguồn vốn 
cho cơ sở CNNT ứng dụng máy móc thiết bị vào sản 
xuất; xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường tại 
các cụm công nghiệp; phát triển sản phẩm CNNT tiêu 
biểu, chú trọng đến các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 
truyền thống gắn với phát triển du lịch

Sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ là thế mạnh của Ninh 
Bình (làng cói ở Kim Sơn). 
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NINH THuậN TậP TruNG PHáT TrIểN

NgàNh Nghề tiểu thủ côNg Nghiệp
Trong những năm gần đây, ứng dụng công nghệ kĩ thuật tiên tiến vào sản xuất công nghiệp 
đang trở thành xu thế của cả nước nói chung và tỉnh Ninh Thuận nói riêng. Hoạt động này 
được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận đặc biệt coi trọng. Vừa 
qua, Trung tâm đã thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế biến 
nho” cho Cơ sở Chế biến Thực phẩm Viết Nghi (thành phố Phan Rang – Tháp Chàm).

BícH Ngọc

Theo đó, đề án được hỗ trợ đầu tư các thiết 
bị tiến tiến, hiện đại bao gồm: 01 thiết bị 
sấy bơm nhiệt; 01 máy làm viên và 01 tủ 
tiệt trùng với tổng kinh phí thực hiện đề 

án là 405,4 triệu đồng, trong đó có 200 triệu đồng từ 
kinh phí khuyến công quốc gia. Thay thế dây chuyền 
sản xuất thủ công cũ, sau khi được đưa vào vận hành, 
các thiết bị mới đã giúp Cơ sở Chế biến Thực phẩm 
Viết Nghi đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, làm 
tăng năng suất, giá trị sản phẩm, mang lại hiệu quả kinh 
tế cao. Từ đó, tiết kiệm chi phí thuê lao động, giảm giá 
thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường.

Hiện nay, ngành nghề tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh Ninh Thuận phát triển chủ yếu với quy 
mô nhỏ lẻ, mang tính tự phát, chưa có định hướng sản 
xuất hàng hóa, các sản phẩm chỉ mới dừng lại ở mức 
sản xuất tiêu thụ trong tỉnh. Phát triển tiểu thủ công 
nghiệp chưa tận dụng được tiềm năng và lợi thế của 
từng địa phương để tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng, 
các cơ sở sản xuất ít chú ý đến mẫu mã, bao bì, thương 
hiệu, quảng bá sản phẩm, việc ứng dụng khoa học công 
nghệ vào sản xuất còn hạn chế dẫn đến chất lượng 

không đồng nhất, giá thành sản phẩm còn cao, chưa 
liên kết chặt chẽ các yếu tố đầu vào với sản xuất… Lao 
động có trình độ tay nghề thấp, khó có thể tiếp nhận, 
ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào thực tiễn 
cũng như tổ chức quản lý sản xuất đạt hiệu quả cao và 
bền vững. Điều này dẫn đến trên địa bàn tỉnh có rất ít 
sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc trưng, cao cấp, tinh 
xảo, đủ sức cạnh tranh với các tỉnh lân cận. Chính vì 
vậy, UBND tỉnh Ninh Thuận đã họp bàn triển khai “Kế 
hoạch hỗ trợ phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp 
tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020” với những nhiệm vụ 
trọng tâm. Cụ thể, tập trung các giải pháp, hỗ trợ các 
địa phương khôi phục và phát triển nghề dệt thổ cẩm, 
gốm nung; Tiếp tục tạo điều kiện phát triển nghề sản 
xuất sản phẩm từ mây tre, mộc và mộc mỹ nghệ. Đến 
năm 2020, ưu tiên hỗ trợ phát triển ngành nghề thủ 
công mỹ nghệ từ hạt cây rừng; Phát triển công nghiệp 
chế biến từ nguyên liệu là đặc sản của tỉnh như rượu 
nho, nho sấy, mật ong, măng khô…;  Hỗ trợ các ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp hình thành 1-2 cụm liên kết 
cùng ngành nghề, trong đó ưu tiên hỗ trợ nghề thủ 
công mỹ nghệ, chế biến hải sản, nước mắm.

Việc hỗ trợ phát triển làng nghề tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh Ninh Thuận đến năm 2020 có ý nghĩa to 
lớn trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh: Tạo ra 
nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thần cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, 
giảm việc di dân từ nông thôn ra thành phố, góp phần 
thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn 
mới; thay đổi tập quán sản xuất lạc hậu, tạo ra hướng 
đi mới, tăng sức cạnh tranh trong sản xuất kinh doanh 
các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp đặc trưng có lợi thế 
ở khu vực nông thôn góp phần phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp của tỉnh theo hướng hiệu quả và 
bền vững

Nghề dệt thổ cẩm truyền thống đang được UBND tỉnh Ninh 
Thuận chú trọng phát triển
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THaNH Hóa:

làm thế Nào để “tiếp sức” 
phát triểN tiểu thủ côNg Nghiệp?

Những năm qua, dù còn nhiều khó khăn, song, Thanh Hóa đang cho thấy nỗ lực đáng ghi 
nhận trong việc phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp. 

PHươNg MiNH

Làng nghề nón lá ở huyện Nông Cống là một 
ví dụ. Hiện làng nghề này đang tạo ra việc 
làm cho hơn 3.000 lao động địa phương. 
Mỗi năm, những thợ thủ công nơi đây có 

thể tạo ra hơn 2,7 triệu chiếc nón với giá trị khoảng 
96 tỷ đồng. Ở Nga Sơn, Công ty CP Chế biến chiếu 
cói Việt Anh kết thúc năm tài chính 2018 với doanh 
thu gần 2 triệu USD, tạo hàng trăm việc làm với mức 
thu nhập bình quân 70-80.000 đồng/người/ngày. Đây có 
thể coi là minh chứng cho thấy Thanh Hóa đang ngày 
càng quan tâm hơn đến việc phát triển ngành nghề 
nông thôn. 

Tuy nhiên việc khôi phục ngành nghề tiểu thủ công 
nghiệp (TTCN) và các làng nghề ở Thanh Hóa cũng 
đang gặp phải những lực cản rất lớn. Nhiều địa phương 
đang thiếu sự hỗ trợ thiết thực về tư liệu sản xuất như 
vốn, quỹ đất, mặt bằng kinh doanh. Đầu ra của nhiều 
sản phẩm cũng lâm vào tình trạng bấp bênh, thiếu ổn 
định. Điều đó dẫn đến việc khá nhiều doanh nghiệp 
tỏ ra rụt rè, lo ngại, không muốn đầu tư, mở rộng sản 
xuất. Còn người lao động thì không nhìn ra triển vọng 
phát triển bền vững của nghề nên không còn tâm huyết 
gắn bó. 

Nhìn rõ những thách thức ấy, Trung tâm Khuyến 
công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã đề ra nhiều 
chương trình hỗ trợ, “tiếp sức” cho các doanh nghiệp 
TTCN mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từ 
nguồn vốn khuyến công quốc gia và khuyến công địa 
phương, Trung tâm đã hỗ trợ các cơ sở đầu tư máy móc, 
trang thiết bị hiện đại; tập huấn nâng cao nhận thức, tay 
nghề, tác phong công nghiệp cho lao động nông thôn; 
tìm kiếm thị trường cho các sản phẩm TTCN. 

Ông Lê Trọng Hân, Phó giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Thanh Hóa đề nghị, hoạt động khuyến công nên 

có mức hỗ trợ cao hơn dành cho những doanh nghiệp 
chế biến tinh xảo, có xuất khẩu để kích thích đầu tư 
trang thiết bị cao cấp hơn, mở rộng sản xuất, vươn ra 
thị trường thế giới. 

Có thể nói, để các làng nghề truyền thống không 
bị mai một dần, việc khôi phục nghề phải gắn với việc 
xây dựng giá trị thương hiệu. Du nhập các nghề mới, 
có giá trị kinh tế cao, phù hợp với tình hình của từng 
địa phương cũng là một giải pháp được đưa ra triển 
khai. Hiện tại, huyện Nông Cống đang đi đầu trong 
việc nhân cấy nghề mới với hơn 20 nghề mới du nhập, 
tạo ra việc làm thường xuyên cho khoảng gần 3.000 
lao động. 

Theo số liệu thống kê mới nhất, hiện Thanh Hóa 
có tới hơn 80.000 lao động tham gia các ngành nghề 
TTCN. Mức thu nhập bình quân của người lao động 
trong khu vực này là 3 - 4 triệu đồng/người/tháng

Nghề dệt chiếu cói ở Nga Sơn đang tạo ra việc làm thường 
xuyên cho hàng nghìn lao động địa phương.
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hà tĩnh: tạo đà cho

PHáT TrIểN CôNG NGHIệP NôNG THôN
Mới đây, Sở Công Thương Hà Tĩnh cho biết, UBND tỉnh này vừa phê duyệt hơn 2,7 tỷ đồng 
kinh phí thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 2019.

PHươNg Lê

Trong một vài năm trở lại đây, Hà Tĩnh 
là địa phương thực hiện chương trình 
khuyến công quốc gia rất hiệu quả. Giai 
đoạn 2014 - 2018, tổng kinh phí hỗ trợ 

khuyến công của tỉnh là trên 15,5 tỷ đồng. Nguồn kinh 
phí này cũng thu hút được tới 141,6 tỷ đồng vốn đối 
ứng từ các đối tượng thụ hưởng. 

Năm 2019, kinh phí thực hiện khuyến công sẽ dùng 
để hỗ trợ các lớp tập huấn xây dựng thương hiệu, nhãn 
hiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn gắn với phổ biến 
cơ chế chính sách mới về phát triển công nghệ. Mục 
tiêu là giúp các cơ sở này nâng cao hiệu quả sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, nhiên liệu, giảm thiểu, 
hạn chế tối đa các vấn đề ô nhiễm môi trường. Cùng 
với đó, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại tỉnh cũng sẽ tổ chức các hoạt động bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp 
quốc gia, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham 
gia hội chợ, triển lãm quy mô trong và ngoài tỉnh và hỗ 
trợ đăng ký thương hiệu. 

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại Hà Tĩnh cho biết, 
trong 5 năm qua, Hà Tĩnh được đánh giá là đã làm tốt 
công tác khuyến công. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 
trên địa bàn Hà Tĩnh chủ yếu vẫn ở quy mô nhỏ, nhiều 
hạn chế về nguồn lực. Hà Tĩnh mong muốn có thêm 
kinh phí đầu tư cho các dự án khuyến công, giúp các 
doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, qua đó 
tạo động lực cho kinh tế địa phương phát triển.  

Ông Tường cũng chia sẻ thêm: “Phần lớn nguồn 
kinh phí đầu tư cho các dự án khuyến công được Trung 
tâm đầu tư xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. Bởi 
nguồn vốn cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp 
triển khai đổi mới dây chuyền máy móc, ứng dụng máy 
móc thiết bị hiện đại còn hạn chế nên chưa tạo ra động 

lực cho doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động sản xuất, 
kinh doanh phát triển”. 

Mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh cũng đã triển khai 
bình chọn các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu năm 2019, nhằm phát hiện, tôn vinh các sản phẩm 
chất lượng, có giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát 
triển sản xuất, mở rộng thị trường. Đây là hoạt động có 
ý nghĩa rất lớn trong việc khuyến khích, động viên các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
phát huy tiềm năng, lợi thế của mình, góp phần thúc 
đẩy công nghiệp nông thôn ở Hà Tĩnh phát triển. 

Thời gian tới, Sở Công Thương Hà Tĩnh sẽ phối hợp 
với các đơn vị tiếp tục hỗ trợ 10 cơ sở xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp; ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, 
dây chuyền công nghệ hiện đại vào sản xuất CN-TTCN 
và chi hỗ trợ triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong 
công nghiệp cho các cơ sở

Sở Công Thương Hà Tĩnh đang đẩy mạnh hỗ trợ ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến,hiện đại vào sản xuất công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
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Hóa ra, các cháu đã yêu nhau được gần 
3 năm. Trước Tết Kỷ Hợi, hai gia đình 
đã thống nhất chọn ngày lành tháng tốt 
là tháng 5/2019 để xây dựng tổ ấm cho 

hai con. Họ hàng hai bên đã được thông báo trước vài 
ba tháng để thu xếp công việc ra Hà Nội dự tiệc cưới 
các cháu.

Nhận được tin vui cả họ ai cũng phấn khởi vì mong 
ngóng điều này từ lâu, nay đã trở thành sự thật. Mọi 
người vui vì thằng cháu không chỉ biết lo sự nghiệp mà 
nay đã biết quan tâm đến tổ ấm của mình. Mỗi lần về 
quê, các bác hỏi chuyện vợ con là nó lại lảng tránh. 
Hôm nay, nhận được tin vui, các bác, anh chị quê nhà 
còn vui hơn người trong cuộc vì cháu mình sắp yên bề 
gia thất. Sau khi nhận được tin vui, tối nay bác Ba thay 
mặt họ nội ở quê gọi điện cho bác Năm (bố chú rể) 
truyền đạt nguyện vọng của các cụ là được uống bia 
hơi Hà Nội tại tiệc cưới của cháu. Nghe xong, ông Năm 

suy nghĩ một lát rồi gọi con trai (chú rể tên là Minh) ra 
bàn bạc để đáp ứng nguyện vọng của họ hàng.

- Ông Năm: Minh ơi! Ra đây bố bảo.

Minh đang kiểm tra lại danh sách mời bạn bè dự 
tiệc cưới trên gác 2 vội trả lời: “Con đây! Có việc gì hở 
bố. Bố cứ nói đi, con nghe được mà...”.

- Ông Năm: Con xuống đây để bố con mình bàn 
bạc chuyện quan trọng lắm.

Minh nghe vậy hơi lo lắng, vội xuống gặp bố ngay. 
Có chuyện gì vậy bố?

- Ông Năm: Chuyện đồ uống trong tiệc cưới của 
con đấy mà.

Minh: Trời ơi! Có thế mà bố cũng nói quan trọng. 
Bố cứ quyết định thế nào con theo thế đấy. Bố cứ đặt 
một chai rượu vang và mấy lon nước ngọt  trong một 
mâm tiệc là được chứ có gì đâu.

Cháu trai tôi là đích tôn của dòng họ, năm nay đã gần 40 tuổi. Cái tuổi mà các cụ quê tôi 
thường đùa là tuổi “ấm đầu”, thế mà vẫn chưa thấy có mảnh tình vắt vai nào. Các cụ lo lắm. 
Rồi bỗng một hôm nghe tin cháu sắp cưới vợ, bác Ba mừng quá bèn đi khoe khắp làng trên, 
xóm dưới. Bác chỉ mong một ngày cháu đích tôn cưới vợ để cả họ ra Hà Nội chúc mừng cháu 
và được thưởng thức bia hơi Hà Nội xem thế nào mà nhiều người đi về cứ tấm tắc khen, làm 
bác Ba càng thêm háo hức.

NguyễN HoàNg

Tiệc cưới nhà tôiTiệc cưới nhà tôi
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- Ông Năm: Ấy, ấy, không được, con phải quyết 
ngay để bố còn đi đặt khách sạn, vì đồ uống này không 
đặt trước là khó đấy.

Minh lấy tay vò đầu rồi thở dài: Bố ơi! Mấy loại đồ 
uống này sát ngày đặt cũng được, cần gì lo sớm thế, 
còn những 3 tháng cơ mà bố.

- Ông Năm: Bác Ba thay mặt họ hàng ở quê gọi 
điện ra có nguyện vọng được uống bia hơi Hà Nội 
trong tiệc cưới của các con. Các bác ấy nói nghe người 
ta truyền nhau bia hơi Hà Nội ngon lắm mà các bác 
chưa được thưởng thức, con nghĩ thế nào?

Minh: Nguyện vọng này hơi khó đấy bố ạ. Con chưa 
thấy ai tổ chức tiệc cưới mà uống bia hơi Hà Nội cả, nghe 
có vẻ thiếu sang trọng và phức tạp, chưa kể thời điểm 
nóng đỉnh điểm vào tháng 5 liệu có bia hơi Hà Nội không?

- Ông Năm: Theo bố, các bác ở quê có nguyện 
vọng chính đáng, vả lại tiệc cưới uống bia hơi Hà Nội 
mới ấn tượng con ạ. Bố tin rằng, ngay các khách mời 
ở Hà Nội họ cũng rất thích uống bia hơi Hà Nội đấy.

Minh: Vâng! Thế bố cứ quyết định và giúp con đồ 
uống theo nguyện vọng của các cụ.

Ông Năm đi đi, lại lại quanh nhà rồi ông chợt nghĩ, 
tại sao mình không gọi cho thằng Nam nó làm đại lý bia 
hơi Hà Nội để nhờ nhỉ? Ông liền lấy ngay điện thoại 
ra gọi cho Nam: A lô! Có phải Nam đại lý bia hơi Hà 
Nội không?

Nam: A lô, ai đầu dây bên kia đấy ạ?

- Ông Năm: Bác Năm đây! Bác có chuyện muốn 
hỏi ý kiến cháu và nhờ cháu tý việc. Chả là thằng Minh 

sắp cưới vợ, bác muốn nhờ cháu bàn bạc với khách sạn 
để đưa bia hơi Hà Nội vào phục vụ được không?

Nam: Trước hết cháu chúc mừng bác và Minh, còn 
việc này bác để cháu lo. Bây giờ bia hơi Hà Nội đóng 
keg 2lít rất ngon, tiện lợi lại rất sang trọng trong tiệc 
cưới đấy bác ạ! Chỉ cần mỗi bàn một keg 2 lít là đủ. 
Tuyệt vời! Tuyệt vời! Sáng kiến rất hay bác nhỉ?

- Ông Năm mừng như bắt được của: Thế tối mai 
cháu đến bác cháu ta cùng bàn cụ thể cháu nhé!

Nam: Vâng ạ! Chuyện nhỏ như con thỏ. Bác cứ 
để cháu lo.

Ba tháng chuẩn bị đã trôi qua, ngày diễn ra tiệc cưới 
cũng đã đến, họ hàng hai bên, khách mời gần 100 mâm 
đã chuẩn bị tươm tất. Trên bàn tiệc đặt sẵn một keg bia 
hơi Hà Nội 2 lít mát lạnh chỉ chờ ban tổ chức tuyên bố 
là cuộc vui bắt đầu. Ông Năm như được mở cờ trong 
bụng, vì vừa mừng có con dâu mới lại đáp ứng được 
nguyện vọng của các cụ quê nhà mà những năm lưu lạc 
xa quê đến nay ông mới có dịp được gặp mặt họ hàng 
đông đủ trong ngày vui của các con. 

Những cốc bia hơi Hà Nội mát lạnh được rót ra. 
Bác Ba thấy tuyệt vời khi được ngắm nhìn những giọt 
bong bóng li ti chạy lên từ đáy cốc rồi tan biến trong 
lớp bọt trắng mịn màng trên miệng cốc bia hơi Hà Nội 
với mùi thơm đặc trưng khó tả. Nhấm nháp hương vị 
thơm mát, hơi đăng đắng của bia hơi Hà Nội, bác Ba 
hể hả: “Các cụ nói không sai. Bia hơi Hà Nội ngon thật. 
Đúng là bõ công ra Hà Thành...”. Mọi người nâng cốc 
chúc mừng hạnh phúc các cháu và gia đình trong niềm 
tự hào của cả dòng họ

Bia hơi Hà Nội - đồ uống bình dị nhưng mang nét văn hóa độc đáo của Hà Thành
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Hà Nội những ngày oi nồm, ẩm ướt và khó chịu. Bầu trời u ám, những đám mây xám xịt 
như những đám giẻ rách bẩn thỉu, sũng nước.

TraNg Hà

hà nội mùa cây thay láhà nội mùa cây thay lá

Mới sáng sớm ra đường, người xe đi lại 
đã đông như nêm cối, lòng đường 
nhớp nhúa, sền sệt một thứ nước đen 
kịt, tanh lòm và gớm ghiếc khiến lòng 

người cũng nặng trĩu những suy tư và u uất. Mọi thứ 
ồn ã đến chóng mặt làm con người ta đôi khi cảm thấy 
mình như một kẻ cô đơn, lạc lối giữa dòng đời hối hả...

Một chiếc lá vàng chao nghiêng, xoay xoay trong 
gió, những mắt lá non đang nhảy múa trong gió, bất 
chấp những đám giẻ rách sũng nước kia có thể xả 
xuống những cơn giông bất chợt...

Hà Nội mùa cây thay lá mới!

Những chiếc lá vàng ào ạt trút từng đám, đau đớn 
lìa cành, quằn quại trong gió rồi chấp nhận nằm im lìm 
trên đất. Chấp nhận quy luật muôn đời của sự sống.

Nhìn thảm lá vàng ươm, bỗng thấy nhớ khôn nguôi 
những cánh rừng nơi ấy, mùa này, cây cũng đang thay 
áo mới.

Hà Nội nắng và nóng, nhưng vẫn thấy cả một rừng 
lá non đang tươi tắn vẫy gọi...

Không thể hình dung nổi, chỉ trong thoáng chốc 
giao mùa mà những hàng cây đã trút bỏ vẻ xù xì, trầm 
mặc, thay vào đó là sự chuyển mình mạnh mẽ, tươi mới 
và tràn đầy sức sống.

Chúng ta cứ mải mê trong dòng chảy cuộc sống ào ạt 
như thác lũ, cuốn mình vào những bộn bề của công việc, 
u sầu với những vụn vặt xung quanh, đăm chiêu với những 
đám lá vàng xạc xào trong gió bụi và chỉ như chợt bừng 

tỉnh khi được thiên nhiên kì diệu chạm khe khẽ nhắc ta 
rằng cuộc sống còn nhiều điều đáng yêu lắm!

Sau những u ám của quãng thời gian vật vã chuyển 
mùa, sức sống như đang trào dâng khắp các phố 
phường Hà Nội, những hàng cây hãnh diện ưỡn ngực 
trong nắng gió khoe những chiếc lá mới xanh nõn và 
thấp thoáng ánh hồng khi nắng mỉm cười lướt qua, gửi 
tới lá những chiếc hôn gió đầy duyên dáng.

Nắng vàng nhờ gió mơn man bên tai lời tỏ tình 
ngọt ngào, say đắm...

Bất giác, giai điệu trong một bài hát của Trịnh Công 
Sơn như tràn ngập không gian:

"Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá;

Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa;

Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ;

Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu"…

Sau cơn mưa, đất trời sẽ trở nên thanh tịnh, bắt đầu 
một chu kì sinh sôi nảy nở.

Cuộc đời là vậy, phải có những buồn vui như quy 
luật muôn đời vẫn thế! Hết tháng Tư, rồi sẽ đến tháng 
Năm...

Hãy đợi đến tháng Năm, để xem xà cừ trên phố 
Hoàng Diệu dịu dàng mùa thay lá.

Tháng Năm, đại ngàn chìm trong bồng bềnh mây 
phủ... Nơi cội nguồn thổn thức hồi sinh...

Ta có hẹn với tháng Năm!
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