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Quảng Nam: Giải pháp tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

Tin tức - sự kiện
8. Hoạt động nổi bật của Bộ Công Thương

Đồng hành cùng doanh nghiệp
12. May 10 chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang tiêu thụ quả vải
13. Lễ công bố quyết định thành lập chi nhánh May 10 tại Hà Tĩnh
14. EVNNPT: Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành…
16. EVNNPC: Tập trung ba nhóm giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định…
18. PC Hải Phòng: Tăng cường các giải pháp đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ bầu cử
20. Công ty Điện lực Ninh Thuận: Đóng vai trò tiên phong, tạo xung lực kích hoạt phát triển…
22. PC Yên Bái chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống thiên tai năm 2021

Sản xuất và Tiêu dùng bền vững
26. Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn: “Doanh nghiệp xanh” tiêu biểu…

Địa phương
28. Phong Thổ: Tỏa sáng giữa đại ngàn biên cương

Giáo dục - Đào tạo
30. Trường Đại học Quy Nhơn đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng xây dựng trung tâm năng lượng tái tạo…

Khuyến công
36. An Giang tận dụng hiệu quả nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ DN ứng dụng máy móc trong 
sản xuất
37. Khuyến công Hải Phòng: Hỗ trợ thiết thực cho ngành Công nghiệp trọng điểm
38. Khuyến công Bình Định: Động lực làm khởi sắc sản phẩm công nghiệp nông thôn
40. Tiền Giang gia tăng sức hút cho nguồn vốn khuyến công với các DN
42. Gia Lai: Đề án khuyến công tạo đòn bẩy phát triển công nghiệp nông thôn
43. Bắc Giang: Hoạt động khuyến công tạo đà cho CNNT phát triển

Công nghiệp hỗ trợ
46. Ngành CNHT ô tô Việt Nam: Giấc mơ bao giờ thành hiện thực
48. M3 - Nhà cung ứng sản phẩm phụ trợ uy tín cho Airbus, Boeing và những chú trọng phát triển…
50. Vĩnh Phúc xây dựng lộ trình dài hơi phát triển CNHT
51. Đà Nẵng: Mở đường cho phát triển công nghiệp hỗ trợ

Tiết kiệm năng lượng
54. Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp TKNL Việt Nam

Văn hóa - xã hội
56. Phong thổ quê em vững mạnh đẹp giàu
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

HOẠT ĐỘNG

NỔI BẬT
CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG

Ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa Cục Xúc tiến thương 

mại (Bộ Công Thương Việt 
Nam) và Tổ chức Xúc tiến 

thương mại TFO (Canada); 
Tạo điều kiện thúc đẩy 

ngành công nghiệp hóa chất 
phát triển; Tổ chức Hội nghị 

trực tuyến xúc tiến tiêu thụ 
vải thiều tỉnh Bắc Giang 

năm 2021… là những hoạt 
động nổi bật của Bộ Công 

Thương thời gian qua.

BAN CÁN SỰ ĐẢNG BỘ CÔNG THƯƠNG CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII  
CỦA ĐẢNG

Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương ban hành Nghị quyết số 
03-NQ/BCSĐ ngày 14/4/2021; Công văn số 36-CV/BCSĐ ngày 

07/5/2021 chỉ đạo một số nội dung mà toàn Ngành cần tập trung 
thực hiện. Trong đó, yêu cầu các cấp ủy, các tổ chức đảng trực 
thuộc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền sâu 
rộng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động và coi đây là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021.

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy cùng cấp 
chủ động xây dựng chương trình/kế hoạch hành động của cơ 
quan, đơn vị thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII phù hợp với chức 
năng, nhiệm vụ được giao; thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và 
đảm bảo tính khả thi, thiết thực, hiệu quả. Kết quả thực hiện chương trình/kế hoạch hành động là cơ sở quan trọng 
để kiểm điểm, đánh giá tập thể cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

LỄ KÝ THỎA THUẬN HỢP TÁC GIỮA CỤC XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI (BỘ CÔNG THƯƠNG) VÀ TỔ CHỨC  
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TFO (CANADA) NGÀY 01/6/2021

Đây là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Phụ nữ tham gia 
thương mại vì sự phát triển ổn định và bền vững” do TFO 

Canada thực hiện với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao, Thương mại 
và Phát triển Canada (GAC), được triển khai tại 24 quốc gia đang 
phát triển, trong đó có Việt Nam. 

Theo đó, trong giai đoạn từ năm 2021-2024, TFO Canada 
sẽ phối hợp với Cục Xúc tiến thương mại hỗ trợ các tổ chức 
XTTM của Việt Nam, các doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ 
làm chủ trong lĩnh vực thực phẩm chế biến và phụ kiện dệt may 
tăng cường khả năng xuất khẩu, khai thác hiệu quả các hiệp định 
thương mại song phương, đa phương thế hệ mới đã ký kết để thâm nhập thị trường thế giới, thông qua các khóa đào 
tạo chuyên sâu về các định hướng bền vững như môi trường, bình đẳng giới, tiếp thị số/thương mại điện tử, phương 
pháp kinh doanh tốt, kỹ năng XTTM, nghiên cứu thị trường…
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TIN TỨC - SỰ KIỆN

TẠO ĐIỀU KIỆN THÚC ĐẨY NGÀNH CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 
PHÁT TRIỂN, TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Ngày 02/6, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã chủ 
trì buổi làm việc với Cục Hoá chất và các đơn vị liên quan về việc 

tạo điều kiện, thúc đẩy phát triển công nghiệp hoá chất, tạo dư địa tăng 
trưởng bền vững cho những năm tiếp theo.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã lắng nghe những 
chia sẻ, đề xuất kiến nghị của đại diện Hiệp hội Hóa học Việt Nam, Hiệp 
hội Phân bón Việt Nam; đại diện các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực hóa chất và các đơn vị chức năng liên quan… 

Để phát triển công nghiệp hóa chất trở thành một ngành công nghiệp nền tảng cho phát triển kinh tế đất nước, 
Bộ trưởng cho rằng, các doanh nghiệp vừa phát huy nội lực vừa phải tích cực phối hợp với bên ngoài, nhất là liên 
doanh liên kết trong giai đoạn đầu để vào chuỗi sản xuất cung ứng của các tập đoàn lớn trên thế giới… 

HỌP TRỰC TUYẾN VỀ HIỆP ĐỊNH ĐỐI TÁC TOÀN DIỆN VÀ   
TIẾN BỘ XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG (CPTPP) LẦN THỨ 4

Phiên họp diễn ra vào ngày 02/6 theo hình thức trực tuyến. Đoàn đại 
biểu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên 

dẫn đầu đã tham dự phiên họp.
Tại phiên họp, các Bộ trưởng đã hoan nghênh việc Vương quốc Anh 

chính thức gửi yêu cầu gia nhập vào ngày 01/2/2021, đồng thời thông qua 
Quyết định của Hội đồng CPTPP về việc khởi động quá trình đàm phán 
để gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh cũng như Tuyên bố chung cấp Bộ trưởng của 11 nước thành viên 
CPTPP về vấn đề này.

Các Bộ trưởng cũng khẳng định Quyết định khởi động quá trình đàm phán gia nhập CPTPP đối với Vương quốc 
Anh chỉ là bước đi đầu tiên. Các nước CPTPP sẽ phối hợp với Vương quốc Anh để đảm bảo duy trì tiêu chuẩn cao 
của Hiệp định và vị thế đi đầu của Hiệp định CPTPP trong các mối liên kết khu vực và toàn cầu trong thời gian tới.

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN XÚC TIẾN TIÊU THỤ VẢI THIỀU TỈNH  
BẮC GIANG NĂM 2021

Hội nghị được tổ chức vào sáng 8/6/2021 do Bộ Công Thương phối 
hợp với UBND tỉnh Bắc Giang, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tổ chức theo hình thức trực tuyến.
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã đề nghị 

lãnh đạo các Bộ, ngành, các cơ quan chức năng của Việt Nam; các tỉnh, 
thành phố, các tổ chức thương mại; các doanh nhân, thương nhân của 
Việt Nam; các cơ quan ngoại giao và thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; các Đại sứ quán, các cơ quan Ngoại giao, 
các tổ chức, các cơ quan chức năng, các Tổ chức thương mại, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân và thương nhân 
của các quốc gia, vùng lãnh thổ là đối tác thương mại của Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bắc Giang và các 
địa phương của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ ở cả cấp kỹ thuật và lãnh đạo để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc 
vận chuyển, lưu thông hàng hóa và tạo luồng xanh cho trái vải thiều được thông quan thuận lợi qua các cửa khẩu.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG NGUYỄN HỒNG DIÊN LÀM VIỆC 
VỚI TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

Ngày 10/6, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tại buổi làm việc, Bộ trưởng 

đề nghị EVN tiếp tục quyết tâm, nỗ lực thực hiện thắng lợi mục tiêu 
sản xuất kinh doanh đã đề ra, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng 
tâm như: Đầu tư phát triển nguồn và lưới điện theo quy hoạch; vận 
hành hệ thống điện và thị trường điện an toàn, tin cậy, hợp lý, đáp ứng các quy định về điều kiện của các cấp độ 
thị trường điện Việt Nam; Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng; Tập trung đào tạo phát 
triển nguồn nhân lực… 
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

MỐI QUAN HỆ GẮN BÓ HƠN
GIỮA BÁO CHÍ VÀ DOANH NGHIỆP   

Trong thời đại ngày nay, khi mà 
công nghệ thông tin đang phát 
triển nhanh như vũ bão, thì 

báo chí là một trong những phương 
tiện truyền thông được ưa chuộng 
nhất, không chỉ đa dạng về hình 
thức, chức năng, mà bởi báo chí, 
tự thân nó đã là một phương tiện 
truyền thông đa tiện ích. 

Dù là các loại hình báo chí nào 
đi chăng nữa, thì tất cả đều nhằm 
mục đích chuyển tải những thông 
tin hữu ích đến độc giả, thính giả 
hay khán giả của mình.

Trong nền kinh tế thị trường, 
thông tin chính xác, kịp thời là sức 
mạnh tạo nên thắng lợi cạnh tranh. 
Các phương tiện thông tin đại chúng 
có vai trò to lớn trong việc cung 
cấp thông tin có giá trị đó. Các lĩnh 
vực thông tin kinh tế cần thiết như: 
Thông tin thị trường, hàng hóa, giá 
cả, sức tiêu thụ, thị hiếu tiêu dùng; 
thông tin về tài chính, tiền tệ; thông 
tin về thị trường lao động, vật tư, 
thiết bị, công nghệ… Báo chí không 
chỉ dừng lại việc cung cấp thông tin 
thuần túy mà còn có thể hướng dẫn 
thị trường, hướng dẫn việc áp dụng 
khoa học công nghệ mới, giới thiệu 
những mô hình, điển hình tiên tiến 
trong sản xuất, kinh doanh. Với việc 
phổ biến các kinh nghiệm thành 
công hay thất bại trong quản lý, 
kinh doanh, áp dụng công nghệ mới, 
tiết kiệm chi phí sản xuất, báo chí 
góp phần tạo nên hiệu quả lớn cho 
xã hội. Trong một số trường hợp, 
báo chí giúp doanh nghiệp nhận ra 
những non kém, thiếu sót để khắc 

phục, sửa chữa, tiếp tục vươn lên 
trong môi trường cạnh tranh ngày 
càng gay gắt. Cũng không thể không 
nhắc đến vai trò quan trọng của 
những bài phân tích kinh tế chuyên 
sâu đã kịp thời đưa ra những dự 
báo, góp phần giúp doanh nghiệp 
lựa chọn đường hướng kinh doanh 
phù hợp.

Khi báo chí ngày càng thiết yếu 
trong đời sống kinh tế - xã hội thì 
cũng là lúc mối quan hệ giữa báo 
chí và doanh nghiệp trở nên khăng 
khít hơn. Thông qua báo chí, doanh 
nghiệp nắm bắt những thông tin 
nhanh nhạy về thị trường để kịp 
thời đưa ra những quyết định về 
sản xuất, kinh doanh, đầu tư. Chẳng 
hạn, sản phẩm nào đang được ưa 
chuộng, lĩnh vực, hàng hóa, dịch 

vụ nào đang còn thiếu, sở thích, 
đặc tính, thị hiếu của người tiêu 
dùng đều được cập nhật và phản 
ánh. Với hầu hết các nhà quản lý 
doanh nghiệp, thông tin qua báo chí 
là một nguồn tham khảo rất quan 
trọng và hữu ích trong việc đưa ra 
quyết định hàng ngày. Doanh nhân 
là lực lượng chủ lực, chủ công trong 
sự nghiệp làm giàu của đất nước, 
nhà báo là chiến sĩ trên mặt trận tư 
tưởng, văn hóa, thông tin. Nhà báo 
và doanh nhân đều là những chiến 
sĩ tiên phong trong sự nghiệp xây 
dựng đất nước. Doanh nghiệp và 
doanh nhân là chủ thể của đời sống 
kinh tế, là đối tượng phản ánh quan 
trọng của báo chí. Đặc biệt, báo chí 
là món ăn tinh thần, là nguồn thông 
tin vô tận, động viên doanh nhân, 

CẦN PHÁT TRIỂN

Ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định (người đứng 
thứ 4 từ trái sang) trong buổi gặp gỡ với cán bộ phóng viên Tạp chí  
Công nghiệp & Tiêu dùng tại Tp. Quy Nhơn

NGUYỄN HỮU
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

gợi ý cho doanh nghiệp cơ hội, ý 
tưởng và mô hình sáng tạo. Những 
khó khăn của doanh nghiệp được 
báo chí phản ánh rất đậm nét, từ đó 
góp thêm tiếng nói để các cơ quan 
hữu quan có những chính sách, biện 
pháp tháo gỡ khó khăn, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi, bình 
đẳng. Thông qua báo chí, những ý 
kiến của doanh nghiệp đã góp phần 
tạo ra những thay đổi tích cực của 
các cơ quan Nhà nước trong việc 
đổi mới chính sách đối với doanh 
nghiệp, doanh nhân. Báo chí như 
người dẫn đường cho doanh nghiệp 
trong việc tiếp cận thị trường và hội 
nhập.

Bên cạnh đó, báo chí cũng được 
xem là kênh chủ đạo để quảng bá 

thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ của 
doanh nghiệp bởi tính phổ cập của 
nó đến mọi đối tượng quần chúng. 
Truyền thông qua báo chí đang 
chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong 
chiến lược maketing của các doanh 
nghiệp.

Vai trò và  hiệu quả của báo chí 
đối với doanh nghiệp trong thời gian 
qua là hết sức to lớn. Tuy nhiên, để 
mang lại thông tin thiết thực, gần 
gũi hơn cho doanh nghiệp, các cơ 
quan báo chí cần quan tâm cập 
nhật nhanh và chuẩn xác hơn các 
thông tin về cơ chế, chính sách mới. 
Cùng với đó, các cơ quan báo chí, 
nhất là các tờ báo chuyên sâu trong 
lĩnh vực kinh tế cần bám sát thị 
trường hơn nữa, để phản ánh sinh 

động, đa chiều hơn các kiến nghị, 
đề xuất về các giải pháp phát triển 
kinh tế, để các cơ quan quản lý có 
thêm kênh thông tin trong quá trình 
hoạch định chính sách sao cho có 
tính khả thi cao, hài hòa giữa mục 
tiêu thúc đẩy phát triển thị trường, 
vừa đáp ứng mục tiêu mà cơ quan 
quản lý hướng đến. Để thông tin 
trên báo chí về sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp ngày càng chất 
lượng và hiệu quả, báo chí và doanh 
nghiệp cần hướng tới tính chuyên 
nghiệp trong việc cung cấp và xử lý 
thông tin, đồng thời cần tăng cường 
sự hiểu biết lẫn nhau, chia sẻ kinh 
nghiệm và phát triển mối quan hệ 
gắn bó hơn giữa báo chí và doanh 
nghiệpn

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình (người bên 
phải) trong buổi làm việc với cơ quan báo chí
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MAY 10 CHUNG TAY HỖ TRỢ NÔNG DÂN BẮC GIANG

TIÊU THỤ QUẢ VẢI
Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Giang, năm nay, 

toàn tỉnh có 28.100 ha trồng vải thiều, sản lượng 
ước đạt 180.000 tấn và bắt đầu thu hoạch chính 

vụ từ ngày 10/6 đến ngày 20/7. Do đặc tính chín nhanh, 
đồng loạt, dễ lên men, khó bảo quản..., nên việc thu 
hoạch và tiêu thụ vải thiều phải được thực hiện cấp tập 
trong 1 tháng, việc tiêu thụ sẽ gặp không ít khó khăn. 
Đặc biệt, vụ vải năm 2021 này vấn đề tiêu thụ nông sản 
của tỉnh đang ở vào tình thế đặc biệt, khi Bắc Giang là 
địa phương nằm trong tâm dịch Covid-19.

Hưởng ứng sự chỉ đạo của Chính phủ, với mong 
muốn góp sức, chung tay đồng hành cùng người dân 
Bắc Giang nói chung, người dân xã Tuấn Đạo, huyện 
Sơn Động nói riêng, ngày 31/5/2021, TCT May 10 đã 
triển khai chương trình ủng hộ, hỗ trợ tiêu thụ quả vải 
tới người lao động.

Nhằm tạo điều kiện cho người trồng vải, hạn chế 
thiệt hại về kinh tế, BCH Công đoàn May 10 mua giúp 
bà con với giá 50.000 đồng/túm/3kg. Công đoàn TCT hỗ 
trợ chi phí vận chuyển. Chỉ sau một ngày thông báo, các 
đơn vị đã tuyên truyền, vận động NLĐ của đơn vị mình 
hỗ trợ tiêu thụ quả vải. Với tinh thần tương thân tương 
ái, người lao động sẵn sàng chia sẻ khó khăn với nhân 
dân vùng dịch, đăng ký mua gần 04 tấn vải, với tổng giá 
trị tiền gần 65 triệu đồng. 

Việc thu mua, vận chuyển vải được thực hiện theo 
đúng quy định chống dịch Covid-19. Những quả vải chín 
được khử khuẩn nghiêm ngặt. Xe vận chuyển nông sản 
được phun khử khuẩn, lái xe phải kiểm tra y tế để bảo 
đảm sức khỏe người tiêu dùng và phòng, chống dịch. 

Chiều ngày 04/6/2021, xe chở quả vải từ Bắc Giang 
về giao hàng tại trụ sở May 10. Không quản ngại nắng 
nóng, đại diện công đoàn các đơn vị vui vẻ, nhiệt tình ra 
xe nhận vải của đơn vị mình về cấp phát cho từng người 
lao động theo số lượng đăng ký mua, bởi đây là việc làm 
hết sức ý nghĩa và nhân văn.

Hào hứng tham gia chương trình chung tay hỗ trợ 
tiêu thụ nông sản cho bà con nơi chôn rau cắt rốn của 
mình, ông Nguyễn Văn Hào - Chủ tịch Công đoàn XN 
Veston Hà Nội chia sẻ: “Hiện nay dịch bệnh diễn biến 
phức tạp trên toàn quốc, đặc biệt tại tỉnh Bắc Giang. 
Đối với người dân của tỉnh Bắc Giang không những phải 

căng mình để lo chống dịch bệnh, bên cạnh đó họ còn 
rất lo lắng về việc tiêu thụ vải thiều. Hiện nay vải đã đến 
vụ chín rộ, nếu không thu hoạch kịp cũng như không 
thể bán được thì đây là một khó khăn rất lớn đối với 
người nông dân Bắc Giang. Ngay sau khi nhận được kế 
hoạch của Công đoàn TCT về việc mua ủng hộ người 
dân Bắc Giang vải thiều, là một cán bộ công đoàn, tôi đã 
triển khai tới toàn thể CBCNV trong XN Veston mua 
ủng hộ người dân và bản thân tôi cũng là người đăng 
ký trước. Tôi cũng mong muốn tất cả những người lao 
động chúng ta có nhiều điều kiện thuận lợi hơn, cố gắng 
mua thật nhiều nông sản để ủng hộ cho đồng bào, nhân 
dân ở vùng dịch”.

Trong bối cảnh dịch bệnh và tình trạng khó khăn 
trong giao thương, việc CBCNV May 10 chung tay tiêu 
thụ giúp bà con những trái vải chín không chỉ là sự sẻ 
chia, yêu thương khi cả nước hướng về vùng dịch Bắc 
Giang, mà đó còn là hành động hưởng ứng cuộc vận 
động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”n

NTT

Hỗ trợ tiêu thụ quả vải cho người dân Bắc Giang



13CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Trao quyết định bổ nhiệm ông Võ Xuân Trung - Giám đốc chi nhánh
May 10 tại Hà Tĩnh

LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP 
CHI NHÁNH MAY 10 TẠI HÀ TĨNH

Ngày 02/6/2021, 
tại khu Công nghiệp 
Vũng Áng I, phường 
Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ 
Anh, tỉnh Hà Tĩnh, 

Tổng công ty May 10 
tổ chức Lễ công bố 

quyết định thành lập 
Xí nghiệp May 10 - 

Hà Tĩnh.

Tham dự buổi lễ, có các ông: 
Nguyễn Trường Tiêu - Trợ lý 
Tổng giám đốc Tổng Công 

ty May 10; Võ Xuân Trung - Giám 
đốc XN May Hà Quảng; Trần Văn 
Minh - Giám đốc Công ty X19 miền 
Trung; Đặng Thăng Long - Giám 
đốc Công ty May Thăng Long 
Quảng Bình, cùng đại diện một số 
cán bộ của TCT May 10 tại Hà Nội 
và người lao động Chi nhánh XN 
May 10 - Hà Tĩnh.

Thực hiện chủ trương mở rộng 
phát triển hoạt động sản xuất kinh 
doanh về các địa phương và được 
sự phối hợp của Công ty X19 miền 
Trung, ngày 01/6/2021, HĐQT Tổng 
công ty May 10 đã có Quyết định 
về việc thành lập Chi nhánh tại tỉnh 
Hà Tĩnh.

 Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn 
Trường Tiêu - Trợ lý Tổng giám 
đốc Tổng Công ty May 10 cho biết: 
“Mục tiêu của TCT May 10 là trong 
một thời gian ngắn phải xây dựng dự 
án May 10 Hà Tĩnh với quy mô: Giải 
quyết việc làm và thu nhập ổn định 
cho 1.000 lao động là con em địa 
phương; sản xuất và xuất khẩu 5-8 

triệu sản phẩm may mặc/năm. Xây 
dựng XN May 10 Hà Tĩnh trở thành 
một điểm sáng trong lĩnh vực sản 
xuất công nghiệp của tỉnh, là cánh 
chim đầu đàn trong ngành may mặc 
của Khu công nghiệp Vũng Áng, 
góp phần xây dựng quê hương Hà 
Tĩnh ngày càng giàu đẹp”.

 Tại Lễ công bố thành lập, 
thừa ủy quyền của Tổng giám đốc 
Tổng Công ty May 10, ông Nguyễn 
Trường Tiêu đã trao quyết định bổ 
nhiệm ông Võ Xuân Trung - Giám 
đốc XN May Hà Quảng, kiêm 
nhiệm Giám đốc Chi nhánh May 10 
tại Hà Tĩnh.

 Phát biểu khi được nhận nhiệm 
vụ, ông Võ Xuân Trung - Giám 
đốc Chi nhánh May 10 tại Hà Tĩnh 
khẳng định: “Với niềm tin, trọng 
trách được giao phó, tôi ý thức đầy 
đủ hơn về nhiệm vụ sắp tới. Bản 
thân tôi sẽ cùng với tập thể CBCNV 
dự án May 10 Hà Tĩnh tạo nên 
một khối đoàn kết thống nhất, tận 
dụng tối đa nguồn lực hỗ trợ của 
Tổng công ty May 10 và XN May 
Hà Quảng để tập trung ổn định sản 
xuất, đào tạo công nhân đẩy nhanh 

sản xuất, bảo toàn chất lượng và sử 
dụng hiệu quả mọi nguồn lực. Tính 
toán để chi trả đảm bảo mức lương 
tối thiểu vùng và bù đủ 4.000.000 
đồng/lao động trong 3 tháng đầu 
khi dự án mới vận hành triển khai 
và đào tạo công nhân. Từ tháng thứ 
7 trở đi mức lương sẽ tính theo sản 
phẩm, đảm bảo thu nhập bình quân 
của người lao động, đạt từ 5.500.000 
đồng trở lên. Thực hiện đầy đủ các 
chế độ chính sách khác theo quy 
định của Luật Lao động và quy định 
của Tổng công ty May 10”.

 Để chi nhánh ngày càng phát 
triển, bên cạnh sự nỗ lực của 
CBCNV, Chi nhánh May 10 tại Hà 
Tĩnh rất mong tiếp tục nhận được 
sự giúp đỡ tạo điều kiện của Lãnh 
đạo địa phương và các cơ quan 
ban ngành. Việc mở rộng sản xuất, 
thành lập Chi nhánh tại Hà Tĩnh 
không chỉ là quy mô và chiến lược 
phát triển của May 10 mà còn giúp 
thị xã Kỳ Anh nói riêng, tỉnh Hà 
Tĩnh nói chung tăng sức bật về kinh 
tế, đảm bảo an sinh xã hộin

NTT
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EVNNPT:

LƯỚI ĐIỆN TRUYỀN TẢI

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ,

NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN HÀNH

Được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) giao thí điểm triển 
khai nhiều ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý vận hành lưới điện 
truyền tải, thời gian qua, Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2) đã tăng cường 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào các hoạt động sản xuất của 
Công ty và đã mang lại hiệu quả thiết thực.

ỨNG DỤNG THIẾT BỊ BAY 
ĐỂ NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO 
ĐỘNG

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 
của Tập đoàn Điện lực Quốc gia 
Việt Nam (EVN) và EVNNPT về 
việc đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng công nghệ mới vào quản 
lý, vận hành, nhằm nâng cao hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, tăng năng 
suất lao động, từ năm 2017, PTC2 
đã triển khai nghiên cứu, ứng dụng 
thiết bị bay flycam trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện truyền 
tải. Những ứng dụng này đã giúp 
giảm mức độ nặng nhọc, nâng cao 
tính an toàn và hiệu quả, năng suất 
cho người lao động.

Ông Trần Thanh Phong - Giám 
đốc PTC2 cho biết: Từ năm 2019, 
Công ty đã triển khai đồng bộ đến 
tất cả các đơn vị trực thuộc ứng 
dụng thiết bị bay trong công tác 
kiểm tra lưới điện và hỗ trợ công tác 
giám sát thi công, nghiệm thu các 
công trình truyền tải điện. Từ tháng 
3/2020 đến nay, PTC2 đã triển khai 
ứng dụng thiết bị bay kiểm tra định 
kỳ ngày được 1.100 km đường dây 
(ĐZ) 220 kV, 500 kV với tổng thời 

gian bay 29.000 phút. Qua đó, đã 
góp phần giảm mức độ nặng nhọc, 
nâng cao tính an toàn, hiệu quả và 
năng suất cho người lao động. Bởi 
CBCNV không còn phải trèo cao, 
tiếp xúc thiết bị mang điện với điện 
từ trường lớn, di chuyển trên các địa 
hình hiểm trở khó khăn, tiếp cận với 
các loại động thực vật nguy hiểm, 
cũng như kiểm tra các khu vực sạt 
lở nguy hiểm, hoặc bị chia cắt khi 
có bão lũ. Mặt khác, ứng dụng công 

nghệ này có thể ghi nhận thực tế 
hiện trạng bằng hình ảnh chất lượng 
tốt, góc quan sát rõ, giúp thông tin 
phân tích đánh giá chính xác hơn và 
nhất là không yêu cầu cắt điện khi 
kiểm tra ĐZ.

Ông Trần Thanh Phong phân 
tích: Khi áp dụng thiết bị bay không 
người lái trong quản lý vận hành 
ĐZ, theo tính toán sơ bộ, bình quân 
để kiểm tra 01 km ĐZ 500 kV, thực 
hiện theo cách truyền thống mất 

 THU HÀ

PTC2 ứng dụng flycam trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải
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0,52 công, thực hiện bằng Flycam 
mất 0,25 công, giảm 0,27 công 
(52,38%). Cùng với đó, ứng dụng 
thiết bị bay đã và đang hỗ trợ tốt 
cho công tác giám sát thi công các 
công trình truyền tải điện kiểm tra, 
giám sát nghiệm thu công tác lắp 
dựng cột, kiểm tra dây dẫn, phụ 
kiện, hành lang tuyến… các công 
trình 220 kV, 500 kV. Không những 
vậy, ứng dụng thiết bị bay giúp tầm 
soát chặt chẽ tình trạng kỹ thuật của 
lưới điện từ trên cao và tại những 
nơi mắt thường con người không thể 
nhìn thấy được. 

HIỆU QUẢ TỪ HỆ THỐNG 
CAMERA GIÁM SÁT ĐZ

Một ứng dụng khác cũng đã 
và đang mang lại hiệu quả cao cho 
EVNNPT nói chung và PTC2 nói 
riêng là lắp đặt hệ thống camera 
giám sát ĐZ. Theo đó, nhận thấy khả 
năng áp dụng của camera ĐZ đối với 
công tác giám sát ĐZ từ xa ở một 
số vị trí cột có địa hình phức tạp dễ 
sạt lở móng cột, khu vực có nguy cơ 
cháy rừng cao, PTC2 đã triển khai 
lắp đặt camera tại tất cả các Truyền 
tải điện trực thuộc từ năm 2020. 

Đến nay, trên lưới điện, PTC2 đã 
lắp đặt được 31 camera quan sát trên 
các tuyến ĐZ thuộc các Truyền tải 
điện của Công ty. Các camera này 
đều được kết nối về Phòng Điều độ 
của Công ty để các phòng chức năng, 
cũng như Lãnh đạo Công ty theo dõi 
hiện trạng và chỉ đạo xử lý từ xa khi 
có các bất thường trên tuyến ĐZ.

Ông Trần Thanh Phong - Giám 
đốc PTC2 đánh giá: “Camera có 
tầm quan sát rộng nên có thể giúp 

con người theo dõi từ xa một cách 
dễ dàng, qua đó sẽ phát hiện và 
đánh giá chính xác được những bất 
thường phát sinh trên tuyến như: 
Cháy gần hành lang, sạt lở đất móng, 
phương tiện qua lại hay những hoạt 
động sản xuất gần ĐZ có khả năng 
ảnh hưởng đến vận hành an toàn 
lưới điện. Cùng với đó là khả năng 
tiếp cận nhanh hiện trường đối với 
các vị trí ở khu vực bị ngập lụt chia 
cắt, từ đó giúp đơn vị nắm bắt được 
tình hình đoạn tuyến và có phương 
án chỉ đạo xử lý phù hợp. Mặt khác, 
với khả năng zoom tốt nên camera 
quan sát rõ được tình trạng cách 
điện, phụ kiện, thanh cột… tốt hơn 
so với mắt người nhìn mà không cần 
trèo lên cột.

Đặc biệt, camera có khả năng 
lưu trữ nên có thể truy xuất để 
phục vụ điều tra, phân tích đúng 
nguyên nhân khi có bất thường xảy 
ra trên tuyến. Điển hình như ngày 
18/9/2020, camera lắp tại vị trí cột 
6.512 ghi nhận được hình ảnh sét 
đánh gần ĐZ, qua đó giúp đơn vị 
nhận định chính xác nguyên nhân 
sự cố thoáng qua tại vị trí 6.513 ĐZ 
500 kV Bắc - Nam. Từ khi lắp đặt 
camera đến nay, PTC2 đã phát hiện 
được 35 vụ việc bất thường phát 
sinh có khả năng ảnh hưởng đến 
vận hành an toàn của ĐZ, qua đó có 
biện pháp xử lý phù hợp, đảm bảo 
vận hành an toàn lưới điệnn

PTC2 HIỆN ĐANG QUẢN LÝ VẬN HÀNH:
- 08 xuất tuyến ĐZ 500 kV với tổng chiều dài 1.951 

km;
 - 43 xuất tuyến ĐZ 220 kV với tổng chiều dài 1.967 

km;
 - 04 TBA 500 kV với tổng dung lượng MBA là 2.850 

MVA;
- 15 TBA 220 kV với tổng dung lượng MBA là 4.750 

MVA;
 - Tổng số lao động (tính đến 01/4/2021): 835 người.
- Lưới điện truyền tải đi qua 07 tỉnh, thành phố, gồm: 

Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, 
Quảng Nam, Quảng Ngãi và Kon Tum.

- Đặc điểm: Địa hình chủ yếu của các tuyến ĐZ bị 
chia cắt thành nhiều vùng từ rừng rậm, núi cao đến 
đồng bằng, sông hồ, ven biển, nhiều vị trí vượt đèo cao 
như Hải Vân, Lò Xo, Violak …

Hệ thống camera giám sát ĐZ truyền tải điện
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EVNNPC:

ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN AN TOÀN, 
ỔN ĐỊNH TRONG MÙA NẮNG NÓNG 2021

TẬP TRUNG BA NHÓM GIẢI PHÁP

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia nhận định, mùa Hè năm 
2021 sẽ có nhiều đợt nắng nóng kỷ lục với nền nhiệt độ ban ngày tại một số nơi 
có thể đạt ngưỡng 40 – 41 độ C, do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng 
trong thời gian tới sẽ tăng rất cao. Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định 
và liên tục phục vụ phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt của người dân trong 
cao điểm mùa nắng nóng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và 
đang tập trung triển khai ba nhóm giải pháp chính.

Số liệu thống kế của EVNNPC 
đến hết tháng 5 cho thấy, 
sản lượng điện thương phẩm 

của toàn Tổng công ty đạt 30,904 
tỷ kWh, tăng trưởng 12,39% so với 
cùng kỳ năm 2020. Dự kiến vào 
những ngày nắng nóng cực đoan 
trong những tháng sắp tới tại miền 
Bắc, phụ tải cực đại Pmax của 
EVNNPC có thể đạt ngưỡng từ 
14.100 - 14.500 MW, cao hơn năm 
2020 xấp xỉ ngưỡng 2.500 MW do 
các nhà máy và hộ gia đình trên địa 
bàn Tổng công ty quản lý sử dụng 
nhiều thiết bị làm mát. Điều này sẽ 
tạo ra những áp lực lớn trong công 
tác đảm bảo cấp điện đối với ngành 
Điện miền Bắc.

Tuy nhiên, do sớm lường trước 
được nhu cầu sử dụng điện của 
khách hàng sẽ tăng cao trong mùa 
nắng nóng, EVNNPC đã đưa ba 
nhóm giải pháp chính và chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc chuẩn bị cho 
mùa nắng nóng 2021 với tinh thần 
“Chủ động, sẵn sàng ở mức cao 
nhất để ứng phó kịp thời khi xảy ra 
tình trạng thời tiết cực đoan trên hệ 
thống điện”. Theo đó, trong nhóm 

các giải pháp về quản lý kỹ thuật 
vận hành, EVNNPC  đã yêu cầu các 
Công ty Điện lực thành viên xây 
dựng phương thức vận hành tối ưu, 
phù hợp với lưới điện hiện hữu và 
phụ tải tiêu thụ; Tập trung khai thác, 
trang bị các công cụ, dụng cụ hiện 
đại phục vụ công tác quản lý vận 
hành, nhằm phát hiện sớm các nguy 
cơ sự cố và sửa chữa, bảo dưỡng 
lưới điện hotline để nâng cao độ tin 
cậy cung cấp điện. Đồng thời, Tổng 
công ty cũng tiến hành hoán đổi các 

máy biến áp (MBA) phân phối có 
gam công suất lớn hiện đang mang 
tải thấp cho các MBA công suất 
nhỏ đã đầy tải; Lắp đặt bổ sung 
các MBA phân phối bằng nguồn 
vật tư dự phòng; Thực hiện cân 
pha trên lưới điện hạ thế và thay 
thế các ATM có khả năng mang tải 
lớn hơn. Mặt khác, EVNNPC cũng 
chỉ đạo các đơn vị lập phương án 
cấp điện theo các chế độ vận hành 
và phương án cấp điện trong trường 
hợp thời tiết cực đoan …

TUẤN ANH

 EVNNPC ứng dụng công nghệ sửa chữa điện hotline
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Đối với nhóm giải pháp trong 
công tác đầu tư xây dựng, EVNNPC 
thực hiện đầu tư các đường dây, 
trạm biến áp mới, cải tạo nâng cao 
khả năng truyền tải để đáp ứng 
nhu cầu phụ tải tăng trưởng mới và 
san tải cho lưới điện hiện hữu. Bên 
cạnh đó, Tổng công ty cũng hoàn 
thiện các hệ thống mạch vòng, vận 
hành song song các MBA để từng 
bước đảm bảo chế độ N-1 (sự cố 1 
phần không gây mất điện). Dự kiến 
trong năm 2021, EVNNPC sẽ hoàn 
thành 38 dự án nâng công suất và 
lắp thêm MBA thuộc lưới điện 110 
kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung 
cấp điện cho toàn miền Bắc. Hiện 
nay, Tổng công ty đã đẩy nhanh các 
chương trình tự động hóa, đa chia 
- đa nối (MDMC), tự động hóa lưới 
điện trung áp DMS (kết nối thiết 
bị recloser, LBS về TTĐK, chia sẻ 
dữ liệu từ TTĐKX về các Điện lực 
cấp 4). Lũy kế đến hết tháng 3/2021, 
EVNNPC đã cải tạo và vận hành 
214 TBA không người trực trên 
tổng số 270 TBA đang vận hành; 
Hoàn thành công tác kết nối Re/
LBS trước ngày 30/4/2021 và triển 
khai chương trình tự động hóa mạch 
vòng trung áp tại các đơn vị trong 
tháng 5/2021… qua đó, đã góp phần 
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện 
trên toàn miền Bắc.

Về nhóm kinh doanh dịch vụ 

khách hàng, EVNNPC đã và đang 
tích cực áp dụng công nghệ mới 
như: Thay thế công tơ cơ khí bằng 
công tơ điện tử; Triển khai chương 
trình ghi chỉ số bằng camera chụp 
ảnh kết hợp với máy tính bảng để 
ghi chỉ số đối với công tơ cơ khí; 
Số hóa hợp đồng mua bán điện 
sinh hoạt… Tính đến hết quý I/2021, 
tổng số công tơ điện tử bán điện có 
khả năng thu thập dữ liệu từ xa mà 
Tổng công ty đã lắp đặt đạt trên 4,6 
triệu chiếc, chiếm tỷ lệ 43,88%. Việc 
ứng dụng công tơ điện tử đo xa vào 
quản lý vận hành lưới điện sẽ mang 
lại nhiều lợi ích thiết thực như: Sản 
lượng điện được chốt tự động một 
cách chính xác, làm giảm nguy cơ 
sai sót, nhầm lẫn trong quá trình ghi 
chỉ số, từ đó công tác tính hóa đơn 
tiền điện được thực hiện kịp thời; 
Số liệu công tơ đo đếm thu thập 
từ xa cũng giúp giám sát chất lượng 
điện năng; Thuận tiện cho việc tính 
toán và cải thiện các chỉ tiêu độ tin 
cậy cung cấp điện; Giám sát tình 
trạng vận hành của trạm biến áp…

Bên cạnh ba nhóm giải pháp 
đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn 
định trong mùa nắng nóng 2021 nêu 
trên, EVNNPC cũng đã và đang yêu 
cầu các đơn vị thực hiện nghiêm 
việc tiết kiệm điện và tuyên truyền 
tiết kiệm điện trong nhân dân. Cụ 
thể, Tổng công ty đã phát động 

phong trào thi đua tiết kiệm điện tại 
nơi làm việc cũng như tại gia đình 
đối với toàn thể CBCNV-LĐ. Đồng 
thời, đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền tới các hộ gia đình sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả 
bằng cách sử dụng các sản phẩm, 
thiết bị có dán nhãn năng lượng; Sử 
dụng các sản phẩm đèn LED thay 
thế bóng đèn sợi đốt; Tắt bớt các 
thiết bị điện không cần thiết; Điều 
chỉnh điều hòa ở chế độ phù hợp từ 
26 độ C trở nên và hạn chế sử dụng 
nhiều thiết bị điện cùng một lúc vào 
giờ cao điểm;…

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng 
giám đốc EVNNPC cho biết: Tổng 
công ty đang nỗ lực ở mức cao nhất 
để đảm bảo cung ứng điện an toàn, 
ổn định cho khách hàng trong mùa 
nắng nóng tới. Đặc biệt, để hỗ trợ 
việc đảm bảo cung ứng điện an toàn 
tại các tỉnh, thành khu vực phía 
Bắc, bắt đầu từ trưa ngày 02/6/2021, 
EVNNPC đã chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc có trụ sở đóng trên địa bàn 
thành phố Hà Nội và 100% các đơn 
vị thành viên, bao gồm 27 Công ty 
Điện lực tỉnh/thành phố, hơn 300 
đơn vị Điện lực cấp 04 thực hiện 
tiết giảm 100% lượng điện năng sử 
dụng trong việc chiếu sáng tại công 
sở, khu vực sân, hành lang,… và tiết 
giảm ít nhất 50% lượng điện dùng 
cho điều hòa, thiết bị làm mát. Thay 
vào đó, các đơn vị tận dụng tối đa 
ánh sáng và gió tự nhiên tại văn 
phòng làm việc, thực hiện tiết kiệm 
triệt để điện năng tại nơi làm việc và 
sinh hoạt gia đình.

Tin rằng, với sự chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt của Ban Lãnh đạo 
Tổng công ty, cũng như tinh thần 
chủ động của CBCNV-LĐ các Công 
ty Điện lực trong việc đưa ra những 
giải pháp cấp bách nhằm đối phó 
với tình hình thời tiết nắng nóng 
trong thời gian tới, EVNNPC sẽ 
không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
SXKD, quản lý vận hành lưới điện 
an toàn mà còn đáp ứng đủ nhu 
cầu sử dụng điện của khách hàng và 
phát triển KT-XHn

EVNNPC đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng công suất MBA nhằm   
chống quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng
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PC HẢI PHÒNG:

TĂNG CƯỜNG CÁC GIẢI PHÁP 
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐIỆN AN TOÀN, ỔN ĐỊNH 

PHỤC VỤ BẦU CỬ CÁC CẤP THÀNH CÔNG

Để phục vụ cuộc Bầu cử Đại 
biểu Quốc hội khóa XV 
và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 23/5/2021, 
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 
Phòng (PC Hải Phòng) và các Đơn vị 
thành viên đặt quyết tâm chính trị 
cao nhất với mục tiêu hoàn thành 
tốt nhất nhiệm vụ bảo đảm cung 
cấp điện an toàn, ổn định. 

TĂNG CƯỜNG GIẢI PHÁP 
QUẢN LÝ ĐẢM BẢO CUNG ỨNG 
ĐIỆN PHỤC VỤ BẦU CỬ

Để hoàn thành tốt nhất nhiệm 
vụ chính trị được giao, bảo đảm 
cung cấp điện an toàn, ổn định diễn 
ra trong ngày bầu cử, PC Hải Phòng 

đã yêu cầu các Đơn vị thành viên 
lập và thực hiện kiểm tra, củng cố 
lưới điện, nguồn điện. Đồng thời, 
yêu cầu các Điện lực phối hợp chặt 
chẽ với các cấp chính quyền, công 
an, quân đội tại địa phương rà soát, 
xây dựng và triển khai các phương 
án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn, 
phòng chống cháy nổ cho các công 
trình điện, trụ sở cơ quan, khu dân 
cư... Căn cứ vào tình hình cụ thể tại 
địa phương, các đơn vị ngành Điện 
chủ động xem xét, bố trí tăng cường 
lực lượng bảo vệ, thanh niên xung 
kích ứng trực trước, trong và sau các 
ngày diễn ra bầu cử.

Công ty cũng chỉ đạo Trung tâm 
Điều khiển xa lập phương thức vận 

hành, xử lý kịp thời các tình huống 
trên hệ thống điện, đồng thời, thông 
báo cho các đơn vị phát điện bảo 
đảm mức độ sẵn sàng cao nhất để 
đáp ứng khi hệ thống yêu cầu huy 
động. Các đơn vị phát điện cần bảo 
đảm sẵn sàng khả dụng các tổ máy, 
chuẩn bị đầy đủ nhiên liệu, đáp ứng 
phương thức vận hành và dự phòng 
nguồn điện theo yêu cầu của Trung 
tâm Điều khiển xa.

Đặc biệt, hiện nay dịch bệnh 
Covid-19 đang có những diễn biến 
hết sức phức tạp, PC Hải Phòng giao 
các đơn vị nghiêm túc triển khai các 
phương án theo từng kịch bản ứng 
phó, thực hiện nghiêm theo các yêu 
cầu của Ban Chỉ đạo phòng chống 

HOÀNG TRƯỜNG

Điện lực Thủy Nguyên thực hiện các phương án đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục phục vụ công tác bầu cử



19CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

dịch của Công ty, đồng thời luôn 
tuân thủ thực hiện theo yêu cầu 5K 
của Bộ Y tế tại trụ sở làm việc và 
các địa điểm có công trình điện...

Ngày 23/5, được coi là ngày nắng 
nóng, trong thời gian diễn ra bầu cử, 
các đơn vị đã không thực hiện các 
công việc trên lưới có cắt điện gây 
ảnh hưởng đến cung cấp điện cho 
khách hàng, trừ trường hợp buộc 
phải cắt điện để xử lý sự cố. Tổ chức 
trực tăng cường lãnh đạo, lực lượng 
trực vận hành, sửa chữa điện, chuẩn 
bị đầy đủ vật tư, thiết bị, hệ thống 
thông tin liên lạc và phương tiện đi 
lại, sẵn sàng xử lý nhanh các hư hỏng 
và sự cố phát sinh. Trong phương án 
cấp điện, ngoài nguồn từ lưới điện 
đều có nguồn diesel dự phòng khi có 
sự cố lưới điện.

Công ty Điện lực Hải Phòng 
cũng yêu cầu tất cả các đơn vị thành 
viên đặc biệt lưu ý bảo đảm điện 
cao nhất cho các địa điểm bỏ phiếu, 
kiểm phiếu, các địa điểm quan trọng 
như trụ sở UBND Thành phố, trụ 
sở UBND các quận, huyện, các địa 
điểm diễn ra các hoạt động chính 
trị, văn hóa chào mừng bầu cử. Các 
đơn vị quản lý vận hành lưới điện 
thường xuyên tổ chức tuyên truyền 

và phối hợp với cơ quan chức năng 
địa phương ngăn ngừa và xử lý 
nghiêm các trường hợp thả diều, 
bắn pháo giấy tráng kim loại, hoặc 
ném các vật lên đường dây, vi phạm 
hành lang an toàn đường dây gây 
nguy cơ xảy ra sự cố lưới điện.

CHÚ TRỌNG QUẢN LÝ HỆ 
THỐNG ĐO ĐẾM VÀ BÁN ĐIỆN 

  Để đảm bảo cung ứng đủ điện 
an toàn, liên tục, đem lại hiệu quả 
cao trong sản xuất kinh doanh, PC 
Hải Phòng đã xác định tầm quan 
trọng của công tác quản lý hệ thống 
đo đếm điện năng, nên từ những 
tháng đầu năm 2021 Công ty Điện 
lực Hải Phòng đã lập kế hoạch và 
chỉ đạo các đơn vị triển khai ngay 
việc kiểm tra hệ thống đo đếm điện 
năng bán điện cho khách hàng.   

Đối với các TBA chuyên dùng, 
các Điện lực căn cứ các số liệu đã 
thu thập được trên hệ thống đo xa 
GPRS, cùng với việc khách hàng 
tự đăng ký trên phần mềm quản 
lý khách hàng của Công ty Điện 
lực Hải Phòng; Điện lực đã khoanh 
vùng xác định các khách hàng sử 
dụng có công suất chênh lệch cao 
với đăng ký để kiểm tra trước. Nội 
dung kiểm tra kết hợp việc kiểm tra 

tình trạng hoạt động của thiết bị 
đo đếm điện năng, kiểm tra niêm 
phong hàng kẹp dây mạch nhị thứ 
và bọc công tơ, kiểm tra công suất 
đăng ký trong Hợp đồng mua bán 
điện và công suất thực tế. 

Đối với các TBA công cộng, các 
Điện lực kết hợp việc chuẩn hóa 
thông tin khách hàng để  kiểm tra 
toàn diện tại các TBA công cộng 
được chuẩn hóa.        

Với việc quản lý hơn 300 trạm 
biến áp chuyên dùng và 146 trạm 
biến áp công cộng bán điện cho 
khách hàng, đến hết quý II/2021, 
Công ty đã cơ bản thực hiện kiểm 
tra xong hệ thống đo đếm điện năng 
bán điện cho các TBA chuyên dùng 
và TBA công cộng.

Trong thời gian tới, các Điện 
lực tiếp tục kiểm tra toàn bộ tình 
trạng hộp công tơ bán điện cho 
khách hàng tại các TBA công cộng 
đảm bảo sự toàn vẹn của chì niêm 
kiểm định, dấu niêm phong hộp 
bảo vệ, hộp đấu dây công tơ, góp 
phần nâng cao công tác quản lý hệ 
thống đo đếm điện năng của Công 
ty Điện lực Hải Phòng, góp phần 
thực hiện công việc chuyển đổi số 
của ngành Điệnn

Chú trọng quản lý thiết bị đo đếm điện năng
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CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN:

TẠO XUNG LỰC KÍCH HOẠT 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI BỀN VỮNG 
CHO VÙNG ĐẤT THÁP CHÀM

ĐÓNG VAI TRÒ TIÊN PHONG, 

Về Ninh Thuận hôm nay, cảm giác 
về một vùng đất Duyên hải Nam –
Trung Bộ nắng nung, cát bỏng đã trôi 
vào dĩ vãng. Bên cạnh những Tháp 
Chàm huyền thoại là bát ngát vườn 
nho mọng chín, trĩu quả, những ruộng 
muối công nghiệp trắng xóa bội thu, 
những nhà kính thủy canh với đủ loại 
rau, trái sum suê vươn ra thị trường 
trong và ngoài nước.

Trong quá trình bứt phá vươn 
lên, Ninh Thuận hôm nay đã 
trở thành một trong những 

trung tâm năng lượng quốc gia với 
những dự án điện tái tạo quy mô 
lớn, tạo ra động lực mới cho phát 
triển kinh tế - xã hội, trở thành “bà 
đỡ” cho ngành Công Thương tỉnh 
nhà sánh vai cùng cả nước, góp 
phần vào thành công ấy phải kể đến 
vai trò của Công ty Điện lực Ninh 
Thuận (PC Ninh Thuận).

TỪ NỖ LỰC VƯỢT KHÓ

PC Ninh Thuận được thành lập 
từ tháng 4/1992, là đơn vị thành 
viên trực thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Nam (EVNSPC). Trong 
những ngày đầu thành lập, Công 
ty gặp không ít khó khăn, với một 
hệ thống lưới điện cũ chắp vá, cơ 
sở vật chất thiếu thốn lạc hậu, đội 
ngũ CBNV của PC Ninh Thuận vừa 

thiếu lại vừa yếu, sự cố lưới điện xảy 
ra liên tục, điện áp không đảm bảo, 
tổn thất điện năng cao.

Song, với quyết tâm chính trị 
cao trong chỉ đạo của EVNSPC, 
lãnh đạo PC Ninh Thuận với sự 
năng động, sáng tạo trong công 
tác điều hành, từng bước khai thác 
hiệu quả các tiềm năng, phát huy lợi 
thế, tranh thủ mọi sự hỗ trợ, giúp 
đỡ của ngành Điện, các nguồn lực 
trong và ngoài tỉnh để xây dựng và 
phát triển.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Ninh 
Thuận đã có một cơ sở hạ tầng điện 
tương đối bề thế với 1.432,3 km đường 
dây trung áp; 1.168,6 km đường dây 
hạ áp; 256,59 km đường dây 110 kV; 
3.252 trạm biến áp phân phối, với 
tổng dung lượng là 809.183 kVA và 25 
trạm biến áp 110 kV, với tổng dung 
lượng 1334 MVA. Số xã, phường có 

điện trong toàn tỉnh là 65/65 đạt tỷ 
lệ 100%, số thôn, khu phố có điện là 
403/403 (đạt 100%), tỷ lệ số hộ dân có 
điện: 182..084 (đạt 100%) kể cả các hộ 
dân nông thôn, miền núi. Có thể nói, 
PC Ninh Thuận trở thành một trong 
những đơn vị thuộc EVNSPC có tiêu 
chí sử dụng điện đạt 100%. Năm 2020, 
với việc hoàn thành xuất sắc các chỉ 
tiêu KTKT và kinh doanh bán điện, 
PC Ninh Thuận đã vươn lên dẫn đầu 
thi đua các Công ty Điện lực trực 
thuộc EVNSPC.

4 tháng đầu năm 2021, trong 
điều kiện cùng cả nước phòng 
chống dịch Covid-19,  sản lượng 
điện thương phẩm của PC Ninh 
Thuận vẫn đạt 219,6 triệu kWh, 
trong đó phục vụ cho ngành công 
nghiệp - xây dựng 56,5 triệu kWh. 

  Tỉnh Ninh Thuận đã bứt phá 
vươn lên thu hút 59 dự án điện tái 

VĂN THUẬN Trụ sở PC Ninh Thuận
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tạo với tổng vốn đăng ký đầu tư 
101.022 tỷ đồng; Đến cuối năm 2020, 
nhiều dự án đẩy nhanh tiến độ hoàn 
thành, với 41 dự án tổng quy mô 
công suất 2.731 MW đã đưa vào vận 
hành thương mại. Trong đó có 32 
dự án điện mặt trời được vận hành, 
tổng công suất 2.223 MW; 03 dự án 
điện gió với tổng công suất 229 MW, 
06 dự án thủy điện tổng công suất 
279 MW, tổng sản lượng điện phát 
khoảng 4.000 triệu kWh, tăng hơn 
8,9 lần so với năm 2010, góp phần 
phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh.

Ngoài ra, Ninh Thuận cũng 
đang triển khai dự án điện khí LNG 
Cà Ná giai đoạn 1 với công suất 
1.500 MW vào quy hoạch điện VII 
điều chỉnh và dự kiến đưa vào vận 
hành giai đoạn năm 2025-2026.

ĐẾN NHỮNG QUẢ NGỌT ĐẦU 
MÙA

 Đầu tư cho công nghiệp điện, 

nhưng hiệu quả không chỉ là kinh 
doanh điện năng. Bởi sản phẩm điện 
là nguyên liệu đầu vào của nền kinh 
tế. Nền kinh tế Ninh Thuận đã thật 
sự khởi sắc và thay đổi mạnh mẽ. 
Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội 
qua từng giai đoạn luôn đạt ở mức 
cao; đặc biệt có năm tăng trưởng 
kinh tế đạt trên 14,2% là tiền đề để 
Ninh Thuận hướng đến mục tiêu 
phát triển nhanh và bền vững, góp 
phần đẩy nhanh tiến trình CNH, 
HĐH.

Năm 1992, tổng sản phẩm GDP 
trên địa bàn tỉnh chỉ đạt 585,7 tỷ 
đồng, qua gần 30 năm, GDP đã tăng 
lên 19.557 tỷ đồng, gấp hơn 33,4 lần 
so với năm 1992, tốc độ tăng trưởng 
bình quân giai đoạn 1993 - 2020 đạt 
13,4%/năm; Giá trị gia tăng ngành 
công nghiệp tăng bình quân 14,7%/
năm, trong đó, năm 2020 giá trị sản 
xuất đạt 8.969 tỷ đồng, tăng hơn 62 
lần so với năm 1992.

Hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho 
phát triển công nghiệp ngày càng 
được chú trọng phát triển: Năm 
1998, trên địa bàn tỉnh chỉ có 01 
CCN Tháp Chàm, với quy mô 50 
ha, đến nay đã hình thành và quy 
hoạch 04 KCN và 04 CCN, với tổng 
diện tích trên 1.830 ha, trong đó có 
02 KCN và 01 CCN đã đi vào hoạt 
động; đã thu hút được 39 dự án đầu 
tư vào SXKD; các doanh nghiệp 
trong các KCN, CCN tạo việc làm 
ổn định trên 3.500 lao động.

Song song với phát triển các 
khu, CCN, các làng nghề tiểu thủ 
công nghiệp được khuyến khích và 
hỗ trợ phát triển; xây dựng nhiều 
mô hình làng nghề truyền thống 
gắn với phát triển du lịch, góp phần 
bảo tồn nền văn hóa dân tộc: Gốm 
Bàu Trúc, dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp 
và Chung Mỹ, dệt chiếu cói An 
Thạnh..., đồng thời duy trì và phát 
triển các ngành nghề truyền thống 
có lợi thế của tỉnh nước mắm, rượu 
nho, thủy sản...

NGÀNH ĐIỆN NINH THUẬN 
TRONG TẦM NHÌN MỚI

Theo kết quả xếp hạng Chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
năm 2020, tỉnh Ninh Thuận đạt 
63,44 điểm, đứng thứ 32/63 tỉnh, 
thành phố trong cả nước, tăng 5 
bậc so với năm 2019. Điều đó mở 
ra cho ngành Công Thương Ninh 
Thuận tầm nhìn mới hướng về các 
Hiệp định EVFTA, TPTPP, RCEP... 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Ninh 
Thuận lần thứ XIV đề ra các chỉ tiêu 
chủ yếu về kinh tế là: Tốc độ tăng 
tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP theo 
giá so sánh năm 2010) đạt 10 - 11%/
năm. Thu ngân sách trên địa bàn 
đến năm 2025 đạt 6.400 - 6.500 tỷ 
đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp 
giai đọan 2021 - 2025 tăng 17 - 18%; 
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 
thu dịch vụ giai đoạn 2021 - 2025 
tăng từ 15 - 16%..

Ngành điện Ninh Thuận tự hào 
đã, đang và sẽ đảm nhận vai trò 
động lực cho CNH, HĐH trên quê 
hương Tháp Chàm đầy nắng và gión

Lãnh đạo PC Ninh Thuận khen thưởng 6 tập thể lập thành tích xuất sắc 
năm 2020

Ninh Thuận đã phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, hình thành 
trung tâm năng lượng tái tạo của tỉnh
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PC YÊN BÁI

CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ
CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG 
THIÊN TAI NĂM 2021

 Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, năm 2021 
sẽ có khoảng 10 - 12 cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến nước ta. 
Trong đó, có khoảng từ 3 - 4 cơn bão có hoàn lưu ảnh hưởng tới thời tiết tỉnh 
Yên Bái. Các trận mưa, lũ lớn có thể xảy ra và khả năng sạt lở, lũ quét ở các 
sông, suối sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công ty Điện lực Yên Bái (PC 
Yên Bái).

Vì vậy, để hạn chế thiệt hại 
đến mức thấp nhất do thiên 
tai gây ra, Công ty đã chủ 

động lập kế hoạch và đề ra nhiều 
giải pháp nhằm phòng chống thiên 
tai, đảm bảo vận hành lưới điện an 
toàn trong mùa mưa bão.

Hiện nay, PC Yên Bái đang thực 
hiện nhiệm vụ cung ứng điện năng 
cho 09 huyện, thị xã và thành phố 
với trên 230.000 khách hàng sử dụng 
điện. Do địa hình của tỉnh chủ yếu 
là đồi núi, cao dần từ Đông Nam 
lên Tây Bắc nên khi vào mùa mưa 
bão sẽ có rất nhiều điểm tại khu vực 
thành phố Yên Bái và các huyện: 
Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trạm 
Tấu… đứng trước nguy cơ cao xảy 
ra thiên tai. Đặc biệt, nhiều trạm 
biến áp, đường dây sẽ nằm trong 
vùng chịu tác động mạnh nhất của 
các hình thái thời tiết cực đoan. 
Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho CBCNV, an toàn điện cho 
người dân, cũng như hạn chế thấp 
nhất thiệt hại về tài sản do thiên 
tai, bão lụt gây ra, PC Yên Bái đã 
chủ động lập kế hoạch và triển khai 
đồng bộ các giải pháp có hiệu quả 
trong công tác phòng chống thiên 

tai nhằm phù hợp với tình hình, đặc 
điểm của từng địa phương trên địa 
bàn tỉnh.

Theo đó, Công ty đã kiện toàn 
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai 
và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) 
do ông Cao Bình Định - Giám đốc 
Công ty làm Trưởng Ban chỉ đạo. 
Đồng thời, xây dựng các phương án 
phòng chống tiên tai; Thành lập Đội 
xung kích và nghiêm chỉnh tổ chức 
diễn tập theo các tình huống giả 

định. Cùng với đó, Công ty cũng đã 
chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã, 
thành phố tổ chức rà soát lưới điện 
để kịp thời phát hiện, khắc phục 
những khiếm khuyết, tồn tại trên 
lưới điện để vừa đáp ứng việc cung 
cấp điện năng, vừa nâng cao tính an 
toàn của hệ thống điện trong thời 
điểm xảy ra thiên tai, bão lũ. Mặt 
khác, PC Yên Bái cũng yêu cầu các 
Đơn vị trực thuộc phải chuẩn bị 
đầy đủ vật tư, thiết bị thay thế dự 

TUẤN ANH

 Điện lực thành phố Yên Bái diễn tập xử lý sự cố do mưa bão gây ra
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phòng, kịp thời xử lý khi sự cố xảy 
ra, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại 
về tài sản cho ngành Điện, cũng như 
bố trí lực lượng ứng trực để cấp điện 
trở lại một cách nhanh nhất và an 
toàn cho người dân.

Ngoài ra, để đảm bảo vận hành 
hệ thống lưới điện an toàn trong 
mùa mưa bão, Công ty đã tập trung 
chỉ đạo, đôn đốc các Điện lực kiểm 
tra các điểm xung yếu có khả năng 
sạt lở, ngập úng như: Các móng 
cột, móng néo gần các ta luy, gần 
bờ sông, bờ suối; Chuẩn bị phương 
án dùng đá hộc xây kè chân móng 
cột, móng néo, hoặc di chuyển các 
cột có khả năng mất an toàn trong 
mùa mưa bão đến vị trí khác an 
toàn hơn. Khi thiên tai xảy ra, PC 
Yên Bái thông báo ngừng cấp điện 
và thực hiện cắt điện cô lập các vị 
trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn 
để đảm bảo an toàn cho nhân dân. 
Đồng thời, Trung tâm Điều khiển 
xa, Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật 
và các Đơn vị bố trí phương án đảm 
bảo cung cấp điện cho Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN tỉnh Yên Bái, cũng 

như các phụ tải đặc biệt quan trọng 
trên địa bàn như: Bệnh viện, trạm 
bơm tiêu úng, trụ sở UBND,… và 
Ban PCTT&TKCN các địa phương.

Sau khi kết thúc thiên tai, tiểu 
ban PCTT&TKCN các Điện lực tổ 
chức phân công thành viên đi kiểm 
tra thực tế, đồng thời tổng hợp các 
thiệt hại để báo cáo Công ty theo 
thời gian quy định để triển khai 
công tác khắc phục hậu quả. Theo 
đó, các Đơn vị phải phối hợp chặt 
chẽ với chính quyền, Ban Chỉ huy 
PCTT&TKCN các địa phương để 
triển khai phương án khắc phục đã 
được phê duyệt. Đồng thời, huy 
động tối đa nguồn lực nội bộ, từ các 
đơn vị lân cận không bị ảnh hưởng 
do bão lũ, hoặc ít bị ảnh hưởng, 
huy động các nhà thầu trên địa bàn 
tham gia khắc phục hậu quả một 
cách nhanh nhất…

Ông Cao Bình Định - Giám 
đốc, kiêm Trưởng Ban chỉ huy 
PCTT&TKCN PC Yên Bái chia sẻ: 
Các hình thái thời tiết cực đoan 
như: Bão, mưa lũ khốc liệt, giông lốc 

mạnh… đang xuất hiện ngày càng 
nhiều. Do vậy, sự chuẩn bị kỹ càng 
cho việc ứng phó với thiên tai của 
PC Yên Bái là hết sức cần thiết. Hàng 
năm, Công ty đều chủ động kiện 
toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, 
trong đó, phân công công nhiệm 
vụ cụ thể cho từng thành viên và 
đề ra giải pháp ứng phó. Theo đó, 
Công ty yêu cầu các Điện lực trực 
thuộc phải đặc biệt quan tâm, củng 
cố và hoàn thiện sớm lưới điện ngay 
từ đầu năm, nhằm đảm bảo tính an 
toàn, cũng như nâng cao khả năng 
chống chịu của hệ thống lưới điện 
trước mùa mưa bão. Đặc biệt, PC 
Yên Bái yêu cầu các đơn vị thực 
hiện khắc phục hậu quả bão lũ, 
thiên tai theo phương châm “4 tại 
chỗ” nhằm xử lý kịp thời sự cố do 
thiên tai gây ra đối với hệ thống lưới 
điện. Khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ 
huy sẽ trực chỉ huy 24/24h để theo 
dõi, nắm bắt diễn biến thiên tai, 
đồng thời chỉ huy và điều động kịp 
thời nhân lực, vật tư, phương tiện 
dự phòng để khắc phục hậu quả 
nhanh nhấtn

 PC Yên Bái diễn tập khắc phục sự cố trạm biến áp do thiên tai gây ra
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HBT VIỆT NAM:

TIÊN PHONG CHẾ TẠO SẢN PHẨM MỚI
MÁY BIẾN ÁP THÔNG MINH    

Trong xu thế phát 
triển các giải pháp 

lưới điện thông minh, 
thời gian qua Công 

ty CP Sản xuất Biến 
thế HBT Việt Nam kết 

hợp với Công ty CP 
Nghiên cứu và Phát 

triển DNL ECO đã 
phát triển dòng sản 
phẩm máy biến áp 
(MBA) thông minh 

HBTSmart. Đây được 
coi là sản phẩm giúp 

HBT trở thành một 
trong những đơn vị 

tiên phong trong công 
nghệ MBA thông minh 

ở Việt Nam.

Có thể nói, giải pháp lưới điện thông minh đang 
trở thành xu thế phát triển chung của thế giới, 
trong đó có Việt Nam. Theo Quyết định số 

1670/QĐ - TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ, phát triển lưới điện thông minh tại Việt Nam sẽ 
góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhu cầu 
điện, khuyến khích sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động, giảm 
nhu cầu đầu tư vào phát triển nguồn và lưới điện. Đồng 

thời, lưới điện thông minh cũng giúp khai thác hợp lý 
các nguồn tài nguyên năng lượng, góp phần bảo vệ môi 
trường, phát triển kinh tế, xã hội bền vững.

Nắm bắt được xu thế đó, liên doanh HBT Việt Nam 
và DNL đã phát triển công nghệ giám sát, điều kiển và 
bảo vệ trạm biến áp (TBA) qua thiết bị đầu cuối với 
chuẩn giao thức IEC 60870-5-104 và app trên điện thoại 
thông minh, công nghệ này giúp khách hàng giám sát 
liên tục các thông số và các cảnh báo từ xa. Dòng sản 

NGUYỄN HOA
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phẩm HBTSmarts có nhiều tính năng nổi bật như: 

Chức năng giám sát: Hệ thống được trang bị chức 
năng giám sát từ xa trên phần mềm các chỉ tiêu như 
dòng điện; điện áp; công suất; tần số; nhiệt độ tại các 
đầu cực hạ thế; nhiệt độ trên thanh cái; nhiệt độ lớp 
dầu trên cùng; áp lực dầu trong máy; mức dầu; mức khí.

Chức năng cảnh báo: Ngoài các chức năng hiển thị 
giám sát còn có chức năng cảnh báo và gửi đi Trip máy 
cắt. Tất cả các giá trị của dòng điện; điện áp; công suất; 
tần số; nhiệt độ tại các đầu cực hạ thế; nhiệt độ trên 
thanh cái; nhiệt độ lớp dầu trên cùng; áp lực dầu trong 
máy; mức dầu; mức khí, đều có ngưỡng cảnh báo và 
Trip đi kèm.

Chức năng lưu trữ: Để khách hàng có thể điều tra 
công tác vận hành, điều tra sự cố thì tất cả các số liệu 
đo lường như dòng điện; điện áp; công suất; tần số; 
nhiệt độ tại các đầu cực hạ thế; nhiệt độ trên thanh 
cái; nhiệt độ lớp dầu trên cùng; áp lực dầu trong máy; 
mức dầu; mức khí đều được lưu trữ trên máy chủ sau 3 
tháng sẽ bị xóa.

Với các chức năng trên, đơn vị quản lý vận hành hệ 
thống điện có thể quản lý khai thác hệ thống điện một 
cách hiệu quả hơn theo hướng 4.0. 

Những năm gần đây, HBT Việt Nam đã không 
ngừng sáng tạo ra những sản phẩm nổi bật, tích hợp 
công nghệ thông minh, nhằm thoả mãn nhu cầu ngày 
càng cao của khách hàng. Đặc biệt, trong thời đại cách 
mạng công nghiệp 4.0, những giải pháp số thông minh 
luôn là ưu tiên của các doanh nghiệp, đối tác. Hiểu rõ 
điều đó, HBT Việt Nam luôn cam kết dòng sản phẩm 
HBTSmart có 100% chip nguồn (G7), có tùy biến tham 
số tính năng theo yêu cầu khách hàng. Vấn đề mã hóa 
dữ liệu truyền thông theo chuẩn và bảo mật thông tin 
dữ liệu truyền thông cũng được cam kết hoàn toàn. 

Theo ông Vũ Đăng Nghị - Chủ nhiệm Dự án, dòng 
sản phẩm này của HBT Việt Nam còn có nhiều chức 
năng tiên tiến khác như: Giúp quản lý số trạm không 
giới hạn với số lượng người truy cập lên tới 400 user 
theo phân cấp và đảm bảo tính bảo mật cao. Quản lý 
các trạm được lắp đặt theo từng vùng quản lý (theo từng 
điện lực thành viên). Lọc và phân loại theo từng nhóm 
cảnh báo (theo các mức: Mất tín hiệu, an toàn, cảnh báo 
mức 1, cảnh báo mức 2). Hệ thống có thể tìm kiếm và 
trỏ đến chính xác vị trí các trạm trên bản đồ; phát tín 
hiệu cảnh báo bằng tin nhắn đến số được đăng ký với 
từng trạm cụ thể; xuất báo cáo thống kê quản lý về hoạt 
động chung của tất cả các trạm.

Đây cũng là dòng sản phẩm phù hợp với triết lý kinh 
doanh mà Tổng giám đốc HBT Việt Nam Nguyễn Đăng 
Quân vẫn luôn tâm đắc. Đó là trong lĩnh vực sản xuất 

MBA, muốn chiếm lĩnh thị trường thì doanh nghiệp 
phải dám nghĩ, dám làm, đi trước một bước, không 
ngừng sáng tạo ra sản phẩm mới, giá trị mới. “HBT luôn 
không ngừng nỗ lực đổi mới chính mình, ứng dụng công 
nghệ thông minh để cung cấp những sản phẩm chất 
lượng nhất và dịch vụ hoàn hảo nhất với giá cả hợp lý 
nhất. Chúng tôi muốn góp phần giảm tổn thất điện năng 
cho ngành Điện dựa vào việc cung cấp cho khách hàng 
những sản phẩm an toàn chất lượng, hiệu suất cao, có 
tổn hao điện năng thấp”, ông Quân cho biết.

Trong những năm tới, xu thế chung của ngành Điện 
lực là phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, 
ứng dụng các công nghệ lưới điện thông minh. Nhận rõ 
tiềm năng to lớn ấy, HBT Việt Nam đã và đang nỗ lực 
tạo ra những sản phẩm tích hợp công nghệ thông minh 
4.0 để kịp thời cung cấp, định hướng phát triển của thị 
trường. Với sản phẩm HBTSmart này, HBT Việt Nam 
chính thức trở thành nhà sản xuất MBA số 1 Việt Nam 
về MBA phân phối thông minh, vượt qua những tên 
tuổi lớn trên thị trườngn

Bộ giám sát Trạm biến thế thông minh với nhiều tính 
năng nổi bật giúp khách hàng có thể giảm thời gian 
và chi phí kiểm tra thường xuyên hoạt động của tủ 
biến áp



26 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

CHI NHÁNH CÔNG TY CP 
BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

“DOANH NGHIỆP XANH”
TIÊU BIỂU XUẤT SẮC TOÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH- 
NỖ LỰC THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP 
ĐỂ SỚM VỀ ĐÍCH NĂM 2021

Chiều ngày 04/6/2021, tại thành phố Quy Nhơn, BQL Khu Kinh tế tỉnh Bình 
Định đã tổ chức trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp Xanh” cho các đơn vị thực 
hiện xuất sắc công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Chi nhánh Công ty CP Bia 
Sài Gòn - miền Trung (SG-MT) tại Quy Nhơn là một trong những đơn vị tiêu 
biểu xuất sắc nhiều năm liền đạt danh hiệu này. Đặc biệt, đơn vị còn trở thành 
điểm sáng trong thực hiện “mục tiêu kép”: Tích cực phòng, chống dịch và tăng 
trưởng sản xuất, kinh doanh, nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

TỪ MỘT NỀN TẢNG VỮNG CHẮC…

Chi nhánh Công ty CP Bia SG-MT tại Quy Nhơn 
được thành lập vào tháng 7/1994, với tên gọi ban đầu 
là Công ty Bia Quy Nhơn. Tháng 4/2006, Công ty trở 
thành thành viên của Tổng công ty Bia Rượu - Nước giải 
khát Sài Gòn (SABECO) và năm 2014 chính thức mang 
tên Chi nhánh Công ty CP Bia SG-MT tại Quy Nhơn.

Hơn 25 năm vượt khó hoàn thành nhiệm vụ, Chi 
nhánh Công ty CP Bia SG-MT tại Quy Nhơn đã từng 
bước phát triển lớn mạnh. Chỉ tính trong khoảng 5 năm 
(2015 - 2019), Chi nhánh đã đạt được những mốc son ấn 
tượng: Sản lượng sản xuất từ 51,64 triệu lít bia năm 2015 
tăng lên 59,55 triệu lít năm 2019 (tăng 15,32%); sản lượng 
tiêu thụ từ 52,01 triệu lít tăng lên 59,20 triệu lít (tăng gần 
14%); doanh thu từ trên 468 tỷ đồng tăng lên trên 596 
tỷ đồng (tăng 27,32%); lợi nhuận trước thuế từ 40,2 tỷ 
đồng tăng lên gần 72 tỷ đồng (tăng gần 78%); nộp ngân 
sách từ gần 197 tỷ đồng tăng lên gần 309 tỷ đồng (tăng 
gần 57%); thu nhập bình quân người lao động tăng từ 8,3 
triệu đồng lên 13,5 triệu đồng/người/tháng…

Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng dịch Covid -19,  song 
hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh vẫn giữ 
được ổn định và đạt được những kết quả khả quan. Kết 

quả, sản lượng tiêu thụ đạt 57,3 triệu lít; lợi nhuận trước 
thuế đạt 85 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 280,2 tỷ đồng…

Với những nỗ lực phấn đấu không ngừng, Chi nhánh 
Công ty CP Bia SG-MT tại Quy Nhơn đã được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 
giai đoạn (2016-2020).

VĂN THUẬN

Vận hành hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy
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SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG

…ĐẾN NỖ LỰC GIỮ VỮNG DANH HIỆU   
“DN XANH” VÀ THỰC HIỆN MỤC TIÊU KÉP

Là đơn vị sản xuất và kinh doanh sản phẩm đồ 
uống - thực phẩm, liên quan trực tiếp đến  sức khỏe 
con người, Chi nhánh Công ty CP Bia SG-MT tại Quy 
Nhơn ngoài việc phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu 
chí Nhà nước về an toàn lao động - PCCN, an ninh 
quốc phòng…, đặc biệt tiêu chí về an toàn thực phẩm 
và bảo vệ môi trường luôn được đặt lên hàng đầu. 
Lãnh đạo đơn vị phối hợp với tổ chức Công đoàn cùng 
cấp thống nhất đầu tư mạnh vào các trang thiết bị, xây 
dựng các công trình Xanh - Sạch - Đẹp…; đồng thời 
thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc chấm điểm thi 
đua vận hành các công trình này. Trong đó việc khám 
sức khỏe định kỳ cho CBCNV là ưu tiên số 1. Tích cực 
trong công tác bảo vệ môi trường - tất cả vì phục vụ 
con người và sản xuất. 

Với nhận thức đúng đắn đó, Chi nhánh Công ty CP 
Bia SG-MT tại Quy Nhơn trong nhiều năm qua và đặc 
biệt trong năm 2021 đã triển khai nhiều hạng mục công 
trình làm “Xanh hóa DN”, đưa hoạt động bảo vệ môi 
trường trong đơn vị xứng tầm với nhiệm vụ SXKD. Cụ 
thể là:

Toàn bộ nước thải trong sản xuất được xử lý tại trạm 
xử lý nước thải của nhà máy trước khi xả vào hệ thống 
thu gom tập trung của KCN. Riêng chất thải rắn đều 
được thu gom bởi đơn vị chức năng địa phương theo 
quy định. Đơn vị đã hoàn thành xây dựng và đưa vào áp 
dụng hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc 
tế ISO:14001 từ nhiều năm qua. Tăng cường sử dụng 

năng lượng bền vững và áp dụng các giải pháp tiết kiệm 
tài nguyên, năng lượng. 

Năm 2021, đơn vị đã tạo đột phá trong sử dụng năng 
lượng tiết kiệm vào sản xuất bằng việc đầu tư hệ thống 
pin mặt trời áp mái công suất 993.6 kWp. Đồng thời, 
đầu tư hệ thống thiết bị giám sát tiêu thụ điện đến từng 
bộ phận để kiểm soát mức sử dụng điện hàng ngày, từ 
đó đề xuất các giải pháp tiết kiệm điện hiệu quả. Kết 
quả khả quan là đã tiết kiệm sử dụng điện trong sản 
xuất từ 130 kWh/1000 lít sản phẩm xuống còn xấp xỉ 
100 kWh/1000 lít sản phẩm. Giảm tỷ lệ sử dụng nước/
sản phẩm từ 5.5/1ít xuống còn 4.7/1ít sản phẩm. Mặt 
khác, đơn vị cũng đã triển khai đầu tư thiết bị mới có 
hiệu suất trao đổi nhiệt cao, giúp giảm tiêu hao năng 
lượng hơi nóng. Đầu tư lò hơi sử dụng nhiên liệu sạch: 
biomas (trấu, mùn cưa, …) thay cho nhiên liệu hóa thạch 
(dầu DO).

Như vậy, ngoài không gian khuôn viên nhà máy luôn  
trong trạng thái sáng,  xanh, sạch, đẹp với bồn hoa, cây 
xanh, hồ nước…, không khí trong lành, công tác bảo vệ 
môi trường trong đơn vị được cải thiện về chất, mang 
lại sự thoải mái an tâm cho người lao động bước vào sản 
xuất với năng suất ngày càng cao.

 Số liệu 5 tháng đầu năm 2021 cho thấy, trong điều 
kiện khó khăn, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa đẩy 
mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Chi nhánh Công ty 
CP Bia SG-MT tại Quy Nhơn đã thực hiện mục tiêu kép 
một cách hiệu quả bằng những con số đầy nội lực và ấn 
tượng: Sản lượng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm các loại 
5 tháng đạt 21,14 triệu lít bằng 37,9% KH năm. Đảm bảo 
việc làm và đời sống ổn định cho CBCNVn

Ông Nguyễn Phi Long (ở giữa ) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định trao Huân chương Lao động 
hạng Nhất cho Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn năm 2020



28 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

Cùng với thế mạnh là kinh 
tế cửa khẩu và hoạt động 
thương mại sôi động, trên địa 

bàn huyện còn có nhiều thuỷ điện 
lớn nhỏ đã thúc đẩy phát triển kinh 
tế cho địa phương, góp phần đáng 
kể vào tăng trưởng của tỉnh. Ngoài 
ra, Phong Thổ còn có nhiều mỏ đá 
xây dựng, gạch tuy-nen, suối khoáng 
nóng… Điều đó đã tạo cho huyện 
phát triển nền kinh tế công nghiệp 
vừa và nhỏ, về sản xuất vật liệu xây 
dựng, khai khoáng và du lịch sinh 
thái, nghỉ dưỡng tại địa phương. 

Nhận thức rõ điều đó, Đảng bộ 
chính quyền và nhân dân Phong 
Thổ đang ra sức thi đua, tận dụng 
mọi cơ hội và nguồn lực, làm thức 
dậy những tiềm năng to lớn mà 
tạo hoá ban tặng, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế xã hội, nâng cao chất 
lượng đời sống nhân dân. Trong các 
chương trình, mục tiêu kinh tế của 
huyện, chương trình xây dựng nông 
thôn mới (NTM) vẫn được Đảng bộ, 
chính quyền tập trung quan tâm 
hàng đầu, bởi đó chính là mục tiêu 
nâng cao chất lượng đời sống nhân 
dân trong mỗi xã, phường, mỗi bản 
làng, thôn xóm. 

Huyện Phong Thổ hiện có 9 dân 
tộc anh em cùng chung sống, đồng 
bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 
90%. Toàn huyện có 16 xã đều nằm 
trong khu vực đặc biệt khó khăn, 

trong đó có 12 xã vùng cao biên 
giới. Khi bắt tay vào xây dựng NTM 
từ năm 2011, huyện Phong Thổ gặp 
rất nhiều khó khăn, một số cán bộ 
lãnh đạo cấp xã và người dân chưa 
có nhận thức đầy đủ về xây dựng 
NTM, quá trình thực hiện còn lúng 
túng trong chỉ đạo, chưa xây dựng 
được kế hoạch để hoàn thiện các 
tiêu chí, việc tuyên truyền vận động 
nhân dân chưa rõ ràng, cụ thể và 
chưa sâu rộng. Song hành với đó là 
đời sống kinh tế và thu nhập của 
nhân dân chủ yếu là sản xuất nông 
nghiệp, chưa có nhiều mô hình phát 
triển sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo còn 
cao, hệ thống cơ sở hạ tầng, đường 
giao thông, chợ, trạm y tế, nhà văn 
hoá thôn ở các xã gần như chưa có… 
Vì vậy, việc huy động nội lực sức 
dân để xây dựng NTM gặp nhiều 
khó khăn. 

Từ thực tế đó, lãnh đạo huyện 
đã triển khai nhiều giải pháp đồng 
bộ, hiệu quả như: Phân công, gắn 
trách nhiệm của các thành viên Ban 
Chỉ đạo xây dựng NTM của xã trực 
tiếp phụ trách các thôn, bản để thực 
hiện các tiêu chí xây dựng NTM; 
lồng ghép các chương trình, dự án 
nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu sản xuất nông nghiệp 
theo hướng sản xuất hàng hóa, có 
hiệu quả kinh tế cao.

Xác định người dân đóng vai 

trò chủ thể trong thực hiện xây 
dựng NTM, huyện Phong Thổ đã 
đẩy mạnh tuyên truyền cho bà con 
nhân dân hiểu về chủ trương của 
Đảng, chính sách pháp luật của 
Nhà nước gắn với chương trình xây 
dựng NTM. Tập trung mọi nguồn 
lực, rà soát tư liệu sản xuất, tiềm 
năng, lợi thế của từng vùng, thôn, 
bản, để xác định các cây trồng, 
vật nuôi phù hợp, mang lại giá trị 
kinh tế cao; phát huy tiềm năng 
lao động tại chỗ, tạo việc làm cho 
người dân địa phương, giúp người 
dân có thêm thu nhập, giảm nghèo 

ĐỊA PHƯƠNG

PHONG THỔ:

TOẢ SÁNG
GIỮA ĐẠI NGÀN 
BIÊN CƯƠNG

Phong Thổ là huyện miền 
núi vùng cao biên giới, đời 

sống của nhân dân còn nhiều 
khó khăn, nhất là những vùng 

sâu vùng xa, vùng kinh tế 
chậm phát triển, nhưng nơi 

đây được thiên nhiên ban tặng 
cho nhiều tiềm năng và thế 
mạnh vượt trội mà các địa 

phương khác không có.

Ông Vương Thế Mẫn, 
Phó Bí thư Huyện uỷ, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ

XUÂN TRƯỜNG
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ĐỊA PHƯƠNG

bền vững, tạo điều kiện cùng tham 
gia xây dựng NTM.

Sau gần 10 năm xây dựng NTM, 
bộ mặt nông thôn huyện vùng cao 
biên giới Phong Thổ ngày càng được 
khởi sắc. Đời sống người dân đã 
từng bước được cải thiện, hệ thống 
cơ sở vật chất được đầu tư xây dựng 
khang trang, đường giao thông nông 
thôn được bê tông hóa. Đến nay, 
huyện có 4 xã đạt chuẩn NTM. Tiêu 
chí bình quân toàn huyện tăng từ 
2,588 tiêu chí/xã năm 2011 lên 11,76 
tiêu chí/xã năm 2019. Thu nhập của 
người dân tăng từ 12 triệu đồng/
người năm 2015 lên 28 triệu đồng 
năm 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 
hơn 40% năm 2015 xuống còn hơn 
24% năm 2020.

Trong quá trình thực hiện, nhân 
dân đã hiến hơn 70 ha đất, đóng 
góp gần 237.000 ngày công lao động 
làm đường giao thông, nhà văn hóa 
bản và các công trình khác. Trong 
năm 2020, huyện Phong Thổ đã bê 

tông hóa được hơn 25 km đường 
giao thông nông thôn; nâng cấp, 
sửa chữa 16 công trình thủy lợi; 97% 
tỷ lệ người dân có lưới điện quốc 
gia... Tình hình an ninh trật tự, an 
ninh nông thôn và an ninh biên 
giới, tôn giáo được đảm bảo, không 
còn những điểm nóng và tình trạng 
khiếu kiện đông người trên địa bàn 
huyện.

Với quan điểm không chạy theo 
thành tích, làm đến đâu chắc chắn 
đến đó, lấy chất lượng cuộc sống 
của người dân làm thước đo cho 
mỗi công trình, mỗi mục tiêu. Điều 
này rất sát đúng với nguyện vọng 
của nhân dân. Thực tế đã chỉ ra, có 
nhiều địa phương, các công trình chỉ 
vì chạy đua với thành tích mà chất 
lượng không đảm bảo, vừa khánh 
thành xong, với thời gian ngắn 
đã hư hỏng, xuống cấp. Riêng với 
Phong Thổ thì hoàn toàn khác. Ông 
Vương Thế Mẫn, Phó Bí thư huyện 
uỷ, Chủ tịch UBND huyện Phong 

Thổ nhấn mạnh: “Xây dựng NTM 
là một quá trình lâu dài, do đó yêu 
cầu đặt ra phải có từng bước đi cụ 
thể, vững chắc, không chạy theo 
thành tích. Đứng trước những khó 
khăn, Đảng bộ, chính quyền huyện 
Phong Thổ đã rà soát lại quy hoạch, 
nắm thực trạng về mọi tiêu chí trên 
địa bàn; từ đó, lập quy hoạch xây 
dựng NTM; xác định các vùng sản 
xuất, các công trình hạ tầng cần đầu 
tư, sắp xếp lại dân cư và lĩnh vực 
môi trường, văn hoá, y tế, giáo dục 
phải được quan tâm thiết yếu trong 
quy hoạch NTM. Phong Thổ đang 
tiếp tục đẩy mạnh chương trình xây 
dựng NTM. Qua đó, đánh giá lại 
quá trình thực hiện để rút ra những 
bài học kinh nghiệm quý trong xây 
dựng NTM, nhằm đề ra các giải 
pháp cụ thể để ứng phó với những 
khó khăn bất cập trong tổ chức thực 
hiện nhiệm vụ. Tiếp tục xây dựng 
lộ trình đạt chuẩn NTM cho các xã 
trong huyện”n

Bà con trong bản Sin Suối Hồ, huyện Phong Thổ đón chào du khách đến với bản làng



30 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN
ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC ĐÁP ỨNG XÂY DỰNG 

TRUNG TÂM NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO 
KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN

PV: Ông đánh giá như thế nào về tiềm 
năng nguồn NLTT của Bình Định và 
khu vực trước làn sóng đầu tư trong 
và ngoài nước đến với Bình Định?

PGS.TS. ĐỖ NGỌC MỸ: Hiện 
nay, Việt Nam đang chú trọng và 
ưu tiên đầu tư phát triển lĩnh vực 
NLTT để dần thay thế điện sử dụng 
năng lượng hóa thạch. Báo cáo 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) cho thấy, những tháng đầu 
năm 2020, dù tình hình dịch bệnh 
Covid-19 ảnh hưởng đến sản xuất, 
nhưng nhu cầu phụ tải vẫn tăng 
trên 7%, thậm chí một số vùng tăng 
trưởng trên 11%, chủ yếu từ NLTT. 
Từ hơn 10 năm trước, Đảng và Nhà  
nước đã có những Nghị quyết quan 

trọng nhằm phát triển NLTT tại 
Việt Nam. Đón nhận những chính 
sách quan trọng này, lãnh đạo các 
tỉnh, thành phố miền Trung - Tây 
Nguyên đã nhanh chóng nhập cuộc, 
thu hút được nhiều nhà đầu tư 
trong và ngoài nước tham gia. Cùng 
với tiềm năng phát triển của ngành 
công nghiệp NLTT ở khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên, Bình Định 
trong những năm qua cũng được 
chú ý đặc biệt bởi các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước.    

 Ngày 09/10/2020, làm việc với 
Đoàn công tác của Bộ Công Thương 
và Phái đoàn EU về tình hình cấp 
điện nông thôn và phát triển NLTT 
trên địa bàn tỉnh Bình Định, ông 
Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định cho biết: Về các dự 
án NLTT, Bình Định hiện có 05 dự 
án điện mặt trời đã được phê duyệt 
bổ sung vào Quy hoạch phát triển 
điện lực theo quy định, với tổng 
công suất là 529,5 MWp. Trên địa 
bàn tỉnh đã có 01 dự án điện gió 
đi vào vận hành phát điện với công 
suất 21 MW đó là điện gió Phương 
Mai và 03 dự án đang trong giai 
đoạn hoàn thiện các thủ tục để thi 
công với công suất 90 MW. 

Đại sứ EU tại Việt Nam Giorgio 
Aliberti đánh giá cao nỗ lực của 
Bình Định và nhấn mạnh con đường 
theo đuổi mục tiêu phát triển NLTT 
của Tỉnh phù hợp với chính sách 
của EU. Đại sứ mong muốn dần 
nâng cao tỷ trọng NLTT, giảm phụ 

Theo Quy hoạch điện 8 - Phát triển 
điện lực Quốc gia thời kỳ 2021-2030; 
được phê duyệt thì tỉnh Bình Định là một 
Trung tâm năng lượng tái tạo (NLTT) lớn 
của khu vực miền Trung - Tây Nguyên 
(bao gồm các nguồn NLTT: gió, mặt trời, 
địa nhiệt)... Riêng tỉnh Bình Định đến 
năm 2030, sẽ có 40 dự án điện mặt trời 
với tổng công suất trên 2.280 MWp. Trước 
nhu cầu lớn về đáp ứng nguồn nhân lực 
để phát triển NLTT, Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với PGS.
TS. Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường 
Đại học (ĐH) Quy Nhơn xung quanh vấn 
đề này.

PGS.TS. Đỗ Ngọc Mỹ 
Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

thuộc vào các nguồn từ năng lượng 
hoá thạch cũng như nâng cao chất 
lượng điện khí hoá nông thôn tại 
Việt Nam… 

PV: Trường ĐH Quy Nhơn với chức 
năng đào tạo (ĐT) đa ngành, đa lĩnh 
vực đã nắm bắt nhu cầu nhân lực 
trình độ cao và triển khai công tác 
ĐT chuyên về NLTT như thế nào, 
thưa ông?
PGS.TS. ĐỖ NGỌC MỸ: Với 

tiềm năng đó, nhu cầu nhân lực 
quản lý và kỹ thuật cho các Dự án 
điện gió và điện mặt trời cho khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên sẽ 
lên đến hàng ngàn người, riêng đối 
với Bình Định, với số lượng nhà máy 
hiện có và tầm nhìn đến 2030 sẽ 
cần đến đội ngũ kỹ sư điện chuyên 
ngành là 3.000 người.

Trên cơ sở ĐT đa ngành, đa lĩnh 
vực, Trường ĐH Quy Nhơn đã nắm 
bắt nhu cầu nhân lực trình độ cao 
và triển khai công tác ĐT đón đầu 
và đáp ứng sự phát triển về NLTT, 
cụ thể như sau:

 Nâng cao chất lượng ĐT: 
Nhà trường đã tiến hành xây dựng 
chương trình ĐT theo hướng sáng 
tạo, tiếp cận sản phẩm đầu ra, đổi 
mới phương pháp giảng dạy, phương 
thức tổ chức ĐT nhằm đáp ứng yêu 
cầu về nguồn nhân lực chất lượng 
cao phục vụ nhu cầu thực tiễn của 
thị trường lao động, đồng thời phù 
hợp với xu thế chung của thế giới. 
Chương trình chú trọng nâng cao kỹ 
năng thực hành, rèn luyện phẩm chất 
đạo đức nghề nghiệp, ứng dụng công 
nghệ thông tin, ngoại ngữ trong công 
việc, năng lực thích ứng với công 
nghệ mới, thực tế sản xuất, kỹ năng 
sống, kỹ năng làm việc nhóm và kỹ 
năng nghề cho người học. 

Về cơ sở vật chất, cán bộ quản 
lý và đội ngũ nhà giáo: Nhà trường 
huy động tối đa các nguồn lực đầu 
tư phát triển nguồn nhân lực, hiện 
đại hóa cơ sở vật chất và trang thiết 
bị hỗ trợ ĐT đặc biệt cho NLTT, 
cụ thể như: Các phòng thí nghiệm 
vật liệu nano; vật lý ứng dụng; lưới 

điện thông minh; phòng học thông 
minh,... Nhà trường chú trọng công 
tác xây dựng và phát triển đội ngũ 
nhà giáo, cán bộ quản lý bảo đảm cả 
về số lượng và chất lượng.

Tăng cường hợp tác liên kết 
trong ĐT, gắn ĐT với đơn vị sử 
dụng nguồn nhân lực: Nhà trường 
gắn ĐT với nhu cầu xã hội, tăng 
cường sự liên kết ĐT giữa Nhà 
trường với doanh nghiệp (DN), các 
tổ chức kinh tế - xã hội để xác định 
rõ mục tiêu ĐT. Nhà trường đã mở 
rộng hình thức đào tạo theo đơn đặt 
hàng của DN; mời DN cùng tham 
gia trong quá trình ĐT nguồn nhân 
lực; tổ chức cho người học tham gia 
thực tập, thực tế tại DN, tập đoàn 
từ đó nắm bắt thông tin phản hồi từ 
đơn vị sử dụng nguồn nhân lực để 
điều chỉnh nội dung, phương pháp, 
chương trình ĐT, nhằm bảo đảm 
chất lượng đầu ra tốt hơn gắn với 
nhu cầu của nhà tuyển dụng.

PV: Trong niên khóa 2020-2022, quy 
mô ĐT nguồn nhân lực về NLTT được 
Nhà trường ưu tiên bố trí hài hòa, 
hợp lý gắn với thực tế các dự án 
NLTT đang triển khai như thế nào, 
thưa ông? 
PGS.TS. ĐỖ NGỌC MỸ: Bắt 

đầu từ năm 2020, Nhà trường ĐT 
chuyên ngành “Năng lượng tái tạo” 
thuộc ngành Khoa học Vật liệu với 
chỉ tiêu 100 sinh viên/năm, đây là 
một trong những chuyên ngành 
mới, ĐT chuyên sâu, nhằm đáp ứng 
nguồn nhân lực chất lượng cao trong 
lĩnh vực NLTT. Với sự đa dạng về 

vị trí tuyển dụng từ các công ty, tập 
đoàn trên toàn quốc như lắp đặt, 
vận hành và bảo dưỡng các hệ thiết 
bị NLTT tại các nhà máy điện gió, 
điện mặt trời, thủy điện…; Nghiên 
cứu phát triển sản phẩm mới tại 
các nhà máy, công ty, tập đoàn liên 
quan đến vật liệu tiên tiến và NLTT 
như: Nhà máy sản xuất nhũ tương và 
màng mỏng công nghệ cao tại Bình 
Định (>150 chỉ tiêu), các công ty First 
Solar, Red Sun Energy, năng lượng 
xanh,…; Phân phối sản phẩm, chuyển 
giao thiết bị, công nghệ năng lượng 
mới và công nghệ vật liệu tiên tiến…, 
giúp sinh viên sau khi tốt nghiệp ra 
trường có nhiều sự lựa chọn ứng 
tuyển. Mặt khác, trên cơ sở nghiên 
cứu nhu cầu nguồn lực từ các công 
ty, Nhà trường mở rộng quy mô 
tuyển sinh từng năm theo nhu cầu 
việc làm thị trường và không ngừng 
nâng cao chất lượng ĐT sao cho phù 
hợp với vị trí việc làm thực tiễn.

Hiện nay, Nhà trường đã liên 
kết với các chủ dự án, Công ty điện 
gió, điện mặt trời trên địa bàn miền 
Trung - Tây Nguyên để nắm bắt 
nhu cầu và phối hợp cho sinh viên 
thực tập thực tế. Đặc biệt, tỉnh Bình 
Định với rất nhiều nhà máy, doanh 
nghiệp, tập đoàn lớn về NLTT như 
Nhà máy Điện gió Phương Mai, Nhà 
máy Điện mặt trời tại Nhơn Hội, 
hay Phù Mỹ... là những nơi để sinh 
viên có thể tìm kiếm cơ hội việc làm 
sau khi ra trường. 

PV: Xin chân thành cám ơn ông!

Sinh viên Trường ĐH Quy nhơn trong buổi nhận bằng tốt nghiệp

VĂN THUẬN (Thực hiện)
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BÌNH ĐỊNH DÀNH GẦN 3 TỶ ĐỒNG CHO KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

NGHỆ AN: KHUYẾN CÔNG MANG LẠI LUỒNG SINH KHÍ MỚI CHO PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP, TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG LÀNG NGHỀ 

ĐẮK LẮK KHỞI ĐỘNG BÌNH CHỌN SPCNNTTB CẤP TỈNH NĂM 2021

Số tiền trên sẽ hỗ trợ cho 25 chương trình, đề án khuyến công của tỉnh. Trong đó chủ yếu hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến, chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu 

thủ công nghiệp cho 19 đề án với kinh phí hỗ trợ hơn 2,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, sẽ xây dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất bản tin ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp 
và các hình thức thông tin đại chúng khác cho 01 chương trình, kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng.

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công cho 04 chương trình với kinh phí 
hỗ trợ 193 triệu đồng và chi phí quản lý triển khai đề án là 141 triệu đồng.

Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và TVPTCN Bình Định phối hợp Phòng 
Kinh tế/ Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã triển khai đến các cơ sở công nghiệp nông thôn có đề án được 
phê duyệt thực hiện đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra.

TRƯỜNG AN

Theo báo cáo của ngành Công Thương Nghệ An, giai đoạn 2016 - 2020, chương trình khuyến công đã đầu 
tư 39 tỷ đồng cho 83 cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), hỗ trợ 09 mô hình trình diễn kỹ thuật 

về sản xuất kinh doanh; Tổ chức 42 lớp đào tạo nghề cho 1.200 lao động tại địa phương. 

Nhằm giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có thêm nguồn lao động có chất lượng cao, có kiến thức 
về vệ sinh an toàn thực phẩm, trong thời gian tới, Nghệ An đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực 
khuyến công, tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT tham gia chương trình. Bên cạnh 
đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các đề án; ưu tiên nguồn lực triển khai hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ mới, giúp các cơ sở làng nghề nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và tăng sức 
cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời, hỗ trợ làng nghề tham gia các Hội chợ triển lãm trong và ngoài tỉnh giới 
thiệu tìm đầu gia cho sản phẩm làng nghề. 

CD

Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp 
nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp huyện và cấp 

tỉnh được tổ chức vào các năm lẻ. Lễ tổng kết và cấp 
giấy chứng nhận SPCNNTTB cấp tỉnh sẽ được tổ chức 
vào tháng 12/2021.

Yêu cầu đối với sản phẩm tham gia bình chọn: 
Là một sản phẩm hoặc một bộ sản phẩm; Là sản 
phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ 
sở CNNT sản xuất và đăng ký tham gia bình chọn; 
Không vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ, 
quyền sở hữu công nghiệp và các quy định khác liên 
quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn về chất lượng, an toàn 
lao động, vệ sinh lao động, an toàn thực phẩm và bảo 
vệ môi trường; Phải có khả năng sản xuất hàng loạt, 
với số lượng lớn, không phải là sản phẩm độc bản, đáp ứng được nhu cầu thị trường…

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký của các đơn vị tham gia bình chọn trước ngày 30/8/2021.

THÁI BÌNH

Sản phẩm CNNTTB được trưng bày giới thiệu tại 
Hội nghị Tổng kết của tỉnh Đăk Lăk về chương trình 
khuyến công giai đoạn 2016 -2020 và Xây dựng 
chương trình khuyến công giao đoạn 2021 - 2025

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương 
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HÀ NỘI: BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM   
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2021

QUẢNG BÌNH DÀNH HƠN 45 TỶ ĐỒNG CHO 
KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

BÌNH PHƯỚC: PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG 
GIAI ĐOẠN 2021-2025

Theo đó, UBND Thành phố vừa ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về việc tổ chức thực hiện bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) thành phố Hà Nội năm 2021. 

Thành phố giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Công Thương (Cơ quan thường trực), phối hợp với các Sở: Tài 
chính; Kế hoạch và Đầu tư; Văn hoá và Thể thao, Du lịch; Tài nguyên và Môi trường; Nội vụ; NN&PTNT căn 
cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động hướng dẫn UBND các huyện, thị xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện 
bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp huyện (nếu có); trình Chủ tịch UBND thành phố thành lập Hội đồng bình 
chọn cấp thành phố; hướng dẫn các cơ sở CNNT có sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận lập đề án khuyến 
công trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để hỗ trợ phát triển sản phẩm... Đồng thời, yêu cầu UBND các 
huyện, thị xã tập trung hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để cơ sở CNNT có sản phẩm CNNTTB được hưởng 
kinh phí khuyến công, tiếp cận các nguồn vốn và các chính sách ưu đãi khác của Nhà nước để đầu tư phát 
triển sản xuất…

NT

Cụ thể, tỉnh Quảng Bình hỗ trợ xây dựng các cơ sở CNNT 
từ 07 - 08 mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ 

mới, sản xuất sản phẩm mới. Hỗ trợ 140 - 150 cơ sở CNNT đầu 
tư chuyển giao, ứng dụng máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến 
vào các khâu sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; hỗ 
trợ tổ chức 13 - 15 hội chợ có cơ sở CNNT trên địa bàn tham 
gia, trong đó 02 hội chợ hàng CNNT; Hỗ trợ lập quy hoạch chi 
tiết, xây dựng kết cấu hạ tầng và sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử 
lý ô nhiễm môi trường cho 08 - 09 cụm công nghiệp.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình dự kiến là 45 tỷ đồng, 
trong đó nguồn kinh phí từ ngân sách khuyến công quốc gia hỗ 
trợ 12,5 tỷ đồng, nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh hỗ trợ 32,5 tỷ đồng. Ngoài kinh phí trên, kế hoạch các huyện 
thị xã, thành phố bố trí khoảng 15 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn cấp huyện.

HỒNG TRƯỜNG

Ngày 26/3/2021, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số: 775/QĐ-UBND, phê duyệt Chương 
trình khuyến công giai đoạn 2021-2025 với tổng kinh là: 29,5 tỷ đồng, trong đó, có 12,25 tỷ đồng từ kinh 

phí khuyến công địa phương: và 17,25 tỷ đồng từ các nguồn khác.

Nội dung thực hiện của Chương trình gồm: Đào tạo 04  lớp cho 120 học viên; Hỗ trợ thành lập 20 doanh 
nghiệp; Tổ chức 05 hội thảo, 04 lớp tập huấn; 02 đoàn học tập kinh nghiệm; Xây dựng 02 mô hình; Hỗ trợ 27 
cơ sở ứng dụng máy móc, thiết bị; Tổ chức 02 hội chợ; Tham gia 15 hội chợ; Hỗ trợ xây dựng thương hiệu 
cho 04 cơ sở CNNT; duy trì 01 gian hàng trưng bày sản phẩm tiêu biểu của tỉnh; Tổ chức 02 kỳ bình chọn; Tư 
vấn cho 04 cơ sở CNNT; Hỗ trợ đánh giá nhanh về sản xuất sạch hơn cho 05 cơ sở CNNT; Duy trì 01 cơ sở 
dữ liệu về CNNT tỉnh Bình Phước; Duy trì 01 website của Trung tâm; Thực hiện 30 chuyên mục khuyến công; 
Xây dựng 02 mô hình liên kết sản phẩm; Hỗ trợ thành lập 02 Hiệp hội; Tổ chức 02 lớp tập huấn. 

CD

Ông Lê Mậu Khánh - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại phát 
biểu Khai mạc Hội thảo đẩy mạnh ứng 
dụng thương mại điện tử
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BÌNH DƯƠNG: LÊN KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP   
NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025

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

BẮC TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG: TẬP HUẤN CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG 
NĂM 2021

Giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại 
và Phát triển công nghiệp (Sở Công Thương) tập trung hỗ trợ 

các cơ sở công nghiệp nông thôn xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến 
bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp. Đồng thời, trung tâm sẽ xây dựng các mô hình thí điểm 
về áp dụng sản xuất sạch hơn, xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm 
môi trường.

Cụ thể, trung tâm sẽ hỗ trợ từ 55 đến 80 cơ sở công nghiệp 
nông thôn ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật và chuyển giao công nghệ vào sản xuất; Hỗ trợ xây dựng 
từ 5 đến 10 mô hình trình diễn kỹ thuật để phổ biến sản phẩm 
mới, công nghệ mới; Hỗ trợ xây dựng hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường cho ít nhất 5 cơ sở CNNT.

MH

Thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia năm 2021, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng 

dụng máy móc, thiết bị chế biến cà phê rang xay cho Công ty TNHH Bảo Lộc Raw Coffee, có địa chỉ tại số 
76B/9 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng.

Đề án này có tổng kinh phí đầu tư là 400 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công hỗ trợ 100 triệu đồng, 
kinh phí đối ứng của đơn vị 300 triệu đồng. Công ty đã hoàn thành dây chuyền máy móc, thiết bị và đưa vào 
vận hành sản xuất. 

Tuy nguồn vốn hỗ trợ còn hạn hẹp nhưng đã kịp thời động viên, thúc đẩy doanh nghiệp trong việc đầu 
tư sản xuất, kinh doanh. Trong thời gian tới, Trung tâm khuyến công sẽ đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và 
giải ngân cho các đơn vị đã hoàn thành việc đầu tư. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và cần thiết của chương trình 
khuyến công trong việc hỗ trợ một phần kinh phí cho cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn vượt qua khó 
khăn trong tình hình dịch bệnh.

TT

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương vừa phối hợp với Phòng 
kinh tế huyện Bắc Tân Uyên tổ chức buổi tập huấn về chính sách khuyến công trên địa bàn huyện nhằm 

giúp cho các đơn vị tiếp cận chính sách hỗ trợ khuyến công từ Trung ương đến địa phương. Đối tượng tham 
gia gồm các cán bộ phụ trách khuyến công của Phòng kinh tế huyện và các xã trên địa bàn.

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên của Trung tâm đã giới thiệu và phổ biến một số nội dung Nghị định 45/2012/
NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công; Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên 
địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 810/QĐ-UBND ngày 31/3/2021 của Ủy ban nhân tỉnh Bình Dương về 
việc phê duyệt Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dương năm 
2021; Trình tự xây dựng kế hoạch cũng như phương pháp tổ chức thực hiện một số dạng đề án khuyến công.

NT

Bà Nguyễn Thúy Hằng - PGĐ Trung tâm 
Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Phát 
triển công nghiệp phát biểu tại buổi 
tập huấn hỗ trợ các cơ sở CNNT

KHUYẾN CÔNG
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ĐẮK NÔNG CÓ 6 DN ĐƯỢC HỖ TRỢ THỰC 
HIỆN ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 
NĂM 2021

SỞ CÔNG THƯƠNG LẠNG SƠN: CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM  
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

HẢI PHÒNG CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ NHẰM   
THỰC HIỆN THẮNG LỢI KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG NĂM 2021

Năm 2021 Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
tỉnh Đắk Nông có kế hoạch sử dụng kinh phí khuyến công 

là 1,7 tỷ đồng, để hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
trong chế biến thực phẩm và chế biến nông sản cho 06 đơn vị 
bao gồm: Công ty Cổ phần Thương mại Shachi Tây Nguyên 
(Đắk Mil); HTX Nông nghiệp Krông Nô; Hộ kinh doanh Trần 
Văn Hồi (Đắk Song); Hộ kinh doanh Anna Food (Gia Nghĩa); Công ty TNHH MTV Nông trại xanh Vân Linh 
(Tuy Đức) và HTX Nông nghiệp Buôn Choáh (Krông Nô).

Ngoài việc hỗ trợ về vốn, kỹ thuật, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Đắk Nông cũng 
đã vận động, thông báo cho các doanh nghiệp tham gia các hội chợ, triển lãm được tổ chức ở trong và ngoài 
tỉnh. Qua đó, các doanh nghiệp đã có cơ hội tiếp cận với thị trường, công nghệ mới và xác định được hướng 
đầu tư phát triển phù hợp với khả năng của mình.

Năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid-19 kéo dài nên các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chỉ sản 
xuất cầm cự, thậm chí có thời điểm phải ngừng sản xuất nên nhiều doanh nghiệp không dám đầu tư mở 

rộng sản xuất. Tuy nhiên, để duy trì các hoạt động khuyến công và thực hiện các đề án đã được phê duyệt, 
TTKC Lạng Sơn đã tập trung chọn lựa những doanh nghiệp đã đăng ký để dành kinh phí hỗ trợ thực hiện các 
đề án. Trong đó, nổi bật là đã hỗ trợ Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển Việt Bắc hoàn thành đề án: 
“Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất bản lề cửa”, với số tiền là 600 triệu đồng từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia.   

Năm 2021, Sở Công Thương Lạng Sơn tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hỗ trợ hoạt động sản xuất 
sản phẩm có lợi thế của tỉnh để giúp các sản phẩm CNNT tiêu biểu tăng năng lực cạnh tranh. Bên cạnh hỗ trợ 
kinh phí đầu tư hệ thống máy móc sản xuất, hỗ trợ kỹ thuật, hằng năm chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ sở sản xuất CNNT có sản phẩm CNNT tiêu biểu tham gia 4 - 5 kỳ hội chợ tại các địa phương 
trên cả nước nhằm quảng bá sản phẩm, phát triển thị trường. 

T.T

Năm 2021, TTKC Hải Phòng đã xác định sẽ gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19 kéo dài, đặc biệt 
là nguồn kinh phí từ ngân sách Trung ương và địa phương cấp cho việc thực hiện các nhiệm vụ khuyến 

công chậm và rất hạn hẹp, ảnh hưởng tới tiến độ đầu tư thực hiện, kế hoạch sản xuất, kinh doanh của cơ sở 
CNNT và hiệu quả của đề án.

Tuy nhiên, TTKC cũng đã kịp thời báo cáo UBND Thành phố phê duyệt sớm các đề án, bao gồm: Đề án 
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gốm sứ; Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu thành 
phố Hải Phòng tại Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc... Trước mắt, sẽ mở các lớp tập 
huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công và duy trì hoạt 
động mạng lưới khuyến công viên; thiết lập hệ thống khuyến công cơ sở; phối hợp với các tổ chức và cá nhân 
liên quan, nỗ lực tìm kiếm và khai thác các nguồn vốn khác để đẩy mạnh hoạt động khuyến công.

PV

N.H
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AN GIANG

TẬN DỤNG HIỆU QUẢ 
NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG HỖ TRỢ DN 
ỨNG DỤNG MÁY MÓC TRONG SẢN XUẤT

Những năm qua, nguồn kinh phí khuyến 
công đã góp phần không nhỏ giúp các 
doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) tại An Giang phát triển sản 
xuất thông qua các hoạt động như tư vấn, 
trợ giúp, hỗ trợ máy móc thiết bị… Nhờ đó, 
những đơn vị được thụ hưởng nâng cao 
năng lực cạnh tranh, mở ra cơ hội trong 
việc phát triển thị trường, giúp kinh tế thêm 
phần khởi sắc.

Năm 2020, từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp An Giang (TTKC) đã 

hỗ trợ 15 đề án giúp các DN, cơ sở CNNT đầu tư ứng 
dụng máy móc vào sản xuất với tổng kinh phí hỗ trợ 
hơn 3,1 tỷ đồng. Trong đó có thể kể đến các đề án: Hỗ 
trợ máy tiện (tổng kinh phí 209 triệu đồng) cho dự án hỗ 
trợ máy tiện trong việc sản xuất thiết bị, công cụ phục 
vụ sản xuất nông nghiệp (Châu Thành); Hỗ trợ máy sấy 
năng lượng mặt trời (396 triệu đồng) cho dự án ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến trong quy trình sản xuất trà 
Atiso đỏ (Thoại Sơn); Hỗ trợ nồi áp suất (trị giá 190 triệu 
đồng) cho dự án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào quy trình sản xuất rượu (Châu Phú)... 

Cơ sở điêu khắc Út Trắng (xã Long Điền A, Chợ 
Mới, An Giang) là đơn vị chuyên sản xuất - kinh doanh 
các mặt hàng mộc mỹ nghệ, như: Tủ, bàn, ghế; đồng 
thời gia công các sản phẩm điêu khắc, tượng gỗ... Anh 
Nguyễn Hùng Sức - chủ cơ sở cho biết, trong quá trình 
sản xuất, việc chế tác các sản phẩm bằng phương pháp 
thủ công mất rất nhiều thời gian, công sức nên cơ sở 
không thể hoàn thành kịp tiến độ cho khách hàng.

Được sự hỗ trợ của TTKC, năm 2020, anh Sức mạnh 
dạn đầu tư 01 máy CNC 2614-2z-6 với tổng giá trị 407 triệu 
đồng, trong đó TTKC đã hỗ trợ 200 triệu đồng. Ngoài hỗ 

trợ nguồn tiền, anh Sức còn được hỗ trợ kỹ thuật vận hành 
thiết bị, thiết kế sản phẩm trên máy tính... nên việc sản xuất 
có nhiều thuận lợi hơn. Theo anh Sức: “So với phương 
pháp sản xuất thủ công, việc sử dụng máy CNC nâng hiệu 
suất tăng gấp 4 lần, chất lượng sản phẩm làm ra được đồng 
đều, đáp ứng nhu cầu của khách hàng”.

Đại diện Sở Công Thương An Giang cho biết, nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia những năm qua đã tác 
động lớn tới sự phát triển của ngành CNNT tỉnh. Các cơ 
sở CNNT, đặc biệt là cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp trong các làng nghề truyền thống đã 
mạnh dạn đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản 
xuất. Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng hiệu 
quả sản xuất, kinh doanh.

Để phát huy hơn nữa hiệu quả kinh phí khuyến công 
quốc gia, trong năm 2021, Sở Công Thương An Giang sẽ 
chú trọng hỗ trợ “kép”, vừa mở rộng sản xuất, vừa phát 
triển thị trường cho các cơ sở CNNT. Bên cạnh đó, tiếp 
tục lựa chọn đối tượng thụ hưởng đủ điều kiện hỗ trợ 
ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất, nhằm nâng 
cao chất lượng sản phẩm; Ưu tiên các cơ sở chế biến 
sâu, hoạt động trong lĩnh vực thế mạnh của tỉnh. Mặt 
khác, hỗ trợ các cơ sở CNNT có sản phẩm tiêu biểu, 
sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm đặc sản, đặc 
trưng tham gia xúc tiến mở rộng thị trường tiêu thụn

An Giang đang tận dụng hiệu quả nguồn 
kinh phí khuyến công hỗ trợ DN ứng dụng 
máy móc trong sản xuấtPHẠM TRƯỜNG
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KHUYẾN CÔNG

KHUYẾN CÔNG HẢI PHÒNG:

HỖ TRỢ THIẾT THỰC 
CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP TRỌNG ĐIỂM

Xác định được trọng tâm của ngành công nghiệp 
vùng tam giác kinh tế phát triển trọng điểm Hà 
Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh và cho xuất khẩu, 

năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Hải Phòng đã tập trung triển khai các đề án 
khuyến công địa phương và quốc gia nhằm hỗ trợ kinh 
phí kịp thời tới các doanh nghiệp đang có nhu cầu đầu 
tư máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 

Trong năm qua, Trung tâm tổ chức triển khai thực 
hiện hoàn thành 02 đề án Xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật trong sản xuất đúc kim loại và Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến vào khâu làm sạch sản phẩm 
đúc kim loại (đề án nhóm). Với tổng kinh phí thực hiện 
là: 15.748.761.000 đồng, trong đó kinh phí khuyến công 
quốc gia hỗ trợ 1.800.000 đồng, kinh phí đối ứng của cơ 
sở công nghiệp nông thôn là 13.948.761.000 đồng.

Điển hình, tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp phối hợp với Công ty 
TNHH Cơ khí Quốc Dương tổ chức Hội nghị nghiệm 
thu hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất sản đúc kim loại. 

Theo tìm hiểu, qui trình công nghệ đúc chi tiết sản 
phẩm phải qua rất nhiều công đoạn như: Chuẩn bị 
vật liệu, tạo khuôn mẫu, luyện nấu, đổ khuôn, vệ sinh 
hoàn thiện sản phẩm… Trong các công đoạn trên thì 
khâu vệ sinh làm sạch sản phẩm là khâu quan trọng về 
chất lượng, kiểu dáng, thẩm mỹ của sản phẩm đúc, mà 
công đoạn làm sạch sản phẩm sau khi phá khuôn đúc 
được làm thủ công mất rất nhiều sức lao động, chi phí 
cao, ảnh hưởng đến độ bền, đẹp của sản phẩm; khói 
bụi, tiếng ồn ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe 

người lao động. Chính vì thế, được sự hỗ trợ của Trung 
tâm Khuyến công, Công ty TNHH Cơ khí Quốc Dương 
đã đầu tư máy bắn bi làm sạch sản phẩm. Với công nghệ 
hiện đại, toàn bộ quá trình làm sạch sản phẩm đúc được 
thực hiện trong buồng cách âm. Thành phẩm thu được 
đẹp mịn, sạch đúng theo tiêu chuẩn chất lượng và đặc 
biệt là máy chạy êm, giảm thiểu khói bụi, tiếng ồn phát 
tán ra môi trường. Sau khi đầu tư máy bắn bi, người 
công nhân chỉ việc cài đặt chế độ làm việc, đưa các sản 
phẩm cần làm sạch vào buồng phun bi, máy sẽ tự động 
thực hiện tất cả các công đoạn còn lại trong hệ thống 
tuần hoàn khép kín. 

Cũng trong tháng 12/2020, Trung tâm Khuyến công 
đã tiến hành nghiệm thu đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất sản đúc kim loại” tại 
Công ty TNHH Anh Minh (xã Kiền Bái, huyện Thủy 
Nguyên). Việc đầu tư máy bắn bi làm sạch sản phẩm 
vào dây chuyền sản xuất kim loại đã đạt được hiệu quả 
tối đa, tăng được năng suất lao động, đảm bảo vệ sinh 
công nghiệp, bảo đảm sức khỏe người lao động, bảo vệ 
sức khoẻ cộng đồng.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất sản đúc kim loại” được lãnh đạo các địa 
phương, doanh nghiệp đánh giá mang lại hiệu quả hết 
sức thiết thức trong tình hình kinh tế ngày càng khó 
khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 toàn cầu. Qua 
đó, khuyến khích các doanh nghiệp trên địa bàn năm 
2021 mạnh dạn đầu tư ứng dụng thiết bị hiện đại trong 
sản xuất, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần mang 
lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệpn

Vận hành máy đánh bắn bi tại Công ty TNHH Anh Minh

Nghiệm thu máy bắn bi tại Công ty TNHH Cơ khí 
Quốc Dương

NHƯ TRANG

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương
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KHUYẾN CÔNG BÌNH ĐỊNH:

ĐỘNG LỰC LÀM KHỞI SẮC 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Từ lâu, Bình Định được mệnh danh là  “đất võ - trời văn” hay là vùng đất 
“địa linh nhân kiệt”… Không chỉ có vậy, với những làng nghề rèn, đúc binh 
khí  hình thành từ thời Tây Sơn, người Bình Định đã lưu giữ và phát huy được 
những tinh hoa nghề truyền thống phong phú, đặc biệt là trong thời đại 4.0, góp 
phần phát triển kinh tế xã hội hôm nay.

Công tác khuyến công ở Bình Định đã thật sự trở 
thành “bà đỡ”, tạo động lực kích hoạt mạnh mẽ 
dòng sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) 

khởi sắc, góp phần tích cực vào Chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới.          

TỪ TÍN HIỆU VUI 2021

Ngày 12/4/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã 
ban hành Quyết định số 1289/QĐ-UBND phê duyệt dự 
toán kinh phí khuyến công năm 2021 sử dụng từ nguồn 
kinh phí khuyến công địa phương. Theo đó, trên địa bàn 
Bình Định có 25 chương trình, đề án khuyến công địa 
phương được hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 2.874 
triệu đồng, trong đó, có 19 đề án của 19 cơ sở CNNT, 
với tổng kinh phí hỗ trợ thực hiện 2.440 triệu đồng.

Như vậy, cùng với các đề án khuyến công quốc gia 
đã được phê duyệt trước đó, năm 2021 trên địa bàn tỉnh 
Bình Định có 33 chương trình, đề án khuyến công được 

hỗ trợ thực hiện với tổng kinh phí 5.024 triệu đồng.

Từ tín hiệu vui này, Sở Công Thương đã chỉ đạo 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công 
nghiệp (TVPTCN) Bình Định phối hợp Phòng Kinh tế, 
Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thị xã triển khai đến các 
cơ sở CNNT có đề án được phê duyệt thực hiện đảm 
bảo tiến độ đề ra. Nội dung bao gồm:

Hỗ trợ 19 đề án ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, 
chuyển giao công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất công nghiệp (CN) - tiểu thủ CN.

Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện hoạt 
động khuyến công cho 04 chương trình. 

Đẩy mạnh hoạt động truyền thông, phối hợp xây 
dựng các chương trình truyền hình, truyền thanh; xuất 
bản tin ấn phẩm, tờ rơi, tờ gấp và các hình thức thông 
tin đại chúng khác.

Sản phẩm 
thủ công 
mỹ nghệ 

mây tre đan 
của Công ty 

TNHH Nhân 
Hòa tham 

gia chương 
trình

Máy sản xuất 
nhang vòng của 
Công ty Hải Lan là 
1 trong 3 sản phẩm 
của Bình Định đạt 
danh hiệu “Sản 
phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp quốc gia 
năm 2019

Ông Võ Mai Hưng 
- Phó Giám đốc 
Sở Công Thương, 
Chủ tịch Hội đồng 
nghiệm thu các đề 
án khuyến công 
phát biểu chỉ đạo 
Hội nghị

Ông Võ Mai 
Hưng - Phó 

Giám đốc Sở 
Công Thương 

Bình Định cùng 
Ban Giám 

khảo đánh giá, 
chấm điểm sản 
phẩm tham gia 

chương trình

VĂN THUẬN

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương 
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ĐẾN NHỮNG THÀNH QUẢ ĐANG ĐƯỢC NHÂN 
RỘNG

Thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Bình Định 
giai đoạn 2016-2020,  toàn tỉnh đã triển khai 273 chương 
trình, đề án khuyến công với tổng kinh phí 21.912,5 
triệu đồng; trong đó, khuyến công quốc gia chiếm 
33,6%, khuyến công địa phương cấp tỉnh chiếm 52,3% 
và khuyến công địa phương cấp huyện chiếm 14,1% so 
tổng kinh phí. Hoạt động khuyến công đã hỗ trợ thiết 
thực cho các cơ sở CNNT mạnh dạn trong xác định 
hướng đầu tư đúng, có hiệu quả, mở rộng sản xuất, đổi 
mới công nghệ, phát triển thị trường, nâng cao năng lực 
quản lý. Các sản phẩm CNNT phát triển mạnh, nhất là 
nhóm sản phẩm chế biến từ nông, lâm, thủy sản và thực 
phẩm; đặc biệt, đã xuất hiện thêm nhiều sản phẩm mới 
thân thiện môi trường thay thế sản phẩm xốp nhựa sử 
dụng một lần, sản phẩm CN hỗ trợ, sản phẩm CNNT 
nhưng xuất khẩu trực tiếp 100%... Qua đó, nhiều ngành 
nghề tiểu thủ CN được khôi phục, số lượng cơ sở CNNT 
phát triển, đóng góp giá trị sản xuất CN bình quân giai 
đoạn 2016-2020 tăng 9,2%/năm, giá trị gia tăng CN tăng 
9,6%/năm, góp phần tăng kim ngạch xuất khẩu và thu 
ngân sách, giải quyết việc làm cho người lao động, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn, xây dựng 
nông thôn mới. Khuyến công không chỉ được biết đến ở 
nội dung hỗ trợ phát triển sản xuất mà còn hỗ trợ phát 
triển sản phẩm, phát triển thị trường; đồng hành với các 
cơ sở CNNT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hội 
nhập quốc tế về kinh tế, hướng đến phát triển bền vững.

Năm 2020, Sở Công Thương Bình Định lựa chọn và 
đăng ký 11 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực năm 
2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định tham gia bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 gồm:

Máy làm nhang vòng; Cụm sản phẩm trang bị tàu 
đánh bắt xa bờ; Dầu dừa tinh khiết; Bún Song Thằn của 
Cơ sở bún song thằn Hưng Đắt; Nước mắm Như Hoa - 
Tam Quan; Bánh tráng DALOP; Bánh tráng nước dừa 

Ba Quan; Bộ phụ tùng khớp nối ống nước của Công ty 
TNHH Sáu Lợi; Nước mắm 24 Tân Thịnh,  Gạch đá mài 
Terrazzo của Công ty TNHH Bình Đê, TX. Hoài Nhơn; 
Máy tuốt lúa của HKD Quang Toàn…

Trước đó, tỉnh Bình Định cũng đã có 03 sản phẩm 
được công nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 
năm 2019 gồm: Dầu dừa tinh khiết của HTXNN Ngọc 
An; Máy làm nhang vòng của Công ty TNHH Thương 
mại - Dịch vụ và Sản xuất Hải Lan; Cụm sản phẩm trang 
bị tàu đánh bắt xa bờ của Công ty TNHH Sản xuất - 
Thương mại - Dịch vụ Đường Minh.

ĐỘNG LỰC MỚI, TẦM NHÌN MỚI TỪ CÔNG TÁC 
KHUYẾN CÔNG

Để triển khai thực hiện các đề án khuyến công đã 
được phê duyệt hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
địa phương năm 2021 đảm bảo nội dung và tiến độ, 
với mục tiêu phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh phí 
khuyến công địa phương trước tháng 10/2021, Sở Công 
Thương đề nghị các cơ sở CNNT tiếp tục phối hợp 
Trung tâm Khuyến công và TVPTCN triển khai thực 
hiện theo đúng nội dung hỗ trợ của đề án đã được phê 
duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ đã cam kết và báo 
cáo tiến độ thực hiện theo quy định; kịp thời thông báo 
UBND các huyện, thị xã, Trung tâm Khuyến công và 
TVPTCN và Sở Công Thương những thay đổi so với 
nội dung đề án đã đăng ký; phản ảnh những khó khăn, 
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án để 
Sở Công Thương xem xét, giải quyết; đồng thời, hoàn 
thành hồ sơ thủ tục, chuẩn bị điều kiện và đăng ký 
nghiệm thu đề án theo quy định. Đây là cơ sở vững chắc 
tạo đà cho Khuyến công Bình Định thực hiện mục tiêu 
nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công gắn với phát 
triển sản phẩm CNNT thôn tiêu biểu và hình thành các 
“cụm sản xuất nông - CN ở nông thôn” trên địa bàn 
tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, nhằm thực hiện thành 
công 150 chương trình, đề án khuyến công với tổng kinh 
phí 22 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phươngn

Lễ Công bố và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bình Định năm 2020

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương



40 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

KHUYẾN CÔNG

TIỀN GIANG

GIA TĂNG SỨC HÚT 
CHO NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG VỚI CÁC DN

Hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) trong việc mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề; đầu tư trang thiết bị 
máy móc tiên tiến, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ sản xuất… 
là những giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển CNNT tại tỉnh Tiền Giang.

Giai đoạn 2016 - 2020, Sở Công Thương tỉnh đã tổ 
chức 5 lớp đào tạo nghề, truyền nghề cho 141 
lao động nông thôn. Bên cạnh đó, Sở đã triển 

khai thực hiện 20 đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật và máy móc, thiết bị tiên tiến với tổng 
kinh phí hỗ trợ hơn 4 tỷ đồng. Các đề án hỗ trợ chủ yếu 
tập trung các ngành nghề, như: Cơ khí, chế biến lương 
thực, thủy sản, sản xuất vật liệu xây dựng...

Ngoài ra, Sở còn đề xuất UBND tỉnh phê duyệt hỗ 
trợ đầu tư 01 dự án xây dựng nhà xưởng và máy móc 
thiết bị sản xuất gạch không nung với kinh phí 2 tỷ đồng. 
Từ đó, các cơ sở CNNT được hỗ trợ có điều kiện thuận 
lợi phát triển sản xuất.

Là một trong những doanh nghiệp (DN) nhận được 
hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, bà Nguyễn 
Thị Bảy - Phó Giám đốc Công ty TNHH TRAVIPHA 
(huyện Tân Phú Đông) cho biết: Công ty được Sở Công 
Thương hỗ trợ thực hiện Đề án “Đầu tư máy đóng gói 
trà phục vụ sản xuất trà mãng cầu Xiêm” với các thiết 
bị, công nghệ hiện đại như máy đóng gói túi lọc 5 trong 
1, máy đóng gói trà lát tự động, máy sấy lạnh…, nhờ đó 
đã giúp Công ty nâng cao năng lực sản xuất và đa dạng 
hóa sản phẩm.

Theo đánh giá từ Sở Công Thương Tiền Giang, các 
đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
chuyển giao công nghiệp và tiến bộ khoa học - kỹ thuật 
hoàn thành đã tác động trực tiếp đến năng lực sản xuất 
của DN. Từ đó, giúp nâng cao năng suất lao động, tăng 
chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

Sự hưởng ứng mạnh mẽ của DN CNNT với công tác 
khuyến công không chỉ xuất phát từ hoạt động tuyên 
truyền sâu rộng, hiệu quả nhìn thấy qua thực tế mà còn 
bởi sự nhanh nhạy của tỉnh trong xây dựng chính sách 
khuyến khích. Cụ thể, Tiền Giang đã ban hành Chương 
trình hỗ trợ đặc thù đầu tư (có thu hồi, lãi suất 0%/
năm) và hỗ trợ sau đầu tư (không thu hồi) cho DN, cơ 

sở sản xuất công nghiệp đầu tư mở rộng, đầu tư mới 
máy móc, thiết bị công nghệ từ nguồn kinh phí khuyến 
công của tỉnh.

Bên cạnh việc hỗ trợ DN CNNT đầu tư máy móc, 
trang thiết bị hiện đại phục vụ sản xuất, hàng năm, Sở 
Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại tổ chức các hội nghị tập huấn nâng cao 
năng lực quản lý cho cơ sở CNNT và bồi dưỡng nghiệp 
vụ khuyến công. Đồng thời, tập trung hỗ trợ xúc tiến 
thương mại, quảng bá sản phẩm của các cơ sở CNNT. 
Hoạt động bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cũng 
được tỉnh quan tâm thực hiện…

Theo ông  Đặng Văn Tuấn, quyền Giám đốc Sở 
Công Thương tỉnh Tiền Giang: Giai đoạn 2021 - 2025, 
các hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang 
sẽ tập trung hỗ trợ phát triển ngành nghề và sản phẩm 
CNNT tiêu biểu, giải quyết công ăn việc làm cho người 
lao động và tạo chuyển dịch trong cơ cấu sản xuất nông 
thôn. Cụ thể, đào tạo nghề, nâng cao tay nghề cho 600 
lao động; tổ chức 2 lần bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp huyện, tỉnh; hỗ trợ cho 100 lượt cơ sở CNNT 
tham gia hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm CNNT…n      

Nguồn vốn khuyến công giúp các DN tại Tiền Giang 
đầu tư máy móc hiện đại, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm

BẢO KIÊN
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Phở khô Hương Huệ là một trong số các sản phẩm 
CNNTTB của Quảng Nam. Năm 2020, tỉnh đã 
công nhận 20 trong tổng số 46 sản phẩm tham gia 

bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh. Theo đánh giá 
từ lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, sản phẩm tham 
gia bình chọn đa dạng và phong phú, số lượng tăng so 
với kỳ bình chọn trước. Quảng Nam phấn đấu thu hút 
nhiều hơn nữa các đơn vị tham gia, đặc biệt là các sản 
phẩm OCOP.

Bà Đặng Thị Hương - Chủ Cơ sở sản xuất phở khô 
Hương Huệ (thôn Vinh Đông, xã Bình Trị) cho biết, khi 
tham gia chương trình bình chọn sản phẩm CNNTTB 
cấp tỉnh, bà khá lúng túng trong xây dựng sản phẩm, 
triển khai phương án kinh doanh.

Nhờ nỗ lực của bản thân và sự hỗ trợ của các cơ 
quan chức năng, đến nay sản phẩm đã được người tiêu 
dùng đón nhận, có mặt ở các siêu thị Co.opMart Tam 
Kỳ, Big C Đà Nẵng. Để sản phẩm có được chỗ đứng trên 
thị trường, bà Hương cũng như các chủ thể OCOP khác 
của Thăng Bình đã chú trọng xúc tiến thương mại, kết 
nối thị trường, quảng bá sản phẩm, khẳng định thương 
hiệu, vị thế của sản phẩm.

Ngoài giải thưởng sản phẩm CNNTTB, những sản 
phẩm này còn được Sở Công Thương Quảng Nam thực 
hiện hỗ trợ nhiều chính sách ưu tiên khác. Tuy vậy, 
theo đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương 
mại và Quản lý cửa khẩu tỉnh, sản phẩm CNNTTB dù 
độc đáo và có chất lượng nhưng chủ yếu được sản xuất 
bởi cơ sở CNNT có quy mô nhỏ, công nghệ đơn giản. 
Chính vì vậy, năng lực cạnh tranh trên thị trường còn 
thấp, mẫu mã sản phẩm chưa đa dạng. Các cơ sở sản 
xuất chưa liên kết chặt chẽ, bền vững với cơ sở thuộc 
các ngành kinh tế khác trên địa bàn và với các tỉnh, 
thành phố lân cận. 

Do vậy, để tăng giá trị cho sản phẩm CNNT, cần 
phải có giải pháp tốt cho phát triển cơ sở và doanh 
nghiệp sản xuất. Chính vì thế, nhiều năm qua, Quảng 
Nam đã huy động mọi nguồn vốn có thể hỗ trợ cho các 

cơ sở doanh nghiệp CNNT trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 
tỉnh tập trung hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNTTB 
được công nhận lập dự án kinh doanh, tìm kiếm mặt 
bằng sản xuất, huy động vốn, xin ưu đãi đầu tư. Hỗ 
trợ cung cấp thông tin, tiếp thị, tìm kiếm thị trường, 
đối tác kinh doanh và tổ chức triển lãm, hội chợ, giới 
thiệu sản phẩm. Qua đó, tổ chức các hoạt động kết nối 
cung - cầu, trao đổi kinh nghiệm, tham quan, khảo sát, 
hỗ trợ và tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất CNNT liên 
doanh, liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội 
ngành nghề.

Cùng với đó, Quảng Nam huy động các nguồn vốn 
hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học - 
công nghệ nhằm gia tăng năng lực sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Từ đó, nâng sức cạnh tranh sản 
phẩm CNNTTB của tỉnh…

Đại diện Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương 
mại và Quản lý cửa khẩu Quảng Nam cũng cho rằng, 
tỉnh cần sự hỗ trợ hơn nữa của Bộ Công Thương, Bộ Tài 
chính trong việc tăng nguồn kinh phí hỗ trợ hàng năm 
cho khuyến công Quảng Nam. Các đơn vị liên quan chú 
trọng cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận 
lợi hơn để doanh nghiệp yên tâm, cùng phối hợp triển 
khai các đề án khuyến công phát triển CNNTn 

KHUYẾN CÔNG

QUẢNG NAM: 

GIẢI PHÁP TĂNG GIÁ TRỊ 
CHO SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
Để gia tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) 

của tỉnh, Quảng Nam đã huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến 
xúc tiến thương mại.

Quảng Nam có 20 sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu năm 2020

MINH HIẾU

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương



42 CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (tháng 6/2021)

KHUYẾN CÔNG

GIA LAI:

ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG 
TẠO ĐÒN BẨY PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Trong những năm qua, 
việc triển khai hiệu quả 
các đề án khuyến công 

ở Gia Lai đã tạo ra một 
hiệu ứng tích cực. Các cơ 
sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) có thêm tự tin để 
tiếp tục đầu tư máy móc, 

thiết bị, tăng tính cạnh 
tranh cho sản phẩm. Hoạt 

động khuyến công cũng 
tạo ra động lực quan 

trọng góp phần chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, thông 

qua đó đã thu hút được 
nhiều nguồn lực khác đầu 

tư vào CNNT.

Trong 5 năm (2016 - 2020), tổng kinh phí khuyến 
công trên địa bàn tỉnh đạt hơn 36 tỷ đồng. Trong 
đó, nguồn kinh phí khuyến công quốc gia đạt 

hơn 9,3 tỷ đồng; kinh phí khuyến công địa phương là 
744 triệu đồng; kinh phí của các cơ sở sản xuất CNNT 
là 26 tỷ đồng. Các nguồn kinh phí này đã hỗ trợ đào tạo 
nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề; hỗ trợ nâng 
cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT; hỗ trợ xây 
dựng 3 mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công 
nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 3 đơn vị thụ 
hưởng và hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến 
cho 14 đề án với 20 đơn vị thụ hưởng. Đồng thời, Gia 
Lai cũng đầu tư hơn 7,4 tỷ đồng để tổ chức các hội chợ 
triển lãm, hội chợ đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi 
và biên giới, kết nối cung cầu và giới thiệu quảng bá sản 
phẩm tiêu biểu của tỉnh. 

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp và Dịch vụ Hùng 
Thơm Gia Lai (xã Đak Ta Ley, huyện Mang Yang, Gia 
Lai) có thể coi là một đơn vị thụ hưởng lợi ích từ các 
chương trình khuyến công điển hình như vậy. Ngoài xuất 
khẩu chanh dây, HTX còn chế biến các sản phẩm tinh 
cốt chanh dây cô đặc, mứt chanh dây… Năm 2020, HTX 
được Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
(KC&XTTM) hỗ trợ 300 triệu đồng để mua hệ thống 
máy sấy nông sản và kho trữ mát. Để sở hữu thiết bị này, 
ngoài nguồn hỗ trợ, HTX đã đầu tư thêm 300 triệu đồng. 

Việc đưa dây chuyền máy móc này vào quy trình 
sản xuất đã mang lại hiệu quả rất lớn. Nếu HTX chưa 

kịp tiêu thụ thì hàng thu mua sẽ được trữ vào kho trữ 
mát, chất lượng được đảm bảo, nên vấn đề thu mua 
sản phẩm chanh dây cho người dân cũng sẽ liên tục và 
không bị gián đoạn. Còn máy sấy nông sản đã giúp HTX 
chế biến mứt từ vỏ chanh dây sấy dẻo với công suất có 
thể lên đến 300 kg vỏ/ngày, trong khi trước đây làm thủ 
công chỉ khoảng 20 kg/ngày. 

Bà Nguyễn Thị Bích Thu, Giám đốc Trung tâm 
KC&XTTM cho biết: “Hàng năm, nguồn kinh phí 
khuyến công đã giúp các cơ sở CNNT đầu tư máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất, tạo bước đệm mở rộng 
sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất lượng, giải 
quyết việc làm cho lao động nông thôn”. 

Trong thời gian tới, Trung tâm KC&XTTM Gia Lai 
sẽ tiếp tục xây dựng nguồn kinh phí theo mức hỗ trợ 
được quy định nhằm tạo động lực thu hút đối tượng thụ 
hưởng; tăng cường kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các 
đề án khuyến công, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ 
và sử dụng kinh phí đúng mục đích. 

Ngành Công Thương Gia Lai cũng đã tổ 
chức 3 lần bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu cấp tỉnh. Qua đó, có 72 sản 
phẩm, bộ sản phẩm được công nhận 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh; 17 
sản phẩm, bộ sản phẩm đạt cấp khu 
vực; 3 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt cấp 
quốc gia.

Các sản phẩm CNNT Gia Lai ngày càng được nâng cao chất 
lượng, cải thiện mẫu mã, đa dạng sản phẩm, thúc đẩy sự thay đổi 
của CNNT tỉnhPHƯƠNG MINH
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KHUYẾN CÔNG

BẮC GIANG: 
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG 
TẠO ĐÀ CHO CNNT PHÁT TRIỂN

Giai đoạn năm 2014-2020, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 
tỉnh Bắc Giang (Khuyến công Bắc Giang) luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao, đưa các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển công nghiệp của Chính 
phủ và của tỉnh tới các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư phát triển công nghiệp 
– tiểu thủ công nghiệp. Qua đó, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, 
phát triển kinh tế địa phương.

Từ nguồn ngân sách nhà nước dành cho hoạt động 
khuyến công, Khuyến công Bắc Giang đã tổ chức 
thực hiện 222 đề án và huy động được gần 600 

tỷ đồng nguồn vốn đối ứng của các tổ chức, cá nhân 
tham gia đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp tại địa phương. Trong đó, Trung tâm 
đã hỗ trợ cho hàng trăm cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên tiến và tiến bộ 
khoa học… với hiệu quả kinh tế đem lại cho các doanh 
nghiệp rất cao. Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công 
Bắc Giang còn tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề và 
nâng cao tay nghề cho 1.410 học viên. Sau khi kết thúc 
các khóa học, đã có 1.086 lao động (chiếm tỷ lệ 77%) 
được các doanh nghiệp hoặc cơ sở CNNT tuyển dụng 
với thu nhập tốt. Điều này đã góp phần chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, giảm nghèo và đẩy nhanh quá trình xây 
dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Mặt khác, công tác hỗ trợ phát triển sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cũng đã được Trung tâm thực hiện bài 
bản, hiệu quả. Theo đó, Khuyến công Bắc Giang đã tổ 
chức các gian hàng của tỉnh Bắc Giang tại các hội chợ, 
triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu trong nước. Đồng 
thời, thực hiện xây dựng, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu 
hàng hàng; tham gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh, cấp khu vực và cấp quốc gia; hỗ trợ đầu 
tư xây dựng nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm… Thông 
qua các hoạt động hỗ trợ của Khuyến công Bắc Giang 
đã giúp giới thiệu tiềm năng, thế mạnh, mở rộng cơ hội 
đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với 
các tỉnh bạn; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, làng 
nghề của tỉnh quảng bá sản phẩm, mở rộng và phát triển 
thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu.

Ngoài ra, Trung tâm luôn quan tâm, duy trì và phát 
triển hình ảnh thương hiệu, nâng cao giá trị gia tăng cho 

các sản phẩm công nghiệp, đặc sản làng nghề của tỉnh 
thông qua việc hỗ trợ tư vấn, thiết kế mẫu mã bao bì 
đóng gói sản phẩm cho các cơ sở CNNT thuộc lĩnh vực 
chế biến nông sản, lâm sản có thế mạnh của địa phương; 
đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các mô hình khuyến công 
hiệu quả, các sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng 
của tỉnh, của doanh nghiệp và làng nghề trên địa bàn…

Thời gian tới, để tiếp tục tạo sự chuyển hướng sâu 
rộng, làm động lực mới cho phát triển công nghiệp nông 
thôn ở địa phương, Trung tâm Khuyến công Bắc Giang 
sẽ tập trung hỗ trợ những ngành, nghề có tiềm năng nổi 
trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương, cũng như có khả 
năng tham gia sâu rộng vào mạng lưới sản xuất và chuỗi 
giá trị toàn cầu, đem lại giá trị gia tăng cao. Cùng với 
đó, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển công 
nghiệp dệt may, da giày gắn với các quy trình sản xuất 
thông minh, tự động hóa. Đặc biệt, Khuyến công Bắc 
Giang ưu tiên hỗ trợ phát triển các ngành công nghiệp 
phục vụ nông nghiệp và nông thôn, nhất là công nghiệp 
chế biến nông - lâm - thủy sản; Đẩy mạnh hỗ trợ phát 
triển các làng nghề tiểu thủ công nghiệp có điều kiện 
phát triển và chú trọng phát triển nghề, cũng như làng 
nghề truyền thống, làng nghề mới ở những nơi bị thu hồi 
đất nông nghiệp, khu vực dân tộc thiểu sốn

Trung tâm Khuyến công Bắc Giang hỗ trợ máy móc 
thiết bị cho hộ kinh doanh Bùi Thế Hiển (xã Lãng Sơn, 
huyện Yên Dũng)

ANH TUẤN

Chuyên đề Khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương
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MTA VIETNAM 2021 SẮP DIỄN RA TẠI TP.HỒ CHÍ MINH

BÌNH DƯƠNG SẼ TẬP TRUNG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, 
CHẾ TẠO, CNHT

ĐỒNG NAI: THÁNG 5/2021, CNHT CHO DỆT MAY 
CÓ MỨC TĂNG KHÁ CAO

Triển lãm và Hội thảo Quốc tế về máy công cụ, 
cơ khí chính xác và gia công kim loại (MTA 

Vietnam 2021) với chủ đề “Sản xuất tinh gọn trong 
thời đại 4.0: Think more, Waste less” dự kiến diễn ra 
tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) 
từ ngày 07 - 10/7/2021 theo hai hình thức trực tiếp và 
trực tuyến - hybrid.

MTA Vietnam 2021 là sự kiện thương mại hàng 
đầu tại VN tập trung vào ngành CNHT dành cho 
máy cắt kim loại; công cụ & dụng cụ; đo lường; 
đúc & khuôn mẫu; tự động hóa… và giới thiệu các 
công nghệ kỹ thuật mới nhất hiện có trên thị trường 
toàn cầu.

Ngoài ra, MTA Vietnam 2021 còn quy tụ 12 
nhóm gian hàng quốc tế đến từ các nền công nghiệp 
phát triển. Đây sẽ là sân chơi quy tụ hàng trăm đơn 
vị triển lãm đến từ: Việt Nam, Nhật Bản, Thái Lan, 
Malaysia, Đài Loan, Trung Quốc, Đức, Hàn Quốc, 
Singapore, Ý, Anh,... tham gia trưng bày với quy mô 
diện tích lên đến hơn 10.000m2, với hàng loạt các sản 
phẩm công nghệ và kỹ thuật tiên tiến ứng dụng cho 
ngành công nghiệp sản xuất và cơ khí chế tạo. Cũng 
trong khuôn khổ chương trình là các các hội thảo 
chuyên sâu, các hoạt động trực tiếp và trực tuyến.
Chi tiết vui lòng truy cập 
website http://mtavietnam.com

QUỲNH ANH

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 
ngày 15/5/2021, tổng vốn FDI đăng ký trên địa 

bàn tỉnh đạt trên 1,25 tỷ USD, bằng 159% so với cùng 
kỳ năm 2020. Hầu hết nhà đầu tư đến từ các quốc gia 
và vùng lãnh thổ có tiềm năng về vốn và công nghệ 
như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan... 
đều đã có mặt tại Bình Dương. Các nhà đầu tư nước 
ngoài đã đầu tư vào 17 ngành, lĩnh vực, trong đó lĩnh 
vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu.

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Giám đốc Sở Công 
Thương, cho biết thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung 

phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, CNHT, 
lựa chọn ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ 
cao, công nghệ thông tin, công nghiệp điện tử, công 
nghiệp năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng 
lượng thông minh… Từng bước hình thành chuỗi 
ngành công nghiệp sạch, công nghệ đi đôi với bảo vệ 
môi trường. Đồng thời, tỉnh khuyến khích các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tập trung vào các khâu tạo 
giá trị gia tăng cao gắn với quy trình sản xuất thông 
minh, tự động hóa.

PV

Theo UBND tỉnh, chỉ số phát triển sản xuất toàn 
ngành công nghiệp tại Đồng Nai tháng 5/2021 dự 

ước tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 9% so với 
cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có một số ngành có 
mức tăng trưởng cao là sản xuất da và các sản phẩm 
có liên quan tăng gần 13%; Sản xuất thiết bị điện 
tăng hơn 11%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng gần 
17%... Những mặt hàng nói trên có nhu cầu tiêu thụ 
lớn do nhiều thị trường có sự phục hồi dần, cụ thể 
như: Ngành dệt, sản xuất trang phục, giầy da, sản 
phẩm cao su, sản phẩm gỗ.

Có được kết quả trên là do nhiều doanh nghiệp 

tại Đồng Nai đã khai thác được các lợi thế, ký kết 
đơn hàng với đối tác. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp 
ngành dệt, may mặc, sản phẩm gỗ, chế biến chế tạo 
máy móc thiết bị tham gia quảng bá, giới thiệu sản 
phẩm qua các kênh hội chợ triển lãm chuyển sang 
khai thác thị trường châu Á, nên đã có thêm đơn đặt 
hàng khá lớn.

Hàng hóa các doanh nghiệp ở Đồng Nai sản xuất 
ra có hơn 60% xuất khẩu và chỉ gần 40% tiêu thụ ở thị 
trường nội địa. Từ đầu năm đến nay, tiêu thụ trong 
nước và xuất khẩu đều tăng khá.

KHÁNH MINH
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HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP Ô TÔ VÀ ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO DOANH NGHIỆP CNHT SAU ĐẠI DỊCH

THACO LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ, THIẾT KẾ, 
CHẾ TẠO THÀNH CÔNG KHUÔN MẪU CHO CÁC LINH KIỆN Ô TÔ

Vừa qua, Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
Việt Nam (VASI) đã có công văn trình Chính 

phủ về việc tiêm vaccine Covid-19 và hỗ trợ hoạt động 
cho doanh nghiệp (DN) ngành CNHT sau đại dịch.

Qua khảo sát của VASI cho thấy, DN CNHT đều 
hoạt động tại các khu công nghiệp, nguy cơ lây lan 
dịch bệnh luôn thường trực, đe dọa gián đoạn sản 
xuất và gây tổn hại lớn đến chuỗi cung ứng của các 
tập đoàn đa quốc gia tại Việt Nam và trên toàn cầu. 
Do đó, VASI kiến nghị Chính phủ xếp nhóm các DN 
sản xuất vào đối tượng ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 
sớm nhất, bảo đảm hoạt động liên tục, đóng góp cho 

nền kinh tế và giữ vững uy tín, hình ảnh Việt Nam 
trong công nghiệp chế tạo toàn cầu.

Bên cạnh đó, VASI cũng đề xuất Chính phủ gia 
hạn các gói hỗ trợ cho DN năm 2021 đến hết năm 
2021, giảm bớt các yêu cầu và điều kiện để DN có thể 
tiếp cận được; giãn nộp các khoản thuế và nghĩa vụ 
thêm từ 6 tháng đến 1 năm; hỗ trợ giảm lãi suất vay 
từ ngân hàng thương mại; hỗ trợ tiếp cận mặt bằng 
sản xuất và giảm giá thuê đất; đồng thời có giải pháp 
dài hạn và bền vững đảm bảo ổn định nguồn nguyên 
vật liệu đầu vào cho ngành sản xuất chế tạo.

MINH VŨ

Ngày 01/6, Trung tâm Hỗ trợ phát triển công 
nghiệp (IDC) - Cục Công nghiệp (Bộ Công 

Thương) và Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công 
nghệ Việt - Hàn (VITASK) đã ký kết Biên bản ghi 
nhớ nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác 
giữa hai bên và cụ thể hóa những hoạt động hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) vì sự phát triển của ngành công 
nghiệp ô tô và điện - điện tử của VN. 

Hiện nay, DN công nghiệp VN, đặc biệt các DN 
lĩnh vực CNHT ngành ô tô, điện - điện tử còn nhiều 
điểm cần cải thiện, quy mô và năng lực của các DN 
còn nhiều hạn chế, thiếu nguồn lực và công nghệ để 

nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng 
được yêu cầu.

Để hỗ trợ DN Việt đón đầu các cơ hội trong bối 
cảnh mới, IDC phối hợp cùng VITASK triển khai các 
hoạt động hỗ trợ DN công nghiệp ô tô, điện - điện tử 
nhằm nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng, thúc đẩy kết nối, giao lưu DN Việt Nam - Hàn 
Quốc, tăng khả năng tiếp cận chuỗi sản xuất toàn 
cầu cho các DN công nghiệp VN, qua đó, đóng góp 
vào sự phát triển của ngành công nghiệp ô tô và điện 
- điện tử nước nhà.

PHƯƠNG LÊ

Năm 2018 và 2019, Tổ hợp cơ khí Thaco đã làm 
chủ công nghệ, thiết kế, chế tạo khuôn mẫu 

cho các linh kiện ô tô tải gồm: Khuôn dập liên hợp, 
khuôn dập vuốt, khuôn ép phun nhựa; qua đó, giúp 
nâng cao hàm lượng khoa học công nghệ và tăng tỷ 
lệ nội địa hóa cho bộ chi tiết xe tải, giảm giá thành 
khuôn mẫu so với nhập khẩu.

Năm 2020, Thaco tiếp tục thiết kế, chế tạo thành 
công các khuôn mẫu khác cho các loại ô tô du lịch 
như: Khuôn dập vuốt khung xương cửa sổ trời, 
khuôn nhựa cản xe, ốp khoang hành lý, các chi tiết 
nhựa nội - ngoại thất... 

Kế hoạch trong năm 2021 của Thaco là chế tạo 
thành công các sản phẩm: PU khuôn kín, khuôn đúc 

nhôm, khuôn thổi nhựa, cọc dẫn hướng và bạc dẫn 
hướng sử dụng trong khuôn mẫu, dao cắt - bấm đầu 
cos, ty đẩy sản phẩm trong khuôn nhựa...

PV

Xưởng sản xuất khuôn - Nhà máy Khuôn của Thaco
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NGÀNH CNHT Ô TÔ VIỆT NAM:

GIẤC MƠ 
BAO GIỜ THÀNH HIỆN THỰC?

Sau gần 2 thập kỷ xây dựng và phát triển, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
ô tô Việt Nam được cho là vẫn còn yếu nhiều mặt: Từ số lượng, chất lượng sản 
phẩm đến khả năng cung cấp. Các linh kiện lắp ráp ô tô tại Việt Nam chủ yếu 
vẫn dựa vào nhập khẩu. Làm thế nào để ngành CNHT ô tô phát triển lành 
mạnh, trở thành đòn bẩy nhằm hiện thực hoá giấc mơ công nghiệp hoá vẫn 
luôn là bài toán khó của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Theo thống kê từ Hiệp hội 
Công nghiệp hỗ trợ Việt 
Nam (VASI), hiện Việt Nam 

có hơn 350 doanh nghiệp CNHT 
ô tô, nhưng có đến 80% là doanh 
nghiệp nước ngoài. Trong đó, 20% 
doanh nghiệp Việt Nam còn lại 
phần lớn có quy mô nhỏ, khó tiếp 
cận vốn, khó có điều kiện đầu tư 
cho công nghệ. Theo dự báo của 
các chuyên gia, đến năm 2025, thị 
trường ô tô Việt Nam sẽ rất hấp 
dẫn với khoảng 01 triệu xe bán ra 
mỗi năm. Đây được coi là cơ hội 
lớn để các doanh nghiệp CNHT ô 
tô chớp cơ hội để phát triển. Thế 
nhưng đó cũng là thách thức lớn với 
ngành CNHT ô tô còn nhiều hạn 
chế của Việt Nam. 

NĂNG LỰC CUNG ỨNG THẤP

Theo số liệu của Bộ Công 
Thương, với dòng xe cá nhân, hiện 
có 10 nhà sản xuất gốc (OEM) tham 
gia thị trường gồm: Toyota, Honda, 
Suzuki, Mitsubishi, Ford, Mecerdes 
Benz, Thaco, TC Motor, VinFast. 
Các nhà sản xuất OEM thực hiện 
lắp ráp dạng CKD trên dây chuyền 
sản xuất gồm 4 công đoạn chính là: 
Hàn, sơn, lắp ráp và kiểm định. Một 
số hãng có thêm công đoạn dập 
thân vỏ xe như Toyota, VinFast, 
Thaco... 

Trong chuỗi cung ứng, chỉ có 18 
nhà cung cấp phụ tùng ô tô cấp I 
và 58 nhà cung cấp cấp II, cấp III. 
Một số nhà cung cấp sản xuất cả 
phụ tùng xe máy lẫn ô tô. Những 
linh kiện nội địa hóa được chủ yếu 
là các chi tiết cồng kềnh, đơn giản, 
sử dụng nhiều nhân công, giá rẻ 
như: Ghế, ắc quy, nhựa cỡ lớn... 
Phần lớn linh kiện và cụm linh kiện 
phải nhập khẩu. Chưa kể, những 
linh kiện sản xuất ở Việt Nam đều 
có giá thành gấp 2-3 lần so với Thái 
Lan và Indonesia.

Nguyên nhân chính khiến ngành 
CNHT ô tô thời gian qua không phát 
triển được là do quy mô thị trường ô 
tô Việt Nam quá nhỏ bé. Các doanh 
nghiệp ô tô tại Việt Nam sản xuất 
thấp xa so với công suất thiết kế. 
Công suất của 10 nhà sản xuất đạt 
trên 500.000 xe/năm nhưng sản lượng 
thực tế chỉ đạt khoảng một nửa. Do 
sản lượng thấp nên chi phí khấu hao 
thiết bị trên một đơn vị sản phẩm 
lớn. Vì vậy, giá linh kiện nhà sản xuất 
trong nước thường cao hơn các sản 
phẩm cùng loại nhập từ nước ngoài.

PHƯƠNG MINH

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Trên xe Toyota ở Việt Nam đến nay, phần lớn tỷ lệ nội địa hóa cao 
chủ yếu nằm ở phần nội thất 
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Đơn cử như việc sản xuất một 
chiếc nắp bình xăng, bộ phận rất 
nhỏ trong số khoảng 30.000 linh kiện 
khác nhau để sản xuất ra một chiếc 
ô tô. Trong khi, chi phí sản xuất và 
bán ra của Thái Lan chỉ khoảng 1,5 
USD thì tại Việt Nam lên tới 3,8 
USD. Dù đã tiết giảm tối đa các chi 
phí, sản phẩm này vẫn có giá 2,5 
USD. Với giá này, chắc chắn các 
doanh nghiệp lắp ráp ô tô sẽ phải 
nhập khẩu linh kiện từ Thái Lan. 
Hiện mẫu xe lắp ráp trong nước có 
sản lượng lớn nhất là Toyota Vios 
chỉ đạt 27.000 chiếc/năm, bằng 1/8 
sản lượng xe cùng loại tại Thái Lan. 
Bất lợi về sản lượng khiến CNHT ô 
tô gặp rất nhiều khó khăn. 

Bên cạnh đó, một nguyên nhân 
khác cũng khiến ngành CNHT ô tô 
chưa phát triển là do vật liệu phục 
vụ cho sản xuất linh kiện chủ yếu là 
nhập khẩu khiến giá thành đội lên 
cao. Năng lực của các doanh nghiệp 
vẫn còn hạn chế và chưa đáp ứng 
được nhu cầu của các nhà sản xuất, 
đặc biệt là Việt Nam chưa có được 

doanh nghiệp đầu tàu, đứng đầu 
chuỗi trong ngành ô tô để dẫn dắt 
được chuỗi cung ứng đi theo.

GIẤC MƠ PHÁT TRIỂN 
NGÀNH CNHT Ô TÔ

Ngành CNHT ô tô “chậm lớn” 
đang là điều khiến các nhà hoạch 
định chính sách đau đầu suốt thời 
gian qua. Sự nỗ lực từ cả doanh 
nghiệp và Nhà nước vẫn chưa giúp 
CNHT ô tô khởi sắc. Để sản xuất 
linh kiện, cụm linh kiện cho ngành 
công nghiệp ô tô, các doanh nghiệp 
đều cần rất nhiều vốn đầu tư, mở 
rộng quy mô sản xuất khi chưa có 
công nghiệp vật liệu chất lượng cao. 
Theo Bộ Tài chính, giai đoạn 2018 - 
2020, Chính phủ đã ban hành một số 
chính sách ưu đãi về thuế nhập khẩu 
đối với linh kiện ô tô và nguyên vật 
liệu, vật tư sản xuất linh kiện ô tô, 
góp phần tháo gỡ khó khăn, thúc 
đẩy sản xuất trong nước với CNHT 
ngành ô tô.

Cuối năm 2020, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đã bắt tay xây dựng đề án 

phát triển hệ sinh thái đối với ngành 
sản xuất ô tô, trình Chính phủ trong 
thời gian tới. Mục tiêu đến năm 
2025, Việt Nam có khoảng 1.000 
doanh nghiệp và năm 2030 là 2.000 
doanh nghiệp đủ năng lực cung ứng 
trực tiếp cho lắp ráp ô tô trên lãnh 
thổ Việt Nam. Các doanh nghiệp 
này có khả năng sản xuất các sản 
phẩm CNHT có tính cạnh tranh 
cao, đáp ứng 45% nhu cầu thiết yếu 
cho sản xuất, tiêu dùng nội địa vào 
năm 2025 và 70% vào năm 2030.

Ngoài ra, việc phát triển thị 
trường ô tô trong nước sẽ tạo ra 
lực cầu nội địa ổn định cho ngành 
CNHT ô tô. Các giải pháp đối với 
ngành CNHT ô tô cần hướng vào 
việc đáp ứng các nhu cầu nội địa 
của các công ty lắp ráp trong nước. 
Từ đó, tạo cơ sở phát triển ổn định 
và mở rộng sản xuất tiến tới xuất 
khẩu các sản phẩm CNHT. Cần xây 
dựng và hỗ trợ thành lập các trung 
tâm tiếp thị, quảng bá sản phẩm 
CNHT ô tôn

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Trên xe Kia do Trường Hải lắp ráp, tỷ lệ nội địa hóa đã tăng đáng kể trong vài năm trở lại đây nhưng vẫn chưa 
phải là các linh kiện phụ tùng quan trọng
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M3
NHÀ CUNG ỨNG SẢN PHẨM PHỤ TRỢ 
UY TÍN CHO AIRBUS, BOEING 
VÀ NHỮNG CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN 
CNHT CỦA VIỆT NAM

Ngay từ đầu năm 2021, 
khi cuộc chiến thương mại 

Mỹ - Trung và tình hình đại 
dịch Covid-19 còn nhiều 

diễn biến phức tạp trên toàn 
thế giới, Công ty TNHH 

MTV Thông tin M3 (Đơn vị 
trực thuộc Tập đoàn Công 
nghiệp – Viễn thông Quân 

đội Viettel) đã mang lại tin 
vui lớn cho Việt Nam cũng 

như ngành Công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) chúng ta, khi 
chính thức tham gia vào 

chuỗi cung ứng sản phẩm 
phụ trợ công nghệ cao cho 

các hãng hàng không vũ trụ 
toàn cầu.

Cụ thể, ngày 11/01/2021, Công ty Thông tin M3 đã 
chính thức trở thành nhà cung ứng vật tư, linh 
kiện và thiết bị cấp 2 cho ngành Hàng không Vũ 

trụ của Tập đoàn Meggitt toàn cầu. Đây là tập đoàn 
lớn của Anh Quốc (Nhà cung ứng cấp 1 cho Airbus và 
Boeing), có các công ty con trên toàn thế giới, chuyên 
nghiên cứu, thiết kế, phát triển, chế tạo và tích hợp 
các sản phẩm trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, quốc 
phòng và năng lượng. Hiện, hơn 90% sản phẩm của Tập 
đoàn Meggitt cung cấp cho Airbus và Boeing. Sự kiện 
đã khiến dư luận trong giới chuyên môn thế giới không 
khỏi bất ngờ và càng thêm trân trọng Việt Nam.

Để có được thành quả đó, tất nhiên, cũng là nhờ 
ngành CNHT Việt Nam nói chung và Công ty Thông 
tin M3 nói riêng đã luôn tích cực, nỗ lực không ngừng 
để từng bước khẳng định mình trên trường quốc tế 
trong suốt thời gian vừa qua, nhất là khi đại dịch virus 
Corona đang hoành hành. Bởi trong tình thế, bối cảnh 
này, các nhà sản xuất thiết bị điện tử, công nghệ cao 
trên thế giới bắt buộc cần phải nhìn nhận lại mình, thay 
đổi tư duy chiến lược sản xuất. Theo đó, họ sẵn sàng ưu 
tiên, tích cực tìm kiếm những cách thức khác thích hợp 
để đa dạng hóa chuỗi cung cấp của mình và tránh phải 
phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia đơn lẻ nào, cho dù nó có 
hấp dẫn đến đâu đi nữa. Do đó, khi môi trường đầu tư, 
pháp lý của ngành CNHT Việt Nam đang khá cởi mở, 

hấp dẫn và năng lực cung ứng phụ trợ của M3 đủ đảm 
bảo, bền vững, thì việc không lựa chọn mảnh đất và con 
người vùng chữ S quả là đáng tiếc đối với những nhà sản 
xuất lớn trên thế giới.

Nói về sự nỗ lực, đổi mới của ngành CNHT Việt 
Nam, thời gian qua, kể từ khi chúng ta gia nhập WTO, 
nhằm bắt kịp xu hướng toàn cầu hóa thương mại, cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0, các cơ quan chức năng 

Công ty Meggitt Việt Nam đến thăm và làm việc tại 
M3 năm 2019

ĐĂNG HƯNG
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và Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng, cở mở và tạo 
điều kiện thuận lợi về lĩnh vực phụ trợ bằng mọi chính 
sách, chiến lược, giải pháp đa dạng, hấp dẫn, bám sát 
thực tiễn, thời cuộc để thu hút, kích thích đầu tư từ mọi 
phía. Bởi vậy, mới đây nhất, tháng 6/2020, Chính phủ 
Việt Nam đã ban hành Nghị quyết 115/NQ-CP về các 
giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT. Theo Nghị quyết, 
mục tiêu đến năm 2025, doanh nghiệp (DN) Việt Nam 
có khả năng sản xuất các sản phẩm CNHT có tính cạnh 
tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản 
xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 11% giá trị 
sản xuất toàn ngành công nghiệp; có khoảng 1.000 DN 
đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN lắp ráp và 
tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Trong đó, 
DN trong nước chiếm khoảng 30%.

Đến năm 2030, sản phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu 
cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; chiếm khoảng 
14% giá trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 DN 
đủ năng lực cung ứng trực tiếp cho các DN lắp ráp và 
tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Nghị 
quyết có các mục tiêu, định hướng giải pháp cụ thể 
đối với lĩnh vực linh kiện phụ tùng, CNHT ngành Dệt 
may - Da giày và lĩnh vực CNHT cho công nghiệp công 
nghệ cao…

Với những mục tiêu, chính sách về CNHT như vậy, 
rõ ràng, M3 đã nhanh chóng, thức thời để từng bước 
hoàn thiện mình và lựa chọn những bước đi đúng đắn, 
vững chắc. Kết quả đến nay, họ đủ năng lực, tự tin để 
được lựa chọn tham gia vào chuỗi cung ứng sản phẩm 
phụ trợ công nghệ cao cho các nhà sản xuất lớn như 
Airbus, Boeing. Để có được kết quả đó, M3 đã phải vượt 
khó, đi từng bước cẩn trọng trong suốt quá trình phát 
triển của mình, bao gồm cả việc xây dựng cho mình quy 
trình công nghệ nghiêm ngặt,…

Đặc biệt, với mục tiêu trở thành DN cơ khí chính xác 
trong lĩnh vực hàng không vũ trụ và công nghiệp quốc 
phòng, Công ty Thông tin M3 đã xác định cho mình lộ 
trình nâng cấp, phát triển sản xuất rất rõ ràng. Ngay sau 
khi nhận được chứng chỉ hệ thống Quản lý chất lượng 
Quốc tế AS9100D trong lĩnh vực hàng không vũ trụ 
(2019), Công ty tiếp tục tập trung hoàn thiện năng lực, cơ 
sở hạ tầng và hệ thống Quản lý chất lượng, nhất là việc 
nâng cao trình độ chuyên môn của kỹ sư và công nhân. 
Dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt từ Ban Giám đốc, 
dội ngũ nhân sự tham gia đã miệt mài xây dựng quy trình 
công nghệ, chế thử, xây dựng các bài đo kiểm và thử 
nghiệm các sản phẩm mẫu FAI (First Article Inspection) 
để gửi cho Tập đoàn Meggitt đánh giá. Hoàn thiện FAI 
chính là công đoạn kiểm chứng thiết kế, quy trình công 
nghệ chế tạo và phương pháp thực hiện. Đây là một bước 
khó khăn nhất vì tất cả các sản phẩm đều yêu cầu rất khắt 
khe về nguồn gốc vật liệu, dung sai, chất lượng xử lý bề 
mặt…, đáp ứng theo các tiêu chuẩn của ngành hàng không 
vũ trụ. Sau gần 2 năm kiên trì và không ngừng nỗ lực của 
cả hệ thống DN, đến nay, M3 đã chính thức trở thành 
nhà cung cấp của Tập đoàn Meggitt toàn cầu, góp phần 
hiện thực hóa mục tiêu trở thành Công ty Cơ khí Công 
nghệ cao hàng đầu của đất nước.

Chuyên gia của Tập đoàn Meggitt - ngài Reid Parker 
nhấn mạnh, chứng nhận AS9100D đã khẳng định năng 
lực cung ứng sản xuất của M3. Đây là lý do Meggitt sẽ 
tiếp tục lựa chọn M3, với mong muốn thành viên thuộc 
Tập đoàn Viettel sẽ trở thành nhà cung cấp hàng đầu 
của Meggitt trong tương lai…n

Công ty TNHH MTV Thông tin M3 được thành lập từ năm 1971, nguyên là Đơn 
vị trực thuộc Bộ tư lệnh Thông tin Liên lạc, nay trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp 
- Viễn thông Quân đội Viettel quản lý. Sau nhiều năm hoạt động, đến nay, M3 đã 
gây dựng được vị thế vững chắc, là DN chiếm vị trí số một về thị phần trong lĩnh 
vực sản xuất cáp quang và từng bước trở thành doanh nghiệp tiên phong trong 
việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất cơ khí chính xác công nghệ cao. 
Các sản phẩm của Công ty ngày càng được khách hàng trong nước và quốc tế 
tin tưởng. Nhờ đó, M3 duy trì tốc độ tăng trưởng trung bình trên 20% trong gần 10 
năm qua và đạt doanh thu 3.212 tỷ đồng vào năm 2020.

Sau quá trình hợp tác, làm việc, Tập đoàn Meggitt 
đã quyết định lựa chọn M3 là Nhà cung ứng cấp 2 
của mình
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VĨNH PHÚC XÂY DỰNG LỘ TRÌNH DÀI HƠI

PHÁT TRIỂN CNHT
Để hiện thực hóa mục tiêu ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Vĩnh Phúc 

sẽ trở thành mắt xích cung cấp sản phẩm có hàm lượng giá trị cao trong dây 
chuyền sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh của các tập đoàn, doanh nghiệp lớn 
trong nước và quốc tế, thời gian qua Vĩnh Phúc đã xây dựng lộ trình dài hơi với 
nhiều cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp (CN) nói chung, CNHT nói riêng 
phù hợp tiềm năng thế mạnh của tỉnh.

NHIỀU CƠ HỘI ĐỂ NGÀNH CNHT PHÁT TRIỂN
Những cơ chế, chính sách mới của Nhà nước, của 

tỉnh, cùng với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên 
gia năng động, sáng tạo đã và đang tiếp tục tạo uy tín, 
sức hút đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Sự phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đối ngoại 
(tuyến hành lang Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - Hải 
Phòng, đường vành đai IV, vành đai V của Thủ đô Hà 
Nội) mang lại cơ hội phát triển cho ngành lĩnh vực dịch 
vụ, CN hướng về xuất khẩu… Theo định hướng, Thủ 
đô Hà Nội sẽ phát triển mạnh về phía Bắc là cơ hội 
cho Vĩnh Phúc tiếp nhận sự lan tỏa vốn, khoa học công 
nghệ (KHCN) và phát triển các ngành sản xuất bổ trợ 
cho Hà Nội.

Cơ hội về thị trường hàng hóa và đầu tư từ các Hiệp 
định thương mại song phương và đa phương (hợp tác 
Hàn Quốc, Cộng hòa Liên bang Nga, xuyên Thái Bình 
Dương..) được ký kết trong thời gian gần đây đã mở ra 
thị trường lớn cho trao đổi thương mại và đầu tư giữa 

Việt Nam (trong đó có Vĩnh Phúc) và các quốc gia, cũng 
như các khu vực (đối với hàng hóa nông sản; tham gia 
chuỗi giá trị cung ứng sản phẩm hàng hóa, như dệt may, 
da giày…).

Vĩnh Phúc là tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng 
năm cao hơn bình quân chung cả nước, có nguồn thu 
ngân sách hằng năm lớn, đây là cơ sở tạo điều kiện thuận 
lợi trong việc đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội của 
tỉnh, tạo nhiều cơ hội kinh doanh, góp phần hình thành, 
phát triển các DN.

Công tác xúc tiến đầu tư được tỉnh đặc biệt quan 
tâm. Hiện đã thu hút được nhiều nhà đầu tư FDI hoạt 
động trong các ngành CN cơ khí, chế tạo và CN điện 
tử, tin học. Vì vậy, tiềm năng hình thành, phát triển các 
DN tham gia vào chuỗi cung ứng cho DN FDI là rất lớn.

Vĩnh Phúc có nguồn lao động dồi dào, đặc biệt là lao 
động trẻ. Tỷ lệ dân số lao động cao. Lãnh đạo tỉnh quan 
tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho người lao động, 
nhất là công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn...

DUY TIÊN

Một góc KCN Khai Quang, TP Vĩnh Yên

(Xem tiếp trang 52)
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ĐÀ NẴNG:

MỞ ĐƯỜNG CHO PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Những năm gần đây, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) tại Đà Nẵng đã thu 
hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn, từng bước tham gia vào chuỗi 
cung ứng toàn cầu. Giá trị tăng thêm của ngành CNHT đóng góp ngày càng cao 
trong giá trị tăng thêm của công nghiệp chế biến, chế tạo thành phố. Đà Nẵng 
đang thực hiện nhiều cơ chế, chính sách nhằm mở đường cho sự phát triển của 
ngành CNHT.

Từ năm 2016 đến nay, Đà Nẵng thu hút được 24 dự 
án CNHT mới với tổng vốn đăng ký đạt 9.040 tỷ 
đồng. Trong đó có 2 dự án FDI quy mô lớn trong 

lĩnh vực sản xuất linh kiện hàng không, linh kiện ô tô 
với tổng vốn đăng ký đầu tư là 240 triệu USD. Số lượng 
doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực CNHT tại 
Đà Nẵng là khoảng 110 doanh nghiệp, chiếm 6,3% tổng 
số doanh nghiệp công nghiệp toàn thành phố. Đó là 
những thành tựu đáng ghi nhận cho thấy sức phát triển 
và tiềm năng to lớn của ngành CNHT tại Đà Nẵng với 
trọng tâm là các ngành công nghiệp công nghệ cao, 
công nghệ sạch, thân thiện môi trường. 

Dù ngành công nghiệp Đà Nẵng có bước phát triển 
nhanh chóng, song vẫn còn thiếu các ngành CNHT phục 
vụ cho công nghiệp chủ lực. Thành phố vẫn còn nhiều 
hạn chế bởi số lượng doanh nghiệp CNHT ít, năng lực 
sản xuất thấp, thiếu nguồn tài chính và công nghệ để 
nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được 
yêu cầu, nên chủ yếu chỉ tiêu thụ được ở thị trường trong 
nước. Các sản phẩm CNHT có hàm lượng công nghệ 
cao vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp FDI cung cấp, còn 
sản phẩm CNHT của Đà Nẵng chủ yếu vẫn là linh kiện, 
chi tiết đơn giản, với hàm lượng công nghệ trung bình và 
thấp, có giá trị nhỏ trong cơ cấu giá trị sản phẩm.

Một ví dụ điển hình là ngành sản xuất, lắp ráp ô tô 
của Đà Nẵng. Phần lớn doanh nghiệp CNHT trong nước 
chỉ cung ứng sản phẩm, linh kiện để lắp ráp ô tô trong 
nước. Tỷ lệ nội địa hóa đối với xe cá nhân đến 9 chỗ 
ngồi đạt thấp, chỉ từ 7 đến 10%. Do đó hơn 90% linh 
kiện, phụ tùng ô tô còn lại vẫn do các công ty mẹ, hoặc 
từ công ty xuyên quốc gia ở nước ngoài cung cấp. Trong 
khi thông thường, để hoàn thiện lắp ráp một chiếc xe ô 
tô phải cần từ 30 - 40 nghìn linh kiện. 

Nhận thức rõ những tồn tại, hạn chế ấy, Đà Nẵng 
đã triển khai nhiều chính sách gỡ nút thắt cho ngành 
CNHT. Ngày 30/10/2020, Ban Thường vụ Thành ủy 
đã ban hành Nghị quyết số 01-NQ/TU về phát triển 
CNHT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045. Theo đó, Đà Nẵng xác định rõ 
ràng ba trụ cột phát triển của ngành công nghiệp thành 
phố là: Công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông 
tin và CNHT. Nghị quyết này chính đã đề ra các nhóm 
giải pháp để thúc đẩy phát triển CNHT thành phố một 
cách tương đối toàn diện và đúng hướng. 

Trên tinh thần quán triệt Nghị quyết, các sở, ban, 
ngành thành phố đang tập trung thực hiện những nội 

Đà Nẵng đang có những chính sách mở đường để 
thu hút những doanh nghiệp CNHT chất lượng trong 
khu công nghệ cao. 

MINH PHƯƠNG
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Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 60 
-CTr/TU ngày 05/7/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW 
ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng 
chính sách phát triển CN quốc gia đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045 đã đề ra các nhiệm vụ và giải pháp 
trong đó có việc đầu tư phát triển các ngành CN trọng 
tâm đến năm 2030. Theo đó, tập trung các ngành CN 
ưu tiên như công nghiệp điện tử, tin học sẽ được ưu tiên 
hàng đầu; tiếp theo là các ngành cơ khí chế tạo, ô tô; 
sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến dược phẩm, nông 
lâm thuỷ sản, thực phẩm...

Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ tăng cường công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức về chính sách phát triển CN; 
Chuyển dịch cơ cấu, đẩy mạnh phát triển các ngành 
CN ưu tiên; Tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi 
cho phát triển CN. Đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp 
CN với việc khuyến khích, hỗ trợ hình thành các doanh 
nghiệp CNHT có quy mô lớn. Ở từng thời điểm cần có 
những cơ chế, chính sách cụ thể, phù hợp với tình hình 
phát triển của ngành.

Ông Trần Quốc Huy - Giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Vĩnh Phúc cho biết:  Đối với việc phát triển CNHT, 
tỉnh sẽ lựa chọn các nhóm ngành CNHT cần ưu tiên 

phát triển phù hợp với điều kiện cụ thể của từng giai 
đoạn. Xây dựng chính sách ưu đãi cụ thể cho các khu, 
cụm CN chuyên sâu và khu, cụm, kiểm soát chặt chẽ 
công nghệ đối với các ngành CN, tranh thủ công nghệ 
tiên tiến, lợi thế của nước đi sau, đi tắt, đón đầu. Hỗ trợ 
xây dựng và phát triển các doanh nghiệp KHCN trong 
CN, đặc biệt là các ngành CN ưu tiên. Xây dựng cơ chế, 
chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp KHCN trong các lĩnh 
vực, ngành CN chủ lực, ưu tiên… n

Sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH 
DongkWang (KCN Bá Thiện 2- Bình Xuyên)

dung trọng tâm như: Hoàn thiện quy hoạch và xúc tiến 
đầu tư xây dựng để sớm đưa vào hoạt động các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp mới nhằm bảo đảm quỹ 

đất cho thu hút đầu tư; xây dựng, hoàn thiện chính 
sách thu hút đầu tư vào Khu Công nghệ cao và Khu 
Công nghệ thông tin Đà Nẵng. Việc hỗ trợ hình thành 
các phòng thí nghiệm, sản xuất thử nghiệm sản phẩm 
CNHT công nghệ cao tại các phân khu nghiên cứu và 
phát triển trong Khu Công nghệ cao Đà Nẵng cũng 
được ưu tiên thực hiện. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đang 
tăng cường liên kết, hợp tác trong và ngoài nước để kết 
nối cung cầu sản phẩm CNHT và thu hút các dự án đầu 
tư mới về sản xuất CNHT. 

Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương 
Đà Nẵng cho biết: “Để đưa ra được các giải pháp căn cơ, 
trước hết phải có cái nhìn đúng đắn về bản chất của lĩnh 
vực CNHT. Đó là chuỗi sản xuất trong các chuyên ngành 
công nghiệp đi từ nguyên vật liệu đầu vào, các sản phẩm 
trung gian đến các sản phẩm cuối cùng cung ứng cho thị 
trường. Từ điều kiện thực tế của Đà Nẵng, Nghị quyết 01-
NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy chính là “kim chỉ 
nam” thể hiện quyết tâm chính trị rất rõ ràng và mạnh 
mẽ của Đảng bộ thành phố trong việc thúc đẩy ngành 
CNHT trở thành mũi nhọn phát triển kinh tế”n

Sản xuất các thiết bị cơ khí chính xác tại Nhà máy Tokyo 
Kieki (Nhật Bản) đóng tại Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

VĨNH PHÚC XÂY DỰNG LỘ TRÌNH DÀI HƠI... (Tiếp theo trang 50)

Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp
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NÂNG CAO
NĂNG LỰC CẠNH TRANH

Tiết kiệm năng lượng (TKNL) 
trong ngành công nghiệp sẽ 
tạo ra môi trường sản xuất 

xanh - sạch và cải thiện chất lượng 
không khí, đảm bảo sức khỏe cho 
người lao động, giảm giá thành sản 
phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao 
uy tín thông qua thực hiện trách 
nhiệm với cộng đồng của các doanh 
nghiệp (DN), đáp ứng yêu cầu xanh 
trong chuỗi cung ứng toàn cầu khi 
hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Cùng với mức tăng trưởng 
của toàn nền kinh tế, ngành Công 
nghiệp (CN) Việt Nam đã có sự tăng 
trưởng mạnh mẽ. Theo báo cáo của 
Tổng cục Thống kê, năm 2019 GDP 
tăng 7,02% so với năm 2018, đây là 
mức tăng tương đối cao kể từ năm 
2008 tới nay, trong đó ngành CN 
duy trì ở mức tăng trưởng 8,85%, 
chiếm xấp xỉ 33% trong GDP. Tuy 
nhiên, Việt Nam được đánh giá là 
nền kinh tế có cường độ cao nhất 
trong khu vực Đông Nam Á và trên 
thế giới.

Theo các chuyên gia, để có một 
đơn vị tăng trưởng GDP, Việt Nam 
cần hai đơn vị tăng trưởng năng 
lượng (NL), trong khi đó các nước 
phát triển chỉ cần chưa đến một đơn 
vị tăng trưởng NL, các ngành tiêu 
thụ NL nhiều nhất chiếm khoảng 
46,4% tổng NL sử dụng cuối cùng. 
Tăng trưởng CN là yếu tố chính 
làm cho cường độ tiêu thụ NL của 
Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao so 
với các nước trên thế giới, đây là sự 
lãng phí rất lớn và là thách thức mà 
ngành CN phải đối mặt.

Theo ông Trịnh Quốc Vũ - Phó 
Vụ trưởng Vụ TKNL và Phát triển 
bền vững, Bộ Công Thương cho biết: 
Trong thời gian gần đây, việc tăng 
trường tiêu thụ NL của Việt Nam 
ở mức rất cao, đặc biệt tăng trưởng 
về nhu cầu sử dụng điện trên 13% 
trong giai đoạn từ 2001 - 2010; đạt 
10,5% giai đoạn từ năm 2011 - 2019. 
Điều này đã tạo ra sức ép rất lớn, 
bởi, Việt Nam đã chuyển từ xuất 
siêu về NL sang nhập siêu và NL từ 
năm 2015, từ đó đến nay, Việt Nam 
phải nhập khẩu than phục vụ cho 
công nghiệp và các nhà máy nhiệt 
điện. Trong giai đoạn tới, Việt Nam 
phải nhập thêm các dạng NL như 
ENJ. Trước sức ép như vậy, việc sử 
dụng TKNL hiệu quả sẽ đóng vai 
trò rất quan trọng. TKNL được coi 
là một trong những trụ cột chính để 
đảm bảo an ninh NL và phát triển 
kinh tế đất nước bền vững.

Theo ông Rahul Kitchlu - 

Chuyên gia NL cao cấp, Cán bộ điều 
phối Ban NL khu vực Đông Á - Thái 
Bình Dương, Ngân hàng Thế giới 
cho biết: Ngân hàng Thế giới cung 
cấp nhiều hỗ trợ, tư vấn chính sách 
cũng như tư vấn hỗ trợ kỹ thuật cho 
Chương trình Quốc gia về sử dụng 
TKNL và hiệu quả, cũng như hợp tác 
với Bộ Công Thương thực hiện các 
Dự án tài trợ về TKNL theo thông 
lệ thương mại như: Chương trình tín 
dụng do Vietcombank, BiDV cho 
vay các Dự án đầu tư TKNL, nhằm 
vào các ngành tiêu thụ nhiều NL và 
kém hiệu quả. Ngân hàng Thế giới 
cũng làm việc với Chính phủ Việt 
Nam xây dựng và vận hành quỹ chia 
sẻ và rủi ro được tài trợ bằng nguồn 
vốn của quỹ “hỗ trợ xanh”, hỗ trợ 
các DN tiếp cận vốn vay để thực 
hiện các đầu tư vào các giải pháp 
sáng tạo, hiệu quả và TKNL ở cả 
phía cung và phía cầu của thị trường 
TKNL. “Các DN công nghiệp khi 
tham gia sẽ được cung cấp nguồn tài 

CHO CÁC DOANH NGHIỆP TKNL VIỆT NAM
QUANG VINH
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chính ưu đãi trung và dài hạn được 
hỗ trợ phân tích các dự án hiện đại 
hóa, nâng cấp, mở rộng tiếp cận các 
công nghệ sản xuất mới, xác định cơ 
hội và giải pháp TKNL tiềm năng. 
Được hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ vay 
vốn cho các dự án đầu tư TKNL, 
chia sẻ thông tin và các dịch vụ tư 
vấn, đào tạo. Được cấp chứng chỉ 
TKNL và sản xuất xanh, giúp quảng 
bá thương hiệu và nâng cao uy tín, 
vị thế DN trên thị trường trong 
nước và quốc tế”.

Dự án được cung cấp một khoản 
11,3 triệu USD vốn ODA không 
hoàn lại cho nâng cao năng lực, hỗ 
trợ kỹ thuật cho các ngành CN, các 
Ngân hàng, cũng như các cơ quan 
của Chính phủ. Bên cạnh đó, Việt 
Nam thực hiện Dự án quỹ chia sẻ 
rủi ro, quỹ có tổng số vốn là 75 
triệu USD, cung cấp, bảo lãnh tín 
dụng cho DN công nghiệp đối với 
các khoản vay ngân hàng có mức 
chi phí thấp nhằm tạo điều kiện cho 
DN tiếp cận vốn vay ngân hàng dễ 
dàng hơn.

Quỹ chia sẻ rủi ro này do quỹ 
“khí hậu xanh” thực hiện và ủy 
thác cho Ngân hàng Thế giới quản 
lý. Quỹ sẽ cung cấp, bảo lãnh một 
phần rủi ro tín dựng cho các Ngân 
hàng thương mại, để bảo lãnh các 
khoản vay cho các doanh nghiệp 
CN đầu tư dự án về TKNL, trong 
trường hợp các DN không có khả 
năng thanh toán dẫn đến việc không 

thể trả nợ vay cho ngân hàng thì quỹ 
chia sẻ rủi ro sẽ thực hiện chi trả với 
mức bảo lãnh dự kiến trung bình là 
50% tổng vốn vay trong suốt thời 
gian hiệu lực bảo lãnh của dự án. 

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng 
- Phó TGĐ Công ty Đạm Cà Mau 
chia sẻ: Công ty đã tham gia vào các 
dự án và hỗ trợ vốn tư Ngân hàng 
Thế giới và được đại diện Ngân 
hàng Thế giới, Bộ Công Thương 
và Ngân hàng BIDV đã có nhiều 
chuyến khảo sát để thẩm định dự án 
đầu tư TKNL do Công ty Đạm Cà 
Mau đề xuất. Sau khi dự án TKNL 
đi vào hoạt động sẽ không chỉ tiết 
giảm chi phí nguyên liệu làm lợi cho 
Công ty hơn 50 tỷ đồng mỗi năm, 
mà còn góp phần giảm đáng kể 
lượng CO2 phát thải ra môi trường. 
Trong đó, Công ty đã thu hồi và 
tinh chế thành công hai nguồn khí 
là: Phom Ga với lưu lượng từ 84.000 
m3 chuẩn mỗi ngày và khí Leed Ga 
dòng CO2 với lưu lượng khoảng 
45.000 m3 chuẩn mỗi ngày. Qua 
đó, giúp đưa thương hiệu của đơn 
vị dẫn đầu trong việc TKNL, quảng 
bá rộng rãi ở thị trường trong nước 
và thế giới.

Nhằm đảm bảo thực hiện mục 
tiêu của Chính phủ, Bộ Công Thương 
và Ngân hàng Thế giới đã triển khai 
các dự án cho vay để đầu tư TKNL 
trong ngành CN, trong đó, Ngân 
hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 
(Vietcombank) và Ngân hàng TMCP 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
(BIDV) là hai ngân hàng chịu trách 
nhiệm về quy trình cho vay và phê 
duyệt các khoản vay TKNL.

Theo đại diện Ngân hàng BIDV 
cho biết: Ngân hàng BiDV cũng đã 
đơn giản hóa các quy trình, thủ tục, 
nhằm hướng dẫn được khách hàng 
(KH) tham gia nguồn vốn hiệu quả 
TKNL một cách đơn giản nhất, đó 
là BiDV chủ động tiếp cận KH mới 
và KH đã có khoản vay. BiDV giới 
thiệu thông tin và nguồn vốn vay 
TKNL cũng như cách thức để các 
KH có thể tham gia. BiDV cũng tìm 
kiếm và kết nối các KH khác, hướng 
dẫn KH tham gia các buổi hội thảo, 
tọa đàm do BiDV, Bộ Công Thương 
và Home Bank tổ chức, nhằm có 
thêm các thông tin về nguồn vốn 
hiệu quả về TKNL, các điều kiện 
vay, các lợi ích khi KH tham gia các 
nguồn vốn này.

Thực tế cho thấy, nguồn vốn 
đầu tư cho sản xuất kinh doanh là 
yếu tố quyết định đến sự sống còn 
của DN, được sự hỗ trợ vốn vay ưu 
đãi để đầu tư vào hoạt động TKNL 
và mang lại lợi nhuận kinh tế, chính 
là giải quyết được bài toán khó cho 
DN. Từ nguồn vốn vay, các DN 
sẽ triển khai được các hoạt động 
TKNL một cách thuận lợi, mang lại 
hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh 
cho DN, đóng góp chung vào việc 
thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát 
triển bền vữngn
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Phong Thổ 
VĂN HÓA XÃ HỘI

VỮNG MẠNH ĐẸP GIÀU
Kính tặng Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ Vương Thế Mẫn

quê em Lên Lai Châu anh lại muốn về Phong Thổ

Làng quê xưa nay phố thị tưng bừng

Lời em hẹn ngập ngừng e ấp

Mà thân thương như đã gặp nhau rồi 

Quê em đó đang từng ngày đổi mới

Đường ngõ bê tông, bản làng văn hoá

Điện muôn màu thôn xóm tựa ngàn hoa

Nông thôn mới hoà vào cuộc sống

Những mục tiêu, chương trình hành động

Được dân tin nên đồng thuận hết lòng

Tư duy mới, tầm nhìn rộng mở

Đã đưa nhanh Phong Thổ vượt tầm

Lên Lai Châu anh lại muốn về thăm

Phong Thổ quê em tình người đằm thắm

Nên lòng anh xa muôn dặm nhớ hoài

Nhớ chợ phiên khoai môn đặc sản

Gạo tẻ râu, Séng Cù, lợn Mán

Thịt trâu khô, cá sông Đà kho trám

Rượu Dào San, cá hồi tươi đỏ

Và tình em như gió thoảng hương ngàn

Níu lòng anh ngây ngất chứa chan.

Phong Thổ nay bình minh rạng tỏ

Sông Đà reo thuỷ điện sáng lung linh

Gạch tuy-nen xây công trình mới

Ma Lù Thàng rộn ràng toả khắp muôn nơi

Suối khoáng nóng đón mời du khách

Đến một lần lại mách bảo lần sau

Phong Thổ nay vững mạnh đẹp giàu 

Đảng với dân cùng nhau đoàn kết

Vượt khó đi lên xoá sạch đói nghèo

Hạnh phúc mới đang hò reo trong nắng

Trên môi người hoa nở thắm tươi./.

Xuân Trường, 6/2021
Một góc thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ - Sông núi hữu tình

Cô gái dân tộc Thái trong bộ áo Cóm đến Lễ hội Then Kin Pang
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ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP








