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N
hững năm gần đây, qua theo dõi hoạt động xuất bản 
và nội dung trong các ấn phẩm, tôi thấy Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng đã có nhiều khởi sắc. Tuy còn 
gặp nhiều khó khăn, nhưng Tạp chí không chỉ xuất 

bản đều đặn các ấn phẩm hàng tháng, mà còn duy trì hiệu quả cổng 
thông tin điện tử, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước, sát cánh cùng cộng đồng các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, 
sản phẩm, khích lệ sản xuất kinh doanh phát triển. 

Với tôn chỉ mục đích toát lên ngay từ tên gọi: Công nghiệp & Tiêu 
dùng, Tạp chí đã tích cực là cầu nối giữa doanh nghiệp với người dân, 
giúp người tiêu dùng nhận biết đâu là hàng tốt, bởi sản phẩm đăng trên 

Tạp chí đều đã được kiểm chứng, có độ tin cậy cao. Đọc ấn phẩm, tôi thấy phần nội dung có sự chuẩn 
bị khá chu đáo, có nhiều bài viết của các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà báo có kinh nghiệm, trong 
đó chủ yếu là những bài viết về doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu; thông tin về các chương trình, dự 
án mà các cơ quan quản lý nhà nước, cũng như các sở, ngành đang triển khai.

Ngoài hoạt động xuất bản, Tạp chí còn tham gia các hoạt động của Hiệp hội như cử cán bộ đi dự 
các Hội thảo, Hội nghị của Ban Đối ngoại Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam, để nắm bắt nội dung, tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo Hiệp hội 
Doanh nghiệp Công nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam có định hướng chỉ đạo, điều hành công tác, hỗ trợ 
các doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển đúng pháp luật, hội nhập tốt hơn vào thị 
trường quốc tế.     

Tôi mong mỏi trong thời gian tới, đội ngũ cán bộ, phóng viên của Tòa soạn phải nỗ lực không ngừng 
để vừa phản ánh trung thực, khách quan những hiện thực sinh động, những khó khăn trong hoạt động 
của các doanh nghiệp với các cơ quan quản lý; đồng thời cung cấp kịp thời những thông tin mang tính 
chỉ đạo, định hướng trong công tác quản lý nhà nước tới cộng đồng các doanh nghiệp Việt Nam, trở 
thành nhịp cầu thông tin quan trọng, quảng bá rộng hơn hình ảnh, thương hiệu, hoạt động của doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất tiêu thụ sản phẩm với người tiêu dùng trong và ngoài nước. 

Nhân ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, tôi xin chúc Tạp chí không ngừng vươn lên, trở 
thành tờ báo có bản lĩnh, sắc thái riêng, góp phần xây dựng Hiệp hội ngày càng phát triển bền vững

XÂY DỰNG TẠP CHÍ TRỞ THÀNH
TỜ BÁO CÓ BẢN LĨNH, SẮC THÁI RIÊNG

Ông NGUYỄN XUÂN SƠN
Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp

Công nghiệp vừa và nhỏ VN

CHỦ TỊCH HIỆP HỘI DN CÔNG NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ VIỆT NAM:
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Suốt 97 năm qua, Đảng ta luôn khẳng định 
báo chí chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng 
trong toàn bộ công tác tư tưởng của Đảng, 
nhất là trong những giai đoạn mang ý nghĩa 

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

Có thể khẳng định, suốt chặng đường qua, nền báo 
chí cách mạng Việt Nam đã có những đóng góp to lớn 
và rất quan trọng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng 
và nhân dân ta. Trong đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc 
xây dựng bảo vệ và phát triển đất nước, báo chí nước 
ta luôn xứng đáng là lực lượng tin cậy của Đảng và 

Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong việc tập hợp, 
động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân ta vượt qua 
muôn vàn khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu thực 
hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của cách mạng Việt Nam. 
Trong suốt chặng đường hơn 30 năm thực hiện công 
cuộc đổi mới và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
báo chí không chỉ góp phần rất quan trọng vào thành 
công của sự nghiệp vĩ đại này của dân tộc Việt Nam, 
mà nhờ đó có điều kiện và môi trường để báo chí nước 
ta đổi mới, phát triển mạnh mẽ và toàn diện, trở thành 
một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển nhanh 
và bền vững của đất nước.

Đồng hành cùng đất nước trong tiến trình hội nhập, 
báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng trưởng thành, 
vươn tầm ảnh hưởng, góp phần vào sự phát triển toàn 
diện của đất nước và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp 
tác giữa nước ta với các quốc gia, dân tộc trên thế giới. 
Báo chí không chỉ coi trọng việc phát hiện, giới thiệu 
và cổ vũ những nhân tố mới, mô hình hay, biểu dương 
gương người tốt, việc tốt... mà còn tích cực tham gia 
đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phản 

ĐỂ BÁO CHÍ NGÀY CÀNG XỨNG ĐÁNG

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

VÀO SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

ANH THƯ

Hội Nhà báo Việt Nam trao cờ thi đua cho các cơ quan báo chí có thành tích xuất sắc năm 2021
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bác những luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực 
thù địch, góp phần tích cực vào việc giữ vững ổn định 
chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi để đất nước 
phát triển và nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế.  Hay, thực hiện chủ trương đổi mới, Đảng, 
Nhà nước đã tạo môi trường thuận lợi cho sự ra đời và 
hoạt động của các cơ quan báo chí. Nhiều nhà báo đã 
không sợ liên lụy, dũng cảm đi sâu vào đời sống xã hội 
và doanh nghiệp để khám phá và phê phán các hành 
vi nhũng nhiễu, cửa quyền của một bộ phận công chức 
đã cố ý đặt ra các rào cản làm ảnh hưởng đến hoạt 
động của doanh nghiệp. Báo chí cũng thẳng thắn lên 
án đối với những hành vi vi phạm pháp luật của một 
số thương nhân, góp phần làm cho môi trường đầu tư 
kinh doanh thêm lành mạnh. Báo chí cũng ca ngợi, tôn 
vinh những doanh nghiệp, doanh nhân làm ăn giỏi, tích 
cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, qua đó góp 
phần nâng cao vị thế doanh nghiệp trên thương trường 
và xã hội.

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

kiến thức về quản lý, về thương trường đến với doanh 
nghiệp một cách nhanh chóng, bảo vệ và sát cánh cùng 
sự lớn mạnh của cộng đồng doanh nhân Việt Nam...

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

Phát huy những thành quả đạt được, báo chí nước 
ta sẽ tiếp tục làm tốt sứ mệnh cao cả là tiếng nói của 
Đảng, Nhà nước, đồng thời là diễn đàn của nhân dân, 
đóng góp ngày càng xứng đáng vào sự nghiệp đổi mới 
đất nước, sự nghiệp CNH-HĐH của nước nhà
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Nghị quyết nêu rõ, khu vực doanh nghiệp 
nhà nước (DNNN) là lực lượng vật chất 
quan trọng của kinh tế nhà nước. Trong 
các năm qua, DNNN đã đóng góp lớn 

vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc 
phòng, an sinh xã hội, thực hiện các nhiệm vụ chính trị 
do Đảng và Nhà nước giao, thể hiện vai trò nòng cốt 
trong một số ngành, lĩnh vực và tạo nguồn thu đáng kể 
cho ngân sách nhà nước. Đặc biệt trong bối cảnh dịch 
Covid-19 và những biến động trong khu vực và quốc 
tế, DNNN đã tích cực triển khai và hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao, duy trì hoạt động sản xuất kinh 
doanh, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Bên cạnh các kết quả đạt được, khu vực DNNN vẫn 
còn một số tồn tại, hạn chế trong quá trình hoạt động 
sản xuất, kinh doanh cũng như trong huy động nguồn 

lực, trong đó, vai trò dẫn dắt, tạo động lực, mở đường, 
thúc đẩy các thành phần kinh tế khác chưa được phát 
huy rõ nét. Năng lực đổi mới sáng tạo còn hạn chế, 
đặc biệt trong các ngành có khả năng dẫn dắt chuyển 
đổi cơ cấu kinh tế như các công nghệ lõi, công nghệ số 
trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; các ngành năng 
lượng mới, năng lượng sạch; các ngành chứa đựng giá 
trị khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo cao...;Hiệu 
quả hoạt động của khu vực DNNN chưa tương xứng 
với nguồn lực nắm giữ, vẫn còn doanh nghiệp, dự án 
sản xuất, kinh doanh hiệu quả thấp, thua lỗ kéo dài.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của 
DNNN, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất 
là trong công tác đầu tư nhằm khơi thông nguồn lực, 
phát huy vai trò của DNNN trong phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG
CỦA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022 
về tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và huy động nguồn lực của doanh nghiệp 
nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty trong phát triển kinh tế - xã hội, nhằm 
tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực doanh nghiệp nhà nước, lấy hiệu quả 
sản xuất kinh doanh, việc chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước 
làm tiêu chí đánh giá chủ yếu.

CHÍ KIÊN

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với doanh nghiệp nhà nước
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quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (địa phương), 
Hội đồng thành viên, Người đại diện phần vốn của Nhà 
nước tại doanh nghiệp khẩn trương quán triệt, thực 
hiện quyết liệt, hiệu quả những nội dung sau:

Đến hết năm 2025 phấn đấu 100% tập đoàn kinh tế, 
tổng công ty có dự án triển khai mới, trong đó có một 
số dự án đầu tư tiêu biểu, có tính chất dẫn dắt, lan tỏa, 
mang thương hiệu của DNNN.

Có ít nhất 25 DNNN có vốn chủ sở hữu hoặc vốn 
hóa trên thị trường chứng khoán đạt trên 1 tỷ đô la 
Mỹ, trong đó có ít nhất 10 doanh nghiệp đạt mức trên 
5 tỷ đô la Mỹ; 100% DNNN có định hướng và thực 
hiện chuyển dịch đầu tư, hướng đến các dự án đầu tư, 
sử dụng công nghệ xanh, sạch và giảm thải khí carbon.

Đóng góp của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty 
nhà nước vào ngân sách nhà nước bình quân giai đoạn 
2021 - 2025 tăng khoảng 5% - 10% so với giai đoạn 
2016 - 2020.

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CỦA DNNN 

Một trong những nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
Nghị quyết là đẩy mạnh việc huy động nguồn lực của 
DNNN tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Cụ thể, đẩy nhanh tiến độ xây dựng chiến lược, quy 
hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực; gắn chiến lược 
phát triển của DNNN với phát triển ngành, lĩnh vực để 
phát huy nguồn lực quan trọng của đất nước.

Khẩn trương xây dựng và trình cấp có thẩm quyền 
chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát 
triển của DNNN, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng 
công ty phù hợp với quy hoạch, chiến lược, kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó có giao nhiệm vụ 
cho DNNN triển khai nghiên cứu đầu tư một số dự án 
quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội theo hướng 
bền vững, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa, như: năng lượng (trong đó ưu tiên năng lượng tái 
tạo, năng lượng sạch), công nghiệp bán dẫn, đầu tư hạ 
tầng giao thông quan trọng quốc gia (như đường cao 
tốc, đường sắt, cảng hàng không, cảng biển...), hạ tầng 
chuyển đổi số, hạ tầng ứng phó biến đổi khí hậu, cung 
ứng các nguyên vật liệu đầu vào quan trọng cho sản xuất 
(như luyện thép, hóa dầu)... trên cơ sở thế mạnh, ngành 
nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp.

Xây dựng cơ chế khuyến khích phối hợp, hợp tác 
giữa DNNN với nhau và với các doanh nghiệp tư nhân 
để thực hiện các dự án quy mô lớn, nâng cao hiệu quả 

tổng thể chuỗi dự án nhằm phát triển chuỗi giá trị của 
ngành, lĩnh vực, mở rộng không gian kinh doanh trên 
nguyên tắc các bên cùng đạt hiệu quả.

Nghiên cứu, nâng cao vai trò của Tổng công ty Đầu 
tư và Kinh doanh vốn nhà nước, nhất là vai trò là nhà 
đầu tư của Chính phủ để thu hút thêm nguồn lực tài 
chính vào các doanh nghiệp, dự án lớn, quan trọng.

GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM TÌNH TRẠNG ĐẦU TƯ 
DÀN TRẢI

Nhiệm vụ và giải pháp khác mà Nghị quyết đưa ra 
là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh 
doanh của DNNN. Cụ thể, rà soát, tinh giản bộ máy; 
thiết lập hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu 
quả. Kiên quyết phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp luật, xung đột lợi ích, 
tình trạng móc ngoặc, hình thành “lợi ích nhóm”, “sân 
sau”, lạm dụng chức vụ, quyền hạn thao túng hoạt 
động của DNNN, trục lợi cá nhân, tham nhũng, lãng 
phí, gây tổn hại cho Nhà nước và doanh nghiệp.

Chú trọng nâng cao giá trị thương hiệu, đạo đức 
kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp; tiết kiệm tối đa 
chi phí, tối ưu hóa các nguồn lực về vốn, đất đai... của 
DNNN, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, đẩy 
mạnh xây dựng uy tín và thương hiệu của DNNN trên 
thị trường trong nước và quốc tế;Tăng cường áp dụng 
mô hình kinh doanh mới, sử dụng tiết kiệm năng lượng, 
thân thiện với môi trường để nâng cao năng suất, hiệu 
quả, sức cạnh tranh; Giải quyết dứt điểm tình trạng 
đầu tư dàn trải, ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính 
thông qua việc thoái vốn, bảo đảm các DNNN tập 
trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

Khách hàng giao dịch tại hội sở chính Vietcombank,
198 Trần Quang Khải, Hà Nội
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Đến dự chương trình có bà Vũ Thị Giáng 
Hương - Trưởng ban Tuyên giáo Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê 
Nho Thướng - UVBCH Tổng LĐLĐVN, 

Chủ tịch Công đoàn DMVN; bà Trần Quý Dân - Chủ 
tịch Công đoàn TCT May 10; ông Đặng Ngọc Quân -  
Chủ tịch Công đoàn TCT Dệt May Hà Nội.

Chương trình là dịp để công nhân tại các nhà máy, 
xí nghiệp thuộc các ngành nghề được thể hiện tay nghề 
vượt trội cũng như niềm tự hào về công việc mình đang 
gắn bó. Thông qua “Giờ thứ 9+”, công nhân lao động 
được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trong công việc, đời 
sống; thể hiện kỹ năng nghề nghiệp, tài năng cá nhân, 
hiểu biết pháp luật và trách nhiệm công dân với xã hội.

Trải qua vòng casting gay cấn, 03 gương mặt được 
lựa chọn đại diện cho đội “Kim vàng” của TCT May 10 
chính là chị Nguyễn Thị Thu Hiền - XN Sơ mi Hà Nội,  
chị Nguyễn Thu Huyền - Trường Mầm non,  chị Trịnh 
Sao Mai - XN Sơ mi Hà Nội. Để chuẩn bị cho cuộc thi, 
không khí tập luyện được diễn ra hết sức hăng say và 
sôi nổi trên mọi “mặt trận” từ nâng cao tay nghề, hiểu 
biết kiến thức pháp luật đến thể hiện tài năng và tất 
nhiên, không thể không nhắc đến đội ngũ cổ động viên 
hùng hậu - những người rất háo hức và sẵn sàng cổ vũ 
hết mình vì “màu cờ sắc áo”.

Phần thi đầu tiên kỹ năng nghề “Vào ca”. Ở đó, 
chúng ta cùng chứng kiến bản lĩnh tay nghề sản xuất 
của công nhân Việt Nam qua thử thách gắn liền với 
công việc chuyên môn của các thành viên 02 đội. Thợ 
cả đưa ra thử thách Bàn tay vàng cho 2 đội chơi là thi 
may khẩu trang kháng khuẩn có quốc kỳ Việt Nam. 
Thời gian tiêu chuẩn là 4 phút 30 giây/5 sản phẩm. Đội 
đặt cược cao nhất nếu hoàn thành mức cược sẽ nhận 

được 40 điểm, nếu thất bại sẽ không được điểm. Đội 
còn lại nếu hoàn thành thử thách của Thợ cả sẽ dành 
20 điểm. Trong phần thi này đội nào năng suất và làm 
đúng kỹ thuật nhất sẽ chiến thắng. Đội Kim vàng đặt 
cược Bàn tay vàng với 3 phút 40 giây. Kết quả đội tuyển 
Kim vàng thắng cược với thành tích 3 phút 35 giây 
giành chiến thắng phần 1. Chiến thắng thử thách Bàn 
tay vàng giúp đội Kim vàng gấp đôi số điểm ở vòng 1, 
có cú bứt phá ngay từ đầu khiến cuộc đua giữa hai đội 
thêm gay cấn.

Phần thứ 2 “Giải lao” thể hiện tài năng. Đây là phần 
chơi không phải phần thi, bởi sẽ không ảnh hưởng đến 
điểm số của 02 đội chơi. Phần này hai đội sẽ có những 
giây phút thư giãn, trải lòng mình với những câu chuyện 
liên quan đến đời sống tinh thần của người công nhân. 
Câu chuyện của đội nào gây ấn tượng với đội KCS 

"Giờ thứ 9 +”, một trò chơi truyền hình mới dành cho cho công nhân lao động được Ban Sản 
xuất các chương trình giải trí Đài truyền hình Việt Nam phối hợp cùng Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam thực hiện. TCT May 10 vinh dự được lựa chọn cùng với TCT Dệt May Hà 
Nội (Hanosimex) là 02 đội chơi của ngành Dệt May Việt Nam mở màn so tài, số đầu tiên 
phát sóng ngày 29/5/2022 trên kênh VTV3.

NTT

MAY 10
THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH “GIỜ THỨ 9+” 

PHÁT SÓNG SỐ ĐẦU TIÊN TRÊN KÊNH VTV3

Phần thi kỹ năng nghề “Vào ca” tại chương trình “Giờ thứ 9” 
của TCT May 10
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sẽ giành chiến thắng, được nhận 01 phần thưởng từ 
chương trình Giờ thứ 9. Với câu chuyện cảm động về 
hành trình giúp đỡ cậu bé Đinh Bá Hiếu, con đôi vợ 
chồng khuyết tật làm việc tại XN Sơ mi Hà Nội nói 
những câu nói đầu tiên khi học ở TMN May 10. Cậu 
bé đã mang lại cho mọi người niềm tin và động lực vào 
cuộc sống. Với những cảm xúc chân thực khi kể lại câu 
chuyện, cô giáo Thu Huyền đã làm cả trường quay xúc 
động, rơi nước mắt. Kết quả phần 2 đội tuyển May 10 
giành chiến thắng.

Phần 3 thi kiến thức pháp luật “Tan ca”. Hai đội 
chơi tham gia phần thi thử thách hiểu biết về luật 
lao động, các chế độ, chính sách dành cho người lao 
động. Phần thi có 3 câu hỏi dưới dạng thức khác nhau 
với điểm tối đa là 40 điểm. Sau khi nghe câu hỏi xong, 
các đội chơi nhấn nút giành quyền trả lời. Nếu chưa 
trả lời chính xác thì đội chơi còn lại tiếp tục ấn nút 
giành quyền.

Trải qua 02 phần thi với nhiều thử thách “cân não” 
nhưng không kém phần thú vị, 02 đội thi bằng điểm 
nhau đều đạt 40 điểm, phải thi câu hỏi phụ kiến thức 
pháp luật. Đội Lạc Hồng của Hanosimex may mắn hơn. 
Kết quả chung cuộc đội tuyển “Kim vàng” của May 10 
đạt giải Nhì cuộc thi.

Tại chương trình, diễn ra trò chơi chinh phục thử 
thách dành cho 2 cổ động viên đến từ 2 đội cổ vũ. Thử 

thách được đưa ra là đóng gói 20 chiếc áo - sản phẩm 
của đội bạn vào túi với thời gian nhanh nhất. Đội KCS 
chấm điểm trình bày sáng tạo, thú vị cho đội chơi có 
phần trình bày thuyết phục hơn. Phần này đội Kim 
vàng nhanh hơn nhưng kỹ thuật chưa thật sự chính 
xác do đó 02 đội đều hòa. Tiết mục dành cho Nghệ sĩ. 
Nghệ sĩ Xuân Bắc đã đem đến cho cuộc thi những tiếng 
cười sảng khoái và các thông điệp đầy ý nghĩa.

Chương trình “Giờ thứ 9+” giữa 02 đội đã khép 
lại với nhiều cảm xúc đan xen. Tham gia cuộc thi, các 
công nhân cả 02 đội đã thể hiện tài năng của bản thân, 
tinh thần học hỏi, sáng tạo để không chỉ là những tay 
nghề giỏi mà còn phải vươn tới đỉnh cao trong công 
việc, khích lệ tinh thần thi đua giữa những người lao 
động, vun đắp truyền thống và xây dựng một thế hệ 
công nhân mới. 

Thông qua cuộc thi cũng khẳng định, sự chăm lo 
toàn diện của tổ chức Công đoàn đối với công nhân 
lao động, ý thức trách nhiệm của các doanh nghiệp 
Dệt May trong việc tạo điều kiện về cơ sở vật chất, 
giúp công nhân nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần 
sau giờ làm việc vất vả, góp phần tuyên truyền, giáo 
dục nâng cao giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị, tinh 
thần yêu nước, yêu lao động của công nhân, đáp ứng 
yêu cầu phát triển nhanh, bền vững doanh nghiệp và 
đất nước

Tổng Giám đốc May 10 Thân Đức Việt (thứ 4 từ phải qua) tặng quà cho CBCNV tham gia chương trình “Giờ thứ 9”
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Tính đến thời điểm hiện tại, EVNNPT đang 
quản lý, vận hành 26.858 km đường dây 
(bao gồm 8.969 km đường dây (ĐZ) 500 
kV và 17.890 km ĐZ 220 kV). Do phần lớn 

hệ thống ĐZ truyền tải điện (TTĐ) đi qua khu vực đồi 
núi, sông suối, rừng cây, khu công nghiệp, khu đông 
dân cư… nên công tác quản lý gặp rất nhiều khó khăn. 
Mỗi khi sự cố xảy ra trên lưới, việc tiếp cận, cũng như 
tìm kiếm điểm khắc phục rất khó khăn và mất rất nhiều 
thời gian cho các đơn vị. 

Trước những khó khăn, thách thức đó, Tổng công 
ty đã chỉ đạo các Đơn vị trực thuộc đẩy mạnh áp dụng 
công nghệ Flycam có gắn hệ thống Camera trong công 
tác kiểm tra các khiếm khuyết trên ĐZ và hành lang an 
toàn lưới điện. Công nghệ này giúp người công nhân 
kịp thời phát hiện những vị trí hư hỏng, vị trí cây vi 
phạm hành lang lưới điện để các Đơn vị quản lý vận 
hành có phương án sửa chữa. Qua đó, góp phần giảm 
thiểu sự cố xảy ra trên lưới điện, khắc phục một cách 
nhanh chóng, tăng năng suất lao động, cũng như nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện. 

Đến nay, EVNNPT đã triển khai rộng rãi ứng dụng 
thiết bị bay Flycam kèm thiết bị ghi nhận hình ảnh Camera 
chuyên phục vụ công tác quản lý vận hành ĐZ TTĐ. Tổng 
công ty tập trung khai thác triệt để những ưu điểm của loại 
hình công nghệ này để kiểm tra các chuyên đề hành lang 
an toàn tuyến ĐZ, dây dẫn, dây chống sét, tình trạng cách 
điện, phụ kiện… Qua thực tế, thiết bị bay Flycam đã chứng 
minh được vai trò hỗ trợ tích cực trong công tác kiểm tra 
vận hành lưới điện. Các thiết bị hoạt động tốt trên nhiều 
địa hình và không gian khác nhau; Máy dễ dàng tiếp cận 
gần với thiết bị đang mang điện, quay phim và chụp lại 
hình ảnh rõ nét với độ tin cậy cao. Đặc biệt, Flycam có thể 
tiếp cận từ xa những nơi mà con người khó, hoặc không 
thể đến trực tiếp để kịp thời phát hiện các lỗi bất thường 
trên ĐZ, giúp đơn vị quản lý vận hành nhanh chóng xây 
dựng phương án xử lý hiệu quả, đảm bảo công tác vận 
hành được an toàn, cũng như đẩy lùi được nguy cơ sự cố 
trên lưới điện.

Đơn cử như tại Đội TTĐ Phú Lâm (Đội Phú Lâm), 
hiện nay, Đơn vị này được giao nhiệm vụ quản lý vận 
hành lưới TTĐ khu vực các huyện Củ Chi, Hóc Môn, 

EVNNPT tăng cường ứng dụng công nghệ Flycam để kiểm tra các khiếm khuyết trên ĐZ TTĐ

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đẩy mạnh nghiên 
cứu khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại vào mọi mặt hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả 
SXKD, tăng năng suất lao động, những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia 
(EVNNPT) đã không ngừng nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ mới. Chỉ 
riêng trong lĩnh vực quản lý vận hành ĐZ truyền tải điện, EVNNPT đã tập trung đầu tư và 
áp dụng công nghệ Flycam cho các Đơn vị trực thuộc để kịp thời phát hiện, cũng như ngăn 
ngừa nguy cơ xảy ra sự cố trên lưới điện.

LÊ TUẤN

ỨNG DỤNG HIỆU QUẢ CÔNG NGHỆ FLYCAM TRONG CÔNG TÁC 
QUẢN LÝ VẬN HÀNH ĐƯỜNG DÂY TRUYỀN TẢI ĐIỆNEVNNPT:
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Bình Chánh; quận Bình Tân thuộc thành phố Hồ Chí 
Minh và huyện Đức Hòa (tỉnh Long An) với tổng chiều 
dài 347,92 km (bao gồm 109,667 km ĐZ 500 kV và 
238,253 km ĐZ 220 kV). Lưới điện truyền tải do Đội Phú 
Lâm quản lý chủ yếu đi qua nhiều khu vực sông, kênh, 
rừng cây, nông trường, khu công nghiệp… nên công tác 
quản lý lưới điện gặp rất nhiều khó khăn. Trước thực 
trạng đó, Đơn vị đã tăng cường áp dụng công nghệ 
Flycam vào quản lý, kiểm tra lưới TTĐ. Việc sử dụng 
công nghệ này đã giúp công nhân quản lý vận hành ĐZ 
quan sát được hành lang tuyến từ trên cao; Kiểm tra 
hành lang ở những đoạn đường dây có địa hình phức 
tạp, khó tiếp cận; Tiếp cận kiểm tra dây dẫn, dây chống 
sét, tình trạng cách điện, phụ kiện… 

Sau một thời gian sử dụng, hiệu quả của công nghệ 
Flycam trong quá trình kiểm tra đường dây đem lại là 
rất lớn. Điển hình như ngày 4/8/2021, Đội Phú Lâm sử 
dụng Flycam bay kiểm tra định kỳ ĐZ 500 kV Chơn 
Thành - Cầu Bông. Qua quá trình kiểm tra đã phát hiện 
kịp thời khung định vụ bị gãy ngàm, đứt rời khoảng 
10 sợi nhôm/dây và ngay lập tức, Đơn vị đã triển khai 
khắc phục khiếm khuyết, đảm bảo vận hành an toàn 
ĐZ. Một trường hợp khác là vào ngày 20/10/2021, ĐZ 
220 kV Cầu Bông - Bình Tân gặp phải sự cố do sét 
đánh. Đội Phú Lâm đã phân công 02 nhân viên sử dụng 
Flycam bay kiểm tra 16 vị trí cột và chỉ sau hai giờ làm 
việc, nhóm công nhân đã phát hiện được vị trí sét đánh, 
gây phóng chuỗi sứ lèo Composite tại cột 47. So với 
phương pháp truyền thống là cử người leo lên cột với 
độ cao trung bình 65m thì việc kiểm tra 16 vị trí cột 

phải sử dụng 16 công nhân thực hiện trong 02 giờ. Qua 
đó có thể thấy, áp dụng công nghệ Flycam đã rút ngắn 
đáng kể sức lực của người công nhân và thời gian truy 
tìm, đảm bảo xử lý sự cố nhanh nhất, tăng năng suất lao 
động, vận hành ĐZ an toàn.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện lãnh đạo EVNNPT 
cho biết: So với việc kiểm tra bằng mắt thường như trước 
đây, các hình ảnh do thiết bị Flycam ghi lại ưu việt hơn rất 
nhiều. Bởi, thiết bị không những ghi lại hình ảnh chi tiết 
các thiết bị trên ĐZ mà còn có chất lượng rất sắc nét. Điều 
này đã giúp Lãnh đạo các đơn vị và nhân viên quản lý dễ 
dàng phân tích, đánh giá mức độ an toàn của ĐZ TTĐ. Kể 
từ khi sử dụng công nghệ Flycam có gắn Camera vào quản 
lý vận hành, chúng tôi phát hiện ra nhiều khiếm khuyết 
trên lưới điện, đặc biệt là những điểm cột và khoảng dây 
tại những vị trí hiểm trở, phức tạp - điều mà trước đây khó 
có thể thấy bằng mắt thường. Thông qua việc tăng cường 
công tác quản lý kỹ thuật và sử dụng công nghệ Flycam 
trong quá trình kiểm tra đã mang lại hiệu quả rõ rệt cho 
Tổng Công ty”. 

Từ những kết quả đã đạt được, có thể khẳng định, 
việc ứng dụng công nghệ Flycam vào trong công tác 
quản lý vận hành lưới điện đã cho thấy tính ưu việt và 
góp phần tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, 
kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đây cũng là yếu tố quan trọng 
trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, 
đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ công tác trong thời 
kỳ mới, quyết định đến thành công, cũng như sự phát 
triển của EVNNPT

Công nghệ Flycam giúp công nhân quản lý vận hành kiểm tra ĐZ ở những nơi có địa hình phức tạp, khó tiếp cận
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Vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức của một tổ chức Đoàn còn non trẻ, với những hoài bão, 
ý chí, khát vọng vươn lên, Đoàn Thanh niên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã 
gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, đóng góp vào sự phát triển 
của Tổng công ty nói riêng, ngành Điện nói chung. Đồng thời, khẳng định vai trò tiên phong 
trong Đoàn Khối doanh nghiệp Hà Nội...

DẤU ẤN MỘT NHIỆM KỲ
TUỔI TRẺ NGÀNH ĐIỆN MIỀN BẮC:

TUẤN ANH

BTV Đảng uỷ EVNNPC tặng bức tranh lưu niệm cho BCH Đoàn Thanh niên Tổng công ty khoá I nhiệm kỳ 2017-2022

TUỔI TRẺ EVNNPC PHÁT HUY SỨC MẠNH 
TỔNG HỢP

Chị Trịnh Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn Thanh niên 
EVNNPC cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn Thanh 
niên Tổng công ty đã phải đối măt với rất nhiều khó 
khăn, thách thức. Các Đoàn bộ phận, chi đoàn hoạt động 
phân tán, khó tập hợp được lực lượng thường xuyên để 
tổ chức các hoạt động quy mô lớn; Đội ngũ cán bộ Đoàn 
đều phải kiêm nhiệm nên thời gian dành cho hoạt động 
đoàn còn hạn chế. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 
cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động công tác đoàn. 

Tuy nhiên, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp 
thời của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn Khối 
doanh nghiệp Hà Nội; Sự quyết tâm, nhất trí cao, đồng 
sức đồng lòng từ Ban Thường vụ và toàn thể đoàn viên, 
thanh niên (ĐV, TN), Đoàn Thanh niên EVNNPC đã 
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, 
ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đoàn Thanh niên Tổng công 
ty đã xây dựng các giải pháp triển khai nhiệm vụ phù 
hợp với đặc thù của từng chi đoàn, đoàn bộ phận. Đặc 
biệt, mặc dù chỉ lãnh đạo 08 chi đoàn, đoàn bộ phận 
của các đơn vị trực thuộc Tổng công ty tại Hà Nội, 
nhưng Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn đóng vai trò 

lĩnh xướng, tập hợp ĐV, TN trong toàn Tổng công 
ty để phát huy sức mạnh tổng hợp trong triển khai 
phong trào thanh niên. Nhiệm kỳ qua, Đoàn Thanh 
niên EVNNPC đã xây dựng thành công mô hình đoàn 
trường đại học - địa phương - doanh nghiệp và được 
công nhận là sáng kiến cấp Tổng công ty.

Cũng trong nhiệm kỳ 2017-2022, công tác tuyên 
truyền, giáo dục được Đoàn Thanh niên EVNNPC đặc 
biệt quan tâm và triển khai có hiệu quả. Trong đó, nổi 
bật là đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến quát triệt các 
Nghị quyết, đường lối chủ trương của Đảng, chính sách 
pháp luật của Nhà nước; Các văn bản, Nghị quyết, chỉ 
đạo của Đảng uỷ, lãnh đạo Tổng công ty và Đoàn cấp 
trên cho ĐV, TN thông qua các đợt sinh hoạt chính 
trị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Ngoài 
ra, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã đưa cuộc vận động 
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh” từng bước đi vào chiều sâu, để việc học 
tập song song với “làm theo” gương Bác trở thành thói 
quen, hành động thiết thực trong mỗi cán bộ, ĐV, TN. 

Mặt khác, Đoàn Thanh niên Tổng công ty cũng luôn 
tiên phong, xung kích trong các phong trào như: Bảo 
vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn 
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xã hội; Hội nhập kinh tế quốc tế; Phòng chống đại dịch 
Covid-19 và bảo vệ môi trường; Đồng hành với thanh 
niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên 
môn, nghiệp vụ, sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần, 
phát triển kỹ năng xã hội; Ban Thường vụ đã chỉ đạo các 
chi đoàn tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề 
lối công tác của cán bộ… nhằm góp phần thực hiện tốt 
cuộc vận động “Xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh”.  

Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Chấp hành 
Đoàn Thanh niên EVNNPC luôn xác định nhiệm vụ 
trọng tâm là tuyên truyền, định hướng và tổ chức cho 
ĐV, TN thực hiện đường lối, Nghị quyết của Đảng đạt 
hiệu quả cao nhất. Với trách nhiệm là đội hậu bị tin cậy 
của Đảng, trong nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn đã giới thiệu 
được 120 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó 85 đoàn 
viên được kết nạp Đảng.

XUNG KÍCH, SÁNG TẠO TRONG MỌI MẶT 
HOẠT ĐỘNG

Bà Đỗ Nguyệt Ánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV 
EVNNPC đánh giá: Nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn thanh niên 
Tổng công ty đã hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được 
giao. Trong thành tích chung của EVNNPC, lực lượng 
ĐV, TN đã đóng góp một vai trò quan trọng. Từng lĩnh 
vực, từng bộ phận đều có dấu ấn của các ĐV, TN. Ngoài 
ra, trong các chương trình chủ chốt của Đảng ủy, công 
đoàn, chính quyền Tổng công ty luôn luôn có dấu ấn 
của ĐV, TN. 

Với tinh thần tuổi trẻ xây hoài bão lớn, rèn đức, 
luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, Đoàn Thanh niên EVNNPC 
đã có nhiều sáng kiến, sáng tạo trong mọi mặt hoạt hộng 
nhiệm vụ và đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần 
nâng cao hiệu hoạt động SXKD, dịch vụ khách hàng, tăng 
năng suất lao động và bảo vệ môi trường. Giai đoạn 2017-
2022, ĐV, TN của Tổng công ty đã hưởng ứng phong 
trào “Sáng tạo trẻ” với 51 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật 
được cấp Tổng công ty công nhận và 91 sáng kiến cấp 
đơn vị có tỷ lệ thanh niên chủ nhiệm, tham gia. 

Nhiều chương trình lớn của Tổng công ty được 
Đoàn Thanh niên tham gia hưởng ứng với vai trò nòng 
cốt như: Giờ trái đất; Điều chỉnh phụ tải; An toàn 
điện, an toàn vệ sinh lao động; Tuyên truyền tiết kiệm 
điện, thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt, ngày 
hội văn hóa EVNNPC, các hoạt động an sinh, xã hội... 
Ngoài ra, Đoàn Thanh niên EVNNPC còn thực hiện 
thành công các hoạt động Tri ân khách hàng, không 
chỉ thắp sáng niềm tin cho đồng bào vùng sâu, vùng 
xa, mà còn góp phần nâng cao hình ảnh của EVNNPC 
trong mắt cộng đồng. Đặc biệt, trong năm 2021, đại 
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời 
sống người dân, Đoàn Thanh niên EVNNPC đã kêu gọi 

ủng hộ Chương trình Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa 
tình, “Tấm lòng EVN miền Bắc” với gần 20.500 suất 
cơm kèm sữa hộp (tương đương 614 triệu đồng) gửi đến 
những khách hàng sử dụng điện của EVNNPC.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, 
Đoàn thanh niên EVNNPC đã vinh dự được trao tặng 
nhiều phần thưởng cao quý: 05 Bằng khen của Trung 
ương Đoàn; 09 Bằng khen của Thành đoàn Hà Nội; 
Nhiều năm liền được Đoàn Khối doanh nghiệp Hà Nội 
tặng Cờ đơn vị dẫn đầu Khối…, cùng nhiều Bằng khen 
của Bộ Công Thương, EVN, Giấy khen EVNNPC… 
Nhiều tập thể Đoàn bộ phận, chi đoàn và cá nhân cũng 
được các cấp, các ngành trao tặng Bằng khen, Giấy 
khen. Trong đó, chị Trịnh Thị Kim Ngân - Bí thư Đoàn 
Thanh niên EVNNPC được vinh danh là một trong 91 
cán bộ đoàn Thủ đô tiêu biểu năm 2021…

Những thành tích ấn tượng của nhiệm kỳ vừa qua là 
tiền đề, động lực để Đoàn Thanh niên Tổng công ty sẵn 
sàng tâm thế bước vào nhiệm kỳ 2022 - 2027 với mục 
tiêu: Nâng cao bản lĩnh chính trị, phát huy vai trò chủ 
động, tích cực học tập và rèn luyện, lao động và sáng 
tạo của cán bộ, ĐV, TN trong mọi lĩnh vực đặc biệt là 
trong cuộc cách mạng 4.0; Không ngừng đổi mới nội 
dung, hình thức sinh hoạt, tạo bước chuyển mới trong 
hoạt động của Đoàn; Tích cực tham gia xây dựng Đảng, 
góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Với tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, Đoàn 
Thanh niên EVNNPC quyết tâm vượt qua mọi thách 
thức, tiếp tục phát huy trí tuệ, ra sức thi đua rèn đức, 
luyện tài để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kế hoạch 
đề ra, tiếp tục vững bước trên hành trình “Thắp sáng 
niềm tin”, góp phần xây dựng Tổng công ty phát triển 
nhanh, bền vững trên hành trình trở thành Tổng công 
ty phân phối điện hàng đầu khu vực

Công trình Thắp sáng niềm tin do Đoàn Thanh niên EVNNPC 
xây dựng tại tỉnh Yên Bái
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Miền Bắc hiện đang là chính hè, thời tiết nắng nóng gay gắt đã khiến cho nhu cầu sử dụng điện 
của khách hàng tăng cao. Bởi vậy, cũng như nhiều địa phương khác, bên cạnh việc làm tốt công 
tác đảm bảo phụ tải phục vụ phát triển KT-XH và nhu cầu sinh hoạt dân sinh, Công ty Điện 
lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) còn tích cực đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm 
và hiệu quả để lan tỏa lối sống xanh. Đồng thời, Đơn vị còn giải đáp toàn bộ những thắc mắc 
liên quan đến hóa đơn tiền điện tăng cao thông qua phản ánh từ khách hàng.

SỬ DỤNG ĐIỆN TIẾT KIỆM
ĐỂ LAN TỎA LỐI SỐNG XANH

PC BẮC KẠN: 

ANH TUẤN

Chị Nguyễn Thị Hoa - Người dân sinh sống 
tại tổ 11C, phường Đức Xuân, Tp. Bắc 
Kạn chia sẻ: “Cứ mỗi độ vào hè, hóa đơn 
tiền điện của gia đình tôi lại tăng lên đáng 

kể. Thậm chí có tháng còn tăng lên tới gần 30% so 
với tháng liền kề trước đó, mặc dù gia đình không hề 
mua sắm thêm các thiết bị điện. Tôi rất muốn tìm hiểu 
nguyên nhân, lý do tại sao lượng điện năng tiêu thụ của 
gia đình mình lại tăng như vậy và có cách gì để có thể 
giảm thiểu chi phí hóa đơn tiền điện hay không”.

Ý kiến của chị Hoa có lẽ cũng là thắc mắc chung 
của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Do vậy, để giải đáp 
thắc mắc này cho khách hàng, chúng tôi đã có cuộc 
trao đổi với ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc PC Bắc 
Kạn và đã nhận được câu trả lời rất cụ thể. Theo đó, 
thời tiết mùa hè oi nóng nên nhu cầu sử dụng các thiết 
bị làm mát của khách hàng tăng lên. Cùng với đó, đây 
còn là thời điểm các cháu học sinh được nghỉ hè nên 
thời gian sử dụng các thiết bị điện trong ngày như: 
Điều hòa, quạt điện, tivi, tủ lạnh… tăng lên đáng kể so 
với bình thường. Ngoài ra, các chuyên gia đã thống kê, 
lượng điện tiêu thụ của máy lạnh có thể chiếm từ 28 - 
64% và tại một số trường hợp cá biệt có thể lên tới 80% 
chi phí tiền điện của cả gia đình. Thời tiết nắng nóng, 
bản thân các thiết bị làm mát cũng phải hoạt động 
nhiều hơn khi có sự chênh lệch lớn giữa nhiệt độ ngoài 
trời và nhiệt độ làm mát trong phòng. Bởi, khi nhiệt độ 
ngoài trời tăng thêm 01 độ C thì lượng tiêu thụ của máy 
lạnh tăng thêm 2 - 3%; Nhiệt độ tăng khoảng 05 độ C 
thì điện năng tiêu thụ tăng khoảng 10%. Dù thời gian sử 
dụng máy lạnh không đổi, nhưng nhiệt độ môi trường 

tăng thì lượng điện tiêu thụ của máy lạnh vẫn sẽ tăng 
lên rất nhiều. Do vậy, hóa đơn tiền điện tăng cao trong 
những tháng hè là điều dễ hiểu.

Để chủ động kiểm soát sản lượng điện tiêu thụ, 
khách hàng có thể sử dụng công cụ ước tính điện năng 
tại địa chỉ http://uoctinhdiennang.evn.com.vn do Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam xây dựng để kiểm tra lượng 
điện tiêu thụ hàng ngày. Ngoài ra, khách hàng cũng có 
thể sử dụng App chăm sóc khách hàng của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc trên điện thoại di dộng (ở cả hệ 
điều hành Android và IOS) để theo dõi, tính toán và 
tra cứu điện năng tiêu thụ của các thiết bị điện… Qua 
đó, khách hàng có thể điều chỉnh thói quen, hành vi sử 
dụng điện của mình sao cho hiệu quả, tiết kiệm. Các 

PC Bắc Kạn tuyên truyền tới người dân về cách sử dụng điện 
an toàn, tiết kiệm và hiệu quả
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công cụ này được xây dựng với giao diện đơn giản, thân 
thiện nên khách hàng sẽ dễ dàng tính toán được lượng 
điện tiêu thụ hàng ngày.

Mặt khác, PC Bắc Kạn dự báo phụ tải của toàn 
tỉnh sẽ tăng cao trong mùa nắng nóng. Do vậy, Ban 
Giám đốc Công ty đã tăng cường chỉ đạo các phòng 
ban, Điện lực trực thuộc phải chủ động, linh hoạt đưa 
ra nhiều giải pháp đồng bộ để vừa vận hành an toàn 
và ổn định hệ thống điện, vừa đảm bảo cung cấp điện 
liên tục phục vụ khách hàng. Tất cả dữ liệu trong công 
tác ghi chỉ số công tơ, phát hành hóa đơn tiền điện đều 
được PC Bắc Kạn công khai, minh bạch nhằm đảm bảo 
quyền lợi của khách hàng. Hiện nay, Công ty thường 
xuyên kiểm tra hệ thống đo đếm điện năng; Lắp đặt 
đồng bộ công tơ điện tử có kết nối đo xa để hướng 
tới mục tiêu hiện đại hóa hệ thống đo đếm điện năng, 
nâng cao tính chính xác, giảm nguy cơ sai sót hoặc 
nhầm lẫn trong quá trình ghi chỉ số. Từ đó, hóa đơn 
tiền điện được thực hiện kịp thời, mang lại tiện ích và sự 
hài lòng của khách hàng trong quá trình sử dụng điện.

PC Bắc Kạn khuyến cáo khách hàng sử dụng điện 
thông thái và nêu cao ý thức tiết kiệm điện trong những 
ngày hè nắng nóng. Theo đó, hãy hạn chế sử dụng 
đồng thời các thiết bị điện vào khung giờ cao điểm; Tắt 

bớt các thiết bị điện khi không cần thiết hoặc khi không 
sử dụng; Thay thế các thiết bị tiêu tốn điện năng bằng 
các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện Inverter; Dùng 
quạt điện thay thế cho máy lạnh khi không quá nóng; 
Khi thời tiết nắng nóng, khách hàng nên cài đặt máy 
lạnh ở mức 26 độ C trở lên và hãy tắt điều hòa 30 phút 
trước khi ra khỏi phòng. Đặc biệt, khi mua sắm thiết bị 
điện, khách hàng cần lựa chọn các sản phẩm được xác 
nhận là tiết kiệm điện; Thay thế các bóng đèn chiếu 
sáng thường bằng bóng đèn Led; Khi sơn tường trong 
nhà nên chọn tông màu sáng; Tận dụng tối đa nguồn 
ánh sáng tự nhiên và gió trời từ môi trường bên ngoài…

Đặc biệt, PC Bắc Kạn đã và đang yêu cầu Điện lực 
các huyện và thành phố phải tăng cường kiểm tra, phúc 
tra chỉ số công tơ, nhất là đối với khách hàng có sản 
lượng điện tiêu thụ tăng từ 30% trở lên so với tháng liền 
kề trước đó; Giải thích nguyên nhân sản lượng điện tiêu 
thụ tăng khi khách hàng có yêu cầu; Giải quyết kịp thời 
tất cả các kiến nghị của khách hàng về hóa đơn tiền 
điện cũng như hệ thống đo đếm điện năng. Trong quá 
trình sử dụng điện, khách hàng cần tư vấn về dịch vụ 
điện có thể liên hệ tới Trung tâm chăm sóc khách hàng 
của Tổng công ty Điện lực miền Bắc theo số điện thoại 
19006769 để được giải đáp và hỗ trợ 24/7

PC Bắc Kạn hướng dẫn khách hàng kiểm tra sản lượng điện dùng trong ngày thông qua App EVNNPC.CSKH
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Năm 2022, ngành Điện sẽ có một số hoạt động nổi bật: Tháng Công nhân có Chủ đề “Công 
nhân Việt Nam - Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”; Tháng Hành động 
về an toàn vệ sinh lao động có Chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu các rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh 
hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”.

NGUYỄN THỊ HẢI 
 Văn phòng Công ty Điện lực Bắc Kạn

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẮC KẠN THỰC HIỆN

THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG
VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG

Để triển khai có hiệu quả các chủ đề trên, 
Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn 
đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các công 
đoàn cơ sở thành viên thực hiện tuyên 

truyền để người lao động nắm được chủ đề, mục đích, 
ý nghĩa, các hoạt động của tháng công nhân, tháng 
hành động về an toàn vệ sinh lao động chủ động tích 
cực tham gia.

Triển khai hưởng ứng Tháng Công nhân năm 
2022, với các hoạt động trọng tâm “Cảm ơn người lao 
động”, ngày 24/5/2022, Công đoàn Công ty Điện lực 
Bắc Kạn đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ, 
thể thao thi đấu bóng chuyền hơi với Liên đoàn Lao 
động tỉnh (LĐLĐ) và Công đoàn Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bắc Kạn với mong muốn 
tạo sự gắn kết hơn nữa giữa các đơn vị trên địa bàn 

Ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Công đoàn Công ty thăm và làm việc với Công đoàn Điện lực Pác Nặm
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tỉnh và trong cán bộ, đoàn viên, người lao động của 
Công ty. Chương trình đã được tổ chức thành công, 
tạo không khí cởi mở, tươi vui, tăng cường tình đoàn 
kết trong CBCNVC 3 đơn vị. Cũng tại chương trình, 
Công đoàn PC Bắc Kạn khen thưởng cho 16 đoàn viên 
công đoàn đã có thành tích tham gia chương trình: “1 
triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm 
chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng LĐLĐ Việt 
Nam phát động.

Cũng trong dịp này, Công đoàn Công ty Điện lực 
Bắc Kạn đã đến làm việc với Điện lực Pác Nặm, Điện 
lực Chợ Đồn là các đơn vị trực tiếp sản xuất để gặp 
mặt, thăm hỏi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tổng 
hợp, trao đổi, giải đáp những ý kiến, vướng mắc của 
người lao động, tặng quà thăm hỏi tập thể và các cá 
nhân đoàn viên công đoàn, người lao động có hoàn 
cảnh khó khăn, trao quà cho các nhóm công nhân 
đang công tác tại hiện trường. Qua tiếp xúc, đoàn 
viên công đoàn các đơn vị đã có nhiều ý kiến đóng 
góp, trao đổi thẳng thắn, các ý kiến chủ yếu liên quan 
đến trang bị bảo hộ, dụng cụ cho người lao động được 
tiếp thu và chuyển cho những bộ phận liên quan để 
giải đáp.

Cũng trong tháng này, các hoạt động hướng về 
người lao động hành động về an toàn vệ sinh lao động 
nhằm tăng cường các biện pháp giảm thiểu các rủi ro 
về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao 
động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và 
kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 cũng được 
triển khai. Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn đã 
phối hợp tổ chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 
động cho toàn thể cán bộ, công nhân viên thuộc 
nhóm 3,4 quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP ngày 
15/5/2016 của Chính phủ. Để thích ứng an toàn, linh 
hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 bảo 
vệ sức khỏe người lao động, Công đoàn Công ty Điện 
lực Bắc Kạn phối hợp với chuyên môn thường xuyên 
tuyên truyền đến người lao động không chủ quan, lơ 
là, chủ động phòng chống và thích ứng an toàn để 
sản xuất. 

Công đoàn Công ty Điện lực Bắc Kạn cũng giao 
nhiệm vụ cho các công đoàn trực thuộc phối hợp với 
chuyên môn tổ chức ít nhất 01 hoạt động giao lưu thể 
thao, văn nghệ trong công nhân viên chức lao động để 
“Cảm ơn người lao động”.

Với nhiều hoạt động hướng về đoàn viên công 
đoàn trong “Tháng Công nhân”, “Tháng Hành động 
về an toàn vệ sinh lao động”, Công đoàn Công ty 

Điện lực Bắc Kạn luôn là cầu nối vững chắc để tập 
thể người lao động đoàn kết, gắn bó thực hiện tốt 
nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, góp phần bảo vệ và 
nâng cao đời sống, tinh thần cho đoàn viên và người 
lao động

Lãnh đạo Công đoàn PC Bắc Kạn tặng quà cho đoàn viên 
công đoàn có hoàn cảnh khó khăn tại Điện lực Pác Nặm

Chủ tịch Công đoàn Công ty Bùi Mạnh Dũng tặng quà cho 
công nhân trực tiếp làm việc tại hiện trường
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Sau hơn hai năm chịu nhiều tác động nặng nề của đại dịch Covid-19, kinh tế cả nước nói 
chung và địa bàn tỉnh Bắc Ninh nói riêng đang tiếp đà phát triển mạnh mẽ. Hàng loạt các 
doanh nghiệp được thành lập mới, nhu cầu về du lịch, nghỉ dưỡng tại các khu resort hiện đại 
của người dân tăng cao. Cơn khát về bất động sản công nghiệp (nhà xưởng xây sẵn); Lĩnh 
vực vận tải logistics và kho vận; Khu nghỉ dưỡng… dường như đang lan tỏa khắp thị trường. 
Đứng trước những thời cơ và vận hội, Công ty Cổ phần Tập đoàn SOTEK (SOTEK Group) 
đã ra đời trong bối cảnh đó.

TUẤN ANH

SOTEK GROUP:
KHẲNG ĐỊNH TẦM NHÌN

VÀ KHÁT VỌNG VƯƠN XA

TẦM NHÌN MỚI CHO NHỮNG DỰ ÁN TƯƠNG LAI

Chính thức được thành lập vào ngày 27/3/2022, 
Sotek Group có số vốn điều lệ trên 200 tỷ đồng. Hội đủ 
các yếu tố “Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa”, Tập đoàn 
SOTEK Group đã quy tụ được ban lãnh đạo là những 
doanh nhân có đủ “tâm - tầm - tài”, cùng đội ngũ cán bộ 
quản lý, chuyên gia tư vấn giỏi, công nhân viên có trình 
độ chuyên môn cao để thực hiện sứ mệnh chung: “Mang 
tới cho khách hàng sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt 
nhất với mức giá tốt hơn giá trị sản phẩm; Đóng góp cho 
sự phát triển bền vững và tiến bộ của xã hội”.

Cụ thể hóa sứ mệnh đó, Ban lãnh đạo SOTEK Group 
đã cho ra đời các công ty con như: Công ty Cổ phần 
Thương mại và Dịch vụ Sotek (SOTEK ECOM); Công 
ty Sản xuất và Thương mại máy biến thế Sotek (SOTEK 
TRAN); Công ty Cổ phần Đầu tư (SOTEK LAND)… để 
nhanh chóng triển khai các dịch vụ thương mại chính.

Hiện nay, dưới sự chèo lái của Chủ tịch Hội đồng 
quản trị (HĐQT) Nguyễn Đăng Quân, SOTEK Group 
đang đẩy mạnh kinh doanh, phát triển các khu, cụm 
công nghiệp và xây dựng nhà xưởng đã và đang cho 
thuê tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ninh gồm: Thuận Thành 1 với quy mô 2,6ha; Đại Đồng 
- Hoàn Sơn (01 ha); Tiên Sơn (0,5ha)…; Triển khai dự án 
nhà máy chế tạo thiết bị điện tại xã Giao An (tỉnh Nam 
Định). Ngoài ra, Tập đoàn đã có những bước đi đầu 
tiên để tiến vào thị trường du lịch và mục tiêu trở thành 
một trong những doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam 
cung cấp các dịch vụ du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng 
đẳng cấp quốc tế. Hiện SOTEK Group đang triển khai 
dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Onsen - Glamping Kim 

Bôi (xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình) 
với 2 địa điểm 2.8ha và 10ha để đem lại 2 trải nghiệm 
du lịch khác nhau cho du khách. Dự kiến, dự án sẽ hoàn 
thành và đưa vào vận hành trong quý 2 năm 2024.

Ông Nguyễn Đăng Quân - Chủ tịch HĐQT SOTEK 
Group cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan, dù trong bất 
cứ khó khăn nào, Tập đoàn cũng sẽ đồng tâm hiệp 
lực, không ngừng tích tũy kinh nghiệm để đưa SOTEK 
Group ngày một vững bước phát triển”.

GHI ĐẬM DẤU ẤN TRÊN TỪNG DỰ ÁN TRIỂN KHAI

Sự mạnh dạn, năng động kết hợp với tư duy đi 
trước một bước để chắp cánh cho khát vọng vươn lên 
tầm cao mới của Ban lãnh đạo SOTEK Group đang 
từng bước trở thành hiện thực. Điều này được ghi đậm 
trên từng dự án mà Tập đoàn triển khai. Theo đó, với 
định hướng và mục tiêu chiến lược, Tập đoàn đang 
đẩy nhanh xây dựng các tổ hợp công nghiệp kỹ thuật 
cao tại khu công nghiệp Thuận Thành 1 và Đại Đồng - 
Hoàn Sơn (tỉnh Bắc Ninh). SOTEK Group sẽ phát triển 

SOTEK Group nỗ lực đem tới cho khách hàng các sản phẩm 
và dịch vụ có chất lượng tốt nhất
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đầy đủ nhiều dịch vụ đi kèm như: Tư vấn, cung cấp các 
giải pháp cho doanh nghiệp về vấn đề tài chính, công 
nghệ, nguồn nhân lực, vận tải Logistics và kho vận… Với 
một hệ sinh thái khép kín, lĩnh vực kinh doanh bất động 
sản công nghiệp do Tập đoàn đầu tư hứa hẹn sẽ là vùng 
đất lành cho các doanh nghiệp phát triển.

Đối với các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Glamping 
Kim Bôi, SOTEK Group đang tập trung nguồn lực tài 
chính đầu tư để sớm đưa vào khai thác. Dự án mang định 
hướng tôn trọng tối đa thiên nhiên nguyên sơ, nhấn mạnh 
yếu tố văn hóa vùng miền đặc sắc và đem đến một trải 
nghiệm du lịch hoàn toàn mới, đưa du khách thoát khỏi 
những bộn bề lo toan cuộc sống hàng ngày, nạp lại năng 
lượng của cả thân - tâm - trí. Dự kiến, hàng chục ngàn lượt 
khách trong nước và quốc tế sẽ lựa chọn sử dụng dịch vụ 
tại khu du lịch nghỉ dưỡng do Tập đoàn đầu tư.

Đặc biệt, bên cạnh hai lĩnh vực là đầu tư, kinh 
doanh bất động sản công nghiệp và dịch vụ du lịch 
nghỉ dưỡng, SOTEK Group đã và đang hướng tới phát 
triển trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng giao thông; Phát 
triển Logistics và kho vận; Kinh doanh các dòng máy 
biến áp và thiết bị điện; Mở rộng các giải pháp công 
nghệ để phục vụ cộng đồng doanh nghiệp phát triển…

PHÁT HUY NỘI LỰC ĐỂ VƯƠN LÊN TẦM CAO MỚI

Với tâm niệm, căn nhà muốn vững chắc thì phải có 
một nền móng tốt và doanh nghiệp muốn phát triển bền 
vững, không thể không tính đến yếu tố con người. Do 
vậy, song song với việc củng cố tiềm lực tài chính, công 
tác đầu tư phát triển chất lượng nguồn nhân lực cũng là 

một sứ mệnh mà SOTEK Group đặc biệt chú trọng. Để 
xây dựng được một tập thể CBCNV-NLĐ có chuyên 
môn cao, sức sáng tạo đột phá thì bên cạnh chính sách 
thu hút nhân tài, Tập đoàn còn chủ động bồi dưỡng nhân 
sự thông qua các chương trình huấn luyện nội bộ, cũng 
như các khóa đào tạo ngắn hạn và trung hạn. Riêng đối 
với nhân lực trong lĩnh vực dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng, 
thời gian tới, SOTEK Group sẽ mời các chuyên gia có 
nhiều kinh nghiệm trong ngành đến đào tạo tại chỗ; Mở 
các lớp chuyên sâu hoặc cử cán bộ nhân viên đi học tập, 
tham quan tại các khách sạn tiêu chuẩn trong nước cũng 
như quốc tế; Chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ với 
đủ các ngôn ngữ như Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc… 
nhằm chinh phục được những khách hàng khó tính nhất. 
Điều này vừa kích thích khả năng phát triển của nhân 
viên, vừa khiến người lao động gắn bó bền chặt với Tập 
đoàn, để cùng nhau vươn tới những đỉnh cao mới.

Từ những nỗ lực không biết mệt mỏi và đầy tính 
năng động, SOTEK Group có đủ cơ sở để vững tin 
hướng tới thực hiện những dự án mang tầm vóc thời 
đại.  Sự phát triển của Tập đoàn trong tương lai sẽ được 
Ban lãnh đạo Tập đoàn vạch ra thông qua kế hoạch 
hành động mang tính chiến lược và có bước đi bài bản, 
đó là: Tiếp tục kiện toàn và chuẩn hóa các hoạt động 
của SOTEK Group; Nâng cao sự tín nhiệm của khách 
hàng; Tạo dựng tên tuổi trong mọi mặt lĩnh vực hoạt 
động của SOTEK Group; Đảm bảo chất lượng và tiến 
độ các dự án; Hướng tới Tập đoàn hàng đầu Việt Nam 
về kinh doanh bất động sản công nghiệp, du lịch nghỉ 
dưỡng, phát triển logistics và kho vận…

Mô hình xây dựng tổ hợp công nghiệp tại KCN Thuận Thành 1 do SOTEK Group đầu tư trên diện tích 2,6ha
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BIA HẢI PHÒNG
TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU ĐỒ UỐNG

PHỤC VỤ LỄ HỘI HOA PHƯỢNG ĐỎ 2022

ĐĂNG HƯNG

Chúng tôi đến Công ty CP Bia Hà Nội - Hải Phòng (với tên gọi thân quen là Bia Hải Phòng 
- một trong những Đơn vị thành viên tiêu biểu của Tổng công ty CP Bia – Rượu – Nước giải 
khát Hà Nội) vào đúng dịp Thành phố Hải Phòng tổ chức sự kiện “Lễ hội Hoa Phượng đỏ 
2022” - một trong những Chương trình nổi bật chào mừng 67 năm ngày Giải phóng Thành 
phố (13/5/1955 - 13/5/2022).

Trong dịp này, nhờ sự chuẩn bị chu đáo, TP 
Hải Phòng đã tổ chức thật ấn tượng Lễ hội 
Hoa Phượng Đỏ 2022 với nhiều hoạt động 
trong hai tháng 4 & 5 mang chủ đề: “Hải 

Phòng - Điểm đến thành công”. Qua đó khẳng định, 
Hải Phòng là thành phố năng động, phát triển, với khát 
vọng vươn xa và luôn là điểm đến thành công. Bởi giờ 
đây, Thành phố đang khoác trên mình một diện mạo 
mới, hình ảnh mới về một thành phố thông minh, thân 
thiện, văn minh, lịch thiệp. Có được điều đó, cũng là 
nhờ một phần đóng góp của rất nhiều doanh nghiệp, 
trong đó, Bia Hải Phòng tự hào là một trong những 
doanh nghiệp ấy, khi Công ty đã trải qua hơn 60 năm 
xây dựng và phát triển, đóng góp nghĩa vụ thuế không 
nhỏ vào ngân sách thành phố hàng năm.

Năm nay, Lễ hội Hoa Phượng đỏ thường niên đã trở 
lại thật ấn tượng sau hai năm gián đoạn vì Covid-19. Góp 
phần vào thành công đó, có phần đóng góp hoạt động 
tích cực của Bia Hải Phòng. Đó là ngày 28/4 vừa qua, Bia 
Hải Phòng đã nhanh chóng cho ra mắt nhận diện bộ đôi 
sản phẩm mới Bia chai Hải Phòng 450ml và Bia lon Hải 
Phòng 330ml. Đây là dấu ấn đáng nhớ đối với Bia Hải 
Phòng, khẳng định định hướng phục vụ khách hàng ngày 
càng đổi mới, chất lượng ngay từ đầu năm 2022 khi Công 
ty bước vào nhiệm kỳ mới (2022 - 2027), với lãnh đạo 
mới. Đặc biệt hơn, khi Bia Hải Phòng, nhất là sản phẩm 
Bia lon Hải Phòng 330ml được lãnh đạo Thành phố chọn 
là sản phẩm đồ uống thay thế các loại đồ uống có cồn 
khác tại các lễ hội, các dịp tiếp khách trong nước và nước 
ngoài đến Hải Phòng trong dịp Lễ hội Hoa Phượng đỏ 
2022 kéo dài trong 2 tháng vừa qua.

Ngay sau Lễ ra mắt nhận diện mới bộ đôi sản phẩm 
Bia chai Hải Phòng 450ml và Bia lon Hải Phòng 330ml, 
chúng tôi thường lui tới thưởng thức bia tại Nhà hàng 
Bia Hải Phòng số 16 đường Lạch Tray mỗi khi đến Thành 
phố Cảng. Nhà hàng này nằm không quá xa với Quảng 
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trường Nhà hát lớn Hải Phòng - nơi diễn ra những sự 
kiện trọng điểm của Lễ hội Hoa Phượng đỏ 2022. Trong 
quãng thời gian của những ngày mùa Lễ hội, chúng tôi 
quan sát thấy khá đông khách đến đây, trong đó có cả 
những vị khách nước ngoài. Họ đến đây không chỉ để 
chụp hình lưu niệm mà còn thưởng thức dịch vụ ẩm thực 
tại  Nhà hàng. Tại đây, trong một chiều tối thưởng thức 
Bia Hải Phòng, chúng tôi có gặp hai vị khách đến từ Anh 
và Ai-len (Ireland) đang thích thú thưởng thức sản phẩm 
bia lon và bia chai Hải Phòng.

Sau ly bia đầu tiên chúng tôi làm quen với Mr Tom 
- người Anh quốc đến phục vụ công tác thông tin từ Lễ 
hội Hoa Phượng đỏ cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi 
đến tác nghiệp tại Hải Phòng (Việt Nam). Ngoài công 
tác chuyên môn, trước khi đến đây, chúng tôi còn mong 
muốn tìm hiểu thêm về văn hóa Việt Nam qua nét ẩm 
thực của Thành phố Cảng (Hải Phòng). Tìm hiểu qua các 
kênh thông tin của CNN trước đó, sáng nay, trước khi 
đến Nhà hàng này, tôi đã thưởng thức bánh đa cua và 
bánh mỳ cay Hải Phòng và uống cà phê trứng. Thật là 
ngon! Còn chiều tối nay, tranh thủ thời gian nghỉ, chúng 
tôi muốn lang thang phố xá và thưởng thức sản phẩm 
bia Hải Phòng như báo chí quốc tế đã từng ca ngợi. Quả 
thực, hương vị bia nơi đây thật nhẹ nhàng, thơm mát và 
rất dễ uống. Cốc bia trông thật giản đơn nhưng khi nâng 
lên, với lớp bọt trắng mịn tràn đầy, tăm bia sủi đều trông 
thật hấp dẫn. Đặc biệt, khi được ăn cùng đĩa mực khô, 
khoai tây chiên ròn và lạc rang quả là rất thú vị. Không 
khí uống bia hôm nay cũng thật vui, mọi người luôn tươi 
cười, thân thiện khiến chúng tôi cảm thấy thật ấm áp...”.

Ngồi cùng với Mr Tom là Mr Will - quốc tịch Ireland, 
đang làm việc cho một tổ chức giáo dục quốc tế tại Hải 
Phòng. Sau khi uống một vài cốc bia Hải Phòng thật vui 

vẻ, Mr Will hào hứng chia sẻ: “Tôi là bạn thân của Tom 
từ hồi tôi còn học ở Anh quốc. Hôm nay, nhân dịp Lễ 
hội Hoa Phượng đỏ 2022, chúng tôi lại có dịp gần nhau 
bên cốc bia Hải Phòng. Quả thực, các sản phẩm bia Hải 
Phòng của Việt Nam là một thức uống rất thú vị. Tôi đã 
ở đây gần 4 năm rồi nên có thể giới thiệu với Tom về loại 
đồ uống giải khát địa phương “độc đáo” này. Nó có mặt 
ở khắp Hải Phòng và có thể phù hợp với mọi cuộc gặp gỡ 
và đặc biệt, qua đó, chúng tôi có thể hiểu thêm về cuộc 
sống thanh bình, đang phát triển của Hải Phòng. Nếu bạn 
bè tôi có dịp sang Việt Nam, tôi sẽ giới thiệu bạn bè tôi 
tới thăm Hải Phòng và thưởng thức bia ở đây…”.

Nâng ly bia mới trên tay tại Nhà hàng Bia Hải Phòng 
16 Lạch Tray, sau một hơi dài cạn sạch cốc bia, khà khà 
chép miệng vẻ sảng khoái, ông Vũ Khải - phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng vui vẻ cho chúng tôi biết: “Dịp Lễ 
hội Hoa Phượng đỏ là một sự kiện rất vui và thú vị, nó để 
lại cho tôi những kỷ niệm đẹp bên bạn bè yêu mến sản 
phẩm Bia Hải Phòng. Đặc biệt hôm nay, tôi cảm nhận bộ 
đôi sản phẩm mới có nét thật độc đáo. Bởi nó mang hương 
vị đậm đà, nồng nàn men và hoa bia. Hơn thế, vị thanh 
mát của cốc bia với lớp bọt trắng mịn đã làm tôi bị cuốn 
hút. Có lẽ vì thế mà sản phẩm này được các bạn yêu mến 
bia như tôi và người dân đất Cảng vô cùng yêu thích…”. 

Với việc ra mắt nhận diện mới bộ đôi sản phẩm Bia 
chai Hải Phòng 450ml và Bia lon Hải Phòng 330ml mới 
đây chào mừng kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Công 
ty (16/5/1960 - 16/5/2022), chắc chắn rồi đây, người dân 
Hải Phòng và du khách trong nước và quốc tế sẽ có 
thêm sự lựa chọn để thỏa mãn sở thích cá nhân để rồi 
thêm nhớ, thêm yêu Bia Hải Phòng -Thương hiệu rất 
xứng đáng được tự hào là một trong sản phẩm đồ uống 
tiêu biểu của Thành phố Cảng

Tại buổi ra mắt nhận diện mới bộ đôi sản phẩm Bia chai Hải Phòng 450ml và Bia lon Hải Phòng 330ml
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SỮA HMILK:

CHĂM SÓC SỨC KHOẺ,
ĐONG ĐẦY HẠNH PHÚC

THẾ NGỌC

Dựa trên những nghiên cứu dày công về thuật dưỡng sinh phương Đông, đội ngũ phát triển 
thương hiệu sữa hạt dưỡng sinh HMILK đã tạo nên một sản phẩm chất lượng, kết hợp giữa 
tinh tuý nông sản Việt và những tiêu chuẩn dinh dưỡng khoa học khắt khe.

Gần đây, sữa hạt dinh dưỡng đang trở 
thành một loại thức uống “hot”, ngày 
càng nhận được nhiều sự quan tâm của 
người tiêu dùng. Nhiều bác sỹ, chuyên 

gia sức khoẻ nhìn chung đều có cái nhìn rất thiện cảm 
với sữa hạt. Trong thị trường sản xuất sữa hạt dinh 
dưỡng, HMILK là một tên tuổi mới, bởi cách tư duy, 
phát triển thương hiệu đậm hồn Việt đã khiến thương 
hiệu này có được chỗ đứng nhất định trên thị trường.  

Từ ngàn năm qua, nền minh triết Á Đông đã đúc 
kết rằng vạn sự vạn vật trong vũ trụ đều vận hành theo 
nguyên lý Ngũ Hành: Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ. 
Thời cổ đại, các danh y đều đã nói về các phương pháp 
“thực dưỡng”, tức là dưỡng sinh bằng ăn uống. Bởi vậy, 
sự cân bằng về các yếu tố Ngũ Hành trong đồ ăn thức 
uống hàng ngày chính là chìa khoá vàng cho sức khoẻ. 
Chỉ khi thuận theo tự nhiên, con người mới có thể được 
trường thọ. Đó hoàn toàn không phải là những tư tưởng 
“lạc hậu” mà thực sự vẫn còn tính ứng dụng rất cao 
trong đời sống hiện đại ngày nay.  

Xuất phát từ tư duy ấy, sau nhiều năm nghiên cứu 
và tìm tòi, bà Trần Thị Minh Hải, Tổng giám đốc Công 
ty CP sữa HMILK, đã cho ra các loại sản phẩm sữa hạt 
ngũ cốc, mỗi loại đều được kết hợp tương sinh của 5 
loại thành phần hạt khác nhau trong Ngũ Hành. Sản 
phẩm sữa hạt dưỡng sinh này có thương hiệu đầy đủ 
là: HMILK- HEALTH & HAPPINESS - SỨC KHỎE & 
HẠNH PHÚC.  

HMILK một loại sữa đặc biệt được kết hợp từ các 
loại hạt và nông sản Việt Nam. Nguyên liệu để sản xuất 
loại sữa này bao gồm nhiều loại hạt như: mắc ca, ý dĩ, 
óc chó, bí đỏ, gạo đen, cà phê, hạnh nhân… Để có được 
nguồn cung nguyên liệu ổn định, đảm bảo được chất 
lượng thì vấn đề liên kết với vùng trồng nguyên liệu là 
rất quan trọng. Trong thành phần của sản phẩm, ngoại 

trừ yến mạch và hạnh nhân phải nhập khẩu còn lại thì 
macca, bí đỏ, gạo đen, cà phê, xoài, điều, chuối… đều là 
nông sản trong nước. Hiện nay HMILK đang từng bước 
kết nối trực tiếp với những hợp tác xã có nguyên liệu 
được chứng nhận OCOP như: Chuối (ở Phú Thọ) hay 
Macca (ở Đắk Lắk)… 

Nói về điểm độc đáo của sữa hạt HMILK, bà Trần 
Thị Minh Hải cho hay: “Sữa hạt HMILK hay còn gọi là 
sữa hạt dưỡng sinh là dòng sản phẩm mang trường năng 
lượng sinh học cao được kết hợp một cách hoàn chỉnh 
từ các loại hạt giàu chất béo, đạm như hạnh nhân, óc 
chó, macca, hạt điều… và các hạt ngũ cốc giàu chất 
xơ, ít tinh bột đường như yến mạch, ý dĩ, gạo lức… 
cùng các loại rau quả nhiều vitamin và khoáng chất bí 
đỏ, xoài, mít, chuối tiêu. HMILK có thể thay thế được 
bữa ăn cho trẻ em từ 2 tuổi trở lên, giúp tiết kiệm thời 
gian. Không những thế, sản phẩm còn có tác dụng giữ 
gìn vóc dáng và thể trạng tốt cho phụ nữ, hỗ trợ tích 

Bà Trần Thị Minh Hải - Tổng giám đốc Công ty CP sữa HMILK
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cực quá trình ép cân cho những người béo phì, hoặc 
cao huyết áp, tim mạch, đặc biệt là hỗ trợ cho bệnh 
nhân trong điều trị, hoặc người tiểu đường rất hiệu quả. 
Chính vì vậy, sữa HMILK có thể được coi là một loại 
thực phẩm chức năng hoàn toàn 100% từ tự nhiên”. 

Trong thành phần sữa hạt HMILK, các loại hạt có 
các ưu điểm như: Lượng chất bột đường (carb) từ 15-
45%, thấp hơn trong ngũ cốc; Lượng chất đạm, đặc 
biệt trong đậu, khá cao, trung bình từ 7-35%; Lượng 
chất béo cao, đặc biệt axit béo không no nhiều nối đôi 
(polyunsaturated fat, PUF) như các axit omega-3, 6, 9. 
Ngoài ra trong sữa hạt còn chứa nhiều chất xơ, vitamin, 
khoáng chất và nhiều chất chống oxy-hóa. Vì thế, các 
nhà dinh dưỡng kết luận rằng, sữa hạt là thức uống bổ 
sung dinh dưỡng rất tốt cho mọi lứa tuổi. 

Trên thị trường, bộ sản phẩm sữa hạt của HMILK 
gồm 5 loại: Sữa óc chó, sữa macca hoa quả, sữa mè đen 
hạnh nhân, sữa hạt sen bí đỏ, sữa cacao hạt điều. Sản 
phẩm dạng bột và có độ vón cục do thành phần chất 
béo, đạm và lipit cao. Khi pha với nước sôi có độ sánh, 
béo ngậy và khi ăn có độ bùi béo của những hạt nguyên 
liệu vỡ lẫn trong sữa. So với sữa tươi, bộ sản phẩm của 
HMILK cung cấp lượng calo cao gấp đôi. 

Là sản phẩm kết hợp giữa triết lý dưỡng sinh 
phương Đông và khoa học dinh dưỡng của y học hiện 
đại, HMILK được sản xuất trong Viện Di truyền nông 
nghiệp, được các nhà khoa học rất quan tâm. Sản 
phẩm sữa hạt HMILK có sự tham gia cố vấn của rất 
nhiều chuyên gia nổi tiếng như: TS khoa học Đinh Văn 
Luyện - Viện trưởng Viện Nông nghiệp Nhiệt đới; thầy 
Hoàng Trọng Thanh - Nguyên giảng viên khoa Quản lý 
sản xuất của Trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Sản phẩm 
được cấp giấy chứng nhận ISO 22000 - 2018 và được 
Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận đo lường tiêu chuẩn 
chất lượng.

Dù là một thương hiệu mới, nhưng HMILK đã mau 
chóng chiếm được cảm tình, niềm tin của người tiêu 
dùng thuộc mọi lứa tuổi. Anh Ngọc (ở Hà Đông, Hà 
Nội) chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi dùng các 
sản phẩm của HMILK: “Tôi rất thích hương vị của Mè 
đen hạnh nhân và Macca hoa quả. Những loại sữa này 
uống rất thơm ngon, ngậy, mỗi loại có vị rất đặc trưng. 
Sữa được đóng thành từng gói nhỏ nên gọn nhẹ, dễ bảo 
quản, mang đi làm, hay đi công tác uống cũng tiện và 
quan trọng là sản phẩm được sản xuất từ các nguyên 
liệu sạch, không chất bảo quản, nên rất yên tâm khi sử 
dụng, kể cả cho trẻ nhỏ hay người già trong nhà”. 

Giống như anh Ngọc, chị Nguyệt (ở Ngọc Hồi, Hà 
Nội) cũng là “fan cứng” của HMILK. Các triệu chứng 

hậu Covid-19 khiến chị thường mệt mỏi, chán ăn. “Sau 
khi nghe bạn bè giới thiệu, mình đã dùng thử sản phẩm 
sữa hạt HMILK, có thể thay thế bữa ăn. Sau khoảng 1 
tuần sử dụng, tôi thấy nhẹ bụng, không mệt mỏi vì sản 
phẩm không có đạm thực vật, dầu mỡ, gia vị. Tôi cũng 
đã tìm hiểu về sản phẩm sữa của HMILK và được biết 
nguồn nguyên liệu đều được cung cấp từ các dự án hợp 
tác với Viện Di truyền nông nghiệp. Sản phẩm còn có 
sự tham gia cố vấn của các nhà khoa học và đã được 
cấp giấy chứng nhận đo lường tiêu chuẩn chất lượng 
nên tôi rất yên tâm. Giờ tôi chỉ thích uống loại sữa hạt 
này và cũng giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng 
sử dụng”.

Là một trong những doanh nghiệp có hướng đi 
kinh doanh chuỗi đầu vào - đầu ra, mục tiêu của 
HMILK khi đưa sản phẩm sữa hạt ra thị trường là 
đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nâng giá trị 
tăng thêm cho các mặt hàng nông sản. Thời gian tới, 
HMILK sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm và 
phát triển thêm nhiều sản phẩm có giá trị từ nguồn 
nguyên liệu Việt Nam để đáp ứng tốt hơn nhu cầu 
đa dạng của khách hàng. Đồng thời, Công ty cũng sẽ 
chú trọng cải tiến, hiện đại hoá quy trình sản xuất, mở 
rộng thị trường trong nước và quốc tế, qua đó góp 
phần tạo nên giá trị cho nguồn nông sản Việt Nam, 
giải quyết công ăn việc làm cho nguồn lao động dư 
thừa trong nước, đồng thời nâng cao giá trị của người 
nông dân Việt Nam

Các sản phẩm của HMILK được kết hợp từ các loại hạt và nông 
sản Việt Nam, nguồn nguyên liệu hoàn toàn 100% từ tự nhiên

Ngày 24/5/2022, Công ty CP sữa HMILK đã ký kết hợp tác 
thương mại với Công ty CP Thương mại Dịch vụ và Xuất nhập 
khẩu TMP Global. Đây là đơn vị mạnh về phát triển kinh doanh, 
đã có kinh nghiệm đưa sản phẩm của nhiều nhãn hàng, thương 
hiệu ra thị trường thành công… Do vậy, HMILK đã chọn TMP 
Global làm đối tác chiến lược của mình, với mục tiêu đưa các sản 
phẩm sữa HMILK đến được với đông đảo người tiêu dùng, nhanh 
chóng mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.
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LAI CHÂU

XUÂN TRƯỜNG
Ông TỐNG THANH HẢI

Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ,
Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lai Châu

Lai Châu, mảnh đất đầy quyến rũ và nhiều bí ẩn ở ven trời Tây 
Bắc của Tổ quốc, nơi được thiên nhiên ưu ái ban tặng vẻ đẹp hùng 
vĩ của thiên nhiên với dãy núi Hoàng Liên Sơn đứng đầu trong “tứ 
đại đỉnh đèo” Việt Nam, Đèo Ô Quý Hồ, Quần thể hang động 
Pusamcap, Cao nguyên Sìn Hồ, thác Tác Tình.

Đặc biệt, Lai Châu còn là nơi sở hữu 06/10 
ngọn núi nằm trong top những ngọn 
núi hùng vĩ nhất cả nước như: Pusilung, 
Putaleng, Bạch Mộc Lương Tử… với bạt 

ngàn sắc hoa đỗ quyên, thảm thực vật phủ đầy rêu xanh 
cùng biển mây trắng bồng bềnh; không chỉ sở hữu nguồn 
tài nguyên thiên nhiên phong phú, Lai Châu còn là nơi 
có bề dày lịch sử, văn hóa phong phú, đặc sắc của 20 
dân tộc, con người Lai Châu đôn hậu, thân thiện và mến 
khách; Lai Châu còn là cầu nối giữa hai điểm du lịch nổi 
tiếng Sa Pa và Điện Biên Phủ, Đông và Tây Bắc, nằm 
cạnh hành lang kinh tế Côn Minh - Lào Cai - Hà Nội - 
Hải Phòng, là tỉnh có chung đường biên giới dài 165,195 
km với nước bạn Trung Quốc… Hiện nay, Lai Châu đã 
khởi công tuyến đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai với 
thành phố Lai Châu, chuẩn bị mở hầm đường bộ qua 
đèo Hoàng Liên; nâng cấp cửa khẩu quốc gia Ma Lù 
Thàng thành cửa khẩu quốc tế, bởi vậy nên khả năng 
đón khách du lịch nội địa và quốc tế của Lai Châu trong 
tương lai là rất lớn. 

Những tiềm năng, thế mạnh sẵn có đó đã tạo ra cho 
Lai Châu phát triển ngành công nghiệp du lịch tổng hợp 
với nhiều loại hình phong phú, đa dạng và bền vững. 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, ngành du lịch tỉnh đã đưa 
vào khai thác 16 điểm du lịch; 300 cơ sở kinh doanh và 
dịch vụ du lịch (trong đó có 128 cơ sở với 2099 buồng/
phòng); lượng khách năm sau cao hơn năm trước, doanh 
thu từ hoạt động du lịch tăng bình quân 18%/năm. Có 
thể khẳng định du lịch Lai Châu đã từng bước đáp ứng 
được nhu cầu của nhân dân và du khách. 

Sau 18 năm tái lập tỉnh, Lai Châu đã bảo tồn và khai 
thác hợp lý các giá trị lịch sử, văn hóa vật thể, phi vật 
thể và các tài nguyên thiên nhiên; cũng như đẩy mạnh 
cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, thu hút 

các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (hạ 
tầng giao thông, hạ tầng dịch vụ); chỉnh trang nâng cấp 
đô thị... Đến nay, Lai Châu đã khoác lên mình một diện 
mạo mới đủ sức hấp dẫn, thu hút du khách khám phá 
và trải nghiệm với các sản phẩm du lịch chất lượng, có 
lợi thế cạnh tranh tại khu vực và cả nước, với nhiều khu 
du lịch quyến rũ như khu du lịch sinh thái cầu kính Rồng 
Mây, khu du lịch sinh thái Đèo Hoàng Liên Sơn, du lịch 
cộng đồng đặc sắc như: bản Sin Suối Hồ gắn với văn hóa 
dân tộc Mông; bản Sì Thâu Chải gắn với văn hóa dân tộc 
Dao; cùng với các loại hình du lịch thể thao mạo hiểm 
gắn với chinh phục các đỉnh cao Putaleng, Bạch Mộc 
Lương Tử, Tả Liên Sơn, Pusilung...

Ngoài những sản phẩm du lịch đã đưa vào khai thác, 
thời gian tới, Lai Châu sẽ tập trung nguồn lực kêu gọi, 
thu hút đầu tư vào các dự án du lịch tiềm năng như: Khu 
du lịch nghỉ dưỡng Cao nguyên Sìn Hồ, khu du lịch Thác 

TOẢ SÁNG NƠI VEN TRỜI TÂY BẮC

Hồ điều hoà sinh thái thành phố Lai Châu
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Tác Tình gắn với chinh phục đỉnh Putaleng; quần thể 
khu du lịch đèo Hoàng Liên Sơn, khu du lịch sinh thái 
đỉnh Pusilung, khu du lịch sinh thái Pú Đao kết hợp với 
lòng hồ thủy điện Lai Châu, khu du lịch sinh thái vùng 
chè gắn với suối khoáng nóng huyện Tân Uyên… Lai 
Châu sẽ luôn chào đón, đồng hành và tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư 
phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch cũng như các 
thế mạnh khác của địa phương, để trong tương lai không 
xa chúng ta có thể cung ứng cho thị trường du lịch Việt 
Nam những dịch vụ, sản phẩm du lịch cao cấp, có khả 
năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Trong giai đoạn khó khăn của đại dịch Covid - 19, 
Chính quyền, Nhân dân và các doanh nghiệp kinh doanh 
dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu đã bền bỉ, 
linh hoạt, thích ứng, không ngừng nâng cấp cơ sở vật 
chất, chất lượng dịch vụ, đào tạo lại nhân lực, đẩy mạnh 
chuyển đổi số, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công 
trình, dự án… sẵn sàng đón nhận, khai thác các cơ hội 
mới ngày hôm nay. Cùng với cả nước, du lịch Lai Châu 
mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, 
Ngành để sớm đưa thị trường du lịch nhộn nhịp trở lại; 
năm 2022, sẽ là bước đà mới để du lịch Lai Châu phát 
triển trong bối cảnh bình thường mới, mở ra giai đoạn 
bứt phá để Lai Châu từng bước khẳng định uy tín và 
thương hiệu du lịch tỉnh trên bản đồ Du lịch Việt Nam. 

Đến với Lai Châu, du khách sẽ được thưởng lãm các 
đặc sản của địa phương và trải nghiệm nhiều hoạt động 

thú vị, vô cùng phong phú, đa dạng và cảnh quan thiên 
nhiên hấp dẫn làm say đắm lòng người. Chắc chắn rằng 
du khách sẽ có nhiều ấn tượng tốt đẹp để đến một lần lại 
hẹn đến lần sau. Định hướng tới, Lai Châu xác định năm 
2022 sẽ là bước đà mới để du lịch Lai Châu phát triển 
trong bối cảnh bình thường mới, mở ra giai đoạn bứt phá 
để Lai Châu từng bước khẳng định uy tín và thương hiệu 
du lịch trên bản đồ du lịch Việt Nam. 

Tuy nhiên, kết quả đạt được của du lịch tỉnh vẫn 
chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế sẵn có; tổng 
doanh thu từ hoạt động du lịch còn thấp so với cả 
nước; thiếu sản phẩm, dịch vụ du lịch cao cấp; công tác 
quảng bá, xúc tiến thiếu chuyên nghiệp, chưa thu hút 
được thị trường khách du lịch có mức chi trả cao, hình 
ảnh du lịch tỉnh chưa đến được với thị trường khách 
quốc tế... Xác định rõ những hạn chế của du lịch, thời 
gian tới, Lai Châu sẽ tiếp tục cải thiện và xây dựng môi 
trường đầu tư hấp dẫn, thông thoáng; kịp thời tháo 
gỡ những khó khăn, sẵn sàng đón nhận, khai thác các 
cơ hội mới; cùng với cả nước, du lịch Lai Châu mong 
muốn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ, đồng hành của 
các doanh nghiệp lữ hành để sớm đưa thị trường du 
lịch Lai Châu nhộn nhịp trở lại. Lai Châu cam kết đồng 
hành cùng doanh nghiệp với phương châm “Doanh 
nghiệp phát tài, Lai Châu phát triển”. Tích cực đẩy 
mạnh phát triển công nghiệp du lịch để Lai Châu ngày 
càng văn minh, thân thiện, trữ tình và toả sáng nơi ven 
trời Tây Bắc

Thành phố Lai Châu hôm nay
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CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH:
TĂNG TỐC TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT ĐẢNG BỘ

NĂM 2022 - ĐỒNG BỘ, SÁNG TẠO VÀ HIỆU QUẢ

VĂN THUẬN

Cục Quản lý thị trường Bình Định vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng 
và đề ra những mục tiêu thiết thực cho hoạt động công tác cả năm. Nghị quyết của Đảng bộ 
đã thể hiện quyết tâm chính trị của tập thể Đảng viên, cán bộ toàn Cục và đang trở thành 
động lực mạnh mẽ để hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và cả năm 2022.

TỪ NHỮNG NỖ LỰC TẠO ĐÒN BẨY…  

Năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội trong nước đối 
mặt với nhiều khó khăn, thách thức, giá một số hàng 
hóa thiết yếu như: Thịt lợn, hải sản, vàng tăng cao kỷ 
lục, giá xăng dầu có thời điểm lại giảm sâu. Tỉnh Bình 
Định cũng không nằm ngoài thực tế đó.

Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình 
Định đã kịp thời chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc 
thường xuyên theo dõi tình hình thị trường, giá cả hàng 
hóa, hoạt động sản xuất, kinh doanh, không để đối tượng 
lợi dụng để đầu cơ, găm hàng, nâng giá, kịp thời phát 
hiện và xử lý các tổ chức, cá nhân thực hiện các hành vi 
buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất 
lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Bằng các giải pháp nghiệp vụ, linh hoạt, cơ động 
bám sát thực tế trên các địa bàn, các Đội QLTT đã 
phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch cấp trên 
giao như: Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 2021 đạt 
97%, chỉ tiêu phấn đấu thu nộp ngân sách nhà nước đạt 
99,86% so với chỉ tiêu phấn đấu trong năm; Số vụ kiểm 
tra kiểm soát, số vụ xử lý, số tiền thu nộp ngân sách nhà 
nước giảm so với năm 2020 nhưng trị giá tang vật tiêu 
hủy, buộc đối tượng tiêu hủy trong năm cao hơn so với 
năm 2020. Trong đó, số vụ kiểm tra giảm 553 vụ, số vụ 
xử lý giảm 391 vụ, số tiền thu nộp ngân sách nhà nước 
giảm 1.285.529.000 đồng, nhưng trị giá tang vật tiêu hủy, 
buộc đối tượng tiêu hủy tăng 1.275.294.000 đồng.

…ĐẾN TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG 
BỘ VỀ NÂNG CAO NGHIỆP VỤ VỚI CÁC GIẢI PHÁP 
SÁNG TẠO VƯỢT KHÓ

Phát biểu tại Hội nghị Đảng bộ Cục QLTT Bình 
Định, ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy Cục đã 
đề nghị Cấp ủy, Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng 
viên  khắc phục những tồn tại, hạn chế, lan tỏa trách 
nhiệm, gương mẫu của đảng viên trong thực thi trách 

nhiệm. Từng cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực 
nghiệp vụ, vượt khó để hoàn thành kế hoạch năm 2022 
như một bước tiến mới tạo ra sức bật mới thời kỳ hậu 
Covid-19. 

Ba nhiệm vụ mục tiêu được đề ra với sự nhất trí cao 
của toàn thể đảng viên trong Cục như một quyết tâm 
chính trị mạnh mẽ:  

Một là, thực hiện đạt 100% kế hoạch kiểm tra định 
kỳ, kế hoạch thanh tra chuyên ngành, kế hoạch chuyên 
đề được phê duyệt; xây dựng và tổ chức thực hiện 
phương án kiểm tra đột xuất có hiệu quả.

Hai là, 100% đảng viên và 95% trở lên công chức, 
người lao động được học tập, quán triệt các Nghị 
quyết, chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của 
Nhà nước có liên quan; được học tập và làm theo tư 
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đảng bộ 
Cục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 100% Chi bộ trực 
thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, trong đó có trên 15% đảng viên 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Trần Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy Cục QLTT phát biểu 
khai mạc Hội nghị



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 6/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 6/2022)32 33

ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Ba là, Đảng ủy Cục và UBKT Đảng ủy Cục xây dựng 
chương trình và thực hiện kiểm tra, giám sát các Chi 
bộ trực thuộc Chi bộ; không có đảng viên vi phạm kỷ 
luật. 100% công chức, người lao động hoàn thành tốt 
nhiệm vụ trở lên; có ít nhất 90% công chức, người lao 
động đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 15% đạt danh 
hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở.

TẠO NIỀM TIN, TĂNG ĐỘNG LỰC VỀ ĐÍCH SỚM 

Ra quân đầu năm, biến Nghị quyết Đảng bộ năm 
2022 thành hiện thực, Lãnh đạo Cục QLTT Bình Định 
triển khai kế hoạch một cách đồng bộ và sáng tạo. Cục 
QLLT Bình Định đã phối hợp với Sở Công Thương và các 
đơn vị chức năng kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong 
kinh doanh xăng dầu. Đặc biệt, chú trọng đối với các cửa 
hàng bán lẻ xăng dầu để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
khắc mọi hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật. 
Đồng thời, Cục đã thành lập Tổ theo dõi, giám sát hoạt 
động kiểm tra, kiểm soát thị trường trong lĩnh vực kinh 
doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đôn đốc, theo 
dõi, giám sát hoạt động của các Đội QLTT, phát hiện kịp 
thời các hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ và thi 
hành pháp luật như buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay, 
các hành vi nhũng nhiễu tiêu cực hoặc làm ngơ cho các 
đối tượng vi phạm … để đề xuất, xử lý theo quy định của 
pháp luật. Phải theo sát thị trường để phát hiện tình hình 
“nóng” sau đại dịch Covid-19 và quyết liệt triển khai các 
văn bản chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Ban 
Chỉ đạo liên ngành về công tác an toàn thực phẩm tỉnh 
Bình Định với chủ đề “Tiếp tục nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng nông 
sản thực phẩm trong tình hình mới” năm 2022.

Theo đó, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc 
tiếp tục thực hiện kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh 
doanh thực phẩm theo Kế hoạch kiểm tra định kỳ năm 
2022, đồng thời thường xuyên tăng cường công tác theo 
dõi, nắm địa bàn được giao quản lý, nhằm phát hiện 
các cơ sở có dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra 
đột xuất, xử lý vi phạm, Bên cạnh đó, Cục QLTT Bình 
Định đã cử các Đội QLTT trực thuộc tham gia các 
Đoàn kiểm tra liên ngành do Ban Chỉ đạo an toàn thực 
phẩm của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố. 

Vừa tiến hành các hoạt động thường xuyên và đột 
xuất, Cục QLTT Bình Định cũng chú trọng hoạt động 
giao lưu trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ, cụ thể:

Ngày 22/3/2022, tại Văn phòng Cục Quản lý thị 
trường, các Phòng chuyên môn, Đội QLTT trực thuộc 
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Bình Định và 
Phòng Cảnh sát kinh tế PC03 - Công an tỉnh Bình Định 
đã tổ chức Chương trình triển khai công tác phối hợp 

đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại 
của hai lực lượng trong năm 2022.

Ngày 26/4/2022, đoàn công tác Cục Quản lý thị 
trường (QLTT) tỉnh Khánh Hòa  đã có buổi làm việc 
với Cục QLTT tỉnh Bình Định để học tập, trao đổi 
kinh nghiệm về công tác chống buôn lậu trên khâu lưu 
thông, công tác xử lý vi phạm hành chính, công tác xử 
lý tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu được xác lập 
quyền sở hữu toàn dân.

Các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ 
nữ của Cục cũng đã triển khai sôi nổi chương trình hành 
động theo Nghị quyết Đảng bộ như phối hợp với địa 
phương trồng cây xanh bảo vệ môi trường, tham gia Chiến 
dịch hè thăm hỏi các gia đình chính sách và CBCNV Cục 
đã nghỉ hưu, đăng ký thực hiện phong trào thi đua thực 
hiện 5 chỉ tiêu của Hội nghị CBCC năm 2022.

Đẩy mạnh đồng loạt các hoạt động tích cực đó, 6 
tháng đầu năm Cục QLTT Bình Định đã dần hiện thực 
hóa Nghị quyết của Đảng bộ năm 2022, lan tỏa được 
niềm tin và tinh thần trách nhiệm của CBCC toàn Cục, 
hứa hẹn về đích sớm nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 một 
cách toàn diện

Cục QLTT Bình Định tăng cường kiểm tra kinh doanh xăng dầu

Vườn cây thanh niên của Cục QLTT Bình Định
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Nhằm hoàn thành tốt sứ mệnh và đạt 
được các mục tiêu đề ra, những năm 
qua, các giảng viên Trường ĐH Quy 
Nhơn đã không ngừng nâng cao năng 

lực nghiên cứu và truyền bá tri thức. Nhà trường luôn 
xác định việc phát triển nghiên cứu khoa học (NCKH); 
Hợp tác, liên kết đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao; Kết nối các doanh nghiệp (DN), đối tác là những 
nhiệm vụ chính, dựa trên nền tảng nguồn lực dồi dào 
với hơn 700 viên chức, người lao động. Trong đó, có 
hơn 500 giảng viên trình độ cao.

KHẲNG ĐỊNH NĂNG LỰC TRONG NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC 
CHẤT LƯỢNG

Tại Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về Khoa 
học - Công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ IV năm 2022, 

Trường ĐH Quy Nhơn có 11 trên tổng số 59 nhà khoa 
học, trí thức tiêu biểu được vinh danh. Các nhà trí thức 
đã có những đóng góp quan trọng trong NCKH, sáng tạo, 
đổi mới công nghệ. Qua đó, góp phần khẳng định năng 
lực trong công tác NCKH và thể hiện sự sáng tạo mạnh 
mẽ của đội ngũ cán bộ, giảng viên. “Nhà trường cam kết 
sẵn sàng đồng hành trong mọi quyết sách và thực hiện 
những định hướng phát triển của địa phương, sẽ hết sức 
trách nhiệm để tham gia và hỗ trợ kết nối với các chuyên 
gia trong và ngoài nước tham vấn cho sự phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh nhà” - PGS. TS. Đỗ Ngọc Mỹ (Hiệu 
trưởng Trường ĐH Quy Nhơn) phát biểu tại buổi Lễ.

Trong năm 2021, Trường ĐH Quy Nhơn có 329 
bài báo được công bố trên các tạp chí khoa học trong 
nước và quốc tế. Trong đó, có 96 bài báo được công 
bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín thuộc hệ thống 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN: NÂNG CAO VỊ THẾ TRONG
ĐÀO TẠO, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

ICT QNU

Trường Đại học (ĐH) Quy Nhơn là cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực, có sứ mệnh 
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; Bồi dưỡng nhân tài; Nghiên cứu khoa 
học, truyền bá tri thức và chuyển giao công nghệ; Phục vụ hiệu quả sự phát triển bền vững 
của đất nước, đặc biệt đối với khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, góp phần thúc đẩy tiến 
bộ xã hội.

Trường ĐH Quy Nhơn là đơn vị có nhiều trí thức được vinh danh trong Lễ tôn vinh danh hiệu “Trí thức tiêu biểu về 
Khoa học - Công nghệ tỉnh Bình Định” lần thứ IV, năm 2022
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Web of Science. Tính đến tháng 03/2022, Nhà trường 
có 18 đề tài KH&CN cấp Nhà nước, 25 đề tài, nhiệm 
vụ KH&CN cấp Bộ, 03 đề tài KH&CN cấp Tỉnh và 89 
đề tài KH&CN cấp Trường đang thực hiện.

GẮN LIỀN NCKH, HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG 
ĐÀO TẠO VÀ PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

Cùng với sự phát triển NCKH ngày càng tăng nhanh 
về số lượng và chất lượng của giảng viên, sinh viên, Nhà 
trường thường xuyên thiết lập các mối quan hệ hợp tác, 
liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức, 
viện nghiên cứu danh tiếng trong nước và quốc tế. Nhiều 
biên bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác song phương và đa 
phương trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công 
nghệ đã được ký kết và đang triển khai hiệu quả giữa 
Trường ĐH Quy Nhơn và các trường đại học danh tiếng 
đến từ các quốc gia Châu Âu, Châu Á. Trong đó, phải 
kể đến Chương trình IUC của Trường ĐH Quy Nhơn 
(IUC-QNU) do VLIR-UOS viện trợ không hoàn lại cho 
Trường, dưới sự điều phối của Đại học Leuven (Vương 
quốc Bỉ). Trường ĐH Quy Nhơn là trường duy nhất ở 
Châu Á được lựa chọn trong năm 2021. Chương trình 
này được thực hiện trong 10 năm, với mục tiêu kép là cải 
thiện bền vững sinh kế cùng điều kiện sống của cư dân 
vùng duyên hải Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và nâng 
cao năng lực đào tạo, nghiên cứu của Trường ĐH Quy 
Nhơn trong lĩnh vực nông nghiệp, thực phẩm, thiên tai, 
lũ lụt và năng lượng tái tạo.

Hệ thống cảnh báo lũ sớm áp dụng trên lưu vực các 
con sông khu vực Nam Trung Bộ là một trong những 
dự án nghiên cứu thuộc Chương trình IUC-QNU giúp 
người dân thu thập được những dữ liệu thông tin nhằm 
phòng chống bão lũ.

Đánh giá về Chương trình IUC - QNU, Thứ trưởng 
Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Phúc cho rằng, 
chương trình này hoàn toàn phù hợp với chiến lược phát 
triển của Trường ĐH Quy Nhơn nói riêng và chiến lược 
phát triển giáo dục, phát triển KH&CN giai đoạn 2021-
2030 của quốc gia nói chung. “Tôi tin rằng, với các sản 
phẩm và kết quả của chương trình IUC sau 10 năm thực 
hiện sẽ đóng góp lớn cho sinh kế bền vững của người dân 
ở khu vực Nam Trung Bộ - Tây Nguyên và cả nước. Điều 
đó cũng góp phần nâng cao năng lực, uy tín và thương 
hiệu của Trường Đại học Quy Nhơn với trách nhiệm 
phục vụ cộng đồng.” - Thứ trưởng chia sẻ.

KẾT NỐI DOANH NGHIỆP - MỞ RỘNG CƠ HỘI 
VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

Nhằm tạo điều kiện các bạn trẻ trong học tập và 
NCKH có môi trường phát triển bản thân, Trường ĐH 
Quy Nhơn luôn chú trọng liên kết chặt chẽ với các 
DN hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Một số DN đã ký 

kết hợp tác với Trường có thể kể đến như: Tập đoàn 
Hưng Thịnh; TMA Solutions, FPT Software; Vingroup; 
ICISE; VinTech; Hwaseung Vina; Fujinet Systems; các 
ngân hàng... Sinh viên theo học các ngành liên quan sẽ 
được trải nghiệm trong môi trường làm việc của DN 
ngay từ những năm học đầu tiên, có thể vừa học, vừa 
thực hành tại DN. Hơn nữa, nhiều DN còn trả lương 
cho sinh viên ngay trong quá trình thực tập.

Trường ĐH Quy Nhơn cũng song hành cùng các DN 
và chính quyền địa phương trong việc đáp ứng nhu cầu 
nhân lực, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh Bình Định.  Với sự phát triển mạnh mẽ vốn có của 
ngành Du lịch tại TP. Quy Nhơn, những năm gần đây, 
đặc biệt là trong tháng 01/2022, Trường DN Quy Nhơn 
đã ký kết hợp tác cùng Trường quốc tế Pegasus và Tập 
đoàn Hưng Thịnh trong việc triển khai các chương trình 
đào tạo chính quy và ngắn hạn nhằm cung cấp nguồn 
nhân lực chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế, đưa du 
lịch Quy Nhơn hiện thực hóa “tầm nhìn châu Á”. Đây là 
cơ hội lớn để sinh viên Trường DN Quy Nhơn các ngành 
Quản trị khách sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, 
Việt Nam học, Ngôn ngữ Anh tiếp cận nguồn học bổng 
tài trợ, nâng cao chất lượng thực hành và yên tâm làm 
việc tại một môi trường du lịch chuyên nghiệp. 

Trong tháng 05/2022, Tập đoàn sản xuất màng mỏng 
số 1 thế giới, KURZ (CHLB Đức) đã chính thức khởi công 
xây dựng nhà máy đầu tiên tại Việt Nam. Đây là nhà máy 
thứ 12 của KURZ trên toàn thế giới và là thứ 3 tại châu 
Á, sau các nhà máy tại Trung Quốc và Malaysia, đồng 
thời cũng là dự án công nghiệp đầu tiên triển khai tại Khu 
công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. TS. Cosima von 
Salis  - Tổng Giám đốc KURZ Việt Nam cho hay, sau quá 
trình tìm hiểu và khảo sát tại Việt Nam, Tập đoàn Kurz 
nhận thấy Bình Định là địa phương có triển vọng, đồng 
thời tại đây còn có trường đại học đào tạo chuyên ngành 
phù hợp với nhu cầu nhân lực của tập đoàn...   

Hiện nay, Nhà trường đã ký thỏa thuận hợp tác, 
liên kết với 400 cơ quan, DN lớn trong và ngoài tỉnh. 
Trong đó, ký kết thỏa thuận hợp tác với hơn 55 cơ 
quan, DN đồng hành cùng Trường để tạo cơ hội việc 
làm cho sinh viên. Trong 05 năm trở lại đây, theo kết 
quả khảo sát tình hình việc làm hằng năm, tỷ lệ sinh 
viên có việc làm sau 12 tháng tốt nghiệp đạt trên 80%...

Với những nỗ lực và những bước đi phù hợp, 
Trường ĐH Quy Nhơn đã và đang khẳng định được 
vị thế đào tạo của mình trong hệ thống giáo dục đại 
học của cả nước; Thực hiện tốt vai trò cung cấp nguồn 
nhân lực lao động có trình độ cao cho khu vực. Trường 
ĐH Quy Nhơn đang từng bước khẳng định vị trí trong 
hệ thống giáo dục đại học Việt Nam và đặt dấu mốc 
nhất định trên con đường vươn ra thế giới
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Trong tháng 5, chỉ số phát triển 
sản xuất công nghiệp tiếp tục duy 
trì xu hướng tăng với IIP tăng 4% so 
với tháng trước và tăng 10,4% so với 
cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 5 tháng, chỉ số sản 
xuất công nghiệp tăng 8,3% so với 
cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành 
chế biến, chế tạo tiếp tục là động 
lực tăng trưởng cho toàn ngành 
công nghiệp khi tăng 9,2%; ngành 
sản xuất và phân phối điện tăng 

5,5%; ngành khai khoáng tăng 4,1%; 
ngành cung cấp nước, hoạt động 
quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 2,5%.

Chỉ số sản xuất 5 tháng đầu 
năm 2022 của một số ngành trọng 
điểm cấp II tăng cao so với cùng 
kỳ năm trước như: Than sạch tăng 
13,4%; Alumin tăng 10,9%; Ô 
tô tăng 10,3%; Vải dệt từ sợi tự 
nhiên tăng 14,5%; Bia các loại tăng 
10,5%.

Nhìn chung, sản xuất công 
nghiệp trong 5 tháng đầu năm 2022 
tiếp tục được khôi phục ở hầu hết 
các ngành, nhu cầu và sản lượng sản 
xuất đều tăng, các doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp đã hoạt động trở 
lại, nối lại các chuỗi cung ứng cơ 
bản thông suốt. Tuy nhiên, ở một 
số ngành sản xuất do nguyên vật liệu 
khan hiếm, giá tăng cao đã kìm hãm 
sự gia tăng của sản lượng sản xuất

PV

Tỉnh Hải Dương đặt mục tiêu phấn 
đấu đến năm 2025, tỉnh có khoảng 340 
doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT), DN công nghiệp công 
nghệ cao (CNC), công nghệ tiên tiến, 
công nghệ mới, công nghệ sạch, các 
DN lắp ráp lớn mang lại giá trị kinh 
tế cao; đến năm 2030, phấn đấu đạt 
khoảng 580 doanh nghiệp.

Đối với lĩnh vực CNHT: Tỉnh ưu 
tiên thu hút DN đầu tư sản xuất các 
sản phẩm CNHT theo Danh mục 

sản phẩm CNHT ưu tiên thu hút đầu 
tư phát triển trên địa bàn tỉnh, như: 
Các loại khuôn mẫu có độ chính 
xác cao; các loại chi tiết cơ khí tiêu 
chuẩn chất lượng cao dùng cho các 
thiết bị điện tử, cơ điện tử, rô bốt 
công nghiệp; các loại linh kiện điện 
tử, mạch vi điện tử để phát triển các 
thiết bị điều khiển; cảm biến các 
loại; các loại động cơ thế hệ mới…

Đối với công nghiệp CNC: Ưu 
tiên thu hút các DN đầu tư sản xuất 

theo Danh mục CNC ưu tiên thu 
hút đầu tư phát triển; Danh mục 
sản phẩm CNC khuyến khích thu 
hút đầu tư phát triển trên địa bàn 
tỉnh và các DN công nghiệp CNC, 
công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, 
công nghệ sạch, các DN lắp ráp lớn 
mang lại giá trị kinh tế cao, như: 
Công nghệ rô-bốt, vật liệu tiên tiến, 
trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, 
dữ liệu lớn, chuỗi khối...

MINH VŨ

5 THÁNG ĐẦU NĂM 2022, NGÀNH CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO TĂNG 9,2%

NĂM 2030, HẢI DƯƠNG PHẤN ĐẤU ĐẠT KHOẢNG 
580 DOANH NGHIỆP CNHT

Đây là sản phẩm kết hợp giữa 
công nghệ dệt nhuộm hoàn tất và 
công nghệ nano do Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (Vinatex) phối hợp 
với Tập đoàn Sơn Kova nghiên cứu 
và chế tạo ra.

Vải chống cháy được sản xuất 
từ sợi meta-aramid và chất chống 
tĩnh điện trong vật liệu dệt đã 
được ngấm ép Nano, với tính năng 
vượt trội giúp bảo vệ người sử 
dụng tránh được đám cháy, không 
bị ngạt bởi khói độc… Đây là sản 
phẩm công nghệ cao, thân thiện 

với môi trường, đáp ứng xu hướng 
“xanh” hóa ngành Dệt May và nền 
kinh tế trên thị trường toàn cầu. Vì 
vậy, ngoài việc dùng để may quần 
áo bảo hộ, sản phẩm còn phù hợp 
sử dụng cho những sản phẩm trong 
sinh hoạt đời sống hàng ngày.

Được biết, hiện nay tại Việt 
Nam, vải chống cháy vẫn phải nhập 
khẩu do chưa có cơ sở nào trong 
nước sản xuất được sản phẩm có 
chất lượng cao, trong khi đó, tiềm 
năng thị trường vải chống cháy rất 
lớn. Dòng sản phẩm này ra đời dự 

kiến sẽ có giá rẻ hơn khoảng 20% 
so với vải chống cháy nhập khẩu

MINH ANH

VẢI CHỐNG CHÁY VINATEX - KOVA: SẢN PHẨM CNHT CÔNG NGHỆ CAO 
CHO NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM

Sản phẩm vải chống cháy 
Vinatex - Kova mới được ra mắt
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Tháng 5/2022, chỉ số sản xuất 
công nghiệp (IIP) của tỉnh Vĩnh 
Phúc tăng gần 2% so với tháng 
trước và tăng gần 21% so với cùng 
kỳ năm trước. Trong đó, ngành sản 
xuất linh kiện điện tử tăng hơn 33%; 
ngành sản xuất trang phục tăng hơn 
17%; ngành sản xuất da và các sản 
phẩm có liên quan tăng gần 23%; 
ngành sản xuất ô tô tăng gần 13%... 
Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, 
IIP của tỉnh tăng hơn 15% so với 
cùng kỳ năm 2021.

Riêng đối với ngành sản xuất linh 
kiện điện tử, 5 tháng đầu năm 2022, 
doanh thu của ngành này đạt hơn 78 
nghìn tỷ đồng, tăng hơn 24% so với 
cùng kỳ năm 2021. Có được kết quả 
này là nhờ các doanh nghiệp (DN) 
đã chú trọng đầu tư, ứng dụng công 
nghệ cao vào sản xuất, nâng cao 
chất lượng sản phẩm…, đồng thời, 
các DN ngành linh kiện điện tử cũng 
đã khai thác tốt thị trường truyền 
thống và phát triển các thị trường 
mới như Trung Quốc, Mỹ, ASEAN, 

Nhật Bản, Hàn Quốc và đang xuất 
khẩu mạnh sang thị trường EU như 
Hà Lan, Đức, Cộng hòa Séc...

MINH VŨ

Theo Sở Công Thương, tổng số 
doanh nghiệp (DN) thuộc lĩnh vực 
công nghiệp công nghệ cao (CNC) 
trên địa bàn tỉnh là 40 DN, trong 
đó có 14 DN lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) CNC. Đặc biệt, có 
5/40 DN đã được Bộ KH-CN cấp 
chứng nhận lĩnh vực CNC, đây 
đều các DN là thuộc nhóm ngành 
CNHT. Trong chiến lược phát triển 
khoa học công nghệ phục vụ CNH 
- HĐH, Đồng Nai phấn đấu đến 

năm 2025, tổng đầu tư cho khoa 
học công nghệ và đổi mới sáng tạo 
chiếm từ 1,5-2% GRDP toàn tỉnh. 

Một trong những giải pháp 
được nói đến là triển khai chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. 
Trong đó, ưu tiên, khuyến khích, hỗ 
trợ DN phát triển, ứng dụng khoa 
học công nghệ để thiết lập chuỗi 
sản xuất và cung cấp sản phẩm 
hàng hóa chủ lực của tỉnh có tính 

cạnh tranh cao trên thị trường. Chú 
trọng hỗ trợ các DN trong lĩnh vực 
công nghiệp chế biến, chế tạo, năng 
lượng, công nghệ thông tin, điện tử 
và CNHT…

Tỉnh đã quy hoạch 3 phân khu 
CNHT với những ngành nghề chất 
lượng cao. Hiện nay, các KCN đang 
dần được lấp đầy và tiếp tục mở 
rộng thêm các khu vực khác

LÊ ANH

VĨNH PHÚC: 5 THÁNG ĐẦU NĂM, DOANH THU NGÀNH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 
TĂNG HƠN 24% SO VỚI CÙNG KỲ

ĐỒNG NAI ƯU TIÊN THU HÚT, KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ CAO

Theo số liệu năm 2022 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, trong ba năm trở lại 
đây, Hàn Quốc luôn nằm trong top 
3 quốc gia có lượng vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt 
Nam cao nhất. Đặc biệt, 5 tháng đầu 
năm 2022, tổng số vốn đầu tư vào 
Việt Nam từ quốc gia này cao thứ 
hai, với trên 2,06 tỷ USD, tăng 12,6% 
so với cùng kỳ năm ngoái. 

Một trong những ngành nghề 
được rót vốn mạnh nhất là công 

nghiệp hỗ trợ, nhất là các ngành 
sản xuất linh kiện điện tử. Nổi bật 
là tháng 2/2022, Thái Nguyên vừa 
trao giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư mở rộng dự án thêm 920 triệu 
USD cho Công ty TNHH Samsung 
Electro-Mechanics Việt Nam. Với 
lần điều chỉnh này, vốn đầu tư nhà 
máy Samsung Electro - Mechanics 
tại Thái Nguyên đã tăng từ 1,35 tỷ 
USD lên 2,27 tỷ USD. Nhà máy này 
sản xuất và lắp ráp các linh kiện, 

phụ tùng cho các loại thiết bị viễn 
thông, thiết bị di động công nghệ 
cao, các loại sản phẩm điện và điện 
tử khác.

Hiện Việt Nam đang tiếp tục cải 
cách hoàn thiện thể chế, môi trường 
đầu tư kinh doanh thông thoáng để 
thu hút có chọn lọc, ưu tiên các dự 
án sử dụng công nghệ hiện đại, thân 
thiện với môi trường

TUẤN NINH

HÀN QUỐC TIẾP TỤC RÓT MẠNH VỐN VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
TẠI VIỆT NAM

Đến nay, ngành sản xuất sản phẩm điện 
tử và thiết bị điện tỉnh Vĩnh Phúc đã thu 
hút được gần 200 DN đầu tư sản xuất. 
Các DN FDI chiếm gần 50% DN FDI 
toàn tỉnh, trong đó có đến 90 DN có quy 
mô lớn. Hầu hết các sản phẩm của các 
DN này đang được xuất khẩu hoặc cung 
ứng cho các tập đoàn điện tử lớn tại Việt 
Nam như Samsung, LG, Panasonic,...
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Phải nói, năm 2021 là năm có nhiều khó khăn, 
thách thức đối với ngành sản xuất ô tô trong 
nước do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 đến 
chuỗi cung ứng toàn cầu, cung ứng trong 

nước cũng như nhu cầu tiêu thụ của người dân. Tuy 
nhiên, với các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính phủ 
và các Bộ, ngành, ngành ô tô vẫn duy trì được hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Số lượng sản xuất xe lắp ráp 
trong năm 2021 vẫn đạt khoảng 299.800 xe, tăng 9,1% so 
với năm 2020. Các chính sách hỗ trợ kịp thời của Chính 
phủ có thể kể đến như giảm lệ phí trước bạ, gia hạn 
thời gian nộp thuế tiêu thụ đặc biệt cho ô tô sản xuất 
trong nước, lắp ráp trong nước; đẩy nhanh tiến độ các 
dự án đầu tư công trong lĩnh vực hạ tầng, giao thông…

CNHT được quan tâm, thúc đẩy tăng cường liên 
kết, nâng cao sự vững chắc trong chuỗi cung ứng cho 
những ngành sản xuất chủ lực của Việt Nam như dệt 
may, da giày, điện tử, công nghiệp chế biến nông sản… 
Năng lực sản xuất các sản phẩm CNHT trong nước 
cũng đang dần được cải thiện.

Thị trường xuất khẩu cho các ngành công nghiệp 
Việt Nam vẫn chủ yếu là các nước như: Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Mỹ, Nhật… Các DN trong nước đã có thể 
cung cấp một số phụ tùng, linh kiện như linh kiện, phụ 
tùng nhựa, cao su cho các sản phẩm điện tử, ô tô xe 
máy, phụ tùng linh kiện nhôm và kim loại cho ô tô, xe 
máy và các sản phẩm máy móc thiết bị. Nhờ khả năng 
cung cấp một số linh kiện, phụ tùng cho các ngành công 
nghiệp trong nước, tỷ lệ nội địa hóa của một số ngành 
công nghiệp tại Việt Nam đã được cải thiện. Bên cạnh 
đó, các DN CNHT của Việt Nam cũng từng bước nâng 
cao trình độ, sản xuất các sản phẩm có hàm lượng công 
nghệ, độ chính xác cao, góp phần tăng giá trị gia tăng.

Có thể nói, năm 2021, dù gặp nhiều khó khăn vì 
diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nhưng các DN 
CNHT đã chủ động chuyển đổi mô hình, thay đổi 

chiến lược, ứng phó linh hoạt, đồng thời nhanh chóng 
phục hồi khi tinh hình dịch bệnh cơ bản được kiểm 
soát. Điều này thực sự đã giúp ngành CNHT dần phục 
hồi đà tăng trưởng và đóng góp đáng kể vào phát triển 
công nghiệp nội địa. 

Một số DN sản xuất linh kiện của Việt Nam có 
năng lực tốt ở các lĩnh vực như: Sản xuất khuôn mẫu 
các loại; linh kiện xe đạp, xe máy; linh kiện cơ khí tiêu 
chuẩn; dây cáp điện; linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật; 
săm lốp các loại… Các sản phẩm này đã đáp ứng tốt 
nhu cầu trong nước và được xuất khẩu sang nhiều quốc 
gia trên thế giới. DN CNHT trong nước cũng ngày càng 
tích cực áp dụng các tiêu chuẩn, công cụ quản lý hiện 
đại vào sản xuất, chế tạo, trong đó đã hình thành và 
phát triển được các tập đoàn kinh tế lớn hoạt động 
trong lĩnh vực công nghiệp cơ bản, vật liệu, cơ khí chế 
tạo như: Viettel, Vingroup, Trường Hải, Thành Công, 
Hòa Phát... Chính điều đó đã tạo nền tảng cho ngành 
CNHT, giúp các DN CNHT của Việt Nam từng bước 
tham gia sâu hơn vào mạng lưới sản xuất và chuỗi giá 
trị toàn cầu. 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ:
NHỮNG TÍN HIỆU CHUYỂN MÌNH TÍCH CỰC

MINH PHƯƠNG

Việt Nam hiện có khoảng 2.000 doanh nghiệp (DN) sản xuất phụ tùng, linh kiện, trong 
đó có khoảng 300 DN tham gia vào chuỗi cung ứng đa quốc gia, tạo việc làm cho hơn 
600.000 lao động. Thời gian qua, cùng với sự quan tâm và đẩy mạnh hỗ trợ về cơ chế, chính 
sách, ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam đã có những bước tiến tích cực.

Dây chuyền sản xuất gia công cơ khí của Công ty TNHH MTV 
Cơ khí Chu Lai - Trường Hải
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Samsung có thể coi là một trường hợp thành công 
rõ nét của ngành CNHT Việt Nam. Theo Cục Công 
nghiệp, năm 2014, Tập đoàn Samsung đưa ra danh sách 
170 phụ kiện DN Việt Nam có thể cung ứng cho sản 
phẩm GalaxyS4 và Tab, nhưng các DN CNHT  của 
Việt Nam đã không thể đáp ứng được dù chỉ là linh 
kiện đơn giản nhất và phải chấp nhận thất bại ngay trên 
sân nhà. Một năm sau, để không bỏ lỡ cơ hội, 4 DN 
CNHT Việt Nam đã đạt cấp độ nhà cung ứng cấp 1 của 
Samsung và tiếp tục gia tăng số lượng nhà cung ứng cho 
Samsung trong những năm sau đó.

Theo đó, số lượng nhà cung ứng cấp 1 của Samsung 
tăng từ 35 DN năm 2018 lên 42 DN. Số lượng nhà cung 
ứng cấp 2 cũng tăng từ 157 DN năm 2018 lên 170 CN. 
Có tới 240 DN Việt Nam tham gia vào mạng lưới cung 
ứng của Samsung. Bên cạnh đó, việc đầu tư xây dựng 
trung tâm nghiên cứu và phát triển có quy mô lớn nhất 
khu vực Đông Nam Á vào đầu năm 2020 trong bối 
cảnh dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp một lần nữa 
khẳng định chiến lược phát triển lâu dài và định hướng 
để Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất toàn cầu của 
Samsung. Ngoài Samsung, đến năm 2020, Toyota Việt 
Nam có tổng cộng 33 nhà cung cấp thì đã có 5 nhà 
cung cấp Việt Nam (chiếm 15,15%).

Việc các DN FDI đã có những thay đổi tích cực 
trong sử dụng nhà cung cấp khi chú ý hơn tới nguồn 
cung cấp từ các DN Việt Nam cũng được thể hiện qua 
kết quả khảo sát của Qima - một nhà cung cấp các giải 
pháp chuỗi cung ứng. Qima đã thực hiện khảo sát với 
hơn 700 DN trên toàn cầu trong tháng 3/2021 cho thấy, 
Việt Nam tiếp tục được nhiều DN Mỹ và châu Âu lựa 
chọn vào chuỗi cung ứng. 25% DN có trụ sở tại châu 
Âu trong cuộc khảo sát này đã bình chọn Việt Nam là 
một trong 3 quốc gia cung ứng hàng đầu của họ trong 
quý I/2021. Riêng với DN ở Mỹ, con số này thậm chí 
còn cao hơn, ở mức 43%.

Trong dự thảo Đề án Tái cơ cấu ngành Công 
Thương giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Công Thương đã đặt 
ra mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam là nước có công 
nghiệp hiện đại, thuộc nhóm quốc gia có năng lực cạnh 
tranh công nghiệp cao, nhóm 15 quốc gia xuất khẩu lớn 
nhất thế giới. Cùng với đó, Bộ Công Thương cũng đặt 
mục tiêu, có ít nhất 20 sản phẩm có lợi thế cạnh tranh 
xây dựng được thương hiệu trên trường quốc tế và cải 
thiện được vị trí trong chuỗi giá trị toàn cầu; CNHT 
đáp ứng 70% nhu cầu nội địa; tỷ lệ nội địa hóa của các 
ngành công nghiệp đạt trên 45%

Ngành CNHT Việt Nam đã có những bước chuyển mình tích cực
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HÀ NỘI:
NHỮNG GIẢI PHÁP

GIÚP CNHT BỨT PHÁ

LÊ PHƯƠNG

Trong thời gian qua, Hà Nội đã và đang đề ra nhiều giải pháp toàn diện để giải quyết bài 
toán nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp (DN) công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) về khoa học công nghệ và tài chính, tăng cường hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp 
trên địa bàn, giúp Hà Nội trở thành nhà cung cấp trong chuỗi cung ứng đa quốc gia.

Một trong những bài toán gốc của 
ngành CNHT Việt Nam nói chung 
và Hà Nội nói riêng vẫn chính là câu 
chuyện nguồn cung nguyên phụ liệu, 

linh kiện đầu vào. Hiện tại, các DN vẫn phải phụ thuộc 
chủ yếu vào nguồn hàng nhập khẩu, đặc biệt là trong 
các ngành công nghiệp chủ lực như điện tử, dệt may, 
da - giày - túi xách, sản xuất, lắp ráp ô tô... 

Khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ tại các quốc gia 
cung ứng linh phụ kiện sản xuất chủ yếu cho Việt Nam 
như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản..., các ngành 
công nghiệp trong nước đã gặp rất nhiều khó khăn 
trong việc bảo đảm các yếu tố đầu vào sản xuất trong 
thời gian đầu năm 2020. Phải đến khi các quốc gia trên 
đã qua đỉnh dịch, nguồn cung ứng nguyên phụ liệu 
nhập khẩu cho các ngành sản xuất của Việt Nam mới 
được phục hồi. Vì vậy, phát triển CNHT, từng bước tự 
chủ nguồn nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước là 
một trong những vấn đề cốt lõi để phát triển bền vững 
công nghiệp trong dài hạn. 

Thời gian qua, Bộ Công Thương đã tham mưu 
Chính phủ ban hành Nghị Quyết 115/NQ-CP về các 
giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT. Trong đó, có một 
số giải pháp nhằm tháo gỡ vấn đề đứt gãy chuỗi cung 
ứng như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách; bảo đảm và 
huy động hiệu quả nguồn lực phát triển CNHT; giải 
pháp về tài chính, tín dụng; phát triển chuỗi giá trị 
trong nước...

Theo ông Đàm Tiến Thắng - Phó Giám đốc Sở 
Công Thương Hà Nội, năm 2022, Hà Nội đặt mục tiêu 
có khoảng 920 DN hoạt động trong các lĩnh vực CNHT, 
trong đó, có khoảng 300 DN có hệ thống sản xuất và 

sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế, đủ năng lực cung 
ứng vào mạng lưới sản xuất toàn cầu của các tập đoàn 
đa quốc gia tại Việt Nam. Giá trị sản xuất của CNHT 
chiếm khoảng 16% giá trị sản xuất công nghiệp chế 
biến, chế tạo; chỉ số phát triển CNHT tăng trên 11%. 

Để đạt được mục tiêu đề ra, Kế hoạch cũng đã 
triển khai 6 giải pháp cụ thể, như: Kết nối, hỗ trợ DN 
CNHT trở thành nhà cung ứng sản phẩm cho khách 
hàng trong và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu tư nước 
ngoài vào lĩnh vực này; hỗ trợ DN áp dụng hệ thống 
quản lý đáp ứng yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn 
cầu; hỗ trợ nghiên cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất thử nghiệm 
linh kiện, phụ tùng, nguyên liệu và vật liệu; xây dựng và 
công bố thông tin về CNHT hàng năm… 

Hà Nội là nơi có tiềm năng lớn phát triển CNHT
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Hà Nội cũng có các kế hoạch tổ chức Hội chợ 
CNHT năm 2022 cho các DN của địa phương và các 
tỉnh, thành phố, các DN nước ngoài. Tăng cường các 
hoạt động quảng bá, kết nối giao thương trực tuyến, 
ứng dụng công nghệ thực tế ảo; hỗ trợ DN CNHT trên 
địa bàn thành phố tiếp nhận chuyển giao công nghệ 
tiên tiến, hiện đại; mua bản quyền, sáng chế, phần mềm 
(bao gồm cả chuyển đổi số), thuê chuyên gia nước 
ngoài và đào tạo nguồn nhân lực. 

Thành phố cũng sẽ hỗ trợ 150 triệu đồng/đơn vị 
tham gia hội chợ quốc tế; hỗ trợ tối đa tới 50% chi phí 
đầu tư cho dự án đổi mới công nghệ. Trong thời gian 
tới, Hà Nội sẽ quan tâm hỗ trợ thực chất nhất, giúp 
DN CNHT nói riêng, các DN sản xuất nói chung phát 
triển. Dự kiến trong năm 2022, Hà Nội sẽ khởi công 
hết 43 cụm công nghiệp đã kêu gọi đầu tư và trong 
1-2 năm tới sẽ có hàng nghìn hecta mặt bằng phục 
vụ DN phát triển sản xuất. Nếu thực hiện tốt việc 
phát triển cụm công nghiệp theo quy hoạch, đến năm 
2025, Hà Nội sẽ có khoảng 3.000ha đất công nghiệp, 
chưa kể diện tích đất khu công nghiệp khoảng 2.000-
3.000ha nữa.

Hiện tại, Hà Nội đã phê duyệt Chương trình phát 
triển CNHT giai đoạn 2020-2025 với mục tiêu là tăng 
cường thu hút đầu tư, nâng cao năng lực của các ngành 
sản xuất CNHT trên địa bàn Hà Nội. Đồng thời tạo 

dựng và nâng cao năng lực hệ thống DN, góp phần 
hình thành hệ thống mạng lưới sản xuất, thúc đẩy quan 
hệ hợp tác liên kết của các DN được hỗ trợ với hệ 
thống các ngành công nghiệp, các DN lắp ráp, các tập 
đoàn đa quốc gia, các DN có vốn đầu tư nước ngoài 
trên địa bàn Hà Nội, khu vực phía Bắc và cả nước cũng 
như từng bước xuất khẩu. 

Dù vậy, vấn đề lớn nhất hiện nay của các DN 
CNHT Hà Nội là thị trường. Các DN đạt tiêu chuẩn 
quốc tế cần phải hướng tới nhiều thương hiệu toàn cầu 
khác. Để làm được điều đó, trước hết, yêu cầu nội địa 
hóa phải gắn với trách nhiệm của nhà đầu tư FDI. Đó 
là cách gián tiếp thúc đẩy doanh nghiệp CNHT trong 
nước phát triển, tăng thị phần. 

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) 
Phạm Tuấn Anh cho rằng, cần có các giải pháp toàn 
diện để giải quyết “bài toán gốc” là nâng cao năng lực 
nội tại của doanh nghiệp về khoa học-công nghệ và 
tài chính, tăng cường hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp 
trên địa bàn Thành phố trở thành nhà cung cấp trong 
chuỗi cung ứng đa quốc gia. Đồng thời đề nghị, Sở 
Công Thương Hà Nội cần tăng cường hỗ trợ doanh 
nghiệp trên địa bàn cải tiến quy trình quản trị sản xuất, 
chuyển đổi số; tập trung xây dựng hệ thống cơ sở dữ 
liệu doanh nghiệp trong lĩnh vực CNHT và công nghiệp 
chế biến, chế tạo

Nhiều giải pháp giúp DN CNHT nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển
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Trong số những cơ chế, chính sách gần 
đây về CNHT, đáng chú ý có thể kể đến 
như: Kế hoạch số 5050/KH - UBND thực 
hiện Chương trình của Tỉnh ủy Quảng 

Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 
22/3/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về định hướng 
xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Chương trình 
phát triển CNHT theo Quyết định số 68/QĐ-TTg ngày 
18/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt 
Chương trình phát triển CNHT từ năm 2016 đến năm 
2025; hay Công văn số 21/CN-CNHT ngày 20/1/2020 
và Công văn số 33/CN-CNHT ngày 22/1/2021 về việc 
hướng dẫn các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn 
tỉnh nghiên cứu tiếp cận, đăng ký tham gia thực hiện 
Chương trình, Đề án phát triển CNHT theo đề nghị của 
Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương; Quy hoạch tỉnh 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;… 

Nhờ những cơ chế, chính sách về CNHT luôn rộng 
mở và ứng biến linh hoạt theo từng thời kỳ, phù hợp 
với chiến lược phát triển công nghiệp của cả nước nên 
những năm qua, ngành CNHT Quảng Nam ngày một 
phát triển, phát huy hiệu quả rõ rệt, điển hình có thể 
thấy rõ ở Khu công nghiệp Thaco Chu Lai.

Cụ thể, sau 19 năm đầu tư và phát triển, Khu công 
nghiệp Thaco Chu Lai hiện có tổng diện tích hơn 1.280 
ha, tổng vốn đầu tư 3,5 tỷ USD với 35 công ty, đơn vị và 
hơn 9.000 nhân sự. Thaco Chu Lai được xem là Trung 
tâm công nghiệp ô tô, CNHT và Logistics tập trung có 
quy mô lớn nhất cả nước và thuộc Top đầu trong khu 
vực ASEAN.

Hiện nay, Thaco Chu Lai đang được đầu tư phát 
triển thành Hệ sinh thái đa ngành (Sản xuất ô tô; cơ khí 
& CNHT; Logistics; nông nghiệp; đô thị; thương mại 
dịch vụ và du lịch công nghiệp) có hạ tầng đồng bộ, 

sinh thái và thông minh tại Quảng Nam, miền Trung 
Việt Nam, kết nối với Tây Nguyên, Lào, Campuchia. 
Hệ sinh thái đa ngành Thaco Chu Lai bao gồm các 
phân khu: KCN ô tô, cơ khí & CNHT, KCN nông- lâm 
nghiệp, Khu đô thị và du lịch, Khu đô thị và dịch vụ, 
Cảng và hậu cần cảng, Cảng du lịch.

Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco 
Trường Hải cho biết, thời điểm dịch Covid-19 bùng 
phát gây rất nhiều khó khăn nhưng giai đoạn vừa qua, 
chính nhờ sự chỉ đạo, quan tâm, đồng hành, hỗ trợ của 
lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mà đơn vị đã duy trì được 
sản xuất ổn định, đã sản xuất được rất nhiều sản phẩm 
mới về ô tô, kiên trì phát triển sản xuất cơ khí và sản 
phẩm CNHT.

Tại cuộc họp trực tuyến về phát triển công nghiệp 
phụ trợ ngành cơ khí với các doanh nghiệp các tỉnh 
phía Nam và TP Hồ Chí Minh do UBND tỉnh Quảng 
Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường 
Hải (Thaco) tổ chức cuối năm 2021, ông Trần Bá Dương 
cũng cho biết, riêng lĩnh vực phụ trợ gia công cơ khí 

QUẢNG NAM:

CHÍNH SÁCH CNHT ĐANG PHÁT HUY HIỆU QUẢ

HÀ NAM

Nhận rõ tầm quan trọng và hiệu quả của Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đối với tiến trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH-HĐH), thời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh 
Quảng Nam đã ban hành một số Nghị quyết, đề án, chương trình, Kế hoạch ưu tiên phát 
triển CNHT. Đến nay, các cơ chế, chính sách về CNHT đang phát huy hiệu quả và tạo mọi 
điều kiện thuận lợi cho CNHT phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham quan 
dây chuyền sản xuất của Thaco Chu Lai
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năm 2021 tăng gấp đôi so với năm trước, nhất là xuất 
khẩu. Sang 2022, xuất khẩu về sản phẩm cơ khí có thể 
đạt 200 triệu USD và đầu tư sắp tới ước tính là 2.000 
tỷ và phải làm cho kịp trong năm 2022. Qua đó, tại 
cuộc họp, ông đã khẳng định lý do tại sao Thaco chọn 
ngành lĩnh vực cơ khí và công nghiệp phụ trợ là một 
trong những ngành nghề chính của Thaco, từ chuyển 
đổi các công ty trực thuộc trở thành Tổng công ty về 
cơ khí và CNHT”.

Phát biểu tại cuộc họp với Thaco nêu trên, ông Lê 
Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chia sẻ: 
“Chúng tôi rất mong, các doanh nghiệp tham dự sự 
kiện này, có thể chưa tham gia đầy đủ hết của khối 
CNHT và cơ khí, nhưng các anh chị tiếp tục truyền cho 
nhau thông tin về việc tỉnh tập trung phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ và cơ khí. Sắp tới đây, chúng tôi 
bước vào công việc cụ thể, rất chi tiết về kế hoạch 
hành động của Thaco, kế hoạch hành động của từng 
doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất này. Chúng 
tôi cũng muốn lấy ngày hôm nay như một ngày đi vào 
lịch sử về thành lập một hệ sinh thái phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ và cơ khí của Việt Nam được thực 
hiện bước đầu tại Chu Lai, Quảng Nam”.

Ông Thanh cũng bày tỏ, rất mong các doanh 
nghiệp ủng hộ, tin tưởng và tham gia vào chuỗi sản 
xuất này. Còn đối với tỉnh Quảng Nam đã và đang nỗ 
lực cải thiện môi trường đầu tư, giải quyết thủ tục hành 
chính theo hướng cố gắng nhanh nhất.

Đặc biệt, vừa qua, cuối quý 1/2022, Thủ tướng Phạm 
Minh Chính đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết 
quả đạt được của Công ty cổ phần Tập đoàn Trường 
Hải (THACO) trong 25 năm qua và những đóng góp 
của Tập đoàn vào cuộc chiến phòng, chống dịch Cov-
id-19. Đáng chú ý, THACO đã phát triển hiệu quả công 
nghiệp cơ khí, công nghiệp phụ trợ, nội địa hóa công 
nghiệp ôtô - một ngành nền tảng cho công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa. Qua đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Quảng 
Nam nghiên cứu, xây dựng các đề án về phát triển hệ 
sinh thái về CNHT ngành Cơ khí.

Theo quy hoạch mục tiêu của Quảng Nam đến 
năm 2030, tỉnh sẽ trở thành địa phương phát triển khá 
của cả nước. Đến năm 2050 trở thành tỉnh phát triển 
toàn diện văn minh, hiện đại, mọi người dân thuộc tầng 
lớp trung lưu và khá giả của xã hội Việt Nam.

Trong đó, theo phương án phát triển ngành Công 
nghiệp được tỉnh này trình tại hội thảo góp ý báo 
cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 do UBND tỉnh Quảng Nam tổ 
chức ngày 4/6/2022, Quảng Nam sẽ tập trung, ưu 
tiên phát triển công nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô, sản 
phẩm CNHT cơ khí trong một số lĩnh vực máy nông 
nghiệp, thiết bị công nghiệp. Phát triển khu phức hợp 
ô tô Chu Lai - Trường Hải tại Khu công nghiệp Tam 
Hiệp, Tam Anh có quy mô ngang tầm khu vực. Đặc 
biệt, hình thành trung tâm cơ khí đa dụng và ô tô 
quốc gia

Khu Công nghiệp Thaco Chu Lai tỉnh Quảng Nam tập trung phát triển CNHT
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Vậy những giải pháp đó là gì? Theo Nghị 
quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ về 
các giải pháp thúc đẩy phát triển CNHT 
ban hành ngày 06/8/2020 cho thấy, từ nay 

đến năm 2030, chúng ta sẽ tập trung vào 7 nhóm giải 
pháp chính, cơ bản để phát triển CNHT. Những giải 
pháp này là nhằm khắc phục những hạn chế, tồn tại của 
thực trạng ngành CNHT và thực hiện tốt tiêu các mục 
tiêu khả thi, có cơ sở khoa học đã đề ra đến năm 2030.

Theo Nghị quyết 115/NQ-CP chỉ rõ, hiện nay, 
CNHT Việt Nam vẫn còn tồn tại, hạn chế như: Một 
số chính sách ưu đãi, hỗ trợ còn thiếu nhất quán; sản 
phẩm CNHT còn đơn giản, hàm lượng trung bình thấp, 
giá trị nhỏ; khả năng cung ứng sản phẩm CNHT của 
các DN còn yếu và thiếu; tỷ lệ nội địa hóa các linh kiện 
của các ngành Công nghiệp (CN) còn thấp;…

Chính những bất cập, hạn chế đó mà những năm qua, 
chúng ta không ngững nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để 
vượt khó và đặc biệt là thực hiện các mục tiêu cơ bản mà 
Nghị quyết 115/NQ-CP đã đặt ra. Đó là đến năm 2030, sản 
phẩm CNHT đáp ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng 
trong nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị SXCN; 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.

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến hết năm 2025 trong 
lĩnh vực linh kiện phụ tùng, phát triển linh kiện phụ 
tùng kim loại, linh kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh 
kiện phụ tùng điện - điện tử là cung ứng được 45% nhu 
cầu sản phẩm linh kiện phụ tùng cho các ngành CN 
trên lãnh thổ Việt Nam. Đến năm 2030, cung ứng được 
65% nhu cầu trong nước, đẩy mạnh sản xuất các lĩnh 
vực sản phẩm phục vụ các ngành CN công nghệ cao.

GIẢI PHÁP NÀO CHO
PHÁT TRIỂN CNHT ĐẾN NĂM 2030?

HÀ ĐĂNG

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế đất 
nước theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,… Do đó, thời gian gần đây, Chính phủ cũng 
như mọi địa phương trên cả nước luôn quan tâm và tăng cường, thúc đẩy, mở rộng đường lối, 
chính sách cho các doanh nghiệp (DN) đầu tư, phát triển lĩnh vực này. Đặc biệt, hiện nay, 
các cơ quan chức năng Nhà nước cũng như các tỉnh thành đang nỗ lực, tập trung vào thực 
hiện các giải pháp cơ bản đã được Chính phủ đặt ra để phát triển CNHT xứng tầm với khu 
vực, thế giới trong giai đoạn tới.

Việt Nam đang tích cực thúc đẩy phát triển CNHT theo Nghị quyết 115 của Chính phủ
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Trong lĩnh vực CNHT ngành dệt may - da giày: Việt 
Nam phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp nguyên 
vật liệu và phụ liệu trong nước của ngành CN Dệt may 
đạt 65%, ngành Da giày đạt 75 - 80%, với các sản phẩm 
có giá trị gia tăng cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Trong lĩnh vực CNHT cho CN công nghệ cao là: 
Phát triển sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, 
phần mềm và dịch vụ phục vụ các ngành CN công 
nghệ cao; phát triển hệ thống DN cung cấp thiết bị 
hỗ trợ chuyên dụng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ 
trong CN công nghệ cao. Hình thành các DN bảo trì, 
sửa chữa máy móc đạt tiêu chuẩn quốc tế, làm tiền đề 
phát triển DN sản xuất thiết bị, phần mềm phục vụ các 
ngành này. Hình thành hệ thống nghiên cứu phát triển 
và sản xuất vật liệu mới, đặc biệt là vật liệu điện tử.

Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ đề ra 7 giải 
pháp thúc đẩy phát triển CNHT mà hiện nay, các cơ quan 
chức năng, các tỉnh thành đang nỗ lực tập trung thực hiện.

Một là, hoàn thiện cơ chế, chính sách: Xây dựng, 
hoàn thiện và triển khai hiệu quả, đồng bộ các cơ chế, 
chính sách đặc thù phát triển CNHT và các ngành CN 
chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển (được Nhà nước ưu 
đãi và hỗ trợ theo quy định tại Luật Đầu tư) đảm bảo điều 
kiện thuận lợi cho phát triển CNHT, đồng thời xây dựng 
và triển khai các chính sách hiệu quả cho các ngành CN 
vật liệu và phát triển thị trường cho các ngành CN sản 
xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, tạo nền tảng cơ bản 
cho công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và bền vững.

Hai là, đảm bảo và huy động hiệu quả nguồn lực 
phát triển CNHT: Bố trí, đảm bảo và huy động nguồn 
lực hiệu quả để triển khai thực hiện chính sách đầu tư 
phát triển CNHT và các ngành CN chế biến, chế tạo 
ưu tiên phát triển…

Ba là, giải pháp về tài chính, tín dụng: Tiếp tục thực 
hiện chính sách ưu đãi về lãi suất đối với DN CNHT và 
CN chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển khi vay vốn ngắn 
hạn tại tổ chức tín dụng; Nhà nước thực hiện cấp bù 
chênh lệch lãi suất đối với các khoản vay trung và dài hạn 
của các DN để thực hiện dự án sản xuất sản phẩm thuộc 
Danh mục sản phẩm CNHT ưu tiên phát triển bằng 
nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương 
và các nguồn vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Bốn là, tạo cơ hội hình thành và phát triển chuỗi giá 
trị trong nước thông qua thu hút đầu tư hiệu quả và thúc 
đẩy kết nối kinh doanh, liên kết giữa các DN Việt Nam 
với các DN đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp 
trong nước và nước ngoài;… Đồng thời, thúc đẩy sự phát 
triển của các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn 
chỉnh, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm các DN Việt 
Nam trong các ngành CN chế biến, chế tạo ưu tiên phát 
triển trở thành các Tập đoàn có tầm cỡ khu vực, tạo hiệu 

ứng lan tỏa và dẫn dắt các DN CNHT phát triển theo 
tinh thần Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về 
định hướng xây dựng chính sách phát triển CN quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Năm là, phát triển và bảo vệ thị trường: Thúc đẩy 
phát triển thị trường nội địa và thị trường ngoài nước 
để tạo điều kiện phát triển CNHT và các ngành CN chế 
biến, chế tạo ưu tiên phát triển. 

Sáu là, nâng cao năng lực DN CNHT qua việc xây 
dựng và vận hành hiệu quả các Trung tâm kỹ thuật 
hỗ trợ phát triển CN vùng, địa phương từ vốn đầu tư 
trung hạn của Trung ương và địa phương nhằm hỗ trợ 
các DN CNNHT và CN chế biến, chế tạo ưu tiên phát 
triển đổi mới sáng tạo, nghiên cứu phát triển (R&D), 
chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, năng lực cạnh tranh, tạo cơ hội tham gia sâu 
vào chuỗi sản xuất toàn cầu… 

Bảy là, đẩy mạnh thông tin truyền thông, thống kê 
và cơ sở dữ liệu bằng cách xây dựng và hoàn thiện hệ 
thống thống kê, cơ sở dữ liệu CNHT và các ngành CN 
chế biến, chế tạo ưu tiên phát triển nhằm thúc đẩy kết 
nối giữa nhà cung cấp Việt Nam và các tập đoàn đa 
quốc gia; nâng cao chất lượng công tác thống kê, bảo 
đảm thông tin kịp thời, đầy đủ và chính xác; đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sâu rộng về CNHT nhằm thu 
hút sự quan tâm, thay đổi và nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm thực hiện của lãnh đạo các cấp, các ngành, các 
địa phương và toàn xã hội về phát triển CNHT…

Với các nhóm giải pháp cơ bản trên, hiện nay, 
nhiều tỉnh thành đi đầu về phát triển CNHT như Hà 
Nội, Bắc Ninh, TP HCM, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình 
Dương,… đang tích cực thực hiện và phát huy hiệu quả. 
Tin tưởng rằng, đến 2030, Việt Nam sẽ hoàn thành tốt 
các mục tiêu về CNHT đã đặt ra

7 giải pháp cơ bản phát triển CNHT đang được các tỉnh, 
thành phố và DN tích cực thực hiện
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh 
Bình Dương đã chủ trì cuộc họp 
Ban giám khảo (BGK) chấm điểm 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu tỉnh Bình Dương 
lần thứ 6 năm 2022.  

Theo đó, toàn tỉnh có 78 sản 
phẩm của 43 cơ sở CNNT từ các 
huyện, thị xã và thành phố đăng ký 
tham gia. Được phân chia thành 4 
nhóm: Nhóm sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ; nhóm sản phẩm chế biến 
nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; 

nhóm sản phẩm thiết bị máy móc 
dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm 
sản phẩm khác. Theo đánh giá của 
Sở Công Thương, các sản phẩm 
tham dự sản phẩm CNNT tiêu biểu 
năm 2022 tăng cả về lượng và chất 
so với năm 2020.

Qua quá trình làm việc nghiêm 
túc, đánh giá khách quan, BGK đã 
chọn được 42 sản phẩm CNNT tiêu 
biểu. Ban Giám khảo sẽ tiếp tục lựa 
chọn các sản phẩm dự thi chương 
trình sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 

quốc gia trên cơ sở thế mạnh của 
các sản phẩm đáp ứng tiêu chí của 
chương trình quốc gia

NHƯ TRANG

Thực hiện kế hoạch khuyến 
công năm 2022, tháng 5/2022, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Lâm Đồng 
phối hợp với các đơn vị liên quan 
nghiệm thu 06 đề án khuyến công 

địa phương tại các huyện Lâm Hà, 
Đơn Dương, Đạ Tẻh và Cát Tiên. 

Trong 06 đề án có 01 đề án 
hỗ trợ có thu hồi kinh phí và 05 
đề án hỗ trợ không thu hồi kinh 
phí. Cụ thể: Đề án hỗ trợ có 
thu hồi kinh phí được thực hiện 
tại Công ty TNHH Tơ lụa Quốc 
Tuấn, huyện Lâm Hà với tổng kinh 
phí đầu tư hơn 3,1 tỷ đồng, kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 700 triệu 
đồng, thu hồi trong 04 năm; 05 đề 
án hỗ trợ không thu hồi kinh phí 
của các đơn vị: Công ty TNHH 
Nông sản Huy Hiếu và Công ty 

TNHH Sachi Việt, huyện Lâm 
Hà; Công ty TNHH Hoàng Anh 
Maca, huyện Đơn Dương; Công ty 
TNHH Hoàng Hoàng Trịnh, huyện 
Đạ Tẻh; Hợp tác xã Thương mại 
Dịch vụ và Chế biến hàng nông sản 
xuất khẩu Lê Gia, huyện Cát Tiên, 
với tổng kinh phí đầu tư gần 1,9 
tỷ đồng, kinh phí khuyến công hỗ 
trợ 480 triệu đồng. Tất cả các đơn 
vị đã hoàn thành việc lắp đặt máy 
móc thiết bị và đưa vào vận hành, 
sử dụng, các thông số kỹ thuật đều 
đạt yêu cầu

MINH HIẾU

BÌNH DƯƠNG: TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU NĂM 2022

LÂM ĐỒNG: NGHIỆM THU 06 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
NĂM 2022

Năm 2022, kế hoạch của UBND 
tỉnh Bắc Giang sẽ cấp 3,5 tỷ đồng 
từ nguồn Quỹ Khuyến công địa 
phương để hỗ trợ lắp đặt máy móc, 
thiết bị, tập huấn, tư vấn kỹ thuật... 
cho các doanh nghiệp (DN), hợp 
tác xã (HTX) phát triển sản xuất.

Theo đó, có 10 đơn vị (gồm 
6 DN và 4 HTX) được hỗ trợ xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
và lắp đặt máy móc thiết bị tiên 

tiến, tiến bộ khoa học - kỹ thuật... 
Ngoài ra, cấp kinh phí cho 03 đơn 
vị sự nghiệp để nâng cao năng lực 
quản lý, tổ chức thực hiện chương 
trình khuyến công và tư vấn, trợ 
giúp các cơ sở công nghiệp nông 
thôn trong quá trình sản xuất.

Đến thời điểm này, các đơn vị 
được hỗ trợ đã cơ bản lắp đặt xong 
các thiết bị, máy móc sản xuất. Dự 
kiến trong tháng 6/2022, Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

sẽ nghiệm thu các công trình và chi hỗ 
trợ cho các đơn vị được thụ hưởng

THANH TRÀ

BẮC GIANG: 3,5 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP, HỢP TÁC XÃ
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

Ban giám khảo bình chọn được 42 
trong tổng số 78 sản phẩm

Máy móc, thiết bị mới được đưa vào 
vận hành, sử dụng với các thông số 
kỹ thuật đạt yêu cầu

Các đơn vị được hỗ trợ đã cơ bản lắp 
đặt xong thiết bị, máy móc sản xuất
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Mới đây, Phòng Kinh tế và Hạ 
tầng huyện Nông Sơn đã phối hợp 
với các đơn vị thụ hưởng tiến hành 
nghiệm thu 03 đề án được hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí khuyến công năm 
2022 tại xã Quế Trung.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 03 
đề án thuộc 03 đơn vị là 250 triệu 
đồng. Trong đó, cơ sở kinh doanh 
Đỗ Thành Trung (thôn Trung 
Phước 2) được hỗ trợ 70 triệu đồng 
mua dây chuyền thiết bị máy móc 
gia công hàng nhôm kính; Cơ sở 

thiết kế, quảng cáo, trang trí nội 
thất An Thịnh Phát (thôn Trung 
Thượng) được hỗ trợ 100 triệu 
đồng mua máy móc gia công mỹ 
nghệ nội thất; Hợp tác xã Dịch vụ 
Nông nghiệp Xanh Nông Sơn (thôn 
Trung Phước 2) được hỗ trợ 80 triệu 
đồng mua thiết bị xử lý công nghệ 
cao. Các đơn vị đã tiến hành lắp 
đặt và đưa máy móc vào hoạt động.

Thông qua hoạt động hỗ trợ 
khuyến công, các cơ sở có thêm 
điều kiện ứng dụng thiết bị, máy 

móc tiên tiến vào sản xuất, nâng 
cao năng suất lao động, góp phần 
giải quyết việc làm tại địa phương

NHƯ TRANG

Vừa qua, UBND tỉnh Hứng Yên 
có Quyết định số 1119/QĐ-UBND 
về việc thành lập Cụm công nghiệp 
(CCN) làng nghề Thụy Lân, huyện 
Yên Mỹ với tổng mức đầu tư là 99 
tỷ đồng.

CCN được thành lập với mục 
tiêu: Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ 
tầng CCN đáp ứng yêu cầu về hạ 
tầng kỹ thuật và môi trường theo 
quy định; phục vụ di dời, mở rộng 

sản xuất, kinh doanh của các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ 
hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, 
nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm 
môi trường, nguy cơ cháy, nổ trong 
khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo 
việc làm cho người lao động, tăng 
thu ngân sách cho địa phương. 

CCN làng nghề Thụy Lân, 
thuộc xã Thanh Long, huyện Yên 

Mỹ có quy mô đầu tư hạ tầng đồng 
bộ trên diện tích đất quy hoạch 
CCN khoảng 9,89ha, thu hút các 
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản 
xuất, kinh doanh thuộc các ngành 
nghề sản xuất, chế biến những sản 
phẩm từ gỗ, mộc mỹ nghệ, mộc 
dân dụng, các ngành phục vụ sản 
xuất đồ mộc

MINH HIẾU

HUYỆN NÔNG SƠN - QUẢNG NAM: NGHIỆM THU 03 ĐỀ ÁN
KHUYẾN CÔNG NĂM 2022

HUYỆN YÊN MỸ - HƯNG YÊN: THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP 
LÀNG NGHỀ THỤY LÂN

Vừa qua, Sở Công Thương 
Khánh Hòa đã phê duyệt kinh phí 
hỗ trợ thực hiện 05 đề án khuyến 
công với tổng số tiền hỗ trợ hơn 332 
triệu đồng.

Theo đó, các đề án khuyến 
công được hỗ trợ kinh phí gồm: 
Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến trong chế biến thực phẩm 
của Công ty Cổ phần Thực phẩm 
Cam Ranh với mức hỗ trợ 78 triệu 

đồng; Ứng dụng máy móc, thiết bị 
tiên tiến trong sản xuất nước đóng 
bình của Cơ sở Lê Nguyên, mức hỗ 
trợ 27 triệu đồng; Ứng dụng máy 
móc, thiết bị trong sản xuất snack 
nấm bào ngư của hộ kinh doanh 
Nguyễn Hữu Lộc, mức hỗ trợ 54 
triệu đồng; Ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
tinh dầu của hộ kinh doanh tinh 
dầu An Nhiên với mức hỗ trợ 90 
triệu đồng; Ứng dụng máy móc, 

thiết bị tiên tiến sản xuất quần 
áo thời trang của hộ kinh doanh 
Trung tâm thời trang SOHI, mức 
hỗ trợ hơn 83 triệu đồng.

Sở Công Thương giao Trung 
tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại; các đơn vị được hỗ 
trợ kinh phí tổ chức triển khai thực 
hiện, nghiệm thu và quyết toán đề 
án theo quy định

THANH TRÀ

KHÁNH HÒA: HƠN 300 TRIỆU ĐỒNG HỖ TRỢ CHO 05 ĐỀ ÁN 
KHUYẾN CÔNG

Nghiệm thu máy móc tại cơ sở kinh doanh 
Đỗ Thành Trung (thôn Trung Phước 2)
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Theo báo cáo của Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại Gia Lai (TTKC), 
tổng kinh phí khuyến công thực hiện giai 
đoạn 2016 - 2021 là 37,789 tỷ đồng, trong đó 

nguồn kinh phí khuyến công quốc gia là 9,610 tỷ đồng, 
kinh phí khuyến công địa phương 1,054 tỷ đồng, kinh phí 
của các cơ sở sản xuất CNNT là 27,125 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 17 đề 
án với 25 đơn vị thụ hưởng. 

Sau 4 năm đưa vào hoạt động cơ sở chế biến hạt 
mắc ca, chị Bùi Thị Ngân (tổ 8, thị trấn Kbang, huyện 
Kbang) đã có được lượng khách hàng tương đối ổn định. 
Sản phẩm của cơ sở làm ra ngày càng được thị trường ưa 
chuộng, lượng hàng xuất bán tăng dần qua các năm. Để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh trên 
thị trường, sau khi tìm hiểu về chính sách khuyến công, 
chị đã làm hồ sơ tham gia và được duyệt. Chị Ngân cho 
hay: Nhờ được nguồn vốn khuyến công tỉnh hỗ trợ 150 
triệu đồng thông qua Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong chế biến hạt mắc ca”, chị đã đầu 
tư hệ thống máy nướng hạt mắc ca trị giá 300 triệu đồng.

Cuối tháng 8/2021, TTKC tỉnh phối hợp với các đơn 
vị liên quan nghiệm thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị tiên tiến trong chế biến cà phê” của Công 
ty TNHH Cà phê Việt Hà Gia Lai với tổng kinh phí 460 
triệu đồng. Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia hỗ 
trợ 200 triệu đồng và vốn đối ứng của đơn vị 260 triệu 
đồng. Chị Trần Nguyễn Việt Hà, Phó Giám đốc Công ty 
TNHH cà phê Việt Hà Gia Lai, cho biết: “Doanh nghiệp 
được hỗ trợ đầu tư hệ thống máy rang dùng khí nóng 
làm chín hạt cà phê theo công nghệ hiện đại, tiên tiến 
giúp kiểm soát chất lượng, lưu giữ hương cà phê trong 
toàn bộ quy trình chế biến. Cùng với đó, khi đầu tư dàn 

máy móc hiện đại đã giúp cho doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng, năng lực sản xuất, tiết kiệm chi phí, thời gian 
và tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm”. 

Bên cạnh đó, ngành Công Thương tỉnh cũng đã tổ 
chức 3 bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 
với kinh phí 108 triệu đồng. Kết quả qua 3 đợt bình 
chọn có 72 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 đạt bộ sản phẩm cấp quốc gia.

TTKC tỉnh cũng đã mở 3 lớp tập huấn về nghiệp 
vụ khuyến công cho 150 học viên là lãnh đạo, chuyên 
viên phụ trách khuyến công của Trung tâm, cán bộ phụ 
trách khuyến công của Phòng Kinh tế & Hạ tầng các 
huyện, Phòng Kinh tế thị xã, thành phố và các doanh 
nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong lĩnh vực công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp.

Chia sẻ về định hướng hoạt động khuyến công năm 
2022 và những năm tiếp theo, bà Nguyễn Thị Bích Thu 
- Giám đốc TTKC Gia Lai cho biết: “Trung tâm sẽ tiếp 
tục hoàn thiện nâng cao chất lượng hiệu quả của hoạt 
động khuyến công, huy động và sử dụng có hiệu quả 
các nguồn kinh phí để thực hiện các nội dung chương 
trình hoạt động khuyến công, đẩy mạnh sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và phát triển làng nghề 
trên địa bàn tỉnh”

Các hoạt động khuyến công đang tiếp thêm động lực mạnh mẽ để các doanh nghiệp, cơ sở 
công nghiệp nông thôn (CNNT) mở rộng quy mô sản xuất, góp phần tạo ra nhiều sản phẩm 
đạt chất lượng cung ứng cho thị trường.

LÊ PHƯƠNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CỦA 
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

GIA LAI:

Hoạt động khuyến công ở Gia Lai đã có những bước 
phát triển mới 
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Năm 2021, tuy sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 kéo dài, nhưng vẫn có đóng góp tích cực vào mức tăng trưởng 
chung của toàn ngành Công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 3,6% so với 
cùng kỳ năm trước. MINH HIẾU

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG
GIAI ĐOẠN 2021-2025

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA

Theo đó, hoạt động khuyến công đã góp 
phần đẩy mạnh tái cơ cấu ngành Công 
nghiệp nói chung và CNNT nói riêng 
với xu hướng chuyển dịch khá rõ ràng và 

tích cực. Số lượng các đối tượng thụ hưởng chính sách 
khuyến công ngày càng tăng, quy mô sản xuất công 
nghiệp tại các địa phương liên tục được mở rộng. Bên 
cạnh đó, hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT 
được quan tâm triển khai sâu rộng, các sản phẩm tiêu 
biểu được thị trường đón nhận và đưa vào hệ thống các 
kênh phân phối lớn trên cả nước. Qua đó, đã tạo động 
lực quan trọng cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT mở 
rộng sản xuất, xây dựng thương hiệu.

Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất, chế 
biến tại khu vực nông thôn dù đã được quan tâm nhưng 
nhìn chung còn ở mức trung bình. Các nguồn lực về vốn, 
công nghệ, nguồn nhân lực, năng lực quản trị và tiếp cận 
với thị trường nước ngoài... trong các cơ sở CNNT còn hạn 
chế, ảnh hưởng đến quá trình đầu tư đổi mới công nghệ 
và thay đổi cơ cấu sản phẩm đáp ứng yêu cầu thị trường. 

Để đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động 
lực mới cho phát triển CNNT giai đoạn 2021-2025, trên 
cơ sở Quyết định số 1881/QĐ-TTg ngày 20/11/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình khuyến 
công quốc gia giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 04/CT-BCT 
ngày 19/02/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc 
đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới 
cho phát triển CNNT giai đoạn 2021 - 2025, cần tập trung 
triển khai một số nội dung sau: 

- Tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao trong việc 
đẩy mạnh các nội dung hoạt động khuyến công, coi 
đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. 

- Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 105/NQ-CP 
ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, 
hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 
nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, áp dụng các giải pháp 
sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện thích ứng 

an toàn với diễn biến của dịch Covid-19, nâng cao năng 
lực và sớm phục hồi sản xuất kinh doanh. 

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản phẩm CNNT tiêu 
biểu đáp ứng yêu cầu thị trường trong thời kỳ hội nhập 
quốc tế, xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh, có vai 
trò dẫn dắt các doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Đồng thời, 
rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về 
khuyến công theo hướng hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm 
phù hợp với tiềm năng, lợi thế của vùng, địa phương. 

- Tiếp tục đồng hành với các doanh nghiệp, cơ 
sở CNNT đã đạt giải qua các kỳ bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu để doanh nghiệp có định hướng chủ 
động trong sản xuất, tạo ra các sản phẩm có chất lượng, 
cải tiến mẫu mã, đa dạng sản phẩm để ngày càng phù 
hợp với thị hiếu người tiêu dùng trong nước cũng như 
hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài. 

- Đẩy mạnh, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động khuyến công, nhất là công tác tập huấn, đào 
tạo, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ cán bộ, cộng tác 
viên khuyến công. 

- Thông qua cơ quan đại diện tại nước ngoài, thiết 
lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác với đối tác quốc 
tế trong lĩnh vực phát triển công nghiệp địa phương 
nhằm phát triển các hoạt động khuyến công; Đẩy 
mạnh các phong trào thi đua, đề xuất hình thức khen 
thưởng, danh hiệu thi đua nhằm tôn vinh, động viên 
những tổ chức cá nhân có nhiều thành tích, đóng góp 
cho hoạt động khuyến công
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Thời gian gần đây, nhiều sản phẩm tiêu biểu của Hà Giang như: Mật ong bạc hà, chè san 
tuyết, tinh bột nghệ... được rất nhiều người tiêu dùng trong nước biết đến. Đây là kết quả của 
việc khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương nhằm thúc đẩy, phát triển các sản 
phẩm chủ lực tạo ra nhiều sản phẩm OCOP tiêu biểu, có sức cạnh tranh lớn trên thị trường.

NHƯ TRANG

HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU
CHO SẢN PHẨM THẾ MẠNH CỦA TỈNH

HÀ GIANG:

Để có được bước phát triển như vậy, cùng 
với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của 
UBND tỉnh, sự nỗ lực của các ngành, các 
địa phương, còn có sự đóng góp quan 

trọng của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công 
thương (TTKC), Sở Công Thương. Theo đó, Trung tâm 
đã bám sát nhu cầu hỗ trợ của các cơ sở, doanh nghiệp, 
tập trung hỗ trợ hình thành, phát triển các sản phẩm có 
thế mạnh và chủ lực của tỉnh theo hướng “Mỗi xã một 
sản phẩm”. Để đạt kết quả cao, Trung tâm chú trọng 
đổi mới phương thức hỗ trợ theo hướng có trọng tâm, 
trọng điểm, cụ thể, không hỗ trợ dàn trải, tập trung hỗ 
trợ xây dựng đăng ký thương hiệu, tư vấn thiết kế mẫu 
mã bao bì, ứng dụng thiết bị và chuyển giao công nghệ 
vào quá trình sản xuất.

TTKC đã tham mưu cho Sở Công Thương Hà Gi-
ang, phối hợp với các huyện, thành phố triển khai 14 
nội dung hỗ trợ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất, chế biến các sản phẩm đặc trưng. Bên 
cạnh đó, Trung tâm triển khai hỗ trợ 03 nội dung xây 
dựng đăng ký nhãn hiệu cho sản phẩm. Doanh nghiệp, 
hợp tác xã (HTX) có quyền sử dụng nhãn hiệu được 
bảo hộ để gắn lên sản phẩm, bao bì, phương tiện trong 
hoạt động kinh doanh, lưu thông, chào bán, quảng cáo 
sản phẩm của đơn vị mình. Theo đó, Trung tâm đã tư 
vấn, hỗ trợ 04 mẫu mã bao bì sản phẩm gồm: Mật ong 
bạc hà, chè san tuyết, tinh bột nghệ và rượu ngô men 
lá cao nguyên đá trên địa bàn các huyện Mèo Vạc, Bắc 
Mê và TP. Hà Giang. Việc hỗ trợ tư vấn thiết kế in ấn 
mẫu mã, bao bì sản phẩm không chỉ có tác dụng bảo 
vệ, mô tả và giới thiệu sản phẩm, mà còn chứa đựng rất 
nhiều nhân tố tác động đến khách hàng vào việc quyết 
định lựa chọn mua sản phẩm. Trung tâm đã hỗ trợ 
tem điện tử truy xuất nguồn gốc nhãn mác, bao bì sản 
phẩm, xây dựng và thực hiện xuất bản cuốn cẩm nang 
"Sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang". Trong thời gian tới 

Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ 08 website dành riêng cho 
các doanh nghiệp để giới thiệu và quảng bá sản phẩm, 
thiết kế bộ nhận diện thương hiệu cho 8 sản phẩm đã 
được cấp chỉ dẫn địa lý.

Bà Lưu Thị Hà - Giám đốc HTX Po Mỷ, huyện 
Đồng Văn cho hay: Khi sản phẩm mật ong bạc hà của 
HTX được đưa lên sàn thương mại điện tử, đã có rất 
nhiều người tiêu dùng biết đến, không chỉ đặt hàng qua 
điện thoại, nhiều đơn vị còn đến tận nơi xem cơ sở sản 
xuất và đặt hàng với số lượng lớn. 

Để nâng cao giá trị sản phẩm, qua đó tạo được thị 
trường tiêu thụ ổn định, lâu dài, đẩy mạnh tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ mới, TTKC tiếp tục hỗ trợ xây dựng các 
điểm bán hàng tại các hội chợ và kết nối đưa sản phẩm 
hàng hóa vào các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng 
thực phẩm sạch tại các tỉnh thành phố lớn. Đặc biệt, 
tăng cường tuyên truyền, tập huấn cho các địa phương, 
doanh nghiệp đổi mới áp dụng công nghệ thông tin, 
chuyển đổi số các sàn thương mại điện tử để phục vụ 
công tác quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản 
phẩm hàng hóa chủ lực của tỉnh

Mật ong bạc hà Mèo Vạc được chứng nhận OCOP
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Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Tuyên Quang đã tổ 
chức nghiệm thu 2 đề án khuyến 
công địa phương.

Hai đề án được nghiệm thu 
gồm: Đề án hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến trong chế biến 
nông sản xuất khẩu của Hợp tác xã 

An Quang, huyện Sơn Dương và 
Đề án hỗ trợ máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ 
tại Hộ kinh doanh Lương Văn Lạc, 
xã Yên Nguyên, huyện Chiêm Hoá.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 2 đề 
án trên là 180 triệu đồng để đầu tư 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
hoàn thành dây chuyền chế biến 

nông sản xuất khẩu và sản xuất đồ 
gỗ mỹ nghệ.

Đây là 2 đề án được phê duyệt 
theo Quyết định số 688/QĐ-
UBND, ngày 11 tháng 11 năm 2021 
của UBND tỉnh Tuyên Quang về 
việc phê duyệt Đề án khuyến công 
địa phương giai đoạn 2021-2022

LÊ MINH

Vừa qua, Hội đồng bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu (CNNTTB) tỉnh Quảng 
Bình đã tổ chức bình chọn sản 
phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2022.

Năm nay, trên địa bàn tỉnh 
đã có 39 hồ sơ đề nghị tham gia 
bình chọn. Trong các ngày 23 và 
24/5/2022, Hội đồng bình chọn đã 
tiến hành đánh giá trên các tiêu chí: 
Đáp ứng thị trường và khả năng phát 
triển sản xuất; kinh tế, kỹ thuật, 
xã hội và môi trường; văn hoá và 

thẩm mỹ… Hội đồng đánh giá cao 
chất lượng, mẫu mã và tiềm năng 
phát triển, thị trường tiêu thụ của 
các sản phẩm tham gia bình chọn, 
đồng thời thống nhất bình chọn 38 
sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 
2022. Sau khi thảo luận, Hội đồng 
bình chọn cũng thống nhất chọn ra 
trong số đó 16 sản phẩm tham gia 
bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp 
khu vực miền Trung-Tây Nguyên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình cho 
biết, việc tổ chức định kỳ chương 

trình bình chọn sản phẩm CNNTTB 
cấp tỉnh, cấp khu vực có ý nghĩa 
khuyến khích, thúc đẩy phát triển, 
đa dạng sản phẩm của các cơ sở 
sản xuất trong tỉnh. Do vậy, cần 
chú trọng công tác tuyên truyền, 
giới thiệu các sản phẩm được công 
nhận là sản phẩm CNNTTB; có cơ 
chế hỗ trợ hợp lý để phát triển, 
đặc biệt là những sản phẩm mang 
tính đặc trưng vùng miền riêng có 
của tỉnh

QUỲNH ANH

TUYÊN QUANG NGHIỆM THU 2 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

QUẢNG BÌNH TỔ CHỨC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNTTB CẤP TỈNH 
NĂM 2022

Festival Nghề truyền thống vùng 
miền lần thứ nhất - Quảng Nam 
2022, diễn ra từ ngày 19-22/5/2022 tại 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 
nhằm tăng cường công tác quảng bá 
sản phẩm, hỗ trợ doanh nghiệp, cơ 
sở trưng bày giới thiệu những hình 
ảnh hoạt động của các làng nghề 
truyền thống của địa phương.

Festival có 16 làng nghề và hơn 
40 nghệ nhân và khoảng 150 doanh 
nghiệp, chủ thể OCOP trong và 
ngoài tỉnh tham gia. Tại Festival, các 
sản phẩm nghề, làng nghề truyền 
thống là những sản phẩm có chất 

lượng, mỗi sản phẩm đều là nhân 
chứng sống cho sự hình thành, bảo 
tồn và phát triển, bảo tồn gắn với 
đổi mới, công nghệ thương mại hiện 
đại, là công cụ phát huy cao độ sự 
sáng tạo và gìn giữ yếu tố truyền 
thống. Đây là dịp để giao lưu văn 
hóa và tôn vinh sự đóng góp của các 
nghệ nhân thợ giỏi đã nhiệt huyết 
với nghề, giữ nghề, truyền nghề, 
phát triển kinh tế gia đình dựa vào 
nghề, gìn giữ văn hóa làng, lao động 
sản xuất mang tính cộng đồng cao. 

Qua sự kiện này các nghệ 
nhân, thợ giỏi sẽ phấn khích hơn 

có động lực để cống hiến nhiều 
hơn nữa phát triển nghề truyền 
thống. Festival cũng là dịp để 
trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh 
nghiệm giữa các cá nhân, đơn vị 
địa phương trong và ngoài tỉnh

ANH VŨ

FESTIVAL NGHỀ TRUYỀN THỐNG VÙNG MIỀN LẦN THỨ NHẤT - 
QUẢNG NAM 2022 
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Thực hiện chủ trương của Nhà nước về phát 
triển sản xuất công nghiệp -  tiểu thủ công 
nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, ngành Công Thương tỉnh Quảng 

Trị đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ các cơ sở CNNT 
trên địa bàn tỉnh như: Đầu tư mua sắm máy móc; ứng 
dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất; phát 
triển sản phẩm CNNT tiêu biểu... 

Các doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh 
cũng đã tận dụng tốt sự hỗ trợ này để đầu tư, mua sắm 
máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất 
lượng sản phẩm, thay đổi mẫu mã phù hợp với thị hiếu 
người tiêu dùng với giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu thị 
trường và phục vụ xuất khẩu.

Nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất 
lượng, có giá trị sử dụng cao, có tính năng phát triển mở 
rộng thị trường để có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp, 
cơ sở CNNT phát triển sản phẩm, từ năm 2012 chương 
trình bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu bắt đầu được 
triển khai tại tỉnh Quảng Trị, đến nay, tỉnh đã tổ chức 6 
đợt bình chọn và đã có 168 sản phẩm được bình chọn, 
cấp giấy chứng nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh, 12 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên và 4 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
quốc gia. Các cơ sở CNNT có sản phẩm đạt giải đều 
được hỗ trợ để phát triển, mở rộng thị trường tiêu thụ...

Điển hình là sản phẩm của Công ty TNHH Nhiên 
Thảo Quảng Trị. Năm 2019, được sự hỗ trợ của nguồn 
vốn khuyến công quốc gia, Công ty đã đầu tư hệ thống 
chưng cất tinh dầu hiện đại, từ đó giúp tăng sản lượng, 
chất lượng sản phẩm. Hiện nay, mỗi năm, Công ty sản 
xuất được hơn 600 lít tinh dầu các loại, gần 2.500 lít cao 
dầu gội thảo dược. Cũng trong thời gian này, Công ty 
còn được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp (TTKC) hướng dẫn đăng ký thương hiệu 
và được bảo hộ trên toàn quốc, tham gia các hội chợ 
kết nối cung cầu… Nhờ vậy, các sản phẩm của Công ty 

sản xuất ra đều được tiêu thụ tốt. Năm 2021, một sản 
phẩm của Nhiên Thảo đã vinh dự được bình chọn và 
công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.

Chia sẻ về lợi ích mà chương trình đem lại, Giám 
đốc Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị Trần Đình 
Diệu cho biết: “Với hệ thống chưng cất hiện đại, cùng 
với đó, được TKKC hỗ trợ giới thiệu kênh bán hàng, 
tham gia các hội chợ kết nối cung cầu… sản phẩm của 
Nhiên Thảo, nhất là sản phẩm CNNT tiêu biểu bán 
được dễ dàng hơn, thị trường tiêu thụ được mở rộng 
khắp cả nước, doanh thu nhờ vậy cũng tăng đáng kể”. 

Đại diện TTKC Quảng Trị cho biết, để nâng cao 
hơn nữa hiệu quả công tác kết nối, giúp sản phẩm 
CNNT tiêu biểu của tỉnh “bay cao, bay xa”, thời gian 
tới, Trung tâm sẽ ưu tiên hỗ trợ các DN sản xuất, kinh 
doanh sản phẩm CNNT tiêu biểu và hàng hóa có thế 
mạnh của địa phương tham gia hoạt động kết nối thị 
trường để tìm kiếm đối tác, cơ hội kinh doanh; Hỗ trợ 
xây dựng thương hiệu, tham gia hội thảo; Đẩy mạnh 
ứng dụng thương mại điện tử, công nghệ cao vào hoạt 
động SXKD và xuất khẩu; Từng bước hình thành các 
mô hình sản xuất, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, kiểm 
soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi đưa ra thị 
trường cung cấp cho người tiêu dùng…

Trong những năm qua, các hoạt động khuyến công đã hỗ trợ tích cực cho những cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến, khai 
thác hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường, nhằm đem lại 
hiệu quả kinh tế cao và sự phát triển bền vững cho địa phương. 

THU HẰNG

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ TỈNH QUẢNG TRỊ

Các sản phẩm CNNTTB của Quảng Trị được giới thiệu tại Hội 
chợ Triển lãm hàng CNNTTB khu vực miền Trung - Tây Nguyên
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Tại Đắk Lăk, các đề án hỗ trợ chuyển giao 
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất đã và đang hút một lượng đáng 
kể nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp 

(DN), cơ sở vào sản xuất CNNT. Trong giai đoạn 2021 
- 2025, kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 
dự kiến đạt 55,3 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí khuyến 
công quốc gia là 7 tỷ đồng, kinh phí khuyến công địa 
phương là 22,3 tỷ đồng; 26 tỷ đồng còn lại là kinh phí 
đối ứng của đơn vị thụ hưởng và các nguồn lực xã hội 
khác. Nội dung trọng tâm là hỗ trợ các cơ sở CNNT 
phát triển nhân lực, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất; chuyển giao công nghệ mới; tư vấn 
cho các cơ sở, DN về marketing, liên kết trong sản 
xuất, kinh doanh và tiếp cận vốn. Tính riêng năm 2021, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công 
nghiệp Đắk Lắk (TTKC) đã triển khai thực hiện 16 đề án 
với tổng kinh phí ước thực hiện 5,523 tỷ đồng, trong đó 
kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 2,025 tỷ đồng, 
còn lại là vốn đối ứng từ các đơn vị thụ hưởng.

Đơn cử, Công ty TNHH MTV Cà phê 721 (huyện Ea 
Kar) được thụ hưởng đề án khuyến công “Hỗ trợ máy 
móc thiết bị trong sản xuất, chế biến gạo, công suất 3.000 
tấn sản phẩm/năm”. Tổng kinh phí thực hiện của đề án 
là 754 triệu đồng, trong đó kinh phí khuyến công địa 
phương hỗ trợ 150 triệu đồng. Đề án đã phát huy hiệu 
quả thiết thực, một số công đoạn được thực hiện hoàn 
toàn tự động thay vì làm thủ công như trước đây. Lượng 
bụi bẩn phát sinh trong nhà máy cũng giảm đáng kể... 
Đặc biệt, chất lượng sản phẩm của Công ty được tăng 
lên, sản phẩm "Gạo bảy hai mốt" của DN được bình chọn 
là Thương hiệu Vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2018, 
đạt chứng nhận Sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 
2017, cấp khu vực năm 2018 và cấp Quốc gia năm 2019.  

Tương tự, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 
Hoàng Thụ cũng là DN được thụ hưởng từ chính sách 
khuyến công hiệu quả của Đắk Lắk. Với “vốn mồi” 200 

triệu đồng, Công ty đã đầu tư xây dựng dây chuyền 
máy móc hiện đại, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, 
tạo nên thương hiệu sản phẩm gạch ngói Kata được 
công nhận là sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia. 
Hàng năm, Công ty cung ứng ra thị trường khoảng 
300.000 viên gạch, giải quyết việc làm thường xuyên cho 
hơn 30 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/ 
tháng, đóng góp vào ngân sách khoảng 100 triệu đồng.

Hiện tại, TTKC Đắk Lắk đang thực hiện 23 đề án 
thuộc kế hoạch khuyến công địa phương đợt 1 năm 
2022, với tổng kinh phí là 5,374 tỷ đồng, trong đó kinh 
phí hỗ trợ là 2,515 tỷ đồng, kinh phí đối ứng của đơn 
vị thụ hưởng là 2,859 tỷ đồng. Theo ghi nhận, các đề 
án được triển khai thực hiện không chỉ mang lại hiệu 
quả kinh tế nhanh và bền vững cho DN mà còn thu 
hút một lượng vốn đối ứng lớn từ đối tượng thụ hưởng. 
Nguồn vốn khuyến công đã trở thành động lực, khuyến 
khích, động viên các đơn vị CNNT đầu tư, ứng dụng 
đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, giảm thiểu 
ô nhiễm môi trường trong các khu, cụm công nghiệp

Trong những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa 
phương, hoạt động khuyến công tỉnh Đắk Lắk đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực, tạo 
động lực thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, từng bước khẳng định vai trò, vị thế trong 
việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT), góp phần xóa đói giảm nghèo, duy 
trì việc làm, nâng cao đời sống cho một bộ phận lao động nông thôn, ổn định tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội.

MINH LÊ

KHUYẾN CÔNG ĐẮK LẮK:

HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ MỚI

Nguồn kinh phí khuyến công đã khuyến khích các đơn vị 
CNNT phát triển sản xuất
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Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 52 cụm 
công nghiệp (CCN) đang hoạt động với 
diện tích 1.285,1 ha, thu hút 56.631 lao 
động (LĐ), chủ yếu là LĐ nông thôn. Bên 

cạnh đó, Thanh Hoá cũng có 118 làng nghề, trong đó 
có 31 nghề truyền thống, 31 làng nghề, 56 làng nghề 
truyền thống, tạo việc làm cho khoảng 80.000 LĐ. Phần 
lớn sản phẩm CNNT được sản xuất tại các CCN, làng 
nghề này. 

Thực tế cho thấy, số lượng làng nghề trên địa 
bàn tỉnh rất lớn, các mặt hàng CNNT cũng khá đa 
dạng về chủng loại, song số sản phẩm có thị trường 
tiêu thụ ổn định chiếm thị phần lớn còn khá khiêm 
tốn. Nhiều sản phẩm CNNT chưa được chú trọng 
xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm. Việc sản 
xuất tại các làng nghề chủ yếu được thực hiện theo 
quy mô hộ gia đình, manh mún, nhỏ lẻ, thiếu sự liên 
kết chặt chẽ từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ sản 
phẩm. Vì vậy, năng lực cạnh tranh của các sản phẩm 
CNNT chưa cao.

Để tạo lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm CNNT, 
những năm qua, ngành Công Thương Thanh Hoá cùng 
các huyện, thị xã, thành phố đã chú trọng xây dựng 
thương hiệu cho sản phẩm, đào tạo nâng cao tay nghề 
cho người LĐ, đồng thời, cải tiến, nâng cao chất lượng 
sản phẩm và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Tỉnh 
cũng ban hành và triển khai thực hiện các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp (CN), tiểu 
thủ công nghiệp (TTCN); nghiên cứu, triển khai các đề 
án, chương trình khuyến công phù hợp để động viên 
doanh nghiệp (DN), người LĐ tham gia. 

Các DN, cơ sở sản xuất sản phẩm CNNT cũng đã 
và đang chủ động cập nhật thông tin, tìm kiếm thị 
trường, đổi mới công nghệ, đa dạng mẫu mã sản phẩm, 

chú trọng xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu cho các sản 
phẩm CNNT. Bên cạnh đó, các DN cũng tăng cường 
tham gia các hội chợ, ứng dụng số hóa vào giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm để tạo lợi thế cạnh tranh cho các 
sản phẩm CNNT. 

Việc quan tâm thực hiện các giải pháp tạo lợi thế 
cạnh tranh đã và đang góp phần làm chuyển biến việc 
phát triển các sản phẩm CNNT ở các địa phương. 

Xác định phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) là một trong những giải pháp góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, những năm 
qua, tỉnh Thanh Hoá đã dành sự nhiều hỗ trợ cho người dân, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản 
phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. PHƯƠNG LÊ

NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

THANH HOÁ:

Cơ sở làm cói tại KCN làng nghề, thị trấn Nga Sơn

Cơ sở sản xuất bánh đa nem tại xã Đông Văn (huyện Đông Sơn)
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Đơn cử như huyện Thọ Xuân, để phát huy tiềm năng, 
thúc đẩy CNNT phát triển, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho các hộ dân làm nghề, thời gian qua đã chú 
trọng thực hiện các giải pháp tạo lợi thế cạnh tranh 
cho các sản phẩm CNNT. Có thể kể đến những giải 
pháp như: Củng cố các thị trường tiêu thụ sản phẩm 
truyền thống, xúc tiến thương mại, du lịch, tạo thuận 
lợi cho các cơ sở sản xuất sản phẩm CNNT được tiếp 
cận, tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. 
Tạo điều kiện và khuyến khích các DN, cơ sở sản xuất 
CNNT tham gia các Hội chợ, Hội nghị kết nối cung 
cầu, thương mại điện tử để tìm kiếm, mở rộng thị 
trường tiêu thụ sản phẩm. 

Nhờ thực hiện có hiệu quả các giải pháp tạo lợi thế 
cạnh tranh, nên đến nay toàn huyện Thọ Xuân đã có 14 
sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP cấp tỉnh, 
trong đó có 01 sản phẩm 4 sao và 13 sản phẩm 3 sao. 
Nhiều sản phẩm được duy trì, phát triển, như: Bánh gai 
Tứ Trụ, xã Thọ Diên đã được UBND tỉnh công nhận 
là làng nghề truyền thống, Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn 
bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Huyện Nga Sơn cũng đang thực hiện các nhóm giải 
pháp phát triển ngành nghề TTCN, như: Đẩy mạnh thực 
hiện Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”, liên kết tìm 
đầu ra cho các sản phẩm từ nghề truyền thống; chú trọng 
đa dạng hóa mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, khôi 
phục, phát triển các làng nghề truyền thống theo chiều 
sâu gắn với việc xây dựng thương hiệu. Nhờ đó, huyện đã 
khôi phục, duy trì phát triển ổn định 23 làng nghề TTCN 
đã được tỉnh công nhận, trong đó có 20 làng nghề chiếu 
cói; có 8/11 DN duy trì phát triển ổn định nghề sản xuất, 
kinh doanh các mặt hàng từ cói và có khoảng 7.000 hộ 
dân trên địa bàn tham gia sản xuất TTCN. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục tạo lợi thế cạnh 
tranh cho các sản phẩm CNNT, các địa phương trong 
tỉnh Thanh Hoá sẽ chú trọng xác định sản phẩm mũi 
nhọn, quan tâm tới việc xây dựng, phát triển nhãn hiệu, 
thương hiệu cho sản phẩm. Thanh Hoá sẽ tiếp tục thực 
hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích 
đầu tư phát triển sản xuất, đẩy mạnh cải cách hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các DN hoạt động 
sản xuất, kinh doanh















 “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” là chương trình của 
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