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CHủ TịCH HIệP HộI DN CôNG NGHIệP vừa và NHỏ vN:

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng là cơ quan thông tin lý luận của 
Hiệp hội Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, chịu sự 
quản lý nhà nước của Bộ Công Thương. Những năm gần đây, Tạp chí 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, do các doanh nghiệp nhà nước đang 
thực hiện tái cơ cấu; nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ sản xuất kinh 
doanh thiếu ổn định. Đặc biệt từ đầu năm 2020, tình hình đại dịch 
Covid-19 đã gây ra nhiều hệ lụy cho kinh tế toàn cầu, nên thách thức 
đối với người làm báo vẫn còn đang ở phía trước.

Ông NguyễN XuâN SơN
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 

Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam

Tạp chí cần có nhiều bài viếT hay,
đáp ứng nhu cầu của độc giả

Điều đáng mừng là, bằng tinh thần cố 
gắng, nỗ lực và sự năng động, sáng tạo 
của tập thể cán bộ, phóng viên, cộng 
tác viên và sự ủng hộ của cộng đồng 

các cơ quan, doanh nghiệp trong cả nước, từ năm 
2019 đến nay, hoạt động của Tạp chí đã ngày càng 
đa dạng hơn với định hướng là tuyên truyền có trọng 
tâm, trọng điểm vào các nhiệm vụ chính trị của ngành 
Công Thương, của Hiệp hội. Các ấn phẩm của Tạp chí 
được xuất bản đều đặn mỗi tháng/kỳ, với hình thức 
đẹp, nội dung phong phú. Nhiều bài viết trong chuyên 
mục: “Tin tức sự kiện”; “Nghiên cứu trao đổi”… có 
tính thực tiễn cao, đề cập sâu tới các vấn đề phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, trong đó có sự tham gia 
của nhiều nhà khoa học, chuyên gia kinh tế, các nhà 
báo có kinh nghiệm. Tạp chí còn phối hợp với các cơ 
quan như: Cục Công Thương địa phương; Cục Công 
nghiệp; Vụ Thị trường trong nước; Vụ Tiết kiệm năng 
lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương); Sở Tư 
pháp Hà Nội; Sở Công Thương Thái Nguyên; Trung 
tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển công nghiệp 
Thái Bình…, tập trung tuyên truyền sâu rộng các đề án 
khuyến công, công nghiệp hỗ trợ; tự hào hàng Việt; 
Tiết kiệm năng lượng; Phổ biến kiến thức pháp luật và 
bảo vệ người tiêu dùng. Điều đó cho thấy, hoạt động 
của Tạp chí đã tạo được uy tín và được dự luận đánh 
giá cao. Bên cạnh đó, Tạp chí cũng triển khai thực hiện 
được nhiều sách chuyên đề, phim, mở lớp tập huấn cho 
doanh nghiệp, tạo được nguồn thu, giúp ổn định đời 
sống cán bộ, phóng viên... 

Năm 2020 và những năm tới, hoạt động báo chí sẽ 
càng khó khăn hơn với nhiều áp lực mới, tuy nhiên, với 
kinh nghiệm đã tích lũy và sự vững vàng tự tin trong 
chuyên môn của đội ngũ các nhà báo, phóng viên, tin 
chắc Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng sẽ vượt qua 
thách thức, bám sát các hoạt động của ngành Công 
Thương, chỉ đạo của Hiệp hội để tuyên truyền cho 
phù hợp với thực tế, chú trọng đi sâu tuyên truyền 
hoạt động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các doanh 
nghiệp khu vực công nghiệp nông thôn... hoàn thành 
tốt nhiệm vụ xuất bản ấn phẩm hàng tháng, với các chủ 
đề cụ thể, phong phú. 

Tuy nhiên, để phát triển toàn diện hơn, ngoài những 
bài chủ đạo, mang tính nghiên cứu, chính luận, đàm 
luận, thì Tạp chí cần chú trọng tuyên truyền những nội 
dung mà doanh nghiệp cần, ví dụ như: Tình hình sản 
xuất công nghiệp của các doanh nghiệp công nghiệp 
vừa và nhỏ; tiềm năng và thị trường xuất khẩu; giá cả 
hàng hóa; tư vấn sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, bảo vệ 
người tiêu dùng...

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam 21/6, thay mặt Lãnh đạo Hiệp hội, 
tôi xin chúc cán bộ, phóng viên, các nhà báo của 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có nhiều sức khỏe, 
năng động, sáng tạo để có nhiều bài viết hay, đáp ứng 
nhu cầu của độc giả và không ngừng phát triển, trở 
thành điểm tựa của cộng đồng các doanh nghiệp công 
nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam trong giai đoạn hội nhập 
kinh tế quốc tế
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Đến hẹn, ngày 21/6 - Ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam lại đến, ngày để các 
nhà báo có dịp ôn lại những kỷ niệm vui 
- buồn của nghề, ngày để các nhà báo 

được tôn vinh, được tri ân và được tự hào về truyền 
thống vẻ vang của đội ngũ người làm báo và không thể 
phủ nhận Báo chí cách mạng là công cụ sắc bén góp 
phần quan trọng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo 
vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp 
pháp của nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội. 

Nhìn lại chặng đường qua, báo chí đã thực hiện tốt 
nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối 
của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đưa tin 
đầy đủ, kịp thời về tình hình trong, ngoài nước; phản ánh 
mọi mặt đời sống xã hội; phát huy những giá trị tốt đẹp, 
nhân tố mới, mô hình sản xuất kinh doanh hiệu quả, cách 
làm hay; biểu dương gương người tốt, việc tốt; phản bác 

những luận điệu xuyên tạc, sai trái, tiêu cực; góp phần 
tích cực trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng 
phí; bảo vệ chủ quyền quốc gia, tuyên truyền đối ngoại; 
đấu tranh và phê phán những biểu hiện suy thoái về đạo 
đức, lối sống. Qua đó, tạo sự đồng thuận để xây dựng xã 
hội ngày càng tốt đẹp hơn. Báo chí cách mạng Việt Nam 
đã vượt qua bao khó khăn, thách thức, không ngừng vươn 
lên, ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, là 
cầu nối hiệu quả giữa Đảng, Nhà nước, Chính phủ với 
nhân dân, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của 
nhân dân. Bản lĩnh chính trị và tính chuyên nghiệp của 
đội ngũ người làm báo ngày càng được nâng tầm, được 
phát triển đa dạng, phong phú với các loại hình báo chí 
truyền thống và hiện đại, gồm: Báo in, báo nói, báo hình, 
báo điện tử và truyền thông đa phương tiện… 

Lúc này đây, chúng ta vô cùng tự hào về đội ngũ với 
gần 38.000 người đang làm việc trong lĩnh vực báo chí, 

Người làm báo phải mãi là:

Cách đây 95 năm, tờ báo Thanh niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, xuất bản số đầu 
tiên vào ngày 21/6/1925, đánh dấu sự ra đời của Báo chí cách mạng Việt Nam. Từ đó đến 
nay, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng 
trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng 
góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

ANh Thư

“mắT sáNg, LòNg TroNg, búT sắc”

Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Bình Hà Văn Hải (người bên phải) trao đổi thông tin với nhà báo Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng
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gần 950 cơ quan báo chí, hơn 18.000 nhà báo được cấp 
thẻ, hơn 22.000 hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Báo 
chí cách mạng thực sự là lực lượng hùng hậu trên mặt 
trận thông tin truyền thông, xung kích trên mặt trận tư 
tưởng - văn hóa của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Nhiều nhà báo đã trở thành những tấm gương sáng, 
nỗ lực quên mình vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc. Nhân dịp này, chúng ta thành kính tưởng 
nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, người thầy của Báo chí 
cách mạng Việt Nam; tri ân những nhà báo đã anh 
dũng hy sinh trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân 
tộc, thống nhất đất nước. Trong thời kỳ đổi mới chúng 
ta đã có không ít nhà báo gạo cội với những bài viết 
khai phá, mở đường cho đổi mới tư duy, góp phần giải 
quyết kịp thời những bức xúc xã hội, tháo gỡ những 
điểm nghẽn cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế. Ngày nay, nhiều nhà báo tiếp tục phát huy 
truyền thống của các thế hệ đi trước, không quản hiểm 
nguy, khó khăn, gian khổ, dũng cảm thâm nhập thực 
tế, kịp thời đưa tin về những sự kiện nóng, các vấn đề 
bức xúc, thiên tai, bão lũ; làm phóng sự điều tra về 
các vụ án hình sự, tham nhũng, tiêu cực phức tạp, đặc 
biệt mới đây, báo chí cả nước đã hoàn thành xuất sắc 
công tác tuyên truyền phòng chống đại dịch Covid-19. 
Chúng ta rất cảm động trước những tấm gương nhà 
báo đã hy sinh, bị hành hung, gây thương tích khi tác 
nghiệp giữa thời bình, nhiều nhà báo đã có bài viết hay 
mang ý nghĩa thiết thực, có tầm ảnh hưởng sâu sắc tới 
các mặt đời sống xã hội, đạt giải cao trong các cuộc thi 
“Giải báo chí toàn quốc” về công tác đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng; thông tin 
đối ngoại…

Thật đáng tự hào về những thành quả mà Báo chí 
cách mạng Việt Nam đạt được ở chặng đường qua và 
những người làm báo chân chính không khỏi xúc động, 
vui mừng khôn xiết trước sự trưởng thành, lớn mạnh 
của báo chí nước nhà. Tuy nhiên, chúng ta cũng phải 
thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những thành quả đáng 
tự hào, thì đâu đó vẫn tồn tại những hạn chế, yếu kém 
cần nghiêm túc khắc phục sớm, đó là: Báo in đối mặt 
với sự sụt giảm mạnh về doanh thu và độc giả; Báo 
điện tử phải cạnh tranh quyết liệt với mạng xã hội... 
Công tác quản lý báo chí còn nhiều bất cập; nhiều 
người làm báo, một số cơ quan báo chí chưa chủ động, 
tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đưa tin; chưa chú 
trọng nhiệm vụ chính trị, bám sát tôn chỉ, mục đích 
của báo chí, nhất là trong thông tin tuyên truyền, tạo 
đồng thuận xã hội; có trường hợp còn chạy theo yếu tố 
thương mại, lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, đưa tin một 

chiều, giật gân, câu khách, gây bức xúc xã hội. Bài báo 
có chất lượng cao chưa nhiều, cá biệt còn có những nhà 
báo, cơ quan báo chí vi phạm tôn chỉ mục đích hoạt 
động báo chí, đạo đức nghề nghiệp, vi phạm pháp luật, 
thậm chí có nhà báo đã bị xử lý hình sự. Những người 
làm báo chân chính chúng ta rất bất bình trước những 
hiện tượng “bài đăng rồi lại gỡ”, một số nhà báo không 
thực hiện trách nhiệm đưa tin trên báo chính thống mà 
viết bài thiếu tính xây dựng, thể hiện quan điểm tiêu 
cực trên mạng xã hội…

Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới của quá 
trình phát triển với những thời cơ, thuận lợi và khó 
khăn, thách thức luôn đan xen. Khoa học công nghệ 
phát triển nhanh trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0 và sự bùng nổ của công nghệ thông tin, 
truyền thông; tình hình quốc tế và khu vực có những 
diễn biến phức tạp, khó lường; nền kinh tế trong nước 
tiếp tục phát triển thuận lợi nhưng còn nhiều khó khăn, 
thách thức… Trước tình hình đó đòi hỏi các cơ quan 
báo chí và đội ngũ các nhà báo phải tiếp tục đổi mới, 
sáng tạo, nỗ lực hơn nữa trong việc phát huy vai trò, vị 
thế của báo chí khi thực thi nhiệm vụ.

Kỷ niệm 95 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt 
Nam, chúng ta những người làm báo chân chính luôn 
tự hào là những chiến sĩ cách mạng tiên phong, kiên 
trung trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng, của 
dân tộc, hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, 
không ngừng sáng tạo, chung sức đồng lòng vì mục 
tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn 
minh”, để hình ảnh nhà báo mãi là: “mắt sáng, lòng 
trong, bút sắc”

Học tập Nhà báo cách mạng Hồ Chí Minh
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để Tạp chí hoạT động
đúng hướng và hiệu quả

Ông Nguyễn Đăng Quân - chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty cP sản xuất biến 
thế HbT Việt Nam: Tạp chí đã góp phần đưa thương hiệu HBT đến gần hơn, nhiều hơn 
tới khách hàng ngành Điện

Qua theo dõi ấn phẩm đã phát hành và trang thông tin điện tử, tôi thấy Tạp chí 
CN&TD được in ấn, thiết kế, trình bày đẹp, lượng bài phong phú, đa dạng dưới dạng 
phân tích, bình luận sâu; phản ánh đa dạng hoạt động của cộng đồng các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ; nhiều bài viết thuộc các lĩnh vực khuyến công, công nghiệp hỗ 

trợ, tiết kiệm năng lượng, thị trường hàng hóa…, trong đó, nhiều nội dung có tính thời sự, bức thiết của xã hội. 

Đối với doanh nghiệp chuyên sản xuất máy biến áp và thiết bị điện như chúng tôi, bằng những bài viết sâu sắc, 
sát thực, Tạp chí đã hỗ trợ rất lớn trong việc quảng bá hình ảnh, giới thiệu sản phẩm, góp phần đưa thương hiệu 
HBT đến gần hơn, nhiều hơn tới khách hàng ngành Điện, giúp HBT Việt Nam từng bước tiếp cận thị trường 
trong nước và vươn ra nước ngoài. Chúng tôi mong thời gian tới, trong xu thế hội nhập, Tạp chí có thêm nhiều 
bài viết hay để lôi cuốn độc giả, mang đến cho họ kênh thông tin hữu ích về công nghiệp - tiêu dùng, góp phần 
bảo vệ thương hiệu sản phẩm của các doanh nghiệp, đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái kém chất lượng… 

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng số tháng 6/2020 là số kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách 
mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020). Nhân dịp này, Tòa soạn đã nhận được nhiều ý 
kiến đóng góp xây dựng Tạp chí nhằm hướng tới một ấn phẩm truyền thông có tính chuyên 
biệt, bổ ích, thể hiện rõ hiệu quả của Báo chí trong công cuộc CNH, HĐH đất nước. Dưới 
đây là một vài ý kiến của các nhà quản lý, cơ quan, doanh nghiệp.

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPc: Chúc Tạp chí giữ được bản sắc 
riêng và luôn đồng hành cùng cộng đồng các doanh nghiệp

Thời gian gần đây, khi được giao phụ trách công tác truyền thông của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tôi mới có dịp đọc nhiều các ấn phẩm của Tạp 
chí Công nghiệp & Tiêu dùng. Đọc các ấn phẩm và trang thông tin điện tử của Tạp 
chí, tôi có cảm nhận, đây là một cơ quan báo chí có sự đầu tư công sức của tập thể 
những người làm báo, bởi từ các bài viết, đến các chuyên mục đều hết sức chỉn chu, 

nghiêm túc và nêu được những điều thiết thực đối với doanh nghiệp, doanh nhân. 

Trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, hoạt động của ngành Điện đang gặp rất nhiều khó khăn, thách thức từ 
đầu tư phát triển nguồn, lưới điện; công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng; xây dựng đời sống văn hóa doanh 
nghiệp; phát triển khoa học công nghệ…, nhằm thúc đẩy SXKD, từng bước hiện đại hóa ngành Điện. Trong suốt 
nhiều năm qua, EVNNPC luôn nhận được sự ủng hộ của Tạp chí với những bài viết sâu sắc, viết trúng, viết đúng 
về ngành Điện. Sự chia sẻ đó đã giúp cho những người thợ điện thêm tự tin, tìm ra nhiều giải pháp để đáp ứng 
đủ điện phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu của khách hàng.

Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6, xin chúc các nhà báo, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giữ được bản sắc riêng và luôn là người bạn đồng hành của cộng đồng 
các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và ngành Điện nói riêng.
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Ông Đỗ minh chức - giám đốc công ty cP Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu 
Hoàng Thịnh, Đại diện nhãn hàng NUca gold: 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

Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 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 với ngành Công nghiệp, Tiêu dùng; Phân tích được các góc 
độ chính sách Nhà nước đã bất cập hoặc có tác động tốt với doanh nghiệp… Bên cạnh đó, để Ấn phẩm 
in cũng như điện tử ngày càng hấp dẫn hơn, 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…”.

bà Nguyễn Thúy - TcT may 10: Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã phối hợp 
với các cơ quan Bộ Công Thương đồng hành cùng doanh nghiệp…, góp phần 
vào chiến lược phát triển ngành Công Thương theo hướng bền vững

Với việc xuất bản ấn phẩm định kỳ, phát hành đều đặn hàng tháng, Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng đã chuyển tải kịp thời những chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước, thông tin tuyên truyền mọi mặt hoạt động của các Bộ, 
ngành, địa phương, các doanh nghiệp, đặc biệt là cộng đồng các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ trên địa bàn cả nước tới độc giả. Trang điện tử congnghieptieudung.vn đã cập nhật những vấn 
đề thiết thực và bổ ích, góp phần giúp doanh nghiệp có thêm nhiều thông tin mới có thể học tập như 
những giải pháp khắc phục khó khăn trong đại dịch Covid -19, động viên, cổ vũ kịp thời những doanh 
nghiệp có sáng kiến hay, cách làm mới và những bài học kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh.

Tạp chí đã phối hợp với các cơ quan Bộ Công Thương thực hiện nhiều chuyên đề như: Phát triển CNHT, 
khuyến công, TKNL, tự hào hàng Việt…, góp phần vào chiến lược phát triển ngành Công Thương theo 
hướng bền vững. Tạp chí đã chú trọng tới lĩnh vực sản xuất - tiêu dùng, ngoài việc tuyên truyền bảo vệ 
lợi ích doanh nghiệp, chống nạn hàng giả, hàng kém chất lượng, còn tập trung quan tâm bảo vệ quyền lợi 
của người tiêu dùng.

Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, xin kính chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên 
Tạp chí dồi dào sức khỏe, đồng hành cùng doanh nghiệp để cùng phát triển.

Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 * 21/6/2020), Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng đã nhận được nhiều điện, thư, quà và lẵng hoa chúc mừng của các cơ quan Bộ, ngành, các 
doanh nghiệp, doanh nhân, bạn bè, đồng nghiệp trong cả nước. Với lòng tri ân sâu sắc, Tòa soạn xin trân 
trọng gửi lời cảm ơn và sẽ cố gắng phấn đấu, xây dựng Tạp chí ngày càng phát triển bền vững./.

BAN BIÊN TẬP

LỜi cảM Ơn nhÂn ngày báo chí cách Mạng việT naM
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May 10: CHÚ TRỌNG TIẾT KIệM NĂNG LƯỢNG ĐỂ 
NÂNG CaO HIệU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOaNH

Với tình hình cung ứng điện dự báo khó 
khăn như hiện nay, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg 
về việc tăng cường tiết kiệm điện (TKĐ) 

giai đoạn 2020-2025, yêu cầu trong giai đoạn này, cả 
nước phải phấn đấu hàng năm tiết kiệm tối thiểu 2% 
tổng điện năng tiêu thụ.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đang 
trở thành vấn đề cấp bách nhằm đối phó với nguy cơ 
thiếu hụt năng lượng. Xác định hoạt động sản xuất kinh 
doanh của đơn vị sẽ phải tiêu thụ nhiều năng lượng, vì 
vậy, trong những năm qua, Tổng công ty May 10 (May 
10) đã xây dựng kế hoạch phù hợp, với các biện pháp 
quản lý, kỹ thuật có thể giảm tổn thất, giảm mức tiêu 
thụ năng lượng của phương tiện, thiết bị, góp phần 
giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.

Để việc TKĐ được thực hiện bài bản và hiệu quả 
nhất, Tổng Công ty đã đầu tư thiết bị công nghệ mới: 
Máy may sử dụng động cơ Servo thay thế cho động cơ 
ly hợp - động cơ chỉ chạy khi có tải. Hiện nay, 100% máy 
may đều sử dụng loại động cơ này. Đầu tư các thiết bị 
có sử dụng biến tần để điều khiển động cơ, như: Máy 

cắt vòng, máy ép mex, bàn hút…, qua đó kiểm soát được 
tốc độ động cơ theo yêu cầu mà vẫn đảm bảo TKĐ. 
Trong thiết kế và lắp đặt hệ thống điện thi công các dự 
án, luôn lựa chọn dây dẫn phù hợp đảm bảo, giảm tổn 
hao truyền dẫn và an toàn. Xây dựng các công trình mới 
luôn chú ý thiết kế tăng cường cửa kính, sử dụng ánh 
sáng tự nhiên. Đầu tư hệ thống làm mát dạng Tunnel (hệ 
thống quạt thông gió và làm mát bằng hơi nước) có hiệu 
quả làm mát cao nhưng sử dụng ít điện năng và hạn chế 
thời gian chạy máy điều hòa trung tâm. Cải tạo nâng cấp 
trạm biến áp, trung tâm phân phối điện, trung tâm nén 
khí. Thiết bị tập trung tại một vị trí giúp giảm tổn hao 
do truyền tải điện, tổn hao khí nén trên đường ống, qua 
đó tiết kiệm chi phí điện, nâng cao hệ số an toàn. Đầu tư 
100% bóng đèn LED cho các dự án mới và thay thế bóng 
đèn huỳnh quang T8, T10 cho các đơn vị.

Song song với biện pháp đầu tư, May 10 rất chú 
trọng đến biện pháp về công tác kỹ thuật. Hiện nay, 
lượng điện năng sử dụng cho chiếu sáng chiếm một tỷ 
trọng không nhỏ trong lượng điện tiêu thụ của Tổng 
Công ty. Vì vậy, việc TKĐ chiếu sáng (ngoài trời và trong 
nhà) có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Lắp đặt biến tần 

May 10 đã đầu tư nhiều thiết bị công nghệ mới để tiết kiệm điện hiệu quả

Trong giai đoạn 2020-2025, dự báo tình hình cung ứng điện sẽ căng thẳng, nhiều dự án 
nguồn điện khó đi vào hoạt động sớm, hay đúng tiến độ. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện 
vẫn tiếp tục tăng cao, bình quân tăng 10%/năm, cao hơn tốc độ tăng trưởng kinh tế.

PTT&TT
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điều khiển quạt hút, quạt đẩy cho lò hơi than làm giảm 
tiêu thụ năng lượng điện, nhiên liệu đốt. Giảm số bóng 
đèn chiếu sáng chung và những khu vực không cần thiết, 
sử dụng bóng đèn LED công suất nhỏ chiếu sáng cục 
bộ đầu máy. Lắp đặt hệ thống nước nóng sử dụng năng 
lượng mặt trời cho các tòa nhà, giảm tiêu thụ điện từ 
bình nóng lạnh. Phân chia công tắc điều khiển đèn chiếu 
sáng trong xí nghiệp thành các cụm nhỏ để dễ bật tắt khi 
cần thiết và khi có ít người đi làm. Luôn quan tâm lắp đặt 
bù hệ số công suất và kiểm tra bảo dưỡng hệ thống làm 
việc ổn định, đảm bảo hệ số công suất 0,9 trở lên. Việc 
tận dụng ánh sáng tự nhiên bằng cách bố trí những cửa 
sổ để đón ánh sáng mặt trời cũng giúp tiết kiệm được rất 
nhiều điện năng cho chiếu sáng. Bảo dưỡng định kỳ các 
thiết bị sử dụng năng lượng.

Tổng Công ty giao cho phòng Cơ điện tham mưu, 
tư vấn các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho doanh 
nghiệp. Thường xuyên tham gia theo dõi, hướng dẫn 
và thực hiện sử dụng năng lượng hiệu quả và tiết kiệm. 
Thực hiện kiểm toán năng lượng định kỳ theo đúng quy 
định của pháp luật.

Bên cạnh các giải pháp thực hiện TKĐ kể trên, Tổng 
Công ty đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức cho người lao động ý thức sử dụng 
năng lượng hiệu quả và tiết kiệm đối với cán bộ, công 
nhân viên, nhất là khu vực có công nhân sản xuất trực 
tiếp. Ban hành các quy định về việc sử dụng điện an 
toàn, tiết kiệm. Đặt các bảng hiệu tại các phòng ban, 
các tổ và XN sản xuất, để nhắc nhở ý thức tiết kiệm 
điện năng. Các thiết bị được ngắt điện khi công nhân rời 
vị trí làm việc. Đồng thời, bố trí mặt bằng, dây chuyền 
sản xuất hợp lý, đào tạo nâng cao tay nghề thúc đẩy 
tăng năng suất phát huy hiệu quả dây chuyền công nghệ. 

Thực hiện lộ trình giảm giờ làm, hạn chế làm thêm và 
giảm tối đa thời gian làm việc vào giờ cao điểm, ngày 
chủ nhật. Lắp công tơ điện theo dõi điện năng tiêu thụ 
tới từng bộ phận của đơn vị sản xuất, hàng tháng thống 
kê, đánh giá và so sánh lượng điện tiêu thụ. Nghiên cứu 
thao tác chuẩn đưa vào áp dụng để tăng năng suất lao 
động, giảm vị trí làm việc trên chuyền may, do đó giảm 
số lượng thiết bị, giảm lượng đèn chiếu sáng.

May 10 cũng rất quan tâm đến điều kiện làm việc 
của người lao động nên đã lắp điều hòa cho xưởng sản 
xuất, kho thành phẩm, 100% nhà ăn ca... nên lượng điện 
tiêu thụ cũng tăng lên. Trong tương lai, Tổng Công ty 
đang nghiên cứu ứng dụng năng lượng tái tạo như năng 
lượng mặt trời cho các dự án mới.

Về tổng điện năng tiêu thụ, chỉ tính riêng năm 2019 
tại trụ sở Tổng công ty May 10 là: 4.620.300 kWh, tương 
ứng với số tiền là: 10.775.401.600 đồng, chi phí không 
hề nhỏ so với tổng chi phí. Bằng các biện pháp đồng 
bộ và tích cực, trong những năm qua, Tổng Công ty 
May 10 đã giảm điện năng tiêu thụ khoảng 572.070 kWh 
điện tương đương tiết kiệm: 1.117.820.000 đồng/năm so 
với trước khi cải tạo. Điện chiếu sáng khi sử dụng đèn 
huỳnh quang (T10,T8,T5) chiếm khoảng 25%, sau khi sử 
dụng đèn Led TKĐ còn chiếm khoảng 15% điện năng 
tiêu thụ của nhà máy.

Nhờ đầu tư công nghệ mới trong sản xuất và có 
những giải pháp tiết kiệm năng lượng đã và đang giúp 
May 10 giảm được chi phí sản xuất, tăng tính cạnh tra-
nh của doanh nghiệp trên thị trường. Điều này không 
những mang lại lợi ích cho May 10 mà còn thể hiện 
trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, đó là bảo 
vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng trong 
tương lai

Đầu tư nhà xưởng luôn chú ý giải pháp tiết kiệm năng lượng
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Dự kiến, trong các tháng 6, 7 sắp tới, khi 
miền Bắc và miền Trung bước vào giai 
đoạn nắng nóng cao điểm trên diện rộng, 
công suất đỉnh của hệ thống điện cùng với 

sản lượng điện tiêu thụ trong ngày sẽ tiếp tục gia tăng. 
Điều này tạo ra những áp lực không nhỏ trong công tác 
đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải, đặc biệt 
là truyền tải điện qua hệ thống đường dây 500kV từ miền 
Bắc vào miền Trung và miền Nam đối với EVNNPT.

Tuy nhiên, do làm tốt công tác dự báo phụ tải, 
EVNNPT đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp 
cho từng phương án vận hành khi nhu cầu sử dụng 
điện tăng đột biến trong những ngày nắng nóng cực 
đoan. Theo đó, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị 
trực thuộc triển khai các giải pháp ứng phó linh hoạt 
nhằm giảm sự cố, ổn định điện áp, giảm dòng ngắn 

mạch, cũng như giảm tổn thất điện năng, đảm bảo hệ 
thống vận hành an toàn, tin cậy thiết bị trên lưới. Đặc 
biệt, trong công tác đầu tư, EVNNPT đã và đang khẩn 
trương đóng điện các công trình nhằm tăng cường năng 
lực lưới điện truyền tải cấp điện cho các khu vực trọng 
điểm. Điển hình là đã đóng điện thành công máy biến 
áp 600 MVA - 500kV nâng công suất trạm biến áp 
500kV Nho Quan để tăng khả năng cung cấp điện cho 
thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận; Nâng cao khả 
năng giải tỏa công suất các nhà máy điện tại các đường 
dây 220kV, 500kV đấu nối với Nhà máy nhiệt điện Hải 
Dương, Sông Hậu 1; Nâng công suất các máy biến áp 
450 MVA trạm Vĩnh Tân lên 900 MVA; Lắp đặt máy 
biến áp thứ hai 450 MVA tại trạm biến áp 500kV Di 
Linh; Lắp đặt thêm máy biến áp 500kV - 900 MVA thứ 
hai tại TBA 500kV Mỹ Tho; Đóng điện giai đoạn 2 dự 
án nâng công suất TBA 500kV Vĩnh Tân và nhiều dự án 

EVNNPT kiểm tra đường dây 500kV 
bằng thiết bị bay không người lái
EVNNPT kiểm tra đường dây 500kV 
bằng thiết bị bay không người lái

TăNg NăNg Lực TrUyềN Tải của Lưới ĐiệN 220 - 500kV 
LiêN kếT các miềN của Hệ THốNg ĐiệN QUốc gia

TăNg NăNg Lực TrUyềN Tải của Lưới ĐiệN 220 - 500kV 
LiêN kếT các miềN của Hệ THốNg ĐiệN QUốc gia
Những ngày này, dù mới đầu hè, nhưng theo số liệu thống kê của Trung tâm Điều độ hệ 
thống điện Quốc gia cho thấy, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 21/5/2020 đã lên tới 
789,6 triệu kWh và công suất đỉnh của hệ thống điện đạt gần 37.800 MW. Đây không chỉ 
là mức cao nhất từ đầu năm mà còn cao hơn cả ngày tiêu thụ điện lớn nhất của năm 2019.

TuấN ANh

EVNNpT:EVNNpT:
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quan trọng khác cũng đang được EVNNPT đẩy nhanh 
tiến độ thi công, nhằm tăng cường khả năng truyền tải 
và nâng cao sự ổn định cho hệ thống điện. 

Ngoài ra, EVNNPT cũng xác định tình hình thời 
tiết nắng nóng trên diện rộng kết hợp với hiệu ứng gió 
phơn Tây Nam (gió Lào) sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. 
Khi các đám cháy xảy ra, lửa có thể ảnh hưởng tới hệ 
thống đường dây 500kV Bắc - Nam và có khả năng cao 
xảy ra sự cố, gây áp lực lớn tới năng lực truyền tải điện 
từ miền Bắc cho miền Nam. Do đó, để ngăn ngừa và có 
thể khắc phục nhanh các sự cố do cháy rừng nếu có xảy 
ra, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị thường xuyên 
kiểm tra, rà soát các vị trí đường dây truyền tải đi qua 
rừng, nương rẫy. Đồng thời, phối hợp với chính quyền 
địa phương, chủ các khu rừng dọn thực bì, cành cây 
khô ra khỏi hành lang đường dây, nhằm tạo các đường 
băng chống cháy lan về phía đường dây khi có cháy 
rừng. Mặt khác, EVNNPT cũng đã đôn đốc, chỉ đạo 
các Đội truyền tải điện chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền 
để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không đốt 
rừng; Ký kết các quy chế phối hợp về phòng chống 
cháy rừng với chính quyền và công an các địa phương, 
lực lượng kiểm lâm và chủ rừng.

Ngoài các biện pháp truyền thống, EVNNPT còn 
trang bị cho các Công ty Truyền tải điện trực thuộc các 
thiết bị UAV bay giám sát, cũng như lắp camera giám 
sát hành lang tuyến đường dây tại các vị trí xung yếu, 
dễ xảy ra cháy; Thường xuyên sử dụng ống nhòm, máy 
đo tầm soát nhiệt, nhằm phát hiện các điểm phát nóng 
cục bộ, hay các trục trặc khác của đường dây và thiết 
bị khi phải vận hành trong tình trạng quá tải. Khi có 
cháy lớn gần đường dây thì các Đội truyền tải điện cần 
phối hợp với nhân dân địa phương, lực lượng công an 
phòng cháy chữa cháy, quân đội để kịp thời tham gia 
chữa cháy và khắc phục hậu quả sau cháy.

Ông Lưu Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc EVNNPT 
cho biết: "Tổng công ty sẽ liên tục theo dõi sát diễn 
biến tình hình nắng nóng, cũng như tình trạng vận hành 
của lưới điện truyền tải để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời 
tới các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các giải 
pháp tăng cường quản lý vận hành, đặc biệt, đối với 
lưới điện 500kV cấp điện cho miền Nam và các đường 
dây đấu nối từ các nhà máy nhiệt điện nhằm truyền 
tải điện an toàn, ổn định, tin cậy từ các nhà máy điện 
đến các phụ tải. Cùng với đó, EVNNPT sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân và chính quyền 
địa phương về tầm quan trọng của hệ thống truyền tải 
điện quốc gia. Đồng thời, khuyến cáo người dân không 

vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp, không thả 
diều, không tự ý sử dụng thiết bị bay sát khu vực đường 
dây. Các công trình, phương tiện thi công gần đường 
dây phải đảm bảo khoảng cách an toàn nhằm tránh gây 
ra sự cố, hư hỏng đường dây và làm gián đoạn đến khả 
năng truyền tải của lưới điện".

Tin rằng, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của 
Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cũng như tinh thần chủ 
động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của toàn thể 
CBCNV, EVNNPT sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, 
quản lý vận hành lưới điện an toàn, đáp ứng tốt nhu 
cầu sử dụng điện của cả nước trong thời gian tới. Qua 
đó, góp phần tiếp tục làm tăng năng lực truyền tải của 
lưới điện 220 - 500kV liên kết các miền của hệ thống 
điện quốc gia

Diễn tập chữa cháy đảm bảo an toàn hệ thống truyền tải 
điện quốc gia

Kiểm tra phát nhiệt trạm biến áp truyền tải điện bằng máy 
soi phát nhiệt
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hoA NguyễN

Không để Thiếu điện
Trong Mùa nắng nóng

PC HẢI PHòNG:

Lường trước những khó khăn về cung cấp điện trong mùa nắng nóng, Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong 
đó, đầu tư nâng cấp hạ tầng điện lưới, nâng cao chất lượng kỹ thuật – vận hành, tăng cường 
vận động người dân lắp đặt điện mặt trời áp mái… là những giải pháp đang được đơn vị tích 
cực triển khai, nhằm nỗ lực phấn đấu bảo đảm đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và nhu 
cầu sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Ngay từ đầu năm 2020, PC Hải Phòng 
đã chỉ đạo Điện lực các quận, huyện 
chủ động triển khai kế hoạch cung 
cấp điện cho mùa nắng nóng vì đây 

là mùa có nhu cầu sử dụng điện cao nhất trong năm. 
Bên cạnh đó, những tháng đầu năm, do ảnh hưởng của 
dịch Covid-19, dự báo tình hình nhu cầu sử dụng điện 
có nhiều diễn biến khó lường, cùng với hiện tượng thời 
tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài tại miền Bắc trong đó 
có Hải Phòng sẽ khiến cho nhu cầu sử dụng các thiết 
bị làm mát tăng cao, gây nguy cơ quá tải lưới điện. Để 
chuẩn bị phương thức vận hành cấp điện ứng với kịch 
bản phụ tải cực đoan nhất (những ngày nắng nóng đột 
biến) và chủ động đối phó với các kịch bản có thể xảy 
ra, đảm bảo cấp điện an toàn liên tục trong mọi tình 
huống, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp 
củng cố lưới điện bảo đảm vận hành an toàn, nâng cao 
độ tin cậy cung cấp điện cho khách hàng.

Chủ động đối phó với CáC tình huống

Trước thực trạng lưới điện có nguy cơ quá tải cục 
bộ, PC Hải Phòng đã chủ động xây dựng phương án vận 
hành hệ thống điện toàn khu vực, đảm bảo không để 
quá tải đường dây trung thế và các trạm biến áp (TBA) 
110 kV. Cùng với đó, triển khai thực hiện nâng công 
suất quá tải cho các TBA phân phối, luân chuyển máy 
biến áp đề phòng sự cố, thay mới và đóng điện nhiều 
máy biến áp mới.

Căn cứ vào tình hình vận hành thực tế của lưới điện 
TP Hải Phòng trong mùa nắng nóng, để đảm bảo cấp 
điện an toàn, ổn định, Trung tâm Điều khiển xa Hải 

Phòng đã tính toán để bố trí kết dây lưới hợp lý nhất và 
xây dựng phương án vận hành lưới điện.

Khi mất điện đường dây trung thế, Trung tâm sẽ 
kết hợp với điều độ C nhanh chóng thu thập thông tin, 
phân đoạn tìm điểm sự cố, cô lập điểm sự cố bằng các 
dao phân đoạn, nếu không có dao phân đoạn, sự cố 
lớn cần nhiều thời gian khắc phục có thể tìm điểm tháo 
lèo để cô lập điểm sự cố, cân đối công suất, dùng các 
đường dây khác để cứu phụ tải. Khi đó, các đơn vị Điện 
lực nhanh chóng sửa chữa, khôi phục lại điện, chọn thời 
điểm thích hợp để chuyển về kết dây cơ bản.

Công ty cũng tăng cường công tác kiểm tra các 
điểm tiếp xúc, mối nối trên đường dây trung và hạ thế, 
thường xuyên đo, theo dõi công suất tại các TBA phân 

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Điện lực Dương Kinh
kiểm tra công nhân lắp đặt MBA 400 kVA Trung Dũng
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phối vào các giờ cao điểm để có biện pháp khắc phục, 
xử lý. Đồng thời đôn đốc, đẩy nhanh triển khai các dự 
án đầu tư, cải tạo lưới điện, sửa chữa thường xuyên để 
đảm bảo nhu cầu công suất phụ tải, đặc biệt các công 
trình san tải cho khu vực mang tải cao. Chủ động làm 
việc với khách hàng sản xuất công nghiệp lớn phối hợp 
giảm tải khi có những bất thường trên hệ thống nguồn; 
phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền tư vấn cho người dân hạn chế sử dụng cùng lúc 
các thiết bị điện có công suất lớn vào các giờ cao điểm.

Tại một số điện lực trực thuộc, để chống quá tải, 
hệ thống lưới điện cũng được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. 
Cụ thể, Công ty đã tiến hành cải tạo và nâng công suất 
TBA 10 kV Ngũ Lão (huyện Thủy Nguyên); trạm 110 
kV Cát Hải; trạm 110 kV Cát Bi (Quận Hải An); thực 
hiện chương trình hoán đổi, nâng công suất 08 MBA 
chống quá tải cho một số TBA dân dụng (quận Dương 
Kinh); lắp đặt thêm TBA phân phối để san tải sang các 
MBA lân cận bị quá tải và lập kế hoạch, lên phương án 
thực hiện thi công hoán đổi nội bộ nâng công suất, bổ 
sung cáp vặn xoắn các loại để chống quá tải dây dẫn 
trên đường trục hạ thế…

phát triển điện mặt trời áp mái để 
giảm tải lưới điện

Song song với việc đầu tư hoàn thiện lưới điện, 
nhằm giúp hộ gia đình, doanh nghiệp giảm chi phí tiền 
điện, tự chủ được nguồn điện sử dụng, qua đó góp 
phần giảm tiêu thụ điện từ lưới điện quốc gia, thời 
gian qua PC Hải Phòng cũng thực hiện nhiều biện pháp 
tuyên truyền lợi ích của việc lắp đặt điện mặt trời áp 
mái đến người dân địa phương.

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn thành phố có 76 
khách hàng triển khai lắp đặt điện mặt trời áp mái với 
tổng công suất là 671.10 kWh, trong đó, đến hết tháng 
4, đã phát lên lưới được 11.337 kWh. Hệ thống điện mặt 
trời giúp người dân tiết kiệm chi phí tiền điện, tăng lợi 
nhuận đầu tư cho doanh nghiệp theo chính sách mua 
điện mặt trời của EVN. Việc lắp đặt điện mặt trời áp 
mái cũng là sự chia sẻ của nhân dân và doanh nghiệp 
góp phần chung tay cùng ngành Điện thực hiện TKĐ, 
giải quyết khó khăn trước tình hình nắng nóng và khô 
hạn xảy ra tại các tỉnh miền Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Hưởng, Phó Giám đốc PC Hải 
Phòng cho biết: “Điện mặt trời áp mái đang là xu 
hướng phát triển năng lượng bền vững được Chính 
phủ khuyến khích sử dụng, góp phần tạo thêm 
nguồn năng lượng sạch, hướng tới mục tiêu phát 
triển năng lượng xanh và bền vững. Trong thời gian 
tới, Công ty sẽ tiếp tục tuyên truyền đến khách hàng 
lợi ích của việc lắp đặt điện mới áp mái để khách 
hàng đầu tư lắp đặt. Đồng thời, tạo mọi điều kiện 
thuận lợi cho khách hàng trong việc lắp đặt công 
tơ, nối lưới hệ thống điện mặt trời mái nhà, ký hợp 
đồng mua bán điện”.

Với tinh thần chủ động, tích cực trong việc triển 
khai các giải pháp tiết kiệm điện, PC Hải Phòng mong 
nhận được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của 
người dân trên địa bàn, cùng chung sức với ngành 
Điện để giảm bớt khó khăn trong việc cung ứng điện 
mùa nắng nóng, góp phần đảm bảo an toàn cho lưới 
điện của Thành phố cũng như hệ thống lưới điện 
quốc gia

Đội Quản lý lưới điện cao thế nâng cấp TBA đảm bảo cấp điện 
mùa nắng nóng

Công nhân PC Hải Phòng sửa chữa điện phục vụ chống quá tải
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Trong công tác quản lý vận hành, PC 
Thái Nguyên đã chủ động xây dựng các 
phương án cấp điện mùa nắng nóng, mùa 
mưa bão năm 2020, xây dựng phương án 

khởi động đen (là quá trình khôi phục lại toàn bộ hoặc 
một phần hệ thống điện từ trạng thái mất điện toàn bộ, 
hoặc một phần bằng cách sử dụng các tổ máy phát điện 
có khả năng khởi động đen), đồng thời triển khai đồng 
bộ các giải pháp trong công tác cung ứng điện, tính 
toán các kịch bản tăng trưởng phụ tải xảy ra trong mùa 
hè, phương thức vận hành tối ưu cho hệ thống điện. 

Để linh hoạt hơn trong vận hành và nâng cao độ 
tin cậy cung cấp điện, PC Thái Nguyên đã tiến hành 
bổ sung, thay thế các thiết bị đóng cắt trên lưới điện và 
thực hiện kết nối Scada về trung tâm điều khiển, từ đó 
giảm đáng kể thời gian mất điện cho khách hàng khi có 
lịch công tác, hoặc xử lý sự cố. Tính đến nay, có 12/12 
TBA 110kV, trên 170 thiết bị đóng cắt trung thế đã 
được thực hiện điều khiển thao tác xa tự động từ Trung 
tâm điều khiển. Đồng thời, có chế độ hỗ trợ giữa các 
trạm biến áp 110kV trên địa bàn và đóng mạch vòng 
các đường dây liên lạc để xử lý sự cố, nhằm giảm thời 
gian và số khách hàng bị mất điện.

Khai thác hệ thống đo xa và kết quả kiểm tra nguồn 
lưới điện của các đơn vị, thời gian qua, PC Thái Nguyên 
đã thực hiện hoán chuyển 109 MBA phụ tải, nhằm đảm 
bảo các MBA vận hành tối ưu, chống quá tải cục bộ 
mà không làm tăng chi phí đầu tư. Tiến hành thực hiện 
cân pha 346 TBA phụ tải, san tải 156 TBA, xử lý tiếp 
xúc 600 điểm trên lưới, thực hiện thí nghiệm định kỳ 
hàng trăm TBA công cộng. Thường xuyên thực hiện 
các phương án duy tu, bảo dưỡng định kỳ đường dây 
và TBA, vệ sinh sứ, xử lý khiếm khuyết, bổ sung dây 
dẫn các đường dây bị quá tải, xử lý các điểm điện áp 
thấp, tập trung phát quang hành lang tuyến, chặt hạ 

trên 17.000 cây và chặt tỉa trên 8.000 cây có nguy cơ 
ảnh hưởng tới an toàn hành lang lưới điện.

Trong công tác đầu tư xây dựng, PC Thái Nguyên 
đã và đang triển khai 16 dự án cấy thêm TBA phân phối 
chống quá tải với tổng mức đầu tư trên 236 tỷ đồng, 
trong đó xây dựng mới 121 km đường dây trung thế; 
140 km đường dây hạ thế; cấy thêm 87 TBA với tổng 

ThANh huyềN

pC Thái NguyêN: 

Năm 2020, tình hình thời tiết trong cả nước đang có những diễn biến phức tạp, nắng nóng 
kéo dài. Trước nhu cầu sử dụng điện của nhân dân được dự báo sẽ tăng cao trong mùa nắng 
nóng, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã và đang triển khai nhiều biện 
pháp đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho gần 378.000 khách 
hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Nỗ Lực Đảm bảo cấP ĐiệN ổN ĐịNH

Điện lực TP Thái Nguyên thực hiện hoán đổi MBA nội bộ
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công suất 19.890kVA. Hiện PC Thái Nguyên đang tập 
trung nhân lực, phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến 
độ thi công đóng điện các dự án chống quá tải, đẩy 
nhanh các dự án mạch vòng, các dự án xuất tuyến trạm 
110kV Quang Sơn, Gang Thép. Dự kiến trước ngày 
31/5/2020 sẽ hoàn thành đóng điện các TBA thuộc dự 
án chống quá tải năm 2020.

Ngoài ra, từ đầu năm tới nay PC Thái Nguyên đã 
đầu tư nâng công suất cho 2 TBA 110kV Thịnh Đán 
(T.P Thái Nguyên) và Trạm 110kV Quang Sơn (Đồng 
Hỷ). Thực hiện 43 hạng mục sửa chữa lớn với giá trị 
trên 26 tỷ đồng, các hạng mục sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên cũng đang được gấp rút thực hiện góp 
phần vào công tác giảm tổn thất điện năng, nâng cao 
độ ổn định cung cấp điện.

Bên cạnh các giải pháp về chuyên môn, PC Thái 
nguyên cũng thường xuyên chú trọng đẩy mạnh tuyên 
truyền tiết kiệm điện. Trong thời tiết nắng nóng, các cơ 
quan, công sở, nơi sản xuất và các hộ gia đình cần chú 
ý sử dụng điện một cách khoa học, an toàn và tiết kiệm 
để tránh tình trạng hóa đơn tiền điện tăng do mức sử 
dụng điện tăng cao so với bình thường. Không sử dụng 
cùng lúc nhiều thiết bị điện có công suất lớn để phòng, 
tránh chập điện trong gia đình cũng như tránh sự cố 
quá tải gây mất điện cục bộ. Phối hợp với các cơ quan 
liên quan và chính quyền các địa phương đẩy mạnh 
tuyên truyền tới người dân các quy định của pháp luật 
về bảo vệ hệ thống lưới điện, không được thả diều gần 
đường dây điện gây sự cố mất điện.

Thường xuyên kiểm tra toàn bộ lưới điện, phát 
quang khu vực lưới điện. Thực hiện duy trì công tác 
kiểm tra định kỳ thiết bị, đường dây, cập nhật và xử lý 
các khiếm khuyết. Bố trí lực lượng ứng trực, vật tư thiết 
bị dự phòng, phương tiện thông tin, liên lạc và phương 
tiện đi lại để đảm bảo kịp thời xử lý khi xảy ra sự cố. 
Đối với một số công trình điện đang thi công cũng khẩn 
trương đẩy nhanh tiến độ để kịp thời vận hành, phục vụ 
cấp điện trong mùa nắng nóng năm 2020

Do thời tiết nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân 
tăng cao vì dùng thêm nhiều thiết bị làm mát không khí, đặc 
biệt là điều hòa nhiệt độ. Theo thống kê của PC Thái Nguyên, 
mức tiêu thụ điện cao nhất của các khách hàng trên địa bàn 
tỉnh trong tháng 5 đạt 16,5 triệu kWh/ngày (ngày 21/5/2020). 
Trong khi đó, sản lượng điện ngày cao nhất trong tháng 4 mới 
chỉ đạt 12,7 triệu kWh.

TBA Gốc, Thị xã Nam Hòa, huyện Đồng Hỷ với công suất 180kVA - 35/0,4kV đã được đóng điện và đưa vào vận hành khai thác

Điện lực Định Hóa thực hiện hoán đổi MBA
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Theo ông Đặng Văn Thanh - Bí thư Đảng 
ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái 
cho biết: Để hoàn thành các nhiệm vụ 
năm 2020 trong điều kiện toàn ngành vừa 

trải qua gần nửa năm dịch bệnh Covid-19 và thời tiết 
nắng nóng khắc nghiệt, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo 
các phòng ban chuyên môn, Điện lực, phải tăng cường 
công tác quản lý kỹ thuật vận hành; nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh đầu tư xây dựng và 
chú trọng tuyên truyền khuyến khích người dân, doanh 
nghiệp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Trong đó, 
Công ty đã yêu cầu Điện lực các huyện và thành phố 
tổ chức kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống lưới điện, 

các đường dây trung thế, hạ thế để xử lý kịp thời các 
tồn tại, khiếm khuyết có nguy cơ gây sự cố mất điện; 
triển khai chương trình vệ sinh lưới điện Hotline các 
đường dây và trạm biến áp, nhằm nâng cao hiệu quả 
vận hành đường dây; đẩy nhanh tiến độ sửa chữa lớn, 
sửa chữa thường xuyên, chú trọng các công trình chống 
quá tải đường dây và trạm biến áp; theo dõi sát sao 
diễn biến phụ tải và thời tiết tại tất cả các khu vực trên 
địa bàn tỉnh, kịp thời lập phương thức cấp điện một 
cách linh hoạt. Bên cạnh đó, PC Yên Bái đã tăng cường 
tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý kỹ thuật, 
bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và thiết bị; tổ chức 
bồi dưỡng, huấn luyện và sát hạch định kỳ công tác an 

Những tháng đầu năm 2020, cũng như các đơn vị trong ngành, Công ty Điện lực Yên Bái 
(PC Yên Bái) gặp rất nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, cộng thêm với tình hình thời 
tiết từ cuối tháng 4 trở đi diễn biến phức tạp, nắng nóng kéo dài, gây quá tải cục bộ lưới điện 
nhiều khu vực. Trước thực tế đó, Lãnh đạo Công ty đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tìm 
nhiều giải pháp để đảm bảo cung cấp điện ổn định trong mùa nắng nóng sắp tới.

Vi Khanh

đủ điện pháT Triển 
SXKD và đỜi Sống Sinh hoạT

ĐỂ NGƯờI DÂN YêN BáI

Lãnh đạo Công ty và các phòng ban, đơn vị biểu thị quyết tâm tập thể xây dựng Văn hóa an toàn lao động
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toàn, vệ sinh lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo 
hộ cá nhân và cải thiện điều kiện làm việc của người lao 
động, gắn với tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn các hành vi vi phạm, bảo vệ an toàn hành 
lang công trình lưới điện.   

Đối với công tác dịch vụ khách hàng, nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, Công ty chú trọng một số chỉ 
tiêu thực hiện đó là chỉ số tiếp cận điện năng đảm bảo 
thời gian quy định của Tổng công ty; làm tốt công tác 
dịch vụ, nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng; 
bám sát địa bàn để phát triển công tơ mới đi kèm với 
việc áp giá đúng đối tượng, đảm bảo công bằng, khách 
quan cho khách hàng dùng điện, hạn chế thất thoát; 
tăng cường kiểm tra thời gian lắp đặt công tơ sinh hoạt 
khu vực nông thôn theo quy định. Cùng với đó, Công 
ty sẽ tiếp tục áp dụng mô hình 5S có chọn lọc tại những 
TBA cũ, có nguy cơ mất an toàn cao, đồng thời, phối 
hợp với các tổ chức viễn thông sắp xếp, hoàn thiện lại 
hệ thống dây cáp một cách hợp lý, khoa học và đảm 
bảo mỹ quan, môi trường. 

Đặc biệt, trước nguy cơ xảy ra thiếu điện trong 
mùa nắng nóng sắp tới, ngay từ đầu năm, Công ty đã 
triển khai phối hợp với với các cơ quan thông tin đại 
chúng và báo đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động người dân trong tỉnh hưởng ứng Giờ 
Trái đất, thực hiện tiết kiệm năng lượng. Trong đó, 
khuyến khích và hỗ trợ khách hàng áp dụng các giải 
pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả, tiết kiệm điện 
năng theo nguyên tắc 4 đúng là “Đúng lúc, đúng chỗ, 
đúng cách và đúng nhu cầu”; tắt những thiết bị không 
cần thiết khi không có nhu cầu sử dụng; đặc biệt là sử 
dụng các thiết bị điện công nghệ mới có khả năng tiết 
kiệm điện cao; tận dụng ánh sáng trời và thông gió tự 
nhiên, nhằm góp phần cung ứng đủ điện phục vụ nhu 
cầu thiết yếu của người dân.

Có đủ điện cung cấp cho người dân vừa trải qua đại 
dịch Covid-19 và những đợt nắng nóng đỉnh điểm đợt 
cuối tháng 5 và đầu tháng 6 đã khó, lại phải chuẩn bị 
đương đầu với những khó khăn khi mùa hè - mùa mưa 
bão đang đến gần, bởi dự báo thời tiết năm nay sẽ còn 
khắc nghiệt hơn là cả một thách thức đối với những 
người thợ điện nơi vùng cao Yên Bái. Hy vọng, bằng 
các giải pháp trên và với sự chỉ đạo, điều hành sáng tạo, 
uyển chuyển của Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty Điện 
lực Yên Bái sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đáp ứng đủ 
điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, 
trở thành điểm sáng trong khối các doanh nghiệp công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh vùng cao phía Bắc

CBCNV PC Yên Bái phối hợp tuyên truyền an toàn điện trong 
nhân dân

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn họp 
triển khai thực hiện xử lý, khắc phục khi có sự cố xảy ra

Ông Bùi Lê Cường - Thành viên, Hội đồng thành viên EVNNPC 
làm việc tại PC Yên Bái
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Những ngày qua, thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng với nền nhiệt độ cao đã kéo theo 
nhu cầu sử dụng điện của người dân và doanh nghiệp tăng mạnh. Bởi vậy, cũng như nhiều 
địa phương khác, tại tỉnh Thanh Hóa, vấn đề tăng trưởng phụ tải luôn được ngành Điện nơi 
đây quan tâm hàng đầu. Để đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, cũng như nhu cầu dân sinh, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh 
Hóa) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

TuấN ANh

Nỗ Lực Để mùa Hè
kHÔNg còN "NóNg" do mấT ĐiệN

pC ThaNh hóa:

Ông Hoàng Thanh Sơn - Giám đốc PC 
Thanh Hóa cho biết, hiện nay, Công 
ty đang quản lý, vận hành trên 5.100 
km đường dây trung thế, 10.200 km 

đường dây hạ thế, 52 trạm biến áp trung gian và hơn 
3.600 trạm biến áp phân phối các loại… cung ứng điện 
cho trên 770.000 khách hàng. Trong những ngày nắng 
nóng vừa qua và cao điểm nhất là ngày 21/5/2020, công 
suất đỉnh lớn nhất của toàn Công ty đã đạt 892 MW, 
tăng 2,6% so với ngày cao điểm nhất của năm 2019. 
Đồng thời, sản lượng tiêu thụ điện của toàn tỉnh trong 
ngày 21/5 vừa qua cũng lập kỷ lục mới khi đã đạt sát 
ngưỡng 19 triệu kWh. Theo dự báo, các tháng 6, 7 mới 
là đỉnh nắng nóng của mùa Hè 2020 nên sản lượng tiêu 
thụ điện trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục gia tăng. Do vậy, 
PC Thanh Hóa đã và đang nỗ lực tập trung triển khai 
đồng bộ nhiều giải pháp để mùa Hè không còn "nóng" 
do mất điện.

Theo đó, Công ty đã bám sát chỉ đạo của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc trong việc chống quá tải lưới 
điện mùa khô 2020. Ngay từ những tháng đầu năm, PC 
Thanh Hóa đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc thường 
xuyên kiểm tra hành lang an toàn lưới điện nhằm giảm 
thiểu các sự cố có thể xảy ra trên đường dây. Đồng 
thời, tăng cường kiểm tra cả ngày lẫn đêm các máy 
biến áp có phụ tải cao trong thời tiết nắng nóng, cũng 
như thực hiện công tác kiểm tra, thí nghiệm định kỳ hệ 
thống điện; Thực hiện các biện pháp thay thế, hoán đổi 
máy biến áp, cân pha, san tải hợp lý giữa các trạm biến 
áp. Ngoài ra, Công ty cũng đã chuẩn bị đầy đủ vật tư, 
thiết bị dự phòng, hệ thống thông tin liên lạc, phương 

tiện đi lại và bố trí đầy đủ lực lượng ứng trực để phát 
hiện, xử lý kịp thời các hiện tượng bất thường; Bố trí 
phương thức vận hành lưới điện hợp lý nhằm đảm bảo 
an toàn, tin cậy trong điều kiện bình thường và linh 
hoạt chuyển đổi trong tình huống sự cố. Cùng với đó, 
Công ty đã tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát trong 
công tác quản lý kỹ thuật, vận hành, bảo đảm an toàn 
tuyệt đối về người và thiết bị, thực hiện nghiêm túc các 
quy định về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ.

Bên cạnh việc tu bổ đường dây và đưa ra các phương 
thức vận hành lưới điện hợp lý, PC Thanh Hóa đã yêu 
cầu các bộ phận chuyên môn tăng cường lực lượng 
ứng trực khi nhiệt độ >350C, để kịp thời xử lý nếu có 
sự cố xảy ra, giảm thiểu thời gian mất điện của khách 

Công nhân đội Quản lý vận hành thuộc PC Thanh Hóa đo 
đếm, kiểm tra các thông số kỹ thuật của hệ thống thiết bị
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hàng. Đặc biệt, khi nhiệt độ ngời trời >360C, Công ty 
sẽ không cắt điện trên lưới, trừ trường hợp xử lý các sự 
cố. Cùng với đó, bộ phận chăm sóc khách hàng cũng 
sẽ được tăng cường túc trực để tiếp nhận thông tin báo 
mất điện của người dân, từ đó nhanh chóng xử lý, khôi 
phục, cấp điện lại trong thời gian sớm nhất. Ngoài ra, 
PC Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với chính quyền 
địa phương, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh tuyên 
truyền tiết kiệm điện đến từng hộ gia đình, cơ quan, 
doanh nghiệp. Trong đó, Công ty tập trung hướng dẫn 
khách hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả và tắt bớt 
các thiết bị điện không cần thiết, cũng như hạn chế sử 
dụng các thiết bị tiêu thụ nhiều điện năng trong giờ 
cao điểm như: Điều hòa, bình nước nóng, bàn là điện… 
trong giờ cao điểm của hệ thống điện từ 17h đến 21h 
hàng ngày. Đồng thời, PC Thanh Hóa cũng khuyến cáo 
khách hàng nên sử dụng các thiết bị điện có dán nhãn 
tiết kiệm năng lượng; Khuyến khích hàng hàng lựa chọn 
và áp dụng triển khai điện mặt trời áp mái để vừa tiết 
kiệm điện vừa bảo vệ môi trường. 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 trong các ngày có nắng nóng cực 
đoan trong mùa Hè 2020.

Anh Lê Minh Phương - người dân sống trên đường 
Lê Lai, thành phố Thanh Hóa chia sẻ: "Những năm 
trước đây, cứ bước vào mùa nắng nóng và đặc biệt là 
trong khung giờ cao điểm sử dụng điện, nhiều khi tôi 
thấy xảy ra hiện tượng điện yếu. Thậm chí là mất điện 
do sự cố quá tải lưới điện gây ra. Nhưng vài năm trở 

lại đây, tôi không còn thấy những hiện tượng này nữa. 
Mặc dù tôi, cũng như các hộ dân xung quanh đã mua 
sắm thêm nhiều thiết bị tiêu thụ điện năng nhưng việc 
sử dụng điện vẫn luôn đảm bảo ổn định và hầu như 
không bị mất điện…".

Đang trong cao điểm mùa nắng nóng nên nhu cầu 
sử dụng điện trong thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cao, do 
đó, cùng với sự nỗ lực của PC Thanh Hóa trong việc 
chống quá tải lưới điện, thiết nghĩ việc sử dụng điện tiết 
kiệm, hiệu quả của khách hàng sẽ là một trong những 
giải pháp quan trọng, giúp PC Thanh Hóa chống quá 
tải, giảm bớt “sức nóng” cho hệ thống lưới điện. Từ 
đó, góp phần giúp Công ty thực hiện tốt công tác quản 
lý và vận hành lưới điện an toàn, nâng cao chất lượng 
cung cấp điện năng

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

Công nhân PC Thanh Hóa kiểm tra, thí nghiệm định kỳ tại 
các trạm biến áp
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Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng 
thủy văn quốc gia, nhiệt độ trong đợt 
nắng nóng cuối tháng 5 và đầu tháng 6 
vừa qua có ngày lên tới 39 - 400C (trong 

lều khí tượng) và hơn 500C (ngoài đường). Nắng nóng 
đã khiến phụ tải điện tại nhiều khu vực như: Thành phố 
Việt Trì và các huyện Tam Nông, Phù Ninh, Lâm Thao, 
Cẩm Khê… tăng cao đột biến do các doanh nghiệp và 
hộ gia đình sử dụng nhiều thiết bị điện làm mát có 
công suất lớn. Đặc biệt, trong ngày 08/6/2020 vừa qua, 
công suất điện cực đại lớn nhất (Pmax) của toàn tỉnh 
đã đạt 542,5 MW và sản lượng tiêu thụ điện lớn nhất 
trong ngày (Amax) đạt trên 10,9 triệu kWh, tăng 10,5% 
về Pmax và 3,95% về Amax so đỉnh điểm tiêu thụ điện 
cao nhất của tỉnh trong năm 2019.

Tuy nhiên, do lường trước được những diễn biến 
phức tạp của thời tiết năm nay cũng như bám sát sự 
chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc trong 
việc chống quá tải lưới điện trong mùa khô 2020, ngay 
từ đầu năm, Công ty Điện lực Phú Thọ (PC Phú Thọ) 
đã tổ chức họp bàn về dự báo tăng trưởng phụ tải, 
cũng như đánh giá hiện trạng lưới điện để từ đó đưa ra 
những phương án đảm bảo cấp điện. Ngoài ra, Công 
ty còn chỉ đạo các đơn vị Điện lực trực thuộc tổ chức 
kiểm tra, rà soát toàn bộ hệ thống lưới điện, các tuyến 
đường dây trung và hạ thế để xử lý kịp thời các tồn 
tại, khiếm khuyết có thể xảy ra sự cố; tăng cường 
theo dõi tình trạng vận hành, hệ thống công tơ đo xa 
đặt gần các trạm biến áp, đặc biệt là các trạm biến áp 
ở khu vực trung tâm thành phố, thị trấn. Đồng thời, 

Công nhân PC Phú Thọ thi công công trình 
cấp điện cho khách hàng

Tuy mới là đầu Hè nhưng các tỉnh phía Bắc đã trở thành một chảo lửa khi nhiệt bộ ban ngày 
nhiều nơi vượt ngưỡng 400C đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp và 
người dân tăng cao. Nhờ làm tốt công tác dự báo tăng trưởng phụ tải sẽ tăng đột biến trong 
mùa nắng nóng, ngành Điện Phú Thọ đã và đang triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả 
nhằm đảm bảo cung ứng điện năng an toàn, liên tục và ổn định cho phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương.

hồNg NhuNg

Không để nỗi Lo MấT điện
LàM ảnh hưởng đến Khách hàng

PC PHÚ THỌ:
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Công ty tổ chức thực hiện các biện pháp hoán đổi 
máy biến áp, cân pha, sản tải hợp lý giữa các trạm 
biến áp; thường xuyên kiểm tra, theo dõi thông số vận 
hành của các hệ thống đường dây trung thế; bố trí lực 
lượng ứng trực để phát hiện, xử lý các hiện tượng bất 
thường, hoặc xảy ra sự cố… nhằm tránh việc gây mất 
điện cho khách hàng.

Mặt khác, PC Phú Thọ cũng đang huy động tối đa 
mọi nguồn lực để tập trung đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các Dự án cải tạo và Phát triển lưới điện phân 
phối, cũng như các công trình đầu tư xây dựng cơ bản, 
sửa chữa lớn, thay thế dây dẫn phù hợp tại nhiều vị trí 
có đường dây tiết diện nhỏ, vận hành lâu năm, hoặc 
đã xuống cấp với tổng kinh phí đạt trên 260 tỷ đồng. 
Cùng với đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng, Công ty cũng chủ động phối hợp với Trung tâm 
chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc thực hiện tốt việc tiếp nhận thông tin, thông báo 
mất điện để kịp thời xử lý và khôi phục cấp điện trở lại 
cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Đặc biệt, PC 
Phú Thọ đang tích cực phối hợp với chính quyền địa 
phương, các đơn vị truyền thông đẩy mạnh các chương 
trình tiết kiệm điện, tuyên truyền, vận động các đơn vị, 
doanh nghiệp, khách hàng kinh doanh dịch vụ sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc PC Phú Thọ 
chia sẻ: Năm tháng đầu năm, sản lượng điện thương 
phẩm kinh doanh của toàn Công ty đạt 1,08 tỷ kWh, 

tăng 6,54% so với cùng kỳ năm 2019. Thời gian tới, diễn 
biến thời tiết nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp diễn và nhu 
cầu của khách hàng sẽ tiếp tục gia tăng, vì vậy, PC Phú 
Thọ khuyến cáo các cơ quan, công sở và người dân cần 
tiếp tục triệt để sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu 
quả. Không nên sử dụng đồng thời các thiết bị điện có 
công suất lớn như điều hòa, bếp đun điện, bình đun 
nước nóng… vào giờ cao điểm từ 11h -14h và 18h - 22h. 
Đặc biệt, khi sử dụng điều hòa nhiệt độ thì cần lưu ý để 
ở chế độ tối ưu, chỉ nên đặt ở mức 26oC trở lên. Ngoài 
ra, Công ty sẽ tiếp tục làm việc với các khách hàng lớn 
trên địa bàn để bố trí sản xuất hợp lý, điều chỉnh giờ 
sản xuất vào khung giờ thấp điểm để vừa đảm bảo tiết 
kiệm điện cho khách hàng, vừa giảm tải nguy cơ quá tải 
cục bộ của lưới điện cũng như hạn chế tình trạng hóa 
đơn tiền điện tăng cao.

Theo dự báo, sau các đợt nắng nóng thường sẽ có 
những trận mưa lớn kéo dài, do vậy, Công ty đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc tập trung củng cố, kiện toàn các 
đội xung kích, chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức 
diễn tập các phương án phòng chống thiên tai và tìm 
kiếm cứu nạn nhằm đảm bảo an toàn lao động. Đồng 
thời, tập trung kiểm tra, lập danh sách các vị trí móng 
cột có nguy cơ sạt lở, các vùng trọng điểm, xung yếu để 
triển khai các phương án gia cố; nâng cao sự phối hợp 
hành động từ lãnh đạo Công ty đến các phòng ban và 
điện lực các huyện, thành phố trong việc ứng phó, xử lý 
các tình huống sự cố hệ thống lưới điện có thể xảy ra

PC Phú Thọ tiến hành bảo dưỡng, nâng cấp thiết bị trước mùa nắng nóng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26 27

ĐồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp ĐồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp

Suốt 13 năm tạo dựng thương hiệu, Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam luôn tâm 
niệm và xác định, hình ảnh hay giá trị của doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc sản xuất 
ra các sản phẩm chất lượng tốt, mà còn phải gắn liền với những hoạt động đem lại lợi ích cho 
cộng đồng.

NguyễN hoA

sảN XUấT kiNH doaNH soNg HàNH Với 
TrácH NHiệm cộNg ĐồNg

hbT ViệT Nam:

Xây dựng thương hiệu sản phẩm 
Chất lượng

Thời gian qua, nhờ đầu tư, phát triển theo chiều 
sâu, HBT Việt Nam đã sản xuất, cung cấp cho thị 
trường sản phẩm máy biến áp và thiết bị điện chất 
lượng cao, đáp ứng độ tin cậy, an toàn, tiết kiệm điện. 
Hiện các dòng máy biến áp của HBT Việt Nam đã có 
mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước. Nhiều 
khách hàng lớn đã đánh giá cao chất lượng sản phẩm 
của HBT Việt Nam, trong đó 05 Tổng Công ty Điện 
lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tiến 
hành ký kết những hợp đồng lớn cung cấp máy biến áp, 
nhằm phục vụ, phát triển lưới điện, góp phần đáp ứng 
yêu cầu công cuộc đổi mới đất nước.

Với chiến lược kinh doanh uyển chuyển, tạo bước 
đột phá trong công tác đầu tư công nghệ và phát triển 
thị trường, năm 2020, các chỉ tiêu SXKD của Công ty 

đều dự kiến có mức tăng trưởng khá, với mức doanh 
thu tăng gần 50% so với năm 2019. Có thể kể đến như 
việc xuất khẩu lô hàng máy biến áp 25 MVA sang 
Lào và Campuchia, hay mới đây nhất là việc HBT 
Việt Nam đã được Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí 
Minh lựa chọn trúng thầu cung cấp 320 máy biến áp 
Amorphous để lắp đặt tại các địa phương trên địa bàn 
thành phố, trong đó đã hoàn thành giao hàng đợt I 
là 120 máy.

Để bắt kịp với tốc độ phát triển của môi trường 
kinh doanh, Công ty cũng đã mạnh dạn đầu tư nhiều 
máy móc, dây chuyền hiện đại, có chế độ đãi ngộ hấp 
dẫn, thu hút nhiều kỹ sư, công nhân có kinh nghiệm, 
tay nghề cao làm việc tại Công ty. Doanh nghiệp cũng 
đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, xây dựng 
một tập thể đoàn kết, cùng nhau hợp tác, hỗ trợ trong 
một môi trường làm việc hiện đại và thân thiện.

Lô hàng cung cấp MBA Amorphous được kí kết với Tổng công ty Điện lực TPHCM
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Chia sẻ tráCh nhiệm với Cộng đồng

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp không phải 
là khái niệm mới đối với các doanh nghiệp Việt Nam, 
bởi người tiêu dùng ngày càng có ý thức rõ hơn về việc 
sản phẩm họ mua được sản xuất trong điều kiện môi 
trường và lao động như thế nào.

Là doanh nghiệp sản xuất các loại MBA, chính vì 
thế, HBT Việt Nam luôn tìm tòi, nghiên cứu để cho ra 
đời các dòng sản phẩm có công nghệ hiện đại, mang 
lại giải pháp an toàn, bền vững cho khách hàng, giúp 
họ nâng cao hiệu quả quản lý năng lượng để hướng tới 
một môi trường thân thiện. Điều này đã thể hiện trách 
nhiệm của HBT Việt Nam với xã hội đó là bảo vệ môi 
trường và đảm bảo an ninh năng lượng trong tương lai.

Bên cạnh việc lấy mục tiêu phát triển bền vững và 
đồng bộ làm nền tảng trong mọi hoạt động kinh doanh, 
HBT Việt Nam còn chú trọng đến công tác thiện 
nguyện vì cộng đồng như: Hỗ trợ xây dựng trường học 
tại địa phương; phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 
tỉnh Hà Giang trong chương trình chung tay chia sẻ 
khó khăn mùa dịch Covid-19 “Hà Giang yêu thương”. 
Đặc biệt mới đây, nhân dịp Tết thiếu nhi 1/6, HBT Việt 
Nam đã phối hợp cùng Vụ Địa phương II (Ủy ban Dân 
tộc) và Tỉnh đoàn Đắk Lắk tổ chức tặng quà cho 200 
em học sinh dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn 
và mồ côi đang được Lưu trú sắc tộc Têrêxa, TP. Buôn 
Ma Thuột nuôi dưỡng.

Đánh giá cao việc làm ý nghĩa này, ông Điểu Mưu, 
Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương II vui mừng bày tỏ: 
“Thay mặt cho các cháu thiếu nhi, tôi rất cảm kích 
trước tấm lòng và nghĩa cử cao đẹp của CBCNV Công 

ty CP Sản xuất Biến thế HBT Việt Nam. Những món 
quà ý nghĩa này sẽ góp một phần nhỏ đem lại cuộc 
sống tốt đẹp và phát triển tương lai cho các em học 
sinh ở đây. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ 
từ phía Công ty trong thời gian tới và mong rằng có 
nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm như HBT Việt 
Nam quan tâm, ủng hộ đến những người có hoàn cảnh 
khó khăn trên đất nước ta”.

Chia sẻ với phóng viên, Tổng Giám đốc HBT 
Việt Nam Nguyễn Đăng Quân cho biết: “Trong kinh 
doanh, mục tiêu lớn nhất là làm sao cho doanh nghiệp 
tăng trưởng hiệu quả, đạt lợi nhuận để nộp thuế cho 
Nhà nước, đảm bảo lợi ích cho người lao động, lợi ích 
của các cổ đông và trách nhiệm với cộng đồng. Trong 
đó có việc tham gia, đóng góp nhiều hơn cho các hoạt 
động nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các quỹ phát triển, 
khuyến học địa phương, tham gia tài trợ hoạt động 
phong trào và chia sẻ trách nhiệm cùng chính quyền 
các cấp được thể hiện bằng cái tâm của mỗi cá nhân 
và khả năng của doanh nghiệp. Vì thế, ngay từ ngày 
đầu thành lập, tập thể HBT Việt Nam luôn xác định sẽ 
quyết tâm cố gắng phát triển kinh doanh thật tốt để có 
điều kiện phục vụ cộng đồng”.

Đối với một doanh nghiệp thì làm kinh doanh không 
chỉ là việc tìm kiếm lợi nhuận mà còn để thực hiện hoài 
bão xây dựng một thương hiệu doanh nghiệp có tên 
tuổi, có chỗ đứng, được nhiều khách hàng biết đến và 
hơn hết, doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải 
luôn song hành với sự phát triển của cộng đồng, trách 
nhiệm xã hội. Mỗi doanh nghiệp có một cách nghĩ, 
cách hiểu, cách thực hiện trách nhiệm riêng của mình 
và HBT Việt Nam cũng không nằm ngoài xu thế đó

Đại diện lãnh đạo HBT Việt Nam trao quà và chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu và 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn 
ở Đắk Lắk nhân dịp Tết thiếu nhi



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG28 29

ĐồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp ĐồNg HàNH CùNg DoaNH NgHiệp

Hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ IX 
(nhiệm kỳ 2020 – 2025), CBCNV-LĐ Công ty CP Thủy điện Thác Bà đã có nhiều cố gắng, 
nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính tri, trong đó nổi bật là vai trò của tổ chức Đảng đối 
với hoạt động SXKD; công tác an toàn lao động; vấn đề bảo vệ môi trường và trách nhiệm 
của doanh nghiệp đối với việc chung sức gìn giữ, bảo vệ tài nguyên nước trong những năm 
gần đây.

nÂng cao vai Trò hoạT động của
Tổ chức đảng Trong Doanh nghiệp,

vì Sự pháT Triển bền vững

CôNG TY CP THủY ĐIệN THáC Bà:

NguyễN VĂN QuyềN
Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Cp Thủy điện Thác Bà

Điểm lại kết quả của nhiệm kỳ 2015 - 2020, 
dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo khoa học của 
Đảng ủy Công ty, hoạt động SXKD của 
Công ty CP Thủy điện Thác Bà đã đạt 

được những kết quả rất ấn tượng: Sản lượng điện bình 
quân đạt 381 triệu kWh/năm; Doanh thu trung bình 
đạt 329 tỷ đồng/năm, tăng 13% (Nghị quyết là 5-10% 
năm); Lợi nhuận sau thuế đạt trung bình năm đạt 145 tỷ 
đồng (tăng 27% so với Nghị quyết); Nộp ngân sách Nhà 
nước trung bình đạt 101 tỷ đồng/năm, tăng 38% so với 
kế hoạch và tăng 19% (Nghị quyết là 85 tỷ đồng); Thực 
hiện đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động và 
giải quyết việc làm cho 100% người lao động.

Nắm bắt chủ trương của Nhà nước trong việc 
xã hội hóa ngành Điện, những năm gần đây, tại phía 
Bắc các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà 
Giang..., hàng loạt các nhà máy thủy điện được khởi 
công xây dựng. Đứng trước những cơ hội, thời cơ và xu 
hướng phát triển mới, Đảng bộ Công ty đã phối hợp 
với HĐQT Công ty quyết định thành lập Trung tâm 
Dịch vụ kỹ thuật để cung cấp các dịch vụ kỹ thuật, đáp 
ứng nhu cầu của các dự án thủy điện nhỏ. Sau gần 10 
năm hoạt động, Trung tâm đã nhận được nhiều hợp 
đồng dịch vụ, đào tạo đội ngũ công nhân vận hành; thí 
nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; quan trắc thấm, lún, 
chuyển dịch công trình; biên soạn, hiệu chỉnh hệ thống 

Các đồng chí trúng cử Ban chấp hành khóa XVIII (nhiệm kỳ 2020-2025)
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quy trình vận hành và xử lý sự cố; bảo dưỡng sửa chữa 
lắp đặt các tổ máy cho các thủy điện vừa và nhỏ trên 
địa bàn các tỉnh phía Bắc, thu về hàng chục tỷ đồng 
mỗi năm, mở ra một giai đoạn mới cho chiến lược kinh 
doanh đa ngành và mục tiêu phát triển bền vững của 
Công ty trong tương lai.

Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công ty cũng 
đã chủ động phối hợp với HĐQT quan tâm chỉ đạo 
công tác đầu tư mở rộng SXKD, tập trung nghiên cứu, 
phân tích đánh giá cơ hội đầu tư mua các dự án thủy 
điện vừa và nhỏ phía Bắc và đã thực hiện thành công 
việc đầu tư mua cổ phần của Công ty CP Thủy điện 
Thái An, Hà Giang (5% vốn điều lệ); Công ty Nhiệt 
điện Hải Phòng (0,6% vốn điều lệ) và mua nắm giữ chi 
phối CTCP Thủy điện Mường Hum, Lào Cai (Công ty 
giữ 50,9% vốn điều lệ). Hiện nay, Công ty đang phối 
hợp với các cổ đông là Công ty CP Tư vấn Xây dựng 
điện 2, Công ty CP Cơ điện lạnh (Ree) đang hoàn thiện 
các thủ tục để khởi công xây dựng Dự án Thủy điện 
Thác Bà 2 (bậc dưới của Thủy điện Thác Bà hiện hữu). 

Để hoạt động SXKD luôn được an toàn, hiệu quả, 
công tác an toàn vệ sinh lao động (VSLĐ) được quan 
tâm hàng đầu. Hàng năm, Đảng ủy luôn chỉ đạo Ban 
Điều hành xây dựng kế hoạch huấn luyện lao động theo 
đúng quy định của pháp luật. Công tác tuyên truyền, 
giải quyết các kiến nghị của NLĐ được quan tâm giải 
quyết, đồng thời, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho 
NLĐ. Hàng năm, Công ty phối hợp với Công an PCCC 
tỉnh Yên Bái lập kế hoạch huấn luyện và phương án 
diễn tập PCCC & CNCH người lao động sau khi huấn 
luyện đều được cấp chứng chỉ. 

Đảng ủy cũng chỉ đạo Công đoàn duy trì, tổ chức 
có hiệu quả mạng lưới ATV tại 8 tổ sản xuất. Mạng 
lưới ATVSV luôn được bồi huấn kiến thức để thực 
hiện có hiệu quả chức năng kiểm tra, tự kiểm tra, đôn 
đốc nhắc nhở người lao động trong đơn vị thực hiện 
tốt quy trình, không để xảy ra TNLĐ và sự cố chủ quan 
trong sản xuất. Bên cạnh đó, hằng năm tổ chức khám 
sức khỏe 02 lần đối với NLĐ làm việc nặng nhọc và 01 
lần tổ chức khám chuyên sâu cho toàn thể NLĐ tại các 
cơ sở khám bệnh tuyến Trung ương như: Bệnh viện Đại 
học Y Hà Nội, BV Bạch Mai, …

Công tác bảo vệ môi trường và đảm bảo môi trường 
làm việc cho NLĐ luôn được quan tâm chỉ đạo thực 
hiện tốt. Các vị trí làm việc trong Công ty đều được 
định kỳ đo, kiểm tra quan trắc môi trường lao động tại 
các vị trí làm việc. Thường xuyên quan tâm và cải thiện 
môi trường làm việc, tích cực tuyên truyền vận động 
NLĐ thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường; 
quản lý chất thải, phân loại chất thải thông thường và 
chất thải nguy hại theo đúng quy định của pháp luật. 

Hồ thủy điện Thác Bà là một trong ba hồ nhân tạo 
lớn nhất nước, có diện tích 235 km2 với hơn 1.300 đảo 
lớn nhỏ và dung tích hồ chứa khoảng 3 tỷ m3 nước. 
Ngoài nhiệm vụ phát điện, hồ Thủy điện Thác Bà 
còn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tham 
gia phòng chống lũ lụt, hạn hán cho đồng bằng Bắc 
Bộ, phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân và có nhiệm vụ đặc 
biệt quan trọng trong việc dự trữ nước ngọt, duy trì 
dòng chảy tối thiểu phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông 
nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng đó, Đảng ủy 
Công ty chỉ đạo Ban Điều hành ký Quy chế phối hợp 
với Công an tỉnh, Công an huyện Yên Bình, Công an 
huyện Lục Yên và 31 xã tiếp giáp hồ trong việc đảm 
bảo an toàn và khai thác vận hành hiệu quả hồ chứa.

Đặc biệt, từ nhiều năm qua, Đảng ủy Công ty CP 
Thủy điện Thác Bà luôn chủ động phối hợp với HĐQT 
để làm tốt phong trào thiện nguyện vì cộng đồng. 
Ngoài đóng góp vào Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ khuyến 
học, Quỹ tương trợ, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Công 
ty đã dành hàng chục tỷ đồng để xây dựng trường học, 
làm đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa và ủng 
hộ các hộ nghèo, đối tượng chính sách, gia đình neo 
đơn không nơi nương tựa… Trong đó, nổi bật là đã 
hỗ trợ xây dựng bàn giao 04 nhà lớp học với quy mô 
đạt chuẩn xây dựng trường học gồm: Nhà lớp học 04 
phòng, Trường Mầm non Hồng Ngọc (xã Tà Si Láng, 
huyện Trạm Tấu); Nhà lớp học 04 phòng, Trường Mầm 
non (xã An Phú, huyện Lục Yên); Nhà lớp học 8 phòng, 
Trường Tiểu học (xã Yên Bình, huyện Yên Bình) và 
Nhà lớp học 8 phòng Trường Tiểu học (xã Cảm Nhân, 
huyện Yên Bình).

Điểm lại những thành quả đạt được trong suốt chặng 
đường nửa thế kỷ xây dựng và phát triển của Thủy điện 
Thác Bà, có thể thấy thành quả đó luôn gắn với vai trò 
lãnh đạo của tổ chức Đảng trong mỗi giai đoạn và từng 
thời kỳ. Từ khi cổ phần hóa thì vai trò của tổ chức Đảng, 
trách nhiệm gương mẫu của Đảng viên càng rõ hơn bao 
giờ hết. Trong các hoạt động, mỗi đảng viên đều gắn với 
việc thực hiện Cuộc vận động: “Học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, không có đảng viên 
vi phạm Điều lệ Đảng và liên tục nhiều năm liền, Đảng 
bộ Công ty được công nhận là “Tổ chức Đảng trong 
sạch, vững mạnh tiêu biểu”. 

Với những đóng góp to lớn vào sự phát triển chung 
của đất nước, trong 49 năm qua, Đảng bộ Công ty đã 
vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần 
thưởng cao quý như: Huân chương Kháng chiến hạng 
Nhì; Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao 
động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương Chiến công; 
Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng 
nhiều bằng khen, cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, 
các Bộ, ngành và địa phương
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CôNg Ty TNhh mTV ThuốC lá ThaNh hóa:
Tạo XUNg Lực mới TroNg sXkd, HoàN THàNH 

THắNg Lợi NgHị QUyếT Đại Hội ĐảNg bộ LầN THứ XViii
(NHiệm kỳ 2020-2025)

Là tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp Nhà nước chiếm 100% vốn điều lệ, Đảng bộ Công ty 
TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam. Trước 
thềm Đại hội lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2020-2025, mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng toàn 
Công ty đều thể hiện sự đồng lòng, phát huy trí tuệ tập thể, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững 
mạnh, tiếp tục đưa thương hiệu Thuốc lá Thanh Hóa phát triển toàn diện, bền vững.

Vũ huy BĂNg

Khẳng định vai trò lãnh đạo toàn 
diện Của đảng bộ

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa là tổ chức Đảng hiện có 12 chi bộ trực thuộc với 
224 đảng viên đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của 
tổ chức Đảng bộ cấp trên, cùng sự giúp đỡ của cấp ủy, 
chính quyền địa phương tỉnh Thanh Hóa. Trong nhiệm 
kỳ qua, các chính sách của Nhà nước trong giai đoạn 
2015-2020 đã có nhiều tác động đến ngành Thuốc lá. 
Bên cạnh tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản 
xuất, kinh doanh (SXKD) thuốc lá trong nước, thì chính 
sách mới ban hành của Nhà nước về hạn chế tác hại 
của thuốc lá đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp. 
Cùng với đó là thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức 
tạp, gây thất thu thuế cho Nhà nước và ảnh hưởng tới 
sức khỏe người tiêu dùng.

Phát huy sức mạnh truyền thống trong nhiều thập 
kỷ qua, Đảng bộ đã huy động tổng lực sức chiến đấu 
của từng đảng viên, chi bộ, để lãnh đạo quần chúng 
và người lao động triển khai thắng lợi mọi hoạt động 
SXKD bằng các giải pháp tối ưu nhất.

Trong công tác lãnh đạo tư tưởng: Các chương 
trình sinh hoạt chuyên đề giáo dục chính trị tư tưởng, 
giáo dục truyền thống được định hướng và tổ chức có 
hiệu quả là nét nổi bật trong chỉ đạo và hoạt động của 
Đảng bộ và các Chi bộ, gắn với công tác nắm bắt diễn 
biến tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là trong quá trình 
cơ cấu lại doanh nghiệp, để sắp xếp lại bộ máy, cán 
bộ và khi tình hình SXKD gặp khó khăn luôn được cập 
nhật giải quyết kịp thời.

Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo, thực hiện sắp 
xếp tổ chức Đảng, chuyên môn, đoàn thể phù hợp mô 
hình quản trị và điều kiện SXKD của Công ty, giảm 
đầu mối trung gian, gián tiếp. Chỉ đạo các đoàn thể: 
Công đoàn, Đoàn thanh niên hoạt động hiệu quả, đấu 
tranh phòng chống tham nhũng nội bộ. Do yêu cầu 
phát triển, mở rộng hoạt động SXKD, trong nhiệm kỳ, 
Công ty đã thành lập thêm 02 đơn vị là Phòng Xuất 
nhập khẩu và Phân xưởng Xì gà, tạo ra sức bật mới, khai 
thác mạnh các tiềm năng phục vụ SXKD,  mở rộng thị 
trường trong và ngoài nước một cách hiệu quả.

những thành tựu - thướC đo giá trị 
Của trí tuệ tập thể

Trong bối cảnh hoạt động SXKD có rất nhiều khó 
khăn, Đảng bộ đã phát huy vai trò hạt nhân trong toàn 

Ban Lãnh đạo Công ty tại Lễ đón nhận Huân chương 
Lao động hạng Nhất
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hệ thống chính trị, tập hợp và lãnh đạo đảng viên, quần 
chúng người lao động, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn 
đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh 
tế, xã hội mà Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ XVII đề 
ra và các chỉ tiêu bổ sung giữa nhiệm kỳ. 

Kết quả SXKD của Công ty sau 5 năm đã đạt được 
(xem bảng sau):

Về chỉ tiêu cơ cấu sản phẩm: Công ty xây dựng 
chiến lược đa dạng sản phẩm, xây dựng trên các thương 
hiệu truyền thống như Bông Sen, Lotus, Blue River, 
Bamboo... Đa dạng mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm và có 
các mức chất lượng khác nhau, nhằm đáp ứng đa dạng 
nhu cầu của người tiêu dùng. Đặc biệt, đã tiếp thu và 
chuyển giao thành công công nghệ sản xuất xì gà tại 
Việt Nam, đã góp phần nâng cao uy tín, tạo thêm lĩnh 
vực mới trong SXKD của Công ty.

vượt Khó và đi tới thắng lợi bền vững

Hướng về tương lai với những thử thách khó 
lường từ tình hình biến động chính trị, kinh tế sau 
đại dịch Covid -19 của thế giới, trong nhiệm kỳ 2020-
2025, Đảng bộ tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị 
trong sạch, vững mạnh, đổi mới trong lãnh đạo, sáng 
tạo trong điều hành, đoàn kết, dân chủ, giữ vững 
kỷ cương, phát huy trí tuệ tập thể, sử dụng có hiệu 
quả các nguồn lực; nâng cao sức cạnh tranh và hiệu 
quả kinh doanh; hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước; 
Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao 
động. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong SXKD, 
xây dựng Công ty thuốc lá Thanh Hóa phát triển ổn 
định, bền vững.

Về công tác xây dựng Đảng, tăng cường đổi mới, 
kiện toàn tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng đảng 
viên. Đảng bộ thực hiện tốt quy trình quy hoạch, đào 
tạo nguồn cán bộ quản lý đồng bộ, theo chủ trương 
“nhất thể hóa” nhằm nâng cao vai trò và năng lực 
lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp. Công ty phấn 
đấu trên 90% chi bộ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, 
trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ” không có chi bộ “không hoàn thành nhiệm vụ”; 

trên 90% đảng viên “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trong 
đó, có 18% đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ”, hạn chế thấp nhất tỷ lệ đảng viên vi phạm kỷ 
luât, không hoàn thành nhiệm vụ. Công ty phấn đấu 
kết nạp 25 đảng viên mới/nhiệm kỳ (bình quân 05 
đảng viên/năm).

Đối với SXKD, tập trung tăng sản lượng thuốc nội 
tiêu trên cơ sở đáp ứng yêu cầu đa dạng về chủng 
loại, đa dạng về quy cách bao bì và chất lượng của 
người tiêu dùng. Tiếp tục phát triển sản phẩm xì gà 
đa dạng…, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng đa dạng đối với 
sản phẩm thuốc lá, góp phần đẩy lùi thuốc lá nhập 
lậu, tăng thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo tốc độ 
tăng trưởng bình quân các chỉ tiêu: Sản lượng, doanh 
thu, lợi nhuận, nộp ngân sách trong nhiệm kỳ 2020-
2025 là 2%, riêng chỉ tiêu thu nhập bình quân là tăng 
5%/năm.

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa kế thừa truyền thống cách mạng, anh hùng của 
một miền đất địa linh nhân kiệt, đang lãnh đạo con 
thuyền Công ty tiến ra biển lớn, hội nhập thị trường 
toàn cầu trong thời đại 4.0. Thách thức và cơ hội luôn 
đan xen để những đảng viên của Đảng bộ thể hiện 
phẩm chất, bản lĩnh và tính chiến đấu của mình. Vượt 
khó để tiến đến bến bờ thắng lợi, thực hiện toàn diện 
các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XVIII nhiệm 
kỳ 2020-2025 đang là mục tiêu cháy bỏng trong mỗi 
đảng viên của Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thuốc lá 
Thanh Hóa

Ông Lê Xuân Khải - Bí thư Đảng ủy, Đảng bộ Công ty TNHH 
MTV Thuốc lá Thanh Hóa triển khai Chuyên đề lý luận chính trị

Doanh thu và thu nhập tăng bình quân 18%/năm (Nghị quyết 
2,6%/năm), năm 2019 đạt 1.024,6 tỷ đồng. Lợi nhuận tăng bình 
quân 22,4%/năm (Nghị quyết 3%/năm), năm 2019 đạt 22,9 tỷ 
đồng. Thu nhập tăng bình quân 14%/năm (Nghị quyết 10%/năm), 
năm 2019 đạt 10,2 triệu đồng/người/tháng. Nộp ngân sách tăng 
bình quân 6,1%/năm (Nghị quyết 2,6%/năm), năm 2019 đạt 459,4 
tỷ đồng. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ tăng bình quân 26,4%/
năm (Nghị quyết 2,5%/năm), năm 2019 đạt 238,9 triệu bao (chưa 
kể gia công cho Công ty mẹ 50 triệu bao).
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Công nghiệp hỗ trợ

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

Cục Công nghiệp phối hợp với 
Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ 
Công Thương Trung ương vừa có 
văn bản gửi đến Sở Công Thương 
các tỉnh, thành phố về việc “Tổ chức 
các khóa đào tạo nâng cao nhận thức 
cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) áp dụng 
phương pháp cải tiến Kaizen”. Đây 
là nội dung nằm trong đề án Chương 
trình phát triển CNHT năm 2020.

Học viên của khóa đào tạo 
là các doanh nghiệp sản xuất sản 

phẩm ngành CNHT trên cả nước. 
Mục tiêu của khóa đào tạo năm 
nay là: Nâng cao nhận thức cho 
các doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm CNHT nhằm áp dụng hiệu 
quả phương pháp cải tiến liên 
tục từ quá trình sản xuất đến quá 
trình phân phối; Giảm lãng phí 
trong các lĩnh vực như hàng tồn 
kho, hàng không đạt chất lượng, 
sản phẩm dư thừa, giảm thời gian 
chờ đợi, vận chuyển, thao tác nhân 
viên, chất lượng không đạt… Tạo 

động lực thúc đẩy các cá nhân có ý 
tưởng cải tiến trong các hoạt động 
của mình; Tạo tinh thần làm việc 
tập thể, đoàn kết, ý thức hướng 
tới giảm thiểu lãng phí. Nâng cao 
năng lực hoạt động, kết quả kinh 
doanh và mang lại nhận thức cải 
tiến cho các doanh nghiệp, góp 
phần giảm chi phí, nâng cao năng 
suất, tăng lợi nhuận cho doanh 
nghiệp và tăng thu nhập cho người 
lao động; …

BíCH NGọC

Theo kế hoạch số 37/KH-UBND 
của UBND tỉnh Quảng Ninh, phấn 
đấu đến hết năm 2020 sản phẩm 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa 
bàn tỉnh đáp ứng khoảng 30% và đến 

năm 2025 đáp ứng khoảng 50% nhu 
cầu sản xuất công nghiệp trong tỉnh.

Cụ thể, kế hoạch phát triển 
CNHT của tỉnh sẽ chia thành 2 giai 
đoạn gồm giai đoạn 2019-2020 và 
giai đoạn 2021-2025, trong đó, sẽ tập 
trung vào các nội dung: Kết nối, hỗ 
trợ DN CNHT trên địa bàn tỉnh trở 
thành nhà cung ứng sản phẩm cho 
khách hàng trong và ngoài nước, 
xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài 
vào CNHT; Hỗ trợ DN áp dụng hệ 
thống quản lý đáp ứng yêu cầu của 

các chuỗi sản xuất toàn cầu trong 
quản trị DN, quản trị sản xuất; Hỗ 
trợ đào tạo nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực chất lượng cao, tăng 
cường liên kết giữa các trường đại 
học, viện nghiên cứu và các cơ sở 
đào tạo với DN; Hỗ trợ nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng chuyển giao và 
đổi mới công nghệ trong sản xuất 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và 
vật liệu; Xây dựng và vận hành trang 
thông tin về CNHT

HâN HâN

Sau đại dịch Covid-19, thành 
phố Hồ Chí Minh đã và đang chuẩn 
bị nhiều cơ chế, chính sách đầu tư 
vào lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) của thành phố.

Cụ thể, UBND thành phố sẽ 
trình HĐND thành phố trước khi 
ban hành Quy định về kích cầu đầu 
tư lĩnh vực CNHT của TP. Hồ Chí 
Minh giai đoạn 2021 - 2025. Trong 
đó, giao Sở Công Thương tham 

mưu danh mục nhóm sản phẩm 
công nghiệp chủ lực và nhóm sản 
phẩm công nghiệp tiềm năng của 
thành phố giai đoạn 2021 - 2025 
thay thế Quyết định số 4544/QĐ-
UBND ngày 15/10/2018 của UBND 
thành phố và thành lập các Hội 
đồng phát triển ngành công nghiệp 
xây dựng 03 chương trình phát triển 
các ngành công nghiệp (cơ khí-tự 
động hóa; thực phẩm; dược, nhựa, 
cao su) giai đoạn 2020 - 2030. Ngoài 

ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư có nhiệm 
vụ bổ sung danh mục nhóm sản 
phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm 
sản phẩm công nghiệp tiềm năng 
không thuộc tiêu chí sản phẩm 
CNHT vào danh mục đối tượng 
được hỗ trợ kích cầu đầu tư trong 
quá trình sửa đổi, điều chỉnh Quyết 
định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 
30/10/2015 của UBND thành phố

NGọC NGUYễN

nâng Cao nhận thứC Cho doanh nghiệp sản Xuất sản phẩm 
Cnht áp dụng phương pháp Cải tiến Kaizen

Quảng ninh: triển Khai Chương trình phát triển Cnht 
trong hai giai đoạn

tp. hồ Chí minh: KíCh Cầu đầu tư Công nghiệp hỗ trợ
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Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh vừa ký Quyết 
định ban hành Kế hoạch hành 
động của ngành Công Thương với 
nỗ lực phấn đấu thực hiện mục 
tiêu của năm 2020 và tạo nền tảng 
tốt cho tăng trưởng những năm 
tiếp theo. 

Theo đó, các đơn vị thuộc Bộ 
theo chức năng, nhiệm vụ bám sát 
chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia 
về phòng, chống dịch COVID-19 
để triển khai nhằm phòng, chống 

hiệu quả dịch bệnh và khôi phục, 
thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh 
doanh trong giai đoạn mới.

Bộ sẽ tiếp tục rà soát, đề xuất 
các giải pháp, chính sách nhằm 
tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ và các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ; Xây dựng Báo 
cáo đánh giá tác động, xu hướng 
chuyển dịch đầu tư và đề xuất các 
biện pháp cụ thể nhằm thu hút có 
hiệu quả luồng đầu tư nước ngoài 

vào Việt Nam; Đồng thời xử lý tốt 
vấn đề mua bán sáp nhập (M&A) 
trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ tính 
toán lại kịch bản tăng trưởng xuất 
nhập khẩu năm 2020. Đồng thời xây 
dựng, trình Chính phủ ban hành Kế 
hoạch thực hiện Chương trình hành 
động về định hướng chiến lược phát 
triển năng lượng quốc gia đến năm 
2030, tầm nhìn đến 2045…

BảO KIÊN

Theo nội dung Quyết định của 
TP. Hà Nội vừa ban hành về Quy 
chế “Quản lý kinh phí phát triển 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và quy 
định mức chi cụ thể các hoạt động 
phát triển CNHT của thành phố 
Hà Nội” có hiệu lực thi hành từ 
ngày 16/6/2020, sẽ hỗ trợ 100% cho 
doanh nghiệp CNHT trở thành nhà 
cung ứng sản phẩm cho khách hàng 
trong và ngoài nước, xúc tiến thu 
hút đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực 
CNHT, số tiền tối đa không quá 7 
triệu đồng/doanh nghiệp... 

Mức hỗ trợ 70% các khoản chi 
phí về tổ chức hội thảo xúc tiến 

thu hút đầu tư trong và ngoài nước 
vào lĩnh vực CNHT; tổ chức hội 
chợ, triển lãm kết nối CNHT trong 
nước với số tiền hỗ trợ tối đa là 12 
triệu đồng/1 đơn vị tham gia; tổ 
chức, tham gia hội chợ triển lãm 
kết nối CNHT tại nước ngoài với 
số tiền tối đa 150 triệu đồng/1 đơn 
vị tham gia.

Đối với lĩnh vực hỗ trợ nghiên 
cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong 
sản xuất thử nghiệm linh kiện, phụ 
tùng, nguyên liệu và vật liệu, mức hỗ 
trợ 100% áp dụng chi cho việc giới 
thiệu, phổ biến quy trình sản xuất 

và yêu cầu kỹ thuật về sản phẩm 
CNHT và 70% đối với chi thuê 
chuyên gia trong và ngoài nước hỗ 
trợ trực tiếp cho các doanh nghiệp 
CNHT trên địa bàn thành phố...

THáI BìNH

Theo tin từ Trung tâm Phát 
triển công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ 
Chí Minh, qua gần 2 năm triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 16 của 
HĐND thành phố về kích cầu đầu 
tư trong lĩnh vực công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) giai đoạn 2018-2020, đã 
có 1.500 lượt doanh nghiệp, đơn vị 
tiếp cận các chính sách theo chương 
trình kích cầu.

Chương trình kích cầu nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp trong nước có điều 
kiện đầu tư, đổi mới công nghệ, thiết 
bị để sản xuất sản phẩm đạt yêu cầu 
cung ứng đến các doanh nghiệp 
lắp ráp đầu cuối, góp phần đưa sản 
phẩm CNHT thành phố tham gia 
sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đến nay, đã có 24 dự án đầu 
tư của các doanh nghiệp CNHT 

thực hiện đầu tư trên địa bàn thành 
phố đã được UBND thành phố phê 
duyệt với tổng mức đầu tư gần 
1.800 tỷ đồng. Trong đó vốn vay 
được ngân sách hỗ trợ lãi vay để 
đầu tư là 1.000 tỷ đồng. Mức hỗ trợ 
lãi vay cho các dự án thuộc lĩnh vực 
CNHT là 100% trong thời gian tối 
đa 7 năm…

HồNG TRườNG

bộ Công thương đề Xuất giải pháp giúp doanh nghiệp Cnht sau 
dịCh bệnh

hà nội: ban hành Quy Chế Quản lý Kinh phí phát triển Cnht

tp hồ Chí minh: gần 1.800 tỷ đồng phát triển Cnht

Hà Nội đẩy mạnh hỗ trợ phát triển CNHT
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TỉNH HƯNG YêN:

Hưng Yên là một trong những địa phương có có số lượng lớn doanh nghiệp trong nước và 
nước ngoài đầu tư vào các khu công nghiệp (KCN) sớm nhất tại các tỉnh miền Bắc. Hiện 
nay, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có gần 200 dự án sản xuất các sản phẩm CNHT, trong 
đó có 21 dự án thuộc ngành sản xuất, lắp ráp ô tô; 20 dự án thuộc ngành điện tử; 18 dự án 
thuộc lĩnh vực cơ khí chế tạo… đang sản xuất phụ tùng, linh kiện, các chi tiết phục vụ ngành 
sản xuất, lắp ráp ô tô.

MAi hươNg

Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã 
khuyến khích các nhà đầu tư vào lĩnh 
vực cơ khí, điện, điện tử phục vụ cho 
các dự án sản xuất và lắp ráp ô tô, dệt 

may tạo thành chuỗi các DN phụ trợ trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, bên cạnh các DN trong nước có năng 
lực sản xuất các sản phẩm linh kiện, thiết bị như: Công 
ty TNHH Hamaden Việt Nam, chuyên sản xuất linh 
kiện và phụ tùng ô tô; Công ty TNHH Dây và Cáp điện 
ô tô Sumiden Việt Nam; Công ty TNHH Kosaka Việt 
Nam; Công ty TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh… 
thì còn có nhiều DN lớn đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Đài Loan đầu tư vào các KCN của tỉnh cũng đã sản 
xuất các mặt hàng điện tử, cung cấp linh kiện. Điều 
đáng quan tâm là, số lượng các DN nước ngoài tuy 
ít hơn nhưng lại chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu sản 
xuất CNHT, còn DN trong nước thì công nghệ lạc hậu 
và mới chỉ dừng ở sản xuất sản phẩm dân dụng, thiếu 
nhiều sản phẩm điện tử chuyên dụng, khả năng cạnh 
tranh thấp, do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vật tư, 
nguyên liệu nhập từ nước ngoài. 

Đối với ngành Dệt may trên địa bàn tỉnh hiện được 
coi là ngành có giá trị sản xuất, kim ngạch xuất khẩu 
chiếm tỷ trọng lớn của ngành CN tỉnh, tạo ra nhiều việc 
làm và thu nhập cho nhiều lao động. Theo ông Nguyễn 
Xuân Dương, Chủ tịch Hiệp hội DN tỉnh cho rằng: 
CNHT ngành Dệt may trong nước chưa phát triển nên 
giá trị gia tăng của ngành còn thấp, khả năng tiếp cận 
thị trường còn nhiều hạn chế, do các DN chưa phát 
triển tốt thương hiệu của mình, trong kinh doanh còn 
qua nhiều trung gian, thậm chí lệ thuộc về thị trường 
khi giao dịch với nước ngoài. Bên cạnh đó, các yếu tố 
về rào cản kỹ thuật, an toàn vệ sinh môi trường… có 

những quy định rất khắt khe cũng là một trở ngại đối 
với các DN khi tham gia các Hiệp định thương mại 
quốc tế.

Được biết, để thực hiện đề án phát triển CNHT tỉnh 
Hưng Yên đến năm 2025 định hướng đến năm 2030; Sở 
Công Thương Hưng Yên đã tham mưu cho Tỉnh hoàn 
chỉnh Quy hoạch phát triển CCN, bảo đảm phù hợp 
với điều kiện mới và những quy định của Chính phủ; 
Tích cực tìm kiếm, vận động, lựa chọn các nhà đầu tư 
có tiềm lực, uy tín, kinh nghiệm triển khai đầu tư xây 
dựng hạ tầng các KCN, CCN; Có cơ chế chính sách ưu 
đãi về phát triển CNHT; ưu tiên các DN trong nước 
sản xuất, lắp ráp và sản xuất phụ tùng, linh kiện ô tô; 
khuyến khích đầu tư các dự án lớn, có hàm lượng công 
nghệ cao; có cơ chế phối hợp, gắn kết giữa các DN với 
các cơ sở nghiên cứu khoa học, các trường đại học thực 
hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề; giảm 30% thời 
gian giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến 
đầu tư sản xuất, kinh doanh của DN...

đẩy Mạnh pháT Triển cnhT
những Lĩnh vực Then chốT

Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Maz Asia (Kim Động) đi vào 
hoạt động tạo việc làm cho nhiều lao động
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TST CorporaTioN Nhà phâN phối phụ Trợ Về

Công ty CP Kỹ thuật dịch vụ Thành Công (TST Corporation) là đơn vị thành viên của Công ty 
CP Tập đoàn Thành Công – một trong những nhà sản xuất, cung cấp các sản phẩm ô tô chất lượng 
cao mang thương hiệu Hyundai. Từ khi thành lập năm 2011 đến nay, TST Corporation không chỉ 
là đơn vị sản xuất, cung cấp các sản phẩm phụ trợ thuộc lĩnh vực phụ tùng, thiết bị ô tô hàng đầu 
trong nước mà còn là nhà cung ứng phụ trợ của nhiều đối tác lớn toàn cầu.

hà ĐĂNg

Theo đánh giá của Tổng cục Hải quan (Bộ 
Tài chính), lĩnh vực phụ tùng ô tô là mặt 
hàng chủ lực trong nhóm hàng phương 
tiện vận tải và phụ tùng có đà tăng trưởng 

tốt thời gian qua. Đặc biệt, 4 tháng đầu năm 2020, mặc 
dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng nhóm hàng 
máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng vẫn là điểm sáng 
góp phần kéo kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt được 
tăng trưởng dương. Góp phần vào thành quả này cũng 
có sự đóng góp không nhỏ của TST Corporation nói 
riêng và Tập đoàn Thành Công nói chung.

Thời gian qua, TST Corporation luôn tự hào và 
vinh dự là nhà phân phối cho nhiều thương hiệu nổi 
tiếng thế giới như: Cung cấp phụ tùng ô tô Hyundai 
Mobis; Cung ứng phụ tùng, vật tư, thiết bị máy công 
trình Doosan Infracore; Dầu nhớt Shell cho khu công 
nghiệp, nhà máy, xe vận tải; Lốp xe Nexen Tire; Tư 
vấn, lắp đặt, bảo hành - bảo dưỡng cho các thiết bị máy 
móc, phụ tùng… Để có được uy tín đó và tham gia vào 
chuỗi cung ứng của các thương hiệu lớn toàn cầu này, 
TST Corporation đã luôn biết cách làm hài lòng khách 
hàng bằng các chính sách, chiến lược kinh doanh bài 
bản, chuyên nghiệp…

Đại diện TST Corporation nhấn mạnh: “Chúng 
tôi tự tin, khẳng định là đơn vị kinh doanh được đầu 
tư chuyên nghiệp, bài bản. Cùng với sự ủng hộ và tin 
tưởng của khách hàng, TST cam kết cung cấp cho thị 
trường sản phẩm máy móc, phụ tùng thay thế, vật tư 
tiêu hao ngành sửa chữa ô tô và thiết bị chất lượng tốt 

nhất, giá cả cạnh tranh, thời gian giao hàng nhanh nhất 
và phương thức thanh toán linh hoạt nhất…”.

Như vậy, những năm gần đây, ngành Công nghiệp 
phụ tùng ô tô Việt Nam đã ngày một phát triển. Điều 
này, đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phụ trợ về lĩnh vực này 
muốn đứng vững trong chuỗi cung ứng toàn cầu cần liên 
tục nâng cao, có sự cải tiến về chất lượng, dịch vụ an toàn, 
tiện lợi, giá cả cạnh tranh và thân thiện với môi trường. 

Bắt kịp xu thế đó, TST Corporation đã có những kế 
hoạch lâu dài nhằm huy động tối đa các nguồn vốn tích 
lũy tái đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn nhân lực và cơ 
sở hạ tầng hiện có. Bên cạnh đó, Công ty chú trọng lợi 
ích khách hàng bằng các chính sách hợp lý, mở rộng 
kênh phân phối, đảm bảo lợi thế cạnh tranh dẫn đầu 
ngành hàng phụ tùng.

Thời gian tới, Tập đoàn Thành Công (TC Motor) 
dự kiến sẽ sớm sản xuất, phục vụ thêm dòng xe mang 
thương hiệu Việt. Để sản xuất mẫu xe thương hiệu Việt 
phải có tỉ lệ nội địa hóa các linh kiện, phụ tùng xe và 
chiến lược phát triển dòng xe. Đây cũng là cơ hội tốt 
cho TST Corporation. Tuy nhiên TC Motor chưa thông 
tin cụ thể và cho biết sẽ công bố trong thời gian tới. 

Với kế hoạch trên của TC Motor, thị trường xe hơi 
Việt thêm sôi động khi có những doanh nghiệp hướng 
đến sản xuất mẫu xe mang thương hiệu Việt Nam, tạo 
cho ngành Công nghiệp phụ trợ lĩnh vục ôtô nói chung 
và TST Corporation nói riêng sẽ nâng cao tỉ lệ nội địa 
hóa, chuyển giao công nghệ với biết bao kỳ vọng…

PHụ TùNg Và THiếT bị Ô TÔ HàNg ĐầU ViệT Nam

Một góc nhà xưởng phụ tùng thiết bị ô tô của TST Corporation
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CôNg Ty 3C
THươNg HiệU cUNg cấP sảN PHẩm cNHT

Uy TíN NgàNH cÔNg NgHệ THÔNg TiN, ĐiệN,…
Trong SXKD, việc đảm bảo nguồn cung hàng phụ trợ một cách ổn định, chất lượng, giá cả 
cạnh tranh, góp phần không nhỏ vào thành công của các doanh nghiệp, nhà sản xuất. Nhận 
thức rõ điều đó, những năm qua, Công ty CP Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C hay 
gọi thân thuộc là Công ty 3C luôn đi tiên phong và giữ vững uy tín thương hiệu trong việc 
cung cấp các thiết bị, sản phẩm phụ trợ ngành Công nghệ thông tin (CNTT), Điện, Điện 
tử - Viễn thông… cho nhiều doanh nghiệp.

ThANh Thảo

Công ty CP Máy tính - Truyền thông - Điều 
khiển 3C (Computer - Communication 
- Control, 3C INC), được thành lập vào 
ngày 09/10/1989 tại TP Hà Nội. Với sứ 

mệnh góp phần xây dựng phồn vinh kinh tế nước nhà, 
từ đó đến nay, Công ty 3C luôn chú trọng, đẩy mạnh 
hoạt động trong lĩnh vực CNTT và Viễn thông, trở 
thành một trong những công ty đi đầu về lĩnh vực này 
tại Việt Nam, có đóng góp rất lớn cho nền tin học non 
trẻ của Việt Nam vào những năm 90 của thế kỷ trước.

Với trên 30 năm xây dựng và phát triển, Công ty 3C 
đã khẳng định được vị thế của mình trên thị trường qua 
việc cung cấp các sản phẩm, dịch vụ uy tín, góp phần 
đẩy mạnh ngành Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Hà Nội 
nói riêng và Việt Nam nói chung. Hiện nay, Công ty 
3C không những là một trong những nhà cung cấp hàng 
đầu các sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao cho ngành 
CNTT, ngành Viễn thông, ngành Điện mà còn cung 
cấp nhiều chủng loại sản phẩm cho các ngành công 
nghiệp khác tại Việt Nam.

Ông Đỗ Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng 
giám đốc Công ty 3C nhấn mạnh, để có được thương 
hiệu uy tín đó trên thị trường, chúng tôi đã nỗ lực 
không ngừng nghỉ, phát triển Đơn vị trên mọi mặt công 
tác, đặc biệt là chú trọng công tác nhân sự - yếu tố con 
người… Do đó, kể từ khi thành lập, Công ty 3C đã quan 
tâm, tập hợp được một đội ngũ cán bộ có trình độ cao 
trong lĩnh vực quản lý, kinh tế và khoa học kỹ thuật. 
Hầu hết đội ngũ này là được đào tạo tại nước ngoài 
hoặc các trường có chất lượng cao tại Việt Nam. Kể từ 
đó đến nay, nguồn nhân lực của 3C được phát triển và 
kế thừa theo hướng tập trung vào chất lượng nhằm đáp 
ứng được các công việc đòi hỏi trình độ chuyên môn 
và công nghệ cao của từng giai đoạn khác nhau của 
Công ty. Với đội ngũ cán bộ có chất lượng, 3C INC đã 
luôn đáp ứng và làm hài lòng tất cả các khách hàng đã 

sử dụng các sản phẩm và dịch vụ mà 3C INC cung cấp.

Hiện tại Công ty là nhà cung cấp uy tín các sản 
phẩm, thiết bị CNTT, Điện, Điện tử - Viễn thông,… cho 
nhiều nhà sản xuất, doanh nghiệp, đối tác lớn nhỏ khắp 
trong và ngoài nước như Siemens tại Việt Nam; Công 
ty General Electric (GE); Tổng công ty Truyền tải Điện 
quốc gia; Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội; Cục Tài 
chính (Bộ Quốc phòng); Cục Công nghệ thông tin (Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước), các đơn vị hành chính sự 
nghiệp của nhiều tỉnh thành trên cả nước,… Trong đó, 
các sản phẩm dịch vụ chính cung cấp cho thị trường, 
bao gồm như: Cung cấp, tích hợp hệ thống Máy chủ, 
máy trạm, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng, phần mềm và 
các công trình thông tin liên lạc; Dịch vụ: Tích hợp hệ 
thống máy chủ, hệ thống mạng LAN, WAN, hệ thống 
bảo mật mạng, xây dựng các công trình viễn thông…; 
Cung cấp thiết bị: Máy biến áp, máy cắt, dao cách ly, 
biến dòng điện, biến điện áp, tụ bù, kháng điện, máy 
biến áp và các vật tư phụ kiện đường dây tải điện 220 
kV/500 kV, các thiết bị giám sát trong trạm biến áp 
500 kV… 

Công ty 3C vinh dự đón nhận Bằng khen tại 
Đêm Doanh nghiệp 2018
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Khu công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Nam Hà 
Nội (Hanssip) nằm trên địa bàn huyện Phú 
Xuyên - TP Hà Nội với quy mô khoảng 
640ha. Trong chiến lược hình thành và 

phát triển Hanssip, chủ đầu tư - Công ty CP Đầu tư 
Phát triển N&G (N&G Corp) đặt ra tiêu chí “Điểm hội 
tụ - Đích thành công” với mục tiêu đưa Hanssip trở 
thành điểm khởi phát Đô thị vệ tinh Phú Xuyên - cửa 
ngõ phía Nam Thủ đô Hà Nội. Hanssip được Chính 
phủ, các bộ, ngành và TP Hà Nội quan tâm, thúc đẩy 
phát triển và coi như "địa chỉ đỏ" để tạo chuỗi liên kết, 
quy tụ các DN vừa và nhỏ của Việt Nam hoạt động 
trong lĩnh vực CNHT với các nhà đầu tư nước ngoài. 
Ông Nguyễn Hoàng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp 
ngành CNHT Hà Nội (HANSIBA) đồng thời là Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc N&G Corp cho biết: Mục 
tiêu năm 2020, Hanssip sẽ kết nối, hỗ trợ DN CNHT trở 
thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách hàng ở trong 
và ngoài nước, xúc tiến thu hút đầu tư nước ngoài vào 
lĩnh vực CNHT.

Hanssip tập trung thu hút đầu tư vào các nhóm 
ngành CNHT thuộc các lĩnh vực: Cơ khí chế tạo, dệt 
may, da - giầy, điện tử - tin học, sản xuất và lắp ráp ô 
tô ... và một số ngành công nghiệp khác. Các nhà đầu 
tư hoạt động trong KCN nhận được các ưu đãi đặc biệt 
và sự hỗ trợ từ mọi phía trong suốt quá trình hoạt động 
như: Thu xếp nguồn tài chính, tuyển dụng và đào tạo 
lao động, hợp tác trao đổi công nghệ, định hướng và 
liên kết sản phẩm đầu ra cho doanh nghiệp. Cùng với 
đó, Hanssip đang trong quá trình tổ hợp phức hợp công 
nghiệp, đô thị - dịch vụ, logistic, trung tâm thương mại, 
ngân hàng, y tế, trường học ... và là động lực mũi nhọn 
để xây dựng đô thị vệ tinh Phú Xuyên - Phú Minh theo 
quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn đến năm 2030. Khi 

đi vào hoạt động theo quy hoạch phát triển, toàn bộ 
diện tích của Hanssip sẽ hội tụ khoảng 1.500 - 2.000 DN 
lớn nhỏ, trực tiếp đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tương 
ứng tạo ra việc làm cho khoảng 150 - 200.000 lao động 
trực tiếp, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của huyện Phú Xuyên. Mặt khác, Hanssip sẽ 
tạo quỹ đất dành cho các nhà máy di rời ra khỏi nội 
đô Hà Nội theo chương trình cải tạo cảnh quan, môi 
trường thủ đô của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP 
Hà Nội đặt ra...

Với tầm quan trọng của việc phát triển ngành 
CNHT, nhất là thời điểm phục hồi nền kinh tế sau 
đại dịch Covid-19, KCN Hanssip đang dần trở thành 
điểm đến lý tưởng cho các DN trong nước và quốc tế 
tham gia phát triển sản xuất các sản phẩm CNHT và 
ngành công nghiệp công nghệ cao, góp phần bảo vệ 
môi trường và an ninh năng lượng ở Việt Nam 

KCN Hanssip góp phần thúc đẩy phát triển ngành CNHT của 
Thủ đô

KHU CNHT HaNSSIP:

 “điểM hội Tụ - đích Thành công”
Bám sát Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/03/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây 
dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, 
khu công nghiệp (KCN) Hanssip được Chính phủ cùng UBND thành phố Hà Nội hết sức 
quan tâm, chỉ đạo thực hiện phát triển trở thành một khu công nghiệp chuyên sâu cho ngành 
CNHT và công nghiệp công nghệ cao trên địa bàn Thủ đô.

Bích Ngọc
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Thủ tướng Chính phủ vừa ký Chỉ 
thị số 20/CT-TTg về việc tăng cường 
tiết kiệm điện (TKĐ) giai đoạn 2020 
- 2025 nhằm phấn đấu tiết kiệm tối 
thiểu 20% tổng điện năng tiêu thụ 
hàng năm, trong đó, quy định rõ: 

Đối với những khu vực chiếu 
sáng công cộng, chiếu sáng quảng 
cáo, trang trí ngoài trời thì các tổ 
chức, cá nhân quản lý vận hành 
hệ thống chiếu sáng công cộng, 
hệ thống chiếu sáng cho mục đích 
quảng cáo, trang trí ngoài trời chủ 

trì, phối hợp với cơ sở cung cấp 
điện xây dựng và tổ chức triển khai 
kế hoạch TKĐ, phải đảm bảo tối 
thiểu tiết kiệm 20% tổng điện năng 
tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 2025.

áp dụng các giải pháp quản 
lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 
chiếu sáng công cộng; Thay thế các 
đèn trang trí, đèn chiếu sáng, đèn 
quảng cáo bằng đèn TKĐ; áp dụng 
công nghệ điều khiển tự động trong 
chiếu sáng công cộng, chiếu sáng 
cho mục đích quảng cáo, trang trí 

ngoài trời; 100% công trình chiếu 
sáng công cộng TKĐ.

Các nhà hàng, khách sạn, cơ 
sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn 
phòng và tòa nhà chung cư giảm 
50% công suất chiếu sáng quảng cáo 
trang trí ngoài trời vào cao điểm 
buổi tối của hệ thống điện theo 
yêu cầu của cơ quan điện lực sở tại; 
Tuân thủ các quy định của cơ quan 
điện lực địa phương về chiếu sáng 
tiết kiệm và hiệu quả

MH

Nhờ lợi thế tại khu vực có cường 
độ bức xạ mặt trời cao, thời tiết 
thuận lợi, thích hợp cho phát triển 
điện mặt trời, nên thời gian qua, 
Tổng công ty Điện lực miền Trung 
(EVNCPC) đã chú trọng phát triển 

mạnh hệ thống điện mặt trời mái 
nhà (ĐMTMN) tại địa bàn các tỉnh 
miền Trung - Tây Nguyên.

Theo đó, EVNCPC đã vận động, 
kêu gọi người dân, doanh nghiệp 
thấy được việc đầu tư, lắp đặt, sử 
dụng hệ thống ĐMTMN đem lại 
nhiều lợi ích, hiệu quả kinh tế cho 
gia đình và xã hội, giảm thiểu hiệu 
ứng nhà kính, bảo vệ môi trường 
qua đó chung tay thực hiện TKĐ. 
EVNCPC cũng tạo điều kiện thuận 
lợi cho người dân, doanh nghiệp 
trong việc lắp đặt hệ thống pin năng 

lượng mặt trời, thỏa thuận đấu nối, 
lắp đặt công tơ 2 chiều, ký hợp đồng 
mua bán điện; Hỗ trợ thông tin qua 
các kênh của Trung tâm Chăm sóc 
khách hàng, website của EVNCPC 
và các đơn vị thành viên. 

Tính đến cuối tháng 4/2020, 
trên địa bàn 13 tỉnh, thành phố 
miền Trung - Tây Nguyên có 5.025 
khách hàng đầu tư lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN với tổng công suất khoảng 
150 MWp, tổng sản lượng điện phát 
ra lưới đạt 85,46 triệu kWh

CÔNG DU

Theo chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về TKNL, các doanh 
nghiệp sản xuất phải xây dựng và 
thực hiện các giải pháp TKĐ như: 
Đảm bảo sử dụng đúng công suất 
và biểu đồ phụ tải; thực hiện kế 
hoạch sản xuất hợp lý; hạn chế tối 
đa việc huy động các thiết bị, máy 
móc có công suất tiêu thụ điện 
lớn vào giờ cao điểm; hạn chế 

tối đa các thiết bị điện hoạt động 
không tải.

Lắp đặt, tích hợp các nguồn 
năng lượng tái tạo như năng lượng 
mặt trời, năng lượng gió vào hệ 
thống năng lượng nội bộ; ưu tiên 
sử dụng các thiết bị được dán nhãn 
năng lượng hiệu suất cao.

Cơ sở sử dụng năng lượng trọng 

điểm phải tiết kiệm ít nhất 2% điện 
năng tiêu thụ trên một đơn vị sản 
phẩm mỗi năm; rà soát, chấn chỉnh 
việc chấp hành Luật Sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả và các 
văn bản quy phạm pháp luật về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả có liên quan…

LINH ĐAN

Quy định về tKđ trong Chiếu sáng Công Cộng, Chiếu sáng 
Quảng Cáo, trang trí ngoài trời

điện mặt trời mái nhà, đem lại hiệu Quả Kinh tế Cao Cho 
Khu vựC miền trung - tây nguyên

CáC doanh nghiệp sản Xuất phải thựC hiện tKđ

Khách hàng đầu tư, lắp đặt ĐMTMN
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Theo báo cáo của cơ quan chức năng tỉnh, 
chỉ tính hệ thống chiếu sáng của thành 
phố Tam Kỳ hiện có khoảng 5.500 bóng 
đèn các loại, trong đó có hơn 4.000 bóng 

đèn cao áp (công suất từ 70 - 400 W/bóng), mỗi năm 
tiêu tốn hơn 4,5 triệu kWh điện, tương đương 6,7 tỷ 
đồng. Đó là chưa kể còn rất nhiều khu vực có doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh lớn trên địa bàn tỉnh có 
mức tiêu thụ điện cao, nếu không thực hiện đồng bộ 
các giải pháp về tăng cường sử dụng thiết bị công nghệ 
mới, khai thác các nguồn điện từ năng lượng mặt trời để 
thực hiện tiết kiệm điện (TKĐ) thì không thể đảm bảo 
được các mục tiêu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả, giảm phát thải nhà kính, bảo vệ môi trường.

Được biết, từ nhiều năm qua, Thành phố Tam Kỳ 
đã đầu tư gần 3 tỷ đồng để lắp đặt hệ thống thiết bị 
điều khiển tự động có chế độ điều chỉnh công suất để 
giảm công suất chiếu sáng về đêm; thay mới bóng đèn 
Led hoặc loại đèn TKĐ. Do đó, hàng năm Thành phố 
đã tiết kiệm được 40% lượng điện tiêu thụ, tương ứng 
1,7 triệu kWh/năm trong chiếu sáng công cộng. Mới 
đây, UBND tỉnh cũng đã triển khai dự án đầu tư thí 
điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng TKĐ 
và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng NLMT 
cho tuyến đường 129, đoạn từ cầu Cửa Đại (Hội An) 
đến dốc Diên Hồng (Tam Kỳ). 

Ngoài triển khai đầu tư hệ thống thiết bị chiếu 
sáng TKĐ, Quảng Nam cũng đã tận dụng khai thác 
tiềm năng điện mặt trời. Theo ông Lưu Đức Lợi - Phó 
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam, việc đầu tư hệ 
thống điện mặt trời (ĐMTMN) tại khu vực Quảng Nam 
đang trên đà phát triển mạnh, các dự án ĐMTMN thực 
hiện theo cơ chế mua bán điện mới của Chính phủ đã 
tạo sức hấp dẫn cho nhiều nhà đầu tư tham gia. Chỉ 
riêng trong 4 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã có thêm 
70 khách hàng lắp đặt mới với tổng công suất 2,7 MWp 

(vượt tổng công suất lắp đặt của cả năm 2019). Tính 
đến nay, toàn tỉnh đã có 366 khách hàng đầu tư lắp đặt 
ĐMTMN với tổng công suất lắp đặt hơn 5,4 MWp và 
thực hiện hợp đồng mua bán điện với PC Quảng Nam. 

Ông Nguyễn Trúc - Trưởng bộ phận quản lý điện 
khách sạn Cửa Đại, cho biết: “Để tiết giảm chi phí tiêu 
thụ điện năng cho tòa nhà của khách sạn, ngoài áp 
dụng giải pháp kỹ thuật, bảo dưỡng thiết bị điện, khách 
sạn còn sử dụng các vật liệu làm mát không gian sống 
tại các khu vực có nhiều nắng. Việc tận dụng nguồn 
nhiệt của máy sấy phát ra và lắp đặt hệ thống nước 
nóng đun bằng NLMT có dung tích lớn để cung cấp 
nước nóng ổn định (nhiệt độ từ 40 đến 70 độ C) cho 
bồn nước tại các phòng nghỉ của du khách. Nhờ đó, 
bình quân mỗi tháng, khách sạn Cửa Đại đã tiết giảm 
gần 30% điện năng tiêu thụ”.

Với các giải pháp đồng bộ mang tính hiệu quả trên, 
tỉnh Quảng Nam đã thuyết phục được nhiều doanh 
nghiệp tham gia, hưởng ứng vào chương trình TKĐ, 
điển hình như: Công ty CP Hanacans, Công ty TNHH 
Tư vấn xây dựng điện Hòa Bình (KCN Điện Nam - Điện 
Ngọc) với công suất 1.000 kWp, Công ty TNHH Sâm 
Sâm (KCN Tam Thăng) có công suất 990 kWp...

Tốc Độ ĐÔ THị Hóa NHaNH, càNg PHải 
Đẩy mạNH các giải PHáP TiếT kiệm ĐiệN

TỉNh QuảNg Nam:

Quảng Nam là tỉnh được coi là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh 
trên địa bàn các tỉnh miền Trung, trong đó, nhiều khu đô thị mới đông dân cư, các khu công 
nghiệp, nhà hàng, khách sạn lớn mọc lên... cùng với đó là nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

LiNh ĐAN

Hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến đường 129 Hội An 
- Tam Kỳ sử dụng đèn chiếu sáng TKĐ
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Theo các chuyên gia năng lượng cho biết, 
trong một ngôi nhà hay công trình xây 
dựng, các thiết bị tiêu thụ năng lượng 
nhiều nhất là hệ thống chiếu sáng, hệ 

thống điều hòa không khí và hệ thống nước nóng. Bởi 
vậy, thiết kế để tiết kiệm năng lượng (TKNL), giảm 
thiểu sử dụng năng lượng là một trong những yếu tố 
đang được nhiều công trình chú trọng. Trong đó, bắt 
đầu từ khâu thiết kế, vật liệu và công nghệ đóng vai 
trò quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng và TKNL 
cho công trình. Cũng từ các yêu cầu đó mà Trung tâm 
Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, một dự án hiện đại 
ở đường Hoàng Quốc Việt (Hà Nội), trước khi đi vào 
hoạt động, Tòa nhà không những đáp ứng Quy chuẩn 
về sử dụng năng lượng hiệu quả trong công trình xây 
dựng và phát triển Kiến trúc Xanh tại Việt Nam mà 
còn đáp ứng bộ tiêu chuẩn công trình Xanh Lotus 
mang tính quốc tế đã đặt ra.

Quy mô của Dự án cho thấy, Công trình có diện 
tích sàn 14.112m2. Để TKNL, công trình sử dụng các 
tấm lam che nắng dọc mặt tiền hướng Nam; Giảm tỷ 
lệ diện tích cửa sổ, diện tích tường ở các mặt phía Tây, 
Bắc và Đông. Vật liệu kính được sử dụng là kính TKNL 
low-e 2 lớp và tường làm bằng vật liệu không nung.

Nhằm tiết kiệm điện năng, Tòa nhà đã áp dụng hệ 
thống chiếu sáng nhân tạo đạt hiệu quả tối đa; đồng 
thời lắp đặt hệ thống điều hòa trung tâm TKNL (VRF), 
hệ thống pin mặt trời công suất 8 kWp và hệ thống 
nước nóng bằng năng lượng mặt trời với công suất làm 
nóng 37 kW nhằm tận dụng các nguồn năng lượng tái 
tạo sẵn có. Đặc biệt, Công trình sử dụng hệ thống xử lý 
nước thải có khả năng cung cấp 100% nước thải đã qua 
xử lý cho việc tưới cây. Hệ thống vòi và thiết bị vệ sinh 
cũng là công nghệ tiết kiệm nước…

Trong quá trình thiết kế, các giải pháp tối ưu không 
gian làm việc và ưu tiên không gian xanh đã được tính 

đến. Cụ thể, 100% không gian có tầm nhìn ra ngoài, 
98% không gian được cung cấp khí tươi, 18% diện tích 
khu đất được trồng cây xanh. Trong đó, diện tích mái 
xanh là 80m2.

Theo kết quả mô phỏng, tại thời điểm hoàn công 
dự báo, công trình có thể tiết kiệm đến 49,7% năng 
lượng, 48,8% nước so với một công trình tương tự theo 
quy chuẩn 09:2013/BXD về công trình sử dụng năng 
lượng hiệu quả. 

Hội đồng công trình Xanh Việt Nam (VGBC) cho 
biết, đến đầu năm 2020, cả nước đã có 65 dự án đạt 
chứng nhận công trình Xanh Lotus và 70 dự án đạt 
chứng nhận công trình Xanh LEED, một hệ thống đánh 
giá - chứng nhận công trình Xanh do Hội đồng Công 
trình xanh Hoa Kỳ phát triển. Con số này cho thấy, 
một thị phần của công trình xanh trên thị trường xây 
dựng Việt Nam còn rất nhỏ so với tiềm năng phát 
triển. Lý giải về điều này, đại diện VGBC cho hay, lý 
do cơ bản là bởi tâm lý ngại thay đổi và thiếu động 
lực canh tân của chủ đầu tư. Vì vậy, việc Nhà nước đi 
tiên phong phát triển công trình Xanh có ý nghĩa quan 
trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển các dự án xây 
dựng, đặc biệt là trong bối cảnh Chính phủ đã xác định 
phát triển kinh tế xanh là trọng tâm

dự áN cÔNg HàNg ĐầU Về TiếT kiệm NăNg LượNg
Mới đây, Dự án Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam vừa đạt Chứng nhận Công trình 
Xanh hạng Bạc theo Bộ tiêu chí LOTUS NR V2.0 của Hội đồng Công trình Xanh Việt Nam 
(một tổ chức phi lợi nhuận với mạng lưới quốc tế có trụ sở mẹ tại Mỹ). Đây là công trình 
sử dụng vốn Nhà nước đầu tiên được vinh danh với chứng nhận công trình Xanh LOTUS 
2020, khi đạt nhiều tiêu chí nghiêm ngặt, hiệu quả về tiết kiệm năng lượng, môi trường,…

hà nam

Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam tại Hà Nội - Công trình 
Xanh Lotus 2020
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TiếT kiệm năng lượng

Theo thống kê, năm 2018 Công ty CP Than 
Hà Tu đã tiết kiệm gần 213.000kW (tương 
đương với 329 triệu đồng). Năm 2019, đơn 
vị tiết kiệm gần 160.000kW điện (khoảng 

gần 250 triệu đồng) và tiết kiệm được gần 57.000 lít dầu 
diesel (khoảng 3,8 tỷ đồng). 

Được biết, Than Hà Tu là một trong những doanh 
nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm của Quảng 
Ninh. Để có được những thành quả ấy, trong thời gian 
qua, Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp 
TKNL, vừa góp phần quản lý hiệu quả nguồn năng 
lượng, vừa giảm thiểu chi phí sản xuất. 

Để nhận biết các thiết bị đang tiêu tốn nhiều năng 
lượng để có giải pháp điều chỉnh phù hợp, Than Hà Tu 
đã tiến hành kiểm toán năng lượng, đồng thời ban hành 
các quy định tiết kiệm điện (TKĐ) trong toàn doanh 
nghiệp. Ngoài ra, Công ty cũng đã thực hiện thay thế 
các động cơ phù hợp với phụ tải, khống chế công suất 
hoạt động trong giờ cao điểm, thay thế đèn chiếu sáng 
công trường, nhà xưởng bằng đèn TKĐ và lắp đặt thiết 
bị đóng cắt tự động, giúp giảm sức tiêu thụ năng lượng 
từ 5 - 10% trong toàn công ty.

Anh Đỗ Trí Dũng, Phó trưởng Phòng Cơ điện, 
Công ty CP Than Hà Tu, cho biết: “Trước đây, để 
thực hiện khoan được 01 mét đất đá trên công trường, 
những máy khoan xoay cầu tiêu tốn khoảng 0,6kW điện 
năng. Nhưng từ năm 2018, khi cải tiến thay máy cắt 
điện cầu dao dầu sang máy cắt điện chân không rơ le 
kỹ thuật số tại tủ điện 6 kV và thay thế biến tần khởi 
động mềm cho động cơ, mỗi mét khoan chỉ sử dụng 
hết 0,3 kW điện”. 

Đặc biệt, Công ty thực hiện hình thức giao khoán 
điện năng và thực hiện việc kiểm tra điện năng định kỳ 

tiết kiệm cho mỗi đơn vị sản xuất để quản lý nguồn 
điện năng và tạo không khí thi đua trong sản xuất. Qua 
đó, đã góp phần giảm chi phí tiêu thụ năng lượng, tiết 
kiệm hiệu quả chi phí vận hành trong Công ty.

Lãnh đạo Công ty cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục rà 
soát và loại bỏ dần các thiết bị có công nghệ lạc hậu 
làm tiêu tốn nhiều năng lượng trong sản xuất và sẽ tập 
trung đầu tư các thiết bị tiên tiến để giảm được tiêu thụ 
năng lượng. Thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục lập kế 
hoạch khoán chi phí điện năng cho các đơn vị sử dụng 
điện trong toàn Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất 
nội bộ với mục tiêu tiết kiệm 5-10% năng lượng sử dụng 
so với mức Tập đoàn giao khoán

Với hàng loạt biện pháp tăng cường tiết kiệm năng lượng (TKNL), năm 2019 Công ty Cổ 
phần (CP) Than Hà Tu trở thành một trong 6 doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ 
đầu tiên của tỉnh Quảng Ninh được cấp Giấy Chứng nhận “Doanh nghiệp sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả”. 

MiNh PhươNg

TiếT KiệM hƠn 4 Tỷ đồng/năM 
nhỜ Sử Dụng năng Lượng hiệu quả

CôNG TY CP THaN Hà TU:

Năm 2019, Than Hà Tu được UBND tỉnh Quảng Ninh trao giấy 
chứng nhận “Cơ sở sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả - 
Hạng 2 sao”. Giấy chứng nhận có giá trị trong thời gian 3 năm. 

Lắp đặt tủ biến tần phục vụ cho máy khoan xoay cầu tại 
công trường khai thác
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Nhiều doaNh Nghiệp Tại Đắk lắk

áP dụNg giải PHáP TkNL TroNg sảN XUấT

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk là một 
trong bốn đơn vị trực thuộc của Công 
ty CP Bia Sài Gòn miền Trung, thời 
gian qua, doanh nghiệp (DN) đã áp 

dụng nhiều giải pháp sạch hơn giúp cắt giảm chi phí 
sản xuất, góp phần cải thiện việc thải nhiệt và chất 
thải khác ra môi trường. Hoạt động sản xuất bia sử 
dụng nhiều điện, nhiệt nên tại mỗi công đoạn đơn vị 
đã nghiên cứu, phân tích về mặt kỹ thuật và triển khai 
một số giải pháp để TKNL.

Để giảm mức tiêu thụ năng lượng, đơn vị đã chuyển 
sang sử dụng các thiết bị thế hệ mới có mức tiêu thụ 
điện năng thấp, khả năng biến tần và tự động hóa cao. 
Các khu vực như chiết chai, máy lạnh, khí nén, thu hồi 
CO2, xử lý nước thải, điều hòa không khí và những 
khu vực khác như bơm, quạt, điện chiếu sáng… đơn 
vị đã thay thế các bóng đèn cao áp 400W bằng bóng 
Compact 110W để giảm thiểu điện năng tiêu thụ. Việc 
này giúp đơn vị tiết kiệm khoảng 120 triệu đồng/năm.

Trong sản xuất bia, Công ty đã đầu tư hàng tỷ đồng 
lắp đặt chương trình đo đếm năng lượng để kiểm soát 
năng lượng tiêu hao, thực hiện thu hồi hơi thứ từ nồi 
đun sôi. Đặc biệt, đơn vị đã lắp đặt thiết bị lò hơi đốt 
đa nhiên liệu biomas và cải tạo lò hơi cũ đốt than đá 
sang nhiên liệu biomas (thay đổi công nghệ và nhiên 
liệu ưu tiên tại địa phương từ than đá chuyển sang đốt 
vỏ điều, vỏ trấu, mùn cưa…). Việc làm này giúp tiết 
kiệm 2,5 tỷ đồng/năm và cải thiện chất lượng khí thải 
xả ra không khí…

Cùng với Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk, Công ty 
Cổ phần Thép Đông Nam á (Khu công nghiệp Hòa 
Phú, TP. Buôn Ma Thuột) cũng đã thực hiện các giải 
pháp TKNL bằng cách chủ động cải thiện hệ thống dây 
chuyền sản xuất, tối ưu hóa công suất của thiết bị phụ 
trợ trong quy trình sản xuất… nhằm giảm mức tiêu thụ 
năng lượng đáng kể, góp phần nâng cao hiệu quả sản 
xuất, kinh doanh. Cụ thể, ngoài việc hình thành thói 

quen sử dụng năng lượng tiết kiệm trong cán bộ, người 
lao động thì các giải pháp về công nghệ mới cũng đang 
được áp dụng tại công ty nhằm nâng cao hiệu suất 
TKNL. Công ty đã đầu tư cải tạo hệ thống điện của lò 
luyện, nâng cấp điện áp từ 950V lên 1800V; chi hàng 
chục tỷ đồng để cải tạo hệ thống nạp nguyên liệu từ 
bán liên tục (tức nạp từng khối phế liệu riêng lẻ) bằng 
hệ thống cầu trục và mâm từ thành nạp liên tục bằng 
hệ thống băng tải liệu, phế liệu được đưa liên tục vào 
lò và không bị đứt quãng… Nhờ áp dụng các chương 
trình cải tiến công nghệ đã giúp đơn vị tiết giảm tiêu 
hao điện năng đến hơn 20%, giảm thời gian nấu luyện 
từ 110 phút xuống 80 phút/mẻ thép.

Rõ ràng, những giải pháp TKNL mà các doanh 
nghiệp tại Đắk Lắk đã áp dụng thực sự mang lại hiệu 
quả, điều này không chỉ giúp doanh nghiệp tiết kiệm 
được chi phí đầu vào, nâng cao sức cạnh tranh cho sản 
phẩm mà còn góp phần tích cực trong việc thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng 
tiết kiệm và hiệu quả một cách hữu hiệu

Thay vì tìm kiếm nguồn năng lượng mới, giải pháp đang được nhiều doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp tại Đắk Lắk thực hiện đó là tiết kiệm năng lượng (TKNL) và sử dụng năng 
lượng một cách hiệu quả trong sản xuất.

TrườNg AN

Nhà máy Bia Sài Gòn - Đắk Lắk nhờ đầu tư hệ thống máy 
móc, dây chuyền hiện đại đã giúp doanh nghiệp TKNL trong 
sản xuất
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TiếT kiệm năng lượng

Với mục tiêu sử dụng điện năng tiết kiệm, an toàn trong mùa nắng nóng, Công ty Điện lực 
Quảng Ninh đang khuyến khích khách hàng lắp đặt, sử dụng điện mặt trời áp mái.

MiNh PhươNg

QUảNg NiNH PHáT TriểN ĐiệN mặT Trời áP mái, 
giải bài ToáN TiếT kiệm NăNg LượNg

Mùa hè năm nay, tình hình nắng nóng 
diễn ra phức tạp dẫn đến việc hệ thống 
lưới điện phải liên tục hoạt động hết 
công suất và đứng trước nguy cơ quá 

tải. Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tích cực tuyên 
truyền để người dân hạn chế sử dụng đồng thời các thiết 
bị điện có công suất lớn, đồng thời tự cung cấp điện một 
phần bằng nguồn năng lượng mặt trời. 

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Chủ doanh nghiệp tư nhân 
Trung tâm phân tích FPD tại TP Hạ Long đã cho lắp 
đặt hệ thống mặt trời nối lưới tại cơ sở kinh doanh từ 
tháng 5/2019. Công suất lắp đặt là 19,5 kWp, giá điện 
mặt trời rơi vào khung giá 23.000 VNĐ/Wp. Tính toán 
theo giá điện hiện hành, đầu tư hệ thống mặt trời nối 
lưới áp mái sẽ hoàn vốn nhanh trong 5 năm. Trong khi 
đó, tuổi thọ của hệ thống lên tới 25-30 năm, như vậy 
doanh nghiệp có thể sinh lời tiền điện trong khoảng 20 
năm còn lại sau hoàn vốn. 

So với những năm trước, năm 2020 chi phí đầu 
tư cho 1kWp giảm từ 3 đến 5 triệu đồng. Đây cũng 
là một trong những điều kiện thuận lợi cho những 
doanh nghiệp, hộ gia đình có nhu cầu lắp điện mặt 
trời áp mái. 

Anh Đào Quang Tuấn (tổ 18 khu 7, phường Cao 
Xanh, TP Hạ Long) cho biết, gia đình anh mới lắp điện 
mặt trời áp mái vào đầu tháng 2/2020 với công suất 
10,8 kWp và tổng mức đầu tư là 170 triệu đồng. Hàng 
tháng gia đình anh sử dụng điện hết trên 8 triệu đồng. 
Từ khi lắp điện mặt trời áp mái, hóa đơn tiền điện gia 
đình giảm còn 3 triệu đồng/tháng.  Hay như anh Đồng 
Quang Mạnh (ô 20 lô A11 QHTT, phường Hồng Hải, 
TP Hạ Long) cho biết, gia đình anh lắp hệ thống mặt 
trời áp mái 5 kWp vào tháng 9/2019 với giá đầu tư hơn 
100 triệu đồng. Sau khi sử dụng điện mặt trời áp mái, 
gia đình anh tiết kiệm khoảng 40% chi phí tiền điện 
mỗi tháng. 

Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 11/2017/
QĐ -TTg và gần đây nhất là Quyết định số 13/2020/
QĐ-TTg ngày 6/4/2020 về cơ chế khuyến khích phát 
triển điện mặt trời tại Việt Nam, trong đó giá mua điện 
mặt trời mái nhà được áp dụng từ thời điểm 1/7/2019 
đến hết năm 2020 vẫn ở mức cao, hấp dẫn là 1.943 
đồng/ kWh và thời gian áp dụng tới 20 năm. 

Do vậy, việc lắp điện mặt trời áp mái sử dụng năng 
lượng tái tạo vừa giảm chi phí tiền điện cho gia đình vừa 
tiết kiệm điện, giảm hiệu ứng nhà kính, chống biến đổi 
khí hậu và góp phần chung tay thực hiện chủ trương 
sử dụng năng lượng tái tạo bền vững của Chính phủ

Sử dụng điện mặt trời áp mái mang lại nhiều lợi ích cho 
khách hàng.

Hiện nay tại Quảng Ninh có hơn 50 khách hàng lắp đặt hệ thống 
điện mặt trời áp mái với tổng công suất 305,31 kWp. Trong 4 
tháng đầu năm 2020 sản lượng điện phát ra là 6.148 kWh.
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Mới đây, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp 1 đã phối hợp với Sở Công 
Thương, chính quyền địa phương 
tỉnh Nam Định tiến hành nghiệm 
thu các đề án thuộc chương trình 
khuyến công quốc gia năm 2020.

Trong năm 2020, trên địa bàn 
tỉnh Nam Định có 02 đề án điểm 
phát triển ngành nghề chế biến 
nông sản bao gồm: Hỗ trợ Công 
ty CP Dược phẩm Fresh Life thực 
hiện nội dung “Ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất thực 

phẩm chức năng từ chế biến nông 
sản” và hỗ trợ Công ty Cổ phần 
Rượu Zoka thực hiện nội dung 
“Ứng dụng máy móc thiết bị trong 
chế biến gạo thương phẩm” tại 
CCN An Xá, phường Mỹ Xá, TP. 
Nam Định. Các đơn vị thụ hưởng 
đã hoàn thành đề án đúng tiến độ 
và đạt yêu cầu.

Việc đầu tư máy móc thiết 
bị hiện đại vào sản xuất đã giúp 
nâng cao năng suất, tiết kiệm chi 
phí, hạ giá thành sản phẩm; tạo 
ra sản phẩm có chất lượng đáp 

ứng nhu cầu thị trường; tăng lợi 
nhuận kinh tế cho doanh nghiệp; 
đồng thời, góp phần tạo công ăn 
việc làm ổn định thu nhập cho lao 
động địa phương

NGọC BíCH

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Hòa Bình đã tổ chức nghiệm 
thu các đề án khuyến công quốc gia 
năm 2020 cho các đơn vị trên địa 
bàn tỉnh. 

Theo đó, chương trình khuyến 
công quốc gia năm nay tỉnh Hòa 
Bình có các Đề án: “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 

trong dệt may” và “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong chế biến nông - lâm sản”.

Tại đơn vị thụ hưởng Công ty 
Cổ phần May xuất khẩu An Phúc 
(Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên 
Thủy, tỉnh Hòa Bình), với nguồn 
vốn hỗ trợ 296 triệu đồng, đơn vị đã 
đầu tư mua sắm máy một kim điện 
tử HIKARI (Model: H8800E-7C-5/

AK); Máy một kim điện tử JUKI 
(Model: DDL-8700-7); Máy một kim 
điện tử JACK (Model: A3-4C). Đơn 
vị thụ hưởng còn lại là Công ty Cổ 
phần tinh dầu Lạc Thủy được hỗ 
trợ 291 triệu đồng mua sắm Thiết bị 
chiết xuất tinh dầu (Model TBCX-
1000, thể tích: V=2,5m3/nồi, công 
suất chiết: 2 lít/mẻ/2h)

BảO HâN

tổ ChứC nghiệm thu đề án Khuyến Công QuốC gia năm 2020

hòa bình: nghiệm thu đề án Khuyến Công QuốC gia

Cụm công nghiệp Đông Ninh 
(huyện Đông Sơn) có diện tích 
khoảng 20ha, với vốn đầu tư 100 tỷ 
đồng sẽ được hoàn thiện và đi vào 
hoạt động trong quý IV/2021.

Các ngành nghề hoạt động bao 
gồm may mặc, cơ khí chế tạo, sản 
xuất các sản phẩm của ngành công 
nghiệp hỗ trợ, tiểu thủ công nghiệp, 
chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây 
dựng, chế biến thực phẩm, nông 
lâm sản… 

Về tiến độ thực hiện xây dựng 

hạ tầng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, 
lập quy hoạch chi tiết hoàn thiện 
hồ sơ dự án đầu tư và thiết kế cơ 
sở; quyết định phê duyệt dự án 
đầu tư và thiết kế cơ sở, lập và phê 
duyệt báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trước quý IV/2020. Từ 
quý I - II/2021 hoàn thiện hồ sơ 
giao đất, thuê đất, cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất và tiến 
hành khởi công xây dựng. Đến 
quý IV/2021, bắt đầu bàn giao 
công trình, đưa dự án vào khai 
thác, tiếp nhận các nhà đầu tư thứ 

cấp vào thực hiện các thủ tục đầu 
tư các dự án sản xuất kinh doanh 
trong CCN.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao 
UBND huyện Đông Sơn chỉ đạo 
việc quản lý và đầu tư phát triển 
Cụm công nghiệp Đông Ninh theo 
đúng quy định hiện hành của pháp 
luật. Cập nhật vị trí, diện tích khu 
đất trên vào Quy hoạch sử dụng 
đất huyện Đông Sơn giai đoạn 
2021 - 2030

THáI BìNH

thanh hóa: thành lập Cụm Công nghiệp đông ninh
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Cụ thể, 5 cụm công nghiệp 
(CCN) đó là: CNN Bình Phú I - 
giai đoạn 2 (huyện Thạch Thất; 
CCN Nam Phúc Thọ - Giai đoạn 
1 (huyện Phúc Thọ); CCN Tam 
Hiệp (huyện Phúc Thọ); CCN Xuân 
Thu (huyện Sóc Sơn); CCN Hồng 
Dương (huyện Thanh Oai) theo đề 
xuất của Sở Công Thương.

Việc thành lập 5 CCN đã được 
tập thể lãnh đạo UBND Thành phố 

xem xét và đồng ý chủ trương. Theo 
đó, UBND Thành phố giao Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp đơn vị liên 
quan hoàn thiện dự thảo văn bản 
của Ban Cán sự Đảng UBND Thành 
phố báo cáo Thường trực Thành ủy, 
Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, 
duyệt chủ trương theo đúng thẩm 
quyền và quy định pháp luật.

Quá trình triển khai thực hiện 
dự án, UBND Thành phố yêu cầu 

UBND các huyện: Thạch Thất, 
Phúc Thọ, Thanh Oai, Sóc Sơn 
chịu trách nhiệm giám sát việc đầu 
tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật cụm công nghiệp đồng bộ: 
Giao thông (khu vực tập kết xe 
tải, container; hệ thống trạm sạc 
điện...), cây xanh, trạm xử lý nước 
thải, thu gom nước thải, nước mưa 
riêng biệt…

BảO KIÊN

Theo Sở Công Thương Yên 
Bái, giai đoạn 2020 - 2030, khuyến 
công tỉnh sẽ ưu tiên cho các chương 
trình, dự án phát triển sản phẩm 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
tiêu biểu; sản phẩm thuộc chương 
trình phát triển sản phẩm công 
nghiệp chủ lực, mũi nhọn.

Đến hết năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục 
hỗ trợ DN, cơ sở CNNT trên địa bàn 
đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị cho 
mở rộng sản xuất, áp dụng các giải 
pháp sản xuất sạch hơn trong công 

nghiệp góp phần gia tăng giá trị sản 
xuất CN - TTCN trong toàn ngành 
công nghiệp của tỉnh. Cụ thể, kinh 
phí khuyến công sẽ hỗ trợ đào tạo 
150 lao động cho các cơ sở CNNT; 
tập huấn khởi sự doanh nghiệp cho 
200 học viên; xây dựng 1-2 mô hình 
trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ từ 50-55 
cơ sở đầu tư mới công nghệ sản xuất; 
hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cho 1 
cụm công nghiệp…

Đặc biệt theo kế hoạch 10 năm 
tới, tỉnh sẽ ưu tiên các chương trình 

triển khai tại các huyện nghèo, vùng 
cao, đồng bào dân tộc thiểu số, các 
xã trong kế hoạch thực hiện chương 
trình mục tiêu xây dựng nông thôn 
mới. ưu tiên hỗ trợ: Công nghiệp 
chế biến nông - lâm - thủy sản; phát 
triển công nghiệp cơ khí, hóa chất; 
công nghiệp hỗ trợ, sản xuất các 
sản phẩm có thị trường xuất khẩu, 
sản xuất sản phẩm sử dụng nguyên 
liệu tại chỗ... góp phần khai thác tốt 
tiềm năng của địa phương

NGọC BíCH

Số tiền trên sẽ hỗ trợ thực hiện 
triển khai 8 đề án. Trong đó, hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương trên 1,27 tỉ đồng, phần vốn 
đối ứng từ đơn vị thụ hưởng 1,045 
tỉ đồng.

Các đề án được nhận hỗ trợ bao 
gồm: Tuyên truyền, phổ biến các 
văn bản quy phạm pháp luật mới về 
hoạt động khuyến công; Xét tặng 
danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, tôn 
vinh thợ lành nghề trong ngành thủ 

công mỹ nghệ; Duy trì hoạt động 
mạng lưới cộng tác viên khuyến 
công. Đồng thời, tổ chức cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu trên địa bàn tỉnh có điều kiện 
học tập kinh nghiệm, quảng bá sản 
phẩm, tiếp cận người tiêu dùng 
thông qua các hoạt động xúc tiến 
thương mại, hội chợ triển lãm trong 
và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó sẽ hỗ 
trợ trực tiếp đến các cơ sở sản xuất, 
DN nhỏ và vừa đổi mới trang thiết 
bị, máy móc phục vụ sản xuất N.H

hà nội thành lập thêm 5 Cụm Công nghiệp

yên bái: Kế hoạCh phát triển Khuyến Công 
giai đoạn 2020 -2030

long an dành 2,3 tỷ đồng hỗ trợ Kinh phí Khuyến Công 
địa phương đợt 1 năm 2020

Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng 
máy khắc tự động trong sản xuất - gia 
công gỗ mỹ nghệ” tại DNTN Bùi Mai 
Linh sử dụng nguồn kinh phí KCĐP 2019
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Trong đó, nhóm sản phẩm chế 
biến nông, lâm, thủy sản và thực 
phẩm có 50 sản phẩm; nhóm sản 
phẩm thủ công mỹ nghệ có 12 
sản phẩm và 05 sản phẩm thuộc 
nhóm sản phẩm về thiết bị, máy 
móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và 
nhóm khác.

Năm 2020, các sản phẩm 
tham gia bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(CNNTTB) của tỉnh đã có sự gia 
tăng nhanh về số lượng cũng như 
đa dạng về chủng loại và có sự cải 
tiến về mẫu mã, chất lượng sản 
phẩm. Đây là tín hiệu tích cực về 
sự chuyển biến trong nhận thức 

của cơ sở, doanh nghiệp (DN) trên 
địa bàn tỉnh. 

Trong số 67 sản phẩm CNNTTB 
cấp tỉnh, có 22 sản phẩm được chọn 
để tham gia bình chọn cấp khu vực 
phía Nam dự kiến diễn ra vào quý 
III/2020 tại tỉnh Vĩnh Long.

Thời gian tới, Trà Vinh sẽ tiếp 
tục có các chương trình hỗ trợ về 
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, 
đào tạo nghề… từ đó giúp cơ sở, DN 
có điều kiện nâng cao năng suất lao 
động, giải quyết việc làm cho lao 
động địa phương. Đồng thời tạo điều 
kiện nhiều hơn nữa để sản phẩm 
đạt giải của các cơ sở, DN có điều 
kiện phát triển thị trường trong và 

ngoài nước nhiều hơn thông qua các 
chương trình xúc tiến thương mại, 
đăng ký nhãn hiệu, hỗ trợ truyền 
thông, hội chợ triển lãm…

HồNG TRườNG

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công, Xúc tiến thương mại và phát 
triển cụm công nghiệp Ninh Bình 
(TTKC) phối hợp với Công ty TNHH 
Xuất khẩu và Đầu tư Thành Hóa tổ 
chức khai giảng lớp đào tạo nghề 
đan cói cho 35 học viên tại xã Gia 
Tiến và Gia Sinh (huyện Gia Viễn).

Đây là hoạt động nằm trong 
chương trình đào tạo nghề cho lao 
động nông thôn từ nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương của tỉnh 

Ninh Bình năm 2020. Lớp học này 
sẽ kéo dài trong thời gian 2 tháng và 
là một trong 03 lớp dạy nghề ngắn 
hạn nằm trong kế hoạch của TTKC, 
sẽ tổ chức tại các xã trên địa bàn 
huyện Gia Viễn và Yên Khánh.

Tại lớp học, các học viên được 
hướng dẫn về các kỹ thuật cần thiết 
để đan các sản phẩm cói, bèo bồng 
phục vụ xuất khẩu.

Việc tổ chức mở các lớp dạy 
nghề ngắn hạn tại địa phương sát 

với nhu cầu thực tế của người dân 
sẽ giúp việc gắn kết giữa dạy nghề 
với giải quyết việc làm tại chỗ, 
thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế theo hướng một bộ phận nông 
nghiệp sang làm CN - TTCN có tay 
nghề kỹ thuật và việc làm thường 
xuyên, qua đó góp phần tạo việc 
làm ổn định và nâng cao thu nhập 
cho người dân địa phương

H.N

trà vinh Có 67 sản phẩm Cnnt tiêu biểu Cấp tỉnh năm 2020

ninh bình: đào tạo nghề đan Cói Cho lao động nông thôn

Nguồn kinh phí thực hiện 
chương trình khuyến công giai đoạn 
này được dùng để hỗ trợ 120 đề án 
là 21 tỷ đồng được dành cho các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh 
doanh hoạt động trong lĩnh vực 
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
đầu tư, tiếp cận và chuyển giao ứng 

dụng máy móc, thiết bị sản xuất 
hiện đại; tập huấn về nâng cao, hỗ 
trợ xây dựng các thương hiệu, nhãn 
hiệu; tham gia các chương trình bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực 
và các hội chợ triển lãm, xúc tiến 
thương mại trong và ngoài tỉnh…

Riêng trong năm 2020, toàn 
tỉnh thực hiện 20 đề án hỗ trợ 
khuyến công, với tổng kinh phí 
thực hiện hơn 3 tỷ đồng. Tính đến 
nay đã có 13/20 đề án được triển 
khai thực hiện, với tổng kinh phí 
1,7 tỷ đồng

TRườNG AN

giai đoạn 2016 - 2020, thái nguyên đã triển Khai 120 đề án 
Khuyến Công

Sản phẩm thảm khô dừa của Công ty 
TNHH TM MTV Út Mừng đạt giải nhất 
nhóm sản phẩm thủ công mỹ nghệ
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Đồng Nai hiện có hàng chục nghề truyền thống và mặt hàng làm ra rất phong phú và đa 
dạng, trong đó có những sản phẩm dùng để trưng bày, trang trí, sử dụng như: Gốm, mộc 
mỹ nghệ, đá điêu khắc, gang, trầm... Cũng có những sản phẩm là đặc sản ăn rất ngon miệng 
như: Bánh tráng, chuối sấy, cốm, hủ tiếu, bánh đa, bánh ướt, bột sắn... Chính vì thế, nhiều 
năm qua, Đồng Nai rất chú trọng việc bảo tồn và phát triển các nghề truyền thống.

gỡ kHó cHo các LàNg NgHề TrUyềN THốNg
ĐồNg Nai:

Thái BìNh

Hiện nay, các làng nghề tại Đồng Nai đang 
giải quyết việc làm cho cả chục ngàn lao 
động ở các địa phương. Trong đó, có 
những làng nghề hình thành hơn 10 năm, 

nhưng cũng có những làng nghề đã tồn tại từ lâu đời, 
đóng góp rất lớn trong việc nâng cao thu nhập cho 
người dân ở địa phương.

Thời gian qua, có những làng nghề đã tìm ra hướng 
đi riêng, từng bước củng cố, lớn mạnh dần và vươn xa. 
Tuy nhiên, cũng có những làng nghề trong tỉnh không 
theo kịp với quá trình thay đổi, nhu cầu của thị trường 
nên dần bị thu hẹp và mai một. Nhiều làng nghề của 
Đồng Nai có sản phẩm rất đặc sắc nhưng khâu xúc tiến 
thương mại, quảng bá chưa tốt nên dù bán được số 
lượng lớn trong nước, xuất khẩu, nhưng ít người tiêu 
dùng biết đến đó là sản phẩm từ làng nghề của Đồng 
Nai. Trong hàng chục làng nghề trên địa bàn tỉnh mới 
có 2 làng nghề được UBND tỉnh công nhận là gốm Biên 
Hòa (TP. Biên Hòa); nghề trồng và sơ chế nấm Bàu Cối 
ở xã Bảo Quang (TP.Long Khánh). 

Để gỡ khó cho các làng nghề truyền thống, từ nhiều 
năm trước, UBND tỉnh Đồng Nai đã rất quan tâm đến 
việc bảo tồn và phát triển các làng nghề. Vì thế, tỉnh đã 
có nhiều chương trình hỗ trợ làng nghề như: Đào tạo 
nguồn lao động, xúc tiến thương mại, xây dựng thương 
hiệu, nhãn hiệu hàng hóa và chỉ dẫn địa lý... Ở các 
địa phương có nghề truyền thống đều có những chính 
sách hỗ trợ để mở rộng sản xuất và tiêu thụ hàng hóa 
do các cơ sở làm ra. Hàng năm, tỉnh đều rà soát phát 
hiện được những người đã gắn bó lâu năm và có nhiều 
cố gắng trong việc bảo tồn nghề truyền thống để vinh 
danh là nghệ nhân. Qua đó, ghi nhận những đóng góp 
của các nghệ nhân và khuyến khích họ tiếp tục góp sức 
để phát triển nghề truyền thống hơn nữa. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Lâm Quang Liêm, Phó 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp Đồng Nai cho biết: “Tỉnh rất xem trọng 
việc lưu giữ và phát triển nghề truyền thống nên những 
năm qua đã giao Trung tâm khuyến công tìm hiểu và xét 
tặng danh hiệu nghệ nhân cho gần 10 người. Trong đó 
có nghệ nhân gỗ mỹ nghệ, nghệ nhân điêu khắc đá, nghệ 
nhân gốm. Đây là cách tri ân những người đam mê nghề 
truyền thống và có nhiều cống hiến cho nghề”.

Tại nhiều địa phương trong tỉnh, ngoài việc hỗ trợ 
đào tạo nghề, quảng bá giới thiệu sản phẩm cho nghề 
truyền thống thì còn đưa vào danh mục sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu. Mục đích là để có thêm 
cơ hội giúp cho nghề truyền thống được vững mạnh 
và vươn xa.

Để từng bước tháo gỡ khó khăn cho các làng nghề, 
thời gian tới, tỉnh tiếp tục hỗ trợ các cơ sở xây dựng 
thương hiệu sản phẩm; đổi mới công nghệ, thiết bị, 
nâng cao chất lượng sản phẩm có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường; mở các lớp đào tạo nghề; tổ chức các 
hội thi tay nghề thợ giỏi, khuyến khích người dân làng 
nghề phát huy tài năng, trí tuệ, tạo ra những sản phẩm 
độc đáo, có giá trị kinh tế cao, góp phần bảo tồn và 
phát triển làng nghề một cách bền vững

Làng nghề làm gốm ở TP Biên Hòa
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Với vai trò hỗ trợ trực tiếp cho các cơ sở công nghiệp nông thôn phát triển sản xuất, kinh 
doanh nên ngay khi bước vào triển khai nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2020, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công) đã tích 
cực triển khai nhiều đề án hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến cho doanh nghiệp và đã đem lại 
nhiều hiệu quả thiết thực.

ĐồNg HàNH cùNg doaNH NgHiệP
NâNg cao NăNg Lực sảN XUấT kiNH doaNH

khuyếN CôNg Thái NguyêN:

ANh TuấN

Công ty Cổ phần NTEA Thái Nguyên 
(xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ) được 
thành lập ngày 11/10/2017 và tập trung 
hoạt động trong các lĩnh vực chính như: 

Trồng, chăm sóc, sản xuất, chế biến, kinh doanh các 

sản phẩm về trà… Do doanh nghiệp mới được thành 
lập, nguồn vốn còn hạn hẹp nên Công ty chưa thể đầu 
tư đồng bộ hệ thống dây chuyền hiện đại mà chủ yếu 
vẫn sử dụng máy móc thiết bị có công nghệ lạc hậu. 
Đồng thời, khâu sản xuất, sơ chế chủ yếu theo phương 

Các sản phẩm trà của NTEA Thái Nguyên đã đạt đến chất lượng tối ưu nhất và được thị trường tin dùng
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pháp truyền thống; hệ thống nhà xưởng chế biến, kho 
bảo quản sản phẩm của Công ty cũng chưa được đầu 
tư tương xứng đã khiến chất lượng đầu ra của sản phẩm 
thấp, chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục những khó 
khăn, phát triển sản xuất, sau khi khảo sát, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện Đồng Hỷ dành 300 triệu đồng 
để giúp Công ty Cổ phần NTEA Thái Nguyên thực 
hiện đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất và chế biến chè" từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia năm 2020. Cụ thể, Công ty đã 
mua sắm 01 nồi chiết xuất có thể tích 1000 lít; 01 thiết 
bị lọc; 01 thiết bị bơm với lưu lượng 120 lít/phút; 01 
bình chứa trung gian và nồi cô chân không 800 lít; 01 
nồi hơi đốt dầu 300kg/h; 01 máy phun sấy ly tâm tốc 
độ cao LPG 10Y.

Đây là những hệ thống máy móc tiên tiến được 
nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ và có độ mới 100% 
với nhiều thông số kỹ thuật nổi bật như: Máy tự động 
hoàn thiện các khâu cấp nguyên liệu, gắp tem chỉ, tạo 
túi, đóng gói, tạo viền dễ xé. Sản phẩm làm ra gồm hai 
lượt túi, bên trong là túi đóng sản phẩm với màng lọc 
và tem chỉ. Bên ngoài là túi màng ni lông có tác dụng 
giữ hương, chống ẩm cho sản phẩm và có tính thẩm mĩ 
cao. Ngoài ra, hệ thống điều khiển được lập trình PLC 
với màn hình hiển thị bên ngoài, giúp thao tác dễ dàng; 
Thiết bị có khả năng điều khiển quá trình nấu chân 
không và trộn tự động…

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Quang Quyết - 
Giám đốc Công ty Cổ phẩn NTEA Thái Nguyên cho 
biết: Khi thành lập vào cuối năm 2017, Công ty chúng 
tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của 
các cấp chính quyền địa phương trong việc giải quyết 
thủ tục hành chính. Không những thế, đầu năm 2020 
này, Công ty còn nhận được sự giúp đỡ của Trung 
tâm Khuyến công Thái Nguyên khi đã hỗ trợ 300 triệu 
đồng để đầu tư hệ thống dây chuyền sản xuất chế biến 
bột trà Matcha. Từ đó, hoạt động sản xuất của Công 
ty đạt hiệu quả cao hơn, tạo thêm nhiều việc làm cho 
lao động địa phương với thu nhập bình quân đạt 6 - 7 
triệu đồng/người/tháng. Sau một thời gian ứng dụng 
hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy quy trình 
sản xuất của hệ thống có tính lưu động cao. Mức độ 
hòa tan và tinh khiết của sản phẩm làm ra đạt chuẩn. 
Ngoài ra, sử dụng máy sấy bơm nhiệt đã cho thấy chất 
lượng của sản phẩm làm ra được sấy khô tốt hơn, màu 
sắc đẹp hơn, hương vị và chất lượng dinh dưỡng được 
bảo toàn. 

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên chia sẻ: "Thông qua sự hỗ trợ thiết thực 
của hoạt động khuyến công, đến nay, hệ thống dây 
chuyền sản xuất chế biến bột trà Matcha với công 
nghệ hiện đại đã giúp cho Công ty Cổ phần NTEA 
Thái Nguyên nâng cao tính chủ động trong khâu sản 
xuất, cũng như có khả năng đáp ứng được các đơn 
hàng lớn, có giá trị cao. Điều mà với dây chuyền cũ, 
Công ty chưa thể làm được. Sản phẩm trà Matcha 
của doanh nghiệp làm ra đã đạt đến chất lượng tối ưu 
nhất, qua đó, làm tăng thêm uy tín, thương hiệu của 
doanh nghiệp trên thị trường".

Đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất và chế biến chè" cho Công ty 
Cổ phần NTEA Thái Nguyên là một trong nhiều 
đề án mà Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã 
triển khai trong kế hoạch khuyến công quốc gia năm 
2020. Trước đó, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong chế biến chè cho các đơn 
vị như: Hợp tác xã Chè an toàn Khe Cốc (xã Tức 
Tranh, huyện Phú Lương); Công ty Cổ phần Trà Việt 
Thái (xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên)… cũng đã hoàn 
thành. Theo đánh giá của các đơn vị được thụ hưởng, 
đề án hỗ trợ đã giúp các cơ sở cải thiện năng lực sản 
xuất, kinh doanh. Đáng nói hơn, các đề án đều tạo ra 
thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều 
lao động địa phương, góp phần phát triển các ngành 
sản xuất công nghiệp chế biến chè trên địa bàn và 
thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa tỉnh nhà

Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại nên hương vị và độ 
dinh dưỡng của sản phẩm trà Matcha do Công ty Cổ phần 
NTEA Thái Nguyên làm ra luôn được đảm bảo
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Thực hiện Quyết định số 567/QĐ-TTg, ngày 28/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
phê duyệt Chương trình phát triển vật liệu không nung đến năm 2020, các công trình nhà 
cao tầng (từ 9 tầng trở lên) sẽ phải sử dụng tối thiểu 30% vật liệu không nung loại nhẹ (tỷ 
trọng ≤1000 kg/m3) trong tổng số vật liệu xây.

“Sản XuấT gạch Không nung
Tự động” ở Thái bình

HIệU QUẢ Từ Đề áN Hỗ TRỢ NGƯờI DÂN, DOaNH NGHIệP

côNg Du

Việc phát triển sản xuất và sử dụng vật 
liệu xây dựng không nung nhằm mục 
đích thay thế dần gạch đất sét nung, 
góp phần tiết kiệm đất nông nghiệp, 

bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu khí 
thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường, giảm 
chi phí xử lý phế thải của các ngành công nghiệp, tiết 
kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu quả kinh tế cho xã 
hội, tiến dần tới xóa bỏ hoàn toàn các cơ sở sản xuất 
gạch đất sét nung bằng lò thủ công. Trên tinh thần đó, 
nhiều doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng trên địa 
bàn tỉnh Thái Bình đã đầu tư máy móc, thiết bị công 

nghệ tiên tiến để sản xuất gạch không nung, tận dụng 
nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương, tạo ra nguồn 
vật liệu có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu người tiêu 
dùng, thân thiện với môi trường.

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC tỉnh Thái Bình 
cho biết: Nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất 
gạch không nung ở Thái Bình là những nguyên liệu sẵn 
có, giá thành tương đối thấp, việc dùng xỉ than làm 
giảm tỷ lệ sử dụng đá mạt, cát vàng và tăng tính dẻo, 
giảm co ngót của viên gạch, tăng độ vững chắc, giảm 
ăn mòn, làm chậm đông đặc, giúp viên gạch nhẹ hơn, 

Dây chuyền sản xuất gạch không nung của Công ty Thành An
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chống nồm, triệt tiêu âm. Việc tận dụng xỉ than giúp 
làm giảm lượng chất thải rắn ra môi trường của các nhà 
máy nhiệt điện, tiết kiệm được nguyên liệu đầu vào cho 
sản xuất làm cho giá sản phẩm hạ hơn. 

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Phú - Chủ 
tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Thành An cho biết: Năm 2017, nhận thấy tại địa 
phương có những thuận lợi về nguồn nguyên liệu phục 
vụ sản xuất gạch không nung cùng những ích lợi trong 
việc bảo vệ môi trường, Công ty Thành An đã mạnh 
dạn đầu tư hơn 55,543 tỷ đồng để triển khai xây dựng 
nhà xưởng, lắp đặt thiết bị công nghệ sản xuất gạch 
không nung tự động hiện đại, dây chuyền công nghệ 
của Đức. Thông qua việc khảo sát, nắm bắt thực tế tại 
doanh nghiệp, năm 2018, TTKC tỉnh Thái Bình đã tư 
vấn và hỗ trợ 500 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia cho Công ty Thành An tại Thôn Tràng 
Vinh, xã Trọng Quan, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái 
Bình để thực hiện đề án. 

Đây là dây chuyền sản xuất gạch không nung tự 
động và khép kín, phần mềm kỹ thuật được cài đặt 
trước để đảm bảo cho sản phẩm về sau đạt chuẩn. Việc 
sử dụng cấp tro bay nhiệt điện tự động và xi măng tự 
động, nước tự động đảm bảo cho lượng xi măng, tro 
bay nhiệt điện đủ cho quá trình cấp phối nguyên liệu, 
không bị thừa hoặc thiếu xi măng, tro bay và nước điều 
này làm cho liên kết nguyên liệu đạt chuẩn cao là một 
trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng 
sản phẩm.

Sản phẩm gạch không nung của Công ty Thành An 
đã được Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng cấp giấy 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. Gạch không 
nung có độ cứng cao, cách nhiệt tốt có thể thay thế 
hoàn toàn các loại vật liệu cách nhiệt trên thị trường, 
chống thấm tốt, chống nước, góp phần nâng cao hiệu 
quả kiến trúc, rút ngắn thời gian thi công, tích luỹ vữa 
xây, giá thành rẻ đáp ứng được nhu cầu của thị trường 
và người tiêu dùng.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, trong thời gian 
tới, TTKC tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh tìm kiếm thị trường, giới thiệu, phổ biến 
để nhân rộng các mô hình kỹ thuật mới, hiện đại, tiên 
tiến, tạo ra các sản phẩm mới, có giá trị, qua đó, giúp 
các doanh nghiệp tiếp cận, học hỏi, nghiên cứu để đầu 
tư vào sản xuất, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật về 
môi trường, hiệu quả về kinh tế đối với doanh nghiệp 
và xã hội Bồn chứa tro bay và xi măng cung cấp nguyên liệu đầu vào

Hệ thống điều khiển máy đảo trộn nguyên liệu tự động và 
cấp tro bay, xi măng, nước tự động
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Những năm gần đây, với sự “tiếp sức”, hỗ trợ kịp thời, tích cực về nguồn vốn và chuyển giao 
kỹ thuật thông qua thực hiện các đề án khuyến công, nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT tại 
Quảng Bình đã mạnh dạn đầu tư mua sắm máy móc, mang lại hiệu quả rõ rệt trong sản 
xuất kinh doanh. Đây là sự hỗ trợ kịp thời và có ý nghĩa, nhất là đối với các cơ sở CNNT mới 
đi vào hoạt động; góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất CN - TTCN, giải quyết việc làm 
tại khu vực nông thôn.

QuảNg bìNh: VốN khuyếN CôNg

Bảo KiêN

 “TiếP sức” giúP cơ sở cNNT PHáT TriểN

Giai đoạn 2016-2020, với những nỗ lực 
trong việc triển khai các nguồn vốn 
khuyến công, Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại Quảng Bình đã 

thực hiện 152 đề án khuyến công địa phương và 17 đề án 
khuyến công quốc gia với tổng kinh phí hơn 21 tỷ đồng.

Các đề án được triển khai, như: Đào tạo nghề may 
công nghiệp, mô hình trình diễn chả cá Surimi (Công 
ty TNHH Đức Đạt), mô hình trình diễn tinh bột biến 
tính từ tinh bột sắn (Công ty CP tư vấn và đầu tư Long 
Giang Thịnh), mô hình sản xuất kính cường lực (Công 
ty TNHH dịch vụ tổng hợp Quang Hùng Phát)...

Tính riêng trong năm 2020, từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia, tỉnh Quảng Bình được hỗ trợ hơn 3,8 tỷ 
đồng để thực hiện 5 đề án. Trong đó, đối với 03 đề án hỗ 
trợ dây chuyền công nghệ, máy móc thiết bị, xây dựng 
mô hình trình diễn sẽ tạo điều kiện và khuyến khích các 
cơ sở công nghiệp mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, góp phần vào phát triển công nghiệp 
của tỉnh ổn định và bền vững. Đồng thời, tạo niềm tin 
cho các cơ sở có nhu cầu khi đăng ký hỗ trợ kinh phí 
khuyến công, tạo sự lan toả đến các cơ sở công nghiệp 
trong tỉnh. Đối với 02 đề án tổ chức Hội nghị, hội chợ, sẽ 
là dịp để ngành Công Thương các tỉnh, thành phố trong 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên gặp gỡ, trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm, kết nối, cùng hỗ trợ, hợp tác để phát 
triển và cũng là dịp để Quảng Bình giới thiệu với các 
tỉnh, thành phố trong và ngoài khu vực những thành tựu 
về phát triển công nghiệp - thương mại đạt được trong 
những năm qua, nhất là lĩnh vực CN - TTCN; quảng bá 
thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ, đổi mới công nghệ để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thị trường và 
góp phần thúc đẩy nội dung hoạt động khuyến công tỉnh 
Quảng Bình từng bước được nâng cao.

Đánh giá về hiệu quả của nguồn vốn khuyến công, 
ông Hoàng Đình Sang, Giám đốc Công ty TNHH Đức 
Đạt cho hay: “Nguồn vốn khuyến công đã giúp ích rất 
lớn cho Công ty trong việc giải quyết vốn ban đầu, giúp 
Công ty đầu tư thêm một số máy móc, thiết bị bổ sung 
cho dây chuyền hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm 
nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm”.

Có thể nói, thông qua hoạt động triển khai thực 
hiện các đề án khuyến công ở cơ sở thông qua nguồn 
vốn khuyến công, ngành Công Thương Quảng Bình đã 
và đang góp phần hỗ trợ tích cực, kịp thời để các cơ 
sở công nghiệp nông thôn từng bước phát triển quy 
mô sản xuất kinh doanh. Nhiều cơ sở sản xuất đổi mới 
công nghệ, thiết bị tiên tiến hiện đại, nâng cao năng 
lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, tăng khả năng cạnh 
tranh và mở rộng thị trường; phát triển thêm một số 
nghề mới... Nhờ đó, người lao động được tạo thêm việc 
làm, nâng cao thu nhập cải thiện đời sống, đóng góp 
đáng kể cho ngân sách địa phương

Mô hình sản xuất kính cường lực (Công ty TNHH dịch vụ tổng 
hợp Quang Hùng Phát) ngày càng được cải tiến về chất lượng
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Tháng 8/2020, Sở Công Thương Thái Nguyên sẽ phối hợp với Cục Công Thương địa phương 
(Bộ Công Thương) tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc lần thứ VII. 
Đây là chuỗi sự kiện ý nghĩa nhằm tăng cường thực hiện các hoạt động phát triển công 
nghiệp - thương mại khu vực phía Bắc nói chung và của tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

TuấN ANh

sắP diễN ra cHUỗi sự kiệN 
NgàNH cÔNg THươNg kHU Vực PHía bắc

Năm 2020 Tại Thái NguyêN

Theo đó, Hội nghị ngành Công Thương 28 
tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc và Hội 
nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành 
phố khu vực phía Bắc năm 2020 sẽ được tổ 

chức trong các ngày 27 - 28/8/2020 tại khách sạn Đông 
á Plaza (số 668 Phan Đình Phùng, phường Đồng Quang, 
thành phố Thái Nguyên). Dự kiến, hai hội nghị này sẽ thu 
hút từ 300 - 350 đại biểu tham dự. Còn đối với Hội chợ 
triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực 
phía Bắc năm 2020 sẽ được diễn ra trong 07 ngày với quy 
mô 250 gian hàng và dự kiến Hội chợ khai mạc vào lúc 

19h30 phút ngày 27/8/2020 tại Quảng trường Võ Nguyên 
Giáp, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Mục tiêu nổi bật của chuỗi sự kiện ngành Công 
Thương khu vực phía Bắc lần thứ VII nhằm đánh giá 
kết quả hoạt động của ngành Công Thương và công 
tác khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực phía 
Bắc năm 2019 trong 08 tháng đầu năm và dự ước cả 
năm 2020; Phương hướng, nhiệm vụ, cũng như bàn các 
giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch 2020, định 
hướng cho phát triển ngành Công Thương năm 2021. 

Chuỗi sự kiện ngành Công Thương là cơ hội tốt để các cơ sở công nghiệp nông thôn tăng cường khả năng phối hợp 
triển khai xúc tiến đầu tư, thương mại
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Ngoài ra, sự kiện cũng là dịp để các Sở Công Thương 
và Trung tâm khuyến công các tỉnh, thành khu vực 
phía Bắc có điều kiện thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh 
nghiệm quản lý nhà nước về các lĩnh vực công nghiệp, 
thương mại…; Tạo điều kiện liên kết phát triển công 
thương giữa các tỉnh, thành phố và các vùng, miền, 
cũng như tăng cường khả năng phối hợp triển khai xúc 
tiến đầu tư, thương mại, hỗ trợ cùng phát triển, qua đó 
góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong xu thế 
hội nhập quốc tế.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện cũng là cơ hội tốt để quảng bá 
hình ảnh, thành tựu và tiềm năng của tỉnh Thái Nguyên 
nhằm góp phần thu hút đầu tư, tăng khả năng giao lưu 
với các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc nói riêng và 
cả nước nói chung. Đồng thời, tạo điều kiện cho các 
tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, hợp tác xã 
và làng nghề trong khu vực có dịp trưng bày, giới thiệu 
sản phẩm và tham gia các hoạt động xúc tiến quảng bá 
thương hiệu, tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường; Tạo 
môi trường thuận lợi để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, các sáng kiến ứng dụng trong sản xuất…

Là đơn vị được Bộ Công Thương giao nhiệm vụ 
phối hợp đồng chủ trì thực hiện chuỗi sự kiện, Cục 
Công Thương địa phương có trách nhiệm tham mưu 
lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành văn bản gửi Sở 
Công Thương các tỉnh, thành phố tham gia chuỗi các sự 
kiện ngành Công Thương khu vực phía Bắc năm 2020 tổ 
chức tại tỉnh Thái Nguyên. Đồng thời, vận động các tổ 
chức, doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn tham 
gia Hội chợ triển lãm. Cùng với đó, Cục Công Thương 
địa phương tổ chức hướng dẫn Sở Công Thương các 

tỉnh/thành phố triển khai công tác bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu, cũng như chủ trì và 
phối hợp với Sở Công Thương Thái Nguyên triển khai 
công tác tổ chức bình chọn, trao Giấy Chứng nhận sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía 
Bắc năm 2020; Tham gia phối hợp thực hiện công tác 
thi đua khen thưởng…

Đối với Sở Công Thương Thái Nguyên, đơn vị có 
nhiệm vụ làm đầu mối thường trực theo dõi, tổng hợp 
tình hình thực hiện chương trình để báo cáo Bộ Công 
Thương và UBND tỉnh. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với 
Cục Công Thương địa phương, các cơ quan, đơn vị liên 
quan tổ chức thành công Hội nghị ngành Công Thương 
28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, Hội nghị khuyến 
công khu vực phía Bắc lần thứ XV và Hội chợ triển lãm 
hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc 
năm 2020 theo kế hoạch. Ngoài ra, Sở có trách nhiệm 
tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban tổ chức Hội 
chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
khu vực phía Bắc năm 2020; Thành lập Ban tổ chức và 
các tiểu ban, bộ phận giúp việc trực thuộc Sở Công 
Thương để triển khai tổ chức các Hội nghị. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương phải xây dựng kế 
hoạch chiêu thương mời Sở Công Thương các tỉnh, thành 
phố trong khu vực tham gia Hội chợ triển lãm hàng công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020; 
Tổ chức Hội nghị giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên để quảng bá, giới 
thiệu cho các tỉnh đến tham dự chuỗi sự kiện ngành Công 
Thương; Xây dựng khu triển lãm giới thiệu thành tựu sản 
phẩm công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên luôn tạo điều kiện cho các cơ sở CNNT tham gia quảng bá sản phẩm tại các Hội chợ
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Năm 2020, hoạt động khuyến công của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp (TTKC) tỉnh Thái Bình đã tiếp tục khẳng định được vai trò của mình trong việc 
hướng nghiệp, đào tạo nghề, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, tạo sức bật mới cho 
phát triển kinh tế khu vực nông thôn.

côNg Du

Thái bình: đào Tạo nghề, 

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC 
tỉnh Thái Bình cho biết: Thực hiện chương 
trình khuyến công địa phương năm 2020 
của UBND tỉnh Thái Bình, nhằm khai thác 

hiệu quả từ lực lượng lao động nông thôn trên địa bàn 
tỉnh, TTKC đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ 
chức, triển khai nhiều Chương trình hỗ trợ người dân 
nông thôn như: Đào tạo nghề, tập huấn sửa chữa máy 
nông nghiệp; lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng, mở 
lớp máy may công nghiệp… đáp ứng nhu cầu về trình 
độ, nhận thức, tạo việc làm cho người lao động.

Hiện nay, TTKC đã và đang phối hợp với chính 
quyền và Hội Phụ nữ xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ 
tổ chức lớp học may công nghiệp cho 35 học viên là 
người lao động có độ tuổi từ 15 đến 45 tuổi, thời gian 
học là 03 tháng, từ tháng 5 - 8/2020. 

Cô giáo Tô Thị Nhàn phụ trách lớp học cho biết: 
Hiện nay, các học viên đã học xong phần lý thuyết, 
gồm 5 nội dung chủ yếu, gồm: An toàn bảo hộ lao 
động, giúp học viên trong quá trình làm việc tránh 
những tai nan đáng tiếc xảy ra; Bảo dưỡng thiết bị giúp 
người lao động nắm bắt được cấu tạo thiết bị, máy 
móc để biết cách vận hành các loại máy may, những 
hiện tượng hỏng hóc thông thường và cách sửa chữa; 
Vật liệu may và tính chất của vải như: Canh dọc, canh 
ngang, canh thiên và các phụ liệu để thiết kế, may theo 
đúng canh của vải nhằm hạn chế độ bai giãn; Thiết kế 
quần âu, áo sơ mi nam và cuối cùng là bài Công nghệ 
may, nhằm hỗ trợ học viên biết thao tác các đường 
may cơ bản, cụm chi tiết áo sơ mi và may hoàn chỉnh 
áo sơ mi, cụm chi tiết quần âu và may hoàn chỉnh quần 
âu, một số chi tiết áo zắc két và hoàn chỉnh áo zắc két. 

TạO Cơ HộI TìM vIệC LàM CHO LaO ĐộNG NôNG THôN

Giáo viên và học viên trong giờ học lý thuyết lớp học máy may công nghiệp
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Sau khi lớp học kết thúc, TTKC Thái Bình đã tổ chức 
thi lý thuyết và 100% các học viên đều vượt qua phần 
học cơ bản này. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khánh, 
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình cho biết: Xã có hơn 5.000 nhân khẩu chủ yếu 
là làm nông nghiệp, nên nhu cầu tìm kiếm việc làm tại 
địa phương là rất cao. Được sự quan tâm của các cấp, 
ngành của tỉnh Thái Bình, xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh 
Phụ đã được TTKC tỉnh Thái Bình hỗ trợ nhiều chương 
trình như: Tổ chức lớp tập huấn sửa chữa máy nông 
nghiệp; Lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng; Đào tạo 
nghề may. Đây là việc làm rất cần thiết và hiệu quả khi 
tổ chức được các lớp đào tạo nghề tại các địa phương, 
nó giúp cho người lao động có nhiều cơ hội tìm kiếm 
việc làm tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn. 

Anh Ngô Quang Thuần, thôn Bình Minh là học viên 
lớp học máy may công nghiệp chia sẻ: Đầu năm 2020, 
anh đã bị nghỉ việc tại Công ty TNHH Giầy da Sao Vàng 
của Đài Loan do tình hình dịch bệnh Covid-19, qua tìm 
hiểu các học viên từ khóa học trước, sau khi tốt nghiệp 
đều đã có việc làm ổn định tại các doanh nghiệp may. 
Vì vậy, để tìm kiếm cơ hội, tạo việc làm cho bản thân, 
anh quyết định học lớp máy may công nghiệp do TTKC 
Thái Bình phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức. Trong 
thời gian học, anh được các thầy, cô giáo hướng dẫn rất 
nhiệt tình, giáo trình học dễ hiểu, nên các học viên tham 
gia khóa học đều tiếp thu bài học rất nhanh. Theo chị 
Mai Thị Hiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Quỳnh Xá cho 

biết: Năm 2019, TTKC tỉnh đã phối hợp với xã tổ chức 
mở lớp may công nghiệp, từ khi lớp học kết thúc đến 
nay, các học viên đã tìm được việc làm tại các công ty 
may trên địa bàn như: Công ty May Đức Giang, Công ty 
MXP…, thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng/người/
tháng nên người dân rất phấn khởi khi TTKC tiếp tục mở 
lớp đào tạo máy may công nghiệp tại địa phương và đã 
thu hút được các học viên đăng ký tham gia khóa học.

Với nguồn kinh phí khuyến công địa phương còn 
hạn hẹp, nhưng có thể nói, TTKC tỉnh Thái Bình đã hết 
sức nỗ lực, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình hướng 
nghiệp, đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Trong 
thời gian tới, TTKC sẽ tiếp tục xây dựng các đề án, kế 
hoạch trình UBND tỉnh để hỗ trợ người dân, doanh 
nghiệp trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển công 
nghiệp nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc 
làm nâng cao đời sống cho người lao động

Cô giáo Tô Thị Nhàn hướng dẫn các học viên sử dụng máy may công nghiệp

Học viên trực tiếp làm quen với máy may công nghiệp
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Thời gian qua, trên một số phương tiện truyền thông đại chúng có đăng tải các bài viết xung 
quanh Kết luận số 3424/KL-BCT ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương về các sai phạm 
của Trường Đại học Điện lực liên quan đến công tác tuyển sinh dưới điểm chuẩn; sinh viên 
trong diện tuyển vượt chỉ tiêu mà vẫn được công nhận tốt nghiệp và vấn đề xử lý đường dây 
“chống trượt”... Vậy cụ thể những sai phạm này như thế nào và liên quan đến những ai? 

Thôi NguyễN

THấy gì Từ kếT LUậN sai PHạm
Tại TrườNg Đại Học ĐiệN Lực - bộ cÔNg THươNg?

vài nét về trường đại họC điện lựC

Trường Đại học Điện lực có tiền thân là Trường 
Kỹ nghệ Thực hành (thành lập từ năm 1898), sau nhiều 
lần sáp nhập, đổi tên, nâng cấp đào tạo hệ trung học, 
thì tháng 10/2001, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết 
định thành lập Trường Cao đẳng Điện lực và đến ngày 
19/5/2006, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định nâng 
cấp, thành lập Trường Đại học Điện lực. Thực hiện Nghị 
quyết 77/NQ-CP của Chính phủ về đổi mới cơ chế đào 
tạo, trên cơ sở nhiều năm liên tục tự chủ về kinh phí 
trong các hoạt động của Trường, ngày 01/9/2015 Thủ 
tướng Chính phủ ký Quyết định số 1508/QĐ-TTg phê 
duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của 
Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 - 2017. Ngày 
24/9/2015, Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định 
số 10268/QĐ-BCT về việc chuyển Trường Đại học Điện 
lực đang trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam về 
Bộ Công Thương. Từ thời điểm nay, Trường được hoạt 
động theo mô hình công lập, đa cấp, đa ngành, có 
nhiệm vụ chủ yếu là đào tạo nguồn nhân lực có chất 
lượng cao cung cấp cho ngành Công Thương, phục vụ 
nhu cầu kinh tế - xã hội và trở thành cơ sở đào tạo 
chuyên ngành kỹ thuật điện hàng đầu ở nước ta. 

Hiện Trường Đại học Điện lực có 18 ngành đào tạo 
đại học đại trà (trong đó 11 ngành đã tuyển sinh và tổ 
chức đào tạo), 08 chương trình đại học chất lượng cao, 
04 ngành đào tạo tiến sĩ, 07 ngành đào tạo thạc sỹ với 
quy mô gần 10.000 sinh viên.

những sai phạm Của trường đại họC 
điện lựC

Năm 2006, khi Trường Đại học Điện lực có quyết 
định thành lập thì PGS. TS. Đàm Xuân Hiệp được cấp 

trên bổ nhiệm là Hiệu trưởng. Trong giai đoạn 2006 - 
2015, Trường Đại học Điện lực đã có nhiều sai phạm 
mà theo kết luận số 8674/KL-BCT ngày 16/9/2016 của 
Thanh tra Bộ Công Thương, Nhà trường đã tuyển sinh 
vượt chỉ tiêu được Bộ GD&ĐT giao và do vượt chỉ tiêu 
tuyển sinh nên Trường phải nợ bằng đối với sinh viên 
sau khi tốt nghiệp. Trong 3 năm (2011-2013), Trường 
tuyển gần 1.700 người có điểm thấp hơn điểm trúng 
tuyển và mới đây, Thanh tra Bộ Công Thương đã công 
bố về những dấu hiệu khuất tất trong đường dây thu 
tiền chống trượt của một số khoa chức năng...

Rõ ràng, việc kết luận số 3424/KL-BCT công bố 
ngày 13/5/2020 của Bộ Công Thương và trước đó là 

ThS.Ngô Ngọc Thành thay mặt nhóm nghiên cứu Khoa Công 
nghệ thông tin (Trường Đại học Điện lực) nhận Cúp, Giấy 
chứng nhận “Các giải pháp ứng dụng công nghệ 4.0” tại Lễ 
trao Giải thưởng Sao Khuê 2020
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của Bộ Giáo dục và Đào tạo về những sai phạm cho 
thấy, trong khoảng hơn 10 năm qua (từ 2006 - 2019), 
Trường Đại học Điện lực đã có nhiều sai phạm mà 
các kết luận từ hai Bộ quản lý nhà nước là hoàn toàn 
chính xác. Tuy nhiên, cũng cần phải công bằng nhìn 
nhận, qua vụ việc xảy ra thì các sai phạm lại rơi vào 
những năm 2011 - 2015, thời điểm mà lúc đó ông Đàm 
Xuân Hiệp làm Hiệu trưởng. Việc tuyển sinh dưới 
điểm chuẩn có liên quan đến một số thầy cô giáo thì 
Nhà trường đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc. Qua tâm 
sự với một số thầy cô giáo của Trường thì nhiều ý 
kiến rất khách quan cho rằng, không thể nói các sinh 
viên được tuyển vào trường với điểm đầu vào thấp 
hơn điểm chuẩn của trường là không đảm bảo chất 
lượng đầu vào, vì tất cả các sinh viên này đều có điểm 
đầu vào ở trên ngưỡng đảm bảo chất lượng, hay còn 
được gọi là “điểm sàn” của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Điểm chuẩn của các trường thường được xác định để 
tuyển số lượng sinh viên đầu vào đúng bằng chỉ tiêu 
tuyển sinh. Việc trường có tuyển một số sinh viên 
dưới điểm trúng tuyển là do trường đã tuyển sinh 
vượt chỉ tiêu, nhưng đều đảm bảo chất lượng đầu vào 
theo quy định. Mặt khác, do tâm lý phải lo tự trang 
trải theo cơ chế tự chủ tài chính nên chỉ tuyển sinh 
đủ chỉ tiêu thì Nhà trường sẽ không đủ trang trải cho 
hoạt động, chưa nói tới việc nâng cao đời sống cán 
bộ, giáo viên và đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất 
lượng giảng dạy. 

nhìn nhận sai phạm Qua nhiều góC độ

Những sai phạm trên đã được kết luận của các cơ 
quan quản lý nhà nước công bố, công khai và sai phạm 
có tính hệ thống đó thuộc về Ban Giám hiệu, mà trách 
nhiệm chính là người đứng đầu giai đoạn này là PGS.
TS.Hiệu trưởng Đàm Xuân Hiệp. Rất tiếc là vào tháng 
4/2015, ông Đàm Xuân Hiệp đột ngột tử vong do bệnh 
hiểm nghèo thì công việc điều hành Nhà trường được 
giao cho TS.Trương Huy Hoàng - Phó Hiệu trưởng phụ 
trách. Sau khi kết luận của các đoàn thanh tra xác định 
mức độ sai phạm liên quan của Hiệu phó có giới hạn, 
nên tháng 7/2016, Bộ Công Thương đã quyết định bổ 
nhiệm TS.Trương Huy Hoàng làm Hiệu trưởng. 

Được biết, với tinh thần cầu thị, dù không phải 
chịu trách nhiệm chính, nhưng bằng nỗ lực khắc phục 
khuyết điểm, Lãnh đạo Nhà trường đã xác định sai đâu 
sửa đó, nghiêm khắc xử lý những trường hợp sai phạm, 
nhất là những cá nhân có dấu hiệu liên quan đến thu 
tiền chống trượt, xốc lại tinh thần trong đội ngũ giáo 
viên bằng việc tổ chức sắp xếp lại một số phòng, khoa, 

bố trí lại cán bộ, giảng viên phù hợp với chuyên môn và 
năng lực. Mặt khác, do được Thủ tướng Chính phủ ký 
Quyết định số 1508/QĐ-TTg ngày 01/9/2015 phê duyệt 
cho phép thực hiện thí điểm Đề án đổi mới cơ chế 
hoạt động của Trường Đại học Điện lực giai đoạn 2015 
- 2017, từ năm 2015 đến nay, học phí được phép tăng 
lên, nhờ đó, Nhà trường đã tự đảm bảo được kinh phí 
hoạt động thường xuyên và kinh phí đầu tư, mà không 
phải tăng số lượng tuyển sinh. Công tác tuyển sinh của 
Trường Đại học Điện lực được thực hiện nghiêm túc, 
bài bản, hoàn toàn không có sai phạm. Đánh giá về 
công tác phê duyệt chủ trương đầu tư của Nhà trường, 
báo cáo Kiểm toán Nhà nước năm 2019 đã khẳng định: 
“Công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, dự án đầu tư 
của các dự án được phê duyệt từ năm 2016 đến nay 
được đơn vị thực hiện theo thẩm quyền quy định của 
Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối 
với cơ sở giáo dục công lập giai đoạn 2014-2017”.

Từ vụ việc của Trường Đại học Điện lực - Bộ Công 
Thương, có thể thấy, trong hoạt động SXKD, Giáo dục 
- Đào tạo và nhiều lĩnh vực khác trong giai đoạn hội 
nhập hiện nay, đòi hỏi bất cứ người cán bộ, quản lý 
nào, nhất là người đứng đầu và Ban Lãnh đạo đơn vị 
phải hết sức năng động, sáng tạo, nhưng cũng phải thực 
sự nghiêm túc, đừng vì cái lợi ích trước mắt mà vi phạm 
pháp luật. Hãy lấy những vụ việc đã xảy ra trong nước 
thời gian qua để làm bài học nhãn tiền, để vì cái chung, 
làm những điều đúng pháp luật và cả khi có sai lầm 
khuyết điểm mà vẫn biết đứng lên, khắc phục sửa chữa 
thì cũng còn có thể chấp nhận được

TS. Nguyễn Văn Đoàn và TS. Ngô Hoàng Huy nhận giải Ba 
Nhân tài Đất Việt
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Năm 2020, Trường Đại học Quy Nhơn đang triển khai phương thức tuyển sinh mới, hấp 
dẫn, tạo nhiều cơ hội, mở rộng cửa cho sự lựa chọn của sinh viên trước nhu cầu bức thiết của 
phát triển kinh tế - xã hội trong thời đại 4.0. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc 
trao đổi với PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn xung quanh 
vấn đề này.

VĂN ThuậN

Mở ra nhiều cƠ hội cho Sinh viÊn 
Trong Mùa Tuyển Sinh 2020

TRƯờNG ĐạI HỌC QUY NHơN:

pv: Thưa ông, Trường Đại học Quy Nhơn (ĐHQN) 
đã chuẩn bị thế nào cho mùa tuyển sinh 2020 với những 
phương thức mới, nội dung ngành nghề phù hợp, thu 
hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trong khu vực?

pgs.ts. đỗ ngọC mỹ: Năm nay, học sinh của 
Trường sẽ tham dự thi tốt nghiệp THPT 2020 và Nhà 
trường chỉ thay đổi một phần nhỏ phương thức tuyển 
sinh, nhằm giữ ổn định về mặt tâm lý cho thí sinh sau 
đợt nghỉ dài vì đại dịch Covid-19. Trường sẽ tuyển sinh 
theo 3 phương thức: Xét tuyển theo kết quả thi THPT 
quốc gia năm 2020; Xét tuyển theo học bạ THPT; Xét 
tuyển thẳng học sinh giỏi quốc gia và học sinh đã tốt 
nghiệp trường THPT chuyên của các tỉnh, thành phố. 
Trong đó Trường dành 60% cho phương thức xét tuyển 
theo kết quả thi và khoảng 40% dành cho phương thức 
xét tuyển bằng học bạ THPT theo cách lựa chọn kết 
quả lớp 12, kết quả 3 học kỳ, hoặc 5 học kỳ để đăng 
ký xét tuyển. 

Khoa học vật liệu, kỹ thuật điều khiển và Tự động 
hóa, Công nghệ thực phẩm là 3 ngành mới trong 

chương trình đào tạo năm 2020. Ngoài ra, nhiều chuyên 
ngành mới đang dành được sự quan tâm như: Trí tuệ 
nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Thống kê công nghiệp, Kỹ 
thuật điện và CNTT, Hệ thống nhúng - IoT, Khoa học 
y sinh, Kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, Quản lý thị 
trường bất động sản, Báo chí, sẽ được bắt đầu đào tạo 
cho khóa tuyển sinh năm 2020.

Trường ĐHQN là đại học đa ngành, định hướng 
ứng dụng với 46 ngành đào tạo. Ngoài sư phạm là 
ngành đào tạo truyền thống hơn 40 năm, Trường còn 
đào tạo rất nhiều ngành nghề khác thuộc các lĩnh vực 
như: Kinh tế, kỹ thuật - công nghệ; Toán và khoa học 
tự nhiên; Khoa học xã hội - nhân văn; Luật; Ngoại 
ngữ; Công nghệ thông tin và các ngành quản lý khác 
với tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm nay là 4.800 sinh viên.

Các thông tin về tuyển sinh, Nhà trường liên tục 
cập nhật đến các trường phổ thông để phổ biến đến 
các em học sinh. Do dịch Covid-19, nên đội ngũ tư vấn 
tuyển sinh của Trường, ngoài tư vấn trực tiếp tại các 
trường phổ thông, cũng đã tổ chức tư vấn trực tuyến 
cho các em học sinh qua các video, clip trên các kênh 
thông tin của Trường, để học sinh có thể dễ dàng tiếp 
cận và đăng ký xét tuyển.

pv: Được biết, Trường ĐHQN đang triển khai thu 
hút sinh viên học ngành Khoa học vật liệu. Xin ông cho 
biết thêm về quy mô đầu tư và tính cấp thiết của ngành 
này trong phát triển kinh tế hiện nay?

pgs.ts. đỗ ngọC mỹ: Thời gian qua, Trường 
ĐHQN đã tiến hành xây dựng chương trình đào tạo 
ngành Khoa học vật liệu với chuyên ngành Khoa học 
vật liệu tiên tiến và công nghệ nano, hướng tới đào tạo 
cử nhân khoa học vật liệu chất lượng cao nhằm đáp 

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
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ứng thị trường lao động phục vụ nền công nghiệp 4.0. 
Hiện tại, Nhà trường đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt 
đầu tư dự án xây dựng phòng thí nghiệm vật liệu nano 
với kinh phí 22 tỷ được xem như một điểm nhấn trong 
công tác nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực khoa học 
vật liệu. Bên cạnh đó, Trường đang sở hữu một đội ngũ 
giảng viên trẻ, năng động, nhiệt huyết và được đào tạo 
trình độ sau đại học một cách chính quy từ các trường 
đại học có uy tín trên thế giới; có nhiều kinh nghiệm 
giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. 

Hiện nay, chuyên ngành khoa học vật liệu và công 
nghệ nano đang được phát triển rất mạnh mẽ trên thế 
giới, sản phẩm ứng dụng vật liệu nano đã có mặt trong 
tất cả các lĩnh vực như năng lượng, môi trường, chăm sóc 
sức khỏe, điện tử và truyền thông. Đối với Việt Nam, 
Đảng và nhà nước ta đã chủ trương tập trung vào các 
hướng nghiên cứu trọng điểm liên quan đến lĩnh vực 
Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano. Ngoài ra, 
trên địa bàn tỉnh Bình Định và các tỉnh miền Trung - Tây 
Nguyên đang có rất nhiều dự án phát triển kinh tế mà ở 
đó rất cần nguồn nhân lực ngành Khoa học vật liệu, phù 
hợp với nhu cầu về nguồn nhân lực phát triển kinh tế, 
xã hội của Việt Nam và các quốc gia trên thế giới, đồng 
thời phù hợp với chiến lược phát triển của Trường trong 
giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 2030.

pv: Để thực hiện phương thức đào tạo đa ngành, đa 
lĩnh vực, Trường ĐHQN đã triển khai liên kết chặt chẽ 
với các cơ sở đào tạo ĐH trong và ngoài nước, các Doanh 
nghiệp và các nhà khoa học. Trong năm học tới, vấn đề 
liên kết sẽ được triển khai tiếp tục như thế nào, thưa ông?

pgs.ts. đỗ ngọC mỹ: Hướng tới tự chủ đại học, 
Trường Đại học Quy Nhơn đã chú trọng phát triển 
hợp tác sâu sắc trong đào tạo, nghiên cứu với tất cả các 
trường đại học, tổ chức, viện nghiên cứu trên toàn thế 
giới. Trong đó, nhiều biên bản ghi nhớ (MOU) về hợp 
tác song phương và đa phương trong đào tạo và nghiên 
cứu đã được ký kết và đang triển khai hiệu quả giữa 
Trường ĐHQN và các trường đại học danh tiếng đến 
từ Bỉ, Pháp, Ý, Bồ Đào Nha, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài 
Loan, Thái Lan, Lào..., qua đó đem lại cho các cán bộ, 
giảng viên và sinh viên Nhà trường nhiều cơ hội để mở 
rộng kiến thức cũng như tiếp cận với môi trường giáo 
dục, nghiên cứu tiên tiến trên thế giới.

Hiện nay, Trường ĐHQN đã và đang nhận được 
nhiều tài trợ cho các dự án tăng cường năng lực và 
nghiên cứu khoa học từ các tổ chức quốc tế như Uỷ 
ban châu âu (European Commission); Tổ chức Hợp tác 
phát triển đại học (VLIR-UOS); Cơ quan phát triển Bỉ 

(BTC); Viện Hàn lâm khoa học thế giới (TWAS); Viện 
Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KIST); FHI360 
(Hoa Kỳ)..., nhờ đó uy tín và vị thế Nhà trường được 
nâng cao trong khu vực và trên toàn thế giới. 

Trường hiện liên kết chặt chẽ với Trung tâm Quốc 
tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE Quy Nhơn) 
trong nghiên cứu khoa học, kết nối mở rộng quan hệ 
hợp tác quốc tế. Đến nay, Trường đã xác lập được quan 
hệ hợp tác toàn diện với các đối tác thuộc Ủy ban châu 
âu, khu vực Đông Nam á, và khu vực Đông á.

Trường Đại học Quy Nhơn xác định doanh nghiệp 
(DN) là đối tác quan trọng, là môi trường thực tiễn, là 
nơi sử dụng nguồn nhân lực được đào tạo từ Nhà trường. 
Chính vì vậy, trong những năm gần đây, việc hợp tác với 
các DN trở thành việc làm  thường xuyên, liên tục.

Trong niên khóa mới, Nhà trường tiếp tục gắn các 
hoạt động đào tạo với các DN. Đây sẽ là nơi tiếp nhận 
sinh viên thực tập, trải nghiệm thực tế, giúp các em làm 
quen, thích nghi với môi trường doanh nghiệp, tăng 
cường kiến thức thực tế, kỹ năng làm việc. Nhà trường 
đã, đang và sẽ tiếp tục đẩy mạnh việc hợp tác với DN 
trong hoạt động khởi nghiệp sinh viên, hợp tác trong 
việc chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản 
phẩm nghiên cứu khoa học, từng bước đào tạo trên cơ 
sở đặt hàng của các DN, sinh viên ra trường sẽ làm việc 
được ngay. Cho đến nay, Trường ĐHQN đã liên kết, 
hợp tác với hơn 300 DN lớn nhỏ, đây là nguồn lực quan 
trọng để hỗ trợ sinh viên trong quá trình đào tạo, thực 
tập và tìm kiếm việc làm.

pv: Xin chân thành cảm ơn ông!

VĂN ThuậN (Thực hiện)

Trường ĐHQN tổ chức nhiều hoạt động phong trào thu hút 
sinh viên tham gia
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Với những thế mạnh vốn có của vùng đất cố đô, kinh tế Ninh Bình hiện đang tăng tốc, trên 
đà phát triển mạnh mẽ. Trong đó, không thể không nhắc tới đóng góp của ngành Công 
Thương tỉnh, đơn vị khẳng định vai trò nòng cốt, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội quan trọng, giúp Ninh Bình có những bước tiến vững chắc trong thời kỳ công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá và hội nhập kinh tế quốc tế.

NguyễN hoA

pháT huy vai Trò nòng cốT
Trong pháT Triển Kinh Tế - Xã hội

NGàNH CôNG THƯơNG NINH BìNH:

sản Xuất Công nghiệp tiếp đà tăng trưởng

Thời gian qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh cùng với các cấp, các ngành và sự 
đồng hành của các doanh nghiệp, sản xuất công nghiệp 
(SXCN) của tỉnh Ninh Bình đã có những bước phát 
triển khá. Tỉnh đã tập trung vào những ngành công 
nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh và có ý nghĩa 
chiến lược đối với tăng trưởng nhanh, bền vững.

Năm 2019, SXCN tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 
cao, với sự mở rộng quy mô và phát huy công suất của 
các sản phẩm chủ lực có tỷ trọng lớn trong giá trị sản 
xuất ngành công nghiệp. Tổng giá trị SXCN năm 2019 
đạt 71.830 tỷ đồng, tăng 24,46% so với cùng kỳ năm 2018, 
vượt 25,81% kế hoạch. Một số sản phẩm chủ lực chiếm 
tỷ trọng lớn và có mức tăng trưởng cao so với năm 2018 
như sản xuất, lắp ráp ô tô ước đạt 67.489 xe, tăng 14,1%, 
vượt 27,34% kế hoạch; camera modul ước đạt 178,2 triệu 
sản phẩm, tăng 71,1%, gần gấp 2 lần kế hoạch; bên cạnh 
đó các sản phẩm như linh kiện điện tử, may mặc, giày 
dép… đều duy trì mức tăng trưởng rất tốt. 

Gặt hái được những thành quả đó là nhờ sự hoạt 
động ổn định của các cơ sở sản xuất, lắp ráp ô tô thuộc 
Tập đoàn Ô tô Thành Công; sản xuất phân đạm từ 
than cám hoạt động ổn định trở lại, tạo sản phẩm cung 
cấp cho thị trường của Nhà máy Đạm Ninh Bình; Nhà 
máy kính nổi CFG Ninh Bình tại KCN Khánh Cư hoàn 
thành xây dựng dây chuyền 2 của nhà máy và đưa vào 
hoạt động...

Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu tiếp tục có bước 
tăng trưởng đáng kể, tổng kim ngạch xuất khẩu năm 
2019 ước đạt trên 2,1 tỷ USD, tăng 35,2% so với cùng 
kỳ năm 2018, vượt 44,8%. Một số mặt hàng có giá trị 

xuất khẩu lớn như: Camera modul và linh kiện điện 
thoại ước đạt trên 970 triệu USD; xi măng và clanke 
ước đạt trên 322,3 triệu USD; linh kiện điện tử ước đạt 
trên 77,2 triệu USD… 

Các nhóm hàng như nông sản, công nghiệp chế 
biến, thủ công mỹ nghệ, đều tiếp tục giữ được ổn định 
và chiếm tỷ trọng lớn kim ngạch xuất khẩu, lần lượt 
tăng từ 32,7% - 38,3% so với cùng kỳ. Nổi bật trong 
năm 2019, mặt hàng camera modul và linh kiện điện 
thoại của Công ty TNHH Mcnex có sự gia tăng đột 
biến về xuất khẩu, giá trị ước đạt trên 970 triệu USD, 
tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ. Đây cũng là thời điểm 
tỉnh Ninh Bình xuất hiện một số sản phẩm xuất khẩu 
mới như linh kiện ô tô, dầu silicon, sản phẩm nhựa… 
Bên cạnh đó, một số dự án mới đi vào sản xuất ổn 
định đã đóng góp quan trọng vào kim ngạch xuất khẩu 
của tỉnh.

Ông Hoàng Trung Kiên - Giám đốc Sở cùng các lãnh đạo 
Trung tâm tổ chức nghiệm thu tại DNTN Minh Quyền
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Công nghiệp, tiểu thủ Công nghiệp là 
hướng đi trọng tâm

Từ nhiều năm nay, việc ưu tiên, khuyến khích phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) 
luôn được coi là hướng đi trọng tâm trong phát triển 
kinh tế tại địa phương. Trong đó, Sở Công Thương 
Ninh Bình đã thực hiện đúng chức năng là cơ quan 
tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước 
về lĩnh vực Công Thương, Sở đã xây dựng và tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến 
phát triển CN - TTCN trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như kế 
hoạch phát triển cụm công nghiệp, khu chế biến nông 
- lâm - thủy sản tập trung dành cho doanh nghiệp nhỏ 
và vừa… Kết quả, năm 2019, tỉnh đã thu hút 04 dự án 
đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp, nâng tổng số 
dự án mà tỉnh đã thu hút đầu tư lên 174 dự án với tổng 
vốn đăng ký đầu tư là 11.790,6 tỷ đồng.

Ngoài lĩnh vực công nghiệp, chiến lược phát triển 
TTCN, làng nghề cũng được các cấp, các ngành quan 
tâm chú trọng, tạo điều kiện. UBND tỉnh đã ban hành 
quyết định về công nhận danh hiệu nghệ nhân thủ công 
mỹ nghệ cấp tỉnh cho 12 nghệ nhân và 26 sản phẩm 
CNNTTB. Tính đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 75 làng 
nghề cấp tỉnh được công nhận đang hoạt động SXKD 
ổn định.

Công tác khuyến công và xúc tiến thương mại cũng 
được đơn vị đẩy mạnh bằng nhiều hoạt động có hiệu 
quả. Năm 2019, Sở đã thực hiện 39 đề án khuyến công 
và 22 đề án xúc tiến thương mại với tổng kinh phí hỗ 
trợ là 13,15 tỷ đồng. Từ nguồn kinh phí này đã tập 
trung hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT mua sắm 
máy móc, thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất, chất 
lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, giúp tạo việc làm 
và tăng thu nhập cho lao động, góp phần xây dựng 
nông thôn mới tại các địa phương. 

Song song với các hoạt động thúc đẩy CN - TTCN, 
công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm 
(ANTP) cũng được Sở tích cực triển khai thông qua 
việc đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về ATTP trên 
các phương tiện thông tin đại chúng. Sở đã tham mưu 
cho UBND tỉnh ban hành quyết định về phân cấp 
quản lý nhà nước về ATTP thuộc trách nhiệm của Bộ 
Công Thương trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường 
công tác thanh kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất kinh 
doanh thực phẩm…

Cụ thể hóa mụC tiêu nhiệm vụ trong 
năm 2020

Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu giá trị SXCN đạt 
80.814 tỷ đồng, tăng 12,5% so với năm 2019; tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 
đạt 39.700 tỷ đồng, tăng 8% so với năm 2019; kim ngạch 
xuất khẩu đạt 2,2 tỷ USD, tăng 4,7% so với năm 2019.

Để hoàn thành mục tiêu này, Sở Công Thương 
Ninh Bình đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh phát triển CN - TTCN; tăng cường thu 
hút đầu tư xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, tạo mặt 
bằng thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các cụm công 
nghiệp trên địa bàn; ưu tiên các dự án thuộc ngành 
công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô và công nghiệp điện 
tử; các dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, 
thân thiện với môi trường; các dự án CNHT…

Ngoài ra, công tác quản lý năng lượng; quản lý nhà 
nước về kỹ thuật an toàn và môi trường; phát triển thị 
trường trong nước; đẩy mạnh phát triển xuất khẩu; 
công tác thanh, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo và cải cách thủ tục hành 
chính… vẫn được Sở chú trọng triển khai.

Sự phát triển nhanh và toàn diện của ngành Công 
Thương Ninh Bình đã và đang tiếp tục khẳng định 
vai trò là “đầu tàu” thúc đẩy kinh tế xã hội, đóng 
góp quan trọng vào thành tựu phát triển kinh tế, xã 
hội chung của tỉnh. Bằng các giải pháp quyết liệt, 
thời gian tới, ngành Công Thương Ninh Bình sẽ triển 
khai có hiệu quả các mục tiêu đã đề ra để hoạt động 
SXCN, thương mại trên địa bàn đạt kết quả tốt. Đồng 
thời, nỗ lực phấn đấu và thi đua thực hiện thắng lợi 
mọi mục tiêu, kế hoạch, qua đó khẳng định vai trò 
là ngành kinh tế chủ lực của tỉnh, chào mừng Đại hội 
Đảng bộ các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng

Hỗ trợ cho các làng nghề phát triển tiểu thủ công nghiệp
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Không đợi đến ngày 22/5/2020 khi Sở Du lịch Bình Định phối hợp với Hiệp hội Du lịch 
Bình Định chính thức tung gói kích cầu mới thu hút khách du lịch giai đoạn “Bình thường 
mới” sau đại dịch Covid – 19, mà từ trước đó, làn sóng du lịch nội địa từ khắp mọi miền đất 
nước đã nô nức đổ về thành phố biển Quy Nhơn như cơn mưa vàng giữa nắng hạ. Du lịch 
Quy Nhơn - Bình Định đã thật sự khởi sắc, bừng lên với những “nốt thăng” ấn tượng.

VĂN ThuậN

dU LịcH Nội Địa PHục Hồi mạNH mẽ, 
Tạo Được “NốT THăNg” ấN TượNg

ThàNh phố Quy NhơN, TỉNh bìNh ĐịNh:

đâu Chỉ Có “hữu Xạ tự nhiên hương”

Trong tháng 5/2020, sau những ngày “bình thường 
mới” được Nhà nước công bố, ngành Du lịch Bình Định 
đón được 88.579 lượt khách, tăng gấp 9,1 lần so với 
tháng 4/2020. Doanh thu du lịch tháng 5 đạt 137,5 tỷ 
đồng, tăng 20,8 lần so với tháng 4/2020, Trong đó khách 
quốc tế đạt 7.086 lượt người.

Để thấy ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19 tác động 
lên ngành kinh tế mũi nhọn này gây tác hại lớn đến thế 
nào thì con số lũy kế 5 tháng đầu năm cho biết: Chỉ 
có 814.525 lượt khách đến với Quy Nhơn, Bình Định: 
Giảm 61,1%, doanh thu chỉ đạt 984,99 tỷ đồng, giảm 
55,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Sau niềm tự hào thành phố Quy Nhơn đón nhận 
danh hiệu “Thành phố du lịch sạch Asean-2020” tại 
Diễn đàn Du lịch Đông Nam á - ATF 2020 hồi tháng 
1/2020,  Du lịch Bình Định đã phải nỗ lực vượt bậc để 
giữ vững danh hiệu, tăng tốc quảng bá hình ảnh độc 
đáo về đất nước con người Bình Định. 

Hiện tại, tỉnh Bình Định sở hữu một bờ biển dài 134 
km, trong đó: Bãi biển Quy Nhơn chỉ chiếm 5 km, nhưng 
hội tụ nhiều  điểm du lịch hấp dẫn. Thành phố biển sạch, 
không khí trong lành, ẩm thực đặc trưng và đa dạng, 
người dân thân thiện mến khách và nhiều điểm đến để 
khám phá như: Khu du lịch Ghềnh Ráng - Tiên Sa; đảo 
Cù Lao Xanh; Eo Gió (Nhơn Lý); Kỳ Co; Hòn Khô; 
Hòn Sẹo; Tháp Đôi; Bãi Dài; Bãi Xếp... tạo ra những 
điểm nhấn cho du lịch thành phố biển. Không chỉ vậy, 
Bình Định vốn là  miền “Đất võ - Trời văn”, “Địa linh 
nhân kiệt” với những di tích lịch sử như: Bảo tàng Quang 
Trung; thành Hoàng Đế; các cụm tháp Chămpa; nhà thờ 
Làng Sông - nơi xuất hiện chữ Quốc ngữ đầu tiên… từng 

thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy 
nhiên, để tiềm năng biến thành hiệu năng, ngành Du lịch 
Bình Định đã phải đầu tư nâng tầm lên thành cơ hội theo 
một kế hoạch cụ thể và chiến lược dài hạn nhằm tạo sức 
vươn mới sau mùa dịch Covid-19.

KíCh Cầu, giảm giá nhưng… tăng Chất 
lượng dịCh vụ

Theo ông Nguyễn Hoàng Vũ - Chủ tịch Hiệp hội Du 
lịch Bình Định, hiện nay toàn tỉnh có 314 khách sạn, trong 
đó các cơ sở lưu trú du lịch được xếp hạng đạt chuẩn bao 
gồm: 01 khách sạn 5 sao; 07 khách sạn 4 sao; 07 khách sạn 
3 sao; 299 khách sạn 2 sao và 1 sao cùng với các cơ sở lưu 
trú đạt tiêu chuẩn du lịch có  tổng 7.816 phòng. Trong gói 
kích cầu, Du lịch Bình Định với thông điệp: “Người Việt 
Nam đi du lịch Việt Nam”, Du lịch Bình Định tập trung 
thu hút phát triển thị trường khách nội địa ngay trong 
mùa cao điểm du lịch hè. Thời điểm này, tần suất các 

Ông Nguyễn Văn Dũng - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bình Định công 
bố chương trình kích cầu du lịch Bình Định đến hết năm 2020.
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chuyến bay đến Bình Định qua Cảng Hàng không quốc tế 
Phù Cát tăng 12 chuyến/ngày. Trong tháng 5 đã ghi nhận 
594 lượt máy bay đến từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, tăng 
gấp 14 lần so với tháng 4/2020.

Nhiều giải pháp được triển khai một cách quyết liệt 
và đồng bộ, bao gồm: Truyền thông quảng bá, công tác 
bảo đảm an toàn điểm đến, hỗ trợ các doanh nghiệp 
và cơ sở du lịch, xây dựng và nâng cao chất lượng sản 
phẩm du lịch, tạo mối liên kết phát triển du lịch theo 
cụm biển đảo, di tích lịch sử, cảnh quan thiên nhiên… 
Nổi bật trong gói kích cầu du lịch lần này là việc 13 cơ 
sở khách sạn đăng ký giảm giá phòng lưu trú và dịch 
vụ từ 10 đến 30% như Khách sạn Hải âu; Khách sạn 
Hương Việt; Green Park Hotel…; 10 Nhà hàng ăn uống; 
03 khu du lịch; 03 đơn vị vận chuyển, 20 doanh nghiệp 
tổ chức du lịch và sự kiện trên địa bàn cũng đồng loạt 
giảm giá để ưu đãi khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Dũng- Giám đốc Sở Du lịch Bình 
Định đã nhấn mạnh tại Hội nghị “Kích cầu du lịch 
Quy Nhơn - Bình Định” mới đây: “Kích cầu, giảm giá 
nhưng tăng chất lượng dịch vụ”. Đó là điểm khác biệt 
trong cạnh tranh của Du lịch Bình Định trên cùng dải 
đất miền Trung. Thanh tra Sở Du lịch phối hợp các Đội 
kiểm tra liên ngành, ngoài việc tiếp tục kiểm tra thường 
xuyên công tác y tế phòng chống dịch Covid-19 còn 
có nhiệm vụ kiểm tra đột xuất việc thực hiện giảm giá 
ưu đãi cho khách hàng đối chiếu với chất lượng dịch 
vụ tăng lên như đã đăng ký của các đơn vị tham gia gói 
kích cầu du lịch lần này.

để danh hiệu “thành phố du lịCh sạCh 
asean - 2020” mãi tỏa sáng 

Quy Nhơn - Bình Định đạt được danh hiệu “Thành 
phố Du lịch sạch Asean- 2020” đã khó, để giữ vững và 
làm sáng lên giá trị, tạo sức lan tỏa trong nước và thế 
giới càng khó hơn. Trong gói kích cầu lần này, Sở Du 
lịch Bình Định đưa ra 9 giải pháp cụ thể, phối hợp với 

Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch Bình 
Định cùng triển khai đồng bộ. Tuy nhiên, để  giữ vững 
danh hiệu cao quý và tăng tốc vào mũi nhọn kinh tế 
thời hậu Covid-19, Du lịch Bình Định sẽ tập trung tháo 
gỡ khó khăn và triển khai ngay các nội dung:

Một là: Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ sở của ngành 
Du lịch với các cơ quan chức năng, huy động sự chỉ 
đạo của hệ thống chính trị, quán triệt thống nhất chủ 
trương đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 
của địa phương. Gắn trách nhiệm của ngành với các 
địa phương toàn tỉnh trong triển khai, bảo đảm thường 
xuyên môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn tuyệt đối 
cho du khách.

Hai là: Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, kêu gọi xúc 
tiến đầu tư, xã hội hóa công tác bảo tồn di sản, nâng 
cấp các điểm du lịch đã có và mở rộng tìm kiếm các 
loại hình du lịch, sản phẩm du lịch độc đáo mang đậm 
nét Quy Nhơn - Bình Định. Khảo sát và xây dựng các 
sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn để kích cầu thu hút 
khách du lịch trong thời gian tới như: Quốc lộ 19 mới, 
kết nối với các điểm hình thành sản phẩm du lịch văn 
hóa lịch sử gắn với võ cổ truyền Bình Định, nhà in nơi 
khai sinh ra chữ Quốc ngữ. Mở rộng và liên kết du lịch 
với Tây nguyên.

Ba là: Công tác truyền thông, quảng bá phải thường 
xuyên hoạt động, nhằm tiếp tục mở rộng, thu hút thị 
trường du lịch các nước Nga, Nhật Bản và các quốc gia 
Đông âu. Đẩy mạnh việc đào tạo bài bản nguồn nhân 
lực cho ngành Du lịch để đáp ứng cho việc hướng dẫn, 
phục vụ các đoàn trong và ngoài nước đến với Quy 
Nhơn - Bình Định đúng chuẩn phong cách lịch lãm và 
đậm chất truyền thống quê hương. Các cơ sở lưu trú cho 
khách du lịch phải được qui hoạch đảm bảo số lượng và 
chất lượng. Đặc biệt, phải thực hiện phương châm: “Mỗi 
người dân Quy Quy Nhơn, Bình Định là một hướng dẫn 
viên du lịch thân thiện, văn minh và có trách nhiệm”

FLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - Điểm đến hấp dẫn tại Bình ĐịnhFLC Quy Nhon Beach & Golf Resort - Điểm đến hấp dẫn tại Bình Định
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“Công đâu công uổng, công thừa 
Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan”
Đúng vậy, câu ca từ ngàn xưa nói đến dừa Tam Quan - chỉ một thị trấn của huyện Hoài 
Nhơn thôi: Dừa nhiều vô kể, tạo thành rừng dừa và các xã của Hoài Nhơn hợp lại thành xứ 
dừa. Không chỉ có dừa, Hoài Nhơn còn có rất nhiều sản vật đặc trưng khác: Thủy sản, nông 
sản, chế biến gỗ, chiếu cói… Hãy khoan nói đến một miền đất anh hùng với hầu hết các xã 
trực thuộc đều đạt danh hiệu anh hùng trong chiến tranh chống Mỹ, mà nhìn Hoài Nhơn với 
góc độ kinh tế sẽ thấy, đây là một vùng đất hội đủ các yếu tố địa hình: Đồng bằng, ven biển, 
miền núi… hội tụ, hun đúc nên con người Hoài Nhơn với một bản sắc rất riêng của tỉnh Bình 
Định. Hôm nay, 28/5/2020 - cái bản sắc ấy, những con người ấy như vỡ òa trong niềm vui 
chung: Hoài Nhơn lên Thị xã!

hoàNg uyêN

từ một truyền thống đáng tự hào

Nói đến lịch sử đấu tranh cách mạng, huyện Hoài 
Nhơn hoàn toàn có thể tự hào là một trong những địa 
phương anh hùng nhất. Toàn tỉnh Bình Định với việc 
sớm thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản Cửu Lợi - Chi bộ 
Nông dân chống Pháp từ những năm 1930 sau Chi bộ 
Nhà máy đèn Quy Nhơn. Còn nói đến mức độ ác liệt 
trong chiến tranh thì hãy tưởng tượng rừng dừa Hoài 
Nhơn là vậy nhưng đã bị xóa nát trong bom đạn Mỹ. 
Chất độc da cam xóa triệt các cánh rừng từ Hoài Sơn, 

Liễu An, An Quý xuống tận Đồi Mười. Chất anh hùng 
của Hoài Nhơn còn thể hiện ở thôn Lộ Diêu- nơi đón 
nhận những đoàn tàu không số từ miền Bắc vào. Không 
phải ngẫu nhiên mà Hoài Nhơn xây dựng Nhà tưởng 
niệm Liệt sĩ hôm nay với chứng tích chiến tranh còn 
lắng đọng trong từng cái tên của 799 Bà Mẹ Việt Nam 
anh hùng, với 11.277 liệt sĩ ngã xuống trên đất Hoài 
Nhơn. Chỉ một Nghĩa trang Đồi Mười thôi đã thấy 
hàng trăm mộ phần của các chiến sĩ Sư đoàn 3 Sao 
Vàng còn nằm ở đây chưa được qui tập về Hà Tĩnh, 
Nghệ An, Hà Nội, Thanh Hóa… Sau ngày huyện Hoài 

hoài Nhơn
Đất và người
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Nhơn được giải phóng hoàn toàn (29/3/1975), Đảng bộ, 
chính quyền Hoài Nhơn đã cùng nhân dân bắt tay vào 
xây dựng cuộc sống mới, quy tụ được những người con 
xa xứ trong chiến tranh về chia sẻ khó khăn, đồng cam 
cộng khổ, vực dậy một Hoài Nhơn đến hôm nay.

đến một sứC bật diệu Kỳ

Để đón được thời điểm lịch sử: UBND tỉnh Bình 
Định long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 932/
NQ-UBTVQH14 ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội về việc thành lập TX Hoài Nhơn và các phường 
thuộc TX Hoài Nhơn. Đảng bộ và nhân dân trong huyện 
đã có một quá trình phấn đấu không ngừng nghỉ. 45 năm 
qua, từ những ngày lấp hố bom, dựng lại những cánh 
đồng, lo miếng cơm manh áo sau chiến tranh…, rồi điện, 
đường, trường, trạm cũng dần hình thành. Hoài Nhơn đã 
có bộ mặt mới với một sức bật diệu kỳ từ truyền thống, ý 
chí và sự đoàn kết đồng lòng xuất phát từ dòng máu của 
những con người cách mạng. 

Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, địa phương đã chi hơn 
3.200 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng. Năm 2018, huyện 
được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; cuối năm 
2019, được Bộ Xây dựng công nhận đạt chuẩn đô thị loại 
4. Đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên; thu nhập 
bình quân đầu người đạt gần 54 triệu đồng/năm.

Giai đoạn nước rút lên Thị xã, Hoài Nhơn đã tập 
trung nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình, dự án 
trọng điểm. Trong 5 năm qua, đã huy động nguồn vốn 
đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng KT-XH trên 3.200 tỷ 
đồng. Hoài Nhơn hôm nay đang hối hả với những công 
trình mang tầm đô thị. Trong đó có Dự án đập ngăn 
mặn trên sông Lại Giang có tổng mức đầu tư 220 tỷ 
đồng, khi hoàn thành sẽ góp phần ngăn mặn, giữ ngọt, 
tạo nguồn cấp nước tưới ổn định cho 900 ha đất nông 
nghiệp và nước nuôi trồng thủy sản cho 155 ha; bổ sung 
nguồn nước ngầm, tạo nguồn cấp nước sinh hoạt cho 
47.000 người dân cùng nhiều tiện ích khác... Cũng trong 
những ngày lịch sử này, Hoài Nhơn đã tổ chức khởi 
công công trình Trung tâm VH-TT TX Hoài Nhơn trên 
diện tích hơn 2.000 m2 với tổng mức đầu tư hơn 39,3 tỷ 
đồng. Kế đó là tuyến đường thay thế tuyến đường Trần 
Phú (thị trấn Tam Quan) với tổng chiều dài 6,33 km. 

 Ông Phạm Trương - Bí thư Huyện ủy Hoài Nhơn 
phấn khởi khẳng định: “Một trong những bước phát 
triển vượt bật để Hoài Nhơn được công nhận chuẩn 
Nông thôn mới 2018 là công tác chỉnh trang đô thị 
được tăng cường, công tác bảo vệ môi trường luôn 
được quan tâm. Những kết quả đó một lần nữa khẳng 

định sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của cấp 
ủy, chính quyền huyện nhà và sự nỗ lực vượt bậc của 
các cấp, các ngành, cộng đồng DN và nhân dân trong 
toàn  huyện”.

thị Xã hoài nhơn Khẳng định một 
tương lai bừng sáng

Theo Nghị quyết số 932/NQ-UBTVQH14 của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội, TX Hoài Nhơn được thành 
lập trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên và 
quy mô dân số 212.063 người của huyện Hoài Nhơn. 
Sau khi thành lập TX Hoài Nhơn và các phường trực 
thuộc, TX Hoài Nhơn sẽ có 17 đơn vị hành chính cấp 
xã, gồm 11 phường và 6 xã. Nghị quyết này sẽ có hiệu 
lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020.

Ông Hồ Quốc Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 
UBND Tỉnh Bình Định phát biểu tại buổi lễ: “Hoài 
Nhơn tiến lên Thị xã là dấu mốc quan trọng, là bước 
ngoặt lịch sử, đánh dấu bước khởi đầu cho sự phát triển 
mới. Đây là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính 
quyền và nhân dân TX Hoài Nhơn nói riêng và tỉnh 
Bình Định nói chung. Đó cũng chính là sự cổ vũ, động 
viên, khích lệ lớn lao và là động lực để Hoài Nhơn tiếp 
tục vươn lên dành nhiều thành quả to lớn hơn trong 
công cuộc xây dựng và phát triển TX Hoài Nhơn ngày 
càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Trong rừng cờ của nhân dân tại ngày hội lớn, những 
tiếng vỗ tay rầm rập đồng tình của đại biểu, trong giọt 
lệ vui sướng của các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng dự buổi 
lễ hôm nay, đất và người Thị xã Hoài Nhơn như hiện 
lên với một hy vọng mới, niềm khao khát cháy bỏng về 
một tương lai rực sáng

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao 
Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Thị xã Hoài Nhơn
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Một điều rất lạ, có những chuyện 
xảy ra mới gần đây thôi, nhưng 
nhiều người già lại nhanh quên, 
thậm chí có hàng loạt phim 

nổi đình, nổi đám mà truyền hình quốc gia phát xa xả 
hàng đêm, hay đáo để, ấy vậy mà chỉ sau vài ngày đã 
quên tên phim, quên luôn cả diễn viên dù họ quá nổi 
tiếng, có vẻ như xem chỉ để xem thế thôi. Vậy nhưng, 
cũng chính người già ấy, lại nhớ như in rất nhiều phim 
cách đây đã trên dưới 40 năm, đại loại như: Chiến sĩ 
tình báo Deanov trong phim “Trên từng cây số”; Diễn 
viên Chánh Tín, phim “Ván bài lật ngửa”; Diễn viên 
Thế Anh trong phim “Nổi Gió”…  

Nhiều người thoát ly ra ngoài, giờ trở lại quê, gặp 
lại bà con, bạn bè trang lứa, sau những câu thăm hỏi 

xã giao thì mọi người chỉ khơi lại chuyện cũ cách đây 
mấy mươi năm. Họ hoài niệm về những ngày thơ ấu, 
về tuổi học trò với thày giáo làng khó tính; về những 
buổi trưa hè nắng như đổ lửa gánh lúa về kho và cảnh 
lụt lội mất mùa với những đêm ra đồng bắt cá, đơm 
tôm; những đêm trăng, sao vằng vặc thoảng nghe 
tiếng sáo diều vi vút và cả khi máy bay Mỹ dội bom ì 
ùm xuống miền quê yên bình. Mấy bác già nơi thành 
phố thì không thể quên được cái thời cả lũ bạn cùng 
góc phố chạy theo tàu điện leng keng; cùng nhau trèo 
cây hái sấu suốt dọc đường Bà Triệu. Họ nhớ về thuở 
học trò, cùng cha mẹ tránh bom đi sơ tán nơi vùng 
quê Kinh Bắc… Gặp nhau sau mấy chục năm, tất cả ký 
ức như ùa về, nhắc lại chuyện xưa mà không ít người 
xúc động, rưng rưng.

Năm tháng trôi qua, không ai cưỡng lại được tuổi già. Chưa nói mấy bác cả đời gắn bó với 
quê, với mảnh ruộng, miệt vườn, thì ngay cả những người thành danh trong xã hội, vẫn phởn 
phơ phong độ mà bước qua tuổi 60, rồi 70, 80, thường hay nhớ, hay nói về chuyện xưa, cứ 
như họ là nhân chứng sống.

Ngọ MAi hươNg

Tuổi già và Hoài niệm
TảN VăN:
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  Bọn trẻ bây giờ với biết bao ước mơ phía trước, 
hối hả sống, hối hả làm, sao có thể hiểu được nỗi niềm 
của người già, nghe người già hoài niệm. Nói về chuyện 
này, tôi bỗng nhớ đến một câu chuyện của người bạn. 
Ông kể: Mới hôm qua thôi, chúng tôi - những người đã 
bước qua phân nửa cuộc đời trò chuyện với nhau, bảo 
rằng sau này già nữa sẽ vào viện dưỡng lão để có bầu, 
có bạn. Nói vui là vậy, nhưng cũng vì thấy người già bây 
giờ cô đơn lắm. Cái cô đơn thăm thẳm như thể họ đang 
sống đây, nhưng tâm tư ở miền xa lắc nào. Như bố ông 
trước khi mất, bảo mơ thấy xóm ngoại, thấy những 
người quen biết ngày xưa đến tìm gọi bố theo cùng.

Hình như, chỉ có phần đời cũ mới neo lại trong 
lòng, mới khiến cho người già cảm thấy hạnh phúc, 
mới là không gian họ thuộc về. Tôi đã trò chuyện với 
nhiều người già trong thành phố, thế nào rồi cũng dẫn 
về câu nói mở đầu hồi ức, rằng “hồi đó…”. Tôi nhớ 
mãi câu chuyện của một cựu chiến binh đã từng xông 
pha nơi lửa đạn, ông say mê nói, hào hứng kể về quãng 
đời trai trẻ chinh phục đại ngàn Trường Sơn, đôi lúc 
lại cao hứng hát vang bài ca “Mưa rừng”…, những câu 
chuyện của người già cứ ôm trọn trăm năm, như những 
kho báu vô tận trong lớp lớp người của mong manh 
vĩnh hằng.

Bạn tôi vừa mới về quê một tuần, mà tin từ làng 
trên, xóm dưới trong khoảng ngắn thời gian ấy đã có 
năm cụ già qua đời. “Thôi thì cũng xem như là mãn 
nguyện, các cụ đều sống thọ trên dưới tuổi 80…” - bạn 
bùi ngùi sau mỗi lần đi viếng. Tôi không định nghĩa 
được khái niệm “mãn nguyện” trong cuộc đời một 
người già, chỉ biết rằng, họ rất ít khi để con cháu biết 
những nỗi niềm trong lòng. Một lần khác về thăm quê, 

khi lên xe trở về thành phố, ông thấy gia đình cô chú 
và cậu con trai ra tiễn mà lòng ông trào dâng cảm xúc, 
như tìm về khoảnh khắc xưa, bồi hồi. Lại nhớ bà ngoại 
tôi, cho đến ngày cuối cùng vẫn không một lời trách 
móc, dù năm tháng cuối đời, đứa con trai duy nhất 
nuôi bà không bằng tình yêu thương. Như dì tôi, dù 
con cái có lỗi lầm thế nào vẫn lặng lẽ bao dung, ngày 
nhắm mắt vẫn chỉ mong cháu con an vui, hạnh phúc. 
Như mẹ tôi hay muôn triệu người mẹ, người bà khác 
trên cuộc đời này, nước mắt chỉ chảy xuôi…

Hôm trước, tôi thắt lòng ngồi nhìn một người già 
khóc. Đó là lần bà nấu cháo gà bắt xe buýt đi thăm cháu 
nội đang ốm nằm bệnh viện, nhưng con trai không cho 
vào nhà. Trời mưa lất phất chân cầu, người con trai ra 
đón mẹ, quay đầu xe chở thẳng về nhà bà ở ngoại ô. 
Lý do là ngày xưa cưới con dâu, bà phản đối nên “giờ 
thăm làm gì…”. Tôi không biết khi làm điều đó với mẹ 
già, người con trai ấy có nhớ mình đã được sinh ra, nuôi 
lớn, chăm bẵm yêu thương như thế nào. Cuộc đời của 
anh nếu không phải là mẹ cho, mẹ vất vả cưu mang lo 
lắng từng chút một thì bây giờ ra sao? Nước mắt người 
già không cạn đâu, dù cho cuộc đời của họ đã khóc 
nhiều như thể bây giờ “hết nước mắt”.

Chỉ có những khúc sông là cạn, như lòng người… 
Người già là của trăm năm. Sống một cuộc đời can 
trường rồi họ sẽ trở về tâm hồn mong manh như trẻ 
nhỏ. Dễ buồn, dễ giận, dễ tổn thương, dễ khóc lắm và 
cũng cần được quan tâm, dỗ dành. Trường học hay 
trường đời đều không có môn đức nghiệp dạy cách 
làm cho người già được an vui, hạnh phúc. Chỉ có trái 
tim mỗi người phải tự biết tìm cách học lấy và thực tập 
cho chính mình. Phải học từng ngày, cho trăm năm…
























