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Ngày 12/7/2017, tại thành phố Huế, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Thừa Thiên 
Huế tổ chức Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ, kết quả hoạt động 
công nghiệp và thương mại của khu vực 6 tháng 
đầu năm 2017 được đánh giá là ổn định và có 
sự tăng trưởng, cụ thể: Giá trị sản xuất công 

nghiệp toàn vùng đạt 179.023 tỷ đồng, các tỉnh thành 
trong khu vực giá trị SXCN hầu hết đều tăng so với 
cùng kỳ, riêng Quảng Ngãi giảm 8%; tổng mức bán 
lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội của vùng đạt 
312.044 tỷ đồng, tăng 14,4%; kim ngạch xuất khẩu đạt 
4.160,6 triệu USD, tăng 18,6%; kim ngạch nhập khẩu 
đạt 1.849,3 triệu USD, giảm 17,3%.

 Để có được quả đó, các địa phương trong khu vực 
đã chủ động tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở 
rộng tìm kiếm khách hàng tại các thị trường mới, khai 
thác nhiều lợi thế hàng hóa Việt Nam được hưởng ưu 
đãi thuế quan do các Hiệp định Thương mại tự do song 
phương và đa phương mà Việt Nam đã ký kết; cơ sở hạ 
tầng phục vụ nhu cầu phát triển công nghiệp, thương 
mại được quan tâm đầu tư, cải thiện đáng kể. Công 
tác quản lý thị trường được chỉ đạo thường xuyên góp 
phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần ổn 
định thị trường…

Hướng đến mục tiêu 6 tháng cuối năm, khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên, ngành Công Thương 15 tỉnh, 
thành phố Vùng duyên hải MT-TN phấn đấu đạt được 
các chỉ tiêu cụ thể: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 

189.100 tỷ đồng, đưa giá trị sản xuất cả năm 2017 đạt 
368.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm đề ra; tổng 
mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 
phấn đấu đạt 317.000 tỷ đồng, đưa tổng mức bán lẻ 
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng cả năm 2017 
đạt 630.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; kim ngạch xuất 
khẩu phấn đấu đạt 3,7 tỷ USD, đưa tổng kim ngạch xuất 
khẩu cả năm 2017 đạt 7,6 tỷ USD, đạt 100% kế hoạch. 
Kim ngạch nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD, đưa tổng kim 
ngạch nhập khẩu cả năm 2017 đạt 3,7 tỷ USD.

Hội nghị đã nhận định, thảo luận và đi đến thống 
nhất một số quan điểm chỉ đạo để đạt được mục tiêu kế 
hoạch năm 2017, cụ thể: các Sở Công Thương cần tiếp 
tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia năm 2017, định hướng đến năm 2020. 
Tạo ra chuyển động tích cực trong hoạt động SXKD 
và thương mại toàn vùng. Chú trọng hợp tác về đầu 
tư, liên kết sản xuất, cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ 
sản phẩm giữa các doanh nghiệp trong vùng. Liên kết 
mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho người lao động 
tại các địa phương, phối hợp tốt trong triển khai, tăng 
cường mặt trận kiểm tra thị trường, chống buôn lậu.

Hội nghị nhất trí giao quyền đăng cai tổ chức Hội 
nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên năm 2018 cho sở Công Thương tỉnh Phú Yên 

VĂN THUẬN

Hội nghị ngành Công Thương khu vực miền Trung - Tây Nguyên:

Những chuyển động tích cực để 
chạm đích năm 2017

Quang cảnh Hội nghị ngành Công Thương khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên 2017

Trao cờ luân lưu tổ chức Hội nghị năm 2018 cho Sở Công Thương 
Phú Yên
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PV: Thưa ông, theo dự báo của Ngân hàng thế giới, 
tăng trưởng GDP cả năm 2017 của Việt Nam chỉ đạt 
khoảng 6,3%. Nếu kinh tế quý II đạt mức tăng trưởng 
hơn 6% và Việt Nam vẫn kiên định tăng trưởng cả năm 
đạt 6,7%  thì 6 tháng cuối năm phải đạt tăng trưởng 
GDP trên 8%. Theo ông, chúng ta có những dư địa nào 
để đạt được mục tiêu tăng trưởng này?

TS. NGUYỄN MINH PHONG: Rõ ràng việc tăng 
trưởng cuối năm là một thách thức thật sự, không dễ 
và không tự nhiên đến được. Ở góc độ khác, chúng tôi 
cho rằng, sẽ không quá khó, nếu coi tăng GDP là mục 
tiêu duy nhất. Nếu chỉ lấy tốc độ tăng GDP là thước đo 
thì chỉ đơn giản là tăng mạnh đầu tư công, tăng mạnh 
nợ công thì chúng ta sẽ có tốc độ tăng trưởng như ý 
muốn. Vấn đề là làm sao tăng trưởng 6,7% nhưng không 
tăng nợ công, không tăng nợ xấu, không tăng lạm phát, 
không hủy hoại môi trường, làm gia tăng tham ô, lạm 
dụng khác. Với tinh thần đấy, thì các dự địa có thể chỉ 
ra là chúng ta cần tăng đầu tư công. 5 tháng đầu năm 
mới giải ngân được 30% tổng kế hoạch đầu tư công, thì 
đây là tốc độ chậm. Thứ hai là dư địa của khu vực kinh 
tế tư nhân, phải coi khu vực tư nhân là động lực tăng 
trưởng chính. Thứ ba là tìm kiếm mở rộng cơ hội xuất 
khẩu, theo dự đoán của các tổ chức quốc tế là có sự tăng 
trưởng tốt hơn các năm trước. Chúng ta cũng phải khai 
thác các cơ hội từ hội nhập. Chúng ta cũng có cơ hội 
từ ứng dụng công nghệ cao cho lĩnh vực công nghiệp, 
nông nghiệp, dịch vụ… Đồng thời hình thành hiệu quả 

hơn chuỗi liên kết, chuỗi cung ứng để đáp ứng nhu cầu 
của thị trường. Ngoài ra, động lực về tinh thần, tổ chức, 
siết chặt kỷ luật cũng rất quan trọng.

PV: Một số chuyên gia cho rằng, cần đặt trọng tâm 
vào hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
bởi có rất nhiều dư địa cho tăng trưởng… Ông có đồng 
tình với quan điểm này không và vì sao? Giải pháp nào 
để thúc đẩy tăng trưởng hai đầu tàu kinh tế này?

TS. NGUYỄN MINH PHONG: Chúng tôi cũng rất 
đồng tình với quan điểm này, đơn giản, tính tổng về 
GDP của 2 thành phố này cũng chiếm 1/3 của cả nước, 
40% thu ngân sách, 50% tổng số doanh nghiệp của cả 
nước, trên 50% tổng thị trường tài chính cả nước. Đồng 
thời là những trung tâm về công nghiệp, công nghệ 
cao… đây là các điều kiện và động lực để đầu tư xúc 
tiến thương mại rất tốt. Những giải pháp cho hai thành 
phố này là cần khai thác cơ chế đặc thù, Hà Nội có 
Luật Thủ đô, TP. Hồ Chí Minh có Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về cơ chế đặc thù cho thành phố, để hai 
thành phố phải khai thác cao hơn nữa. Cần cải thiện 
môi trường đầu tư để tăng động lực tư nhân ở đây. Hai 
trung tâm này phải gia tăng hơn nữa vai trò là nguồn 
khoa học công nghệ cao, nguồn nhân lực cao, các dịch 
vụ công nghệ cao, cũng như là phát triển trung tâm 
du lịch, trung tâm tài chính, thương mại…, để từ đó 
là động lực tăng trưởng cho các khu vực, địa phương 
khác. Ngoài ra, cần khuyến khích hơn nữa vai trò của 
hai vùng này, phát huy vai trò trung tâm thương mại, 

Theo Tổng cục Thống kê, mức tăng trưởng GDP 6 tháng 
đầu năm 2017 chỉ đạt 5,73%. Để hoàn thành kế hoạch tăng 
trưởng năm 2017 là 6,7% thì tăng trưởng 6 tháng cuối năm 
phải đạt trên 7,4%. Đó là thách thức không hề nhỏ, bởi theo 
dự báo của Ngân hàng Thế giới, tăng trưởng GDP cả năm 
nay của Việt Nam chỉ đạt khoảng 6,3%. Giải pháp nào để 
đạt được tăng trưởng GDP năm 2017 như mong muốn? 
Phóng viên Nguyên Long có cuộc trao đổi với chuyên gia 
kinh tế, TS. Nguyễn Minh Phong về vấn đề này.

Dư địa tăng trưởng kinh tế 
và những vấn đề đặt ra trong 6 tháng 

cuối năm 2017

TS. NGUYỄN MINH PHONG 
Chuyên gia kinh tế
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trung tâm xúc tiến đầu tư cả trong và 
ngoài nước. Gắn kết giữa các doanh 
nghiệp để hình thành chuỗi cung ứng 
mới. Do vậy, việc phát triển mạnh mẽ 
của hai thành phố là cần thiết. 

PV: Ông nghĩ gì về đề xuất/kiến 
nghị của một số diễn giả khi cho 
rằng, thay vì chì chiết, chỉ trích, trách 
móc, sử dụng các biện pháp áp đặt, 
hành chính… phải nâng cao năng lực, 
tạo động lực, xây dựng động lực cho 
đội ngũ thực thi công vụ để thông 
qua đó giúp doanh nghiệp hoạt động 
tốt hơn, bởi suy cho cùng đây chính 
là lực lượng hỗ trợ cho doanh nghiệp 
và nền kinh tế?

TS. NGUYỄN MINH PHONG: 
Chúng ta không nên nặng nề quá về việc bắt lỗi ai 
đó vì không đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 6,7%, quan 
trọng là phải tạo động lực tăng trưởng bền vững để 
hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, đặc biệt động lực từ 
thể chế, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức trực tiếp 
quản lý kinh tế, doanh nghiệp… Rõ ràng, doanh nghiệp 
Việt đang chịu gánh năng về thể chế, chi phí… Những 
yếu tố đầu vào như là tài chính thì khá tốt rồi nhưng 
thể chế hay là chi phí mặc định, không chính thức 
được mặc định là chính thức thì chiếm rất cao. Vì thế, 
đòi hỏi quyết tâm cao, phải biến thành hành động của 
Chính phủ, các bộ, các ngành, các địa phương thì mới 
ra được. Đương nhiên, cũng cần vai trò hợp tác cùng 
các doanh nghiệp cũng cần thiết, doanh nghiệp cố tình 
làm hỏng đội ngũ cán bộ thì cũng cần bắt lỗi. 

PV: Nhiều quan điểm khẳng định, vẫn còn quá 
nhiều điều kiện kinh doanh gây khó khăn cho doanh 
nghiệp. Do đó, đến năm 2020 phải bãi bỏ ít nhất 50% 
số điều kiện kinh doanh hiện hành. Theo ông, liệu có 
làm được không và nếu làm được thì sẽ có tác động 
như thế nào tới nền kinh tế?

TS. NGUYỄN MINH PHONG: Chúng ta đang có 
xu hướng thị trường hóa, phối hợp giữa Nhà nước và 
thị trường hài hòa nhất, chúng ta có quyết tâm rất cao 
cải cách hành chính. Trên thực tế thì chúng ta cũng 
bớt được rất nhiều rào cản, tự do hóa hoạt động kinh 
doanh, bớt được hơn một nửa điều kiện kinh doanh 
trong thời gian qua, nhưng vẫn còn những điều kiện 
kinh doanh không cần thiết. Giảm các thủ tục thì cũng 
phải giảm chi phí mặc định.

PV: Thưa TS. Nguyễn Minh Phong, câu hỏi được 
đại diện Ban kinh tế Trung ương đặt ra cho các diễn 

giả, khách mời tại Diễn đàn kinh tế Việt Nam 2017, 
rằng: Có giải pháp nào khác để không cần tăng cường 
tiêu thụ các loại khoáng sản tồn kho và khai thác thêm 
1 triệu tấn dầu thô, 2 triệu tấn than đá mà vẫn đạt mục 
tiêu tăng trưởng GDP cả năm đạt 6,7% không? 

TS. NGUYỄN MINH PHONG: Chắc chắn là có, 
chúng ta phải lưu ý rằng, vai trò tỷ trọng của các ngành 
khai khoáng thì đang giảm rất mạnh, dầu mỏ như năm 
ngoái chúng ta dự liệu đóng góp 10% tổng thu ngân 
sách nhưng trên thực tế thì chỉ 5% thôi. Năm nay, 
chúng ta phải khai thác 1 triệu tấn dầu mỏ để duy trì 
tăng trưởng trong bối cảnh giá dầu có thể lên. Những 
dư địa để phát triển kinh tế như giải ngân đầu tư công, 
khu vực tư nhân, công nghệ cao hay những chuỗi liên 
kết cung ứng, mở rộng xuất khẩu… Những động lực 
này nếu làm tốt thì chúng ta có được động lực tăng 
trưởng bền vững.

PV: Cảnh báo những điểm lưu ý của ông trong việc 
thực hiện các giải pháp đảm bảo mục tiêu tăng trưởng 
gắn với ổn định vĩ mô không?

TS. NGUYỄN MINH PHONG: Tôi cho rằng, trước 
hết cần phải có cơ sở pháp lý, cơ sở pháp lý này phải 
phù hợp với thị trường, phù hợp với hội nhập và mang 
tính pháp chế. Phải thực sự coi trọng công tác cán bộ, 
coi trọng trách nhiệm năng lực và không bắt lỗi. Phải 
thực sự coi trọng khu vực kinh tế tư nhân như động 
lực tăng trưởng chính, phải mạnh mẽ hơn những hoạt 
động về thông tin, hỗ trợ thị trường, hài hòa các lợi ích 
và tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

PV: Xin cảm ơn TS. Nguyễn Minh Phong về cuộc 
trao đổi này.

NGUYÊN LONG (thực hiện)

Ảnh minh họa.
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Ngành Dệt May Việt Nam vừa trải qua “cơn bĩ cực” trong hoàn cảnh TPP không được thực 
thi. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm 2017, trước vô vàn khó khăn nhưng bằng sự cố gắng đổi 
mới và những nỗ lực để cải thiện tình hình, Dệt May Việt Nam nói chung và Tập đoàn Dệt 
May Việt Nam (Vinatex) nói riêng vẫn “tỏa sáng” với kết quả xuất khẩu tương đối khả quan.

Là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của 
Việt Nam, ngành Dệt May chiếm khoảng 16% 
kim ngạch xuất khẩu cả nước, đóng góp trên 
10% giá trị sản xuất công nghiệp... Năm 2016, 

cả nước có trên 6.000 doanh nghiệp dệt may với trên 
2,5 triệu lao động, trong đó các doanh nghiệp may có 
khoảng 4.424 doanh nghiệp, chiếm khoảng 73% tổng số 
doanh nghiệp trong ngành.

Trên thực tế, ngành Dệt May nói chung và Vinatex 
nói riêng đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, 

trước tiên do thách thức từ bên ngoài như việc Trung 
Quốc được coi là đối thủ cạnh tranh nặng ký với dệt 
may Việt Nam bởi quy mô sản xuất lớn, giá thành 
thấp, nhất là về nguồn lực, Trung Quốc giành lợi thế 
theo quy mô. Ngoài ra, trước xu thế hội nhập, việc 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu là mục tiêu lớn. 
Chuỗi cung ứng toàn cầu đòi hỏi các bước đáp ứng tốt 
nhất cả về chất lượng, giá cả và thời gian giao hàng. 
Hiện nay, chỉ có một số doanh nghiệp may đã đủ điều 
kiện tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tuy nhiên 

HOA NGUYỄN

Ngành Dệt May Việt Nam đang tăng trưởng vững mạnh

Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

và quyết tâm đổi mới 
trong thời kỳ hội nhập
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thị phần không nhiều, dẫn tới việc thiếu sự cạnh tranh 
và ổn định lao động, thiếu sự thu hút đối với người 
lao động. Ngoài ra, còn gây ra sự cạnh tranh gay gắt, 
giành giật khách hàng không lành mạnh giữa các doanh 
nghiệp trong nước và giữa doanh nghiệp Việt Nam với 
doanh nghiệp FDI. 

Thêm vào đó, công nghiệp phụ trợ dệt may chưa 
phát triển. Tình trạng “Nút thắt cổ chai” tại công đoạn 
dệt, nhuộm vải không đủ phục vụ may bởi trên 70% 
vải là nhập khẩu, tạo ra sự phát triển mất cân đối. Các 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam hầu hết có quy mô 
vừa và nhỏ và với khả năng tiếp cận thị trường còn hạn 
chế, nếu không liên kết với một số doanh nghiệp lớn 
thì những doanh nghiệp này cũng khó tồn tại, chưa 
nói tới việc cạnh tranh quốc tế. Thực trạng hàng nhập 
lậu tràn lan trên thị trường, gây khó khăn cho doanh 
nghiệp nội địa cũng là yếu tố ảnh hưởng làm cho ngành 
Dệt May trong nước gặp nhiều hạn chế…

Khó khăn là vậy, thế nhưng từ tháng 1/2017 đến 
nay, ngành Dệt May Việt Nam vẫn đạt tăng trưởng 
xuất khẩu 2 con số. Cụ thể, tổng kim ngạch xuất khẩu 
dệt may Việt Nam 6 tháng đầu năm 2017 ước đạt 14,2 
tỷ USD, tăng 10,6% và cao hơn so với mức tăng 6,1% 
của cùng kỳ năm 2016. Đóng góp cho sự tăng trưởng 
cao chủ yếu nhờ xuất khẩu xơ, sợi trong vòng 6 tháng 
đạt 1,69 tỷ USD, tăng 27,4% so với cùng kỳ; kim ngạch 
xuất khẩu hàng may mặc đạt 11,84 tỷ USD, tăng 9,1%, 
cao hơn mức tăng 6,4% của cùng kỳ năm 2016. Đây là 
nỗ lực đáng ghi nhận của ngành Dệt May trong bối 
cảnh tình hình kinh tế thế giới vẫn bất ổn và tình hình 
dệt may thế giới không khả quan. 

Là “cánh chim đầu đàn” và cũng là đơn vị nòng cốt 
của ngành Dệt May Việt Nam, Vinatex luôn phấn đấu 
tăng trưởng vững mạnh trên tất cả các phương diện, 
bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp quản 

lý nhằm giữ vững thị trường truyền thống, phát triển 
thêm thị trường mới; Vinatex còn mạnh dạn áp dụng 
những giải pháp quản lý tiên tiến để tăng nhanh hiệu 
quả SXKD vì đó là yếu tố sống còn... Sáu tháng đầu 
năm 2017, doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 20.355 tỷ 
đồng, đạt 44,8 % kế hoạch năm, tăng 12,3% so với cùng 
kỳ năm 2016; dự báo cả năm 2017 ước thực hiện 45.556 
tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch năm, tăng 10.7% so với 
cùng kỳ năm 2016. Kim ngạch xuất khẩu thực hiện ước 
tính 1.266 triệu USD đạt 44,5% kế hoạch năm, tăng 
10,7% so với cùng kỳ năm 2016; dự báo cả năm đạt 
khoảng 2.780 triệu USD đạt 100,8% kế hoạch năm, tăng 
11,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong buổi làm việc giữa Tổ công tác Chính phủ 
với Tập đoàn Dệt May Việt Nam do Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng là Trưởng đoàn vào ngày 
20/6, Bộ trưởng cho rằng Vinatex đã có sự phát triển 
rất tốt về thị trường, tạo việc làm cho người lao động. 
"Vừa rồi Thủ tướng đi Mỹ, khi vào gian hàng của Ivan-
ka Trump, con gái Tổng thống Donal Trump có thấy 
bán hàng "Made in Vietnam” nhưng nếu không xem 
tem, mác thì nghĩ là hàng sản xuất ở châu Âu chứ 
không ai nghĩ sản xuất ở Việt Nam... Hay khi sang 
Nhật, Thủ tướng tới Osaka vào thăm siêu thị Aeon 
của Nhật, gian hàng may mặc bán nhiều hàng “Made 
in Vietnam”, thậm chí, có ông Tổng thống sang Việt 
Nam còn mua 2 tải quần áo của May 10 vì rẻ quá, đẹp 
quá”. Bộ trưởng dẫn chứng và cho rằng hàng dệt may 
Việt Nam đã chinh phục những thị trường rất khó tính, 
quan trọng như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Tại Đại hội cổ đông thường niên của Vinatex năm 
2017 được tổ chức mới đây, ông Lê Tiến Trường - Tổng 
giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam khẳng định: 
Con đường duy nhất của Vinatex nói riêng và Dệt May 
Việt Nam nói chung là phải tăng được thị phần, lấy 
được khách hàng của các quốc gia dệt may khác. Muốn 
được như vậy, thì Vinatex buộc mình đứng trước áp 
lực đổi mới công nghệ. Phải đổi mới công nghệ càng 
sớm càng tốt, dù phải thắt lưng buộc bụng và giai đoạn 
2017-2020 là phải thắt lưng buộc bụng để đầu tư mạnh 
vào công nghệ.

Trước những yếu tố ảnh hưởng tới sự phát triển 
của ngành Dệt May Việt Nam thì những nỗ lực để cải 
thiện tình hình nhằm tạo nên một diện mạo mới cho 
ngành Dệt May trở lên cần thiết hơn bao giờ hết. Là 
đơn vị chủ chốt của ngành, Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam quyết tâm nâng cao năng lực quản lý và quản 
trị doanh nghiệp theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, 
đổi mới mạnh mẽ hơn để phát triển và hội nhập nhằm 
phấn đấu trở thành một tập đoàn quy mô trong khu 
vực và quốc tế 



Giải tỏa nút giao thông vào sân bay Tân Sơn Nhất: 

LỢI CẢ ĐÔI ĐƯỜNG

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình

Ngày 03/7/2017, Sở Giao thông vận tải, 
Khu Quản lý giao thông đô thị số 1, 
Khu Quản lý giao thông đô thị số 3 long 
trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình 

xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Trường Sơn - 
đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành Đai ngoài và 
thông xe giai đoạn 1 công trình xây dựng cầu vượt 
tại nút giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm để đưa 
vào khai thác, sử dụng. Đây là những công trình giao 
thông trọng điểm nằm trong chương trình đột phá về 
giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông đã 
được thông qua tại Đại hội Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh 
lần thứ X nhiệm kỳ 2015 -2020. 

Tới dự có các ông Lê Văn Khoa - Ủy viên Ban 
Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố; Bùi Xuân Cường - Ủy viên UBND TP, Bí 
thư, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; cùng đông đảo 
đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban ngành Thành phố, 
các Ban Quản lý, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân 
địa phương.

Công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao đường 
Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành 

Đai ngoài và công trình xây dựng cầu vượt tại nút giao 
Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm là các công trình 
thực hiện theo lệnh khẩn cấp của Thủ tướng Chính 
phủ tại văn bản số 2092/TTg - KTN ngày 21/11/2016 về 
cơ chế đặc thù đầu tư xây dựng một số công trình cấp 
bách, nhằm giảm ùn tắc giao thông tại khu vực sân bay 
Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Việc đưa 2 
công trình này vào khai thác sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
trong việc tổ chức giao thông khu vực, giúp cho việc 
kết nối giao thông giữa sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất 
với các tuyến đường xung quanh được thuận lợi hơn. 
Đồng thời, nâng cao hiệu quả khai thác của trục đường 
Phạm Văn Đồng - Bạch Đằng - Hồng Hà - Trường Sơn.

1. Quy mô Công trình cầu vượt nút giao đường 
Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành 
đai ngoài, gồm: 

+ Cầu được xây dựng dạng cầu vượt chữ “Y” gồm 
2 nhánh:

+ Nhánh 1 từ đường Trường Sơn đi ga Quốc tế: 
chiều dài 303,80m; bề rộng cầu trên đường Trường Sơn 
rộng 10,75m đáp ứng 3 làn xe lưu thông, nhánh vào ga 
Quốc tế rộng 7,50m đáp ứng 2 làn xe lưu thông.

TRUNG TRỰC
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+ Nhánh 2 từ giao với nhánh 1 rẽ vào ga Quốc 
nội: chiều dài 153,80m, bề rộng 7,50m đáp ứng 2 làn 
xe lưu thông.

+ Cầu gồm 11 nhịp dầm hộp thép liên hợp bản mặt 
cầu BTCT, tải trọng thiết kế 0,5HL-93, vận tốc thiết kế 
30 km/h. Móng cầu sử dụng cọc ống BTCT dự ứng lực 
đường kính D = 0,5m.

+ Chi phí xây dựng khoảng 170 tỷ đồng;

2. Quy mô Công trình xây dựng cầu vượt tại nút 
giao Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm giai đoạn 1 
thông xe nhánh Hoàng Minh Giám - Nguyễn Thái Sơn:  

+ Chiều dài nhánh Hoàng Minh Giám - Nguyễn 
Thái Sơn là 362,82m, bề rộng thông xe giai đoạn I trên 
đường Hoàng Minh Giám là 6,5m đáp ứng 1 làn xe hỗn 
hợp; bề rộng cầu trên đường Nguyễn Thái Sơn là 9,5m 
đáp ứng 1 làn xe cơ giới và 1 làn xe hỗn hợp. Kết cấu 
nhánh cầu gồm 19 dầm hộp thép liên hợp bản mặt cầu 
BTCT, tải trọng thiết kế 0,5HL-93, vận tốc thiết kế 40 
km/h. Móng mố trụ cầu sử dụng cọc khoan nhồi BTCT 
đường kính D = 1,2m. 

+ Chi phí xây dựng nhánh Hoàng Minh Giám - 
Nguyễn Thái Sơn  khoảng 200 tỷ đồng. 

Đối với 02 nhánh cầu còn lại Nguyễn Kiệm - Hoàng 
Minh Giám, Nguyễn Kiệm  -  Nguyễn Thái Sơn, sẽ tiếp 
tục đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành 
trong thời gian sớm nhất.

Được biết, ngay từ khi có chủ trương phải đẩy 
nhanh vượt tiến độ thực hiện dự án, Chủ đầu tư - Khu 
Quản lý Giao thông đô thị số 1 nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Thành uỷ, UBND 
thành phố, Sở GTVT và các Sở, Ban ngành liên quan… 
nên đã sớm hoàn tất các thủ tục cần thiết để chính 
thức khởi công công trình ngày 25/02/2017 theo kế 
hoạch đề ra. Trong quá trình thi công, việc tổ chức 
giao thông thông suốt được đặt lên hàng đầu, công tác 
đảm bảo an toàn cho người và các công trình hạ tầng 
kỹ thuật quan trọng (như ống cấp nước, cáp điện trung, 

hạ thế, cáp thông tin, viễn thông…), được quan tâm sâu 
sát, do đó trong suốt thời gian thi công công trình luôn 
đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông, vệ sinh 
môi trường khu vực.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc sớm đưa 
công trình vào khai thác sẽ tăng hiệu quả đầu tư dự án, 
tăng hiệu quả xã hội, Chủ đầu tư và các đơn vị Tư vấn 
thiết kế, Tư vấn giám sát, Nhà thầu thi công đã cùng 
nhau phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả để nhanh chóng 
giải quyết, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, thi 
công 3 ca kể cả những ngày lễ, áp dụng các biện pháp 
thi công hợp lý để rút ngắn tiến độ thi công công trình.

Với quyết tâm cao, cùng sự hỗ trợ, chia sẻ của 
người dân và sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo 
Thành ủy, UBND thành phố, Sở GTVT, các Sở, ngành 
liên quan và chính quyền địa phương, sau 04 tháng 
thi công quyết liệt, đến nay công trình đã hoàn thành 
vượt tiến độ 02 tháng, có chất lượng, thẩm mỹ đạt yêu 
cầu quy định. Đây cũng là một thành tích đáng khích 
lệ trong lĩnh vực xây dựng cầu đường của ngành Giao 
thông Thành phố, ngoài việc giải tỏa nút nghẽn giao 
thông vào sân bay Tân Sơn Nhất, thì từ đây đội ngũ 
cán bộ, công nhân cũng đã tích luỹ được nhiều kinh 
nghiệm trong công tác quản lý, thiết kế, thi công, giám 
sát để từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
ngành trong giai đoạn sắp tới 

Thông xe nút giao thông Trường Sơn - đường Tân Sơn Nhất - 
Bình Lợi - Vành Đai

Phối cảnh cầu chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn- Nguyễn Kiệm.

CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 11
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PV: Là một trong những ngành có nhiều lao động 
nhất, ông có thể cho biết trong thời gian qua, hoạt 
động của Công đoàn DMVN đã tập trung vào những 
vấn đề gì? 

ÔNG LÊ NHO THƯỚNG: Thực hiện nghị quyết của 
Tổng Liên đoàn Lao động VN, trong những năm qua, 
hoạt động công đoàn (CĐ) tập trung hướng về cơ sở là 
chủ yếu, với các chương trình: Tuyên truyền giáo dục, 
nâng cao kĩ năng về đàm phán, thương lượng cho đội 
ngũ cán bộ đoàn viên; Kí kết các thỏa ước lao động tập 
thể, tập trung đào tạo nâng cao trình độ kĩ năng đàm 
phán, thương thuyết với người sử dụng lao động để khi 
đưa ra kí kết sẽ có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ 
so với quy định. Sau khi chấm điểm, đơn vị nào càng 
có nhiều điều khoản có lợi cho NLĐ nhất thì điểm sẽ 
càng cao, việc làm này là cơ sở để đánh giá, phân loại 
tổ chức công đoàn và cán bộ công đoàn hàng năm. Vì 
thế, trong những năm qua, chất lượng các hoạt động 
của tổ chức CĐ cơ sở và đội ngũ cán bộ CĐ cũng được 
nâng lên, qua đó khẳng định được vai trò, vị thế của 
tổ chức CĐ trong doanh nghiệp, cũng như uy tín, độ 
tin cậy đối với NLĐ, đoàn viên với tổ chức CĐ. Nhờ 
đó, trong những năm qua, các DN thuộc CĐDMVN 
có tỷ lệ lao động biến động rất thấp so với bình quân 
chung của ngành, chỉ khoảng 8-10%. Có được kết quả 
đó chính là nhờ sự phối hợp đồng hành giữa CĐ với 

chuyên môn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho 
NLĐ tại DN, đây là điều quan trọng nhất, bởi CĐ xác 
định DN muốn tồn tại, phát triển thì chế độ, chính 
sách với NLĐ phải được đảm bảo, CĐ phải đồng hành 
cùng DN và chuyên môn để tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc của DN nhằm tạo được nhiều công ăn, việc 
làm cho NLĐ. Bên cạnh đó, CĐ còn phối hợp cùng 
chuyên môn tổ chức các phong trào với phương châm 
phong trào phải có hiệu quả.

PV: Vậy hiệu quả mà tổ chức CĐ ngành DMVN 
đem lại cho NLĐ được thể hiện cụ thể như thế nào, 
thưa ông?

ÔNG LÊ NHO THƯỚNG: Theo báo cáo tổng 
kết 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 4 của 
CĐDMVN, nếu như năm 2013, thu nhập bình quân của 
các DN thuộc CĐDM chỉ đạt 4,7 triệu đồng/người/
tháng thì năm 2017 đạt 6,8 triệu đồng/người/tháng, so 
với các ngành khác đây không phải là mức thu nhập 
cao nhưng quan hệ giữa người sử dụng lao động và 
NLĐ được hài hòa, việc làm, đời sống của NLĐ ổn định 
và từng bước phát triển, đó là những điều mà trong 
những năm vừa qua CĐ đã làm được.

Bên cạnh đó, trên cơ sở có sự tham gia vào tổ chức 
CĐ, trách nhiệm của người sử dụng lao động với NLĐ 
cũng được nâng lên, đã tạo được sự gắn bó với NLĐ, 

Dệt May là một ngành đặc thù với tỷ lệ lao động nữ chiếm 70%. Hiện 
nay, Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN) đang quản lý trực 
tiếp 119 công đoàn, với tổng số 132.000 lao động, trong đó có 124.000 
đoàn viên công đoàn. Xác định vai trò là điểm tựa cho người lao động 
(NLĐ), trong những năm qua, CĐDMVN luôn chú trọng làm tốt 
việc chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của 
NLĐ, xây dựng đội ngũ người lao động dệt may chuyên tâm, gắn bó, 
đoàn kết, hiệu quả, góp phần cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành. 
Nhân dịp kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 
(28/7/1929 – 28/7/2017), phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng đã có cuộc trao đổi với ông Lê Nho Thướng – Ủy viên BCH Tổng 
liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn DMVN.

Ông LÊ NHO THƯỚNG 
Chủ tịch Công đoàn Dệt May VN

Công đoàn Dệt May Việt Nam: 

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh 
là chỗ dựa tin cậy của người lao động
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ngoài việc đảm bảo thu nhập, DN cũng thường xuyên 
đào tạo để nâng cao tay nghề cho NLĐ. Cụ thể, trong 
4 năm vừa qua có gần 112 nghìn lượt công nhân lao 
động được đào tạo nâng cao trình độ, tay nghề, vì thế 
trình độ tay nghề của NLĐ được nâng lên, các quy 
định của pháp luật được người sử dụng lao động thực 
hiện tốt. Trong khoảng 3 năm trở lại đây, có 17 lượt 
DN trong hệ thống CĐDM được vinh danh là DN vì 
NLĐ (đánh giá của Tổng Liên đoàn Lao động VN phối 
hợp cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam), trong 
đó riêng CĐDM có 4/15 DN 3 năm liền được vinh danh 
đó là: Tổng công ty May 10, Công ty CP Dệt - May 
Huế, Tổng công ty CP Dệt may Hòa Thọ, Tổng công 
ty May Hưng Yên. Năm 2016, ngành Dệt May có 7 DN 
(chiếm hơn 10% DN vì NLĐ) được vinh danh vì NLĐ 
trên tổng số 60 DN trong cả nước. Điều đó thể hiện sự 
phối hợp giữa tổ chức CĐ với cơ quan chuyên môn, 
đã tạo sự gắn kết giữa NLĐ với DN để chăm lo tốt đời 
sống, bảo vệ quyền lợi cho NLĐ.

PV: Thưa ông, bên cạnh việc NLĐ được đào tạo 
để nâng cao trình độ, tay nghề thì còn có hình thức 
gì khác?

ÔNG LÊ NHO THƯỚNG: Vừa qua, nhân dịp kỷ 
niệm 20 năm ngày thành lập CĐDM và Tập đoàn 
DMVN Vinatex đã tổ chức cuộc thi thợ giỏi trong 
toàn ngành. Hình thức thi được tổ chức khác so với 4 
lần thi trước. Cụ thể, nếu như ở các lần thi trước sẽ tổ 
chức theo hình thức 1 người thợ may hoàn thiện 01 sản 
phẩm, thì lần này được tổ chức theo nhóm, mỗi nhóm 
bao gồm 5 người sẽ phải may hoàn thiện 20 sản phẩm 
trong khoảng thời gian quy định. Hình thức thi này sẽ 
giúp nâng cao được kĩ năng của người điều hành công 
việc và chất lượng tay nghề của người thợ trong các 
dây chuyền. Thông qua cuộc thi sẽ phát hiện những 
chỗ yếu và thiếu của người điều hành chuyền, trên cơ 
sở đó Tập đoàn sẽ phối hợp với Công đoàn đào tạo để 
nâng cao trình độ, đáp ứng được yêu cầu đề ra. 

PV: Trong cơ chế hội nhập ngày càng sâu rộng vào 
sân chơi toàn cầu, tổ chức CĐDM sẽ làm gì để NLĐ 
trong ngành tiếp tục có việc làm và thu nhập ổn định, 
thưa ông?

ÔNG LÊ NHO THƯỚNG: Năm 2016 là năm mà sức 
mua ở thị trường Mỹ giảm hơn 4%, nhưng xuất khẩu 
DM của Việt Nam vào thị trường Mỹ vẫn tăng khoảng 
4,6%. Điều đó khẳng định chất lượng hàng dệt may 
VN cũng như sự tin tưởng của khách hàng với các nhà 
sản xuất VN và khả năng tổ chức sản xuất cũng như 
tiến độ giao hàng của VN luôn đảm bảo được yêu cầu 
khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2017, theo báo cáo 
của Vinatex, tăng trưởng xuất khẩu của DMVN đạt 
gần 11%, hầu hết DN thuộc hệ thống CĐDM đã kí đủ 
các đơn hàng xuất khẩu cho cả năm, thấp nhất các đơn 
vị cũng đã ký đến hết tháng 9.

Ngoài phát triển về xuất khẩu thì ngành DMVN 
cũng đẩy mạnh tiêu thụ trong thị trường nội địa với tỷ 
lệ nội địa hóa của ngành hiện chiếm khoảng gần 60%. 
Để hưởng ứng chương trình “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”, tháng 3 vừa qua, Tổng Liên 
đoàn Lao động VN cũng đã tổ chức kí kết Thỏa thuận 
hợp tác với 9 Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước về 
việc thực hiện ưu đãi cho cán bộ công đoàn, đoàn viên, 
trong đó có hàng của ngành Dệt May. Theo nội dung 
các Thỏa thuận hợp tác, những người có thẻ đoàn viên 
thuộc ngành, hoặc ngoài ngành Dệt May khi mua hàng 
trong các cửa hàng của các DNDM đều được giảm 
10%; Nếu mua theo giấy giới thiệu của tổ chức CĐ 
để tặng cho hội nghị, hội thảo của hệ thống CĐ thì sẽ 
được giảm ít nhất là 15%. Chương trình hiện vẫn đang 
được triển khai, thông qua chương trình này sẽ đẩy 
được sức mua của người tiêu dùng với các sản phẩm 
dệt may của Việt Nam. 

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

NGUYỄN HOA (thực hiện)

Công nhân đang sản xuất ở Xí nghiệp Veston Hưng Hà, Thái Bình (Tổng công ty May 10)
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Theo thống kê sơ bộ, trong số các doanh 
nghiệp (DN) đang hoạt động trên cả nước 
thì có tới 95% là DNNVV. Đây là khối DN 
có mặt ở tất cả các lĩnh vực, từ nông, lâm 

nghiệp, thủy sản, công nghiệp xây dựng đến thương 
mại, dịch vụ, du lịch... Với tỷ lệ rất lớn như vậy thì sự 
đóng góp vào phát triển kinh tế đất nước của bộ phận 
DN này là không hề nhỏ. Tuy nhiên, đây lại là bộ phận 
gặp nhiều khó khăn nhất. Theo chia sẻ của các DN thì 
rào cản cũng như mong muốn lớn nhất của các DN là 
nguồn vốn, hiện nay, các DN vẫn chưa tiếp cận được 
với nguồn vốn  giá rẻ, vì vậy, việc đầu tư máy móc thiết 
bị gặp rất nhiều khó khăn, điều này làm cho DN đuối 
sức trong xu thế cạnh tranh và hội nhập. 

Ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng Ban Pháp chế VCCI 
cho rằng, nguyên nhân chủ yếu là do áp lực từ việc 
bắt buộc có tài sản thế chấp, thủ tục vay vốn phiền 
hà... mà DNNVV phải gánh chịu đều cao hơn DN 
lớn. DNNVV đang thiếu vốn trong khi việc triển khai 
quỹ bảo lãnh tín dụng lại chậm và chưa đều khắp 
dẫn đến hầu hết DN đang tự thân vận động. Cũng 
theo khảo sát của VCCI, DNNVV phải chi trả các chi 
phí không chính thức lên đến 10% doanh thu trung 
bình của một năm. Bên cạnh đó, nhiều chính sách về 
sản xuất kinh doanh cũng còn gây khó khăn cho DN, 
việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật của các 
bộ, ngành, địa phương trong phân bổ nguồn lực, môi 
trường đầu tư chưa thực sự bình đẳng và có sự phân 
biệt giữa các loại hình DN. Thống kê cũng cho thấy, 
hiện cả nước có khoảng hơn 600 nghìn DNNVV, khối 
này đóng góp khoảng 40% - 50% GDP, 33% vào tổng 
thu ngân sách và tạo ra trên 60% việc làm..., thế nhưng 
DNNVV lại đang ở tình trạng “đói, khát” nhiều thứ. 

Thời gian qua đã có nhiều hình thức hỗ trợ DN-
NVV nhưng khâu triển khai đều rất chậm và hiệu quả 
đến với DN là rất thấp. Trong Dự thảo kế hoạch của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về Dự án Luật hỗ trợ DNNVV gửi 
Chính phủ đã chỉ ra những hạn chế bất cập trong việc 
triển khai chính sách hỗ trợ DNNVV đó là: Hơn 80% 
các chương trình, chính sách hỗ trợ DNNVV không có 
đánh giá kết quả hỗ trợ và tác động đối với DN. Bên 
cạnh đó, một số chính sách có nội dung chưa thực thế, 
hình thức thực hiện như: Hỗ trợ thông tin, tư vấn trực 
tuyến, đào tạo, hỗ trợ nguồn nhân lực cho DNNVV… 
chưa phù hợp. Trước thực trạng này việc tìm ra các giải 
pháp hỗ trợ DNNVV vượt qua khó khăn, phát triển 
bền vững, đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển kinh 
tế đất nước là đòi hỏi cấp thiết hiện nay.

Ở các quốc gia phát triển, công tác hỗ trợ DN-
NVV được xem như một nhiệm vụ trọng tâm và được 
các quốc gia này luật hóa từ hàng chục năm trước. Cụ 
thể, Mỹ ban hành Luật DN Nhỏ vào năm 1953; Nga 
ban hành Luật Phát triển DN nhỏ năm 2008; Nhật 
Bản đã ban hành Luật cơ bản về DNNVV vào năm 
1963; Hàn Quốc đã có Luật DNNVV vào năm 1966. 
Nhìn gần hơn, tại các quốc gia trong khu vực Asean 
như Thái Lan đã ban hành Luật hỗ trợ DNNVV vào 
năm 2000, hay Indonesia đã ban hành Luật DN Nhỏ 
vào năm 1995… 

So sánh với các nước, ông Hồ Sỹ Hùng - Cục 
trưởng Cục Phát triển DN, Bộ Kế hoạch & Đầu tư cho 
rằng, khoảng cách giữa Việt Nam với các nước là rất 
lớn. Đến thời điểm hiện nay, các nguồn lực và sự quan 
tâm đến hỗ trợ DNVVN của Việt Nam là chưa cao, 
do vậy, việc tiếp cận của các DNNVV đến các khoản 
hỗ trợ này chưa nhiều. 

Với tỷ lệ 410/442 phiếu tán thành, sáng ngày 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 
và vừa đã chính thức được Quốc hội thông qua. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một luật 
riêng về vấn đề này và được cộng đồng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt Nam 
đặt nhiều kỳ vọng sẽ tạo kênh hỗ trợ hiệu quả. 

ĐỘNG LỰC TẠO SỰ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ
cho cộng đồng các doanh nghiệp 

QUỲNH ANH

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: 



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 15

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

 Đứng trước khó khăn của DNNVV trong nước, 
vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật hỗ trợ DNNVV. 
Đây được được kỳ vọng sẽ mang lại những giải pháp 
thiết thực và cụ thể, nhằm hỗ trợ nhiều hơn cho sự 
phát triển của khối DN này. Luật bao gồm 4 chương và 
35 điều, trong đó quy định tiêu chí xác định DNNVV 
bao gồm DN siêu nhỏ, DN nhỏ và DN vừa, có số lao 
động tham gia BHXH bình quân của năm trước liền kề 
không quá 200 người và đáp ứng một trong hai tiêu chí 
là có tổng nguồn vốn của năm trước liền kề không quá 
100 tỉ đồng, doanh thu của năm trước liền kề không 
quá 300 tỉ đồng…

Luật này cũng quy định nguyên tắc hỗ trợ DN-
NVV là phải tôn trọng quy luật thị trường, không vi 
phạm điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 
Nhà nước sẽ hỗ trợ DNNVV có trọng tâm, có thời 
hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân 
đối nguồn lực nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế trong từng thời kỳ, đảm bảo 
công khai, minh bạch về nội dung, đối tượng, trình 
tự, thủ tục, nguồn lực, mức hỗ trợ và kết quả thực 
hiện… Nguồn vốn hỗ trợ các DNNVV bao gồm vốn 
tín dụng có hỗ trợ của Nhà nước; Nguồn vốn hỗ trợ 
từ ngân sách Nhà nước; Nguồn vốn từ các tổ chức 

cá nhân trong và ngoài nước. Luật cũng quy định 
thuế suất, thuế thu nhập DN thấp hơn mức thuế suất 
thông thường áp dụng cho DN nếu đáp ứng tiêu chí 
theo quy định của pháp luật về thuế tiêu thụ DN, với 
chính sách này, cộng đồng DN cho rằng sẽ có một 
số tiền bổ sung vào nguồn vốn tự có để đầu tư sản 
xuất kinh doanh.

Có thể nói Luật hỗ trợ DNNVV ra đời nhằm đảm 
bảo sự bình đẳng giữa tất cả các loại hình sở hữu và quy 
mô DN, không để các DNNVV mất cơ hội và quyền 
lợi trong kinh doanh, từ đó có những giải pháp cụ thể 
để cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục 
hành chính và phân chia các điều kiện kinh doanh hợp 
lý, góp phần đảm bảo cho các DN hoạt động hiệu quả, 
đóng góp vào sự phát triển kinh tế Việt Nam. Tuy 
nhiên, để luật có thể đi vào cuộc sống thì vai trò của 
các cơ quan quản lý Nhà nước, trong đó có các Hiệp 
hội DN là rất quan trọng. Hiệp hội cần phối hợp với 
các sở, ban ngành tổ chức các chương trình đào tạo, 
huấn luyện nhằm phổ biến Luật đến với các DN. Đồng 
thời, sau khi Luật được đi vào áp dụng, Hiệp hội cũng 
cần có những phân tích, đánh giá định kỳ hàng năm để 
tổng hợp và đưa ra ý kiến đóng góp để bộ luật có thể 
đi vào cuộc sống 

Luật Hỗ trợ DNNVV được kỳ vọng là động lực tạo sự phát triển mạnh mẽ cho các DNNVV.



kỳ vọng gì với Lọc dầu Dung Quất mở rộng?

ĐA DẠNG “ĐẦU VÀO”, GIA TĂNG HIỆU 
QUẢ HOẠT ĐỘNG

Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất được xây 
dựng với mục tiêu  khai thác, sản xuất dầu từ mỏ Bạch 
Hổ. Đây là mỏ dầu lớn nhất trên thềm lục địa Việt 
Nam, nằm cách thành phố Vũng Tàu 120 km về phía 
Đông Nam. Các chuyên gia ước tính trữ lượng của mỏ 
vào khoảng 300 triệu tấn, được khai thác thương mại 
từ giữa năm 1986. Dầu thô Bạch Hổ dễ lọc, gọi là "dầu 
ngọt", vì nó chứa ít chất lưu huỳnh, tác hại mài mòn 
dụng cụ thấp. Sau hơn 30 năm khai thác, sản lượng dầu 
thô Bạch Hổ đang giảm mạnh.

Từ rất sớm, BSR đã nhận thức rõ thực tế trên và 
chuẩn bị giải pháp ứng phó. Tháng 8/2010, Công ty đã 
chế biến thử nghiệm thành công lô dầu thô nhập khẩu 
đầu tiên từ Azerbaijan, Địa Trung Hải. Việc chế biến 
thành công lô dầu phối trộn đầu tiên này ghi nhận sự 
chủ động trong việc đánh giá loại dầu thô có thể chế 
biến nhằm đa dạng hóa, đảm bảo nguồn cung dầu thô 
cho NMLD Dung Quất.

Tiếp đó, nhằm tối ưu hóa sản xuất, để có thể tiếp 
nhận những nguồn dầu thô mới mà hàm lượng chua, 
nặng cao hơn dầu Bạch Hổ, năm 2015, BSR đầu tư dự 
án Phân xưởng thu hồi lưu huỳnh, nâng tỉ lệ phối trộn 
của các loại dầu thô lên cao đáng kể.

Hiện NMLD Dung Quất có thể lọc, phối trộn được 
67 loại dầu. Nhà máy cũng đã chế biến thành công 15 
loại dầu thô từ các khu vực khác nhau trên thế giới. 
Với năng lực như vậy, sản lượng của nhà máy có thể 
tăng gần 3 lần từ hơn 2,5 triệu thùng/ngày lên hơn 7 
triệu thùng/ngày. Điều này mở ra cơ hội lớn cho nhà 
máy trong việc lựa chọn nguồn cung cũng như khả 
năng thay thế hoàn toàn dầu thô Bạch Hổ.

Nhờ chủ động, linh hoạt và đầu tư lớn cho công tác 
nghiên cứu, thử nghiệm, NMLD Dung Quất có thể tiếp 
nhận nguồn nguyên liệu đầu vào phong phú, vận hành 
lên tới 105 - 107% công suất thiết kế mặc dù sản lượng 
dầu thô Bạch Hổ liên tục sụt giảm. 

Hiện nay, dầu thô từ mỏ Bạch Hổ chỉ còn chiếm 
khoảng 58% nhu cầu sử dụng của NMLD Dung Quất. 
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VỐN ĐẦU TƯ TỶ USD, VỐN ĐẦU TƯ TỶ USD, 
Công ty TNHH MTV Lọc Hoá dầu Bình Sơn (BSR) đang hoàn tất việc thiết kế tổng 
thể Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, có quy mô vốn đầu tư 
lên tới 1,806 tỷ USD. Giới chuyên gia đánh giá, chiến lược hợp lý nhất chính là huy 
động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư dự án mở rộng và góp phần cải thiện năng 
lực quản trị gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp.

BÁ QUỲNH



Theo đánh giá của các chuyên gia, trong 5 năm tới, BSR 
có thể phát triển ổn định với năng lực xử lý nguyên liệu 
đầu vào phong phú như trên.

MỞ RỘNG TẦM NHÌN DÀI HẠN
Tuy nhiên, NMLD Dung Quất đến nay mới chỉ cho 

ra sản phẩm xăng dầu đạt tiêu chuẩn Euro 3 với xăng 
RON 95 và Euro 2 đối với các sản phẩm còn lại.

Ngay từ năm 2009, khi mới đưa nhà máy vào sử 
dụng, PVN đã tính đến việc nâng cấp mở rộng nhà 
máy giai đoạn 2 nhằm sử dụng được nguồn nguyên liệu 
dầu trong nước và nhập khẩu phong phú hơn, tận dụng 
các loại dầu khác khi trữ lượng dầu Bạch Hổ giảm dần 
và hết, đồng thời chế biến ra các sản phẩm xăng dầu 
đạt tiêu chuẩn ERO 4-5 theo lộ trình của Chính phủ. 

Theo nghiên cứu khả thi, dự án mở rộng nhà máy 
cần tổng vốn đầu tư 1,806 tỷ USD, trong đó vốn chủ sở 
hữu/vốn vay tối thiểu là 30/70%, tức là phải vay thêm 
khoảng 1,26 tỷ USD (28.715 tỷ đồng). 

Mở rộng nhà máy đem lại những lợi ích gì? Trong 
kế hoạch, NMLD Dung Quất sẽ tiến hành xây dựng bổ 
sung các phân xưởng công nghệ để chế biến dầu thô 
có hàm lượng lưu huỳnh cao hơn, sản lượng/tính sẵn 
có lớn hơn và sản xuất ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất 
lượng Euro 5. Nhà máy cũng xây dựng bổ sung bến 
phao SPM cách bến cũ 2 km về phía Bắc để có thể tiếp 
nhận tàu trọng tải lên tới 300 nghìn tấn. 

Như vậy, nguồn cung dầu thô của NMLD Dung 
Quất sau khi nâng cấp sẽ mở rộng đáng kể so với hiện 
tại. Dự kiến việc nâng cấp mở rộng nhà máy hoàn 
thành vào năm 2021, khi đó, công suất chế biến sẽ tăng 
lên 8,5 triệu tấn dầu thô/năm và chất lượng sản phẩm 
xăng dầu tự tin đáp ứng chỉ tiêu chất lượng Euro 5.

Để củng cố cho việc cung cấp dầu thô cho NMLD 
Dung Quất trước và sau khi nâng cấp mở rộng, BSR 
đã và đang phối hợp cùng PVOIL xúc tiến đàm phán 
với các nhà sản xuất, nhà cung cấp để ký kết các Biên 
bản ghi nhớ (MOU); Thỏa thuận khu (FA) và Hợp đồng 
khung (COSA) cung cấp dài hạn các loại dầu thô nhập 
khẩu chiến lược đến năm 2040. Đối với dầu Murban đã 
ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) với Total. Đối với 
dầu thô ESPO đã ký kết Hợp đồng khung (COSA) cung 
cấp dầu ESPO với các nhà cung cấp dầu ESPO là Rosneft 
và Gazpromneft; Thỏa thuận khung (FA) cung cấp rổ 
dầu với đối tác Glencore; Biên bản ghi nhớ (MOU) cung 
cấp dầu thô Azeri/rổ dầu với nhà cung cấp SOCAR.

Câu hỏi thị trường quan tâm lúc này là đồng vốn sử 
dụng cho việc nâng cấp, mở rộng nhà máy sẽ có hiệu 
quả đến đâu? Theo ông Trần Ngọc Nguyên - Tổng 
Giám đốc BSR, tại NMLD Dung Quất, dầu thô hiện 
chiếm 90% tổng chi phí, trong khi các nhà máy trên 
thế giới dùng dầu thô là dầu chua, nặng, chi phí giảm 
xuống còn 80%, dưới 90%. Nhà máy Lọc dầu Dung 
Quất có được sức cạnh tranh như vậy, lợi nhuận sẽ gia 
tăng đáng kể, chưa kể giá thành xăng dầu cung cấp ra 
thị trường sẽ hợp lý hơn. 

Rõ ràng, không có con đường nào khác cho Lọc 
dầu Dung Quất là phải tiếp tục đầu tư để nâng cấp, 
mở rộng nhà máy, nhằm gia tăng sức cạnh tranh và 
cải thiện hiệu quả hoạt động. Vấn đề đặt ra hiện nay 
là triển khai các phương án nhằm thu hút được nguồn 
vốn rất lớn phục vụ cho dự án đầu tư này. Theo chuyên 
gia kinh tế Trần Đình Thiên, cần có thêm các nguồn lực 
kinh tế tư nhân, nước ngoài tham gia đầu tư vào BSR, 
đồng thời tạo ra các động lực, sức ép để tiếp tục thay 
đổi quản trị doanh nghiệp theo cơ chế vận hành thị 
trường và gia tăng hiệu quả hoạt động 
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Giới chuyên gia đánh giá, chiến lược hợp lý nhất chính là huy động các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư dự án mở rộng và 
góp phần cải thiện năng lực quản trị gắn với cổ phần hóa doanh nghiệp.



ANH THƯ

Mục tiêu của chương trình này là thay 
thế gạch đất sét nung, tiết kiệm đất 
nông nghiệp, góp phần đảm bảo an 
ninh lương thực quốc gia, giảm thiểu 

khí thải gây hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi 
trường, giảm chi phí xử lý phế thải của các ngành 
công nghiệp, tiết kiệm nhiên liệu than, đem lại hiệu 
quả kinh tế chung cho toàn xã hội. Đồng thời, với các 
mục tiêu cụ thể cũng được đặt ra như: Phát triển sản 
xuất và sử dụng loại vật liệu này thay thế gạch đất 
sét nung đạt tỷ lệ 30-40% vào năm 2020; hàng năm 
sử dụng khoảng 15-20 triệu tấn phế thải công nghiệp 

để sản xuất vật liệu xây dựng không nung, tiết kiệm 
được khoảng 1.000 ha đất nông nghiệp và hàng trăm 
ha diện tích đất chứa phế thải. 

PHÙ HỢP VỚI THỜI ĐẠI

Theo Vụ Vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng), để sản 
xuất 1 tỷ viên gạch đất sét nung có kích thước tiêu 
chuẩn sẽ tiêu tốn khoảng 1,5 triệu m3 đất sét, tương 
đương 75ha đất nông nghiệp và 150.000 tấn than, đồng 
thời thải ra khoảng 0,57 triệu tấn khí CO2, gây hiệu 
ứng nhà kính và các khí thải độc hại khác gây ô nhiễm 
môi trường. Do đó, việc từng bước thay thế gạch đất 

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng do quá trình sản xuất của các lò 
gạch đất sét nung gây ra, vào đầu năm 2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định 567/QĐ-
TTg về việc phê duyệt chương trình phát triển vật liệu xây dựng không nung đến năm 2020. 

Gạch không nung góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường

góp phần giảm ô nhiễm môi trường
VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG KHÔNG NUNG 
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sét nung bằng vật liệu xây không 
nung sẽ đem lại nhiều hiệu quả 
tích cực về các mặt kinh tế, xã 
hội, bảo vệ môi trường; đồng 
thời hạn chế được các tác động 
bất lợi trên. Ngoài ra, việc sản 
xuất vật liệu không nung còn 
tiêu thụ một phần đáng kể phế 
thải các ngành nhiệt điện, luyện 
kim, khai khoáng... góp phần 
tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường 
và các chi phí xử lý phế thải.

Về vấn đề này, Hội Vật liệu 
xây dựng Việt Nam cho biết: 
Khoảng từ năm 2010 đến nay, 
để sản xuất 140 tỷ viên gạch đất 
sét nung đã tiêu tốn khoảng 210 
triệu m3 đất sét. Nếu lấy trung 
bình khai thác 1m2 được 2m3 đất 
sét làm gạch thì diện tích đất canh tác đã khai thác là 
105 triệu m2 bằng 10.500 ha, biến đất canh tác thành 
ao hồ, biến ruộng bậc cao thành vùng đất trũng. Chưa 
hết, sản xuất gạch đất sét nung tiêu tốn lượng than lớn.

Theo tính toán để sản xuất 400 tỷ viên gạch từ nay 
đến năm 2020 phải tiêu tốn khoảng 50 triệu tấn than, 
riêng năm 2020 phải sử dụng khoảng hơn 6 triệu tấn. 
Như vậy, nguồn khoáng sản không tái tạo này gần cạn 
kiệt. Đồng thời, các lò gạch nung, đặc biệt lò đứng thủ 
công thải ra bầu khí quyển một lượng lớn khí độc hại 
CO2, SO2 trên 220 triệu tấn trong vòng 10 năm, ảnh 
hưởng đến môi trường sinh thái, đời sống sức khỏe 
con người, giảm năng suất cây trồng. Trong khi đó, 
vật liệu xây dựng không nung không sử dụng đất sét 
ruộng mà sử dụng các phế liệu công nghiệp như tro 
bay, xỉ của các nhà máy nhiệt điện đốt than, xỉ của 
nhà máy luyện kim, mạt đá trong công nghiệp khai 
thác chế biến đá xây dựng, bùn đỏ chất thải của công 
nghiệp chế biến bauxite.

Theo ước tính từ năm 2015 đến năm 2020, ở nước 
ta thải ra từ 50-60 triệu tấn các loại phế thải trên, gây 
ô nhiễm môi trường sinh thái nghiêm trọng. Lượng 
phế thải đó đủ để sản xuất 40 tỷ viên gạch không nung 
mỗi năm mà không cần dùng đất sét ruộng. Ngoài ra, 
sản xuất vật liệu xây dựng không nung giảm tiêu tốn 
năng lượng 70-80% so với sản xuất gạch đất sét nung 
không đốt than, củi, không thải khí CO2, SO2, giảm 
ô nhiễm môi trường.

HIỆU QUẢ KINH TẾ MANG LẠI

Bên cạnh việc giúp giảm thiểu khí thải độc hại gây 
ô nhiễm cho môi trường, việc sản xuất vật liệu xây 
dựng không nung còn mang lại hiệu quả kinh tế cao 
trong các công trình xây dựng. Bởi gạch không nung có 
đặc tính nhẹ, bền, dễ thi công, cách âm, cách nhiệt... 
nên sử dụng loại vật liệu này trong các công trình xây 
dựng sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với loại 
vật liệu đất sét nung. Chẳng hạn, với đặc tính nhẹ nên 
sử dụng vật liệu không nung trong các công trình xây 
dựng sẽ giúp giảm tải trọng công trình, giảm chi phí 
làm móng đến 10%, rất phù hợp cho xây dựng nhà cao 
tầng. Ngoài ra, đây là loại vật liệu có độ bền, bề mặt 
nhẵn do đó sử dụng vữa xây, trát ít so với vật liệu đất 
sét nung, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành xây dựng, 
tuổi thọ công trình cao, chịu đựng tốt bão lũ, động đất.

Có thể nói, với vật liệu không nung dễ dàng tạo ra 
được sản phẩm có chất lượng về cường độ, đa dạng 
về kích thước, lỗ rỗng, ít cong vênh. Điều này đồng 
nghĩa với việc chủ động hạ giá thành sản phẩm để giá 
vật liệu này có tính cạnh tranh cao hơn gạch đất sét 
nung, đảm bảo cả về kỹ thuật, mỹ thuật của kết cấu, 
tiết kiệm được vữa xây, trát. Đặc biệt, sản phẩm này 
còn phù hợp với công nghiệp xây dựng có mức độ cơ 
giới hóa cao, rút ngắn thời gian xây dựng công trình 
khi sử dụng các loại tấm tường, gạch xây không nung 
có kích thước lớn, giảm chi phí xây dựng tự điều chỉnh 
lại thiết kế kết cấu móng, nền, hệ khung chịu lực khi 
sử dụng hệ gạch nhẹ nói trên...  

Nhà máy sản gạch không nung EASO Đắklắk
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EVN cấp điện ổn định  

Theo báo cáo của EVN, 
trong 6 tháng đầu năm 
2017, EVN đã cung cấp 
sản lượng điện thương 

phẩm đạt 84,1 tỷ kWh, bằng 47,3% 
kế hoạch năm và tăng 10,05% so 
cùng kỳ năm trước; sản lượng điện 
xuất khẩu đạt khoảng 0,7 tỷ kWh; 
giá trị sản xuất công nghiệp đạt 
137.948 tỷ đồng; chỉ số sản xuất 
công nghiệp nhóm ngành sản xuất 
và phân phối điện đạt 10,9%. Đánh 
giá của Tập đoàn cho thấy, việc 
điều hành cung ứng điện đã bám sát 
nhu cầu nhu cầu điện cả nước và 
tại các khu vực, đảm bảo huy động 
các loại nguồn điện phù hợp với 
tình hình thuỷ văn, khả năng cấp 
khí. Đặc biệt, EVN đã phối hợp với 
Tổng cục Thuỷ lợi tiến hành 3 đợt 
xả nước phục vụ sản xuất vụ Đông 
Xuân 2017 tại khu vực đồng bằng 
Bắc Bộ. Đến nay, tổng công suất 
nguồn điện trên toàn quốc là 43.010 
MW. Trong đó, các nguồn điện do 
EVN quản lý là 26.444 MW (chiếm 
61,5%). Quy mô hệ thống điện của 
Việt Nam đứng thứ 2 trong các 
nước ASEAN và 30 của thế giới.

Nhằm tăng cường đáp ứng nhu 
cầu điện cả nước, trong 6 tháng đầu 
năm, EVN đã đưa vào phát điện 
5 tổ máy, tăng năng lực hệ thống 

thêm 560 MW, gồm: TĐ Trung 
Sơn (4x65 MW) và TM1-NĐ Thái 
Bình (300 MW);  phát điện thương 
mại 2 tổ máy NMNĐ Duyên Hải 
3; đốt dầu lần đầu tổ máy 2 Nhiệt 
điện Vĩnh Tân 4, dự kiến phát điện 
thương mại tháng vào 12-2017. Đặc 
biệt, EVN cũng đã hoàn thành đưa 
vào vận hành 56 công trình lưới 
điện 110-500 kV với khối lượng tăng 
thêm khoảng 360 km đường dây và 
3.990 MVA công suất máy biến áp. 
Trong đó, đã hoàn thành các công 
trình phục vụ đấu nối NĐ Thăng 
Long, NĐ Thái Bình, hoàn thành 

nâng công suất tại trạm 500 kV 
Cầu Bông (lắp máy 2 công suất 900 
MVA) để cấp điện miền Nam; đã 
đưa vào vận hành ĐZ 500/220 kV 
Hiệp Hòa - Đông Anh và các trạm 
500/220 kV Đông Anh, 220 kV Bắc 
Ninh 3 để cấp điện cho TP. Hà Nội 
và vùng lân cận.  Hiện EVN đang 
tập trung thực hiện công trình ĐZ 
500 kV Vũng Áng - Dốc Sỏi - Pleiku 
2, các công trình lưới điện đồng bộ, 
các nguồn điện mới, các công trình 
lưới điện cấp bách đảm bảo cấp 
điện miền Nam, TP. Hà Nội và các 
khu vực phụ tải lớn.

PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 
VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Mặc dù còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là điều kiện thời tiết, thiên tai khắc nghiệt, 
nhưng thời gian qua cũng như 6 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
(EVN) đã tích cực vượt khó, đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
và sinh hoạt của người dân với lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 95,7 
tỷ kWh, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. 

EVN đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
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Kiểm tra thiết bị trạm

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế 
hoạch năm, đặc biệt đáp ứng yêu 
cầu tăng trưởng kinh tế năm 2017 
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 
phủ, trong các tháng còn lại, EVN 
tiếp tục đảm bảo cung cấp điện 
với mục tiêu tăng trưởng 11,5% 
hoặc cao hơn. Tuy nhiên việc đáp 
ứng tốc độ tăng trưởng này phụ 
thuộc vào nhu cầu của phụ tải. 
Theo đó, điện sản xuất và mua 
ngoài cả năm 2017 ước đạt 196,8 tỷ 
kWh, tăng 11,1% so với năm 2016. 
Điện thương phẩm năm 2017 ước 
đạt 177,8 tỷ kWh, tăng 11,3% so 
với năm trước. 

Để đáp ứng mục tiêu kế hoạch, 
đồng thời bảo đảm lưới điện vận 
hành ổn định an toàn, cung cấp điện 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã 
hội và đời sống của nhân dân, EVN 
đã chỉ đạo các đơn vị thành viên 
triển khai đồng bộ các giải pháp: 
điều hành hệ thống điện an toàn, 
linh hoạt, kịp thời bám sát tình hình 
thời tiết, thủy văn, tình hình cấp 
khí, khai thác hiệu quả các nguồn 
điện; chuẩn bị các phương án sẵn 
sàng ứng phó với các tình huống bất 

lợi; thực hiện kịp thời các biện pháp 
san tải, cân, đảo pha, hoán đổi máy 
biến áp để tăng cường khả năng 
cấp điện. Đồng thời, phối hợp chặt 
chẽ Tập đoàn Công nghiệp Than - 
Khoáng sản Việt Nam, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty 
Khí Việt Nam, các đơn vị phát điện 
bảo đảm nguồn phát cho hệ thống 
điện. Khi nhiệt độ ngoài trời ≥36 
độ C, ngành Điện dừng tất cả các 
công việc trên lưới điện, tránh gây 
mất điện cho khách hàng; bố trí lực 
lượng ứng trực để kịp thời xử lý nếu 
có sự cố xảy ra, giảm thấp nhất thời 
gian mất điện của khách hàng, cần 
ưu tiên bảo đảm nhu cầu điện cho 
các hộ gia đình.

Hiện nay, cùng với EVN, việc 
đảm bảo cung ứng điện toàn 
quốc còn phụ thuộc vào các nhà 
máy điện ngoài EVN. Tuy nhiên, 
một số dự án nhiệt điện miền 
Nam do các đơn vị ngoài EVN 
đảm nhận có thể không đi vào 
vận hành kịp tiến độ, nên theo 
chỉ đạo của Thủ tướng, EVN 
cần chủ động có phương án dự 
phòng, nhằm chia sẻ và cùng tháo 

gỡ khó khăn, đồng thời đáp ứng 
mục tiêu quan trọng nhất là đảm 
bảo cung ứng đủ nguồn điện cho 
nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội 
trong giai đoạn tới. Để đảm bảo 
thực hiện mục tiêu này, EVN cho 
biết, sẽ nỗ lực đảm bảo tiến độ, 
chất lượng đầu tư xây dựng các dự 
án, công trình và nguồn lưới điện, 
đặc biệt là các dự án điện cho 
miền Nam. Theo đó, EVN tập 
trung thi công đảm bảo tiến độ 
các công trình lưới điện đồng bộ 
gồm: Nhiệt điện Long Phú 1 vào 
quý III/2017 và lưới điện đồng bộ 
Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, 4 vào quý 
I/2018, đảm bảo khởi công đường 
dây 500 kV Sông Hậu - Đức Hòa. 
Đối với các dự án nguồn điện, 
Tập đoàn sẽ hoàn thành đưa vào 
vận hành 10 tổ máy thuộc 5 dự 
án gồm: Thủy điện Trung Sơn; 
Thủy điện Sông Bung; Thủy điện 
Thác Mơ; Nhiệt điện Vĩnh Tân và 
Nhiệt điện Thái Bình. Đồng thời, 
đảm bảo tiến độ các dự án sẽ phát 
điện năm 2018 và các công trình 
lưới điện trọng điểm.

NAM HÀ (tổng hợp)
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Theo đó, ngay từ ngày 14/7, khi bão số 2 mới 
hình thành trên biển Đông, Tổng công ty đã 
thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin 
hướng đi của bão để yêu cầu các đơn vị thực 

hiện công tác kiểm tra hệ thống lưới điện, rà soát các vị 
trí xung yếu có nguy cơ xảy ra sự cố, sạt lở, gây mất an 
toàn trong quản lý vận hành; đảm bảo an toàn khi tham 
gia giao thông trong khi làm nhiệm vụ, không di chuyển 
qua các đập tràn khi lũ dâng cao. Tổng công ty và các 
đơn vị ngừng tất cả các cuộc họp để tập trung đối phó 
với bão Talas, tổ chức phân công ứng trực trong Ban 
Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, xử 
lý kịp thời các tình huống, đảm bảo cung cấp đủ điện, 
an toàn tuyệt đối cho người, các công trình lưới điện và 
tài sản của nhân dân. Ngoài chỉ đạo các đơn vị khu vực 
miền Trung chống bão, Tổng công ty cũng yêu cầu các 
Công ty Điện lực khu vực miền núi phía Bắc tăng cường 
công tác kiểm tra, phát hiện những khu vực đường dây 
có nguy cơ xảy ra sự cố, sạt lở để gia cố, khắc phục, hạn 
chế thiệt hại khi mưa bão kéo dài.

Theo thông báo của Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, đến 15h ngày 17/7, bão số 2 (Talas) đã gây thiệt 
hại nhiều tổn thất cho nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An và Hà Tĩnh, trong đó, ngành Điện tại các 
địa phương có bão tràn qua cũng thiệt hại không 
nhỏ. Lưới điện phân phối trên địa bàn các tỉnh Thanh 
Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đã có 11 đường dây 110 
kV bị sự cố; 21/88 đường dây trung áp thuộc tỉnh 
Nam Định bị sự cố; 63/198 lộ đường dây trung áp 
thuộc tỉnh Thanh Hóa bị mất điện; 105/115 đường 
dây trung áp, 1.550 cột điện hạ thế tại Nghệ An bị sự 
cố; tỉnh Hà Tĩnh có 46 lộ đường dây trung áp bị hư 
hỏng; 14 đường dây trung áp trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình cũng bị hư hại. 833 xã trên địa bàn miền Trung, 
trong đó có nhiều địa phương như thành phố Sầm 
Sơn, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa); cả tỉnh Nghệ An; 
các huyện Thạch Hà, Kỳ Anh, Can Lộc, Đức Thọ, Vũ 
Quang (tỉnh Hà Tĩnh) bị mất điện hoàn toàn…

Từ ngày 16 – 18/7/2017, bão số 2 (có tên quốc tế là 
Talas) đã đổ bộ vào các tỉnh ven biển phía Bắc và Bắc 
miền Trung nước ta, trong đó các tỉnh Thanh Hóa, 
Nghệ An, Hà Tĩnh được coi là “tâm bão” mạnh cấp 
8 (60-75 km/giờ), giật cấp 9-10. Ngay sau khi có 
thông báo từ Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung 
ương và thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
đã ra công điện khẩn cấp gửi các Công ty Điện lực 
khu vực phía Bắc và Công ty Lưới điện cao thế ngay 
lập tức triển khai các phương án phòng chống bão và 
các biện pháp khắc phục sự cố do bão gây ra.

MAI HƯƠNG

Tổng công ty Điện lực miền Bắc:

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC ĐỂ KHẮC PHỤC THIÊN TAI, 
sớm đưa lưới điện vận hành trở lại phục vụ 

sản xuất và sinh hoạt của nhân dân 

Khẩn trương khắc phục sự cố đổ cột do bão gây ra
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Do chủ động các phương án phòng chống thiên tai, 
tổ chức lực lượng ứng trực 24/24h trong ngày, nghiêm 
túc thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, trong đó 
chuẩn bị tốt phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng để 
thay thế, sửa chữa lưới điện khi bão tan. Đặc biệt, Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc cũng đã cử ông Lê Minh 
Tuấn - Phó Tổng giám đốc EVNNPC trực tiếp vào các 
tỉnh miền Trung chỉ đạo các Công ty thành viên triển 
khai công tác đối phó và khắc phục hậu quả của bão 
số 2. Trong đó, những khu vực như trung tâm chính trị 
tỉnh, các bệnh viện, trường học, trạm bơm tiêu úng, các 
doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn khi lưới điện bị 
hư hại được ngành Điện ưu tiên, khôi phục sớm, nhằm 
đảm bảo cho các hoạt động được liên tục, hạn chế gián 
đoạn. Theo tổng hợp của EVN, tính đến 8h ngày 22/7, 
cả 03 Công ty Điện lực Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh 
đều đã khắc phục hoàn toàn sự cố và đóng điện đến 
100% khách hàng trên địa bàn. 

Bên cạnh việc khẩn trương sửa chữa, thay thế khôi 
phục lưới điện bị sự cố, điều đáng mừng là trong quá 
trình tổ chức ứng phó và khắc phục bão số 2 thì tại 
tất cả các Công ty Điện lực chưa xảy ra trường hợp 
nào mất an toàn đối với người lao động. Các đơn vị 
đã huy động tối đa sức người, cơ sở vật chật, phương 
tiện, thiết bị để ứng phó với cơn bão, trong đó quan 
tâm trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, cũng như vật 
chất, tinh thần cho CBCNV. 

Hiện nay, tình hình thời tiết ở nước ta đang có 
những diễn biến phức tạp, theo thông tin của Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ chiều ngày 
25/7, cơn bão số 4 (có tên quốc tế là Sonca) được dự 
báo có sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - 10 sẽ đổ bộ vào 
miền Trung nước ta (bao gồm các tỉnh từ Thanh Hóa 
đến Quảng Bình). Bão Sonca sẽ gây mưa to, gió lớn 
tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, còn ở 
đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La và khu 
vực Bắc Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to. Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc đã có công điện thượng khẩn yêu cầu các đơn 
vị chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão, mưa 
lũ gây ra. Bên cạnh việc khắc phục sự cố, khôi phục 
lưới điện sau cơn bão số 2 và tiếp tục đối phó với bão 
số 4, nhằm bảo đảm lưới điện vận hành an toàn, phục 
vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân các tỉnh miền 
Trung, thì ngành Điện miền Bắc cũng sẽ phải tiếp tục 
triển khai các phương án phòng chống thiên tai, mưa 
lũ, đặc biệt là các Công ty Điện lực khu vực các tỉnh 
miền núi phía Bắc. 

Hy vọng, với sự chỉ đạo kiên quyết, kịp thời và hiệu 
quả của Ban Lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, EVNNPC sẽ vượt qua thách thức, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ SXKD, cung ứng đủ điện, an toàn, liên tục, 
phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội của 
nhân dân, là doanh nghiệp hàng đầu của ngành Điện 
Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 

Mặc cho gió bão mạnh, nhưng CBCNV vẫn tập trung khắc 
phục sự cố lưới điện

Lưới điện trung thế bị sự cố do bão

Khẩn trương khắc phục sự cố đường dây
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Luới điện Bắc Ninh hiện đang được cấp bởi 18 
TBA 110 kV với tổng công suất lắp đặt 1.595,3 
MVA và 1.667,5 km đường dây trung thế, 
3.255,4 km đường dây hạ thế, 11 máy biến áp 

trung gian… đáp ứng cho hơn 400.838 khách hàng sử 
dụng điện. Với hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, 
hiện đại và thường xuyên được tu bổ, nâng cấp, nên 
đã đáp ứng được nhu cầu sử dụng điện cho phát triển 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Tuy 
nhiên, Bắc Ninh đang trên đà phát triển mạnh về công 
nghiệp, do vậy, nhu cầu sử dụng điện của các KCN, 
DN, khu dân cư quanh KCN ngày càng tăng mạnh, 
nhất là đối với các DN nước ngoài đòi hỏi cao về chất 
lượng nguồn điện. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Đỗ Tiến Hùng - Phó 
Giám đốc Công ty Điện lực Bắc Ninh cho biết: “Theo 
tính toán của Công ty, năm 2017 này, lượng điện tiêu 
thụ điện trên địa bàn tỉnh dự kiến sẽ vượt mốc 5,3 tỷ 
kWh, công suất sử dụng điện lớn nhất có thể đạt tới 950 
MW, sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất trong ngày có thể 
đạt tới 20 triệu kWh, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ 
năm 2016 và đứng thứ nhất trong 27 Công ty Điện lực 
trực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc”.

Để đảm bảo cung ứng điện năng ổn định, an toàn 
cho khách hàng, sáu tháng đầu năm, PC Bắc Ninh đã 
tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp 
nhằm nâng cao năng lực, chất lượng hệ thống lưới điện, 

giảm tổn thất điện năng để đem lại hiệu quả trong 
SXKD. Dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá mức độ tăng 
trưởng điện năng, Công ty luôn bám sát diễn biến thời 
tiết cũng như nhu cầu dùng điện của từng khách hàng, 
phụ tải điện của từng khu vực để chỉ đạo Điện lực các 
huyện, thị xã, thành phố nắm bắt kịp thời nhu cầu sử 
dụng điện của nhân dân và các cơ quan, doanh nghiệp 
trên địa bàn quản lý để có kế hoạch đầu tư xây dựng 
bổ sung các công trình đường dây và TBA mới. Cụ thể, 
từ đầu năm đến nay, Công ty đã thực hiện đầu tư, nâng 
cấp 358 hạng mục công trình điện; đấu nối, nghiệm thu 
bổ sung mới 79 TBA và hoán đổi để nâng công suất 154 

Bắc Ninh là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về 
phát triển công nghiệp. Toàn tỉnh hiện có 16 KCN tập trung, 
đóng vai trò là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của tỉnh theo hướng CNH – HĐH. Bởi vậy, việc đảm bảo 
điện năng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) của 
doanh nghiệp (DN) và nhu cầu sinh hoạt của người dân là 
một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Vượt lên thách thức, sáu tháng 
đầu năm 2017, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC Bắc Ninh) 
đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sẽ đầu tư lưới điện thông minh, 
đáp ứng nhu cầu khách hàng

TUẤN ANH

Công ty Điện lực Bắc Ninh: 

Ông ĐỖ TIẾN HÙNG
Phó Giám đốc PC Bắc Ninh

Công nhân PC Bắc Ninh Kiểm tra hoạt động tủ điện trung thế.
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máy biến áp phụ tải nhằm chống quá tải lưới điện với 
tổng số vốn đầu tư gần 300 tỷ đồng. 

Công ty cũng thường xuyên kiểm tra hệ thống lưới 
điện khu vực quản lý nhằm ngăn chặn các sự cố về 
điện có thể xảy ra, đặc biệt là việc đẩy mạnh công tác 
an toàn hành lang lưới điện theo Nghị định 14/2014 
của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các chỉ tiêu kinh 
doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất, giá bán 
điện bình quân, doanh thu của đơn vị đều hoàn thành 
vượt định mức. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2017, 
tổng sản lượng điện thương phẩm đạt 2.556,67 Tr.kWh, 
tăng 19,92% và doanh thu tiền điện đạt hơn 3.955 tỷ 
đồng, tăng 20,13% so với cùng kỳ 2016; Giá bán điện 
bình quân đạt 1.547,20 đ/kWh, tăng 2,67 đ/kWh; Tỷ lệ 
tổn thất điện năng giữ ở mức 4,92%, giảm 0,73% so với 
cùng kỳ, qua đó đảm bảo nguồn điện cung cấp cho 
phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động SXKD, trong 
sáu tháng đầu năm, công tác cải cách thủ tục hành 
chính, đổi mới phong cách và cách thức làm việc, rút 
ngắn thời gian giao dịch, tạo sự tin tưởng và hài lòng 
đối với khách hàng đã được PC Bắc Ninh tích cực triển 
khai. Theo đó, Công ty đã rà soát, sửa đổi các quy 
trình, quy định theo hướng đơn giản, minh bạch, công 
khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử lý nội bộ, giảm 
phiền hà, tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có 
yêu cầu. Nhờ vậy, chỉ số tiếp cận điện năng đã không 
ngừng được cải thiện, việc cấp điện sinh hoạt cho khách 
hàng đã giảm xuống dưới 3 ngày; cấp điện 3 pha ngoài 
sinh hoạt giữ ở mức 6,46 ngày. Đồng thời, Công ty đã 

tích cực ứng dụng công nghệ mới vào công tác dịch vụ 
chăm sóc khách hàng như: Triển khai hóa đơn điện tử, 
ghi chỉ số công tơ bằng các thiết bị HHU; lắp đặt công 
tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ xa. Đến thời điểm 
hiện tại, PC Bắc Ninh đã phối hợp và ký kết hợp đồng 
với các ngân hàng BIDV, Viettinbank, Vietcombank và 
Agribank thực hiện công tác thu tiền điện.

Trước những kết quả đã đạt được trong nửa đầu 
năm 2017, tiến tới sáu tháng cuối năm, PC Bắc Ninh 
tiếp tục thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và 
ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển KT - XH trên 
địa bàn tỉnh; hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD được giao; phấn đấu tăng năng suất lao động, 
tối ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, 
kỷ luật lao động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công 
nghệ thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, 
TBA không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa 
điện nóng, bảo dưỡng lau rửa không cần cắt điện. Bên 
cạnh đó, Công ty sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng dịch 
vụ khách hàng, tiếp tục triển khai đa dạng hóa các hình 
thức thu tiền điện theo phương châm cung cấp dịch vụ 
thu tiền điện mọi lúc, mọi nơi. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBC-
NV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận 
hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, tin 
tưởng rằng, PC Bắc Ninh sẽ tiếp tục hoàn thành vượt 
định mức kế hoạch SXKD, dịch vụ khách hàng, các chỉ 
tiêu được giao trong năm 2017, xứng đáng là cánh chim 
đầu đàn của ngành Điện miền Bắc 

Công nhân PC Bắc Ninh sửa chữa lưới điện trung thế
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PV: Để góp phần vào thành công của Hội nghị 
APEC 2017 được tổ chức đầu tiên tại thành phố Đà 
Nẵng, PC Đà Nẵng đã triển khai các công trình điện như 
thế nào để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho Hội nghị?

ÔNG NGÔ TẤN CƯ: Chỉ chưa đầy 04 tháng nữa 
Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 
(APEC 2017) sẽ khai mạc tại TP. Đà Nẵng. Đảm bảo 
cung cấp điện ổn định, an toàn, liên tục phục vụ sự kiện 
là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của Công ty TNHH 
MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng). Do đó, từ cuối 
năm 2015, ngành Điện đã lập kế hoạch đầu tư và tiến 
hành xây dựng, nâng cấp hệ thống nguồn, lưới điện 
phục vụ APEC 2017.

Cụ thể, PC Đà Nẵng đã tiến hành đầu tư xây dựng 
mới 03 TBA 110 kV tại khu vực Hòa Liên, Hòa Xuân, 
Ngũ Hành Sơn và tiến hành nâng công suất 04 TBA 
110 kV tại An Đồn, Xuân Hà, Liên Trì, Hòa Khánh 2. 

Đối với công trình 22 kV, Công ty tiến hành khôi 
phục đường dây 35 kV chuyển sang vận hành cấp 
điện áp 22 kV để liên lạc các TBA 110 kV; xây dựng 
hệ thống điện 22 kV dọc đường Nguyễn Tất Thành 
và khu vực chân cầu Thuận Phước; Hệ thống điện 
22 kV cấp điện khu vực 2/9 và cầu Tuyên Sơn; cải 
tạo tuyến điện ven biển quận Sơn Trà; cùng với các 
đường dây 22 kV khai thác sau trạm 110 kV Hòa Liên, 
Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn.

Công ty đã lập phương án chi tiết cấp điện cho 
các địa điểm quan trọng: Trung tâm Báo chí; Cung 

thể thao Tuyên Sơn; Sân bay Quốc tế Đà Nẵng; Văn 
phòng làm việc Thành ủy; Trung tâm hành chính 
Thành phố Đà Nẵng…

Mặt khác, để tăng cường khả năng nhận điện và kết 
nối lưới 110 kV cho trạm 110 kV Liên Trì, Tổng công 
ty Điện lực miền Trung đã đầu tư xây dựng 5,33 km 
đường dây cáp ngầm kết nối TBA 500 kV Đà Nẵng và 
TBA 110 kV Liên Trì - TBA quan trọng cấp điện khu 
vực trung tâm Thành phố; đảm bảo TBA 110 kV Liên 
Trì nhận điện từ 02 nguồn là TBA 500 kV Đà Nẵng và 
TBA 220 kV Ngũ Hành Sơn…

PV: Quy mô và tiến độ triển khai các công trình 
nguồn, lưới điện, những biện pháp nào để bảo đảm 

Tháng 11/2017, Việt Nam là nước chủ nhà luân phiên của Diễn đàn hợp 
tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC 2017). Đà Nẵng vinh 
dự được chọn là Thành phố đăng cai Tuần lễ cấp cao APEC với sự kiện 
quan trọng nhất là Hội nghị thượng đỉnh, nơi người đứng đầu chính 
phủ của 21 nền kinh tế thành viên APEC hội đàm. Trong tất cả công tác 
chuẩn bị, PC Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) 
luôn “đi trước” để đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục trong suốt 
thời gian diễn ra Hội nghị. PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc 
trao đổi với ông Ngô Tấn Cư – Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện 
lực Đà Nẵng về vấn đề đảm bảo đủ điện cho sự kiện này.

HOÀN THIỆN CÁC CÔNG TRÌNH ĐIỆN 

TƯỚNG VĂN

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng):

chuẩn bị phục vụ APEC 2017

Ông ÔNG NGÔ TẤN CƯ
Giám đốc PC Đà Nẵng

Nâng công suất Trạm 110 kV Liên Trì
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các công trình điện này hoàn thành đúng tiến độ đề 
ra, nhằm “không để gián đoạn điện dù chỉ 1 giây” như 
Lãnh đạo Tập đoàn EVN yêu cầu?

ÔNG NGÔ TẤN CƯ: Tính đến 17/7/2017, ngành 
Điện Đà Nẵng đã hoàn thành hầu hết các công trình 
110 kV cấp điện APEC 2017, trong đó đã hoàn thành 
xây dựng 110 kV Hòa Xuân và đường dây nhánh rẽ 
ngày 15/5/2017; nâng công suất TBA 110 kV Hòa 
Khánh 2 từ (60+43) MVA lên thành (2x63) MVA vào 
ngày 11/6/2017; nâng công suất TBA 110 kV Liên Trì từ 
(60+43) MVA lên thành (2x63) MVA ngày 25/6/2017. 
Riêng TBA 110 kV Ngũ Hành Sơn đang gấp rút thi 
công, dự kiến đóng điện nghiệm thu đưa vào sử dụng 
vào cuối tháng 7/2017.

Đối với các dự án 22 kV: Các dự án cải tạo lưới điện 
các tuyến đường ven biển quận Sơn Trà dự kiến hoàn 
thành trước 31/7/2017. Dự án khôi phục đường dây 35 
kV sạch liên lạc các TBA 110 kV; Dự án xây dựng lưới 
điện 22 kV cấp điện khu vực đường 2/9 và cầu Tuyên 
Sơn; Dự án xây dựng lưới điện 22 kV cấp điện khu 
vực đường Nguyễn Tất Thành và khu vực cầu Thuận 
Phước…, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/8/2017.

Để thực hiện mục tiêu “không để gián đoạn điện 
dù chỉ 1 giây” trong thời gian diễn ra sự kiện APEC mà 
Lãnh đạo EVN yêu cầu, PC Đà Nẵng triển khai các 
công tác sau:

- Không cắt điện công tác trên lưới điện 0,4 kV-500 
kV khu vực TP Đà Nẵng từ ngày 25/10/2017 đến ngày 
15/11/2017.

- Đề nghị Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc 
gia (A0), Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền Trung 
(A3) bố trí phương thức ưu tiên về nguồn, lưới điện 
toàn thành phố Đà Nẵng trong suốt thời gian diễn ra 
APEC. Phối hợp A3 trong công tác rà soát lại tất cả các 
bảo vệ trên lưới điện 110 kV, trung áp và ban hành lại 
tất cả các phiếu chỉnh định các thiết bị phù hợp; tính 

toán khép vòng 22 kV cấp điện cho các khu vực diễn ra 
Hội nghị, đã phối hợp cùng A3 khép vòng tốt.

- Tiến hành thí nghiệm định kỳ đường dây và các 
trạm biến áp 110 kV; phát quang hành lang tuyến; vệ 
sinh bảo dưỡng, siết kẹp lèo, lắp chụp bảo vệ động vật, 
kiểm tra các Kios/RMU, Recloser và các đầu cáp ngầm, 
phát quang hành lang tuyến, xử lý vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện, đo nhiệt độ các điểm tiếp xúc (cao 
điểm ngày và đêm), đo điện trở nối đất… Chuẩn bị đầy 
đủ phương tiện vận chuyển, thông tin liên lạc, vật tư dự 
phòng, MBA dự phòng và các xe tháp đèn chiếu sáng.

- Triển khai diễn tập xử lý sự cố, phòng chống thiên 
tai và tìm kiếm cứu nạn. Hiện PC Đà Nẵng đang phối 
hợp cùng TTĐĐ HTĐ miền Trung (A3) để lập kế hoạch 
diễn tập xử lý sự cố lưới điện truyền tải khu vực Đà 
Nẵng, dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017.

- Phối hợp các đơn vị chuẩn bị dự phòng 3 cấp: 
Điện lưới từ 2 nguồn; điện máy phát dự phòng tại chỗ; 
UPS lưu điện phục vụ âm thanh ánh sáng.

Bên cạnh công tác chuẩn bị, trong suốt thời gian 
diễn ra Hội nghị APEC2017, PC Đà Nẵng tăng cường các 
công tác: Kiểm tra và tuần canh hành lang an toàn lưới 
điện cao áp trên các tuyến đường dây 110 kV; Tổ chức 
trực Lãnh đạo, xử lý sự cố, sửa chữa điện 24/24 giờ…

PV: Được biết chủ đề của EVN trong năm 2017 
là "“Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu quả đầu 
tư”, xin ông cho biết việc đầu tư những công trình điện 
trên địa bàn Đà Nẵng hiện nay có ý nghĩa như thế nào 
trong việc thực hiện chủ đề của EVN trong năm 2017?

ÔNG NGÔ TẤN CƯ: Hưởng ứng chủ đề năm 2017 
của EVN "“Đẩy mạnh khoa học công nghệ vào sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng và nâng cao hiệu 
quả đầu tư”, PC Đà Nẵng chọn chủ đề 2017 là năm 
“Đầu tư xây dựng - Chất lượng & Hiệu quả”, xem công 
tác đầu tư xây dựng là hoạt động trọng tâm của năm, 
qua đó cải tạo, nâng cấp, mở rộng hệ thống nguồn, 
lưới điện trên địa bàn thành phố theo hướng hiện đại, 
thông minh, liên kết chặt chẽ, nâng cao độ tin cậy, cải 
thiện chất lượng điện năng cung cấp cho khách hàng, 
đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, liên tục các sự kiện 
Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Trên cơ sở mục tiêu đề ra, đối với các công trình 
đầu tư xây dựng, PC Đà Nẵng xây dựng kế hoạch, lộ 
trình cụ thể cho từng công trình. Tiến độ xây dựng 
được giám sát chặt chẽ và có chế độ báo cáo hàng 
tuần, thậm chí thực hiện giao ban hàng tuần trực tiếp 
ngay tại hiện trường xây dựng. Để đảm bảo chất lượng 
công trình, bên cạnh tăng cường giám sát các khâu, 
Công ty yêu cầu giám sát đơn vị thi công, chụp ảnh, 
quay phim từng phần, từng hạng mục, chi tiết đến từng 

Nâng công suất trạm Hòa Khánh (Xem tiếp trang 35)



Bước sang năm 2017, bên cạnh những khó khăn 
thách thức của tình hình kinh tế thế giới đang 
đối diện với nhiều rủi ro do tăng trưởng không 
đồng đều; cạnh tranh giữa các nước lớn đang 

diễn ra gay gắt; đồng ngoại tệ lên giá, trong khi giá dầu 
và lương thực trong nước có xu hướng tăng, gây sức ép 
lạm phát trở lại, thì hoạt động SXKD của Vinataba còn 
gặp những bất ổn do thời tiết nắng nóng kéo dài ảnh 
hưởng đến vùng trồng nguyên liệu; các sản phẩm thuốc 
lá điếu, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá, nhất là giá bán 
thuốc lá phải điều chỉnh theo chiều hướng tăng lên đã 
khiến cho sức mua của người tiêu dùng giảm; tình trạng 
buôn, bán thuốc lá nhập lậu vẫn diễn biến phức tạp;… 
Chính từ những khó khăn đó, Tổng công ty Thuốc lá 
Việt Nam đã xác định phải tập trung mọi nguồn lực 
và triển khai hàng loạt các giải pháp hữu hiệu để hoàn 
thành các nhiệm vụ chủ yếu (xem bảng dưới đây):

Riêng trong lĩnh vực đầu tư, Vinataba sẽ phấn đấu 
thực hiện xong dự án đầu tư chiều sâu phân xưởng sợi 
với công suất 6 tấn/giờ, trong đó sẽ lựa chọn đơn vị cung 
cấp và ký hợp đồng với nhà cung cấp dây chuyền chế 
biến, hệ thống hấp chân không tự động của dự án; Hoàn 
thành phê duyệt và đầu tư, cũng như lựa chọn được 
nhà thầu cung cấp các thiết bị cho dự án kho nguyên 
liệu, kho thành phẩm; Cơ bản hoàn thành dự án đầu tư 

di dời Công ty Thuốc lá Thăng Long tại KCN Thạch 
Thất, huyện Quốc Oai (Hà Nội). Đồng thời, tiếp tục 
thực hiện đầu tư chiều sâu, nâng cao năng lực sản xuất, 
hiện đại hóa dây chuyền thiết bị tại các Nhóm Công ty 
mẹ - Công ty con Thuốc Lá Sài Gòn và Thăng Long… 
Theo ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Vinataba thì năm 2017, Tổng công ty sẽ có 32 dự án 
được thực hiện, trong đó có 11 dự án nhóm B, 21 dự án 
nhóm C, với tổng giá trị đầu tư khoảng 976,075 tỷ đồng.

Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, Ban 
Lãnh đạo Tổng công ty đã đề ra 9 giải pháp, bao gồm: 

- Tăng cường kiểm tra, rà soát, hoàn thiện đầy đủ 
các định mức kinh tế, kỹ thuật, chi phí; chú trọng công 
tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung 
thoái vốn đầu tư ngoài ngành SXKD chính theo phê 
duyệt của Bộ Công Thương và đẩy mạnh tiến độ cổ 
phần hóa Công ty mẹ Tổng công ty…

- Đôn đốc, giám sát đơn vị thực hiện đề án phát triển 
bền vững vùng trồng nguyên liệu thuốc lá của Tổng 
công ty đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Rà 
soát xây dựng định mức dự trữ nguyên liệu thuốc lá cho 
từng chủng loại phù hợp với nhu cầu sản xuất, đảm bảo 
hiệu quả SXKD; Đồng thời, tăng cường liên kết giữa các 
đơn vị thuốc lá điếu để tạo điều kiện đầu tư phát triển 
vùng trồng cây thuốc lá phục vụ sản xuất và xuất khẩu…

- Tích cực phối hợp với Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, 
Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các cơ quan quản lý 
đẩy mạnh công tác phòng chống hoạt động buôn bán 
thuốc lá nhập lậu tại các địa phương, đặc biệt là các 
tỉnh biên giới Tây Nam; Thường xuyên theo dõi diễn 
biến của thị trường, phản hồi của khách hàng để kịp 
thời làm tốt công tác thị trường, đề xuất cải tiến chất 
lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh…

HƯƠNG MAI

Năm 2016, với sự nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, Tổng công 
ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, trong đó các chỉ tiêu 
SXKD chính của Tổng công ty đều có mức tăng trưởng khá: Thuốc lá điếu tăng xấp xỉ 3%; 
tiêu thụ bánh kẹo trên 5%; tổng doanh thu tăng 2,5%; nộp ngân sách tăng khoảng 13%; 
lợi nhuận tăng 2,6% và kim ngạch xuất khẩu tăng xấp xỉ 2%..., kết quả trên là tiền đề để 
Tổng công ty bước vào thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017. 
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Vinataba tăng cường các giải pháp 
để phát triển sản xuất kinh doanh bền vững

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017 CỦA VINATABA:
Mức tiêu thụ sản phẩm thuốc lá điếu dự kiến tương đương cùng kỳ 
năm trước; Tổng doanh thu đạt xấp xỉ 95,6%; Nộp ngân sách bằng 
90,2%; Lợi nhuận trước thuế tăng 12,2%; Kim ngạch xuất khẩu 
bằng 98,4% cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện cổ 
phần hóa doanh nghiệp, trong đó thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài 
ngành SXKD chính (lĩnh vực thực phẩm, bánh kẹo) theo chủ trương 
của Chính phủ và Bộ Công Thương).  



- Đẩy mạnh công tác đào tạo về quản lý môi 
trường, văn phòng, nghiệp vụ lưu trữ, văn thư, kỹ 
năng làm việc chuyên nghiệp; Tập huấn nâng cao 
kỹ năng “bán hàng chuyên nghiệp”, “giám sát bán 
hàng”, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp khi 
cổ phần hóa và cập nhật kiến thức cho lớp Giám đốc 
điều hành chuyên nghiệp CEO…

- Xây dựng Chiến lược phát triển KHCN, tham gia 
đề xuất các nhiệm vụ KHCN cấp Quốc gia theo đề án 
của Bộ Công Thương; Đồng thời, phối hợp với các đơn 
vị liên quan triển khai kế hoạch thí điểm kích hoạt tem 
thuốc lá mã vạch hai chiều và tiếp tục nghiên cứu sản 
phẩm chống thuốc lá nhập lậu, đặc biệt là làm việc với 
Bộ Y tế về chủ trương xây dựng Phòng Thử nghiệm 
hợp chuẩn Quốc gia và đăng ký là phòng kiểm nghiệm 
Tar, Nicotine được chỉ định, cộng nhận…

- Đẩy nhanh xây dựng hệ thống phân phối của 
Vinataba trên phạm vi toàn quốc và hoàn thiện phần 
mềm quản trị bán hàng của hệ thống; Tăng cường 
giám sát quá trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm trong tất cả các khâu sản xuất, lưu thông, bảo 
quản và nâng cao năng lực cạnh tranh, duy trì phát 
triển thị phần thuốc lá điếu nội tiêu. Đặc biệt là phát 
huy vai trò chủ đạo trong Hiệp hội Thuốc lá và ngành 
Thuốc lá Việt Nam, tích cực tham gia đảm bảo ổn định 
môi trường hoạt động SXKD của ngành…

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa Công 
ty Thực phẩm miền Bắc, chuyển Công ty Thuốc lá Hải 
Phòng thành công ty cổ phần; Hướng dẫn các đơn vị 
tổng hợp, báo cáo lao động, chính sách mua cổ phiếu 

ưu đãi, chính sách đối với lao động dôi dư và nghiên 
cứu mô hình tổ chức Tổng công ty sau cổ phần hóa, 
tiêu chí bán cổ phiếu cho nhà đầu tư chiến lược, điều 
lệ của Tổng công ty sau cổ phần hóa…

- Khẩn trương hỗ trợ Công ty Thuốc lá Sài Gòn và 
Công ty Thuốc lá Thăng Long trong việc thực hiện các 
dự án thành phần của chương trình tổng thể đầu tư di 
dời; Hỗ trợ Viện Nghiên cứu Thuốc lá thực hiện đầu 
tư thiết bị phục vụ công tác nghiên cứu, kiểm định chất 
lượng sản phẩm; Hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai 
dự án xây dựng trụ sở làm việc của Tổng công ty tại số 
30 Nguyễn Du, Thành phố Hà Nội…

- Đề xuất sửa đổi quy định về mức xử phạt hình sự 
theo các Bộ luật Hình sự 100/2015/QH13, Nghị định 
124/2015/NĐ-CP và Hướng dẫn của Tòa án nhân dân 
Tối cao về việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với 
người mua, bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép thuốc 
lá điếu; Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn cơ chế huy 
động, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ công tác 
phòng chống buôn lậu thuốc lá điếu và chống sản xuất, 
buôn bán thuốc lá giả, tạo động lực, điều kiện để các 
cơ quan chức năng đẩy mạnh thực hiện bắt giữ và tiêu 
hủy thuốc lá nhập lậu…

Chắc chắn, với sự chỉ đạo, điều hành khoa học, 
kiên quyết của Ban Lãnh đạo Vinataba, cùng các giải 
pháp căn cơ trên đây, Tổng công ty Thuốc lá Việt 
Nam sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017, tạo đà để 
những năm tiếp theo, xây dựng ngành Thuốc lá Việt 
Nam phát triển đồng bộ, bền vững 
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Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng cùng lãnh đạo Tổng công ty khảo sát thực tế tại vùng trồng nguyên liệu thuốc lá Tây Ninh   
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THANH BA

LAFCHEMCO:

Với niềm tự hào đó, 
cuối tháng 6 vừa qua, 
LAFCHEMCO đã long 
trọng tổ chức Lễ "Gặp 

mặt kỷ niệm 55 năm ngày bước vào 
sản xuất" (24/6/1962 - 24/6/2017). 
Đây là dịp để Công ty thêm khẳng 
định uy tín, thương hiệu, tri ân bạn 
hàng, đối tác và cũng là dịp để toàn 
thể lãnh đạo, CBCNV-LĐ các thời kỳ 
ôn lại truyền thống vẻ vang của mình. 
Từ đó, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu vượt 
qua mọi khó khăn phía trước, đưa 
thương hiệu LAFCHEMCO ngày một 
vươn xa, bay cao trong thời kỳ hội 
nhập kinh tế quốc tế.

Tại buổi Lễ, ông Phạm Quang 
Tuyến - Bí thư Đảng ủy, TGĐ Công 
ty cho biết, LAFCHEMCO ra đời 
vào những ngày đầu của công 
cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội 
ở miền Bắc. Sau 3 năm lao động 
miệt mài trên công trường xây 
dựng với hơn 2.000 cán bộ, công 
nhân và chuyên gia Liên Xô, ngày 
24/6/1962, tại Lâm Thao, Nhà máy 
Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm 
Thao đã chính thức khánh thành, 
đi vào hoạt động, trở thành một 
trong những "đứa con đầu lòng" 
của nền công nghiệp miền Bắc 
xã hội chủ nghĩa. Trải qua qua 55 
năm xây dựng và trưởng thành với 
nhiều khó khăn thử thách, Công 

ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất 
Lâm Thao luôn đứng vững và phát 
triển, trở thành ngọn cờ đầu của 
các doanh nghiệp sản xuất phân 
bón trong nước, góp phần quan 
trọng xây dựng nền công - nông 
nghiệp nước nhà và phục vụ đắc 
lực cho nhiệm vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương.

Bước vào thời kỳ mới, Công ty 
đã phát huy sức mạnh nội lực, năng 
động, sáng tạo, đứng vững trong cơ 
chế thị trường. Sản phẩm làm ra 
ngày càng tốt và đa dạng hơn, giữ 
được chất lượng, nâng cao được uy 
tín sản phẩm trên thị trường, góp 
phần đáng kể vào việc giữ vững an 
ninh lương thực trên địa bàn tỉnh và 

cả nước. Những năm gần đây, Công 
ty đặc biệt chú trọng đầu tư thiết 
bị, đổi mới công nghệ, sản xuất các 
loại phân bón có chất lượng cao, 
quan tâm xử lý ô nhiễm môi trường, 
phát triển thị trường tiêu thụ sản 
phẩm. Vì vậy, các sản phẩm phân 
bón do Công ty sản xuất đã có chỗ 
đứng vững chắc trên thị trường, 
được bà con nông dân tin cậy, tín 
nhiệm sử dụng, đem lại hiệu quả, 
năng suất cao trong canh tác nông 
nghiệp và bước đầu xuất khẩu ra 
thị trường nước ngoài… Từ năng lực 
sản xuất những ngày đầu với công 
suất thiết kế mỗi năm 100.000 tấn 
Supe lân và 40.000 tấn Axit sufuric, 
đến nay Công ty đã nâng năng lực 

Lá cờ đầu trong lĩnh vực sản xuất 
phân bón chứa lân của Việt Nam

Ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phú Thọ chúc mừng 
LAFCHEMCO nhân dịp Công ty kỷ niệm 55 năm ngày đi vào sản xuất

Có thể khẳng định như vậy, bởi 55 năm qua, kể từ khi bước vào sản xuất, các sản phẩm 
chính như: Supe lân; Lân nung chảy; Phân bón NPK-S; Axit sunfuric,... của Công ty CP 
Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao (LAFCHEMCO), với biểu tượng logo “Ba nhành 
cọ xanh”, đã luôn phục vụ đắc lực cho ngành Nông nghiệp Việt Nam phát triển theo 
hướng xanh, bền vững, góp phần đưa Việt Nam trở thành nước xuất khẩu gạo nhất nhì 
thế giới và  luôn đảm bảo “An ninh lương thực” quốc gia.
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sản xuất mỗi năm lên trên 800.000 
tấn Supe lân và trên 280.000 tấn 
Axit sunfuric; trên 700.000 tấn phân 
hỗn hợp NPK-S và trên 300.000 tấn 
phân lân nung chảy cùng nhiều loại 
sản phẩm khác. 5 năm trở lại đây, 
sau khi hoạt động theo mô hình cổ 
phần, Công ty đã có những kết quả 
đáng khích lệ trong SXKD. Năm 
2016, doanh thu đạt 4.194 tỷ đồng, 
lợi nhuận đạt trên 172 tỷ đồng, nộp 
ngân sách 75,6 tỷ đồng, thu nhập 
bình quân cho người lao động đạt 
7,74 triệu đồng/người/tháng. Bước 
sang năm 2017, Công ty đã và đang 
phân đấu: Lợi nhuận đạt 252 tỷ 
đồng; giá trị sản xuất công nghiệp 
là 4.267 tỷ đồng; doanh thu tiêu 
thụ là 4.125 tỷ đồng; giá trị đầu tư 
XDCB 225 tỷ 737 triệu đồng; nộp 
ngân sách 84 tỷ đồng.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông 
Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Hóa chất 
Việt Nam Nguyễn Gia Tường đã 
ghi nhận, biểu dương những thành 
tích, đóng góp to lớn mà các thế 
hệ cán bộ, công nhân lao động 
LAFCHEMCO đã nỗ lực phấn đấu 
đạt được trong 55 năm qua.

Để Công ty trụ vững và phát 
triển bền vững trong thời kỳ hội 
nhập quốc tế, đồng thời tiếp tục 
khẳng định vai trò, vị trí quan trọng 
của doanh nghiệp đối với việc thực 
hiện Nghị quyết của Trung ương 
về "Nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn", Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Nguyễn Thanh Hải đề nghị Công 
ty tiếp tục nâng cao chất lượng 
sản phẩm truyền thống, giữ vững 
thương hiệu phân bón Lâm Thao; 
Nghiên cứu mở rộng các lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh, phát triển 
sản phẩm mới theo xu hướng phát 
triển nền nông nghiệp sạch, phù 
hợp với đặc điểm thổ nhưỡng từng 
vùng, đáp ứng nhu cầu người tiêu 
dùng và tăng sức cạnh tranh. Bên 
cạnh đó, Công ty cũng cần đẩy 

mạnh liên doanh, liên kết, đầu tư 
các dự án theo chiều sâu, đổi mới 
thiết bị công nghệ gắn với mở rộng 
sản xuất theo hướng hiện đại, thân 
thiện môi trường; Tổ chức tốt việc 
nghiên cứu, tìm kiếm thị trường để 
có chiến lược phát triển, nhằm giữ 
vững và mở rộng thị phần trong 
nước và xuất khẩu; Thực hiện đồng 
bộ các biện pháp quản lý hiện đại, 
thực hành tiết kiệm, giảm tối đa chi 
phí sản xuất, nâng cao chất lượng 
hệ thống đại lý và dịch vụ bán hàng; 
Nghiên cứu triển khai các hình thức 
liên kết sản xuất, tiêu thụ với các 
ngành sản xuất, dịch vụ trên địa bàn 
tỉnh nhằm tăng hiệu quả sản xuất 
của Công ty. Đặc biệt, Công ty cần 
tích cực tập trung đầu tư hệ thống 
xử lý ô nhiễm môi trường, vệ sinh 

công nghiệp, phòng hộ, luyện tập, 
diễn tập ứng phó các tình huống 
sự cố trong sản xuất, xây dựng môi 
trường xanh - sạch - đẹp để đảm 
bảo sự gắn kết chặt chẽ giữa phát 
triển sản xuất - kinh doanh với bảo 
vệ môi trường bền vững; Làm tốt 
công tác an sinh xã hội, công tác 
chính sách đối với người lao động 
và nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Với những thành tích đạt được 
trong suốt 55 hoạt động của mình, 
LAFCHEMCO đã được Đảng và 
Nhà nước phong tặng nhiều danh 
hiệu cao quý như: Huân chương 
Hồ Chí Minh, Đơn vị 3 lần đạt danh 
hiệu Anh hùng Lao động, Anh 
hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 
Huân chương Độc lập và nhiều 
phần thưởng cao quý khác... 

Ông Phạm Quang Tuyến, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc LAFCHEMCO phát biểu 
tại buổi Lễ

Các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm và đương nhiệm LAFCHEMCO chụp ảnh lưu 
niệm nhân dịp kỷ niệm 55 năm ngày Công ty đi vào sản xuất



Được mệnh danh là “kỳ quan đứng giữa kỳ 
quan”, FLC Hạ Long là một quần thể nghỉ 
dưỡng xứng tầm cho thành phố biển vùng 
Đông Bắc nước ta. Chính vì thế, người tiêu 

dùng sẽ được tận hưởng những giây phút nghỉ ngơi 
thoải mái nhất tại khu nghỉ dưỡng sang chảnh trên các 
khu đồi, núi cao mát mẻ và thư thái ngắm nhìn kỳ quan 
“có một không hai” của Tập đoàn FLC.

DU KHÁCH THỎA THÍCH VỚI XU HƯỚNG MỚI

Những năm gần đây, thị trường bất động sản nghỉ 
dưỡng ven biển Việt Nam bắt đầu phát triển bùng nổ, 
nhiều doanh nghiệp địa ốc ồ ạt rót vốn vào các quần 
thể nghỉ dưỡng chạy dọc các bãi biển đẹp như Phú 
Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang…

Theo các chuyên gia bất động sản, ước tính mỗi 
năm có tới hàng trăm nghìn tỷ được rót vào thị trường 
và “bung hàng” với hàng chục nghìn căn biệt thự biển, 
căn hộ condotel khiến thị trường bất động sản nghỉ 
dưỡng biển đang dần bão hòa.

Trong bối cảnh này, chính sự độc đáo mới làm lên 
sức hút. Không đơn thuần chỉ là các sản phẩm bất động 
sản nghỉ dưỡng ven biển, “khẩu vị” của người tiêu dùng 
đang chuyển sang những sản phẩm nghỉ dưỡng đắc địa 
về cả phong thủy và tầm nhìn. Do đó, Tập đoàn FLC 

đã đột phá thị trường bất động sản nghỉ dưỡng với dự 
án FLC Hạ Long “tọa lạc” giữa Vịnh Hạ Long. Điều này 
cho thấy, FLC Hạ Long trở thành thiên đường hấp dẫn 
thu hút được người tiêu dùng tới tham quan, hưởng thụ.

TẬP ĐOÀN FLC ĐÁNH DẤU “ĐỘT PHÁ” MỚI 
TRONG FLC HẠ LONG

Trong dự án FLC Hạ Long, Tập đoàn FLC đang 
đánh dấu một bước chuyển mới trong thị trường nghỉ 
dưỡng. FLC Hạ Long của Tập đoàn FLC còn được xem 
là dự án đầu tiên và duy nhất hiện nay được xây dựng 
trên núi tại Hạ Long, với chất lượng chuẩn 5 sao quốc 
tế. Ngoài ra, FLC Hạ Long còn có được thế đất phong 
thủy, vượng khí hiếm có, hưởng trọn sinh khí của thiên 
nhiên đất - trời.

Không những nằm trên núi cao với không gian 
thoáng đãng mát mẻ, FLC Hạ Long còn hưởng tầm 
nhìn trọn vẹn di sản thiên nhiên của thế giới, họa phẩm 
“sơn thủy hữu tình” tuyệt tác. Dự án được thiết kế và 
lấy cảm hứng từ phong cách Địa Trung Hải theo địa 
hình sườn đồi núi, đem lại cho chủ nhân căn hộ đam 
mê lối sống thoáng đạt, như một Santorini thu nhỏ. 
FLC Hạ Long rộng 157ha, với điểm nhấn là sân golf 18 
hố dạng links được thiết kế bởi Schmidt Curley - nhà 
Kiến trúc sân golf lừng danh quốc tế, hứa hẹn lọt top 

FLC Hạ Long: FLC Hạ Long: 

ĐẲNG CẤP XU HƯỚNG 
NGHỈ DƯỠNG MỚI 
GIỮA LÒNG VỊNH HẠ LONG

ĐẲNG CẤP XU HƯỚNG 
NGHỈ DƯỠNG MỚI 
GIỮA LÒNG VỊNH HẠ LONG

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao FLC Grand Hotel Hạ Long là một trong những kỳ 
quan mang đẳng cấp thế giới với những kiến trúc độc đáo. Kỳ quan FLC Grand Hotel 
Hạ Long được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của Vịnh Hạ Long đã mang 
tới sự thuần khiết sang trọng, cảm giác thư thái mà không kém phần xa hoa lộng lẫy.
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CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 33

những sân golf có tầm nhìn đẹp nhất thế giới. Anh 
Phạm Trường và chị Nguyễn Hoa - cặp uyên ương từ 
Hà Nội xuống FLC Hạ Long nghỉ tuần trăng mật chia 
sẻ: “Lúc đầu, chúng tôi định đi Đà Lạt, hay Phú Quốc, 
nhưng nghe lời bạn bè, chúng tôi quyết định nghỉ ở đây 
và thực sự không có niềm vui nào hơn, bởi không gian 
ở Grand Hotel Hạ Long vừa hiện đại, vừa thơ mộng, 
khiến cảm giác như hạnh phúc được nhân đôi”.

Được mệnh danh “kỳ quan đứng giữa kỳ quan”, 
đây là dự án quy mô lớn, tạo thành một quần thể nghỉ 
dưỡng xứng tầm cho thành phố biển, và được chủ đầu 
tư xác định là dự án chiến lược trọng điểm của tập 
đoàn tại Quảng Ninh.

ĐẦU TƯ THÔNG MINH - SINH LỜI BỀN VỮNG 

Với 260 căn biệt thự trên đồi của FLC Hạ Long được 
thiết kế trau chuốt tỉ mỉ các chi tiết như một tác phẩm 
nghệ thuật, tạo nên không gian sang trọng có tầm nhìn 
trọn vẹn vịnh, đem lại giá trị đẳng cấp cho chủ nhân.

Là loại hình sản phẩm để ở có sổ đỏ riêng, sở hữu 
lâu dài nên nhà đầu tư hoàn toàn an tâm với khả năng 
gia tăng giá trị của biệt thự theo thời gian, khi căn biệt 
thự nằm trong quần thể.

Những nhà đầu tư ưa chuộng condotel cũng không 
phải chờ đợi lâu, hiện FLC đã tung ra 574 căn condotel 
nằm tại vị trí cao nhất Hạ Long, với tầm nhìn trọn Vịnh 
Hạ Long, đáp ứng sự ngóng chờ lâu nay của giới đầu tư. 
Với 574 căn có diện tích linh hoạt từ 44m2 đến 853m2 
có thể đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng.

Ngoài ra, với chính sách hấp dẫn của chủ đầu tư, 
FLC Hạ Long cam kết lợi nhuận tối thiểu 12%/năm 
trong 8 năm - mức lợi nhuận cao nhất ở thị trường Hạ 
Long hiện nay.

Với chính sách này, đầu tư vào condotel Hạ Long, 
nhà đầu tư vừa có thể hoàn vốn nhanh, đồng thời sở 
hữu nơi nghỉ dưỡng hàng đầu cùng người thân, thu lợi 
nhuận ròng hàng năm một cách an nhàn 
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Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp HEINEKEN 
Việt Nam công bố Báo cáo Phát triển bền 
vững đạt tiêu chuẩn của sáng kiến Báo cáo 
toàn cầu (GRI).

 Ông MattWilson - Giám đốc Ngoại vụ Cao cấp 
của HEINEKEN Việt Nam cho biết: “Chúng tôi vui 
mừng trước những bước tiến quan trọng trong nỗ 
lực phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bên cạnh 
những thành tựu đó, chúng tôi cũng hiểu còn nhiều 
điều cần làm. Trong năm 2016, chúng tôi đã tiến gần 
hơn mục tiêu toàn bộ nhà máy nấu bia sử dụng 100% 
năng lượng tái tạo và giảm thiểu tối đa chất thải. Với 
nền tảng vững chắc và kinh nghiệm sâu rộng trong 

các hoạt động phát triển bền vững, chúng tôi sẽ tiếp 
tục đẩy mạnh tuyên truyền tinh thần uống có trách 
nhiệm, cũng như tiếp tục đầu tư phát triển con người 
và cộng đồng. Dù tương lai còn nhiều thử thách, 
nhưng HEINEKEN Việt Nam tin rằng, hành trình 
“Vì một Việt Nam tốt đẹp hơn” sẽ tiếp tục kiến tạo 
thêm những giá trị tốt đẹp cho con người, hành tinh 
và sự thịnh vượng cho Việt Nam”.

Báo cáo Phát triển bền vững năm 2016 của 
HEINEKEN Việt Nam tập trung vào 6 lĩnh vực trọng 
tâm: Tuyên truyền có trách nhiệm; Bảo vệ nguồn 
nước; Giảm thiểu khí thải CO2; Hỗ trợ cộng đồng; 
Nguồn cung ứng bền vững; Sức khỏe và an toàn.

Heineken Việt Nam 

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
PV

Vừa qua, tại Hà Nội, HEINEKEN Việt Nam đã tổ chức giới thiệu Báo cáo Phát triển 
bền vững 2016, công bố những thành tựu và định hướng phát triển bền vững. Trong 
suốt 25 năm qua, HEINEKEN Việt Nam được biết đến không chỉ với màu xanh đặc 
trưng, những thương hiệu bia được ưa thích mà còn vì sức phát triển bền vững trên nền 
tảng nâng cao giá trị con người, sự thịnh vượng và tương lai của hành tinh, đồng thuận 
cùng các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Những lá thư trong vỏ chai mang thông điệp phát triển bền vững được HEINEKEN Việt Nam trao gửi đến đại diện cơ quan báo chí

vì một Việt Nam tốt đẹp hơn
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NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT PHẢI KỂ ĐẾN:

 Thứ nhất là con người: Luôn là yếu tố ưu tiên 
hàng đầu trong tất cả các hoạt động của HEINEKEN, 
trong đó việc đảm bảo mọi người uống có trách nhiệm 
là rất quan trọng. HEINEKEN Việt Nam đã đầu tư 
8,2% ngân sách truyền thông để hỗ trợ cho chiến dịch 
“Uống có trách nhiêm”, riêng chương trình “Đã uống 
rượu bia thì không lái xe” đã tiếp cận 65 triệu lượt 
người. HEINEKEN Việt Nam còn đầu tư 16 tỷ đồng 
cho công tác đào tạo và phát triển nhân lực, hỗ trợ 
cộng đồng. Ngoài ra, qui tắc bảo vệ bản thân đã được 
triển khai cho toàn bộ nhân viên, trong đó có 17.300 
giờ đào tạo về an toàn đường bộ cho nhân viên thương 
mại. Không dừng lại ở đó, HEINEKEN Việt Nam còn 
cung cấp 25 tỷ đồng dành cho những chương trình hỗ 
trợ cộng đồng, trong đó có 5 công trình nước sạch lớn. 
Năm 2016, chương trình “1 phút tiết kiệm triệu niềm 
vui” đã cung cấp 576.000 lít nước sạch đến với hơn 
2.500 hộ gia đình toàn quốc.

 Thứ 2 là hành tinh: Hiện tại 4/6 nhà máy bia của 
HEINEKEN Việt Nam nấu bia bằng 100% năng lượng 
tái tạo, điều này đã giúp giảm 38% lượng khí thải CO2 
so với năm 2015. Trong năm 2017 và các năm tới, 
HEINEKEN Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giảm 3% lượng 
nước sử dụng, tổng cộng giảm gần một nửa lượng nước 
sử dụng trong năm 2008 và toàn bộ nước thải ra môi 
trường sẽ có tiêu chuẩn chất lượng tốt hơn mức hiện 
hành. Tại tất cả các Nhà máy của HEINEKEN Việt 
Nam, có đến 99% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất 
được tái sử dụng hoặc tái chế cho các hoạt động.

HEINEKEN Việt Nam cam kết sử dụng nguồn 
cung ứng tại các địa phương, nhằm tạo thêm việc làm 

cho người dân, mang lại sự thịnh vượng cho Việt Nam 
và các bên liên quan, 100% nguyên liệu bao bì được thu 
mua trong nước, hỗ trợ các nhà cung cấp và đối tác địa 
phương ở mức cao nhất.

 HEINEKEN Việt Nam đã đóng góp 33,5 ngàn tỷ 
đồng cho kinh tế Việt Nam, tương đương 0,75% tổng 
GDP quốc gia và vinh dự đứng trong Top 3 doanh 
nghiệp sản xuất bền vững nhất Việt Nam do Hội đồng 
Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững trực thuộc 
VCCI đánh giá theo bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững 
CSI năm 2016.

 Những lá thư trong vỏ chai mang thông điệp phát 
triển bền vững đã được Ông MattWilson - Giám đốc 
Ngoại vụ Cao cấp của HEINEKEN Việt Nam  trao gửi 
đến đại diện các cơ quan báo chí 

Ông Matt Wilson trình bày Báo cáo Phát triển Bền vững 2016 
của HEINEKEN Việt Nam

kết cấu, thiết bị đưa vào hồ sơ nghiệm thu hoàn thành 
công trình. Những việc làm cụ thể này đảm bảo việc 
hoàn thành công trình đúng tiến độ, nâng cao chất 
lượng công trình, tạo cơ sở vững chắc cho sự đột phá 
về chất lượng dịch vụ khách hàng dùng điện.

Đối với các trạm biến áp 110 kV xây dựng mới, 
song song quá trình xây dựng trạm, PC Đà Nẵng đầu 
tư hệ thống tự động hóa trạm 110 kV, đảm bảo các 
TBA 110 kV sau khi đóng điện nghiệm thu, thuận tiện 
chuyển đổi thành trạm không người trực. Tiêu biểu 
như trạm 110 kV Hòa Xuân, với công nghệ tự động 
hóa, quá trình nghiệm thu, đóng điện trạm được thực 
hiện từ xa qua Trung tâm Điều khiển hệ thống điện 
Đà Nẵng và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện miền 
Trung (A3). Đây là trạm biến áp 110 kV đầu tiên trong 
EVNCPC thực hiện nghiệm thu đóng điện từ xa. Đối 
với công trình 22 kV, cùng quá trình xây dựng, Công 

ty nghiên cứu khả năng khép vòng nóng và điều khiển 
tự động lưới điện phân phối theo hướng hiện đại trong 
những năm tiếp theo. Công nghệ mới được áp dụng sẽ 
góp phần giảm thời gian vận hành, thao tác hệ thống 
điện, rút ngắn thời gian xử lý sự cố và tăng năng suất 
lao động của PC Đà Nẵng.

Có thể nói, việc hoàn thành và nâng cao chất 
lượng, hiệu quả các công trình đầu tư xây dựng có ý 
nghĩa quan trọng cung ứng điện ổn định liên tục, an 
toàn phục vụ sự kiện APEC 2017. Đồng thời, góp phần 
tăng cường chất lượng điện năng, độ tin cậy cung cấp 
điện đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, an ninh 
quốc phòng, đời sống dân sinh thành phố Đà Nẵng 
nhiều năm tiếp theo.

PV: Xin cám ơn ông!

VĂN THUẬN (thực hiện) 

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng (PC Đà Nẵng)...  (Tiếp theo trang 27)
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Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung được thành lập theo Quyết định số 538/QĐ-
EVN ngày 06/09/2011 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tiền thân là Trung tâm Thí nghiệm Điện 
miền Trung - đơn vị được thành lập với chức năng thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị điện; thiết kế, lắp 
ráp thiết bị điện. Công ty đã nhanh chóng trở thành một trong những Công ty thí nghiệm điện lớn 
của cả nước, có năng lực và kinh nghiệm, đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, độ tin cậy.

Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện miền Trung (CPCETC):

Đồng hành cùng sự phát triển điện 
miền Trung - Tây Nguyên

THUẬN VĂN

TỪ NHỮNG NỖ LỰC VƯỢT KHÓ 
TẠO NĂNG LỰC MỚI

Đồng hành với sự phát triển nguồn 
và lưới điện miền Trung - Tây Nguyên, 
Trung tâm Thí nghiệm Điện - nay là 
Công ty TNHH MTV Thí nghiệm Điện 
miền Trung vươn lên không ngừng, 
luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ 
kế hoạch được Tổng công ty Điện lực 
miền Trung và Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam giao, có sự tăng trưởng, phát triển 
mạnh mẽ về nguồn nhân lực cũng như 
cơ sở vật chất, thiết bị; uy tín, thương 
hiệu CPCETC ngày càng được khẳng 
định trong và ngoài ngành.

Những năm gần đây, để đáp ứng với nhu cầu bức 
thiết của nền kinh tế, hàng loạt nhà máy điện công suất 
lớn được xây dựng trên phạm vi cả nước, các Trung 
tâm Thí nghiệm Điện được Thủ tướng Chính phủ giao 
nhiệm vụ thí nghiệm đưa vào vận hành các công trình 
nhà máy thủy điện theo cơ chế 197/400. Bằng năng 
lực, kinh nghiệm sẵn có, với trang thiết bị tiên tiến, 
hiện đại, cùng sự nỗ lực hết mình của tập thể CBCNV, 
hàng loạt các nhà máy thủy điện vừa và lớn ở khu vực 
miền Trung và Tây Nguyên lần lượt được đưa vào vận 
hành an toàn, đảm bảo chất lượng và tiến độ: Nhà 
máy Thủy điện Rào Quán 2x33 MW (2007); A-Vương 
2x105 MW (2008); Sông Ba Hạ 2x110 MW (2009); Buôn 
Tuasha 2x42,5 MW (2009); Pleikrong 2x50 MW (2010); 
Sesan 4 3x130 MW (2010); Sêrêpok 3 2x90 MW (2010); 
Sông Tranh 2 2x95 MW (2011; An Khê 2x80 MW (2011); 
trong đó có những thời điểm, Trung tâm phải triển khai 
cùng lúc 3 nhà máy thủy điện nhưng vẫn bảo đảm an 

toàn, chất lượng và tiến độ, điều đó chứng tỏ năng lực 
và quyết tâm rất lớn của Trung tâm.

Triển khai kế hoạch năm 2017, CPCETC đã lần lượt 
thí nghiệm định kỳ toàn trạm cho 34 trạm biến áp 110 
kV, thí nghiệm hết thời hạn bảo hành (HBH) 23 trạm, 
thí nghiệm định kỳ dầu, chống sét 51 trạm thuộc Công 
ty Lưới điện cao thế miền Trung (CPCCGC) và thí 
nghiệm định kỳ 06 nhà máy thủy điện.

Tiến đến APEC 2017 tại Đà Nẵng, CPCETC đã gấp 
rút hoàn thành kiểm định các công trình điện trên địa 
bàn, chuyển giao chủ đầu tư đưa vào vận hành gồm: 
Trạm 110 kV Hòa Liên (110/22 kV, 01 MBA, 40 MVA) 
tại khu công nghệ cao Hòa Liên huyện Hòa Vang, TP 
Đà Nẵng (hoàn thành tháng 02/2016). Ngoài ra còn có 
các Trạm 110 kV Hòa Xuân: 110/22 kV, 01 MBA, 40 
MVA, tại Khu Liên hợp TDTT, phường Hòa Xuân, 
quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng (hoàn thành tháng 5/2017).

CPCETC thí nghiệm đưa vào vận hành TBA 110 kV Đăk Hà - Kon Tum
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Đặc biệt, CPCETC đã tập trung cao độ lực lượng 
nhân sự và thiết bị cho các công trình nguồn cơ bản tại 
Trạm 220 kV Ngũ Hành Sơn: 220/110 kV - 250 MVA, 
nâng công suất MBA từ 25 MVA lên 63 MVA, thay thế 
giàn phân phối 22kV. Trạm 500 kV Đà Nẵng và 220 kV 
Hòa Khánh: 500/220/110 kV, nâng công suất MBA từ 
125 MVA lên 250 MVA hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

ĐẾN TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ 
VƯƠN TẦM NHIỆM VỤ 

 Phát huy năng lực hiện có về con người và trang 
thiết bị, CPCETC đã sớm triển khai công tác đa dạng 
hóa sản xuất trên một số lĩnh vực như: Thiết kế, chế 
tạo tủ bảng điện đo lường, điều khiển, bảo vệ cho các 
trạm biến áp 35 kV, 110 kV, 220 kV; Thiết kế, chế tạo 
bàn kiểm định công tơ 1 pha, 3 pha; Tham gia đấu 
thầu cung cấp thiết bị, vật tư, xây lắp các trạm biến 
áp 35 kV, 110 kV cho các dự án trong và ngoài ngành. 
CPCETC đang là đơn vị đầu tiên trong cả nước thực 
hiện việc thiết kế, chế tạo tủ bảng điện đo lường, điều 
khiển, bảo vệ các trạm biến áp 35 kV, 110 kV, 220 kV 
thay cho thiết bị nhập ngoại.

Thích nghi với thời đại công nghệ 4.0, CPCETC đã 
mạnh dạn đầu tư vốn cho các thiết bị đồng bộ và hiện đại 
của các nước như: Mỹ, Đức, Thụy Sĩ, Áo và Nhật Bản… 
để tăng cường năng lực kiểm định chính xác, an toàn.

Không ngừng hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công 
tác quản lý doanh nghiệp, CPCETC đã sớm xây dựng 
và đưa vào áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ tháng 12/2003 để phù hợp 
xu thế hội nhập quốc tế, ETC đã xây dựng và được 
công nhận phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế 
theo tiên chuẩn ISO/IEC 17025 từ tháng 01/2008.

Từ sự trưởng thành toàn diện về năng lực thiết bị 
và nhân sự, CPCETC đã vươn tới những công trình 
các nước trong khu vực, tiêu biểu như những dự án 
thủy điện tại Lào, gồm Nhà máy Thủy điện Xêkaman 

3 (02 tổ máy, tổng công suất 250 MW) tại sông Nam 
Pagnou (hoàn thành năm 2014). Nhà máy Thủy điện 
Xêkaman 1 (bậc trên) với 02 tổ máy, tổng công suất: 
290 MW, trên dòng Xêkaman, huyện San Xay, tỉnh At-
tapeu (hoàn thành tháng 12/2016). Nhà máy Thủy điện 
Xêkaman San Xay (bậc dưới): 02 tổ máy, tổng công 
suất 36 MW, trên dòng Xêkaman. Dự kiến triển khai thí 
nghiệm vào tháng 9/2017.

YẾU TỐ CON NGƯỜI TRONG TẦM NHÌN PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG

 Đáp ứng nguồn nhân lực ngang tầm nhiệm vụ, năm 
2016, Lãnh đạo CPCETC đã khẩn trương đầu tư công 
tác nhân lực, tổ chức đào tạo tập trung và cấp bằng 
kiểm định viên an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ 
điện cho gần 50 CBCNV, đào tạo cài đặt, kiểm định 
công tơ điện tử và kiểm định máy biến dòng, máy biến 
áp đo lường cho hơn 60 học viên thuộc 13 Chi nhánh. 
Đồng thời tổ chức lớp đào tạo học viên tại Trung tâm 
Quatest 2 và cấp bằng kiểm định viên cấp quốc gia về 
kiểm định công tơ điện tử và máy biến dòng, biến áp 
đo lường. Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã được 
gắn với thực tế sinh động,  tạo thế và lực mới để nhân 
rộng việc bồi dưỡng và hỗ trợ cho 13 đơn vị thành viên 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Với năng lực về con người và thiết bị, cùng sự lãnh 
đạo linh hoạt và tầm nhìn thiết thực, CBCNV thuộc CP-
CETC đã đồng tâm hiệp lực hướng về mục tiêu chung. 

Những năm qua và tầm nhìn từ năm 2017, với năng 
lực nội tại, CPCETC đã và sẽ hoàn thành xuất sắc khối 
lượng công tác chuyên môn, nối tiếp truyền thống 
được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động 
hạng Nhất, đảm bảo cho nguồn, lưới điện miền Trung 
- Tây Nguyên vận hành ổn định, an toàn và hiệu quả, 
tiếp tục khẳng định vị thế mới của ETC trong bước 
phát triển điện năng  miền Trung - Tây Nguyên trong 
tiến trình hội nhập quốc tế 

Cán bộ kỹ thuật CPCETC đang kiểm tra chất lượng dầu CPCETC thực hiện công tác thí nghiệm thanh dẫn tổ hợp 
máy phát 2, Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 5
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Cuối năm 2015, Bệnh viên Đa khoa thành phố Quy Nhơn đã hoàn thành nâng cấp, xây 
dựng mới và đưa vào hoạt động, với quy mô 9 tầng, được bố trí, trang bị theo quy chuẩn Bộ 
Y tế. Kiến trúc tổng thể của một cơ sở y tế địa phương đã tạo ra điểm nhấn  quan trọng trong 
hoạt động của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn. Với trang thiết bị đồng bộ và hiện đại, 
đội ngũ y, bác sĩ và CBCNV đã đồng tâm hiệp lực xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố 
trở thành địa chỉ lan tỏa mạnh mẽ y đức đến cộng đồng qua nỗ lực nâng cao chất lượng phục 
vụ khám, chữa bệnh, hướng đến mục tiêu làm hài lòng tất cả các đối tượng đến với bệnh viện.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn: 

NÂNG CAO Y ĐỨC QUA CHẤT LƯỢNG 
PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH

VĂN THUẬN         

TỪ NHU CẦU BỨC THIẾT TRONG 
KHÁM, CHỮA BỆNH

Tiền thân Bệnh viện Đa khoa hôm 
nay, trước ngày Quy Nhơn được giải 
phóng 31/3/1975 là Bệnh viện Thánh 
Gia. Đây là một bệnh viện quy mô nhỏ, 
đặt dưới sự quản lý của các Suer nhà 
dòng, hoạt động mang tính từ thiện 
trong phạm vi thị xã Quy Nhơn lúc 
bấy giờ. Sau khi tiếp quản, chính quyền 
phối hợp với ngành Y tế địa phương đã 
nhanh chóng đầu tư trang thiết bị, nhân 
lực, mở rộng quy mô để hình thành 
Trung tâm Y tế thị xã Quy Nhơn trực 
thuộc Sở Y tế Nghĩa Bình. Bệnh viện Đa khoa thị xã 
Quy Nhơn ra đời đúng vào thời điểm nhu cầu khám 
chữa bệnh cho nhân dân lên đến đỉnh điểm. Nhiều dịch 
bệnh phát sinh trong cộng đồng ngày càng phức tạp sau 
ngày giải phóng. Không chỉ hơn 200 ngàn dân thị xã mà 
các huyện, vùng phụ cận đã đổ về đây với nhu cầu bức 
thiết khám, chữa bệnh hằng ngày. Bệnh viên Đa khoa thị 
xã Quy Nhơn lúc đó đã đảm nhiệm “chia lửa” với Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phong Quy Hòa, Trung 
tâm Phục hồi chức năng, Bệnh viện Quân y 13 của Quân 
đội cũng đang hoạt động trên địa bàn thành phố.

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn chính thức 
hoạt động sau khi tách tỉnh, trở thành Trung tâm Y tế 
thành phố với các chức năng xây dựng mạng lưới y tế, 
trạm xá tại các xã, phường nội thành, khẩn trương đào tạo 
nhân lực, đưa hoạt động y tế cộng đồng về cơ sở và đảm 
nhiệm vai trò khám, chữa bệnh trung tâm tại địa phương. 

ĐẾN ĐẦU TƯ TRANG THIẾT BỊ ĐỒNG BỘ, HIỆN 
ĐẠI NÂNG  TẦM BỆNH VIỆN KHU VỰC

Năm 2000, thành phố Quy Nhơn được nâng cấp 
đô thị loại 1 trực thuộc tỉnh, lúc đó dân số thành phố 
đã trên 300.000 người. Tuy đã hình thành được các 
bệnh viên tư nhân và các phòng khám theo dạng công 
ty cổ phần, nhưng tình hình khám chữa bệnh tại các 
bệnh viện chính hầu như quá tải. Trước nhu cầu cấp 
bách của địa phương trong tầm nhìn mới, việc đầu tư 
nâng cấp Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn 
thuộc Trung tâm Y tế thành phố đã được các cấp, các 
ngành ủng hộ và khởi động. Bệnh viện Đa khoa thành 
phố đã huy động được nguồn vốn trái phiếu chính 
phủ và vốn đối ứng của tỉnh Bình Định lên đến 104 tỷ 
đồng, hình thành thiết kế, luận chứng kinh tế kỹ thuật 
và khởi động dự án trong niềm phấn khởi của nhân 
dân địa phương.

Một góc Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn
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Theo ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Bệnh viện Đa 
khoa thành phố Quy Nhơn, Dự án Bệnh viện đa khoa 
hoàn thành đã tạo ra điểm nhấn góp phần tăng vẻ mỹ 
quan đô thị cho thành phố, nhưng quan trọng hơn 
đây là bước ngoặt phát triển, trưởng thành của ngành 
y tế thành phố, tạo bước đột phá trong đưa dịch vụ 
khám chữa bệnh tiên tiến, hiện đại đến với người dân, 
giải quyết được hầu hết các bệnh lý thông thường và 
phức tạp nhất tại địa phương, tạo ra niềm tin lớn lao 
lan tỏa trong cộng đồng.

Thật vậy, với quy mô 9 tầng, diện tích sàn sử dụng 
trên 1000m2, được bố trí đủ các khoa lâm sàng phục 
vụ khám, điều trị, quy mô 300 giường bệnh theo quy 
chuẩn Bộ Y tế, nhưng có thể tiếp nhận đến 450 giường 
khi cần thiết. Mỗi phòng kê được 4 giường bệnh, có 
toilet riêng. Năm 2016, có sự khai thông trong phân 
chia khu vực khám BHYT, người bệnh được chọn lựa 
các cơ sở cùng cấp huyện, Bệnh viện Đa khoa thành 
phố Quy Nhơn đã thu hút từ 800 đến 1000 bệnh nhân 
đến khám và điều trị tại 28 khoa của bệnh viện.

Chính trang thiết bị đồng bộ, tiên tiến và hiện đại 
đã góp phần tạo được niềm tin trong chất lượng khám 
và điều trị. Cơ sở vật chất, thiết bị được đầu tư mới 
ở  khoa xét nghiệm, khoa khám và các chuyên khoa 
TMH, RHM. Các máy chụp MRI, chụp CT Scanner, X 
quang…máy xét nghiệm miễn dịch, sinh hóa tự động là 
những hệ thống tự động hiện đại, Bệnh viện đang đầu 
tư thêm máy xét nghiệm gen PCR.

Nhìn tổng quan, cơ ngơi và trang thiết bị đồng bộ, 
tiên tiến, điều hành khoa học với sự hỗ trợ của công 
nghệ thông tin và cải cách hành chính, đã tạo cho Bệnh 
viện Đa khoa thành phố Quy Nhơn một diện mạo 
mới, một năng lực mới xứng tầm với kỳ vọng của địa 
phương và khu vực.

NHÂN TỐ CON NGƯỜI LÀM LAN TỎA Y ĐỨC 
QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ KHÁM CHỮA BỆNH

Cũng theo ông Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Bệnh viện: 
“Cơ ngơi, trang bị đã được đầu tư nâng cấp và mở rộng, 

nhưng yếu tố quyết định vẫn là con người. Các  tiêu chí 
chuyên môn nghiệp vụ của một cơ sở y tế những năm 
trước đây và nhất là năm 2016 của Bệnh viện Đa khoa 
thành phố Quy Nhơn đã được Sở Y tế Bình Định đánh 
giá cao và xếp vào tốp dẫn đầu thi đua của ngành Y tế 
địa phương. Với  tổng số 328 CBCNV, từ bác sĩ, y sĩ, cán 
bộ quản lý đến nhân viên phục vụ, qua thực hiện nhiệm 
vụ của mình đều lan tỏa y đức đến với bệnh nhân”.

Làm được điều đó, Bệnh viện Đa khoa thành phố 
Quy Nhơn đã gắn công tác đào tạo, bồi dưỡng y đức 
vào chuyên môn, thường xuyên nâng cao khả năng 
nghiệp vụ chuyên sâu cho đội ngũ y, bác sĩ. Trong đội 
ngũ 69 bác sĩ có đủ các bác sĩ chuyên khoa 2, thạc sĩ 
chuyên khoa 1, hằng năm được gửi đi đào tạo và tự đào 
tạo từ 20 - 25% quân số. Đã triển khai liên kết với các 
giáo sư, bác sĩ Đại học Soun Choon Hyanh - Seoul, Hàn 
Quốc trong thực hiện mổ đục thủy tinh thể nhân tạo 
và chữa trị các bệnh về mắt tại bệnh viện.

Như vậy, sự trưởng thành của Bệnh viện Đa khoa 
thành phố Quy Nhơn hiện nay được đánh giá trên 
bình diện chuyên môn là đủ khả năng giải quyết được 
hầu hết các bệnh lý tại địa phương và khu vực. Trong 
đó nổi bật ở các chuyên khoa phẫu thuật nội soi, ổ 
bụng, tai mũi họng, tiết niệu, u xơ tiền liệt tuyến, tán 
sỏi bằng siêu âm, sóng xung kích. Đặc biệt, Khoa Hồi 
sức kỹ thuật cao, dài ngày, hồi sức nhi sinh thiếu tháng 
cân nặng từ 800-1000 gam…

Bệnh viện Đa khoa thành phố Quy nhơn đã được 
tặng Huân chương Lao động hạng Nhất từ những năm 
trước đây và hàng năm được xét cộng nhận các danh 
hiệụ thi đua của ngành Y tế và UBND tỉnh Bình Định 
cho cá nhân, tập thể, cá nhân. Tuy nhiên, phần thưởng 
cao quý nhất mà Bệnh viện nhận được chính là tấm 
lòng tin tưởng, quý mến của người bệnh đối với đội 
ngũ những y, bác sĩ nơi đây. Chính việc lan tỏa y đức 
trong chuyên môn từ những con người cụ thể của Bệnh 
viện đã tạo được niềm tin từ cả hai phía, góp phần giúp 
Bệnh viện phấn đấu hướng tới mục tiêu: Sự hài lòng 
tuyệt đối của bệnh nhân 

Bác sĩ Đỗ Tiến Dũng - Giám đốc Bệnh viên Đa khoa thành 
phố (bên trái) kiểm tra việc chăm sóc sức khỏe bệnh nhân 
tại Khoa Hồi sức

Đoàn Bác sĩ Đại học Hàn Quốc đang phẫu thuật mắt cho 
bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Thành phố Quy Nhơn 
trong chương trình liên kết hữu nghị  
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GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

Hiện nay, Công ty Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc 
Kạn) đã có trang thông tin điện tử và vận 
hành khá tốt, thường xuyên cập nhật tin tức, 
đăng tải các bài viết phản ánh về các hoạt 

động của Công ty trên website. Tuy nhiên, trên thực tế 
vẫn còn nhiều lĩnh vực cần phản ánh không được cập 
nhật thường xuyên; hoặc nếu có thì chất lượng tin, bài 
chưa cao, dẫn tới hiệu quả tuyên truyền chưa đạt được 
như mong muốn. Nguyên nhân là thiếu nhân sự đảm 
nhận công việc này, hoặc có nhưng phải kiêm nhiệm; 
đội ngũ được giao nhiệm vụ thì hiểu biết về hoạt động 
báo chí còn hạn chế; chưa có khả năng thu thập thông 

tin, nhất là kỹ năng viết tin, bài, biên tập và chụp ảnh..., 
nên đã ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng nội dung đăng 
tải trên website của Công ty, đồng thời thiếu nguồn 
tin cung cấp cho Bản tin và trang website của EVN-
NPC. Đặc biệt là trong thời đại bùng nổ thông tin, việc 
nâng cao khả năng thích ứng và năng lực xử lý tình 
huống đối với CBCNV ngành Điện khi có những bức 
xúc trong dư luận là một trong những nhu cầu hết sức 
cần thiết. Chính vì vậy, Ban Lãnh đạo PC Bắc Kạn đã 
giao cho Phòng Tổ chức Lao động và Văn phòng Công 
ty, phối hợp tổ chức đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ 
báo chí, tuyên truyền trong toàn Công ty.

BÙI MẠNH DŨNG

Nhằm phản ánh chân thực hoạt động, những thành tựu đạt được cũng như các chính sách 
của Đảng và Nhà nước trong lĩnh vực điện lực thì công tác tuyên truyền đóng một vai trò 
hết sức quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của Công ty và 
Bản tin, website của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, từ  ngày 10 – 14/7/2017, Công ty 
Điện lực Bắc Kạn đã tổ chức đợt tập huấn nghiệp vụ:“Kinh nghiệm xử lý thông tin và kỹ 
năng viết bài tuyên truyền về ngành Điện năm 2017”. 

Mở lớp tập huấn tuyên truyền về ngành Điện - 
Một việc làm mới hết sức ý nghĩa và hiệu quả

Toàn cảnh buổi tập huấn tại Điện lực Ba Bể.

Công ty Điện lực Bắc Kạn: 
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Chương trình tập huấn được thực hiện liên tục ở 
từng Điện lực và khối phòng ban trong toàn Công ty, 
mỗi đơn vị một buổi sáng, hoặc buổi chiều, với các 
nội dung gồm: Những hiểu biết cơ bản về nghề báo 
và nghiệp vụ báo chí; Phương pháp khai thác thu thập 
thông tin; Kỹ năng viết tin, bài phản ánh về ngành 
Điện; gương người tốt việc tốt; Biên tập nội dung; 
Chụp ảnh thời sự; Kinh nghiệm xử lý truyền thông khi 
có bức xúc trong dư luận xã hội về những vấn đề liên 
quan đến ngành Điện;… Để giúp cho CBCNV nắm bắt 
được nội dung của chương trình tập huấn, Công ty 
đã phối hợp với Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng và 
mời trực tiếp Nhà báo Nguyễn Đừng - Tổng biên tập 
Tạp chí, người đã có hơn 30 năm làm việc trong ngành 
Công Thương, chuyên theo dõi và tuyên truyền về 
ngành Điện, đồng thời có kinh nghiệm xử lý những vấn 
đề bức xúc liên quan đến hoạt động điện lực trực tiếp 
hướng dẫn học viên. Thông qua phương pháp truyền 
đạt ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, thuyết phục của Giảng 
viên, CBCNV trong Công ty đã được trang bị đồng 
thời về kinh nghiệm làm thế nào để khai thác thu thập 
thông tin? Viết tin, bài phản ánh về ngành Điện thì nội 
dung viết ra sao? Để viết về những tấm gương sáng của 
ngành thì cần có những yêu cầu gì? Cách chọn vị trí 
chụp ảnh thời sự như thế nào? Một biên tập viên cần 
có những yêu cầu gì? Đặc biệt, trong giai đoạn bùng 
nổ thông tin, khi có những tình huống bức xúc xảy ra 
trong dư luận xã hội đối với Công ty, đơn vị mình như 
tranh cãi giữa khách hàng với nhân viên ngành Điện; 
thắc mắc về thu tiền điện; hoặc phản ứng của người 
dân khi giá điện tăng… thì mỗi CBCNV phải xử lý thế 

nào, giải thích ra sao? Đáng chú ý là, trong mỗi nội 
dung trao đổi tại lớp, Giảng viên đều minh họa cụ thể, 
sinh động về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước trong phát triển điện lực; những thành tựu to lớn, 
mang đầy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của ngành Điện đối 
với sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, nhất là việc 
đưa điện về với các bản làng vùng sâu, vùng xa; những 
tấm gương thầm lặng của người thợ điện… để học viên 
thấy được tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, 
động viên, vai trò không thể thiếu của công tác truyền 
thông trong cơ chế thị trường.      

Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi lớp học kết 
thúc, anh Vũ Đức Hợi - Trưởng phòng Kinh doanh 
Điện lực Na Rì cho biết, trước đây khái niệm muốn 
viết được một bài, tin để cung cấp cho trang Website 
của Công ty thì ai cũng cảm thấy khó khăn, nhưng 
qua đợt tập huấn này, mọi người thấy tự tin hơn, thấy 
ngành Điện có nhiều lĩnh vực để viết, nhiều nội dung 
cần tuyên truyền sâu rộng để dư luận xã hội, đặc biệt 
là đồng bào các dân tộc vùng cao, vùng xa hiểu thêm 
về những người thợ điện, chia sẻ với ngành Điện hơn. 

Mở lớp tập huấn truyền thông và báo chí thì hàng 
năm nhiều nơi đã làm, nhưng tổ chức lớp bồi dưỡng 
gắn với hoạt động của Công ty để CBCNV biết cách 
viết về ngành Điện, cung cấp bài, tin cho trang web-
site của Công ty, đồng thời, trang bị cho mọi người 
biết cách xử lý truyền thông khi có những tình huống, 
những vấn đề nổi cộm liên quan đến hoạt động điện 
lực, có thể khẳng định Công ty Điện lực Bắc Kạn đã mở 
đầu một cách làm mới hết sức ý nghĩa và hiệu quả 

 Ông Ngô Văn Gia - Phó Giám đốc PC Bắc Kạn khai mạc buổi tập huấn



“Quan điểm của trường chúng tôi là dạy làm 
người trước khi dạy nghề…”, bà Trần Quí Dân 
- Phó Hiệu trưởng LBC nói với tôi. Bà Dân cho 
biết, sinh viên khi mới vào trường, phải được 

dạy biết làm người trước, có nghĩa là dạy cho các em 
biết kỹ năng sống, kỹ năng mềm, để các em thay đổi 
tư duy, thay đổi cách nhìn trong tất cả các hoạt động. 
Thứ nhất là, phải biết nói lời cảm ơn đối với cha mẹ, 
người thân, thầy cô và những người giúp đỡ mình. 
Thứ hai là, phải biết sống có tình thương, biết chia 
sẻ những khó khăn vất vả của người khác, đặc biệt là 
những người tàn tật… sau đó mới tiến hành chương 
trình đào tạo. Chương trình đào tạo của Trường là 
dạy lý thuyết, đan xen với thực hành.

Được biết, năm 2016 LBC có một chương trình 
cải tiến mới. Đó là đào tạo với chi phí không đồng 
(giúp các em có khoản tiền thu được từ những tháng đi 
thực hành để bù vào các chi phí mà các em phải đóng 
trong quá trình học lý thuyết ở trường). Đây được coi 
như một sáng kiến trong năm 2016, đã góp phần đáng 
kể, giúp đỡ các sinh viên và gia đình các em có hoàn 

cảnh khó khăn. Muốn bù được chi phí trong thời gian 
học ở trường, ngay từ ngày đầu vào thực tập, các em 
phải đảm bảo được năng suất và chất lượng mà doanh 
nghiệp đề ra. Các em phải hiểu rằng, chi phí không 
đồng, không có nghĩa là không làm mà vẫn có lương 
nên các em phải cố gắng đáp ứng được yêu cầu của 
doanh nghiệp thì mới được nhận lương.

Để làm được điều này, Ban Giám hiệu Nhà trường 
phải đặt vấn đề với các doanh nghiệp trước khi đưa 
các em đến thực tập. Đó là bàn với doanh nghiệp tạo 
mọi điều kiện để các em phấn đấu đảm bảo quyền 
lợi. Cụ thể, các em được ăn ca, nếu đạt năng suất, 
chất lượng như qui định của doanh nghiệp thì sẽ 
nhận được lương tương ứng. Mỗi em có một sổ ghi 
chép kết quả làm việc, thái độ làm việc, chấp hành 
kỷ luật lao động của doanh nghiệp cũng như những 
khó khăn trong quá trình các em thực tập. Ban Giám 
hiệu thường xuyên cập nhật thông tin này để kịp thời 
động viên, nhắc nhở, hoặc tác động với doanh nghiệp 
điều phối công việc để các em hoàn thành tốt được 
nhiệm vụ của mình.

NGUYỄN HOÀNG

Trường Cao đẳng Nghề Long Biên (LBC) đang chuẩn bị kỷ niệm 10 năm nâng cấp lên 
Trường Cao đẳng. Với các chuyên nghề đào tạo như: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính; 
Sửa chữa thiết bị may; May thời trang; Quản trị khách sạn; Kế toán doanh nghiệp và 
Hướng dẫn du lịch. Hàng năm LBC đào tạo bình quân 500 sinh viên. Điều quan trọng 
là trên 80% sinh viên ra trường có việc làm ngay và không phải đào tạo lại.

Những mẫu trang phục do sinh viên LBC thiết kế và trình diễn Khai giảng khóa học đào tạo nghiệp vụ thương phẩm cho cán bộ mặt hàng

Trường Cao đẳng Nghề Long Biên: 
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Dạy làm người trước khi dạy nghề



Hiện nay, Trường đang đào tạo một lớp Khoa May, 
các em được rèn luyện rất kỹ lưỡng về ý thức, về thái 
độ tinh thần học tập. Trong quá trình đào tạo ở Nhà 
trường, các em được học và áp dụng tất cả những 
phương pháp làm việc ở doanh nghiệp như  kỷ luật lao 
động, năng suất và chất lượng, được làm quen với máy 
móc thiết bị hiện có của doanh nghiệp, để khi các em 
vào doanh nghiệp không có khoảng cách xa giữa đào 
tạo với thực tế và đáp ứng được công việc ngay. Đồng 
thời, Nhà trường cũng bố trí nhiều thời gian cho các 
em được vào thực tập ở doanh nghiệp để các em có 
cơ hội tiếp cận dần, không bị bỡ ngỡ giữa học và hành. 
Với cách đào tạo này đã giúp cho phần lớn các sinh 
viên LBC ra trường đều được các doanh nghiệp tiếp 
nhận vào làm việc, các em đã đáp ứng được công việc 
ngay, không cần phải đào tạo lại.

Sinh viên Phạm Như Quỳnh lớp 40 MA5 chia sẻ: 
“Chưa bao giờ em cảm thấy xấu hổ vì chọn trường 
nghề để học. Bởi ngôi trường này, em thực sự thấy 
được niềm vui, sự thân thiện giữa thầy và trò. Ở đây 
không có sự phân biệt giữa các bạn nhà giàu với nhà 
nghèo, giữa các bạn học giỏi với học kém. Mục đích 
cuối cùng chúng em đạt được là vững kiến thức và chắc 
tay nghề. Hôm nay, qua Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng, em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các 
thầy cô giáo, đến các bạn thân thương của em. Mái 
trường ấy, nơi em đã tìm thấy mục tiêu cho tương lai 
của mình... Điều quan trọng nhất là em có thể tự tin 
đứng trước bố mẹ và nói: Con cảm ơn bố mẹ, con yêu 
bố mẹ rất nhiều...”.

Sinh viên Nguyễn Thanh Tân học nghề sửa chữa 
máy tính ra trường năm 2015, đang phụ trách 300 máy 
tính ở May 10 tâm sự: “Khi học trong trường, em được 
các thầy cô hết lòng dạy bảo, ra trường em được các 
anh chị ở Tổng công ty May 10 coi như người thân 
trong gia đình, giúp đỡ em nhiệt tình. Điều quan trọng 
là với sự nỗ lực của bản than nên hiện tại công việc kỹ 
thuật sửa chữa máy tính cơ bản em đáp ứng được, em 
sẽ gắn bó lâu dài ở đây...”.

Bạn Hà Thị Thúy 24 tuổi, quê ở Thái Bình, học 
khóa C37 ngành may vừa ra trường được một năm. 
Hiện nay Thúy là nhóm trưởng, nhóm may mẫu của 
May 10, phụ trách 15 người. Thúy bộc bạch: “Lúc đầu 
vào làm việc em thấy khó khăn vì áp lực công việc lớn 
hơn. Em đã phải cố gắng nhiều, rất tập trung, chăm 
chỉ và đã đạt được yêu cầu của doanh nghiệp. Em rất 
vui khi được làm việc ở May 10 và ước mơ là tiếp tục 
đào tạo, giúp đỡ các bạn mới vào để nhanh chóng làm 
quen với công việc...”.

Tốt nghiệp Khoa khách sạn khóa C37, Nguyễn Đức 
Hưng được thầy cô giáo giới thiệu về làm việc tại bộ 
phận buồng ở Khách sạn May 10, đến nay đã được 
5 năm. Hưng cho biết: “Công việc buồng khách sạn 
tưởng là nhẹ nhàng nhưng thực ra phải cố gắng rất 
nhiều mới hoàn thành được nhiệm vụ. Mình phải làm 
từ việc nhỏ nhất như cọ bồn cầu, lau nhà, quét phòng... 
tất cả phải sạch sẽ thì khách mới hài lòng và mình mới 
vui. Em rất yêu công việc của mình...”.

Hiện nay, LBC có một Trung tâm đánh giá kỹ năng 
nghề đào tạo về công tác an toàn. Ngoài công tác đào 
tạo dài hạn,Trường còn có các chương trình đào tạo 
khác. Đó là, đào tạo ngắn hạn từ 3-5 tháng (Nhà trường 
cử giáo viên đến các xí nghiệp may các tỉnh, đào tạo 
công nhân ngành may); Đào tạo miễn phí kỹ năng mềm 
cho con cán bộ công nhân viên vào những dịp hè với 
những chủ đề khác nhau như  “Hoàn thiện bản thân”, 
“Thắp lửa yêu thương, khơi nguồn sáng tạo”. Trường 
còn mời Sư thầy về nói chuyện đạo làm con. Dạy các 
con làm sản phẩm tranh bán đấu giá làm từ thiện từ 
nguyên liệu rơi vãi tiết kiệm được... Những việc này 
nhằm mục đích "đáp đền tiếp nối" với May 10 
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Phó Hiệu trưởng LBC Trần Quí Dân, giới thiệu tác phẩm của 
sinh viên.

Kiểm tra sinh viên thực tập tại May Lạng Giang
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Đây là một trong những yêu cầu được Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 
Việt Nam” (BCĐ CVĐ) TP Hà Nội đưa ra tại Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 
6 tháng cuối năm 2017, tổ chức vào ngày 17/7 vừa qua.

Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, tỷ lệ sử dụng hàng trong nước tại các công sở, cơ quan tăng hơn so với 
năm 2016. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn đã tích cực hưởng ứng CVĐ, chủ động đầu tư, thay đổi 
công nghệ tiên tiến, áp dụng khoa học quản lý, tiết kiệm chi phí, giảm giá thành, nâng cao chất lượng hàng hóa, 
tạo sự đa dạng mẫu mã sản phẩm, thực hiện tốt công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (NTD).

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bà Lê Thị Kim Oanh - Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN TP, Phó Trưởng 
ban BCĐ CVĐ TP. Hà Nội yêu cầu, 6 tháng cuối năm 2017, các Sở, ngành, BCĐ các quận, huyện, thị xã cần tiếp 
tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền CVĐ đến các DN và NTD với nhiều nội dung thiết thực, hướng 
tới 100% người dân và DN biết đến CVĐ; Tuyên truyền, vận động các DN sản xuất hàng VN chất lượng, an toàn. 
Đồng thời, đẩy mạnh tôn vinh, giới thiệu hàng VN chất lượng cao và hàng Việt Nam được NTD ưa thích; Tiếp 
tục triển khai Chương trình bán hàng Việt trên địa bàn…

Bên cạnh đó, các Sở, ngành, đơn vị thành viên gắn hoạt động của CVĐ với các hoạt động hỗ trợ DN, tập 
trung tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn; Triển khai quy chế hỗ trợ DN xây dựng và phát triển thương hiệu, 
chương trình hỗ trợ xây dựng thương hiệu sản phẩm có thế mạnh của làng nghề…. Đặc biệt là cần tiếp tục cải 
thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi giúp các DN đẩy mạnh phát 
triển SXKD, nâng cao năng lực cạnh tranh./.

PV

Nhằm đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn 
TP. Hà Nội, từ ngày 21/9/2017 đến 25/9/2017 tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại nông nghiệp (489, 
Hoàng Quốc Việt, Hà Nội) sẽ diễn ra Hội chợ hàng Việt, Hội nghị giao thương và giải pháp đẩy mạnh 

kết nối cung cầu giữa TP. Hà Nội và một số tỉnh, thành phố năm 2017.

Hội chợ năm nay dự kiến có khoảng 250 đến 300 gian hàng tiêu chuẩn với khoảng 150 đến 170 doanh nghiệp 
(DN) tham gia. Hội nghị giao thương và giải pháp đẩy mạnh kết nối cung cầu giữa TP. Hà Nội và một số tỉnh thành 
phố với sự tham gia của khoảng 250 đại biểu.

Thông qua hội chợ sẽ là cơ hội để các DN Việt Nam giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm, kết nối cung 
cầu, kết nối giao thương, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa trong nước, nâng cao trách nhiệm đối 
với người tiêu dùng. Bên cạnh đó, người tiêu dùng có cơ hội mua sắm được các hàng hóa của Việt Nam có chất 
lượng với giá cả phù hợp. 

Được biết, công tác quảng bá, tuyên truyền về Hội chợ sẽ được thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, chú trọng các 
nội dung tuyên truyền gắn với cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, "Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng” để thu hút một số lượng lớn các DN trong nước, các DN có tiềm năng xuất khẩu lớn tham gia 
Hội chợ. Các sản phẩm trưng bày tại đây là sản phẩm có chất lượng do các DN, cơ sở sản xuất kinh doanh trong 
nước sản xuất và phân phối. Khuyến khích DN triển khai các chương trình xúc tiến thương mại, khuyến mại, mang 
đến nhiều lợi ích thiết thực cho các khách hàng tham quan mua sắm tại Hội chợ./.

QA

GẮN HOẠT ĐỘNG CỦA CUỘC VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM 
ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM” VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

GẦN 200 DOANH NGHIỆP SẼ THAM GIA HỘI CHỢ HÀNG VIỆT 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2017

Hà Nội:

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước
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Hữu Nghị Food: 

Là một trong những doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo ra đời sớm nhất trong nước, Công ty Cổ 
phần Thực phẩm Hữu Nghị (Hữu Nghị Food) luôn kiên định với mục tiêu lưu giữ và mang 
hương vị bánh kẹo truyền thống tới người dân Việt, hướng tới chinh phục thị trường quốc tế. Với 
quyết tâm đó, 20 năm qua, Hữu Nghị Food đã từng bước khẳng định vị thế của một thương hiệu 
bánh kẹo hàng đầu tại Việt Nam.

Công ty CP Thực phẩm Hữu Nghị tiền thân là 
Nhà máy Bánh kẹo cao cấp Hữu Nghị, trực 
thuộc Công ty Thực phẩm miền Bắc, được 
thành lập vào cuối những 1990. Với sự phát 

triển và mở rộng quy mô cũng như ngành nghề kinh 
doanh, Hữu Nghị Food đã trải qua 2 lần đổi tên vào các 
năm 2006 và 2009, đồng thời trở thành một thành viên 
của Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (VINATABA). 
Năm 2017 là một trong những dấu mốc quan trọng khi 
Hữu Nghị Food hoàn thành tiến trình cổ phần hóa, 
thoái vốn nhà nước, chính thức trở thành doanh nghiệp 
100% vốn tư nhân.

Với 2 chi nhánh và 3 nhà máy (tại Hà Nội, Hà Nam 
và Bình Dương), Hữu Nghị Food phát triển mạng lưới 
phân phối rộng khắp cả nước với hàng trăm Nhà phân 
phối cùng hơn 140.000 cửa hàng bán lẻ trên toàn quốc. 
Các sản phẩm của Hữu Nghị Food đa dạng với nhiều 
chủng loại, mẫu mã, đáp ứng những nhu cầu của thị 
trường như: Bánh trứng Tipo, kem xốp Kexo, Bolero, 
bánh layer Salsa, Arita, kẹo Suri và Joli, bánh Trung 
Thu, bánh ngọt, mứt, các thực phẩm chế biến khác...

Bên cạnh đó, hưởng ứng cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các sản phẩm 
của Hữu Nghị Food đã có thêm động lực thúc đẩy, tạo 
nên dấu ấn đáng nhớ đối với người tiêu dùng và ngày 
càng được ưa chuộng trên khắp cả nước. Đặc biệt, bánh 
Trung thu và mứt Tết Hữu Nghị đã trở thành món ăn 
phổ biến trong ngày Tết của mỗi gia đình Việt với ý 
nghĩa tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống. 

Hiều rõ niềm tin và sự yêu thích của khách hàng với 
sản phẩm chính là tài sản quý giá nhất đối với doanh 
nghiệp, nên Hữu Nghị luôn đặt chất lượng sản phẩm là 
yếu tố quan trọng hàng đầu. Do đó, các sản phẩm của 
Hữu Nghị luôn tuân thủ hệ thống kiếm soát chất lượng 
chặt chẽ như: Tiêu chuẩn về vệ sinh an toàn thực phẩm 
HACCP, tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO: 9001-2008, 
FDA, ISO22000… 

Với chiến lược kinh doanh tốt, đội ngũ kỹ sư, công 
nhân lành nghề trên nền thiết bị, công nghệ hiện đại, 
thương hiệu Hữu Nghị đã ngày một đứng vững trên thị 
trường. Đến nay, Hữu Nghị đã có nhiều dây chuyền sản 
xuất tiên tiến, đạt tiêu chuẩn châu Âu, cung cấp gần 20 
ngàn tấn bánh kẹo mỗi năm cho thị trường. Đồng thời, 
Công ty cũng ngày càng mở rộng mạng lưới nhà phân 
phối và đại lý bán lẻ. Bên cạnh đó, Công ty còn ưu tiên 
triển khai một số hoạt động quảng bá, tham gia các hội 
chợ quốc tế và đạt những thành công bước đầu. Sản 
phẩm của Hữu Nghị đã được xuất khẩu sang nhiều nước 
trên thế giới như Trung Quốc, Triều Tiên, Đài Loan, 
Thái Lan, Singapore, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, 
Nhật Bản, Úc… và được định hướng xuất khẩu sang thị 
trường khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong tương 
lai. Đặc biệt, năm 2017, Công ty đã có chủ trương mở 
rộng thị trường quốc tế tại các nước Trung Đông, thị 
trường tiềm năng đối với ngành Bánh kẹo. 

Với những nỗ lực trong suốt 20 năm qua, thương 
hiệu Hữu Nghị đã trở thành cái tên quen thuộc với 
người tiêu dùng và từng bước khẳng định vị thế hàng 
đầu của mình trong ngành Bánh kẹo Việt Nam 

HÀ LINH

Tự hào thương hiệu bánh kẹo Việt

Hộp bánh Bolero của Hữu NghịMột số sản phẩm của Hữu Nghị luôn được người tiêu dùng 
yêu thích

Chuyên mục có sự phối hợp của Vụ Thị trường trong nước
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KHUYẾN CÔNG

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

BÌNH DƯƠNG TỔ CHỨC SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG 
6 THÁNG ĐẦU NĂM

Cục Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương) đã gửi thông báo mời các Sở Công Thương, các cơ sở công 
nghiệp nông thôn của các tỉnh, thành phố… đăng ký tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu năm 2017. 

Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2017 gắn với sự kiện Lễ tôn vinh và trao Giấy 
chứng nhận SPCNNTTB cấp quốc gia năm 2017 là hoạt động nằm trong Chương trình khuyến công quốc gia năm 
2017 do Bộ Công Thương chủ trì tổ chức thực hiện. Hội chợ triển lãm được tổ chức nhằm trưng bày và giới thiệu 
các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trong đó trọng tâm là các sản phẩm được bình chọn và cấp Giấy 
chứng nhận cấp quốc gia năm 2017. Đặc biệt, các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các tỉnh, thành 
phố tham gia trưng bày, giới thiệu tại Hội chợ triển lãm lần này còn là điều kiện tốt để Bộ Công Thương và các 
địa phương đặt ra những định hướng, kế hoạch thúc đẩy phát triển sản xuất thông qua hoạt động khuyến công 
và xúc tiến thương mại.

Các đơn vị đăng ký hồ sơ tham gia Hội chợ được đề nghị gửi trước ngày 30/7. Hội chợ sẽ tổ chức từ ngày 
20/9 - 24/9 tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng quốc gia TP. Hà Nội, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (IPC1) là đơn vị thuộc Cục sẽ làm đầu mối, chủ trì tổ chức Hội chợ triển lãm.

NH

Mới đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Bình Dương (TTKC) đã tổ chức sơ kết 
công tác 6 tháng đầu năm 2017.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm 2017, TTKC đã thực hiện tốt các công tác về Hành chính - Tổng hợp; Kế toán; 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; Tiết kiệm năng lượng và SXSH. Trong đó, công tác khuyến công 
đã hoàn thiện 17 đề án chi tiết trong Chương trình khuyến công năm 2017 trình Sở Công Thương thẩm định và phê 
duyệt với tổng kinh phí là 4.438 triệu đồng. Kinh phí phê duyệt thực hiện 6 tháng đầu năm 2017 là 2.477 triệu đồng 
(đạt 56%). Đồng thời, tổ chức 6 lớp đào tạo nâng cao năng lực quản lý khuyến công và quản trị doanh nghiệp; 
Hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn ứng dụng máy móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ 
thuật vào sản xuất; Hỗ trợ các doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tham gia các hội chợ 
triển lãm tại tỉnh Trà Vinh, Phú Yên và tham gia Bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2017…

Thời gian tới, TTKC sẽ tiếp tục thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch năm 2017, đặc biệt là các công tác bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và việc chuẩn bị tham dự Hội nghị khuyến công vùng.

HOA NGUYỄN

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại tỉnh Ninh Thuận vừa phối hợp với UBND huyện Thuận Nam 
tổ chức khai mạc phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn tại xã Cà Ná.

Tham gia trưng bày tại phiên chợ có 15 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh với 28 gian hàng bày bán các mặt 
hàng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt… do các doanh nghiệp Việt Nam sản xuất.

Đây là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu hình ảnh, thương hiệu, quảng bá sản phẩm tới người dân, đồng 
thời, tạo điều kiện để doanh nghiệp khảo sát thị trường nông thôn xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống phân 
phối lâu dài, giúp bà con có cơ hội sử dụng các mặt hàng giá rẻ, chất lượng cao, từ đó hình thành thói quen ưu 
tiên sử dụng hàng Việt Nam cho người dân tại địa phương.

HỒNG TRƯỜNG

SẮP DIỄN RA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HÀNG CNNT TIÊU BIỂU 
NĂM 2017

Khuyến công Ninh Thuận: 
KHAI MẠC PHIÊN CHỢ ĐƯA HÀNG VIỆT VỀ NÔNG THÔN



HOÀN THÀNH TỐT 5 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Huyện Ứng Hòa (Hà Nội) vừa thành lập 2 cụm công nghiệp (CCN) mới bao gồm CCN Cầu Bầu và CCN Xà 
Cầu theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND và 4604/QĐ-UBND do UBND TP. Hà Nội ban hành.

Theo đó, CCN Cầu Bầu có quy mô 2,45ha; CCN Xà Cầu có quy mô 2,1ha. Cả 2 CCN này đều có địa chỉ tại 
xã Quảng Phú Cầu với chức năng là phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp như sản xuất cơ kim khí, thu 
gom chế biến phế liệu.

Sở Công Thương sẽ là cơ quan đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố thực hiện quản lý nhà nước đối với 
các cụm công nghiệp trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Việc thành lập 2 cụm công nghiệp 
này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập. Đồng thời, 
quy hoạch cụm công nghiệp xa khu dân cư sẽ góp phần giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương.

NH

Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công Thương Hà Giang vừa phối hợp với các ban ngành hữu quan tổ chức 
nghiệm thu 05 đề án khuyến công năm 2017, trong đó, có 04 Đề án khuyến công địa phương và 01 Đề án khuyến 
công Quốc gia.

04 Đề án khuyến công địa phương được nghiệm thu gồm: “Ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ dăm 
nguyên liệu thành phẩm” tại Hộ Kinh doanh Khuất Đình Vụ (Quang Bình); “Ứng dụng máy móc thiết bị trong sản 
xuất vật liệu xây dựng gạch không nung” tại Công ty TNHH MTV Vạn Phúc (Bắc Quang); “Ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất chế biến chè xanh” tại Hộ Kinh doanh Nguyễn Thanh Bình (Vị Xuyên); “Ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất chế biến chè xanh” tại Hộ Kinh doanh Lý Thị Lan (Hoàng Su Phì). Đề án Khuyến công Quốc 
gia được được nghiệm thu là “Ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất chế tác đồ lưu niệm” tại Công ty CP Đá 
Thành Tân Hà Giang (Tp. Hà Giang).

Các đề án đều được triển khai thực hiện đúng theo nội dung và tiến độ đề ra. Doanh nghiệp được đầu tư máy 
móc, thiết bị tiên tiến ứng dụng vào sản xuất đúng như trong đề án đã đăng ký và các trang thiết bị, máy móc được 
đầu tư hoạt động tốt. Qua đó, một số công đoạn sản xuất sẽ được tự động hóa, giúp cho doanh nghiệp nâng cao 
năng lực sản xuất, tạo ra sản phẩm chất lượng. Cũng qua việc thực hiện đề án, người lao động sẽ có việc làm ổn 
định, góp phần đẩy nhanh phát triển công nghiệp của địa phương.

CHU HƯƠNG

Từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2017, vừa qua, Hội LHPN thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) đã 
phối hợp với Trường Trung cấp Nghề Hồng Lam tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề chế biến hải sản.

Trong những năm qua, công tác đào tạo và nâng cao kỹ thuật trong nghề chế biến hải sản được Hội LHPN thị 
xã đặc biệt chú trọng, việc mở lớp đào tạo này được đánh giá là thực sự cần thiết bởi nghề chế biến hải sản được 
xác định là nghề chính, mang lại việc làm và thu nhập cho phụ nữ tại đây.

Lớp đào tạo nghề được tổ chức cho 30 hội viên là phụ nữ của phường Quỳnh Phương. Thời gian đào tạo sẽ 
kéo dài trong 1,5 tháng tính từ ngày 14/7. Đây là lớp đào tạo nghề đầu tiên trên địa bàn TX. Hoàng Mai nhận 
được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công, thông qua khóa học sẽ giúp các hội viên tiếp thu kỹ thuật nghề 
tốt, tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

PT

THÀNH LẬP 2 CỤM CÔNG NGHIỆP MỚI TẠI ỨNG HÒA

Thị xã Hoàng Mai (Nghệ An): 
CHÚ TRỌNG ĐÀO TẠO NGHỀ CHẾ BIẾN HẢI SẢN

Khuyến công Hà Giang: 
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công nghiệp địa phương



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

Thời gian qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời 
của các Bộ, ngành Trung ương, Ủy ban nhân dân, Sở Công Thương và các địa phương, cùng với 
sự nỗ lực của các Trung tâm Khuyến công nên công tác khuyến công của các tỉnh, thành phố khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, tiếp tục khẳng định vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT).

Tiếp tục khẳng định vai trò thúc đẩy 
công nghiệp nông thôn phát triển

Năm 2017, tổng kế hoạch kinh phí khuyến 
công của các tỉnh, thành phố khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên là 48.331 triệu đồng, 
tăng 20,85% so với kế hoạch năm 2016, 

chiếm 19,19% tổng kinh phí khuyến công cả nước. Kinh 
phí khuyến công quốc gia hỗ trợ là 23.600 triệu đồng, 
tăng 14,31% so với kế hoạch năm 2016, chiếm 21,45% 
tổng kinh phí khuyến công quốc gia và chiếm 48,82% 
kinh phí khuyến công toàn vùng. Tính hết tháng 6/2017, 
hoạt động khuyến công của các tỉnh, thành phố khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên đã tổ chức được 25 mô hình 
trình diễn kỹ thuật; hoàn thành hỗ trợ 194 cơ sở CNNT 
ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại vào dây chuyền 
sản xuất công nghiệp; hỗ trợ cho 922 lượt cơ sở CNNT 
tham gia hội chợ công nghiệp với hơn 1.036 gian hàng; 
đào tạo nâng cao năng lực quản lý và khởi sự doanh 
nghiệp cho 520 lượt người, tổ chức 12 lượt hội nghị, hội 
thảo chuyên đề cho 670 người tham dự. Ngoài ra, các 
địa phương còn thực hiện một số hoạt động khác để hỗ 
trợ các cơ sở CNNT như: Tổ chức khảo sát, học tập 
kinh nghiệm phát triển tiểu thủ công nghiệp tại một số 
tỉnh; hỗ trợ thực hiện liên kết, hợp tác phát triển công 
nghiệp giữa các tỉnh. Tư vấn cho 72 dự án thuộc các lĩnh 
vực: Xây lắp điện; Tiết kiệm năng lượng; Lập quy hoạch 
chi tiết cụm công nghiệp; Giám sát các công trình xây 
dựng; Dịch vụ về điện và các dịch vụ khác,... với doanh 
thu ước đạt 1.769 triệu đồng, đạt 17,88% kế hoạch.

Phát huy thành quả đã đạt được, khắc phục những 
hạn chế còn tồn tại để hoàn thành kế hoạch khuyến 
công của từng địa phương và toàn khu vực trong những 
tháng cuối năm 2017, Bộ Công Thương đã đề nghị Trung 
tâm Khuyến công các địa phương cần tăng cường công 
tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và kịp thời tháo gỡ 
những khó khăn vướng mắc của các đề án, đảm bảo 
hoàn thành các đề án khuyến công được giao đúng tiến 
độ, sử dụng kinh phí hỗ trợ đúng mục đích, chế độ cũng 
như các quy định về quản lý hoạt động khuyến công. 
Lựa chọn xây dựng đề án có trọng tâm trọng điểm và 
có sự lan tỏa để hỗ trợ với kinh phí đủ lớn, nhằm tạo sự 
bứt phá và có bước chuyển biến rõ rệt mang tính đề án. 

Đặc biệt là đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên 
truyền, kịp thời cung cấp thông tin về cơ chế, chính sách 
đối với hoạt động khuyến công. Tăng cường công tác 
đào tạo, tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán 
bộ làm công tác khuyến công...

Có thể thấy hoạt động khuyến công trong khu vực 
thời gian qua đã được triển khai mạnh mẽ, đa dạng cả về 
nội dung, hình thức và lĩnh vực. Công tác khuyến công 
được mở rộng, chất lượng và hiệu quả ngày càng được 
khẳng định rõ rệt về khuyến khích phát triển CNNT; 
góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế - lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập, 
xoá đói giảm nghèo và phát triển đời sống văn hoá - xã 
hội ở khu vực nông thôn. Hoạt động khuyến công cũng 
đã góp một phần không nhỏ vào thực hiện kế hoạch 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ở các địa 
phương. Tham gia tích cực trong triển khai thực hiện 
các chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là thực 
hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ 
thị trường, phát triển cho các DN; tạo cầu nối hỗ trợ 
phát triển giữa DN với DN; DN với Nhà nước; DN và 
thị trường, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; hỗ trợ tạo điều 
kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần 
kinh tế đầu tư phát triển sản xuất CNNT một cách bền 
vững, nâng cao năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu 
quả lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế 

MẠNH TRƯỜNG

Dây chuyền trong chế biến cà phê của Công ty TNHH MTV Hương 
Nguyên Đắk Nông mới được nghiệm thu năm 2017

Hoạt động khuyến công khu vực miền Trung - Tây Nguyên: 
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Thời gian qua, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã góp phần tích cực trong 
việc hỗ trợ, động viên, khuyến khích doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
đẩy mạnh đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế khu vực nông thôn theo hướng CNH - HĐH.

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn

Thông qua hoạt động khuyến công đã tạo việc 
làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, 
tinh thần cho người dân; Xóa đói giảm nghèo, 
cải thiện đời sống nhân dân; Đảm bảo an sinh xã 

hội; Khôi phục và phát triển một số ngành công nghiệp, 
TTCN, làng nghề và ngành nghề truyền thống. Nhờ vậy 
mà một số nghề từng bước ổn định sản xuất và ngày 
càng phát triển như: Nghề làm bún bánh, nấu rượu, dệt 
thổ cẩm, làm nón, chổi đót, sản xuất chế biến nông, lâm, 
thủy sản; Du nhập và phát triển một số ngành nghề mới 
như: Mộc mỹ nghệ, thêu ren, sản xuất giấy, cơ khí, đúc, 
sản xuất tinh dầu các loại, tinh bột nghệ...

Để có được kết quả trên, Sở Công Thương Quảng 
Trị đã tham mưu cho UBND tỉnh quan tâm tạo điều 
kiện giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn và đẩy mạnh các hoạt 
động hỗ trợ DN. Đồng thời chỉ đạo Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại (TTKC) tổ chức thực hiện 
các nội dung để tạo mọi điều kiện thuận lợi thúc đẩy 
các DN, cơ sở CNNT đầu tư phát triển, mở rộng quy 
mô, đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất.... Qua đó, hoạt động khuyến công ngày càng 
có chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực cho DN, góp 
phần đưa hoạt động sản xuất CNNT của tỉnh ngày phát 
triển. Đặc biệt, trong những năm gần đây, Quảng Trị đã 
chú trọng ưu tiên hỗ trợ các DN, cơ sở CNNT tập trung 
đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất, trong đó ưu tiên hỗ trợ 
các ngành nghề chế biến sâu các sản phẩm từ nông, lâm, 
thủy sản, sản xuất hàng tiêu dùng... Cùng với đó, tạo 
điều kiện cho các DN, cơ sở CNNT trong công tác xây 
dựng, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu sản phẩm; đào 
tạo lao động, xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường 
cho sản phẩm và cung cấp thông tin cho DN, từ đó, giúp 
các DN, cơ sở CNNT tiếp cận được các quy định pháp 
luật về sản xuất kinh doanh, nguồn vốn khuyến công, 
chương trình xúc tiến thương mại trong và ngoài tỉnh…

Mặc dù đã có những chuyển biến tích cực, nhưng 
hoạt động khuyến công trên địa bản tỉnh Quảng Trị 
vẫn còn không ít khó khăn như: Đội ngũ cán bộ viên 
chức của TTKC mỏng, phải kiêm nhiệm; Nguồn kinh 
phí khuyến công địa phương hàng năm thì còn hạn chế 
(1 tỷ/năm), định mức để thực hiện một số nội dung là 
quá thấp; Công tác thông tin tuyên truyền về chính sách 

và các hoạt động khuyến công chưa đa dạng; Cán bộ 
làm công tác khuyến công hiện tại còn bộc lộ nhiều hạn 
chế trong nắm bắt tình hình DN, cơ sở sản xuất; Nhiều 
đối tượng thụ hưởng chính sách khuyến công chưa tiếp 
cận được đầy đủ thông tin và chính sách của Nhà nước 
về khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn…

Để khắc phục hạn chế trên, đồng thời, để công tác 
khuyến công ngày càng có sức lan tỏa, là động lực trong 
việc hỗ trợ, động viên các DN, cơ sở sản xuất CNNT 
đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, phát triển 
sản phẩm mới, ngành nghề mới, tìm kiếm và mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm, thời gian tới, TTKC sẽ tiếp 
tục triển khai các giải pháp, trong đó, chú trọng đẩy 
mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các DN, cơ sở 
CNNT trong việc rà soát, đánh giá và đăng ký các đề 
án; hỗ trợ kịp thời cho DN, cơ sở sản xuất đầu tư phát 
triển SXKD và đẩy mạnh hoạt động XTTM. Đặc biệt, 
ưu tiên phát triển thương mại điện tử và phát triển các 
sản phẩm chế biến sâu từ nguồn nguyên liệu nông - lâm 
- thủy sản, hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, thương hiệu sản 
phẩm CNNT để kết nối với thị trường tiêu thụ và người 
tiêu dùng. Chú trọng đẩy mạnh công tác tập huấn, đào 
tạo, phổ biến kiến thức cho cho các DN, cơ sở CNNT, 
nhất là các kỹ năng về điều hành, quản lý, tổ chức sản 
xuất, tiếp thị sản phẩm, đàm phán mở rộng thị trường 
cho DN; kỹ năng quản lý, vận hành, bảo dưỡng công 
nghiệp; khởi sự doanh nghiệp... 

ĐOÀN MẠNH

Lớp đào tạo nghề may công nghiệp cho 100 lao động tại 
Công ty CP may và TM Gio Linh, tỉnh Quảng Trị

Quảng Trị:
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Với mong muốn chung tay tháo gỡ khó khăn cùng doanh nghiệp, 6 tháng đầu năm, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công Thái 
Nguyên) đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, Trung tâm đã chủ trì, phối 
hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã cùng các cơ sở công nghiệp nông thôn thực 
hiện nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp DN nâng cao năng lực 
cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh theo hướng CNH – HĐH.

TUẤN ANH

Ngay từ đầu năm 2017, 
Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên đã 
đăng ký hỗ trợ các đề 

án khuyến công và rà soát nhiệm 
vụ tại các địa phương trên địa bàn 
tỉnh để tập trung thực hiện. Sáu 
tháng đầu năm 2017, Trung tâm đã 
hỗ trợ được 22 Đề án với tổng mức 
kinh phí hơn 3,6 tỷ đồng, trong đó 
04 Đề án khuyến công quốc gia 
được Bộ Công Thương hỗ trợ trên 
970 triệu đồng và 18 Đề án khuyến 
công địa phương được tỉnh hỗ trợ 
hơn 2,6 tỷ đồng. Trong đó, công 
tác khuyến công tập trung chủ 
yếu vào việc xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, ứng dụng thiết bị hiện đại 
trong sản xuất; Mở các lớp tập 
huấn, tuyên truyền về công tác 
khuyến công; Cung cấp thông tin 
và chương trình hỗ trợ thành lập 
doanh nghiệp… Đồng thời, hỗ trợ 
kinh phí để các địa phương đưa 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên tham 
gia các Hội chợ triển lãm năm 

2017 tại các tỉnh Phú Thọ, Quảng 
Ninh với tiến độ thực hiện các đề 
án đạt 70% khối lượng công việc.

Bên cạnh đó, hoạt động tư 
vấn tiết kiệm năng lượng và đầu 
tư hạ tầng, kinh doanh cụm công 
nghiệp của Trung tâm cũng đạt 
được nhiều kết quả đáng khích 
lệ trong việc khảo sát, lập dự án 

đầu tư, thiết kế, lập dự toán công 
trình, thẩm tra, giám sát thi công 
các công trình chiếu sáng tiết kiệm 
điện. Trong đó, một số công trình 
điển hình trong sáu tháng đầu năm 
mà Trung tâm đã thực hiện được 
như: Hoàn thiện các thủ tục về lập 
quy hoạch chi tiết 1/500 Cụm công 
nghiệp Sơn Cầm 2; Đồng thời, lập 

Khuyến công Thái Nguyên:

Đề xuất nâng mức hỗ trợ kinh phí, 
tạo động lực cho công tác khuyến công hoạt động hiệu quả

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái Nguyên chỉ đạo hội nghị công tác 
KC tại huyện Phú Lương
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báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi 
trường của dự án trình Sở Xây dựng và UBND tỉnh phê 
duyệt; Triển khai thực hiện Đề án thay thế và lắp đặt 
hệ thống đèn Led tiết kiệm điện tại Văn phòng Đoàn 
đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh 
Thái Nguyên; Giám sát thi công công trình di chuyển 
đường điện trung và hạ thế trên địa bàn tỉnh.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, kết 
quả đó có được là nhờ Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Cục 
Công nghiệp địa phương (Bộ Công Thương), UBND 
tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo 
trực tiếp của lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên. 
Qua đó, các phòng, ban của Trung tâm đã được kiện 
toàn, ổn định về tổ chức, đảm bảo thuận lợi trong việc 
triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá về mục tiêu và nhiệm vụ từ nay đến cuối 
năm 2017, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Thái Nguyên cho biết: “Sáu tháng cuối năm, Trung 
tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ thường xuyên 
giám sát, theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện, đảm 
bảo các đề án khuyến công được triển khai đúng nội 
dung, mục đích để báo cáo với Sở Công Thương và 
Cục Công nghiệp địa phương; Phối hợp với các đơn 
vị được thụ hưởng hoàn thiện hồ sơ, chứng từ theo 
đúng quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm sẽ hoàn 
thiện hồ sơ “Đề án hỗ trợ làng nghề Phú Nam 7” 

(xã Vô Tranh, huyện Phú Lương) trình UBND tỉnh 
Thái Nguyên phê duyệt. Đồng thời, Trung tâm tiếp 
tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc giai đoạn 
chuẩn bị đầu tư xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp 
Sơn Cầm 2; Lồng ghép các chương trình, nguồn vốn 
để triển khai dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng 
các cụm công nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển của 
địa phương; Sử dụng các nguồn vốn đầu tư đảm bảo 
đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả”.

Có thể nói, công tác khuyến công Thái Nguyên 
trong suốt thời gian qua đã đóng vai trò hết sức quan 
trọng trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của 
tỉnh theo hướng CNH - HĐH. Do vậy, ngoài sự nỗ lực 
của tập thể CBCNV, Trung tâm rất cần sự giúp đỡ, hỗ 
trợ thiết thực từ phía Bộ Công Thương và lãnh đạo tỉnh 
trong việc tăng nguồn vốn từ ngân sách trung ương 
và địa phương. Qua đó, nâng mức hỗ trợ cho một số 
nội dung khuyến công để hoạt động ngày một hiệu 
quả hơn, có sức lan tỏa đến các địa bàn nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó là đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách hỗ trợ 
của Chương trình khuyến công, tạo động lực cho hoạt 
động khuyến công cơ sở được thuận lợi. Trung tâm 
mong muốn các cơ quan chức năng Nhà nước và địa 
phương sớm ban hành và quy định cụ thể về công tác 
thi đua khen thưởng để kịp thời động viên các tổ chức, 
cá nhân có thành tích trong công tác khuyến công 

Các đại biểu và đại diện cơ sở CNNT, làng nghề huyện Phú 
Lương tham dự Hội nghị khuyến công

Ông Mai Văn Phú - Phó Giám đốc TTKC Thái Nguyên thuyết 
trình về chuyên đề khuyến công tại huyện Phú Lương
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Làng nghề gốm Tri Tôn, tỉnh An Giang

Nghề đan tre hay trúc ở tỉnh Vĩnh Long

Phơi bánh đa ở làng nghề Thổ Hà, xã Vân Hà, Việt Yên, 
Bắc Giang

Mây tre phơi khô được chở về để làm hương ở làng nghề 
Thủy Hà, Tp. Huế

Làng chiếu Cẩm Nê, thành phố Đà Nẵng

Dọc lá nón ở làng chuông, Thanh Oai, Hà Nội



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 53

KHUYẾN CÔNG

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

Khuyến công Lai Châu hỗ trợ các doanh nghiệp chế biến 
chè xanh xuất khẩu

Các lớp đào tạo nghề theo địa chỉ như thế này đang mở ra 
nhiều hiệu quả

Khu vực trình bày sản phẩm làng nghề của Sở Công Thương 
Bắc Giang

Sản xuất miến dong là một thế mạnh của xã Húc Động, 
Bình Liêu, Quảng Ninh

Tỉnh Yên Bái khuyến khích dạy truyền nghề

Gian hàng giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của 
Sở Công Thương Thái Nguyên



TUYÊN QUANG ĐẦU TƯ MÁY CẮT KIM LOẠI CÔNG NGHỆ CAO 
CHO DOANH NGHIỆP

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Long (TTKC) vừa phối hợp với Phòng Kinh 
tế Hạ tầng huyện Long Hồ tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất 
cà phê.

Đơn vị được nhận hỗ trợ từ đề án này là Hộ Kinh doanh Cà phê Trung Hải (xã Lộc Hòa), với tổng vốn đầu 
tư thực hiện đề án để mua máy in phun, máy ép túi nylon và máy cân điện tử bán tự động của DN là 285,2 triệu 
đồng, trong đó TTKC đã hỗ trợ 115,2 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương. Thiết bị khi được 
đưa vào vận hành đã giúp cho doanh nghiệp rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Việc hỗ trợ này nằm trong chương trình thực hiện của kế hoạch khuyến công địa phương năm 2017, nhằm 
mục tiêu hỗ trợ cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư mua sắm máy móc thiết bị tiên tiến thay thế phương pháp 
sản xuất thủ công sang ứng dụng máy móc vào sản xuất, giúp tăng năng suất, nâng cao chất lượng, cho ra thị 
trường sản phẩm an toàn, tăng doanh thu và và ổn định sản xuất.

HT

Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Tuyên Quang vừa hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia trong việc đầu tư máy cắt kim loại công nghệ cao cho HTX Tùng Hải (phường Phan Thiết, 
TP Tuyên Quang).

Được biết, đây là thiết bị cắt kim loại hiện đại nhất trên địa bàn tỉnh. Việc thiết kế các họa tiết hoa văn được 
thể hiện trên màn hình máy tính có độ phân giải lớn, giao diện màu rõ nét và có độ chính xác cao, tinh xảo, sẽ 
tạo ra những sản phẩm đẹp, mềm mại không thua kém gì các họa tiết trên chất liệu khác, đồng thời giúp cơ sở 
sản xuất tiết kiệm được nguyên liệu và thời gian gia công gấp 20 lần so với làm thủ công.

Bày tỏ niềm vui mừng, anh Võ Văn Khanh - Giám đốc HTX Tùng Hải cho biết, số tiền để đầu tư thiết bị máy 
cắt kim loại công nghệ cao là gần 600 triệu đồng, nhờ nhận được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công mà HTX 
của anh đã bớt được một phần gánh nặng, bên cạnh đó cũng giúp 10 lao động trong HTX có việc làm. Có thiết 
bị mới, cơ sở sản xuất sẽ gia công các sản phẩm trang trí; logo, biểu tượng sản phẩm, từ đó đảm bảo đúng theo 
yêu cầu khách hàng. 

BK

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Gia Lai đã tổ chức cho một số doanh nghiệp trong 
tỉnh tham gia Hội nghị kết nối giao thương với các tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên - Huế.

Tại hội nghị ở Quảng Trị, hầu hết doanh nghiệp của Gia Lai đều đã tìm được đầu ra cho sản phẩm và ký kết 
nhiều bản ghi nhớ hợp tác phân phối sản phẩm. Trong đó, các DN tại 2 tỉnh Gia Lai - Quảng Trị đã ký kết nhiều 
bản ghi nhớ để quảng bá, giới thiệu các sản phẩm như: Cao, viên uống mật nhân và các loại trà linh chi, chè dây; 
đồng thời ký kết phân phối các sản phẩm thuốc thảo dược chữa bệnh cho tôm…Còn tại Thừa Thiên - Huế, không chỉ 
tham gia hội nghị giao thương, kết nối cung - cầu, doanh nghiệp Gia Lai còn tham gia hội chợ triển lãm, giới thiệu 
sản phẩm, qua đó có cơ hội tiếp cận với nhiều doanh nghiệp lớn là khách mời đến từ TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội…

Hội nghị được tổ chức đã giúp các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm 
của tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

TRƯỜNG HOA.

KHUYẾN CÔNG VĨNH LONG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC, 
THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT CÀ PHÊ

Gia Lai: 
ĐẨY MẠNH CÁC HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI, GIAO THƯƠNG
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Ngoài việc chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng của mình, Trung tâm Khuyến công - Xúc 
tiến Công Thương (KCXTCT) Hà Giang còn đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền góp phần 
thúc đẩy hoạt động khuyến công và ngành Công Thương phát triển.

Đa dạng các loại hình tuyên truyền, 
góp phần tạo dựng thương hiệu

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Văn Quang 
- Phó giám đốc Trung tâm cho biết: Những 
năm qua, nhằm tuyên truyền cho người dân 
hiểu sâu hơn về các hoạt động khuyến công, 

xúc tiến thương mại, cũng như thực hiện sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả, Trung tâm KCXTCT đã xây 
dựng được đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác truyền 
thông, tổ chức biên soạn nhiều tài liệu tuyên truyền về 
các hoạt động khuyến công; qua đó quảng bá các sản 
phẩm của tỉnh tại nhiều hội chợ thương mại, giới thiệu 
sản phẩm trong và ngoài nước; xây dựng phòng trưng 
bày và quảng bá các sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu của tỉnh, nhất là tuyên truyền về những điển 
hình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, hiệu quả từ 
chương trình hỗ trợ kinh phí khuyến công. 

Cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ có khả năng 
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quản lý, vận hành 
trang web của ngành Công Thương, Trung tâm đã tích 
cực quan tâm, xây dựng và không ngừng nâng cấp, đổi 
mới trang thông tin của Sở Công Thương Hà Giang. 
Trong đó, trang web của Sở hiện được đánh giá là một 
trong những trang web trên địa bàn tỉnh hoạt động hiệu 
quả, có lượng truy cập khá lớn bởi nhiều thông tin về 
lĩnh vực công thương được cập nhật thường xuyên; giao 
diện đẹp và khả năng truy cập khai thác thông tin dễ 
dàng. Cùng với đó, Trung tâm KCXTCT đã thực hiện 
tốt việc xây dựng Bản tin Công Thương với 6 số/năm, 
nhằm cập nhật những thông tin của ngành một cách 
đầy đủ nhất. 

Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, Trung tâm 
cũng đã phối hợpthường xuyên với các đơn vị như Đài 
PT -TH tỉnh, Báo Hà Giang trong việc xây dựng các 
chuyên trang, chuyên mục Khuyến công. Từ đó, không 
chỉ chuyển tải thông tin về cơ chế, chính sách khuyến 
công, xúc tiến công thương mà còn tích cực thông tin 
về tình hình sản xuất tại địa phương; quảng bá các sản 
phẩm công nghiệp nông thôn; tuyên truyền về gương 
sản xuất tiêu biểu ở các địa phương nhờ sự đầu tư, hỗ 

trợ về kinh phí, máy móc từ nguồn khuyến công... Nhờ 
đó, những hình ảnh về các sự kiện như các hội chợ, các 
cuộc triển lãm hàng hóa, các chương trình đưa hàng 
Việt về nông thôn, miền núi, biên giới, điểm bán hàng 
Việt ở nước ngoài đến các chương trình tuyên truyền về 
sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả... được thực hiện tốt 
và có sức lan tỏa rộng.

Bên cạnh đó, những sự kiện như các hội chợ thương 
mại, hội chợ giới thiệu sản phẩm trong và ngoài tỉnh, xa 
hơn là hội chợ ở nước bạn Trung Quốc, đội ngũ cán bộ 
của Trung tâm KCXTCT đã tích cực giới thiệu nhiều sản 
phẩm tiêu biểu của Hà Giang; những tiềm năng, cơ hội 
liên kết sản xuất, kinh doanh, đầu tư vào Hà Giang cũng 
như những đơn vị sản xuất công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu của tỉnh. Trung tâm đã tham mưu cho ngành Công 
Thương tích cực triển khai việc bình xét các sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Thông qua 
đó, không chỉ khuyến khích các cơ sở sản xuất ở các địa 
phương mà còn là dịp để thông tin, quảng bá rộng rãi 
những sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Nhờ công tác tuyên 
truyền của Trung tâm KCXTCT nhiều cơ sở sản xuất 
kinh doanh của tỉnh xây dựng được thương hiệu, mở 
rộng sản xuất, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giải 
quyết được nhiều việc làm cho lao động nông thôn 

CHU HƯƠNG

Quảng bá gian hàng của Sở Công Thương sinh động, bắt mắt 
tại các điểm giới thiệu hàng Việt cũng là hình thức tuyên truyền 
thương hiệu ngành Công Thương Hà Giang  

Khuyến công Hà Giang: 
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Thực hiện công tác khuyến công năm 2017, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp (Khuyến công) Thái Nguyên đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều đề án 
hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho doanh nghiệp, đem lại hiệu quả thiết 
thực cho các cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong đó, đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
trong sản xuất đúc kim loại” cho Công ty CP Đúc Thái Nguyên là một ví dụ điển hình.

LÊ TUẤN 

Hệ thống máy móc mới được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên hỗ trợ cho Công ty CP 
Đúc Thái Nguyên.

Công ty CP Đúc Thái Nguyên (tiền thân là Xí 
nghiệp Cơ khí đúc Thái Nguyên), được thành 
lập năm 1993, chuyên đúc, gia công cơ khí các 
sản phẩm gang xám, gang cầu, thép hợp kim, 

vận tải hàng hóa và mua bán vật liệu gang thép. Những 
ngày đầu mới thành lập, do nguồn vốn còn hạn hẹp 
nên Công ty chưa thể đầu tư dây chuyền, thiết bị hiện 
đại mà chủ yếu sử dụng máy móc đã qua sử dụng trong 
sản xuất. Do đó, chất lượng đầu ra của sản phẩm thấp, 

không đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Mặt khác, 
do công nghệ lạc hậu nên lượng hàng hóa sản xuất ra bị 
lỗi nhiều, gây thiệt hại về kinh tế cho Công ty là rất lớn.

Với mong muốn giúp đỡ doanh nghiệp phát triển, 
đồng thời, để phát huy tiềm năng sẵn có của tỉnh về tài 
nguyên khoáng sản, cũng như nguồn lao động có tay 
nghề cao về kỹ thuật cơ khí, đúc, luyện kim, sau một 
thời gian khảo sát, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
đã quyết định hỗ trợ 200 triệu đồng từ nguồn kinh phí 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
ứng dụng máy móc trong sản xuất 

kim loại ở Thái Nguyên
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khuyến công quốc gia năm 2017 cho 
Công ty CP Đúc Thái Nguyên để 
mua sắm hệ thống máy móc, thiết 
bị trong dây chuyền sản xuất đúc 
kim loại (Dây chuyền Furan - Máy 
chế tạo khuôn tự động). Đây là hệ 
thống máy móc tiên tiến được nhập 
khẩu 100% từ Hàn Quốc với những 
thông số kỹ thuật nổi bật như: Máy 
rung cát công suất 10 tấn/giờ; Băng 
tải nam châm W400; Thùng hút bụi 
2,4x2,4m; Thùng chứa cát 30 tấn; 
Máy trộn cát và hóa chất công suất 
10 tấn/giờ; Gầu múc cát 10 tấn/giờ; 
Hệ thống hút bụi 220m3/min; Hệ 
thống điều khiển PLC…

Sau một thời gian ứng dụng 
dây chuyền sản xuất mới, kết quả 
cho thấy dây chuyền Furan (Máy 
chế tạo khuôn tự động) có nhiều 
tính năng ưu việt. Sản phẩm làm 
ra là các chi tiết máy công nghiệp 
và nông nghiệp, nắp ga cống, song 
chắn rác, chân cột đèn chiếu sáng 
có chất lượng tốt, bề mặt vật đúc 
đẹp, ít bị lỗi rỗ khí. Đồng thời, máy 
móc vận hành ổn định, tuổi thọ 
cao, hệ thống điều khiển tự động 
có chức năng kiểm soát hoạt động 
chính xác, tin cậy. Hiện nay, với quy 
mô sản xuất đạt 4.000 tấn sản phẩm 
đúc kim loại/năm đã giúp Công ty 
đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ của 
thị trường. Các sản phẩm mang 
thương hiệu Đúc Thái Nguyên đều 
đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và 
được khách hàng đánh giá cao về 
mẫu mã, chất lượng. Đặc biệt, sản 
phẩm của Công ty đã được nhiều 
dự án lớn trong nước tin dùng như: 
Dự án thoát nước nhà Quốc hội; 
Dự án cải tạo trụ sở làm việc của 
Chính phủ và Văn phòng Chính 
phủ; dự án thoát nước đường vành 
đai III (Tp. Hà Nội); Dự án thoát 
nước Sân vận động Mỹ Đình; Dự 
án hệ thống thoát nước và xử lý 
nước thải tại 3 tỉnh Lạng Sơn - Hòa 
Bình - Sơn La; Dự án thoát nước Hà 
Nội - Hải Phòng; Dự án cải thiện 
môi trường nước tại các thành phố 
Cao Lãnh (Đồng Tháp), thành phố 

Huế (Thừa Thiên Huế), thành phố 
Bình Dương ( Bình Dương)…

Đánh giá về tính hiệu quả của 
đề án, ông Nguyễn Đình Hùng - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Thái Nguyên cho biết: “Dây 
chuyền sản xuất Furan (Máy chế 
tạo khuôn tự động) mới với công 
nghệ hiện đại đã giúp Công ty CP 
Đúc Thái Nguyên nâng cao tính 
chủ động trong khâu sản xuất, cũng 
như có khả năng đáp ứng được các 
đơn hàng lớn, có giá trị cao - điều 
mà với dây chuyền cũ, Công ty 
không thể làm được. Sản phẩm của 
doanh nghiệp làm ra đã đạt đến 
chất lượng tối ưu nhất, qua đó, làm 
tăng thêm uy tín, thương hiệu của 
doanh nghiệp trên thị trường. Đồng 
thời, tạo thêm được nhiều việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động”.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc trong sản xuất đúc kim loại” 

cho Công ty CP Đúc Thái Nguyên 
là một trong bốn Đề án mà Khuyến 
công Thái Nguyên đã triển khai 
trong kế hoạch khuyến công Quốc 
gia năm 2017. Trước đó, đề án “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc trong sản 
xuất gạch không nung” cho Công 
ty TNHH Thế Dương Thái Nguyên; 
đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
trong sản xuất cơ khí” cho doanh 
nghiệp tư nhân Phan Huy Hoàng và 
đề án "Hỗ trợ lập quy hoạch chi 
tiết cụm công nghiệp Sơn Cầm 2" 
đã hoàn thành. Theo đánh giá của 
các đơn vị được thụ hưởng, đề án 
đã giúp các cơ sở cải thiện năng 
lực sản xuất, kinh doanh. Đáng nói 
là, các đề án đã tạo thêm nhiều 
việc làm, nâng cao thu nhập cho 
nhiều lao động địa phương, góp 
phần phát triển các ngành sản xuất 
công nghiệp trên địa bàn, thúc đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa - 
hiện đại hóa trong tỉnh 

Mỗi tháng Công ty Cổ phần Đúc Thái Nguyên cho ra lò trên 300 tấn sản phẩm đúc 
kim loại.

Sản phẩm của Công ty CP Đúc Thái Nguyên



Hoa sen trắng

Nguyễn Phan Hách
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Hoa bằng lăng
Nguyễn Phan Hách

Muốn yêu em không dám ngỏ lời 

Nhờ bướm vàng theo chân mỗi bước 

Sợ bướm chập chờn không tin được 

Anh yêu em không nói nên lời 

Hoa bằng lăng tím ngát một thời 

Bằng lăng ơi nhờ hoa nói hộ 

Rằng tôi thương tôi buồn tôi nhớ 

Hoa hãy là thông điệp tình yêu 

Đi bên nhau trong một buổi chiều 

Vít cành bằng lăng anh hái tặng 

Em đón nhận cành hoa che nắng 

Tình yêu đầu tím một mùa hoa 

Tháng ngày qua cây bằng lăng cỗi già 

Nắng đầu mùa không ra hoa nữa 

Tôi thẫn thờ nhìn qua song cửa 

Mối tình đầu ngày ấy của tôi.

Em gái nhỏ thơ ngây 
Xuống đầm hoa sen tắm 

Trắng muốt trong nước xanh 
Giữa rừng hoa sen trắng 

Em cũng thành bông sen 
Trắng ngọc ngà tinh khiết 
Cùng mở nhị ngát hương 
Giữa trời xanh nước biếc 

Thu đến, hoa sen tàn 
Nhị vàng rơi lả tả 

Đời em, cô gái nhỏ 
Có mùa thu không em.






