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NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH, HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRONG THỜI KÌ 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

Đó là chủ đề của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 2018 mới diễn ra tại Hà 
Nội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì 
sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) thuộc VCCI phối hợp với Ngân hàng Thế giới 
tổ chức. Hội nghị tập trung thảo luận về những vấn đề và giải pháp để thúc đẩy hợp tác 
công–tư, nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững ở Việt Nam trong 
trong thời kỳ kỷ nguyên số. 

ANH QUÂN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 
chủ trì Hội nghị, với sự tham gia của Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam, quy tụ hơn 800 
đại biểu đại diện cho các cơ quan của 

Đảng, Chính phủ, các bộ, ngành, các doanh nghiệp, hiệp 
hội doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu, các đại sứ 
quán, các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu, cũng 
như các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao VCCI, 
VBCSD và Ngân hàng Thế giới đã tổ chức Hội nghị 
Quốc gia ý nghĩa này và nhận định rằng, đây là Hội 
nghị có quy mô về phát triển bền vững tại Việt Nam 
và là cơ hội để cộng đồng doanh nghiệp có thể đối 
thoại trực tiếp với lãnh đạo Đảng, Chính phủ, các Bộ, 
ban ngành, nhằm tăng cường hỗ trợ từ phía Chính phủ 
đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Thủ 
tướng tin tưởng rằng, với sự nỗ lực của Chính phủ, sự 
đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, sự đồng thuận 
của xã hội và sự ủng hộ, hợp tác của cộng đồng quốc 
tế, Việt Nam sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển 
bền vững cùng Chương trình nghị sự 2030 với những kết 
quả tốt nhất, đặc biệt là trong bối cảnh tối ưu hóa mọi 
thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI kiêm đồng Chủ 
tịch VBCSD khẳng định niềm tin mạnh mẽ, Việt Nam 
sẽ tăng tốc và trở thành nước có thu nhập trung bình 
cao trong vòng hai thập niên tới với những thành quả 
ấn tượng về bình đẳng, công bằng xã hội và quản lý nhà 
nước hiệu quả. Để làm được điều đó, tầm quan trọng của 
doanh nghiệp cũng như sự đồng thuận và nỗ lực của tất 
cả các thành phần trong xã hội, các bên liên quan cũng 

như sự hợp tác và hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức quốc 
tế. “Chúng ta tiến lên phía trước một cách vững chắc với 
sự tham gia đầy đủ của từng cá nhân, từng nhóm người, 
từng ngành nghề, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng 
chung của đất nước và hoàn thành các mục tiêu phát triển 
bền vững đúng thời hạn.”, ông Lộc chia sẻ.

Ông Ousmane Dione - Giám đốc Ngân hàng Thế 
giới (WB) tại Việt Nam chia sẻ về những xu hướng lớn 
có thể tái định hình nền kinh tế Việt Nam trong thời 
gian tới, bao gồm việc chuyển đổi các mô hình thương 
mại; Sự gia tăng của nền kinh tế tri thức; Biến đổi khí 
hậu và sự già hóa dân số. Đại diện của WB cũng giới 
thiệu những phát hiện quan trọng từ Báo cáo “Công 
việc tương lai của Việt Nam”, trong đó nhấn mạnh, 
nếu không khai thác một cách có lợi các xu hướng lớn 
nêu trên, sẽ khiến cho “cỗ máy việc làm” không hoạt 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị
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động hiệu quả, dẫn đến tương lai việc làm tại Việt Nam 
không được bảo đảm. Để thực hiện phát triển bền vững 
và nâng cao năng lực cạnh tranh, Việt Nam cần vận 
dụng và phát huy hiệu quả các nguồn lực (thể chế, con 
người, sản xuất hoặc vật chất và vốn tự nhiên), song 
song với việc nắm bắt các xu hướng lớn và đảm bảo cỗ 
máy tạo việc làm hoạt động trơn tru. 

Đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã công bố Diễn 
đàn hợp tác cấp cao vì mục tiêu xanh toàn cầu 2030 (gọi 
tắt là Diễn đàn quốc gia P4G). Mục đích của Diễn đàn 
nhằm tạo điều kiện và thúc đẩy phát triển quan hệ đối 
tác công tư đóng góp vào tiến trình thực hiện mục tiêu 
phát triển bền vững toàn cầu 2030 thông qua thực hiện 
tăng trưởng xanh và tạo điều kiện phổ biến, mở rộng 
quy mô thực hiện các giải pháp trên phạm vi toàn cầu. 

Bốn tọa đàm chuyên đề xung quanh các nội dung 
đang nhận được nhiều sự quan tâm hiện nay đó là: Xây 
dựng nền kinh tế tuần hoàn - một mô hình kinh tế mới 
của thế giới, nơi không còn khái niệm chất thải và mọi 
nguồn lực đều được tận dụng một cách triệt để và hiệu 
quả; Tương lai của việc làm trong kỷ nguyên công nghệ 
4.0 - khi trí tuệ nhân tạo, internet vạn vật, tự động hóa 
lên ngôi thì vai trò của Chính phủ và khu vực tư là gì để 
đảm bảo công ăn việc làm cho mỗi người dân; Lập báo 
cáo bền vững & bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững - những 
công cụ để quản trị rủi ro, thu hút tốt hơn các cơ hội kinh 
doanh, đầu tư cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay; 
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo để nâng cao năng suất và năng 

lực cạnh tranh - bài toán năng suất lao động và năng lực 
cạnh tranh luôn là bài toán cần giải đáp để phục vụ tăng 
trưởng kinh tế, vấn đề đó càng trở nên bức thiết hơn khi 
Việt Nam đang đón nhận kỷ nguyên số hóa và tham gia 
nhiều hơn, sâu hơn vào các Hiệp định thương mại quốc tế. 

Các khách mời đã lắng nghe các báo cáo, trình bày 
về kế hoạch của Chính phủ để cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh từ đại diện 
lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và 
Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh, cũng như gắn kết 
17 mục tiêu phát triển bền vững trong hoạt động kinh 
doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh từ HEINEKEN 
Việt Nam. Bên cạnh đó, những tham luận từ lãnh đạo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Coca-Cola Việt Nam, 
Ericsson Việt Nam và TBS Group đã cập nhật tình hình 
triển khai Thỏa thuận Paris, kế hoạch thúc đẩy sự tham 
gia của doanh nghiệp để thực hiện thành công Thỏa 
thuận quan trọng này; Những kiến nghị với Chính phủ 
để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, hỗ 
trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận và phát triển nền 
tảng công nghệ mới, tối ưu hóa các cơ hội do làn sóng 
cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại cũng như đảm bảo 
việc làm cho người lao động trong tương lai. 

Hội nghị toàn quốc về Phát triển bền vững năm 
2018 có sự đồng hành của Công ty TNHH Nhà máy Bia 
HEINEKEN Việt Nam, Công ty TNHH Nước giải khát 
Coca-Cola Việt Nam và nhiều đối tác khác 

Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI đại diện các doanh nghiệp tặng quà lưu niệm cho Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
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THAM GIA CHUỖI GIÁ TRỊ: 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  
CẦN NỖ LỰC TẬN DỤNG CƠ HỘI 

Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò rất quan trọng trong nền kinh tế quốc 
dân, nó được ví như “xương sống” của nền kinh tế, với đóng góp 48,3% GDP, tạo ra đến 60% 
công ăn việc làm cho xã hội. Tuy nhiên, hiện nay ở Việt Nam, DNNVV vẫn đang gặp rất 
nhiều khó khăn trong việc tham gia vào chuỗi giá trị.

QUỲNH ANH

CHỈ CÓ 21% DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 
VỪA VIỆT THAM GIA VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ 
TOÀN CẦU

Với xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, việc tham 
gia vào chuỗi giá trị toàn cầu sẽ tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp (DN) tận dụng được thế mạnh của 
mình, qua đó, mang lại nhiều lợi ích lớn cho nền 
kinh tế. 

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ 
KH&ĐT), hiện Việt Nam có khoảng 518.000 DN hoạt 

động, trong đó khoảng 97% là DNNVV. Để tạo điều 
kiện cho khối DN này phát triển, thời gian qua, rất 
nhiều chính sách thuận lợi đã được áp dụng, trong đó 
đáng chú ý là Luật Hỗ trợ DNNVV đã được Quốc hội 
thông qua vào năm 2017, với rất nhiều chính sách hỗ 
trợ cụ thể, tạo cơ hội cho khối DNNVV phát triển và 
tham gia vào chuỗi giá trị. 

Bên cạnh những ưu đãi về chính sách, bối cảnh kinh 
tế trong nước cũng đang tạo nhiều thuận lợi cho khu 
vực DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị. Trong số đó, 
phải nói đến việc Việt Nam đã thu hút được 320 tỷ 

Tham gia vào chuỗi giá trị giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa phát huy tối đa thế mạnh của mình (Ảnh minh họa)
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USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Trong số 
các dự án FDI đầu tư vào Việt Nam, có rất nhiều tập 
đoàn hàng đầu thế giới cũng đưa ra những chính sách 
liên kết, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV tham gia 
chuỗi giá trị của DN mình như Samsung, Canon, LG,… 
Cùng với đó, có nhiều DN lớn trong nước cũng tạo 
thuận lợi cho các DNNVV tham gia chuỗi giá trị như 
Tập đoàn TH True Milk, Thaco...

Trong năm 2017, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 
của Việt Nam đạt 213,77 tỷ USD, đứng thứ 25 trên thế 
giới. Cũng trong năm này, rất nhiều ngành hàng xuất 
khẩu của Việt Nam có sự tăng trưởng bứt phá như: Dệt 
may; linh kiện điện tử; rau quả... Qua đó thấy rằng, 
cơ hội cho DNNVV liên kết với các DN FDI, DN lớn 
trong nước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu là rất 
nhiều. Song, tận dụng được cơ hội hay không lại là một 
câu chuyện khác. Bởi, thực tế hiện nay mới chỉ có 21% 
DNNVV Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu; trong đó, ở những khâu có giá trị gia tăng cao như: 
R&D, chế biến, phân phối (bán lẻ) và marketing khối 
DN này vẫn chưa tham gia được, hoặc mức độ tham 
gia còn rất thấp.

Nói về nguyên nhân của thực trạng này, bà Bùi 
Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh 
nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), cho rằng, các DN 
sản xuất kinh doanh theo mô hình chuỗi chưa phát 
huy hết tiềm năng trong các khâu để tạo ra giá trị 
gia tăng cao nhất với chi phí thấp nhất. Đặc biệt, 
sự liên kết giữa các DN còn chưa chặt chẽ. Thiếu 
vắng các DN trong ngành công nghiệp hỗ trợ.  Khối 
DN lớn, DN FDI và DNNVV vẫn “đang đi theo 
hai đường thẳng song song. Không phải DN lớn và 
doanh nghiệp FDI không muốn hợp tác, nhưng có gì 
đó trong cơ chế, cách làm, thực thi không thể giải 
quyết được bài toán này”. 

Một trong những nguyên nhân nữa, theo các 
chuyên gia, là vì DNNVV trong nước chưa đáp ứng 
được tiêu chuẩn của các doanh nghiệp FDI về công 
nghệ, thời gian, nguồn nhân lực… Bên cạnh đó, các DN-
NVV đa số có nền tài chính mỏng, việc tiếp cận vốn, 
tài trợ thương mại còn hạn chế, do vậy, khiến cho việc 
tham gia và tham gia sâu vào chuỗi giá trị của khối này 
gặp nhiều khó khăn. 

DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA CẦN NỖ 
LỰC TẬN DỤNG CƠ HỘI

Tại hội thảo “Tham gia chuỗi giá trị: Cơ hội cho 
doanh nghiệp nhỏ và vừa” do Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

tổ chức hồi tháng 5/2018 vừa qua, GS- TSKH Nguyễn 
Mại - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước 
ngoài, cho rằng, có rất nhiều cơ hội cho DNNVV liên 
kết với các DN FDI, DN lớn trong nước tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Tuy nhiên, DNNVV có tận dụng 
được cơ hội này hay không, điều đó phụ thuộc vào 
chính bản thân các DNNVV, cũng như các chính sách 
của Chính phủ, chính sách của các DN FDI và DN lớn 
trong nước.

Vậy, muốn tham gia vào chuỗi giá trị, trước hết, 
bản thân các DNNVV phải nỗ lực, tận dụng cơ hội 
thông qua việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao 
chất lượng đội ngũ lao động, xây dựng chiến lược kinh 
doanh, thương hiệu và từng bước tích tụ vốn để tăng 
năng lực sản xuất, năng suất lao động và năng lực cạnh 
tranh. Đặc biệt, lãnh đạo DN phải tiếp cận với tư duy 
quản lý theo hướng hiện đại, coi trọng chất lượng và 
hiệu quả; xây dựng lòng tin với đối tác và gây dựng uy 
tín của DN, từng bước tạo chỗ đứng trong chuỗi cung 
ứng sản phẩm và tiến tới là tham gia sâu trong chuỗi 
giá trị toàn cầu. 

Cùng với đó, Chính phủ cũng cần đưa ra những 
chính sách khuyến khích DNNVV tham gia chuỗi giá 
trị; khuyến khích các DN FDI, DN lớn tạo điều kiện 
cho DNNVV tham gia vào chuỗi giá trị. Và đặc biệt 
là nhà nước cùng các Bộ, ngành, địa phương và các 
hiệp hội cần phối hợp tốt với nhau để thúc đẩy chuỗi 
liên kết này 

Dệt may là ngành có nhiều cơ hội tham gia sâu vào chuỗi 
giá trị toàn cầu (Ảnh minh họa)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG8 9

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

CẦN CÂN NHẮC KỸ
Bộ Tài chính đã hoàn thành dự thảo lần 2 về đề xuất sửa đổi 5 Luật Thuế, trong đó, Luật 
Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) có bổ sung mặt hàng nước ngọt có đường (trừ sữa) vào đối 
tượng chịu thuế TTĐB với mức thuế 10%, dự kiến áp dụng từ năm 2019. Đề xuất này đang 
nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Theo các chuyên gia, đây là ngành đóng góp tích cực cho 
ngân sách nhà nước, cần cân nhắc kỹ khi điều chỉnh chính sách thuế, tránh gây ảnh hưởng 
tiêu cực tới doanh nghiệp, nhà đầu tư.

ĐỨC MINH

ÁP THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT ĐỐI VỚI NƯỚC NGỌT: 

ÁP THUẾ VÌ LO DÂN BÉO PHÌ
Một trong những cơ sở để Bộ Tài chính đưa ra đề 

xuất này là nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, 
đặc biệt, nhằm giảm tình trạng người dân thừa cân, 
béo phì và mắc bệnh tiểu đường. Bộ Tài chính cho 
rằng, tỷ lệ người trưởng thành bị thừa cân, béo phì ở 
Việt Nam chiếm khoảng 25% dân số; đối với trẻ em 
dưới 5 tuổi, tỷ lệ béo phì tăng nhanh. Để định hướng, 
hạn chế tiêu dùng các loại đồ uống có đường và phù 
hợp với thông lệ quốc tế, Bộ Tài chính cho rằng áp 
thuế là cần thiết. Và theo tính toán, việc áp dụng mức 

thuế suất 10% từ năm 2019 với mặt hàng nước ngọt có 
đường (trừ sữa) thì số thu đối với nước ngọt tăng thu 
khoảng 5.005 tỷ đồng.

Không đồng tình với lý do này, ông Nguyễn Tiến 
Vỵ - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Bia - Rượu - 
NGK Việt Nam cho rằng, hiện nay chưa có một khẳng 
định nào về nước ngọt ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe 
dẫn tới bệnh tiểu đường và béo phì. Cũng chưa có 
một nghiên cứu độc lập nào chỉ ra rằng nước ngọt có 
đường là nguyên nhân chính gây ra thừa cân béo phì. 
Hiện nay, có những nước đã áp dụng luật thuế TTĐB 

Cần tính đến tỷ lệ hàm lượng đường để đánh thuế nhằm đảm bảo tính công bằng (Ảnh minh họa)
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này đối với nước ngọt, điển hình như Thái Lan, đã áp 
dụng 30 năm nay, nhưng tỷ lệ thừa cân béo phì ở lứa 
tuổi từ 5 - 19 tuổi vẫn tăng từ 3,1% vào năm 2000 lên 
13,1% năm 2016.  Hay ở Brunei, tỷ lệ béo phì ở độ tuổi 
từ 9 - 15 tuổi tăng từ 6,4% vào năm 2000 lên mức 14,1% 
vào năm 2016. Do vậy, việc lo dân béo phì của Bộ Tài 
chính là không có cơ sở.

Theo TS.Vũ Đình Ánh - Chuyên gia kinh tế, việc 
áp dụng thuế TTĐB 10% đối với nước ngọt sẽ không 
thay đổi được hành vi tiêu dùng. Nước ngọt không 
phải là nguyên nhân duy nhất, thậm chí nó không phải 
là nguyên nhân quan trọng nhất gây ra những bệnh 
đó. Do vậy, nếu chỉ dựa vào lập luận gây ra bệnh tiểu 
đường và bệnh béo phì để áp thuế TTĐB đối với nước 
ngọt thì chưa thuyết phục. Ngoài ra, hiện nay, không 
chỉ nước ngọt có đường mà nhiều thực phẩm khác cũng 
có đường, vậy nếu chỉ đánh thuế TTĐB đối với nước 
ngọt thì có công bằng và bình đẳng không? 

DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ CHỊU 
ẢNH HƯỞNG ĐẦU TIÊN

TS. Vũ Đình Ánh cũng cho rằng, các DNNVV của 
VN sẽ là những doanh nghiệp (DN) phải chịu trận đầu 
tiên, bởi, hiện nay, với tiềm lực tài chính hạn chế, khả 
năng cạnh tranh yếu, các DNNVV đang rất khó khăn 
khi phải đối mặt với các DN lớn. Nếu dự luật này được 
thông qua thiếu sự cân nhắc, rất có thể nó sẽ thêm một 
cú sốc cho khối DNNVV vốn đang phải chật vật để 
tồn tại và phát triển trên thị trường nước giải khát nước 
ta. Còn đối với các DN nước ngoài, với khả năng, tiềm 
lực của mình và kinh nghiệm kinh doanh toàn cầu, họ 
sẽ có những phương thức tốt, năng lực tốt để vượt qua. 

Nếu luật này có hiệu lực, cộng với việc điều chỉnh 
thuế VAT tăng thêm 2%, thuế VAT của đường tăng 
từ 5% lên 6% sẽ làm giá sản phẩm nước ngọt tăng lên 
ít nhất 12%. Việc này sẽ ảnh hưởng đến việc tiêu thụ 
sản phẩm, hoạt động sản xuất kinh doanh của DN sẽ 
bị ảnh hưởng. Ngoài ra, điều này cũng dẫn đến hệ lụy, 
lượng sản phẩm nước ngọt là hàng nhập lậu, hàng giả, 
hàng nhái, hàng kém chất lượng sẽ gia tăng, gây khó 
cho DN. Do đó có thể thấy, hệ quả của việc này là mất 
nhiều hơn được.

NÊN HỌC HỎI KINH NGHIỆM TỪ CÁC 
NƯỚC KHÁC

Theo ông Nguyễn Tiến Vỵ - Phó Chủ tịch thường 
trực Hiệp hội Bia - Rượu - NGK Việt Nam, hiện có 
khoảng 40 quốc gia trong tổng số gần 200 quốc gia đang 

áp dụng thuế TTĐB đối với nước ngọt. Ở châu Á, mới 
chỉ có 4 quốc gia đã áp dụng là: Lào, Campuchia, Thái 
Lan và Brunei. Một số nước như: Argentina, Đan Mạch, 
Ghana, Indonexia... sau một thời gian áp dụng họ đã 
bãi bỏ. Tại Indonesia, người ta tính toán rằng, khi áp 
dụng thuế TTĐB đối với nước ngọt thì ngân sách nhà 
nước thu thêm được 42 triệu USD, nhưng 120.000 lao 
động sẽ bị mất việc làm, thuế thu nhập DN, thuế VAT 
sẽ giảm 48 triệu USD. Như vậy, không giải được bài 
toán tăng thu cho ngân sách. 

Bên cạnh đó, việc tăng thuế chưa chắc đã dẫn đến 
việc tiêu thụ ở các khu vực thành thị, nơi tập trung 
nhiều người có thu nhập cao hoặc trung bình, có khả 
năng chi trả cho các sản phẩm nước ngọt giảm đi dù 
có tăng thuế. Chính vì lý do này mà ngay cả các nước 
trên thế giới đang đối mặt với tình trạng người béo phì 
tăng nhanh như: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Úc, Canada… cũng không áp dụng thuế TTDB với nước 
ngọt có đường. Do đó, chúng ta cần phải nghiên cứu 
rất kỹ vấn đề này và tham khảo kinh nghiệm từ các 
nước. Cần tính toán cân nhắc kỹ những tác động trực 
tiếp của nó tới nền kinh tế Việt Nam.

Cũng theo ông Vỵ, có thể áp dụng các chính sách 
khác khuyến khích các DN giảm hàm lượng đường 
trong sản phẩm đồ uống của mình, hoặc hình thức 
dán nhãn đặc biệt để cảnh báo, khuyến nghị người tiêu 
dùng. Còn nếu vẫn áp dụng luật này thì cần xác định 
rõ khái niệm nước ngọt, cần tính đến tỷ lệ hàm lượng 
đường để đánh thuế, nhằm đảm bảo tính công bằng, 
hiệu quả, cũng như cần phải có lộ trình áp thuế phù 
hợp với bối cảnh và điều kiện kinh tế của nước ta 

Đề xuất áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nước ngọt có 
đường cần cân nhắc kỹ (Ảnh minh họa)
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THỊ TRƯỜNG Ô TÔ NĂM 2018: 

GIẤC MƠ Ô TÔ GIÁ THẤP 
CÓ THÀNH HIỆN THỰC?

Từ ngày 01/01/2018, trong khuôn khổ Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA), 
những dòng xe có xuất xứ từ ASEAN sẽ được hưởng thuế suất, thuế nhập khẩu bằng 0% nếu 
đáp ứng được những điều kiện quy định tại Nghị định 129/2016/NĐ-CP. Điều này khiến 
người tiêu dùng Việt Nam có thể “mơ” về việc sở hữu những mẫu xe giá rẻ trong năm 2018.

VŨ ĐỨC

Theo báo cáo khảo sát về thị trường ô tô 
2017 của Công ty Tư vấn chiến lược & 
Tiếp thị Thị trường châu Á Solidiance, 
trong 1.000 người Việt Nam chỉ có 16 

người sở hữu ô tô - một tỷ lệ thấp hơn rất nhiều so 
với các nước trong khu vực như Malaysia, Thái Lan hay 
Indonesia. Nguyên nhân chủ yếu là do giá ô tô tại Việt 
Nam vẫn cao hơn so với mặt bằng chung tại khu vực, 
bởi một số rào cản như Việt Nam đang áp mức thuế 
phí rất cao để bảo vệ cho ngành sản xuất ô tô nội địa.

Song giấc mơ sở hữu ô tô của người Việt đang ngày 
càng trở nên hiện hữu khi lộ trình cam kết hội nhập 
trong khuôn khổ Hiệp định ATIGA, được thực hiện từ 
ngày 01/01/2018.

NHỮNG YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN THỊ 
TRƯỜNG Ô TÔ

Bước vào năm 2018, nhiều chính sách mới được áp 
dụng, trong đó có những chính sách tác động trực tiếp 
đến việc cấu thành giá của một chiếc xe khi được bán 
tại thị trường Việt Nam. Nhưng đáng chú ý nhất là 
Nghị định 116/2017/NĐ-CP với những quy định về lắp 
ráp, nhập khẩu ô tô nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
(DN) sản xuất lắp ráp ô tô trong nước. 

Với những điều khoản mới trong Nghị định 116 đã 
tạo nên những xáo trộn trên thị trường, nhất là đối với 
dòng xe nhập khẩu. Chỉ có những DN có chứng nhận ủy 
quyền triệu hồi sản phẩm, cam kết hỗ trợ kỹ thuật, cung 

Thị trường ô tô năm 2018 có nhiều biến động (Ảnh minh họa)
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cấp linh kiện từ nhà sản xuất nước ngoài thì mới được 
phép nhập xe về Việt Nam. Điều này khiến hầu như tất 
cả các hãng xe tham gia kinh doanh mảng xe nhập khẩu 
gặp khó khăn và chính thức thông báo tạm dừng đưa xe 
về Việt Nam. Không chỉ các DN có nhà máy tại Việt 
Nam (thành viên VAMA), mà các nhà nhập khẩu chính 
hãng cũng lâm vào tình cảnh tương tự: không thể mở 
tờ khai vì thiếu giấy tờ theo quy định. Chính vì vậy, đã 
hết nửa năm kể từ khi thuế nhập khẩu xe từ ASEAN về 
0% nhưng tác động đến thị trường ô tô Việt Nam có lẽ 
cũng chưa nhiều lắm. Người tiêu dùng vẫn chưa có thêm 
nhiều lựa chọn từ dòng xe nhập khẩu. 

Theo các chuyên gia, Nghị định 116 là bước đi cần 
thiết như một biện pháp bảo hộ xe lắp ráp trong nước 
trước nguy cơ cạnh tranh về giá của xe nhập khẩu có 
thuế 0% từ khối ASEAN. Bởi xe lắp ráp trong nước sẽ 
chủ động được thời gian ra mắt sản phẩm, kế hoạch 
sản xuất, do đó đủ cơ sở để giảm giá, trong khi xe nhập 
khẩu đang có những vướng mắc phát sinh sẽ không thể 
chủ động được dự toán tài chính. Tuy nhiên, cần mềm 
dẻo, không nên đẩy DN vào một thế khó.

XE NHẬP “VẮNG BÓNG”, XE LẮP RÁP 
“LÊN NGÔI”

Những tháng đầu năm 2018, thị trường ô tô Việt 
Nam chứng kiến sự “lên ngôi” của các dòng xe lắp ráp. 
Theo số liệu của VAMA, tính đến hết tháng 6/2018, 
doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước đạt 
106.675 xe, tăng 10%, trong khi xe nhập khẩu giảm 49% 
so với cùng kì năm ngoái, chỉ đạt 19.039 xe, chưa bằng 
1/5 xe lắp ráp trong nước. 

Theo các chuyên gia nhận định, việc xe trong nước 
tăng trưởng còn xe nhập khẩu giảm mạnh trong các tháng 
đầu năm 2018 cũng là dễ hiểu, vì mới có Honda Việt Nam 

và GM Việt Nam đáp ứng được những quy định của Nghị 
định 116 và Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT hướng dẫn 
thực hiện Nghị định 116 để nhập khẩu xe và hoàn tất các 
thủ tục đăng kiểm, hải quan... nên lượng xe nhập khẩu về 
Việt Nam và bán ra trên thị trường vẫn rất khiêm tốn.

GIẤC MƠ Ô TÔ GIÁ THẤP CÓ THÀNH 
HIỆN THỰC?

Kiểm soát không nhập khẩu là chủ trương của 
Chính phủ. Chính sách được ban hành cũng như diễn 
biến thị trường đang thể hiện rõ điều này. Song, tình 
trạng khan hiếm một số mẫu xe nhập khẩu trong 
những tháng đầu năm 2018 được cho là sẽ diễn ra 
không lâu. Bởi theo thông tin từ một số hãng  như 
Toyota, Mitsubishi, Ford cho biết, họ đã có đầy đủ 
giấy tờ cần thiết và bắt đầu nhập khẩu ô tô trở lại từ 
cuối tháng 5/2018, giải quyết tình trạng khan hàng. Xe 
nhập khẩu sắp tạo làn sóng đổ bộ sau thời gian dài 
khan hàng sẽ là sức ép không nhỏ đối với xe lắp ráp.

Trước áp lực xe nhập khẩu sắp ồ ạt trở lại Việt 
Nam, nhiều hãng đã giảm giá cũng như đưa ra nhiều 
chương trình khuyến mãi, ưu đãi để kích cầu tiêu dùng, 
đặc biệt là xe lắp ráp để thúc đẩy doanh số. 

Tuy nhiên, đối với dòng xe nhập khẩu, theo nhiều 
DN trong ngành ô tô cho biết, Nghị định 116 mới với 
nhiều rào cản khiến chi phí nhập khẩu và kiểm định 
tăng lên. Vì vậy, mặc dù thuế đã giảm nhưng những 
vướng mắc về thủ tục nhập khẩu, những khó khăn về 
nguồn cung sẽ khiến cho giá thành bị đội lên.

Giai đoạn nửa cuối năm 2018, tình trạng khan hiếm 
nguồn cung ở thị trường ô tô Việt Nam được nhận 
định là sẽ phần nào cải thiện. Tuy nhiên, việc giá bán lẻ 
có giảm hay không thì khó ai có thể chắc chắn 

Người tiêu dùng đang mong chờ xe nhập khẩu đổ bộ về Việt Nam
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EVN TÍCH CỰC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 2018, 
GÓP PHẦN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ CẢ NƯỚC ĐẠT 6,7%

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng 
đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và sinh hoạt của nhân dân cả nước. Sản lượng điện 
thương phẩm toàn EVN lũy kế 6 tháng ước đạt 91,78 tỷ kWh, tăng 10,65%. Trong đó, điện 
thương phẩm nội địa tăng 10,94% so với cùng kỳ năm trước. Phát huy thành quả đó, 6 tháng 
cuối năm, EVN đã và đang tích cực thực hiện các mục tiêu đã đề ra, góp phần tăng trưởng 
kinh tế cả nước đạt 6,7%.

NAM HÀ

Sáu tháng cuối năm, EVN phấn đấu: Sản 
lượng điện sản xuất và mua ngoài đạt 110 tỷ 
kWh, trong đó, sản lượng điện thương phẩm 
(kể cả bán cho Lào và Campuchia) đạt 99,5 

tỷ kWh. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các 
giải pháp nhằm giảm thời gian tiếp cận điện năng, góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phấn đấu 
xếp hạng 60/190 quốc gia, nền kinh tế. 

Trên các mặt công tác khác, EVN đang nỗ lực vận 
hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, 
bám sát tình hình phụ tải, diễn biến thời tiết - thuỷ 
văn và kịp thời ứng phó với các tình huống bất lợi; 
Sẵn sàng các phương án phòng chống bão lụt, đảm 
bảo an toàn hồ đập và công trình thuỷ điện, an toàn 
cho vùng hạ du trong mùa mưa bão; Tích cực tuyên 
truyền thực hiện các biện pháp sử dụng điện an toàn, 
tiết kiệm trong nhân dân; Vận hành an toàn, tin cậy 
lưới điện truyền tải, đặc biệt hệ thống lưới điện 500 kV 
Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền 
Nam. Đối với công tác đầu tư xây dựng nguồn điện, 
EVN đang tập trung thi công nạo vét, đảm bảo cho tàu 
70.000 tấn cập cảng Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 vào cuối 
năm 2018 và tàu 100.000 tấn cập cảng đầu năm 2019; 
Chuẩn bị khởi công dự án Điện mặt trời Phước Thái 1... 
Bên cạnh đó, các đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện 
các giải pháp đảm bảo môi trường về lâu dài cho các 
nhà máy nhiệt điện than theo quy định.

Trong đầu tư xây dựng lưới điện, 6 tháng cuối năm 
2018, EVN sẽ hoàn thành đóng điện các công trình 
trọng điểm, đảm bảo cấp điện cho miền Nam như: 
Các đường dây 220 kV Bình Long - Tây Ninh; Nam Sài 
Gòn - Quận 8; Long Phú - Cần Thơ; Long Phú - Sóc 
Trăng; Ô Môn - Sóc Trăng (mạch 2); các TBA 220 kV 
Cần Đước; Sa Đéc và nâng công suất các TBA 220 kV 
TP Nhơn Trạch; Tân Thành; Hoàn thành đóng điện 
các công trình trọng điểm đảm bảo cấp điện cho TP 

Hà Nội và khu vực lân cận như: TBA 500 kV Việt Trì; 
nhánh rẽ 220 kV sau trạm Phố Nối; Tây Hà Nội; cải 
tạo đường dây 220 kV Hà Đông - Phủ Lý; nâng công 
suất TBA 220 kV Sơn Tây...

Về việc cổ phần hóa và thoái vốn, từ nay đến cuối 
năm, EVN tiếp tục triển khai thủ tục cổ phần hóa các 
Tổng công ty Phát điện 1&2 theo quy định; Phấn đấu 
hoàn thành thoái vốn tại Công ty Tài chính CP Điện 
lực (EVNFinance) và tiếp tục thoái vốn tại Tổng công 
ty CP Thiết bị điện Đông Anh; Công ty CP Phong điện 
Thuận Bình; Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 3&4 sau 
khi Bộ Công Thương phê duyệt phương án thoái vốn.

Ngoài ra, để hoàn thành tốt kế hoạch 2018, EVN 
còn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân đối với 
các dự án cấp điện nông thôn đã được bố trí vốn ngân 
sách nhà nước; Đảm bảo cấp điện cho nuôi tôm và 
thực hiện xóa tình trạng hộ đấu nối phụ trên địa bàn 
các tỉnh miền Nam, đặc biệt khu vực Tây Nam Bộ

EVN nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018
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Trụ sở và Nhà máy 1: Lô CN03 - 08 KCN Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội
Nhà máy 2: Đường TS3, KCN Tiên Sơn, Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh

Nhà máy 3: I07-04-01 KCN Đại Đồng, Hoàn Sơn, Bắc Ninh
Điện thoại: (024) 3.681.6007 - (024) 3.623.0735  *  Fax: (024) 3.681.6005

Email: chetaobienthe@gmail.com  *  Website: maybienthehbt.com.vn
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EVNNPT:

Trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011 - 2020), Đại hội Đảng lần thứ XI đã 
khẳng định: “Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực 
chất lượng cao là một đột phá chiến lược, là yếu tố quyết định đẩy mạnh phát triển và ứng 
dụng khoa học công nghệ, cấu trúc lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng và là lợi 
thế cạnh tranh quan trọng nhất, đảm bảo sự phát triển nhanh, hiệu quả bền vững”. 

Nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Đảng và ý 
thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt 
của nguồn nhân lực, có ý nghĩa trước 
mắt và lâu dài đối với sự tồn tại và phát 

triển của Tổng Công ty trong tình hình mới, Đảng ủy, 
Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc EVNNPT đã 
chủ động và tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, 
trong đó có giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực, để có được đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ quản 
lý, kỹ sư, công nhân kỹ thuật có phẩm chất đạo đức tốt, 
tâm huyết với nghề, có trình độ khoa học, công nghệ 
cao, kinh nghiệm chuyên môn và tay nghề giỏi, các viên 
chức ở khối tham mưu làm việc chuyên nghiệp, đảm 
đương tốt mọi nhiệm vụ được Tổng Công ty giao.  

Hàng năm, Tổng Công ty thường xuyên tổ chức các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ sư, cán bộ kỹ thuật và viên 
chức, nhân viên khối hành chính về phương pháp, nội 
dung, kiến thức giải quyết các vấn đề đặt ra trong hoạt 
động quản lý, điều hành, sản xuất, cập nhật những chính 
sách, pháp luật mới thay đổi, đáp ứng yêu cầu hoạt động 
của các đơn vị thành viên. Trong đó, đã hợp tác với 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai công tác 
đào tạo cơ bản và dài hạn; tổ chức xét tuyển lựa chọn 
các cán bộ, kỹ sư, thợ kỹ thuật có năng lực để đào tạo 
chuyên sâu nhằm bổ sung nhân lực có chuyên môn cao, 
tay nghề giỏi; tổ chức đào tạo, thực thi văn hóa EVN 
và xây dựng văn hóa EVNNPT (theo Nghị quyết số 18 - 
NQ/ĐU của Đảng ủy EVNNPT), góp phần tạo nên lối 

LINH PHƯƠNG

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 
NGUỒN NHÂN LỰC

Chất lượng đội ngũ lao động của EVNNPT không ngừng được nâng cao
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sống tích cực, lành mạnh, năng động để đảm bảo cho 
sự phát triển bền vững và toàn diện của Tổng Công ty. 

Trong 10 năm qua (2008 - 2018), công tác đào tạo, 
bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tiếp 
tục được chú trọng, cùng với việc thường xuyên bổ 
sung, cập nhật các kiến thức liên quan đến các lĩnh vực 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng của 
EVNNPT, đặc biệt là các văn bản được sửa đổi bổ sung 
như Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng, Bộ luật Lao động, 
Luật Doanh nghiệp, các Thông tư hướng dẫn; mở các 
khóa đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn về kỹ năng thực 
hiện công việc. Tổng Công ty đã tổ chức đào tạo văn 
bằng hai chương trình Cử nhân công nghệ Hệ thống 
điện cho 25 cán bộ, công nhân viên, hoàn thành 2 đợt 
đào tạo chuyên sâu về lý thuyết trong lĩnh vực thiết bị 
điều khiển bảo vệ; tổ chức các khóa nâng cao năng lực 
Quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 cho cán bộ 
lãnh đạo quản lý; hỗ trợ các chương trình đào tạo dài 
hạn (đại học, liên thông đại học) và hỗ trợ kinh phí cho 
cán bộ đào tạo sau đại học. Trong tổng số hơn 7.122 
cán bộ, công nhân viên của Tổng Công ty, có 13 tiến 
sĩ (đạt 0,18%), 226 thạc sĩ (đạt 3,18%), 2.717 người tốt 
nghiệp đại học (đạt 38,20%), 1.669 người tốt nghiệp cao 
đẳng, trung cấp (đạt 28%). Nhiều cán bộ kỹ thuật được 
đào tạo bài bản đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình 
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ 
có nguồn nhân lực dồi dào, Tổng Công ty đã khắc phục 
được tình trạng “đốt đuốc đi tìm” cán bộ quản lý, cán 
bộ kỹ thuật tay nghề cao của những ngày đầu thành lập.  

Từ năm 2014 - 2015, hơn 39.000 lượt người được 
đào tạo mới, đào tạo nâng cao và đào tạo lại về chuyên 
môn nghiệp vụ và kỹ năng mềm thông qua các khóa 
đào tạo ngắn hạn, dài hạn trong nước và quốc tế. Qua 
đó, nghiệp vụ của cán bộ, công nhân viên về trình tự 
thủ tục, quản lý chất lượng trong đầu tư xây dựng và sử 
dụng công trình, công tác hành chính, văn thư lưu trữ, 
lễ tân ngoại giao, truyền thông, đấu thầu và trình độ 
ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh) được nâng cao rõ rệt, 
động tác và phong cách mang tính chuyên nghiệp hơn; 
công tác bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày cho công nhân 
thi nâng bậc, giữ bậc và nâng cao kỹ thuật cho đội ngũ 
công nhân được duy trì đều đặn.

Trong các năm 2015 - 2017, công tác đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực tiếp tục được chú trọng triển khai 
cả về chiều rộng và chiều sâu, đồng bộ từ Tổng Công ty 
đến các đơn vị. Không chỉ lập kế hoạch tổ chức nhiều 
khóa tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp 
vụ ngắn hạn, Tổng Công ty còn phối hợp, liên kết với 
các đơn vị có năng lực, kinh nghiệm tổ chức các khóa 
đào tạo dài hạn với nhiều lĩnh vực: Kỹ thuật, đầu tư xây 
dựng, ngoại ngữ, lao động tiền lương, phổ biến chế độ 
chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, nâng cao các kỹ 

năng mềm. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo, đào 
tạo lại cùng nhiều hội thảo chuyên sâu về máy biến áp, 
hệ thống điều khiển tích hợp, công nghệ FACTS, HVDC, 
bộ điều chỉnh điện áp của các máy biến áp. Nhiều vấn đề 
nảy sinh từ thực tế trong quá trình vận hành đường dây 
đã được nghiên cứu kịp thời, từ đó đề ra giải pháp xử lý 
như giải pháp giảm thiểu sự cố do sét, giải pháp nâng cao 
chất lượng giám sát và thi công xây dựng... 

Tổng Công ty đã bám sát các chủ đề hành động của 
từng năm để gắn công tác đào tạo, phát triển nguồn 
nhân lực phù hợp với tình hình thực tiễn. Năm 2017 là 
năm có chủ đề: “Đẩy mạnh khoa học - công nghệ”, 
Tổng Công ty đã đẩy mạnh công tác đào tạo, nghiên 
cứu về khoa học, công nghệ, tiến hành các nội dung 
đào tạo về bảo dưỡng máy biến áp và hệ thống điều 
khiển tích hợp; xây dựng phòng LAB phục vụ nghiên 
cứu, đào tạo hệ thống bảo vệ và tự động hóa Trạm biến 
áp cho lực lượng cán bộ kỹ thuật. Năm 2018, với chủ đề 
là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Tổng Công 
ty tiếp tục dành nhiều thời gian, công sức để đào tạo 
nâng cao năng lực quản lý và quản trị cho cán bộ cấp 
đội, trạm, máy biến áp, đấu thầu qua mạng; đào tạo 
và tổ chức thi chuyên viên chính; bồi dưỡng chuyên 
môn nghiệp vụ thường xuyên cho đội ngũ lao động 
trực tiếp; bồi dưỡng, tập huấn nâng bậc, giữ bậc và 
tổ chức các hội thảo chuyên đề để trao đổi, học hỏi 
kinh nghiệm giữa các đơn vị trong Tổng Công ty. Bản 
thân từng cá nhân trong các đơn vị phải thường xuyên 
tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất đạo đức và chuyên 
môn nghiệp vụ, góp phần vào kết quả và thành tích 
chung của Tổng Công ty. Cán bộ, công nhân, viên chức 
hăng hái thường xuyên tham gia học tập và làm theo 
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành 
những người có ích cho xã hội, cho Tổ quốc.

Nhờ có nền tảng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tốt, 
cơ cấu tổ chức quản lý chặt chẽ, thống nhất từ Tổng 
Công ty đến các đơn vị thành viên, EVNNPT đã chọn 
lựa được không ít nhân tài, cả trong lĩnh vực quản lý, 
điều hành và nghiên cứu kỹ thuật, thi công công trình, 
để xây dựng Tổng Công ty vững mạnh toàn diện. Thực 
tế những kết quả cùng thành tựu to lớn mà Tổng Công 
ty đạt được trong những năm qua đã chứng minh cho 
nhận định ấy là đúng đắn. Đội ngũ nhân lực được tu 
dưỡng phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn 
cao, tay nghề giỏi, đương nhiên sẽ có nhiều sáng kiến 
và nhiều cải tiến, đổi mới kỹ thuật trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ của từng người. Vì thế, trong những năm 
gần đây, Tổng Công ty đã thu nhận trên 270 sáng kiến 
có ứng dụng nhiều công nghệ, kỹ thuật mới và hàng 
trăm sáng kiến này đã và đang đem lại hiệu quả thiết 
thực trong công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh 
doanh trong toàn Tổng Công ty 
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Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết năm 2018 có diễn biến 
hết sức phức tạp. Bão, áp thấp nhiệt đới sẽ xuất hiện nhiều và sớm hơn trung bình so với mọi 
năm. Do đó, mưa lũ lớn có thể xảy ra và khả năng sạt lở, lũ ống, lũ quét ở các triền sông, 
suối, gây úng lụt tại các vùng trũng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh 
doanh của ngành điện nói chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói riêng. 
Bởi vậy, EVNNPC đã và đang chủ động lập kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp phòng chống 
thiên tai hiệu quả, nhằm đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão sắp tới.

TUẤN ANH

EVNNPC:
CHÚ TRỌNG PHÒNG CHỐNG 

THIÊN TAI MÙA MƯA BÃO SẮP TỚI

Hiện nay, EVNNPC đang thực hiện nhiệm 
vụ cung ứng điện năng trên địa bàn 27 
tỉnh, thành phía Bắc, với hơn 9,6 triệu 
khách hàng, chiếm gần 40% tổng số 

khách hàng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Trong 
đó, hai phần ba diện tích là vùng rừng núi và khoảng 
835 km bờ biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh, nơi chịu 
tác động mạnh nhất của các hình thái thời tiết cực 
đoan. Do đó, để đảm bảo an toàn điện cho nhân dân 
cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên 
tai, bão lụt gây ra, EVNNPC đã lập kế hoạch và đề ra 
nhiều giải pháp hiệu quả phòng chống thiên tai, phù 
hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị thành viên. 

Theo đó, Tổng công ty đã kiện toàn Ban chỉ huy 
Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; Xây dựng 
các phương án phòng chống thiên tai; Thành lập các 
đội xung kích; Tổ chức diễn tập theo tình huống giả 
định… Ngoài ra, EVNNPC cũng chỉ đạo các đơn vị 
thành viên tổ chức rà soát lưới điện để kịp thời phát 
hiện và khắc phục khiếm khuyết, tồn tại trên lưới để 
vừa đáp ứng việc cung ứng điện năng vừa tăng cường 
hệ thống điện trong thời điểm thiên tai; Chuẩn bị đầy 
đủ vật tư, thiết bị thay thế dự phòng nhằm kịp thời 
sử lý sự cố, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho 
ngành Điện; Bố trí lực lượng ứng trực để xử lý sự cố 
và cấp điện trở lại cho người dân trong thời gian sớm 
nhất và an toàn.

Đặc biệt, đối với lưới điện hạ áp nông thôn được tiếp 
nhận từ các địa phương, do chất lượng nhiều thiết bị đã 
xuống cấp, Tổng công ty đã và đang tập trung thu xếp 
nguồn vốn để đầu tư, cải tạo sửa chữa hệ thống lưới điện, 
nhằm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật vận hành, đảm bảo an 
toàn tối thiểu. Tính tới thời điểm hiện tại, 100% các Công 
ty Điện lực thành viên đã tổ chức tiến hành diễn tập công 
tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, 
tổ chức, kiểm tra quản lý vận hành đường dây và trạm 
biến áp trước mùa mưa bão năm nay.

Công nhân PC Phú Thọ cải tạo lưới điện trên địa bàn trước 
mùa mưa bão
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Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng công ty cũng 
thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình thiên tai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông 
báo kịp thời đến nhân dân để chủ động trong công 
tác chuẩn bị ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai; 
Phối hợp với chính quyền địa phương, tuyên truyền, 
phổ biến với người dân về công tác an toàn điện và 
có biện pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Đồng 
thời, EVNNPC chỉ đạo các Công ty cổ phần thủy 
điện/Nhà máy thủy điện có vốn chi phối của Tổng 
công ty thực hiện đúng các quy định về phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công tác vận hành hồ 
chứa, liên hồ chứa (nếu có), công tác xả lũ để đảm bảo 
an toàn hồ đập, đặc biệt là con người và tài sản vùng 
hạ du; Lên phương án cấp điện cho Ban chỉ huy địa 
phương, các phụ tải quan trọng tại: Bệnh viện, trạm 
bơm tiêu úng, trụ sở UBND và các Ban chỉ huy Phòng 
chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của đơn vị để giữ 
vững thông tin liên lạc. 

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC 
cho biết, hiện nay đang xuất hiện ngày càng nhiều hình 
thái thời tiết cực đoan như bão, mưa lũ khốc liệt, lốc 
mạnh... Do vậy, sự chuẩn bị ứng phó của các đơn vị là 
hết sức cần thiết. Hàng năm, Tổng công ty đều phải kiện 
toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 

nạn, trong đó phân công nhiệm vụ cụ thể với từng thành 
viên, đề ra kế hoạch ứng phó cụ thể cho từng tháng, từng 
quý. Tổng công ty yêu cầu các đơn vị phải quan tâm, 
củng cố, hoàn thiện sớm lưới điện ngay từ đầu năm, bảo 
đảm tính an toàn, chống chịu được trước mưa bão trước 
ngày 31/5/2018. Đặc biệt, yêu cầu các đơn vị thực hiện 
khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai theo phương châm 
“4 tại chỗ" nhằm xử lý, khắc phục sự cố kịp thời, đồng 
thời bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của ngành Điện 
cũng như của người dân, nhất là ưu tiên khôi phục cấp 
điện cho các bệnh viện, trạm bơm tiêu úng. Khi thiên 
tai xảy ra, Ban chỉ huy cấp Tổng công ty sẽ trực chỉ huy 
24/24h, theo dõi, nắm bắt diễn biến thiên tai, chỉ huy và 
điều động kịp thời nhân lực và phương tiện, vật tư thiết 
bị dự phòng trong nội bộ Tổng công ty, phối hợp với các 
đơn vị bị ảnh hưởng khắc phục nhanh hậu quả.

Tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo, điều hành quyết 
liệt, kịp thời của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cũng 
như tinh thần chủ động, sáng tạo trong khắc phục khó 
khăn và xử lý tình huống của CBCNV các Công ty Điện 
lực, EVNNPC sẽ không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ 
SXKD, quản lý vận hành lưới điện mà còn đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho con người cũng như giảm thiểu tối 
đa thiệt hại về tài sản cho ngành Điện trong mùa mưa 
bão sắp tới 

EVNNPC yêu cầu các đơn vị thành viên chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng để kịp thời thay thế khi có sự cố xảy ra.
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Những năm gần đây, nhờ theo dõi chặt chẽ công tác dự báo thời tiết, có các phương án phòng 
chống thiên tai bão lũ, điều tiết hồ chứa nước; kiện toàn bộ máy tổ chức, sắp xếp lại lực lượng 
lao động và chủ động trong sản xuất kinh doanh nên từ năm 2017 đến nay, Công ty CP 
Thủy điện Thác Bà liên tục hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất điện và tạo được nhiều 
việc làm từ mở rộng các dịch vụ kỹ thuật sửa chữa.

LINH ĐAN

CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN THÁC BÀ:

XÁC LẬP NHIỀU CHỈ SỐ MỚI 
SAU 47 NĂM ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

Qua tìm hiểu được biết, năm 2017 được 
coi là năm kỷ lục về thiên tai, bão lũ, 
với hàng chục cơn bão và áp thấp 
nhiệt đới, gây nhiều thiệt hại cho nhân 

dân các địa phương, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt 
động sản xuất kinh doanh của các nhà máy phát điện, 
trong đó có Thủy điện Thác Bà. 

Bằng những kinh nghiệm đã được tích lũy từ hàng 
chục năm trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là 
sau khi bộ máy lãnh đạo quản lý của Công ty được kiện 
toàn một bước căn bản, có sự bổ sung hợp lý và từng 
bước chuyên nghiệp hóa vai trò, vị trí của từng chức 
danh, lấy hiệu quả công việc là thước đo đánh giá chất 
lượng lao động đã tạo ra bước chuyển biến mới để Công 
ty thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Bên cạnh làm 
tốt công tác trung, đại tu các tổ máy theo kế hoạch sửa 
chữa, Công ty đã chủ động các phương án phòng chống 
thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, thành lập Ban chỉ huy phòng 
chống lụt bão; chuẩn bị dự phòng vật tư, thiết bị điện, 
cơ khí; kiểm tra, rà soát, gia cố hệ thống đê đập, mực 
nước hồ chứa để sẵn sàng tham gia xả lũ hoặc tích nước 
nhằm đảm bảo an toàn công trình, đảm bảo nguồn nước 
cho các tổ máy phát điện khi có huy động từ Trung tâm 
Điều độ hệ thống điện quốc gia. 

Đặc biệt, từ năm 2017 đến nay, thực hiện chủ 
trương định hướng, từng bước nâng cao năng lực hoạt 
động dịch vụ khách hàng, Công ty CP Thủy điện Thác 
Bà đã chỉ đạo các phòng ban phối hợp với Trung tâm 
Dịch vụ kỹ thuật tích cực mở rộng thị trường, tìm kiếm 
việc làm để tạo nguồn thu, tăng thu nhập cho người 
lao động. Thế mạnh của Công ty chính là đội ngũ kỹ 
sư, công nhân kỹ thuật của Trung tâm được đào tạo bài 

bản từ các trường đào tạo chuyên ngành về hệ thống 
điện, cơ khí chế tạo, được tôi luyện qua thực tế từ cái 
nôi thủy điện đầu tiên của Việt Nam, nhiều người đã 
trở thành chuyên gia kỹ thuật đảm nhận sửa chữa đại 
tu các nhà máy thủy điện, nhiệt điện lớn trong nước, 
do vậy trình độ chuyên môn của CBCNV-LĐ trong 
Công ty về sửa chữa, trung đại tu các tổ máy thủy điện 
vừa và nhỏ được đối tác và bạn hàng đánh giá cao. 
Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh miền Bắc đã xuất hiện 
nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, 
sửa chữa các nhà máy điện, tạo ra sự cạnh tranh gay 
gắt về thị trường dịch vụ kỹ thuật sửa chữa. Tuy nhiên, 
với đội ngũ kỹ sư giỏi, thợ lành nghề, lại được trang 
bị nhiều máy móc, phương tiện thiết bị hiện đại phục 
vụ cho công tác kiểm tra, phát hiện xử lý và thi công, 
đảm bảo chất lượng, tiến độ và giá thành hợp lý, Trung 
tâm Dịch vụ kỹ thuật của Thủy điện Thác Bà luôn là 

Sửa chữa, bảo dưỡng tổ máy H3 Nhà máy Thủy điện Thác Bà
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địa chỉ tin cậy đối với bạn hàng, nhà máy khu vực các 
tỉnh phía Bắc. 

Với nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó nổi bật là 
công tác chỉ đạo, điều hành sáng tạo, khoa học của Ban 
Lãnh đạo, sự nỗ lực cố gắng của tập thể người lao động, 
năm 2017 được đánh giá lần đầu tiên Thủy điện Thác 
Bà xác lập nhiều chỉ số mới trong hoạt động SXKD sau 
47 năm hoạt động: Sản lượng điện sản xuất đạt 490,98 
triệu kWh (tăng 38% so với kế hoạch đề ra và tăng 61% 
so với cùng kỳ năm 2016); nộp ngân sách trên 133 tỷ 
đồng và là doanh nghiệp hàng đầu về đóng góp nghĩa 
vụ thuế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sáu tháng đầu năm 
2018, Công ty đã thực hiện sản xuất được hơn 230 triệu 
kWh điện, vượt hơn 55 triệu kWh, tăng 31% so với cùng 
kỳ năm 2017. Riêng hoạt động dịch vụ kỹ thuật, ngoài 
các hợp đồng chuyển tiếp từ năm 2017, Công ty cũng 
đã ký được hơn 10 hợp đồng với khách hàng, đồng thời 
ký thỏa thuận hợp tác phát triển trung tâm dịch vụ bảo 
dưỡng, sửa chữa các nhà máy với Công ty thành viên 
của EVNGENCO3.

 Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Quyền 
- Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Thác Bà cho 
biết, năm 2018 cũng không phải là đã hết khó khăn, tình 
hình thời tiết vẫn diễn biến bất thường, nắng nóng kéo 
dài trong nửa cuối tháng 6 và tháng 7, cùng với đó dự 
báo mùa mưa bão gây lũ quét gây ra trong 6 tháng cuối 
năm là thách thức không nhỏ đối với CBCNV trong 
Công ty. Theo đó, Công ty phấn đấu sản lượng điện 
huy động khoảng 164 triệu kWh, phấn đấu hoàn thành 
các nghĩa vụ với Nhà nước, lợi ích của các cổ đông.

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, Thủy điện Thác Bà 
đang tập trung: Khai thác tối đa lượng nước thừa, hạn 
chế xả nước qua cửa xả để tăng sản lượng điện, tăng 
doanh thu bán điện cho Công ty và đảm bảo mức nước 
cuối kỳ đạt 58m; Bám sát diễn biến thị trường, biến động 
thủy văn, thời tiết mùa lũ để thay đổi chiến lược chào 
giá cho hợp lý, đảm bảo doanh thu tăng thêm từ thị 
trường điện tối ưu; Lập kế hoạch vận hành thị trường 
điện tháng, tính toán phân bổ sản lượng hợp đồng tháng 
vào các giờ và mức nước giới hạn các tuần, đảm bảo ít 
rủi ro; Tăng cường công tác kiểm tra thiết bị, kịp thời xử 
lý các thiếu sót, đảm bảo các tổ máy hoạt động an toàn, 
liên tục, giảm tối đa thời gian dừng máy do sửa chữa, 
bảo dưỡng, chuẩn bị đầy đủ vật tư và vật tư dự phòng để 
phục vụ sửa chữa, xử lý sự cố; Mở rộng thị trường, tìm 
kiếm khách hàng tiềm năng, tăng cường công tác quan 
hệ với những khách hàng truyền thống. Đặc biệt, theo 
chỉ đạo của HĐQT, Ban điều hành đang thống nhất lại 
phương án nâng cấp để lập Báo cáo nghiên cứu khả thi 
Đề án chi tiết về đầu tư, cải tạo, nâng cấp tổng thể hệ 
thống thiết bị kỹ thuật nhằm nâng cao độ tin cậy, an 
toàn và hiệu suất hoạt động của nhà máy hiện hữu...

Giữ vững sản xuất là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, 
nhưng vượt qua gian khó để xác lập nhiều chỉ số mới chưa 
từng có sau gần nửa thế kỷ hoạt động, có thể khẳng định 
sự nỗ lực, cố gắng và thái độ làm việc hết sức sáng tạo, 
trách nhiệm, tận tâm, chuyên nghiệp của tập thể người lao 
động Công ty CP Thủy điện Thác Bà. Những kết quả đạt 
được sẽ là nguồn cảm hứng, khích lệ người thợ điện nơi 
đây không ngừng vươn lên, phấn đấu xây dựng Công ty 
mãi là ngôi nhà chung - điểm sáng nơi vùng cao Yên Bái 

Đại tu tổ máy H1 Nhà máy Thủy điện Tà Thàng - Lào Cai
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Qua tìm hiểu được biết, HBT là tập 
hợp của các thành viên sáng lập đều 
là những người trẻ tuổi, có trình độ 
chuyên môn, cùng với tinh thần quyết 

tâm khởi nghiệp cao, mọi người có nguyện vọng cùng 
nhau xây dựng doanh nghiệp nên rất tâm huyết, đồng 
thuận trong xây dựng chiến lược và định hướng phát 
triển sản xuất - kinh doanh lâu dài, bền vững. Chỉ trong 
vòng 10 năm (2008-2018), Công ty đã hoàn thiện trụ sở 
làm việc, nhà xưởng trên diện tích hơn 2.500 m2 tại Khu 
công nghiệp Ninh Hiệp và lắp đặt đồng bộ thiết bị công 
nghệ để sản xuất hàng loạt máy biến thế các loại, trong 
đó có dây chuyền xẻ tôn silíc tự động; dây chuyền cắt 
tôn tự động; dây chuyền quấn đồng lá tự động;… Đặc 
biệt thời gian gần đây, Công ty đã phối hợp rất hiệu 
quả với Viện máy và Dụng cụ công nghiệp để nghiên 
cứu và chế tạo các loại máy móc thiết bị như: Dây 
chuyền quấn dây cao thế tự động; Lò sấy chân không; 
Máy nạp dầu chân không… để tập trung sản xuất các 
loại máy biến thế 1 pha, 3 pha ngâm dầu và khô làm 
mát tự nhiên tuần hoàn bằng dầu; Máy biến thế kiểu 
kín tự giãn nở không bầu dầu và máy biến thế kiểu hở 
có bầu dầu, công suất máy tới 20.000 kVA, điện áp tới 
35 kV. Đây là những loại máy biến thế có đặc tính nổi 
trội là độ chính xác cao, độ tổn hao điện năng thấp, 
bền, chịu được quá điện áp lớn, đáp ứng các yêu cầu 
của khách hàng về chất lượng và tiến độ, có thể lắp đặt 
trên mọi địa hình, trong nhà, hoặc ngoài trời… 

Đặc biệt, năm 2016, Công ty đã triển khai dự án xây 
dựng cơ sở sản xuất máy biến thế tại Khu Công nghiệp 
Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh có diện tích 

hơn 10.000 m2 và đến năm 2017, triển khai tiếp nhận để 
mở rộng thêm Nhà máy Vimec tại Khu công nghiệp 
Tiên Sơn với diện tích 5.400 m2. Đây là quyết định đúng 
đắn, có ý nghĩa chiến lược của Ban Lãnh đạo Công ty, 
nhằm xây dựng một Trung tâm gia công cho HBT và 
các nhà máy biến áp lớn trong cả nước, mở ra bước 
ngoặt mới trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đa 
dạng hóa ngành nghề, sản phẩm, nhất là các sản phẩm 
thiết bị điện, sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, góp phần 
xây dựng Bắc Ninh trở thành đô thị thông minh, thành 
phố đáng sống vào năm 2022. 

Cùng với đầu tư chiều sâu và sự năng động, sáng 
tạo trong tổ chức chỉ đạo điều hành của Ban Lãnh 
đạo Công ty, sự nỗ lực, tận tâm của đội ngũ cán bộ 
chuyên môn, nghiệp vụ, HBT đã từng bước mở rộng 

Những năm gần đây, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) đã có bước phát 
triển mạnh mẽ và toàn diện, trong đó, sản xuất kinh doanh có bước tăng trưởng đột phá, đời 
sống việc làm của người lao động được đảm bảo và từng bước nâng cao. Nhờ vậy, Công ty 
đã tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cấp dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, mở rộng 
mặt bằng sản xuất, nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng HBT sớm trở thành một nhà sản xuất 
và phân phối máy biến áp, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam.  

MAI HƯƠNG

Phòng thử nghiệm máy biến áp của HBT

HBT
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 

SAU BÁN HÀNG NGÀY CÀNG HOÀN HẢO
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thị trường, với phương châm là sản phẩm phải đảm 
bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến độ, tạo được uy 
tín với khách hàng, từ đó sức lan tỏa sẽ rộng khắp. 5 
năm gần đây, máy biến áp của HBT đã có mặt ở hầu 
hết các tỉnh, thành phố phía Nam và khu vực miền 
Bắc. Trong đó, các Công ty Điện lực thuộc các Tổng 
công ty Điện lực miền Trung, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam, Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ chí 
Minh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng công 
ty Điện lực thành phố Hà Nội đã ký nhiều hợp đồng 
cung cấp máy biến áp để phát triển lưới điện mới và 
phục vụ chống quá tải. Doanh thu sản xuất năm 2017 
của HBT đã tăng gần gấp 3 lần so với năm 2013. Hiện 
tại, Công ty đã xây dựng được kênh bán hàng đa dạng, 
linh hoạt, uyển chuyển tuỳ thuộc vào từng thị trường 
và điều quan trọng là chú trọng công tác dịch vụ sau 
bán hàng một cách hoàn hảo, vì lợi ích của khách 
hàng, đồng thời, đang có kế hoạch phát triển thêm 
một số thị trường tại các nước Đông Nam Á như: 
Campuchia, Lào, Myanma,… 

Nhận xét về HBT, ông Nguyễn Văn Thân - Giám 
đốc Công ty Điện lực Đắk Lắk cho biết: “Từ năm 2013, 
PC Đắk Lắk đã sử dụng các sản phẩm thiết bị điện của 
Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội. Phải nói thật 
rằng, các sản phẩm máy biến áp do HBT cung cấp luôn 
vận hành an toàn, chạy êm, chất lượng ổn định. Chúng 
tôi cũng đánh giá cao về chất lượng dịch vụ sau bán 

hàng của Công ty, các nhân viên của HBT chăm sóc 
khách hàng nhiệt tình và có tinh thần trách nhiệm rất 
cao, chúng tôi đều rất yên tâm và hài lòng”.

Bằng năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực sản 
xuất, cung ứng máy biến thế, đặc biệt là sự cố gắng 
nỗ lực, sáng tạo của tập thể CBCNV, trong 10 năm 
qua, Công ty đã thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng 
nhiều công trình có yêu cầu chất lượng cao, tiến độ 
nhanh, từ đó, tạo được niềm tin vững chắc với các chủ 
đầu tư, từng bước khẳng định vị thế, thương hiệu HBT 
trên thị trường, có thể khẳng định, Công ty CP Chế tạo 
Máy biến thế Hà Nội thực sự là doanh nghiệp vì khách 
hàng, vì các mục tiêu phát triển bền vững 

Lắp đặt hệ thống lò sấy

Máy biến áp 2500 kVA của Công ty HBT được lắp đặt tại Thủy 
điện Yên Phong, Bình Định
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NHÀ MÁY ĐIỆN HÀM RỒNG ANH HÙNG
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ 54 NĂM 

 “Quê hương là chùm khế ngọt” - lời ca trong bài hát “Quê hương” của Nhạc sĩ Giáp Văn 
Thạch, thơ Đỗ Trung Quân đã từ lâu luôn là nỗi nhớ da diết trong trái tim những người xa 
quê, nhưng đối với tôi, Thanh Hóa còn là quê hương của một thời máu lửa và đậm chất anh 
hùng, dù đi đâu về đâu, Thanh Hóa vẫn mãi vẹn nguyên trong trái tim tôi như dáng hình 
của Mẹ.

VŨ HUY BĂNG

Là người con của quê hương Xứ Thanh, 
nguyên là cán bộ Sở Điện lực Thanh Hóa 
trước đây, sau hơn 32 năm xa cách, mới đây, 
tôi rất xúc động và vinh dự được lãnh đạo 

Công ty Điện lực Thanh Hóa mời về tham dự buổi tọa 
đàm kỷ niệm 54 năm ngày truyền thống Nhà máy Điện 
Hàm Rồng anh hùng (04/4/1964 - 04/4/2018).

Với tình cảm chân thành và sâu sắc của người con 
quê hương và cũng là một cán bộ đã có thời gian 18 
năm gắn bó với tập thể CBCNV Sở Điện lực Thanh 
Hóa, tôi thực sự vui mừng, phấn khởi khi tận mắt chứng 
kiến sự trưởng thành vượt bậc của Công ty trong những 
năm qua. Có thể nói rằng, từ khi thành lập cho đến nay, 
các thế hệ CBCNV của Công ty đã vượt qua muôn vàn 

khó khăn, thử thách, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
được giao và góp phần tô thắm thêm trang sử vẻ vang 
của quê hương Thanh Hóa anh hùng, truyền thống của 
ngành Điện lực Việt Nam, tiếp tục vững bước tiến lên 
trên con đường công nghiệp hóa, xứng đáng với danh 
hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đã được 
Đảng và Nhà nước trao tặng.

Được gặp gỡ 42 bác nguyên là Giám đốc, Phó Giám 
đốc, Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Nhà máy Điện, Sở 
Điện lực Thanh Hóa trước đây, từ những ngày đầu có 
Nhà máy điện Lô Cô 600 kW, Nhà máy điện Hàm Rồng 
3000 kW, đặc biệt, gặp lại bác Lê Thanh Long (98 tuổi) 
- nguyên Trưởng ca Nhà máy Điện Hàm Rồng, tôi thấy 
quá đỗi xúc động. Nhà máy Điện Hàm Rồng là một 

Nhà máy điện Hàm Rồng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22 23

nhà máy do Hung - ga - ri giúp đỡ xây dựng và khánh 
thành vào ngày 04/4/1964 với công suất 3000 kW. Sau 
một năm đưa vào hoạt động và cũng đúng vào ngày 
04/4/1965, máy bay của Đế quốc Mỹ đã ném bom đánh 
phá Hàm Rồng, đánh vào Nhà máy. Trong suốt ba năm 
(1965-1967), có ngày giặc Mỹ đánh hàng chục trận bom 
vào nhà máy, song CBCNV ở đây vẫn bám trụ kiên 
cường và điện vẫn được phát lên lưới từ Nhà máy điện 
Hàm Rồng, cung cấp điện cho sản xuất và tiêu dùng 
của nhân dân trong tỉnh. 

Tại buổi gặp mặt này, được nghe ông Trịnh Xuân 
Như - Giám đốc Công ty thông báo về tình hình sản 
xuất kinh doanh trong 5 năm trở lại đây, đặc biệt năm 
2017, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã thực hiện chỉ 
tiêu điện thương phẩm 3 tỷ 872 triệu kWh, đạt 100,85% 
so với kế hoạch và tăng 13,03% so với cùng kỳ; Tổng 
doanh thu đạt 6.654 tỷ đồng. Nhờ có nhiều cải tiến 
trong công tác dịch vụ khách hàng, nên điểm bình quân 
đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với Công ty 
đạt 7,54 điểm; tăng 0,42 điểm so với năm 2016. Tỷ lệ 
tổn thất điện năng giảm còn 8,72%; giảm 0,24% so với 
năm 2016. 

Từ năm 2010-2017, lưới điện phân phối đã được đầu 
tư xây dựng mới và đóng điện đưa vào khai thác trên địa 
bàn 27/27 huyện, thị xã, thành phố với 427 xã, phường, 
thị trấn. Đặc biệt cuối tháng 01/2014, xã Mường Lý, 
huyện Mường Lát là xã cuối cùng có điện lưới quốc 
gia của tỉnh Thanh Hóa, hoàn thành vượt mức trước 02 
năm so với Nghị quyết của Tỉnh ủy Thanh Hóa. Công 
ty cũng đã dành hơn 120 tỷ đồng để sửa chữa thường 
xuyên định kỳ và sửa chữa lớn thiết bị, đảm bảo an toàn 

hệ thống điện trên địa bàn do Công ty quản lý. Các 
hoạt động cấp điện kịp thời phục vụ cho xây dựng các 
công trình trọng điểm, như: Công trình xây dựng Nhà 
máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn; Xi măng Long Sơn… cũng 
được đảm bảo liên tục ổn định và an toàn.

Một sự kiện nổi bật trong thời gian qua là Công ty 
đã xây dựng Nhà Bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ 
trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ hy sinh tại Nhà 
máy Điện Hàm Rồng, được bác Lê Khả Phiêu - nguyên 
Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng cắt băng 
khánh thành Nhà Bia tưởng niệm năm 2014. Ngoài ra, 
cơ sở vật chất văn phòng được xây dựng mới khang 
trang, năm 2014 Công ty còn vinh dự được đón nhận 
Huân chương Độc lập hạng Nhì do Nhà nước trao tặng.

Nhìn lại chặng đường 54 năm đã đi qua, là người 
con của quê hương Xứ Thanh, hôm nay với dòng cảm 
xúc nhỏ này, tôi hết sức cảm phục và cảm ơn các thế 
hệ CBCNV Điện lực Thanh Hóa, những người cùng thế 
hệ công tác đã giúp đỡ tôi trưởng thành, để dù sau này 
nhận nhiệm vụ được ngành Điện phân công nơi cực 
Nam của Tổ quốc, tôi vẫn phát huy được truyền thống 
của quê hương và con người Xứ Thanh, vẫn nhớ da diết 
nơi mình đã có một phần tuổi trẻ đóng góp cho sự phát 
triển của PC Thanh Hóa hôm nay. 

Từ sâu thẳm trái tim mình, tôi mong PC Thanh Hóa 
luôn phát huy truyền thống của Nhà máy Điện anh 
hùng, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh, 
đưa điện đến 100% thôn bản trong tỉnh trước năm 2020, 
đồng thời, không ngừng nâng cao đời sống tinh thần 
cho CBCNVC, phục vụ tốt hơn nữa cho sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên địa bàn toàn tỉnh 

Công ty Điện lực Thanh Hóa đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì
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Ngày 05/7/2018, Tổng công ty May 10 phối hợp với Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến 
học Việt Nam và chính quyền tỉnh Trà Vinh tổ chức khánh thành cây cầu “Khuyến học - 
Dân trí”. Tham dự buổi lễ có bà Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty May 
10 cùng đại diện các cơ quan, ban ngành huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh và Báo điện tử 
Dân trí.

NGUYỄN THÚY

MAY 10 

TÀI TRỢ CẦU DÂN TRÍ THỨ 4 

Cây cầu bắc qua sông Rạch Đùi thuộc ấp 
Rạch Đùi, xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, 
tỉnh Trà Vinh là cây cầu thứ 4 của May 
10 tài trợ cho bà con ở vùng sâu, vùng xa, 

với số tiền là 375 triệu đồng. Trước đó, ngày 02/01/2016, 
TCT May 10 đã tài trợ 340 triệu đồng xây dựng và đưa 
vào sử dụng cây cầu tại xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu 
Thành, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 02/10/2016, May 10 tiếp 

tục ủng hộ 300 triệu đồng hoàn thành cây cầu tại thôn 
Yên Thịnh, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên 
Bái. Ngày 01/09/2017, May 10 tài trợ 400 triệu đồng xây 
dựng cầu tại xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương, 
tỉnh Nghệ An.

Ninh Thới là một xã nằm ven sông Hậu, kênh 
rạch nhiều nên việc đi lại của người dân gặp nhiều 
khó khăn. Cây cầu Rạch Đùi cũ đã qua sử dụng 30 

May 10 đã tài trợ cây cầu thứ 4 trên tổng số 14 cây cầu Dân Trí trong cả nước 
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năm. Nhiều năm qua, cây cầu trọng yếu phục vụ cho 
hàng trăm hộ dân qua lại xuống cấp trầm trọng, rất 
cần kinh phí để xây mới. Ngày 07/4/2018, Báo điện 
tử Dân trí, Tổng Công ty May 10 phối hợp cùng 
UBND huyện Cầu Kè  tổ chức lễ khởi công xây 
dựng. Cầu Rạch Đùi mới được làm bằng bê tông, cốt 
thép; chiều dài cầu 35m, chiều rộng mặt cầu 2,5m, 
tải trọng trên 2 tấn. Sau gần 3 tháng, chiếc cầu mang 
tên Dân trí thứ 14 trên cả nước đã hoàn thành và đưa 
vào sử dụng.

Hàng trăm học sinh, người dân của xã có mặt 
trong ngày lễ trọng thể khánh thành cầu Dân trí  tại 
Rạch Đùi vui mừng khôn xiết. Trên khuôn mặt nhiều 
em thơ, người dân nơi đây ánh lên niềm vui, niềm xúc 
động vì từ nay, các em học sinh sẽ an tâm đến trường, 
không còn thấp thỏm mỗi khi qua cây cầu “già nua” 
và người dân đi lại, giao thương hàng hóa được thuận 
tiện hơn.

Thay mặt lãnh đạo Tổng công ty May 10, bà  bà 
Trần Quý Dân - Chủ tịch Công đoàn chia sẻ niềm 
vui với bà con: “Đây là cây cầu thứ 2 ở miền Tây 

và là cây cầu thứ 4 mà May 10 đồng hành cùng báo 
Dân trí và Quỹ Khuyến học Việt Nam. Trong hoạt 
động của mình chúng tôi luôn luôn thực hành tiết 
kiệm, tiết kiệm một chút nước, một chút điện, tiết 
kiệm quỹ thời gian để dành dụm kinh tế, làm công 
tác xã hội. Đây cũng là tấm lòng, tình cảm của cán 
bộ, công nhân May 10 gửi gắm tới đồng bào Sông 
Cửu Long”.

Ông Ngô Thanh Xuân - Phó Chủ tịch UBND huyện 
Cầu Kè, vui mừng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng 
công ty May 10 và Báo Dân trí trong việc hỗ trợ xây 
mới cầu Rạch Đùi cho địa phương.

Phát biểu tại buổi lễ khánh thành, nhà báo Phạm 
Tuấn Anh - Phó Tổng Biên tập báo Dân trí bày tỏ lời 
cảm ơn sâu sắc nhất đến lãnh đạo Tổng công ty May 
10 đã đồng hành với báo Dân trí nhiều năm qua trong 
các chương trình xã hội, từ thiện. Ông ghi nhận và đánh 
giá cao nghĩa cử cao đẹp của May 10 đã ủng hộ, giúp 
đỡ xây dựng cho bà con, các em học sinh ở xã Ninh 
Thới một chiếc cầu mơ ước bấy lâu, nay đã trở thành 
hiện thực 

Bà Trần Quý Dân (thứ tư từ trái sang), Chủ tịch Công đoàn May 10 tham gia cắt băng khánh thành cây cầu Dân Trí



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26

Tiếp nối thành công của 2 khóa học hè năm 2016 và 2017, từ ngày 01/7/2018 - 5/7/2018, 
Trường Cao đẳng nghề Long Biên tổ chức khóa học hè đặc biệt dành cho 70 con, em CBCNV 
với chủ đề “Như hoa hướng dương”.  

NGUYỄN THỊ DUNG

KHÓA HỌC HÈ ĐẶC BIỆT 2018 

“NHƯ HOA HƯỚNG DƯƠNG”

Khóa học năm 2018 là sự kết nối với các 
chương trình đào tạo của các năm trước. 
Nếu  khóa học hè năm 2016 “Hoàn thiện 
bản thân” đã giúp các con khám phá sức 

mạnh của bản thân, biết nói lời cảm ơn, xin lỗi tới cha 
mẹ và người thân; rèn luyện kỹ năng của bản thân: ý 
thức, tự giác, giao tiếp, khâu vá, nấu nướng, là quần 
áo….thì khóa học hè năm 2017 “Khám phá đam mê, 
khơi nguồn sáng tạo” mang lại nhiều cảm xúc cho học 
viên. Các con được khơi gợi nhiều cảm xúc hơn về công 
lao dưỡng dục của cha mẹ, tham gia các hoạt động trải 
nghiệm: Kinh doanh bán các sản phẩm nông sản do 
mình thu hoạch, tham gia hội chợ sáng tạo để quyên 
góp tiền ủng hộ, tham gia từ thiện trong “Chuyến đi 

yêu thương” tới Trung tâm Bảo dưỡng người già, trẻ 
em khuyết tật tại Thụy An - Ba Vì. Khóa học hè năm 
2018, các em được học về kỹ năng tự bảo vệ bản thân, 
vẽ tranh, thiết kế thời trang, pha chế đồ uống, luyện 
kỹ năng thuyết trình, biết ơn công đức sinh thành của 
cha mẹ... . 

Để có được những thành công đó, Nhà trường 
đã không ngừng cập nhật, bổ sung những nội dung 
đào tạo mới như: Bổ sung kỹ năng tự phục vụ bản 
thân, nâng cao chất lượng sống và khám phá được 
niềm yêu thích đam mê với võ cổ truyền, “Pha chế 
đồ uống,  bàn tiệc, làm chủ với các phương tiện của 
thời đại công nghệ 4.0, khám phá và làm chủ thế 
giới màu sắc, nghệ thuật, sáng tạo cùng thời trang 

Con CBCNV tham gia khóa họcCon CBCNV tham gia khóa học
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để có thể tiếp nối nghề nghiệp của bố mẹ, áp dụng 
trong học tập, cuộc sống. Các nội dung được đổi 
mới, cải tiến trong việc truyền tải để các em thấu 
hiểu nhanh.  

Chia sẻ cảm xúc lần đầu tham dự chương trình, em 
Nguyễn Thị Hà cho biết: “Đây là lần đầu tiên con tham 
gia khóa học. Ngày đầu tiên con được thử sức với môn 
võ cổ truyền, con cảm thấy rất thích thú. Buổi chiều 
con được học pha chế đồ uống và cảm thấy tìm được 
niềm đam mê từ môn học đó. Sang ngày thứ 2, con 
được học vẽ tranh sơn dầu và con nghĩ sau này con sẽ 
thử sức với môn học này. Con mong rằng các khóa học 
sau con vẫn được tham gia”. 

Lần thứ hai tham gia khóa học, em Nguyễn Minh 
Nguyệt chia sẻ: “Được biết năm nay sẽ có khóa học ở 
Hà Nội nên con đã xin mẹ cho đi học. Trong 2 ngày 
học, con ấn tượng nhất là học pha chế vì đây là lần 
đầu tiên con được học. Con cảm ơn bố mẹ đã cho con 
tham gia và thầy cô đã cho con thêm nhiều trải nghiệm 
thú vị”.

Đặc biệt, những giá trị nhân văn cốt lõi về công 
đức sinh thành của cha mẹ, cách ứng xử của cha 
mẹ và con cái trong gia đình đã được Nhà trường 
dày công xây dựng giúp các con nhận thức sâu sắc 
công lao của cha mẹ và thêm yêu quý và biết ơn 
cha mẹ mình hơn. Em Trương Thị Huyền Thương 
thấu hiểu nhắn nhủ: “Những ai may mắn vẫn còn 
bố mẹ hãy sống chậm và tĩnh tâm lại, suy nghĩ thấu 
đáo hơn, hãy ngoan ngoãn để cha mẹ luôn cười vui. 
Cuộc sống này thật hạnh phúc biết bao khi còn có 
cha mẹ bên cạnh”. Nhớ lại những kỷ niệm với cha  
mẹ, em Lê Quỳnh Phương gửi lời yêu thương đến 
mẹ: “Con biết, không ai yêu con bằng bố mẹ và 
cũng không đâu bình yên bằng nhà mình. Mẹ ơi! 
Con muốn nói với mẹ là "Con cảm ơn và xin lỗi mẹ. 
Con yêu mẹ”.

Khóa học hè đặc biệt 2018 “NHƯ HOA HƯỚNG 
DƯƠNG” năm 2018 đã khép lại bằng đêm Gala 
nhiều ý nghĩa, tràn đầy tỏa sáng với nhiều niềm vui, 
hạnh phúc và cả sự xúc động lưu luyến của tình bạn 
bè, của tình thầy cô với học trò. Nhiều tiết mục 
văn nghệ đặc sắc đã được biểu diễn như bài đồng 
diễn võ thuật, màn trình diễn thời trang, bài hát về 
mẹ và cả những chia sẻ cảm nhận về các đấng sinh 
thành cha mẹ… là những món quà đặc biệt của các 
con dành tặng cha mẹ mình. Điều đó đều là thành 
quả và để lại những kỷ niệm khó phai trong mỗi em 
học viên, giảng viên của chương trình. Không chỉ 

dừng lại ở khóa học này, với những kiến thức, kỹ 
năng được tiếp nhận, các em đã có thêm nhiều sức 
mạnh tinh thần, kỹ năng sống quý giá để thêm yêu 
gia đình và thêm yêu thiên nhiên hơn, để khám phá 
đam mê, phát huy sức mạnh của bản thân và đặc 
biệt là thêm vững bước trên hành trình phía trước 
của mình. Khóa học mang lại cho các bạn nhỏ niềm 
vui, nhiều bài học trân quý từ những điều đơn giản 
trong cuộc sống 

Học viên với sản phẩm tranh sơn dầu đầu tiên

Đội hình ấn tượng trong chuyến tham quan tại Vườn Quốc 
gia Ba Vì
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“Cả nhà ơi, Ngày hội Bia Hà Nội đã quay trở lại rồi đấy…”. Đó là những lời thông báo đầy 
hào hứng của người dân xứ Thanh khi Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội 
(HABECO) chính thức mở màn Ngày hội Bia Hà Nội đầu tiên của mình tại Quảng trường 
Lam Sơn, TP. Thanh Hóa vào chiều tối ngày 05/7/2018. Đây là lần thứ 2, đông đảo người 
tiêu dùng, khách hàng mến mộ và những người đam mê Bia Hà Nội ở Thanh Hóa cũng như 
du khách thập phương thỏa lòng mãn nguyện, khi Ngày hội Bia Hà Nội đến với xứ Thanh 
diễn ra thật sôi động, hoành tráng trong tiết trời nắng nóng, rất thuận lợi cho nhu cầu giải 
khát, uống bia. 

HÀ ĐĂNG

LẦN THỨ 2
NGÀY HỘI BIA HÀ NỘI 

ĐẾN XỨ THANH

Khai mạc Ngày hội, ông Trần Đình Thanh 
- Chủ tịch HĐQT HABECO nhấn mạnh: 
“Thanh Hóa là tỉnh đông dân cư, diện tích 
rộng và giàu giá trị truyền thống vào bậc 

nhất của cả nước. Hàng năm, Bia Hà Nội đã tạo ra 
công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động tại 
địa phương và luôn là đơn vị đóng góp hàng đầu vào 
ngân sách tỉnh Thanh Hóa. Trên mảnh đất xứ Thanh, 
sự quan tâm, ủng hộ của các lãnh đạo, các cấp chính 
quyền và bà con nhân dân tỉnh đối với Bia Hà Nội thật 
là đặc biệt. Điều này là sự động viên rất lớn đối với 
HABECO và là điều kiện để Tổng công ty tiếp tục đầu 
tư vào Thanh Hóa. Tiếp nối thành công của sự kiện 

Ngày hội Bia Hà Nội tại Thanh Hóa năm 2017, Ngày 
hội năm nay quay trở lại xứ Thanh như một lời tri ân 
của Bia Hà Nội tới những khách hàng thân thiết đã luôn 
tin dùng và yêu mến Bia Hà Nội trong suốt những năm 
qua. Trong không khí vui tươi của Ngày hội, HABECO 
xin giới thiệu tới mọi quý khách toàn bộ các sản phẩm 
mang thương hiệu Bia Hà Nội. Với sự đầu tư công phu, 
hoành tráng, Ban Tổ chức chúng tôi hy vọng, Ngày hội 
sẽ mang tới nhiều hứng khởi và nhận được sự ủng hộ 
tích cực từ người dân xứ Thanh. Chúc các vị khách quý 
có được những giây phút thật vui vẻ, sảng khoái với 
những ly bia Hà Nội đầy ắp, hấp dẫn trên tay…”.

Ngày hội Bia Hà Nội 2018 tại xứ Thanh thu hút đông đảo du khách
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Ông Lê Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Thanh Hóa khẳng định: “Hôm nay, tỉnh Thanh Hóa rất 
vui khi được HABECO lựa chọn là nơi khởi đầu để tổ 
chức chuỗi sự kiện Ngày hội Bia Hà Nội 2018. Đây là sự 
kiện văn hóa ẩm thực, tri ân khách hàng tại Thanh Hóa 
và các vùng lân cận, diễn ra thật ý nghĩa trong không 
khí đặc biệt sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất 
hành tinh, giữa những ngày Hè nóng bức.

Trong những năm vừa qua, tỉnh Thanh Hóa luôn 
đồng hành cùng với HABECO trong quá trình sản xuất 
kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm và vị thế của 
Bia Hà Nội, cũng như sản phẩm Bia Thanh Hóa trên địa 
bàn tỉnh. Với dân số trên 3,6 triệu người và cơ cấu dân 
số trẻ gần 2,3 triệu người trong độ tuổi lao động, Thanh 
Hóa được xem như là một thị trường đầy tiềm năng đối 
với ngành Bia và Nước giải khát. Mặc dù gặp phải sự 
cạnh tranh rất quyết liệt của các hãng Bia, các thương 
hiệu mạnh, nhưng các sản phẩm Bia Hà Nội vẫn chiếm 
thị phần lớn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, với trên 60% 
thị phần. Với kết quả đó, Bia Hà Nội đã đóng góp lớn 
vào tổng thu ngân sách của tỉnh. Trong đó, mỗi một chai 
bia sẽ đóng góp 2.500 đồng cho ngân sách tỉnh nhà. Cùng 
với mục tiêu mở rộng thị trường, nâng cao vị thế thương 
hiệu Bia Hà Nội, Ngày hội năm nay còn là dịp để cộng 
đồng những người yêu bia thưởng thức các sản phẩm bia 
mát lạnh, thơm ngon và cùng giao lưu, trao đổi văn hóa 
nghìn năm văn hiến của Hà Nội và xứ Thanh…”.

Ngay sau hồi trống khai mạc, Ngày hội càng trở 
nên sôi động hơn với nhiều hoạt động nghệ thuật, trò 
chơi hưởng ứng World Cup, thi uống bia cuốn hút. 
Đúng như chủ đề “Chung một đam mê Bia Hà Nội”, 
đến với Ngày hội, khách hàng yêu bia đã được thỏa sức 
đam mê với các sản phẩm miễn phí như bia chai Trúc 

Bạch, bia chai Hà Nội 450ml, bia lon Hà Nội Premium 
330ml và đặc biệt là bia hơi Hà Nội - một trong những 
đồ uống hấp dẫn của mùa Hè.

Không chỉ có bia, Ngày hội còn tạo nên một không 
gian ẩm thực hoành tráng, thực đơn phong phú với sự 
phục vụ của nhiều nhà hàng kinh doanh Bia Hà Nội, 
giúp thực khách có được những trải nghiệm thú vị. 
Cùng với đó là các tiết mục ca nhạc, vũ điệu sôi động 
qua sự đóng góp của nhiều tên tuổi trong làng giải trí 
(giới showbiz) như: ca sỹ Hoàng Hải, DJ Trang Moon, 
các nhóm nhảy,… Đây cũng chính là những tiết mục 
hấp dẫn mà Ban Tổ chức muốn đem lại cho khách hàng 
gần xa những cảm giác mới lạ, thỏa mãn trọn vẹn các 
giác quan với hương vị Bia Hà Nội.

Ông Nguyễn Viết Chớn - một khách hàng 87 tuổi 
sinh sống tại TP. Thanh Hóa, tham dự Ngày hội vui vẻ 
chia sẻ: “Tôi rất thích bia Hà Nội và đã uống bia Hà 
Nội đã hơn 60 năm qua. Nhờ uống Bia Hà Nội điều độ 
mà giờ đây sức khỏe của tôi vẫn ổn định. Bởi vậy, để 
thỏa mãn hương vị bia ngon của Ngày hội, tôi đã đến 
đây từ sớm. Mong rằng, sự kiện này sẽ luôn được duy 
trì và chất lượng các sản phẩm Bia Hà Nội lúc nào cũng 
thơm ngon như Ngày hội hôm nay”.

Anh Trần Thuận An - Trưởng phòng Thị trường 
HABECO cho biết: “Chúng tôi rất vui khi đem lại sự 
hài lòng cho thực khách. Số lượng bia phục vụ Ngày 
hội theo dự kiến đã đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng. 
Công tác an ninh, y tế, vệ sinh, an toàn thực phẩm của 
Ngày hội cũng được thực hiện tốt. Các sản phẩm bia 
chất lượng cao cùng các hoạt động sôi động đã góp 
phần làm cho Ngày hội thêm hấp dẫn, ấn tượng, không 
ngừng thu hút đông đảo du khách cho đến đến phút 
cuối cùng của sự kiện…”  

Ngày hội Bia Hà Nội là dịp để cộng đồng những người yêu bia thưởng thức các sản phẩm bia mát lạnh, thơm ngon
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NGUYỄN HOÀNG

KỶ NIỆM VỀ 
BIA HƠI HÀ NỘI

Dũng đang chăm chú xem lại bình luận 
bóng đá vì sao đội Đức bị loại ngay từ 
vòng đấu bảng thì bỗng nhận được điện 
thoại của Hùng từ Úc gọi tới: “Dũng 

phải không?

- Ai đầu dây bên kia vậy? Dũng hỏi!

Hùng cùng lớp phổ thông đây! Cậu có khỏe không? 

- À ra là Hùng tồ, nghe nói là biết nội lực của ông 
bạn rồi. Hiện công việc của cậu thế nào, vẫn hoạt động 
lĩnh vực tin học chứ?

Bây giờ mình vẫn sản xuất phầm mềm xuất khẩu 
và cũng vừa tuyển được một số em người đồng hương 
Việt Nam mới ra trường về làm ở Công ty nên cũng 
vui lắm Dũng ạ.

Hùng: Còn cậu ở bên Đức làm ăn tốt không?

- Tớ vẫn làm công ăn lương mà.

 Làm công ăn lương như cậu là giấc mơ của nhiều 
người đấy!

Biết tình hình của nhau là mừng rồi. Cậu có đọc 
thông tin Hội khóa mình trên FB không? 

- Tớ bận chưa đọc, mà thông báo gì vậy Hùng?

Tin vui đây! Cậu chuẩn bị đặt vé máy bay để chúng 
ta gặp nhau tại Hà Nội nhé. Ban liên lạc thông báo ngày 
gặp mặt 20 năm ra trường của khóa mình tại Hà Nội 
đấy. Mình cũng thông báo cho Minh ở Cộng hòa Séc, 
Vinh ở Ba Lan và Thông ở Nga nữa rồi. Mấy đứa nó 
mừng lắm và bảo là nhớ Hà Nội, nhớ bạn bè nhưng nhớ 
nhất là bia hơi Hà Nội.

Thực khách thưởng thức bia hơi Hà Nội



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

- Dũng: Tớ có ý kiến, chúng mình đăng ký bay cùng 
ngày để về cùng và trước khi họp khóa chúng mình 
phải gặp nhau để làm vài chầu bia hơi Hà Nội cho nó 
đã rồi lúc ý có họp gì mới họp.

Hùng: Chuyện nhỏ như con thỏ Dũng ạ!

Giấc mơ đã trở thành hiện thực của nhóm bạn đã 
xa cách nhau 20 năm, kể từ ngày ra trường, lần này 
“bộ 5” ở nước ngoài mới có dịp hẹn hò nhau hội tụ 
tại quán bia hơi Lan Chín Hà Nội vào một buổi tối 
mùa hè. 

Sau khi hàn huyên chuyện làm ăn, gia đình, các bạn 
không thể nào quên buổi chia tay tại Nhà hàng Bánh 
tôm Hồ Tây. Hôm đó, cả tốp uống rất hăng, mỗi đứa 
uống 5 - 6 cốc bia hơi Hà Nội loại 0,5 lít mà vẫn tỉnh 
táo. Chỉ có Thông hơi tây tây một chút nên Vinh phải 
đưa về cho yên tâm. Vinh nhắc lại. Mọi người đổ dồn 
con mắt về Thông. Thông bẽn lẽn: “Bây giờ tửu lượng 
của tớ lên “cơ” rồi...”. Cả tốp lại cười phá lên. Được 
rồi, để xem tửu lượng của ai hơn ai nào? Năm bạn cùng 
nhau nâng cốc làm một hơi cạn luôn. Minh bảo: “Tớ ở 
cộng hòa Séc (có thể nói là thủ phủ bia) nhưng không 
hiểu sao cứ thèm và nhớ bia Hà Nội tại Hoàng Hoa 
Thám thế mới lạ chứ...”.

Dũng chen ngang: “Sao cậu giống tớ thế, ở Đức, 
bia cũng rất ngon, tớ đã đến Munich dự Lễ hội bia 
mấy lần rồi, không khí có thể nói là tuyệt vời và hoành 
tráng nhất thế giới mà sao mình vẫn cảm thấy thiêu 
thiếu cái gì ấy và không ngon như uống bia hơi Hà Nội 
hôm nay. Thông - cậu học trò lém lỉnh và ít tuổi nhất 
lớp thuở nào nhưng từ ngày đi du học và làm việc tại 
nước Nga đã trưởng thành và chín chắn hơn rất nhiều. 
Thông đứng phía sau đặt hai tay lên vai hai người bạn 
và cười: “Thủ phủ bia hay lễ hội bia hoành tráng nhất 
thế giới cũng không bằng uống bia hơi Hà Nội tại quê 
mình. Vinh đứng dậy: Đúng rồi, nào chúng ta cùng 
nâng cốc để chúc mừng cuộc hội ngộ này nhé. Vinh hô 
to: Một, hai, ba, zô! Bộ 5 nâng cốc và đu đưa trong giai 
điệu bài hát Hà Nội ngày trở về “...Vội vã trở về cùng 
tháng năm xưa, sau những con đường, dầu dãi nắng 
mưa. Bên quán nhỏ, em buồn nghe lá trút. Chiều mưa 
sa giăng kín phố dài. Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ, 
tôi vội vã trở về, đêm nghe tim mình rưng rưng trong 
nước hồ thu...”.

Tuyệt! tuyệt! Cùng tiếng vỗ tay tán thưởng từ các 
bàn bên cạnh càng làm cho tốp bạn thêm phấn khích. 
Cô tiếp viên nhà hàng hình như cũng đoán được suy 
nghĩ của tốp bạn đã xa quê khá lâu nên đã chăm sóc 
chu đáo hơn, lúc nào cốc cũng đầy bia.

Thông: Chà! Chà! Ngon thật, không biết ngày 
mai Ban Liên lạc có cho chúng mình uống bia hơi 
Hà Nội không? 

Hùng: Cậu cứ lo bò trắng răng. Ở Hà Nội mà lại 
lo không có bia hơi Hà Nội. Cậu đi 20 năm về Hà 
Nội mấy lần mà lạc hậu thế? Hà Nội bây giờ chứ có 
phải thời bao cấp đâu. Hôm nào tớ đưa cậu đến thiên 
đường bia để cảm nhận khi uống bia tại đây tuyệt như 
thế nào. Tớ vài năm về một lần, mỗi lần lại thấy Hà 
Nội đổi thay. Ở các quán bia hơi Hà Nội bây giờ các 
cô gái (PG) ăn mặc đẹp, hiện đại và nụ cười cũng luôn 
nở trên môi. 

Thông: Thảo nào mà cậu chăm về Hà Nội. Cả tốp 
phấn khích cùng nâng cốc và hô to: Chúc mừng Hùng 
và các cô gái đẹp.

Hùng hơi đỏ mặt và phân trần: Lần nào về Hà Nội 
mình cũng tụ tập mấy đứa bạn cũ học cấp II Chu Văn 
An ra quán bánh tôm Hồ Tây để uống bia hơi Hà Nội, 
vừa ngắm Hồ Tây, ngắm Hà Nội về khuya, nhớ lại tuổi 
học trò... và giai điệu “Hà Nội đêm trở gió” lại được 
vang lên từ tốp bạn. Họ nhớ về tuổi thơ, nhớ về Hà Nội 
và nhớ về buổi chia tay... 

“Hà Nội ơi tươi xanh màu áo học trò/Những con 
đường thân quen còn đó/Tiếng rao vang đâu đây nghe 
động trời đêm/Hồng Hà ơi buồm ai khe khẽ thuyền về/
Cành me thì thầm gục đầu vào dĩ vãng/Tiếng ve kêu 
râm ran suốt đêm hè/Giọng dân ca sao gợi nhắc hồ 
Gươm/ Hà Nội ơi xanh xanh liễu rủ mặt hồ Gươm/ Cô 
đơn sấu rụng ngoài ngõ vắng/Con sóng nào vẫn vỗ về 
vào đam mê/Hà Nội ơi ... Hà Nội ơi...” 

Bia hơi Hà Nội được nhiều thực khách ưa chuộng
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BIA HƠI HÀ NỘI
MÙA WORLD CUP 2018

Một trong những điều hấp dẫn, thú vị đối với du khách đến Hà Nội chính là đặc sản bia hơi 
Hà Nội - loại đồ uống đặc trưng có mặt ở khắp các con đường, góc phố… Đặc biệt, trong mùa 
World Cup 2018, một lần nữa, sức hấp dẫn của bia hơi Hà Nội lại thêm lan tỏa mạnh mẽ 
khi các nhà hàng, Địa chỉ Vàng Bia hơi Hà Nội thu hút rất đông du khách và người mến mộ.   

HƯƠNG VIỆT

UỐNG BIA HƠI HÀ NỘI THẬT THÚ VỊ!
Đó chính là cảm nhận và những lời chia sẻ của 

John Việt Hùng - một thanh niên Việt kiều Mỹ khi 
giới thiệu về Thủ đô của Việt Nam với các bạn của 
mình. Tới Hà thành sinh sống và làm việc đã hơn bốn 
năm, Hùng xem ra khá tường tận về bia hơi Hà Nội. 
Mỗi khi có bạn bè là du khách quốc tế hay người Việt 
đến chơi, Hùng đều rủ ra các Địa chỉ Vàng Bia hơi 
Hà Nội. Hôm diễn ra trận đấu bóng đá tranh Huy 
chương Đồng tại World Cup 2018, giữa Đội tuyển Anh 
và Đội tuyển Bỉ, thì có 3 người bạn Pháp cần Hùng 
liên hệ công tác. Xong việc, Hùng vui vẻ mời các bạn 

đến Nhà hàng Bia hơi Hà Nội Hải Xồm ở Lê Trọng 
Tấn. Anh nói với các bạn, muốn hiểu về Hà Nội và 
hiểu Việt Nam hơn, đừng bỏ lỡ cơ hội uống bia hơi. 
Hùng giới thiệu với Zóe, một trong số những người 
bạn Pháp mới sang Việt Nam, “Bia hơi là nét văn hóa 
thân quen ở Hà Nội. Loại bia này có thể tìm thấy ở 
các quán lớn, nhỏ nằm rải rác trên khắp các đường 
phố của Hà thành. Một trong những con phố cổ có 
phục vụ bia hơi Hà Nội mà nhiều nước ngoài hay lui 
tới là phố Tạ Hiện. Tới đây, bạn sẽ thấy cả những 
quán bia rất hẹp, khách hàng phải ngồi tràn lên vỉa 
hè trên những chiếc ghế nhựa nhỏ. Bia được rót ra từ 
những “bom inox” lớn với dung tích hàng chục lít và 

Một nhà hàng bia hơi Hà Nội mùa World Cup 2018 đông nghịt khách
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những quán bia hơi Hà Nội chính là nơi lý tưởng để 
bạn kết thúc một ngày lao động đẫm mồ hôi…”.

Quán bia Hải Xồm ở Lê Trọng Tấn tối hôm nay 
thật đông khách. Quán rộng đến trên ngàn mét vuông 
mà dường như không còn một chỗ trống, bởi tối nay 
là cuối tuần và lại đúng ngày có trận bóng đá hấp 
dẫn. Trong không khí bóng đá và bia hơi Hà Nội, mọi 
người trở nên xích lại gần nhau hơn, chẳng còn sự ngại 
ngùng, khách sáo. Anh Hải ngồi gần nhóm bạn của 
Hùng, thấy các bạn người nước ngoài thì càng thêm 
phấn khích. Anh nâng cốc chúc sức khỏe và bộc bạch 
rất tự nhiên với các bạn khách Tây: "Không chỉ người 
Việt Nam mà cả hầu hết người nước ngoài đến đây 
bởi vì họ thích uống bia hơi Hà Nội. Đây là đồ uống 
giải khát đã có từ lâu với nồng độ cồn thấp, hương vị 
đặc trưng. Chúng được Công ty CP Thương mại Bia 
Hà Nội cung cấp cho các quán bia hàng ngày. Khách 
hàng uống bia bằng những chiếc cốc thủy tinh cũng 
rất đặc biệt...”.

John Việt Hùng phấn khởi góp vui: "Tại các cường 
quốc về bia như Đức, Bỉ, họ thường bán bia tươi, nhưng 
có độ cồn khá mạnh. Bia hơi Việt Nam nhẹ hơn và có 
một hương vị rất khác biệt. Nhiều khách nước ngoài 
gọi chúng là “bia nước” hay “bia phụ nữ”. Điều khiến 
nhiều du khách lần đầu tiên dùng bia hơi khá bất ngờ 
chính là giá rất rẻ. Một cốc bia hơi chỉ có giá khoảng 
50 - 60cent, rẻ hơn cả một chiếc bưu thiếp và bạn còn 
được phục vụ tận tình. Điều bất ngờ tiếp theo chính 
là hương vị tuyệt vời của loại bia này: thơm ngon, bọt 
trắng mịn và dễ uống…”. 

Zóe và Mohamed là hai bạn trẻ du khách người 
Pháp sang Việt Nam công tác đang rất hứng thú 
thưởng thức những cốc bia hơi Hà Nội. Mohamed nói: 
"Nơi này giống như một thiên đường của bia hơi. Tôi 
thấy, đến đây với Hùng quả là thú vị, các bạn Việt Nam 
thật gần gũi và hiếu khách. Bia hơi Hà Nội đáng để trải 
nghiệm nhất...”.

Với mọi du khách, có thể nói, thật tuyệt vời khi 
bạn ngồi ở các khu phố cố Hà thành, vừa uống bia hơi 
Hà Nội vừa thưởng thức các sản vật địa phương cùng 
bạn bè. Hơn nữa, chính những người dân địa phương sẽ 
giúp chúng ta hiểu hơn về Hà Nội nghìn năm văn hiến 
có biết bao điều cần khám phá.

HÀNG BIA HƠI HÀ NỘI MÙA 
WORLD CUP

Kể từ khi giải bóng đá lớn nhất hành tinh năm 2018 
khởi động, doanh thu nhiều nhà hàng tại Hà Nội đã 

tăng gấp 2-3 lần so với trước. Bia, thực phẩm ăn nhẹ, 
đồ nhắm là những món được kêu nhiều nhất trên các 
thực đơn.

Với bia hơi Hà Nội, hầu hết các Nhà hàng Địa chỉ 
Vàng từ hôm có World Cup đến giữa tháng 7/2018, gần 
như đêm nào cũng rất đông khách, nhất là vào 20h30’, 
thời điểm chuẩn bị bắt đầu theo dõi trực tiếp các trận 
bóng của Wolrd Cup 2018.

Anh Dũng -  một cư dân Hà Nội đang thưởng thức 
món mực nướng, nhâm nhi với bia hơi Hà Nội ở Nhà 
hàng Hải Xồm cho biết, xem bóng đá ở nhà một mình 
không mấy hào hứng nên hôm nào có các trận gay cấn 
anh cũng phải ra các nhà hàng. Chỉ trong 90 phút theo 
dõi các trận đấu, nhóm bạn chúng tôi dùng đến hàng 
chục cốc bia hơi Hà Nội mà không biết chán. Cảm giác 
thật thoải mái và thư giãn.

Có thể nói, "Ăn bóng đá, ngủ bóng đá, uống bia 
hơi Hà Nội" đã trở thành niềm vui của nhiều bạn trẻ 
yêu thể thao ở Hà Nội. Tối tối, dọc theo các khu phố 
như Lê Duẩn, Tăng Bạt Hổ, Thái Hà, Giảng Võ, Đê La 
Thành, Núi Trúc, Ngọc Hà... các quán Bia hơi Hà Nội 
đều chật kín chỗ. Phục vụ mùa World Cup, nhiều nhà 
hàng phải cơi nới thêm chỗ ngồi, lắp thêm tivi để phục 
vụ nhu cầu của khách uống bia và hồi hộp dõi theo trái 
bóng lăn. Để thu hút khách, nhiều nhà hàng đã tung 
ra nhiều chiêu khuyến mãi hấp dẫn trong những ngày 
World Cup như uống 3 tặng 1, uống 1 miễn phí 1, tùy 
theo nhà hàng hay tổ chức vui chơi dự đoán đúng tỷ 
số các trận đấu của World Cup, với những phần quà 
thú vị... 

Nhóm bạn trẻ hào hứng uống bia hơi Hà Nội và chờ xem 
bóng đá tại một địa chỉ của Bia hơi Hà Nội Hải Xồm
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Một tương lai bền vững cho thế giới 
nói chung và mỗi quốc gia nói riêng 
đòi hỏi sự chung tay của cả hai khu 
vực: Nhà nước và tư nhân. Tại Việt 

Nam trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, phát 
triển bền vững ngày càng chiếm vị trí trọng tâm đối với 
Chính phủ, các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp. Hội 
nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2018, những nội 
dung thảo luận xuyên suốt Hội nghị đã tái khẳng định 
vai trò tối quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối 
với việc thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát 
triển bền vững và những mục tiêu phát triển bền vững 
của Liên Hiệp Quốc (UN SDGs).

Tại Hội nghị, đại diện HEINEKEN Việt Nam đã 
chia sẻ kinh nghiệm thành công trong gắn chặt phát 
triển bền vững vào chiến lược hoạt động kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mang lại lợi 
ích chung lâu dài cho con người, môi trường và xã hội.  

Thông qua các toạ đàm chuyên đề và báo cáo tại 
Hội nghị, HEINEKEN Việt Nam đã lan truyền cảm 
hứng “Chọn sống Xanh”, từ niềm tin cốt lõi rằng mỗi 
cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hay quốc gia đều có 
thể chủ động lựa chọn giữa hai con đường: “Màu 
Xám” - với tương lai ảm đạm khi môi trường bị tàn 
phá, cộng đồng nghèo nàn, lạc hậu; Đối lập với “Màu 
Xanh” - con đường phát triển bền vững thông qua cam 
kết quan tâm đến con người, gìn giữ hành tinh hướng 
tới sự thịnh vượng chung.

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phó 
Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp 
Vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD) cho biết: 
“Khu vực doanh nghiệp tư nhân có vai trò rất quan 
trọng đối với sự nghiệp phát triển bền vững của Việt 
Nam. Chúng tôi rất hoan nghênh đóng góp của các 
doanh nghiệp, mà tiêu biểu là HEINEKEN Việt Nam, 
trong việc tiên phong áp dụng các sáng kiến, công 
nghệ, mô hình phát triển tiên tiến, bền vững; Đồng 
thời chia sẻ kinh nghiệm, truyền cảm hứng cho cộng 
đồng doanh nghiệp cùng theo đuổi con đường tăng 
trưởng xanh. Công ty đã có những đóng góp thiết thực 
và hiệu quả cho việc thực hiện các Mục tiêu phát triển 
bền vững của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam, cũng như 
Chương trình Nghị sự 2030 vì Sự phát triển bền vững. 
Câu chuyện thành công của HEINEKEN là minh chứng 
rằng, cam kết phát triển bền vững không phải là gánh 
nặng chi phí cho các doanh nghiệp, mà đó chính là con 
đường mang lại lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp và 
cộng đồng...”.

HEINEKEN Việt Nam được công nhận là doanh nghiệp sản xuất bền vững nhất Việt Nam 
năm 2017. Đồng thời, cũng là đơn vị đi tiên phong trong đổi mới sáng tạo, góp phần hiện 
thực hoá các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc, nâng cao năng suất lao động 
và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và quốc gia.

VÂN ANH

HEINEKEN VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 

BỀN VỮNG NHẤT VIỆT NAM NĂM 2017

Ông Matt Wilson - Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao HEINEKEN 
Việt Nam phát biểu tại Hội nghị toàn quốc về phát triển bền 
vững năm 2018
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Chiến lược phát triển của HEINEKEN toàn cầu nói 
chung và HEINEKEN Việt Nam nói riêng song hành và 
hỗ trợ các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp 
Quốc (SDGs). Thông qua mối quan hệ hợp tác sáng tạo 
với các đối tác liên quan thuộc cả khu vực kinh tế tư 
nhân và các cơ quan Chính phủ, tập trung vào các lĩnh 
vực mà Công ty có thể mang lại những đóng góp lớn 
nhất cho Việt Nam, HEINEKEN đã góp phần hiện thực 
hoá 8 trong số 17 mục tiêu toàn cầu.

QUAN TÂM ĐẾN CON NGƯỜI
Thông qua các hoạt động đẩy mạnh Tuyên truyền 

uống có trách nhiệm; Sức khỏe và an toàn; Phát triền 
nguồn nhân lực; Hỗ trợ cộng đồng. Cụ thể: Năm 2017, 
Công ty đầu tư 16 tỷ đồng cho hoạt động Tuyên truyền 
uống có trách nhiệm, tiếp cận tới 10 triệu người Việt 
Nam. Hỗ trợ SDG 3 (Cuộc sống khoẻ mạnh); SDG 12 
(Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm); SDG 17 (Xây 
dựng quan hệ đối tác).

Đầu tư 18,9 tỷ đồng cho các hoạt động phát triển 
nguồn nhân lực, bao gồm hơn 2.600 giờ đào tạo về sức 
khỏe và an toàn đường bộ cho nhân viên: Hỗ trợ SDG 
8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững) và SDG 3 
(Cuộc sống khoẻ mạnh). Đầu tư 7,8 tỷ đồng hỗ trợ cộng 
đồng, xây dựng thành công 3 công trình nước sạch và 
giúp đỡ trên 4.000 hộ gia đình khó khăn: Hiện thực hoá 
SDG 8 (Tăng trưởng kinh tế và việc làm bền vững) và 
SDG 6 (Nước sạch và vệ sinh).

GÌN GIỮ HÀNH TINH
Thông qua sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu 

tối đa lượng nước sử dụng, xử lý chất thải và hướng 
tới không có chất thải cần chôn lấp trong hoạt động 
sản xuất:

- 4 trong số 6 nhà máy của HEINEKEN tại Việt 
Nam nấu bia bằng 100% năng lượng tái tạo: Hiện thực 
hóa SDG 3 (Cuộc sống khoẻ mạnh); SDG 7 (Năng lượng 
sạch và bền vững); SDG 15 (Cuộc sống trên mặt đất).

- Giảm lượng nước sử dụng - các nhà máy của 
HEINEKEN Việt Nam dẫn đầu về hiệu suất sử dụng 
nước trong các nhà máy của HEINEKEN tại khu vực 
châu Á Thái Bình Dương: Triển khai SDG 6 (Nước sạch 
và vệ sinh); SDG 13 (Hành động ứng phó với biến đổi 
khí hậu).

- Đầu tư 229 tỷ đồng vào các công trình xử lý nước 
thải: Thực hiện SDG 6 (Nước sạch và vệ sinh); SDG 
13 (Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu); SDG 15 
(Cuộc sống trên mặt đất).

- Đặc biệt, tiên phong trong áp dụng mô hình kinh 
tế tuần hoàn, hướng tới không còn chất thải cần chôn 
lấp. Hiện 99,01% phụ phẩm và phế liệu trong sản xuất 
của Công ty đã được tái sử dụng hoặc tái chế: Triển 
khai SDG 12 (Tiêu dùng và sản xuất có trách nhiệm); 
SDG 13 (Hành động ứng phó với biến đổi khí hậu); 
SDG 15 (Cuộc sống trên mặt đất).

HƯỚNG TỚI SỰ THỊNH VƯỢNG CHUNG
Hỗ trợ mục tiêu SDG 8 (Tăng trưởng kinh tế và 

việc làm bền vững): Năm 2017, HEINEKEN Việt Nam 
đóng góp 42,3 nghìn tỷ đồng cho nền kinh tế Việt Nam, 
tương đương với 0,88% tổng GDP cả nước. Công ty đã 
hỗ trợ tổng cộng hơn 158.000 việc làm thông qua chuỗi 
giá trị của mình, chiếm 0,3% lực lượng lao động trên 
khắp Việt Nam. Công ty tiếp tục ưu tiên và tối đa hóa 
việc sử dụng nguồn cung ứng địa phương bất cứ khi nào 
có thể với các đối tác tại Việt Nam, đạt giá trị 9,3 ngàn 
tỉ đồng trong năm 2017.

Ông Matt Wilson, Giám đốc Ngoại vụ Cấp cao - 
Công ty TNHH Nhà máy Bia HEINEKEN Việt Nam 
cho biết: “Phát triển bền vững luôn là một trong những 
trọng tâm chiến lược của chúng tôi xuyên suốt 27 năm 
có mặt tại Việt Nam. Chúng tôi tự hào rằng Công ty 
và mỗi cá nhân ở HEINEKEN Việt Nam đều đóng vai 
trò là nhân tố tích cực góp phần thúc đẩy một tương 
lai phát triển bền vững cho Việt Nam. Con đường hiện 
thực hoá những mục tiêu này còn dài và nhiều chông 
gai, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có ngày càng nhiều 
doanh nghiệp và cá nhân chọn Sống Xanh - Chọn Phát 
triển bền vững và cùng đồng hành với chúng tôi trên 
con đường này...” 

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững năm 
2018
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PV: Chúng tôi được biết Bia Sài Gòn đã thay đổi 
chủ sở hữu phần vốn của Nhà nước. Vậy, nội dung Đại 
hội lần này có gì khác so với trước, thưa ông?

Ông HUỲNH VĂN DŨNG: Tháng 12/2017, tỷ phú 
người Thái (Thaibev) đã mua 53,59% số cổ phần nhà nước 
tại SABECO. Tại Bia Sài Gòn - Miền Trung, SABECO 
đang nắm giữ 32% vốn điều lệ. Đại hội lần này sẽ kết 
thúc nhiệm kỳ 2 (2013-2018 ) bầu  HĐQT, BKS nhiệm kỳ 
3 (2018- 2023), SMB là Công ty đại chúng, niêm yết trên 
sàn chứng khoán nên điều khác biệt so với cơ cấu HĐQT 
trước đây, HĐQT lần này phải có 01 thành viên độc lập. 

PV: Theo báo cáo về kết quả sản xuất - kinh doanh, 
năm 2017 Công ty đều hoàn thành vượt cao trong điều 
kiện mà yếu tố thuận lợi chưa nhiều? Ông có thể cho 
biết nguyên nhân cơ bản nào để đạt được kết quả đó?

Ông HUỲNH VĂN DŨNG: Năm 2017, trong sản xuất 
kinh doanh Công ty đều tăng trưởng khá, cụ thể: Tổng 
doanh thu đạt 1.216 tỷ đồng/kế hoạch 1.135 tỷ đồng; Lợi 
nhuận trước thuế 160 tỷ đồng/kế hoạch 125 tỷ đồng; nộp 
ngân sách 952 tỷ/kế hoạch 936 tỷ đồng; cổ tức 30%. Để 
đạt kết quả đó, chúng tôi cho rằng có nguyên nhân cơ 
bản: Trước hết, Công ty đầu tư kịp thời dây chuyền sản 
xuất bia lon Sài Gòn, duy trì chất lượng sản phẩm đáp ứng 
được yêu cầu của thị trường. Đẩy mạnh sản xuất - kinh 
doanh bằng việc phát triển các sản phẩm như: Bia địa 
phương; bia tươi; sữa bắp; sữa gạo lít; nước uống đóng 
chai… và đề ra các giải pháp tiết giảm chi phí trên tất cả 
các khâu trong điều hành sản xuất - kinh doanh. Điều 
đáng nói là nội bộ đồng tâm vượt qua khó khăn...

PV: Một số cổ đông dự Đại hội có những băn khoăn 
là, khi Thaibev nắm giữ 32% vốn điều lệ tại SMB, họ 
sẽ có chủ trương gì để phát triển sản xuất kinh doanh 
của Công ty, đặc biệt là đáp ứng nhu cầu tiêu thụ bia 
Sài Gòn tại thị trường Tây Nguyên và miền Trung ngay 
trong năm 2018 này, thưa ông?

Ông HUỲNH VĂN DŨNG: Tâm tư, nguyện vọng và 
những băn khoăn của một số cổ đông là đúng. Vì, Công 

ty SMB chỉ là Công ty Liên doanh với Bia Sài Gòn số vốn 
Điều lệ SABECO nắm giữ chưa đủ 51% nên không phải 
là Công ty con của Bia Sài Gòn. Tuy vậy, theo tôi Bia Sài 
Gòn sẽ phát triển tốt hơn trong thời gian tới bởi trình 
độ quản trị của Tập đoàn Thaibev rất chuyên nghiệp, 
có  hệ thống bán lẻ tại Việt Nam và khu vực cũng như 
trên thị trường quốc tế khá mạnh, vì vậy kế hoạch của 
Tập đoàn Thaibev đưa ra tăng trưởng 10%/năm. Bên 
cạnh đó, thị trường miền Trung và Tây Nguyên sức tiêu 
thụ bia Sài Gòn là khá lớn, bình quân đạt 400 triệu lít/
năm, trong khi đó 3 Nhà máy của Công ty kế hoạch sản 
xuất được giao là 140 triệu lít/năm, rõ ràng trong chiến 
lược sản xuất kinh doanh phải tính đến việc phát triển 
bền vững thị trường trong khu vực này. Đối với Công ty 
trong năm 2018, để hoàn thành các chỉ tiêu: Doanh thu 
1.343 tỷ đồng; Nộp ngân sách 1.139 tỷ đồng; Lợi nhuận 
đạt 115 tỷ đồng, chúng tôi  kiến nghị: SABECO tính toán 
tăng giá gia công bia Sài Gòn trước tình hình giá vật tư, 
nguyên vật liệu, thuế tiêu thụ đặc biệt, bảo hiểm xã hội, 
y tế… tăng. Mặt khác, Công ty tiếp tục duy trì và phát 
triển sản phẩm tự doanh. Về lâu dài, nhằm đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường, chúng tôi kiến nghị cho đầu tư 
xây dựng dây chuyền sản xuất bia lon tại Nhà máy Quy 
Nhơn, mở rộng nâng công suất dây chuyền sản xuất bia 
lon tại Nhà máy Đắk Lắk và dây chuyền sản xuất bia chai 
tại Nhà máy Bia Phú Yên.

PV: Xin cảm ơn ông!

TRẦN MINH THÙY (thực hiện)

NĂM 2018,
CÔNG TY CỔ PHẦN BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG 

PHẤN ĐẤU ĐẠT LỢI NHUẬN 115 TỶ ĐỒNG
Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - miền Trung (SMB) vừa tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 
năm 2018. Bên lề Đại hội, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi 
với ông Huỳnh Văn Dũng - Tổng Giám đốc Công ty liên quan đến sản xuất và phát triển 
của doanh nghiệp.
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CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HÓA: 

THÀNH CÔNG BỞI GIẢI PHÁP ĐÚNG
Nằm trong tốp những doanh nghiệp được ghi nhận là có nhiều đóng góp cho sự tăng trưởng 
và phát triển KT-XH của địa phương, Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hóa đã một 
thời vang bóng, để lại bao dấu ấn khó phai mờ trong ký ức của nhiều thế hệ CBCNV. Nhà 
máy Thuốc lá Thanh Hóa lúc bấy giờ là niềm tự hào của ngành công nghiệp nhẹ Thanh Hóa, 
không chỉ bởi những thành tích và những đóng góp to lớn cho địa phương mà còn là cái nôi 
đầu tiên của ngành công nghiệp nhẹ, chế biến, đã thành công tại khu vực Bắc miền Trung.

HƯƠNG LAN

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh 
Hóa bước vào sản xuất kinh doanh trong 
6 tháng đầu năm qua gặp phải rất nhiều 
khó khăn, trên thị trường các công ty 

trong ngành công nghiệp chế biến thuốc lá cạnh tranh 
quyết liệt, nên sản phẩm nội tiêu của Công ty giảm, 
nhất là thuốc lá Bông Sen - loại sản phẩm truyền thống 
đã sụt giảm mạnh. Trang thiết bị, công nghệ máy móc 
tuy đã được quan tâm bảo dưỡng, song so với yêu cầu 
nhiệm vụ và chất lượng, thời gian giao sản phẩm vẫn 
chưa đáp ứng được, nguồn vốn để sản xuất mới rất 
thiếu… Đứng trước thực trạng và những khó khăn đó, 
Ban Giám đốc Công ty đã tích cực tìm kiếm nhiều giải 
pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, trở ngại trong sản 
xuất kinh doanh. 

Xác định công tác thị trường là khâu quan trọng, 
nên Công ty đã tăng cường bán lẻ để chiếm lĩnh thị 
trường, phấn đấu sản lượng nội tiêu trên 11 triệu bao.
Tiếp tục phát triển mạnh thị trường cũ và tích cực khai 
thác thêm thị trường mới, chào mẫu sản phẩm, mở 
rộng hệ thống các nhà phân phối sản phẩm của Công 
ty. Bám sát các đơn hàng, phối hợp cùng các phòng 
ban chức năng để triển khai sản xuất. Hoàn thiện các 
thủ tục để thông quan, xuất bán và thu hồi tiền hàng 
các đối tác xuất khẩu. Đẩy mạnh triển khai giới thiệu 
sản phẩm mới: Trump Demi; Bông Sen Demi; L&A; 
Bông Sen bao mềm. Đặc biệt sản phẩm Trump Demi; 
Bông Sen Demi; Trump gold demi (triển khai chương 
trình kích cầu sản phẩm Trump bằng tem giới thiệu sản 
phẩm trong bao), Bông Sen demi, Long Smoke S slim, 
Moose S slim. Hỗ trợ khách hàng phát triển các sản 
phẩm đặt hàng Lotus Star và Sea 99 Gold.

Kiểm tra chặt chẽ chi phí đầu vào nhằm tiết giảm 
chi phí đảm bảo hiệu quả trong kinh doanh, làm tốt 
công tác kế toán, thống kê, cân đối đảm bảo nguồn 
vốn cho nhu cầu sản xuất kinh doanh thường xuyên. 
Bên cạnh đó, khâu tổ chức sản xuất, bám sát cơ sở cũng 
được Ban Giám đốc quan tâm hàng đầu, xây dựng kế 
hoạch, đôn đốc thực hiện sản xuất đáp ứng nhu cầu 
tiêu thụ - gia công và xuất khẩu.

Xây dựng định mức dự trữ vật tư và kế hoạch mua 
hàng của năm. Đảm bảo đầy đủ vật tư sản xuất nội tiêu.
Tích cực tìm kiếm các nguồn vật tư mới có nguồn gốc 
xuất xứ, đảm bảo ổn định chất lượng.Thực hiện thu 
mua nguyên liệu nội địa còn lại theo kế hoạch, đảm 
bảo định hướng của Tổng Công ty.Tính toán nhập khẩu 
các chủng loại thiết yếu, đặc biệt trong dịp cuối năm 
khi thời gian vận chuyển kéo dài.

Giám đốc Nguyễn Duy Phan trực tiếp kiểm tra sản xuất
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Nhằm đưa nhanh năng suất lao động và hiệu quả 
công việc, Ban Giám đốc Công ty đã rất coi trọng khâu 
máy móc thiết bị và công nghệ, thường xuyên duy trì 
đảm bảo máy móc thiết bị phục vụ sản xuất. Hoàn 
thành công trình Cải tạo lưới điện của Công ty. Lắp đặt 
dây chuyền thuê mới bên khu dịch vụ. Hoàn thiện hệ 
thống báo cháy khu dịch vụ của Công ty.

Để đảm bảo đáp ứng nhu cầu của thị trường, Công 
ty đã tích cực thiết kế mẫu mã, nhãn hiệu: Tập trung 
mọi nguồn lực để đáp ứng kịp thời, không gây ảnh 
hưởng đến kế hoạch sản xuất. Tập trung nghiên cứu 
các gu sản phẩm nhất là các gu mới theo đặt hàng của 
Phòng Thị trường tiêu thụ, nghiên cứu cải tiến nâng cao 
chất lượng các sản phẩm nội tiêu.

Tăng cường các chế độ kiểm tra, kiểm soát chặt 
chẽ chất lượng vật tư phụ liệu đầu vào, quản lý chất 
lượng các SPJTI, Vina, sản phẩm xuất khẩu, sản phẩm 
nội địa, các sản phẩm mới, sản phẩm Super slim, Demi 
slim… Kiểm tra chất lượng vật tư phụ liệu, đảm bảo tiêu 
chuẩn nhập kho và lưu kho; kiểm soát kho bảo quản 
hàng hóa theo định kỳ.

Kiểm soát sản xuất và phối hợp giải quyết kịp 
thời những phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng sản 
phẩm. Kiểm soát và quản lý chất lượng sản phẩm 
Vina theo đúng quy định của Tổng Công ty. Thường 
xuyên bảo dưỡng/hiệu chuẩn các thiết bị đo lường, 
đảm bảo ổn định để kiểm soát tốt chất lượng sản 
phẩm điếu. 

Hoàn thành kế hoạch sản xuất của JTI. Phối hợp 
hoàn chỉnh các thủ tục mượn máy Dự án thuốc slim 
của JTI. Thực hiện tốt kế hoạch gia công sợi và thuốc 
lá bao cho Thăng Long và các khách hàng khác. Hoàn 
chỉnh hồ sơ nghiệm thu các dự án: Xưởng xì gà, báo 
chữa cháy. Hoàn thành Dự án đầu tư cải tạo hệ thống 
điện; Mua sắm thiết bị khu showroom xì gà; Báo chữa 
cháy giai đoạn 2.

Phối hợp với Phòng Tổ chức nhân sự Công ty mẹ 
để kịp thời triển khai điều chỉnh chủ trương cổ phần 
hóa của Tổng Công ty, thực hiện theo lộ trình và báo 
cáo theo qui định. 

Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo Công ty xác định 
con người là trọng tâm cho mọi hoạt động, vì vậy 
Công ty luôn luôn thực hiện tốt khâu an toàn trong 
lao động sản xuất và chế độ cơm ca cho công nhân, 
bồi dưỡng độc hại, tổ chức khám chữa bệnh nghề 
nghiệp cho người lao động hàng quý, hàng năm đều 
đặn, thường xuyên quan tâm đến đời sống của CBC-

NVC. Phấn đấu thu nhập bình quân đạt 7,5 triệu 
đồng/người/tháng. Tiếp tục thực hiện chương trình 
5S trong Công ty.

Những giải pháp hiệu quả thiết thực đó đã được 
Ban lãnh đạo Công ty cụ thể hóa bằng chương trình 
công tác trong mỗi tuần, tháng với mong muốn đẩy 
mạnh tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và 
chất lượng công tác của mỗi bộ phận, mỗi thành viên 
trong Công ty, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 
chương trình công tác của năm 2018. 

Hiện nay, nhu cầu của người tiêu dùng trong nước 
và thế giới ngày càng đòi hỏi cao hơn, các sản phẩm 
cũ sẽ mất dần thị trường, thay vào đó là sản phẩm 
mới có nhiều ưu điểm nổi bật, tiện dụng hơn, phù hợp 
với thị hiếu người tiêu dùng. Điều đó đòi hỏi Công ty 
phải không ngừng chú trọng nâng cao chất lượng sản 
phẩm, đổi mới thiết bị công nghệ tiên tiến, cho ra đời 
nhiều sản phẩm mà thị trường đang cần… cũng là bài 
toán đặt ra cho Ban lãnh đạo Công ty nhiều trăn trở 
và suy nghĩ. Với sự quan tâm chu đáo của Tổng Công 
ty mẹ, tạo điều kiện thuận lợi cho các mặt trong quá 
trình hoạt động sản xuất kinh doanh, bằng sự năng 
động, sáng tạo, linh hoạt, chủ động tìm nhiều giải 
pháp hiệu quả của Ban lãnh đạo Công ty và sự hăng 
say lao động, hết mình của tập thể CB CNV-NLĐ, 
tin tưởng rằng, Công ty Thuốc lá Thanh Hóa sẽ vượt 
qua được những khó khăn trước mắt, nỗ lực vượt bậc, 
hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh và các 
mục tiêu đề ra trong năm, xứng đáng với danh hiệu 
cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp chế biến 
Thanh Hóa trong tiến trình hội nhập quốc tế và CNH-
HĐH đất nước  

Lãnh đạo Công ty tham gia hội thao truyền thống của 
Vinataba
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CÔNG TY TNHH MTV KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ TRÍ ĐẠT:

NỖ LỰC HẾT MÌNH CHO CUỘC SỐNG 
CỦA NGƯỜI DÂN

Là một người xuất thân từ vùng miền quê nông nghiệp, với đức tính ham học, tò mò và kiên 
trì, cậu bé Đinh Văn Giang ngày nào còn chơi máy quay, chong chóng, nay đã trở thành nhà 
sáng chế, nhà khoa học của nông dân. Không những người dân trong vùng gọi anh là nhà 
sáng chế, nhà khoa học của nông dân mà hầu khắp miền Bắc, miền Trung, người nông dân 
đã sử dụng sản phẩm do anh sáng chế đều khâm phục, gọi anh bằng những ngôn từ trìu mến 
và trân trọng như vậy.

MINH PHƯƠNG

Chúng tôi đến thị xã Quảng Yên, vào 
xã Sông Khoai, hỏi thăm ngay từ ngoài 
ngõ đã có người dân đon đả: “Các bác 
chắc vào nhà anh Giang, nhà sáng chế 

máy chế biến thức ăn đa năng hả? Để em dẫn vào tận 
nơi cho…”. Quả thật, người dân ở đây rất khâm phục 
anh, một người chất phác, giản dị, cả ngày chỉ tò mò 
tìm hiểu, nghiên cứu, chế tạo hết máy này đến máy 
khác, không ngừng cải tiến và nâng cao hiệu quả các 
loại máy móc, nhằm giúp người dân sử dụng an toàn, 
năng suất, tiện dụng, tiết kiệm và giảm giá thành sản 
phẩm. Không chạy theo lợi nhuận mà quên đi chữ 
tín, đối với khách hàng, anh luôn luôn quan tâm, 
lắng nghe. Mọi phản ánh thắc mắc và băn khoăn từ 
người tiêu dùng đều được anh giải quyết thỏa đáng 
bằng chính sách hậu mãi trong thương trường (đó là 
tư vấn, bảo hành, bảo dưỡng, giải đáp mọi yêu cầu 
cho khách hàng…). Vì vậy, khách hàng rất hào hứng 
với sản phẩm và tinh thần trách nhiệm của nhà sáng 
chế. Với mong muốn cho người dân nông thôn quê 
mình và cả nước nói chung vươn lên thoát nghèo, 
nhà sáng chế, Giám đốc Đinh Văn Giang không quản 
ngày đêm say sưa nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để 
cho ra đời nhiều cải tiến mới với những mẫu mã 
phong phú, đảm bảo chất lượng, tiện ích, giảm tiêu 
hao điện năng, giảm giá thành cho người dân. Hiện 
nay, Công ty có gần chục sản phẩm đã đoạt các giải 
thưởng của Trung ương và địa phương. Nổi bật nhất 
là máy chế biến thức ăn đa năng, được Bộ Khoa học 
& Công nghệ và Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng độc 

quyền sáng chế. Loại máy này, tác giả đã mày mò 
nghiên cứu với trên 20 kích cỡ lớn nhỏ, phục vụ nhu 
cầu tiêu dùng cho các gia trại, trang trại vừa và nhỏ 
trong và ngoài nước, sản phẩm của Công ty được 
cung cấp rộng rãi trên thị trường khắp 3 miền Bắc, 
Trung, Nam và được khách hàng ưa chuộng, đánh 
giá cao về công năng, hiệu quả. 

Thành công của doanh nghiệp đến nay phải khẳng 
định rằng, ngoài sự nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, 
với niềm đam mê và quyết tâm lớn của nhà sáng chế - 
Giám đốc Đinh Văn Giang, phải thừa nhận rằng chính 

Lễ ra mắt thành lập Công ty TNHH MTV Khoa học và Công 
nghệ Cơ khí Trí Đạt
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quyền địa phương, các cấp, các ngành, từ UBND tỉnh 
Quảng Ninh, Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp 
Hội Khoa học và các cơ quan đã đồng hành cùng 
doanh nghiệp trong lúc khó khăn, kịp thời chia sẻ, 
động viên, cổ vũ để doanh nghiệp có thêm sức mạnh 
tinh thần to lớn, vượt qua mọi thách thức, trở ngại. Sự 
quan tâm đó càng minh chứng về vai trò là “bà đỡ” 
cho doanh nghiệp của các cấp có ý nghĩa rất quan 
trọng, tác động, thúc đẩy, tạo ra động lực cho doanh 
nghiệp vượt khó đi lên. Không chỉ dừng lại ở khâu sản 
xuất chế tạo, mà nhiều năm qua, doanh nghiệp còn 
tích cực tham gia đầy đủ các phong trào xã hội, nhân 
đạo, từ thiện do địa phương phát động. Là một doanh 
nghiệp đứng đầu của địa phương và đứng thứ 7 trong 
toàn thị xã Quảng Yên về đóng thuế và nộp các nghĩa 
vụ khác. Nhà sáng chế Đinh Văn Giang - con người 
của tâm sáng, lòng trong, trí lớn, luôn có khát vọng 
không ngừng vươn lên tất cả vì nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, không ngừng nghiên cứu 
sáng tạo, đổi mới, tư vấn cho khách hàng và người 
dân. Tại hội thi sáng tạo cấp tỉnh, anh đã dành tư vấn 
cho nhân dân, các thầy cô giáo, các học sinh những 
sáng tạo hiệu quả cho các đề tài tham gia hội thi. 
Công ty đã đóng góp trên 10 đề tài hội thi sáng tạo và 
đều đạt giải cao. 

Hiện nay, Công ty đang có nhiều khó khăn về mặt 
bằng để mở rộng sản xuất, phục vụ nhu cầu của người 
dân. Tuy đã có chủ trương của tỉnh và thị xã Quảng 
Yên cho doanh nghiệp mặt bằng sản xuất, khâu giải 
phóng đền bù cho người dân đang rất nan giải, nhiều 
hộ dân chưa thống nhất, còn yêu cầu mức giá cao hơn 
với mặt bằng chung, làm cho doanh nghiệp rất khó 
khăn. Vì vậy, doanh nghiệp rất cần sự tác động có hiệu 
quả của Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương 
cùng tham gia vào cuộc làm cho người dân hiểu và chia 
sẻ cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp mau chóng 
có mặt bằng sản xuất phù hợp, đáp ứng nhu cầu sản 
xuất của doanh nghiệp. Nguồn vốn của doanh nghiệp 
chưa được tiếp cận với nguồn hỗ trợ khoa học công 
nghệ, nên vẫn phải vay ngoài với giá cao hơn. Điều này 
cũng gây cho doanh nghiệp gặp nhiều trở ngại… 

Tuy gặp phải không ít khó khăn như thế, song 
Giám đốc, nhà sáng chế Đinh Văn Giang quyết không 
nản lòng, chùn bước. Bằng nghị lực và ý chí của mình, 
anh đã bình tĩnh đi từng bước từ gian khó đến thành 
công. Hiện nay trên thị trường khắp 3 miền Bắc, 
Trung, Nam, sản phẩm máy xay đa năng chế biến 
thức ăn gia súc của anh đã được đông đảo người tiêu 
dùng ưa chuộng, đánh giá cao về tính năng ưu việt, 

vượt trội về công năng sử dụng, cũng như giá cả hợp 
lý. Giám đốc, nhà sáng chế Đinh Văn Giang thực sự là 
con người của niềm đam mê, khát vọng, say sưa, tìm 
tòi, sáng tạo trong lao động, sẵn sàng chấp nhận mọi 
gian khó, vất vả, mang lại cho đời những việc có ích, 
thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân, đó là lẽ sống nhân văn cao đẹp mà anh đã 
chọn: Sống vì nghĩa lớn 

Máy Trí Đạt 08 - 10 mã lực (sản phẩm chính hãng của 
Công ty)

Những sản phẩm máy nhái, máy giả đã xuất hiện nhiều 
trên thị trường như sản phẩm của Công ty CP Đầu tư Tuấn 
Tú (Máy 3A); Công ty Bình Quân; Công ty Điện cơ Hưng 
Phát Hải Phòng.



Như một cơ duyên bày đặt sẵn, khi 
quy trình “VietGap-UTZ” được áp 
dụng vào sản xuất chè sạch, thì Công 
ty của bà hầu như trùng khớp về các 

tiêu chí, từ việc trồng, chăm sóc đến thu hoạch, 
chế biến, bảo quản… tất cả đều trùng hợp một cách 
tự nhiên đến lạ thường. Quả thật, ai đã từng được 

thưởng ngoạn chè của Công ty CP Chè Hà Thái sẽ 
nhận thấy hương vị thật độc đáo, khác lạ, đặc biệt là 
vị chát mà ngọt chứ không đắng, khi uống vào dư vị 
ấy cứ tan dần rồi lắng đọng trong miệng người uống 
một cảm giác dễ chịu, đầu óc tỉnh táo và sảng khoái 
hơn. Mùi hương thơm tự nhiên của chè cứ lan tỏa 
bay lên theo làn hơi nước nóng ấm, làm cho người 

Giám đốc Công ty CP Chè Hà Thái Nguyễn Thị Hiền là người sinh ra trên xứ sở của những 
đồi chè, một vùng đất có truyền thống lâu đời về nghề trồng chè. Bà đã gắn bó gần 40 năm 
đam mê với đất chè. Ngay từ lúc còn nhỏ, bà đã được bố mẹ chỉ dạy những kĩ thuật cơ bản 
và quy trình chăm sóc cây chè. Lớn lên, với niềm đam mê cây chè, bà đã dành nhiều thời gian 
nghiên cứu sâu về những đặc điểm sinh học, môi trường, khí hậu, thổ nhưỡng tác động đến sự 
sinh trưởng và phát triển của cây chè, với mong muốn nâng cao giá trị của cây chè, từ đó tác 
động đến đời sống của người trồng chè. Những trăn trở đó đã được bà cùng Công ty bắt tay 
vào vừa làm, vừa học, vừa rút kinh nghiệm, không ngừng đổi mới, sáng tạo, cập nhật những 
kiến thức khoa học, công nghệ mới, vì thế nên Công ty đã giành được những thành công rất 
đáng trân trọng và tự hào.  

XUÂN TRƯỜNG

CÔNG TY CP CHÈ HÀ THÁI:CÔNG TY CP CHÈ HÀ THÁI:

THÀNH CÔNG BỞI NIỀM ĐAM MÊ 
VÀ SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG

THÀNH CÔNG BỞI NIỀM ĐAM MÊ 
VÀ SÁNG TẠO KHÔNG NGỪNG
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uống tăng thêm niềm hứng thú và nhẹ nhõm, thư 
thái, khoái cảm trong tâm hồn. Sản phẩm của Công 
ty CP Chè Hà Thái có nét độc đáo khác lạ, không 
nơi nào có được, chính vì thế mà sản phẩm chè Hà 
Thái đã từng đoạt giải Huy chương Bạc tại thị trường 
Bắc Mỹ và Canada bình chọn. Là người có bề dày về 
trồng và chế biến chè, Giám đốc Nguyễn Thị Hiền 
có nhiều mong muốn khát vọng cho quê hương. 
Theo bà, Thái Nguyên là cái nôi của chè Việt đã nổi 
tiếng từ xa xưa. Ngày nay khi đất nước bước vào hội 
nhập sâu rộng ở nhiều lĩnh vực, chúng ta phải làm 
cho cây chè Việt Nam có vị thế trên thương trường 
quốc tế. Muốn vậy, cần phải xây dựng làng văn hóa 
du lịch về trà, mỗi người dân làng chè phải là một 
hướng dẫn viên du lịch, đường làng ngõ xóm phải 
được bê tông hóa sạch đẹp, không vứt rác ra đường, 
hai bên ven đường trồng hoa rực rỡ, cây cối được 
tỉa tót bắt mắt, sinh động, cư xử phải đúng tầm văn 
minh, thân thiện, phải làm bài bản không được manh 
mún, hợp tác xã phải quán triệt người dân sản xuất 
chè hữu cơ không có độc hại, không phun thuốc hóa 
chất ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 

Kinh nghiệm của Nhật Bản và Hàn Quốc đã xây 
dựng làng tham quan, trải nghiệm du lịch văn hóa về 
chè. Khách đến tham quan khi vào cổng phải mua 
phí trị gia 20USD và được chụp ảnh lưu niệm, được 
tặng quà, uống chè, rồi mua chè. Làm như vậy vừa 
quảng bá được sản phẩm, lại có nguồn thu cho người 
dân. Bà cho rằng, nói đến Thái Nguyên là phải nói 
đến hương vị của chè. Mà chè là văn hóa đặc trưng 
cho ẩm thực của Thái Nguyên. Chè đã đi vào tâm 
thức của bao thế hệ con người, không chỉ của Thái 
Nguyên mà của cả nước và các châu lục trên thế 
giới. Chính cây chè đã làm nên thương hiệu vàng cho 
Thái Nguyên, trở thành hồn quê gắn bó mật thiết với 
con người Thái Nguyên, vậy cần phải quảng bá hình 
ảnh cây chè trên các chuyến bay của các hãng hàng 
không. Làm như thế sẽ góp phần đưa cây chè Thái 
Nguyên được bay cao bay xa, lan tỏa rộng rãi trên 
thị trường quốc tế. 

Giám đốc Nguyễn Thị Hiền đã từng đi dự hội nghị 
thượng đỉnh Nữ doanh nhân toàn cầu tại Australia 10 
ngày, sản phẩm chè của Công ty bà được tôn vinh và 
giành giải Bạc quốc tế. Mong muốn của bà là cần phải 
quảng bá cho chè Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam 
nói chung một cách rộng rãi trên các diễn đàn văn 
hóa ẩm thực và các hội nghị quốc tế lớn. Hiện nay, 
Công ty của bà có vùng nguyên liệu tại xóm Đồng 
Tiến, xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 

tổng quy hoạch 3 nơi trên 5ha, đảm bảo tiêu chuẩn về 
thổ nhưỡng, dinh dưỡng, cung cấp cho cây chè để chế 
biến chè sạch. Muốn nâng tầm thương hiệu chè Thái 
Nguyên được thăng hoa, theo quan điểm của bà thì cần 
phải xây dựng các mô hình doanh nghiệp chè, đảm bảo 
đầy đủ các tiêu chí văn hóa, văn minh mới có đủ tầm 
để đưa thương hiệu chè sạch Thái Nguyên ngày càng 
lan tỏa bay xa.

Tỉnh Thái Nguyên hiện đang xây dựng quy trình 
các hộ cá thể, làm mô hình điểm cho khách quốc 
tế đến tham quan. Tuy nhiên, điều này đã bộc lộ 
nhiều hạn chế, bởi các hộ nhỏ lẻ không đủ tầm và 
tài chính nên họ sẽ không đầu tư thỏa đáng để tổ 
chức thực hiện việc đưa cây chè Thái Nguyên lên 
tầm cao được. Mà cần phải đi sâu vào xây dựng mô 
hình các doanh nghiệp chè có đầy đủ các tiêu chí về 
văn hóa, văn minh ở quy mô rộng lớn, từ đó mới tạo 
được niềm tin và ấn tượng trong lòng du khách khi 
dừng chân tham quan và thưởng thức hương vị chè 
Thái Nguyên.  

Những đam mê khát vọng cháy bỏng đó của bà 
với đức tính giản dị, chan hòa, cầu thị và những quyết 
tâm nỗ lực vượt khó của tập thể CBCNVC trong toàn 
Công ty, chúng tôi tin tưởng rằng, Công ty Chè Hà 
Thái đã trở thành điểm sáng và sẽ giữ vững thương hiệu 
chè sạch nổi tiếng, hấp dẫn người tiêu dùng không chỉ 
trong nước mà còn vươn ra thị trường các châu lục trên 
thế giới, thật sự là thương hiệu vàng về chất lượng đối 
với người tiêu dùng trong tiến trình CNH-HĐH và hội 
nhập quốc tế 

Giám đốc Nguyễn Thị Hiền đang hướng dẫn cách hái chè 
cho công nhân
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BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH: 

NỖ LỰC THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM TIẾN ĐỘ, 
CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN CÔNG TRÌNH

Bình Định là một trong những địa phương thuộc khu vực trọng 
điểm kinh tế miền Trung đang trên đà khởi sắc về phát triển kinh 
tế - xã hội, thu hút đầu tư và đưa du lịch trở thành ngành kinh tế 
mũi nhọn. Vấn đề khẩn trương xây dựng, phát triển và hoàn thiện 
cơ sở hạ tầng giao thông đang là nhu cầu nóng lên từng ngày. 
Trong đó, các dự án giao thông trọng điểm đang vướng mắc là 
những lực cản chủ quan và khách quan cho việc không hoàn thành 
đúng tiến độ các dự án. PV Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có 
cuộc trao đổi với Ông Lê Từ - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Giao 
thông tỉnh Bình Định xung quanh vấn đề này.

PV: Thưa ông, trong xây dựng nông thôn mới và 
phát triển kinh tế - xã hội địa phương, “đường” là một 
trong những tiêu chí hàng đầu sau “điện”, xin ông cho 
biết ý nghĩa và quy mô những dự án giao thông trọng 
điểm của tỉnh Bình Định đang triển khai hiện nay?

Ông LÊ TỪ: Những năm qua, nhiều dự án giao 
thông đã được triển khai khẩn trương, đồng loạt, góp 
phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên 
địa bàn. Năm 2018, tỉnh Bình Định tập trung thực hiện 
3 dự án giao thông trọng điểm: Tuyến đường phía Tây 
tỉnh (ĐT 639B), đoạn km 130 - km 143+787; đường trục 
Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài, đoạn km 0 - km4 và 
tuyến QL 19 mới. Đây là những dự án giao thông huyết 
mạch, có vai trò chiến lược kết nối các địa phương ven 
biển của tỉnh Bình Định, hoàn thiện trục giao thông 
chính của các khu công nghiệp Nam Phú Tài; khu công 
nghiệp Long Mỹ; khu công nghiệp Nhơn Hội; kết nối 
với khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ BECAMEX Bình 
Định; Khu đô thị Long Vân - Long Mỹ và trung tâm 
thành phố Quy Nhơn.

Khi hoàn thành, các hệ thống giao thông này sẽ nối 
liền tuyến giao thông liên hoàn các huyện ven biển, rút 
ngắn cự ly vận chuyển và lưu thông hàng hóa về Cảng 
Quy Nhơn, đồng thời hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, 
phân luồng giao thông từ Quốc lộ 1 vào Trung tâm 
thành phố, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế  - 

xã hội tỉnh Bình Định nói chung, của thành phố Quy 
Nhơn và huyện Vân Canh nói riêng.

Về Dự án tuyến quốc lộ 19: Đoạn từ Cảng Quy 
Nhơn đến giao QL 1A: Quy mô xây dựng đường theo 
tiêu chuẩn thiết kế đường cấp I, Dự án có tổng chiều 
dài 17,4 km, có từ 4 đến 6 làn xe theo thiết kế từng 
đoạn, tổng mức đầu tư điều chỉnh: 4.410,8 tỷ đồng.

Đối với Dự án đường phía Tây tỉnh (ĐT. 639B), 
đoạn km 130 - km137+580, chiều dài tuyến: 7,67 km; 
bao gồm tuyến đường chính, công trình thoát nước và 
các tuyến đường dân sinh. Thời gian thực hiện dự án từ 
năm 2015-2018. Tổng mức đầu tư: 613,7 tỷ đồng. Riêng 
Dự án đường trục khu kinh tế Nhơn Hội nối dài (Giai 
đoạn 1): Điểm đầu km0: Nối tiếp với đường trục Khu 
kinh tế Nhơn Hội hiện tại đã xây dựng, đến điểm cuối 
km18+500: Giáp với Quốc lộ 1, thuộc thị xã An Nhơn; 
Chiều dài tuyến 18,5 km. Trên tuyến có 02 vị trí xây dựng 
cầu vượt sông gồm cầu Cát Tiến (km2+671,106), cầu Cát 
Chánh (km3+129,959). Tổng mức đầu tư:  744,9 tỷ đồng .

PV: Xin ông cho biết các Dự án giao thông trọng 
điểm trên địa bàn tỉnh hiện nay có bảo đảm an toàn, 
vượt mùa bão lũ năm 2018?

Ông LÊ TỪ: Qua đợt kiểm tra giữa tháng 6/2018 do 
Lãnh đạo tỉnh Bình Định dẫn đầu đã khảo sát tình hình 
thi công toàn bộ các Dự án giao thông trọng điểm này, 

Ông LÊ TỪ 
Giám đốc Ban QLDA Giao thông 

tỉnh Bình Định
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nhìn chung, tiến độ các hạng mục công trình chưa đáp 
ứng được yêu cầu kế hoạch đề ra: Các tuyến đường 
phía Tây tỉnh đoạn km 130 - km 143+787 dài trên 6 
km, hiện có 6 gói thầu đang được triển khai thực hiện, 
nhưng một số gói thầu đạt giá trị khối lượng công việc 
thấp. Hiện tại, ngành chức năng của TP Quy Nhơn vẫn 
chưa giải quyết xong việc đền bù, tái định cư cho nhiều 
hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Đối với tuyến đường 
trục Khu kinh tế Nhơn Hội nối dài, đang được xây 
dựng nền mặt đường và công trình thoát nước và đẩy 
nhanh tiến độ để kịp vượt mùa mưa lũ.

Tuyến QL19 mới đoạn từ cảng Quy Nhơn đến giao 
QL1, tiến độ triển khai ráo riết hơn, nhưng vẫn chưa 
đảm bảo tiến độ theo hợp đồng với các B thi công. Do 
công tác đền bù, GPMB trên tuyến này cũng chưa được 
giải quyết rốt ráo. Riêng đoạn từ cảng Quy Nhơn đến 
giáp nút giao Đống Đa - Hoa Lư còn vướng mặt bằng 38 
hộ dân, 01 tổ chức và các công trình hạ tầng kỹ thuật 
dọc hai bên tuyến đường. Phạm vi nút Đống Đa - Hoa 
Lư cũng còn vướng mặt bằng 10 hộ dân.

Nhìn chung các nhà thầu thi công các hạng mục, 
công trình trên ba Dự án giao thông trọng điểm của 
tỉnh đã có nhiều nỗ lực bám sát tiến độ đề ra, nhưng 
cũng có một số nhà thầu vẫn chưa thực sự quyết liệt 
trong thực hiện các gói thầu đã đảm nhận. Đối với 
tuyến QL 19 mới, thời gian qua có khó khăn về vốn, 
ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Việc đền bù, GPMB một 
số đoạn trên các tuyến đường này các đơn vị triển khai 
chưa dứt điểm, công trường còn bề bộn. Ngoài ra, do 
một số trường hợp người dân chây ì không chịu di dời, 
dù địa phương và các ngành chức năng tỉnh đã vận 
dụng tối đa các cơ chế chính sách đền bù, tái định cư.

PV: Vậy Ban QLDA giao thông tỉnh Bình Định đã 
có những giải pháp gì để khắc phục tình trạng chậm 

tiến độ hiện nay, bảo đảm chất lượng và an toàn cho 
công trình trước mùa mưa bão, thưa ông?

 Ông LÊ TỪ: Để đảm bảo hoàn thành các hạng 
mục chủ yếu trước mùa mưa lũ 2018, Được sự chỉ đạo 
sát sao của Tỉnh ủy và UBND tỉnh, Ban Quản lý Dự án 
giao thông Bình Định đã đề ra các giải pháp và triển 
khai quyết liệt đến từng dự án. Yêu cầu Nhà thầu khẩn 
trương thực hiện một số nội dung cụ thể sau: Lập bảng 
tiến độ thi công chi tiết trong đó đối với nền đường 
đảm bảo thực hiện hoàn thành đắp đất gia tải trước 
30/10/2018. Đối với cầu Cát Tiến, cầu Cát Chánh hoàn 
thành công tác đóng thử cầu Cát Tiến, tổ chức đóng 
cọc thử tường chắn hộp cầu Cát Chánh, đồng thời triển 
khai đúc cọc đại trà, đảm bảo thi công đến 30/10/2018 
phải hoàn thành công tác lao lắp dầm.

Ban Quản lý Dự án giao thông tỉnh đã tham mưu 
công tác đền bù, giải quyết thỏa đáng cho người dân 
bị ảnh hưởng bởi các dự án và kiên quyết xử lý các đối 
tượng không vì lợi ích chung và cố tình không thực 
hiện chủ trương của tỉnh. Riêng đối với nguồn vốn đầu 
tư tuyến QL19 mới, Thủ tướng Chính phủ đã cho chủ 
trương sử dụng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung 
ương trong đầu tư công trung hạn hỗ trợ cho tỉnh Bình 
Định. Trước mắt, UBND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy cho phép ứng trước ngân sách tỉnh để giải 
quyết nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo 
thông tuyến từ cảng Quy Nhơn đến cầu Bà Gi, phần 
còn lại chờ ngân sách Trung ương. Tỉnh phấn đấu hoàn 
thành ba tuyến đường nói trên trong năm 2019. Công 
tác bảo vệ công trình, Ban đã phối hợp với các B thi 
công triển khai một cách tích cực, chủ động đối phó 
với diễn biến mùa mưa bão năm nay.

PV: Xin cảm ơn ông!

 VĂN THUẬN (thực hiện)

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định khảo sát 
dự án QL 19

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định kiểm tra 
tiến độ các công trình
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SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA:

TÍCH CỰC CẢI THIỆN MẠNH MẼ MÔI TRƯỜNG 
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP

Thanh Hóa là tỉnh lớn, diện tích rộng, dân cư đông, có nhiều lợi thế về 
tiềm năng phát triển KT-XH. Trong năm qua, tỉnh đã nỗ lực không 
ngừng tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải 
pháp đề ra, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát 
triển, tích cực hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch, đẩy 
nhanh tiến độ và hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn 
tỉnh, nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội, nên kết quả 
hoạt động kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm tiếp tục có bước phát 
triển, quốc phòng – an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

LÊ XUÂN TRƯỜNG

Những kết quả đó ngành Kế hoạch & 
Đầu tư (KH&ĐT) đóng vai trò then 
chốt và chủ lực, nhất là việc tích cực 
cải thiện lành mạnh môi trường đầu tư, 

phát triển doanh nghiệp và quản lý đầu tư công đang 
được cán bộ viên chức ngành KH&ĐT Thanh Hóa thực 
hiện nghiêm túc và hiệu quả. Trong 6 tháng qua, tổng 
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 8,85% (cùng 
kỳ năm trước là 7,32%). Trong đó, nông, lâm nghiệp 
và thủy sản tăng 2,29%; công nghiệp - xây dựng tăng 
10,63% (riêng công nghiệp tăng 12,46%); dịch vụ tăng 
7,1%, thuế sản phẩm tăng 35,5%; cơ cấu các ngành kinh 
tế trong GRDP chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ 
trọng ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 16%, 
giảm 1,47%; công nghiệp - xây dựng chiếm 46,8% (tăng 
1,5%); dịch vụ chiếm 33,2%, giảm 0,7% so với cùng kỳ.

Sản xuất công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng 
khá. Giá trị sản xuất 6 tháng tăng 14,6% so với cùng kỳ 
và bằng 41,2% kế hoạch, ước đạt 37.791 tỷ đồng, đây 
là mức tăng cao nhất trong nhiều năm gần đây. Chỉ 
số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm tăng 
18,2%. Phần lớn các sản phẩm công nghiệp chủ yếu có 
sản lượng tăng khá so với cùng kỳ như: Xi măng (tăng 
24,2%); thuốc lá bao (34,3%); giày xuất khẩu (13,9%); 
quần áo may sẵn (32,9%); điện sản xuất (43%); sữa tươi 
đóng hộp (15,9%). Bên cạnh đó, vẫn còn có sản phẩm 

có sản lượng giảm như: Clinker (giảm 12,3%), gạch lát 
nền Vicenza (4,9%), ô tô tải (59%). 

Trong 6 tháng đầu năm, Nhà máy Lọc hóa dầu 
Nghi Sơn đã đi vào hoạt động, xuất xưởng thành công 
3 loại sản phẩm thương mại, gồm xăng RON A92, A95 
và dầu Diesel bán ra thị trường, đáp ứng các yêu cầu 
kỹ thuật và xuất bán cho các đối tác thương mại trong 
nước. Nhà máy sản xuất dầu ăn Nghi Sơn hoàn thành 
chạy thử, các nhà máy thủy điện Cẩm Thủy I, thủy 
điện Xuân Minh đang tích nước, dự kiến có sản phẩm 
thương mại trong Quý III/2018 sẽ đóng góp quan trọng 
vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh. 

Sản xuất tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông 
thôn có bước phát triển với nhiều mặt hàng phong phú, 
đa dạng, chất lượng sản phẩm được nâng lên, đáp ứng 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân và thương nhân bao 
tiêu sản phẩm. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp 6 
tháng đầu năm tăng 8,75% so với cùng kỳ, ước đạt 6.577 
tỷ đồng, chiếm 17,4% tổng GTSX công nghiệp của tỉnh. 

Hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư được 
chú trọng và đạt nhiều kết quả tích cực. Lãnh đạo tỉnh 
đã tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác của các tổ 
chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, 
tham dự Hội nghị thượng đỉnh các nước tiểu vùng sông 
Mekong và Hội nghị “Gặp gỡ châu Âu” tại Hà Nội. 

Ông HOÀNG VĂN HÙNG
Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

tỉnh Thanh Hóa
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Tổ chức thành công đoàn công tác cấp cao của tỉnh đi 
thăm, làm việc và xúc tiến đầu tư tại Nhà nước Cô-oét 
và thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thanh Hóa 
với tỉnh Al Farwaniyah (Cô-oét), qua đó vận động thu 
hút 02 dự án ODA từ quỹ Cô-oét. Các chỉ số phản ánh 
môi trường đầu tư kinh doanh năm 2017 của tỉnh được 
cải thiện, trong đó chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 
(PCI) xếp thứ 28 cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2016. 
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 
(PAPI) xếp thứ 20, tăng 7 bậc. 

Tính chung 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã thu hút 
được 116 dự án đầu tư (3 dự án FDI) với tổng vốn đăng 
ký đạt 9.197 tỷ đồng và 14,2 triệu USD, tăng 19,6% số 
dự án. Một số dự án lớn được chấp thuận đầu tư như: 
Nhà máy Viên nén gốc Văn Lang Yufukuya tại KKT 
Nghi Sơn (9,7 triệu USD); Khu Đô thị sinh thái biển 
Đông Á Sầm Sơn (3.800 tỷ đồng); Khu Nghỉ dưỡng sinh 
thái và Nhà lưu trú khách du lịch Đảo Ngọc (1.611 tỷ 
đồng); Khu Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bốn mùa cao 
cấp (993 tỷ đồng); Nhà máy Sản xuất giấy bao bì Miza 
Nghi Sơn (625 tỷ đồng). 

Công tác phát triển doanh nghiệp đạt kết quả tích 
cực, đến ngày 15/6 có 1.169 doanh nghiệp thành lập 
mới, đứng thứ 7 cả nước với tổng vốn đăng ký 9.547 
tỷ đồng, so với cùng kỳ, tăng 19% về số doanh nghiệp 
và 29,7% về vốn đăng ký. Trong 6 tháng, tổng thu nộp 
ngân sách nhà nước của khối doanh nghiệp ước đạt 
1.755 tỷ đồng, chiếm 35,56% tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn. Đồng thời, tổ chức đào tạo khởi sự 
doanh nghiệp và bồi dưỡng doanh nhân trong tỉnh cho 
3 lớp với 260 lượt học viên tham gia. 

Từ những kết quả đạt được đó, ngành KH&ĐT 
Thanh Hóa xác định công tác phát triển doanh nghiệp 
là khâu quan trọng, có tác động mạnh, thúc đẩy tăng 
trưởng KT-XH của địa phương. Vì vậy thời gian tới, 
ngành tiếp tục đẩy nhanh công tác đào tạo khởi sự 
doanh nghiệp và bồi dưỡng đội ngũ doanh nhân theo 
Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 2/4/2018 của UBND 
tỉnh. Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố, đặc 
biệt là các đơn vị có số lượng doanh nghiệp thành lập 
mới, nhằm đánh giá tình hình phát triển doanh nghiệp 
6 tháng đầu năm, đề ra giải pháp, kế hoạch cụ thể để 
hoàn thành chỉ tiêu số doanh nghiệp được thành lập 
mới năm 2018 được giao. Tích cực kiểm tra, rà soát các 
dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực 
hiện đầu tư, tham mưu cho UBND tỉnh kiên quyết thu 
hồi và xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện, 
thực hiện chậm trễ, kéo dài hoặc sử dụng đất sai mục 
đích, kém hiệu quả. Tập trung hướng dẫn, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho nhà đầu tư triển khai thực hiện 31 dự 

án quy mô đã được công bố tại Hội nghị xúc tiến đầu 
tư tỉnh Thanh Hóa năm 2017. 

Chủ động tham mưu cho UBND tỉnh điều chuyển 
vốn của các dự án thực hiện chậm, giải ngân thấp so 
với kế hoạch, không để dồn vốn giải ngân vào cuối năm 
hoặc kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2019, đề xuất 
các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân và 
hoàn vốn tạm ứng của các dự án có số dư ứng kéo dài, 
có khối lượng nhưng không thực hiện hoàn ứng, hoặc 
ứng vốn nhưng trong thời gian dài không thi công, tăng 
cường kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác đấu thầu, 
giám sát, quản lý chất lượng công trình, đẩy mạnh công 
tác đấu thầu qua mạng. 

Những giải pháp hiệu quả đó đang được ngành Kế 
hoạch & Đầu tư Thanh Hóa tập trung chỉ đạo quyết 
liệt, triển khai thực hiện một cách kịp thời, sẽ góp phần 
mang lại cho địa phương một môi trường đầu tư lành 
mạnh và đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân mạnh, 
có đủ tầm và tâm, góp phần thúc đẩy phát triển KT-
XH của tỉnh trong thời kỳ hội nhập quốc tế, sớm đưa 
Thanh Hóa trở thành tỉnh có nền công nghiệp hiện đại, 
đáp ứng với cuộc cách mạng công nghệ 4.0. 

Thành quả về môi trường đầu tư thông thoáng, hấp 
dẫn, thuận lợi cho các nhà đầu tư của một tỉnh xuất 
phát từ nông nghiệp, nay đã được nâng tầm, bứt phá 
ngoạn mục vươn lên trên nhiều địa phương trong khu 
vực, điều đó phải khẳng định trí tuệ, công sức của tập 
thể công chức, viên chức, người lao động của ngành Kế 
hoạch & Đầu tư Thanh Hóa, đang nỗ lực hăng say, hết 
mình với công việc, không quản gian khó, quyết tâm 
thực hiện thành công thắng lợi kế hoạch chương trình 
công tác được giao, góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng KT-XH của địa phương trong tiến trình CNH-
HĐH đất nước 

Dự án Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐIỆN BIÊN: 

THÀNH QUẢ VÀ GHI NHẬN
Từ đầu năm nay, khi bước vào tổ chức thực hiện nhiệm vụ, ngành 
Công Thương luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời 
của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Bộ Công Thương và sự phối 
hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương trong tỉnh trong triển 
khai thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2018. Cán bộ công chức, viên 
chức, người lao động và các doanh nghiệp trong toàn ngành khắc 
phục khó khăn trong lao động sản xuất, kinh doanh, ra sức thi đua 
phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao, góp phần tích 
cực vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong 6 tháng và mục tiêu năm 2018. 

XUÂN LÊ

Sáu tháng đầu năm, tỉnh Điện Biên đã triển 
khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48/CT-
TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường công tác quản lý, 

điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo 
trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 
2018. Các cấp, các ngành đã tổ chức phối hợp chặt chẽ 
với các doanh nghiệp để cung ứng dự trữ hàng hóa 
nhằm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của 
nhân dân. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị 
trường, kiên quyết xử lý các trường hợp buôn lậu, gian 
lận thương mại… 

Tình hình thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh 
Điện Biên trước, trong và sau Tết dồi dào, đa dạng về 
mẫu mã, đảm bảo về chất lượng, đáp ứng nhu cầu của 
người dân. Giá cả các mặt hàng tương đối ổn định, một 
số doanh nghiệp kinh doanh thương mại thực hiện các 
chương trình khuyến mại, giảm giá… đã tác động kích 
cầu tăng sức mua trong dân, góp phần làm cho thương 
mại, dịch vụ trên địa bàn tăng so với cùng kỳ năm 
trước. Mặt khác, trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh 
diễn ra nhiều lễ hội như: lễ hội đua thuyền Đuôi én; lễ 
hội Hoa Anh Đào; lễ hội Hoa Ban; lễ hội Thành Bản 
Phủ; đặc biệt kỷ niệm 64 năm chiến thắng Điện Biên 
Phủ (07/5/1954 - 07/5/2018), nghỉ lễ 30/4 và 01/5 dài 
ngày nên lượng du khách đến tham quan các điểm di 
tích lịch sử Điện Biên Phủ tăng cao so với cùng kỳ năm 

trước, giúp tăng doanh thu thương mại và dịch vụ 6 
tháng đầu năm 2018. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường tỉnh đạt 
5.222 tỷ đồng, tăng 18,64% so với cùng kỳ năm trước, 
đạt 47,05% kế hoạch năm. 

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ 
ước đạt 30,77 triệu USD bằng 45,93% so với kế hoạch 
năm và tăng 28,29% so với cùng kỳ năm trước. Kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước đạt 19,75 
triệu USD bằng 44,89% so với kế hoạch năm và tăng 
40,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kim ngạch 
xuất khẩu hàng hóa địa phương thực hiện ước đạt 8,5 
triệu USD, ngoài địa phương thực hiện ước đạt 6,8 triệu 
USD, dịch vụ đạt 4,45 triệu USD. Mặt hàng xuất khẩu 
chủ yếu: Xi măng Điện Biên, vật liệu xây dựng các loại, 
ngoài ra còn xuất khẩu một số hàng hóa nông lâm sản, 
đồ gia dụng và hàng hóa khác. 

Nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 
đạt 11,02 triệu USD bằng 47,91% so với kế hoạch năm 
và tăng 34,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
nhập khẩu hàng hóa địa phương thực hiện 4,37 triệu 
USD, ngoài địa phương ước đạt 6,65 triệu USD. Mặt 
hàng nhập khẩu chủ yếu: máy móc, thiết bị cơ điện 
phục vụ cho xây dựng thủy điện, ngoài ra còn nhập 
khẩu một số mặt hàng nông lâm sản, đồ gia dụng và 
hàng hóa khác. 

Ông NGUYỄN VĂN TƯỞNG
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Sở Công Thương Điện Biên



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG48 49

ĐỊA PHƯƠNG ĐỊA PHƯƠNG

Hoạt động xuất, nhập khẩu và thương mại biên giới 
trên địa bàn tỉnh tại các cửa khẩu, lối mở và khu vực 
biên giới diễn ra bình thường và có mức tăng trưởng 
khá so với cùng kỳ năm trước. Một số doanh nghiệp 
địa phương vẫn giữ được lượng hàng xuất khẩu ổn định 
gồm: Công ty CPXi măng Điện Biên;Doanh nghiệp 
TNXDTM Hải Hưng; Công ty CP Đầu tư Thương mại 
Hưng Long; Công ty Đầu tư thương mại và Dịch vụ 
Hoàng Anh và các hộ kinh doanh cá thể buôn bán qua 
biên giới. Lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức kiểm 
tra 871 lượt, lập biên bản vi phạm hành chính, xử phạt 
vi phạm hành chính 344 vụ, thu nộp ngân sách nhà 
nước 300,9 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu 
gồm: buôn lậu 12 vụ; vi phạm về an toàn thực phẩm 
73 vụ; vi phạm trong lĩnh vực giá 139 vụ; vi phạm trong 
kinh doanh 04 vụ; vi phạm khác 116 vụ; Buộc tiêu hủy 
tại chỗ tang vật hàng hóa quá hạn sử dụng gồm bánh 
kẹo, nước giải khát các loại, trị giá 75,287 triệu đồng.

Năm 2018, Sở có 09 đề án khuyến công được các cấp 
có thẩm quyền phê duyệt, trong đó có 06 đề án khuyến 
công quốc gia và 03 đề án khuyến công địa phương. Hiện 
tại đã thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện các đề 
án. Định hướng và hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp 
triển khai xây dựng đề án khuyến công quốc gia và địa 
phương năm 2019. Ngoài ra, Ngành còn xây dựng 5 đề 
án xúc tiến thương mại đề xuất vào chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia năm 2019, có 02 đề án thuộc chương 
trình phát triển TMĐT quốc gia năm 2019 trình cấp thẩm 
quyền phê duyệt. Trong 6 tháng đầu năm, Sở cũng đã tổ 
chức tham gia 02 hội chợ thương mại (01 hội chợ thương 
mại tại Lào, 01 hội chợ trong nước).Kết nối và hỗ trợ 03 
doanh nghiệp trong tỉnh tham gia 03 Hội chợ triển lãm 
trong và ngoài nước. Tổ chức 02 lớp đào tạo, trong đó 01 

về kỹ năng kinh doanh cho các đơn vị, doanh nghiệp tỉnh 
Điện Biên thuộc chương trình xúc tiến thương mại quốc 
gia, 01 đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện 
tử tỉnh Điện Biên thuộc Kế hoạch phát triển TMĐT địa 
phương năm 2018. Hiện tại, Sở đang triển khai thực hiện 
các thủ tục và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức 
thực hiện đề án “Tổ chức đưa hàng Việt về miền núi các 
huyện Điện Biên Đông, Mường Nhé” và đề án “Tuyên 
truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về thương mại điện 
tử trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2018”. 

Cùng với đó, ngành Công Thương Điện Biên đã chủ 
động xây dựng các giải pháp triển thực hiện các chương 
trình công tác của các cấp, ngành và nhiệm vụ cụ thể 
được giao của ngành. Tham mưu cho UBND tỉnh văn 
bản đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư xây 
dựng trạm biến áp và lưới điện truyền tải 110kV theo 
Quy hoạch Phát triển điện lực tỉnh Điện Biên giai đoạn 
2016-2025; Trình UBND Tỉnh ban hành Quyết định 
giao nhiệm vụ chủ đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng 
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên cho Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; 
Trình UBND Tỉnh thu hồi giấy chứng nhận cơ sở không 
đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất nhỏ lẻ 
và công bố bãi bỏ các thủ tục hành chính liên quan. 

Ngành Công Thương Điện Biên đang nỗ lực tìm nhiều 
giải pháp khoa học, hiệu quả, thiết thực phù hợp với 
tình hình thực tế của tỉnh, nhằm thúc đẩy các hoạt động 
thương mại, quản lý thị trường, khuyến công, xuất khẩu, 
du lịch, dịch vụ, hội chợ, bình ổn giá và sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp… với mong muốn đẩy nhanh 
tốc độ tăng trưởng làm động lực thúc đẩy phát triển KT-
XH trên địa bàn tỉnh, xứng đáng là ngành kinh tế chủ lực 
của địa phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế  

Gian hàng trưng bày các sản phẩm có thế mạnh của tỉnh Điện Biên trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2017
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Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, tình hình 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 
hội trong 6 tháng đầu năm 2018 còn có 
nhiều khó khăn: Thời tiết không thuận, 

diễn biến bất thường, mưa bão xảy ra hiện tượng sạt 
lở đường giao thông, nhà cửa của dân, đã ảnh hưởng 
trực tiếp đến đời sống sản xuất và chăn nuôi của nhân 
dân; Nguy cơ bùng phát dịch bệnh ở người và gia súc, 
gia cầm. Các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm 
mưu "Diễn biến hoà bình"; lợi dụng, tuyên truyền đạo 
trái pháp luậtvẫn còn xảy ra ở một số nơi.Song được 
sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của UBND huyện; sự 
phấn đấu nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân 
các dân tộc trong huyện, đã vượt qua khó khăn. Cơ bản 
các mục tiêu kinh tế - xã hội về giá trị SXCN, TTCN, 
nông nghiệp; phát triển cây chè, đưa giống mới năng 
suất cao vào sản xuất; thu ngân sách trên địa bàn đều 
đạt. Sản xuất nông nghiệp được quan tâm, chỉ đạo kịp 
thời.Đề án phát triển kinh tế các xã biên giới được tập 
trung triển khai thực hiện.

Thu Ngân sách nhà nước của Huyện đạt khá và 
tăng cao so với cùng kỳ năm trước, chi ngân sách đảm 
bảo theo Luật Ngân sách nhà nước. Thương mại, dịch 
vụ tiếp tục phát triển, chỉ số giá tiêu dùng tương đối ổn 
định, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng, các ngành dịch vụ du lịch, giá trị xuất khẩu 
hàng địa phương và hoạt động tạm nhập tái xuất qua 
cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục phát triển. Công nghệ 
thông tin viễn thông di động được nâng cấp thường 
xuyên đã góp phần phát triển và nâng cao chất lượng 
các dịch vụ kèm theo.

Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục 
có sự chuyển biến tích cực: Chất lượng giáo dục và đào 
tạo được nâng lên, tỉ lệ huy động học sinh trong độ tuổi 
đến lớp đều đạt và vượt kế hoạch năm; Các hoạt động 
văn hoá thông tin, thể thao diễn ra sôi nổi, đặc biệt là 
trong các dịp lễ, tết. Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự 
phòng được đẩy mạnh thực hiện, chủ động phát hiện kịp 
thời các ca bệnh, các ổ dịch tiềm tàng, tuyên truyền vận 
động nhân dân phòng và điều trị bệnh kịp thời không có 
dịch lớn xảy ra, các chính sách an sinh xã hội được thực 
hiện đầy đủ; thu nhập và đời sống mọi mặt của đồng 
bào các dân tộc ngày càng được cải thiện rõ rệt, góp 
phần quan trọng vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, 
nâng cao dân trí. Đặc biệt, công tác an ninh, trật tự an 
toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tôn giáo cơ bản ổn 
định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan 
hệ đối ngoại với huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam (Trung 
Quốc) tiếp tục được tăng cường. Bộ máy chính quyền 
cơ sở  tiếp tục được củng cố kiện toàn, năng lực quản lý 
điều hành ngày càng được nâng lên. Công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
lãng phí được tập trung triển khai thực hiện.

Trong thời gian tới, các cấp ủy Đảng và chính 
quyền huyện Phong Thổ đã triển khai các giải pháp cụ 
thể, phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó: 
Tập trung chỉ đạo sản xuất nông - lâm - thủy sản, đẩy 
mạnh áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng và 
nhân rộng các mô hình thí điểm, chủ động cung ứng 
nguồn giống cho nhân dân; chăm sóc, theo dõi tình 
hình sản xuất; chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch và kịp 
thời. Chỉ đạo các xã thực hiện kế hoạch đầu tư xây 

HUYỆN PHONG THỔ: 

VÙNG BIÊN CƯƠNG ĐANG TỎA SÁNG
Phong Thổ là huyện miền núi biên giới có cửa khẩu Việt Trung Ma 
Lù Thàng, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển 
KT-XH ở địa phương, Phong Thổ luôn nhận được sự quan tâm sâu 
sát của tỉnh Lai Châu và Trung ương, chính vì thế cơ ngơi, diện mạo 
của huyện ngày càng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu hội nhập và giao 
thương quốc tế trong tiến trình CNH – HĐH. 

ĐINH ÚT
Ông TRẦN VĂN QUẾ
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ
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dựng NTM năm 2018 và đăng ký danh mục, tiêu chí 
hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới năm 2019. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, 
đôn đốc các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Chỉ đạo kiểm tra, 
kiểm soát về gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém 
chất lượng và vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng 
hóa, dịch vụ trên địa bàn huyện, tiến hành niêm yết giá 
các loại mặt hàng đảm bảo bình ổn giá cả thị trường. 
Quản lý hoạt động nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm 
không rõ nguồn gốc xuất xứ vào địa bàn.

Siết chặt quản lý quy hoạch xây dựng, xây dựng các 
công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị đảm bảo 
theo đúng quy hoạch và các quy định về quản lý kiến 
trúc. Chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện dự án và các thủ tục nghiệm thu khối 
lượng hoàn thành để nâng cao chất lượng công tác giải 
ngân vốn đầu tư, không để xảy ra tình trạng giải ngân, 
thanh toán tập trung vào tháng cuối năm.

Chỉ đạo mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 
lao động nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện.Kiểm tra rà soát, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận 
nghèo.Thực hiện các chính sách đối với học sinh, sinh 
viên.Tổ chức bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp 
vụ cho giáo viên theo kế hoạch. Tích cực xây dựng các 
trường đạt chuẩn Quốc gia.

Quán triệt nghiêm túc thực hiện công tác phòng 
chống dịch bệnh, giám sát các ca bệnh truyền nhiễm 
gây dịch trên địa bàn. Phối hợp công tác quân dân y kết 
hợp, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở 
y tế, nhằm hạn chế các dịch bệnh xảy ra. Chỉ đạo thực 

hiện tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng 
cường kiểm tra, giám sát sản xuất và kinh doanh rượu, 
thực phẩm tươi sống trên địa bàn.

Nâng cao năng lực quản lý, chỉ đạo điều hành của 
các phòng ban chuyên môn, chính quyền cơ sở.Thực 
hiện nhiệm vụ chi ngân sách chặt chẽ, đúng luật, hiệu 
quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Ưu tiên nguồn lực để 
thực hiện các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ người 
nghèo; đối tượng bảo trợ xã hội...

Nắm chắc tình hình trong nhân dân để chủ động 
phòng ngừa, nhất là tình hình an ninh nông thôn và 
hoạt động của các loại tội phạm, duy trì chế độ trực, 
sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 
an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia. 
Đồng thời củng cố, phát triển sâu rộng phong trào 
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phòng 
chống tội phạm. Tăng cường đối ngoại, hợp tác đầu 
tư, phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tuân thủ các 
nguyên tắc hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà 
nước.Kịp thời giải quyết các đơn thư khiếu nại trong 
dân, không để xảy ra mâu thuẫn kéo dài trở thành 
điểm nóng. 

Phong Thổ đang vươn mình thức dậy trên vùng 
biên cương của Tổ quốc, mặc dù còn nhiều khó khăn, 
thách thức, song với sự chỉ đạo điều hành quyết liệt có 
hiệu quả của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ cơ sở 
đến huyện, sự quan tâm của tỉnh, Trung ương, các Bộ 
ngành cùng với tinh thần đoàn kết chung tay của các cơ 
quan và mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, chắc chắn 
trong thời gian tới, Huyện còn gặt hái được nhiều thành 
công hơn nhiều, xứng đáng là ngọn hải đăng đang bừng 
sáng lên trong màn đêm và tỏa sáng từng ngày trên 
miền biên cương của Tổ quốc 

Thị trấn Phong Thổ bên bờ sông Đà
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“HIỂU BIẾT, TRUYỀN THÔNG VÀ THỰC HIỆN LUẬT BHXH 
GÓP PHẦN ĐƯA NHANH CHÍNH SÁCH AN SINH XÃ HỘI 

CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VÀO CUỘC SỐNG”
Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm phát 
triển hệ thống chính sách BHXH nhằm thúc đẩy tiến bộ và công 
bằng xã hội, ổn định và không ngừng cải thiện đời sống nhân dân, 
phát triển bền vững đất nước. Luật BHXH năm 2014 có hiệu lực 
từ ngày 01/01/2016, trong đó có một số quy định mới chính thức 
được áp dụng từ ngày 01/01/2018. Để góp phần đưa nhanh chính 
sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Phạm Mai - 
Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định xung quanh vấn đề này.

Ông PHẠM MAI
Giám đốc BHXH tỉnh Bình Định

PV: Xin ông cho biết tính ưu việt của Luật BHXH 
năm 2014. Luật đã khắc phục cơ bản những hạn chế, 
bất cập về chính sách chế độ nào đã thực thi trong thời 
gian trước đây?

Ông PHẠM MAI: Luật BHXH năm 2014 được 
Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 
20/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. 
Với nhiều quy định mới, ưu việt, Luật đã khắc phục 
cơ bản những hạn chế, bất cập về chính sách, chế độ 
BHXH thực thi trong thời gian trước đây, đó là:

Thứ nhất, Luật đã mở rộng đối tượng tham gia BHXH 
theo nhiều hướng tiếp cận, nhằm gia tăng số người tham 
gia BHXH theo các loại hình BHXH một cách ổn định, 
bền vững. Trong đó bổ sung 3 đối tượng vào nhóm đối 
tượng tham gia BHXH bắt buộc (cán bộ không chuyên 
trách cấp xã; người lao động làm việc theo hợp đồng lao 
động từ đủ 1 đến dưới 3 tháng; người lao động là công 
dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam); mở rộng và tạo 
điều kiện cho người tham gia BHXH tự nguyện (bỏ quy 
định trần về tuổi tham gia; có chính sách hỗ trợ tiền 
đóng tham gia BHXH tự nguyện); tăng mức xử phạt vi 
phạm hành chính về BHXH (lãi chậm nộp BHXH tăng 
gấp đôi so với trước đây).

Thứ hai, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người thụ 
hưởng BHXH trên cơ sở giảm dần sự chênh lệch về 
mức hưởng BHXH giữa các đối tượng tham gia BHXH 
thuộc khu vực tư và khu vực nhà nước; giữa người lao 
động khu vực dân sự và lực lượng vũ trang theo hướng 

tiến dần tới sự công bằng về mức thụ hưởng cho mọi 
đối tượng tham gia BHXH theo lộ trình phù hợp, đáp 
ứng đầy đủ nguyên tắc mức hưởng BHXH trên cơ sở 
mức đóng và thời gian đóng BHXH của người lao động 
và có chia sẻ giữa những người tham gia BHXH.

Thứ ba, thể hiện rõ các nguyên tắc bình đẳng giới 
trong các quy định của Luật BHXH, bảo đảm tốt hơn 
quyền thụ hưởng BHXH giữa lao động nam và nữ.

Thứ tư, phân định một cách minh bạch và cụ thể 
hơn về quyền và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức 
có liên quan tới BHXH, nhằm thực hiện có hiệu quả 
hoạt động hoạch định chính sách, tổ chức thực hiện, 
giám sát, thanh tra, kiểm tra BHXH bảo đảm quyền lợi 
tốt nhất đối với người lao động tham gia BHXH theo 
Luật định.

Thứ năm, từng bước tiếp cận và luật hóa một số 
nội dung đáp ứng các yêu cầu của hội nhập quốc tế 
trong lĩnh vực BHXH, như: Bổ sung đối tượng là người 
lao động nước ngoài làm việc hợp pháp tại Việt Nam 
được tham gia BHXH bắt buộc; quy định mới về bảo 
hiểm hưu trí bổ sung là chính sách BHXH mang tính 
chất tự nguyện.

PV: Những quy định mới nào trong Luật BHXH 
năm 2014 chính thức được áp dụng từ ngày 01/01/2018, 
thưa ông?

Ông PHẠM MAI: Luật BHXH năm 2014 có hiệu 
lực thực hiện từ ngày 01/01/2016, trong đó có một số 
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quy định mới chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, 
đó là: 

- Thêm hai nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm 
xã hội bắt buộc là: Người làm việc theo hợp đồng lao 
động có thời hạn từ đủ 01 đến 03 tháng; người lao động 
là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy 
phép lao động, hoặc chứng chỉ hành nghề, hoặc giấy 
phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp.

- Quy định mới về tiền lương làm căn cứ đóng 
BHXH, theo đó, từ ngày 01/01/2018, tiền lương tháng 
đóng BHXH của nhóm đối tượng này bao gồm mức 
lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. Trong 
đó, mức lương tính theo thang lương, bảng lương do 
doanh nghiệp tự xây dựng; Phụ cấp lương là khoản tiền 
bù đắp các yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức 
tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao 
động chưa được tính đến, hoặc tính chưa đầy đủ trong 
mức lương theo công việc, hoặc chức danh của thang 
lương, bảng lương như: Phụ cấp chức vụ, chức danh; 
phụ cấp trách nhiệm; phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy 
hiểm; phụ cấp thâm niên; phụ cấp khu vực; phụ cấp 
lưu động; phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất 
tương tự. Các khoản bổ sung khác bao gồm mức tiền 
cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng 
lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

- Từ ngày 01/01/2018, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 
tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện 
theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng 
tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông 
thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ 
nghèo; bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận 
nghèo và bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia 
BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không 
quá 10 năm (120 tháng).

- Bắt đầu xử lý trách nhiệm hình sự đối với vi phạm 
pháp luật BHXH theo quy định mới của Bộ luật Hình 
sự, gồm: Điều 214 (Tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất 
nghiệp); Điều 215 (Tội gian lận Bảo hiểm y tế) và Điều 
216 (Tội trốn đóng BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 
nghiệp cho người lao động).

PV: Cùng với việc tuyên truyền phổ biến chính sách 
BHXH mới rộng rãi trong cộng đồng, bản thân ngành 
BHXH tỉnh Bình Định đã đầu tư về nhân lực, phương 
tiện thế nào nhằm nâng tầm nhận thức và triển khai thực 
hiện Luật hiệu quả, phù hợp trong thời đại 4.0?

Ông PHẠM MAI: Luật BHXH năm 2014 với bước 
phát triển mới theo hướng tích cực và ngày càng hoàn 
thiện hơn so với các quy định trước đây. Điều đó vừa 

là cơ hội, song đồng thời cũng là thách thức trong quá 
trình triển khai thực thi Luật. 

Nhận thức được vấn đề này, ngành Bảo hiểm xã hội 
tỉnh Bình Định đã tập trung cải cách thủ tục và hiện đại 
hóa hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBVC 
trong giao tiếp, ứng xử, nâng cao tỷ lệ hài lòng của người 
tham gia BHXH, BHYT. Về cải cách thủ tục hành chính, 
giảm từ 115 thủ tục xuống còn 28 thủ tục; đồng thời đẩy 
mạnh thực hiện giao dịch điện tử hồ sơ đóng BHXH, xây 
dựng hệ thống giao dịch điện tử BHXH theo mức độ 3; 
duy trì thực hiện, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008; giảm thời gian giao dịch BHXH giữa đơn vị sử 
dụng lao động với cơ quan BHXH xuống dưới 49,5 giờ 
theo tinh thần Nghị quyết 19-2018/NQ-CP của Chính 
phủ; thực hiện nâng cấp Trang thông tin điện tử BHXH 
tỉnh Bình Định phục vụ trao đổi thông tin, tuyên truyền 
chính sách pháp luật BHXH và công khai các thủ tục 
hành chính về BHXH, tạo thuận tiện cho các tổ chức, cá 
nhân trong việc tra cứu, việc lập hồ sơ giải quyết thủ tục 
hành chính đúng quy định; quản lý, sử dụng có hiệu quả 
phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành của 
Ngành phục vụ tốt cho công tác chỉ đạo, điều hành sâu 
sát, kịp thời; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến 
thức, kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức 
để nắm bắt, làm chủ các phần mềm nghiệp vụ trên nền 
tảng công nghệ số…

Với những cố gắng, nỗ lực của toàn hệ thống Bảo 
hiểm xã hội Bình Định trong việc hiện đại hóa hành 
chính đã và đang góp phần tổ chức thực hiện có hiệu 
quả Luật BHXH trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

PV: Xin cảm ơn ông!

TƯỚNG VĂN THUẬN (Thực hiện)

Ông Phạm Mai (bên phải) ký kết hợp tác công tác tuyên 
truyền luật BHXH với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Đinh
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

KHUYẾN CÔNG HẬU GIANG: NGHIỆM THU CƠ SỞ ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ 
ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT LƯỚI B40”

SÓC TRĂNG: CHUẨN BỊ THÀNH LẬP KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TẠI 
HUYỆN KẾ SÁCH

ĐẮK NÔNG: NGHIỆM THU 2 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG

Vừa qua, tại Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh Bình (ấp 
Hòa Bình, thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh 
Hậu Giang), Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Hậu Giang phối hợp với các đơn 
vị có liên quan tiến hành nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất lưới B40” 
thuộc đề án khuyến công địa phương năm 2018.

Đề án đã được hỗ trợ là máy đan lưới B40 mới 100% 
- Model: DLB40; Công suất: 1,5-2 tấn/8h; Xuất xứ: Việt 
Nam. Kinh phí hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
địa phương năm 2018 là 80 triệu đồng.

Việc đầu tư mới máy đan lưới B40 đã giúp Hộ kinh 
doanh Huỳnh Thanh Bình sản xuất ra được sản phẩm 
mới, làm chủ được công nghệ, chủ động được nguồn 

cung sản phẩm cho thị trường, mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của cở sở công nghiệp 
nông thôn, nâng cao năng lực sản xuất cho cơ sở  

QUÝ NGUYỄN

UBND huyện Kế Sách đã lập báo cáo đầu tư thành 
lập Cụm Công nghiệp An Lạc Thôn 1, 2 trình Sở Công 
Thương Sóc Trăng thẩm duyệt để trình UBND tỉnh 
xem xét, phê duyệt.

Theo đó, Cụm Công nghiệp An Lạc Thôn 1,2 với 
tổng diện tích là 74,7ha, kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng 
trên 649,8 tỷ đồng; chi phí giải phóng mặt bằng (GPMB) 
trên 247,7 tỉ đồng. Thời gian GPMB các dự án trên dự 
kiến thực hiện hoàn thành trong quý 1/2019. Hiện nay, 
đã GPMB 16,07ha, còn lại 26,53ha đất ở và trồng cây ăn 
trái lâu năm chưa GPMB. 

Đối với Khu Công nghiệp Nam Sông Hậu - Sóc 
Trăng có diện tích quy hoạch 259,32ha, bao gồm: Khu 

1 (Cụm Công nghiệp Cái Côn 1, 2, 3) có diện tích là 
126,92ha. Trong đó, diện tích đã thu hồi GPMB là 
98,786ha; diện tích chưa GPMB là 28,134 ha (25 hộ). 
Khu 2 (mở rộng) có diện tích là 132,42ha. Đối với Khu 
tái định cư có diện tích quy hoạch với quy mô 47,82ha, 
dự kiến quy hoạch bố trí khoảng 8.000 - 10.000 dân; 
tổng kinh phí đầu tư trên 213,3 tỉ đồng, thời gian GPMB 
dự kiến thực hiện hoàn thành trong quý 1/2019.

Theo đánh giá, các dự án khu, cụm công nghiệp 
trên địa bàn huyện Kế Sách sau khi hoàn thành, thu 
hút đầu tư sẽ đóng góp rất lớn vào việc thu ngân sách 
của tỉnh 

ĐIỆP VŨ

Ngày 06/7/2018, Trung tâm Khuyến công và Phát 
triển công nghiệp tỉnh (TTKC) đã tiến hành nghiệm thu 
cơ sở 02 đề án khuyến công quốc gia tại hai huyện Đắk 
Mil và Cư Jút.

Hai đề án nghiệm thu lần này là Đề án “Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc tiên tiến trong chế biến cà phê” của 
HTX Nông nghiệp Công Bằng Thuận An (xã Thuận An, 
huyện Đắk Mil), HTX đầu tư 01 máy tách màu 6SXZ-136 
mới với công suất 0,5 tấn/giờ và Đề án “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc tiên tiến trong chế biến hạt điều” của Công ty 
TNHH MTV Nông sản Hà Vân (xã Tâm Thắng, huyện 

Cư Jút), đầu tư 01 máy cắt tách vỏ cứng CTVC-3AB, 
công suất 0,5 tấn/giờ. Mỗi đề án được hỗ trợ 195 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia.

Đánh giá kết quả thực hiện, TTKC cho biết, 02 đề án 
triển khai và hoàn thành sớm so với tiến độ đề ra. Việc 
hỗ trợ các cơ sở, DN từ nguồn kinh phí khuyến công đã 
khuyến khích, tạo điều kiện cho các đơn vị mở rộng quy 
mô sản xuất, chế biến theo hướng hiện đại, khai thác có 
hiệu quả tiềm năng về nguồn nguyên liệu và góp phần 
giải quyết việc làm cho lao động địa phương 

QUỲNH ANH

Nghiệm thu đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất lưới B40
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KHUYẾN CÔNG BÌNH THUẬN: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG THỰC HIỆN 
ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

QUẢNG NGÃI: 24 SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN SẢN PHẨM 
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2018

KHÁNH HÒA KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN SẢN XUẤT SẠCH HƠN 
CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã triển khai 
ký kết hợp đồng thực hiện các đề án khuyến công địa 
phương năm 2018 với 02 đơn vị thụ hưởng có đề án được 
phê duyệt là HTX Thanh Long Nam Thuận Việt và Công 
ty TNHH Thương mại Xây dựng CoTraCo Bình Thuận. 

Hai đề án được hỗ trợ thực hiện gồm: Đề án “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất phân bón hữu 
cơ - Khoáng chuyên dùng từ cành thanh long thải bỏ” và 
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị sản xuất rượu 
vodka từ trái thanh long”. Mỗi đề án được hỗ trợ 100 
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

Việc triển khai thực hiện 02 đề án này sẽ góp phần 
nâng cao trình độ công nghệ thiết bị trong sản xuất 
rượu Vodka từ trái thanh long và sản xuất sản phẩm 
phân bón hữu cơ - khoáng, tận thu tất cả cây thanh 
long bị thải ra khi già cỗi (kể cả cành, râu, búp, vỏ trái 
trong quá trình canh tác), qua đó góp phần tiêu thụ, 
chế biến các sản phẩm từ thanh long - loại trái cây chủ 
lực của địa phương Bình Thuận 

DƯƠNG TRỊNH

Chiều ngày 09/7/2018, Sở Công Thương tỉnh 
Quảng Ngãi đã tổ chức Lễ trao Chứng nhận sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) tỉnh 
Quảng Ngãi năm 2018 cho các cơ sở sản xuất, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở 30 sản phẩm tham gia đăng ký tham gia 
bình chọn, Hội đồng bình chọn đã thẩm định và công 
nhận 24 sản phẩm là sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 
2018. Các sản phẩm được công nhận gồm: Dệt thổ 
cẩm Làng Teng; Gỗ mỹ nghệ; Chả bò; Chả Jambon; 
Chả lụa Sơn; Rượu Sâm Cau Việt; Bánh tráng Nhật 

Linh; Bánh tráng Kim Ngọc; Thịt Bò khô Thu Ba; Mật 
ong sạch Na Ni; Đường Glucoza; Kẹo mè xửng; Tinh 
dầu Quế; nhang Quế; Phân bón NPK Song Mã; Bao 
bì PP; Bao bì Carton; Than sạch khử độc... 

Được biết, đây là lần thứ 3 tỉnh Quảng Ngãi tổ 
chức bình chọn sản phẩm CNNTTB. Những sản phẩm 
được bình chọn năm nay là những sản phẩm mang 
tính đặc thù, có thế mạnh của từng địa phương, phong 
phú về mặt chủng loại, chất lượng, có tính kỹ thuật 
- mỹ thuật, phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng 

TUẤN ANH

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến 
thương mại tỉnh Khánh Hòa đã phối hợp với Viện 
Nghiên cứu Chiến lược, chính sách công nghiệp (Bộ 
Công Thương) tổ chức Hội nghị tập huấn "Sản xuất 
sạch hơn cho các cơ sở công nghiệp nông thôn". Tham 
dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, 
phòng Kinh tế các huyện, thành phố và gần 60 học viên 
đến từ các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, ông Lê Hoàng 
Thọ - Phó Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa đã 
nhấn mạnh mục tiêu của lớp tập huấn nhằm nâng cao 
kỹ năng điều hành cho cán bộ chủ chốt của các doanh 

nghiệp công nghiệp trên địa bàn. Đồng thời, tạo ra một 
luồng nhận thức mạnh mẽ để các địa phương có định 
hướng chiến lược và quy hoạch phát triển các ngành 
công nghiệp có tính hiệu quả cao.

Tại lớp học, các học viên đã được giảng viên truyền 
đạt các nội dung cơ bản về mô mình sản xuất sạch hơn; 
chính sách hỗ trợ áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh 
nghiệp công nghiệp vừa và nhỏ; công cụ quản lý nội vi 5S; 
các bước thực hiện đánh giá sản xuất sạch hơn; chương 
trình hỗ trợ, quản lý chất lượng, quản lý môi trường và an 
toàn sức khỏe nghề nghiệp trong sản xuất sạch hơn… 

LÊ MINH

TTKC Bình Thuận ký kết HĐ với Công ty TNHH TMXD CoTraCo 
Bình Thuận
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THỪA THIÊN HUẾ CÔNG BỐ DANH SÁCH 13 LÀNG NGHỀ CẦN 
BẢO TỒN

GẦN 47 TỈ ĐỒNG TRIỂN KHAI CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG 
KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2018

Ngày 09/7/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã 
công bố danh sách các làng nghề cần được bảo tồn lâu 
dài theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, có 13 làng nghề tiêu biểu cần được bảo tồn 
lâu dài gồm: Làng nghề gốm Phước Tích; làng nghề đệm 
bàng Phờ Trạch; làng nghề rèn Hiền Lương; làng nghề 
hoa giấy Thanh Tiên; làng nghề tranh dân gian làng Sình; 
làng nghề nón lá Huế; nghề dệt Zèng tại huyện A lưới…

Sau khi công bố danh mục các làng nghề cần 
được bảo tồn, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã đề xuất 
các nhiệm vụ bảo tồn, phát triển làng nghề tại địa 
phương. Được biết, đến nay trên toàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế có 86 làng nghề, trong đó có 40 làng nghề, 
làng nghề truyền thống, nghề truyền thống được 
công nhận  

TUẤN VŨ

Chiều ngày 11/7/2018, Cục Công Thương địa 
phương đã phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức 
Hội nghị công tác khuyến công các tỉnh, thành phố khu 
vực miền Trung - Tây Nguyên lần thứ IX. Các đồng chí 
Ngô Quang Trung, Cục trưởng Cục Công Thương địa 
phương; Trần Hữu Thế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Tấn Cam, Giám đốc 
Sở Công Thương Phú Yên đồng chủ trì hội nghị.

Theo Cục Công Thương địa phương, năm 2017, tổng 
kinh phí cả nước dành cho công tác khuyến công gần 260 
tỉ đồng; riêng khu vực miền Trung - Tây Nguyên hơn 44 
tỉ đồng. 6 tháng đầu năm 2018, kinh phí khuyến công cả 
nước được phê duyệt hơn 272 tỉ đồng; trong đó, khu vực 
miền Trung - Tây Nguyên gần 47 tỉ đồng. Đến nay, toàn 
khu vực đã tạm ứng gần 15,3 tỉ đồng để triển khai các đề 
án khuyến công nhằm hỗ trợ cho các DN, cơ sở sản xuất. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Cục trưởng Cục Công 
Thương địa phương Ngô Quang Trung đánh giá cao kết quả 
hoạt động khuyến công đã góp phần tích cực giúp DN ổn 
định sản xuất kinh doanh. Đồng chí Cục trưởng cũng đề nghị 
Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, đôn 
đốc chỉ đạo Trung tâm khuyến công của địa phương mình 
hoàn thành nhiệm năm 2018; đảm bảo xây dựng kế hoạch 
khuyến công 2019 đúng thời hạn và chất lượng, có ít nhất 40% 
địa phương xây dựng được đề án điểm; tập trung nghiên cứu 
và áp dụng thực hiện hiệu quả các quy định mới; tiếp tục đẩy 
mạnh sâu rộng hơn nữa công tác tuyên truyền để chuyển 
tải đầy đủ, kịp thời các thông tin về cơ chế, chính sách, hoạt 
động khuyến công và công nghiệp tới các cơ sở; tăng cường 
liên kết để trao đổi kinh nghiệm trong phát triển ngành và 
hoạt động khuyến công… 

NQ

VINH DANH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU 
KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2018

Chiều 11/7/2018, tại TP Tuy Hòa, UBND tỉnh Phú 
Yên phối hợp với Cục Công Thương địa phương tổ chức 
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(CNNTTB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018. 
Đến dự, có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Phú Yên và đại 
diện Bộ Công Thương.

Hội chợ diễn ra từ ngày 11 - 16/7/2018 với 560 gian 
hàng tiêu chuẩn của 150 đơn vị, doanh nghiệp (DN) từ 
32 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia. Tại đây chủ 
yếu trưng bày, giới thiệu và kinh doanh các sản phẩm 
CNNTB, sản phẩm đặc trưng của các tỉnh, thành phố. 
Hội chợ không chỉ là cơ hội để các DN, tổ chức kinh tế 
giới thiệu sản phẩm, mà còn giao lưu hợp tác, mở rộng 
thị trường, liên kết đầu tư phát triển.

Cũng trong dịp này, Cục Công Thương địa phương 
đã vinh danh và trao chứng nhận sản phẩm CNNTTB 

cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho 73 sản phẩm 
của các DN, cơ sở sản xuất trong khu vực. Các cơ sở 
sản xuất, DN có sản phẩm được bình chọn sẽ được hỗ 
trợ đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại hóa sản xuất, 
xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ 

QUỲNH NHƯ

Đại diện Bộ Công Thương cùng lãnh đạo tỉnh Phú Yên 
cắt băng khai mạc Hội chợ
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THANH HÓA:

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ NHIỀU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG

Những năm qua, TTKC Thanh Hóa 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ kế 
hoạch hàng năm, trong đó, 6 tháng 
đầu năm 2018, đã triển khai được 

nhiều hoạt động thiết thực như: Thực hiện hỗ trợ máy 
móc thiết bị tiên tiến vào chế biến lâm sản cho 06 đơn 
vị và 14 đơn vị sản xuất các sản phẩm CN-TTCN; Xây 
dựng chương trình quảng bá sản phẩm CN-TTCN, mô 
hình cơ sở sản xuất, kinh doanh điển hình; Tổ chức 
lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp tại các huyện để 
đẩy mạnh thành lập DN, nâng cao năng lực quản lý 
và điều hành cho các DN khu vực nông thôn; Đào tạo 
nghề, dạy nghề; Tham gia tư vấn các dự án phát triển 
năng lượng tái tạo, chiếu sáng công cộng, hộ gia đình, 
xã hội hóa…

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm, hoạt động 
khuyến công đã tác động tích cực đến nhiều cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Các cơ sở sản xuất đã dần chú 
trọng đầu tư dây chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, 
từ đó hạ giá thành, giảm số nhân công lao động, tiết 
kiệm nguyên vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, 
Trung tâm vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong 
quá trình thực hiện. Điển hình như công tác khảo sát, 
đánh giá, tư vấn, lựa chọn các đề án khuyến công có 
tính khả thi còn ít về số lượng và chưa có kế hoạch hỗ 
trợ đồng bộ, chuyển tiếp và nhân rộng sau khi thực 
hiện các đề án; Quy mô các cơ sở CN - TTCN trên 
địa bàn tỉnh phần lớn là vừa và nhỏ, chậm đổi mới 
ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, phương thức sản 
xuất, kinh doanh, kéo theo những hạn chế trong việc 
phát triển sản xuất.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến công cũng 
như phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư phát triển 

sản xuất CN-TTCN, từ nay đến hết năm, Trung tâm 
sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong 
đó, sẽ cụ thể hóa các nguồn vốn từ ngân sách nhà 
nước; Huy động các nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp 
trong việc đầu tư, đổi mới, ứng dụng máy móc, trang 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất; Tập trung hỗ trợ và 
khuyến khích các doanh nghiệp phát triển theo hướng 
nâng cao chất lượng sản phẩm, thân thiện với môi 
trường, nâng cao tính cạnh tranh, tạo động lực cho 
ngành CN - TTCN trong tỉnh phát triển và mở rộng 
thị trường tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, Trung tâm 
sẽ tăng cường gắn kết mối quan hệ giữa doanh nghiệp 
với các hoạt động, nhằm tìm hiểu những khó khăn, 
vướng mắc cần giải quyết của các doanh nghiệp. Từ 
đó, có những giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời và 
đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức của cán bộ về vị trí, tầm quan trọng của 
hoạt động khuyến công trong việc hỗ trợ phát triển 
CN - TTCN 

Thời gian qua, hoạt động khuyến công cả nước nói chung đã góp phần tích cực vào công 
cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Trong đó, tại Thanh Hóa, Trung tâm Khuyến 
công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh (TTKC) đã luôn sát cánh và đồng hành cùng các doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT bằng những hoạt động cụ thể hàng năm, góp phần xây dựng quê hương 
giàu đẹp.

TUẤN NINH

Nhiều doanh nghiệp vừa & nhỏ đạt hiệu quả cao trong 
SXKD nhờ sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công
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THÁI NGUYÊN: 

ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP 
TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ

Sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đảng bộ và 
nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã nỗ lực phấn 
đấu và đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh 

vực với 12/19 chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra. Trong đó 
có một số lĩnh vực có sự phát triển bứt phá như: Tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân của tỉnh giai đoạn 
2016 - 2017 đạt 14%, riêng năm 2017 đạt 12,75%, cao 
gấp hai lần mức bình quân chung của cả nước; Cơ cấu 
kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tăng nhanh 
tỷ trọng công nghiệp - xây dựng với 55,4%, khu vực 
dịch vụ chiếm 32% và khu vực nông - lâm - thủy sản 
chiếm 12,6%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2017 

đạt 68 triệu đồng, gấp 1,3 lần năm 2015 và cao hơn mức 
thu nhập bình quân chung của cả nước.

Ngoài ra, năm 2017, thu ngân sách đạt trên 12.600 
tỷ đồng, vượt 40,3% so với kế hoạch, tăng trên 3.600 
tỷ đồng so với năm 2016 và đứng thứ 18 của cả nước. 
Trong quý I/2018, thu ngân sách toàn tỉnh đạt trên 
3.700 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, 
do môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng thông thoáng, 
công khai, minh bạch nên chỉ số hiệu quả quản trị và 
hành chính công cấp tỉnh năm 2017 đã xếp 17/63 tỉnh, 
thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2016. Bên cạnh đó, 
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cũng đã tăng từ 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2016 - 2020 đã đề ra mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo 
hướng hiện đại vào năm 2020. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Tỉnh ủy Thái Nguyên 
đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tạo đột phá trong thu hút đầu tư vào một số ngành có giá 
trị gia tăng lớn mà địa phương có lợi thế như: Công nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao; 
Công nghiệp công nghệ thông tin; Công nghiệp vật liệu mới; Công nghiệp chế biến gắn với 
vùng nguyên liệu tập trung; Công nghiệp hạ tầng…

THÙY LINH

Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên quyết tâm xây dựng Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.
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vị trí 57 của năm 2011 lên đứng thứ 15/63 tỉnh, thành 
trong năm 2017.

Đặc biệt, công nghiệp của tỉnh đã có những bước 
phát triển vượt bậc. Hiện trên địa bàn tỉnh có 6.116 
doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký đạt 78.117 tỷ 
đồng và 129 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 7,3 tỷ 
USD; Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân giai đoạn 
2016 - 2017 tăng 23,1%. Trong đó, riêng năm 2017 sản 
xuất công nghiệp của tỉnh đạt trên 571.000 tỷ đồng, 
đứng thứ 7/63 tỉnh, thành trong cả nước; Giá trị xuất 
khẩu bình quân của giai đoạn 2016 - 2017 tăng 25,2%, 
năm 2017 đạt 23,563 tỷ USD, chiếm 11% giá trị xuất 
khẩu chung của cả nước. Quý I/2018, xuất khẩu đạt gần 
6 tỷ USD, tăng 17,6% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì 
kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn có những hạn chế như: 
Tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Việt 
trên địa bàn tỉnh có mức tăng trưởng thấp, nhất là đối 
với các sản phẩm như xi măng; Các yêu cầu về an sinh 
xã hội như nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân trong các 
khu công nghiệp, nhu cầu đâu tư cho y tế và giáo dục 
rất lớn song nguồn vốn để đầu tư còn khó khăn; Việc 
giải quyết các vấn đề sự cố môi trường tại một số khu 
vực khai thác khoáng sản vẫn chưa được xử lý kịp thời…

Để khắc phục các hạn chế trên và tiếp tục duy trì tốc 
độ tăng trưởng kinh tế bình quân 10%/năm; Giá trị sản 
xuất công nghiệp tăng bình quân15%/năm; Giá trị xuất 
khẩu trên địa bàn tỉnh tăng bình quân 9%/năm. Trong 
đó, xuất khẩu địa phương tăng 20%/năm trở lên; Thu 
ngân sách nhà nước tăng bình quân 16%/năm; Thu nhập 
bình quân đầu người đạt 86 triệu đồng, tương đương 
3.300 USD; Hằng năm, tạo việc làm tăng thêm cho 
15.000 lao động, với tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 
2020 đạt 70%…, Thái Nguyên đã ưu tiên, vạch ra nhiều 
giải pháp phát triển công nghiệp trong giai đoạn tới. 

Trước hết, tỉnh sẽ tập trung đầu tư, xây dựng kết cấu 
hạ tầng đồng bộ, phục vụ cho phát triển công nghiệp. 
Trong đó, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng nhà ở công 
nhân trong các khu công nghiệp của tỉnh. Ngoài ra, trên 
cơ sở quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp, 
cụm tiểu thủ công nghiệp và làng nghề tỉnh đến năm 
2030, Thái Nguyên sẽ huy động các nguồn lực để đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng; Tạo quỹ đất sạch, điều kiện 
thuận lợi để thu hút đầu tư; Phát triển và bố trí ngành 
nghề vào các khu, cụm công nghiệp, cụm tiểu thủ công 
nghiệp và làng nghề đúng quy hoạch, đảm bảo hiệu quả 
sản xuất và phát triển bền vững. Hàng năm, rà soát quy 
hoạch các khu, cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
và làng nghề, để có phương án điều chỉnh phù hợp; Các 

xã, phường, thị trấn cần bố trí quỹ đất dành riêng cho 
phát triển tiểu thủ công nghiệp và làng nghề.

Bên cạnh đó, tỉnh chú trọng hỗ trợ các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ về vốn, công nghệ, thông tin, môi trường 
đầu tư; Ưu tiên kinh phí khuyến công cho hỗ trợ đầu 
tư và phát triển các sản phẩm công nghiệp, công nghệ 
mới, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề ở khu vực nông 
thôn, nhất là tạo nghề mới, góp phần chuyển dịch nhanh 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động và thu nhập ở khu vực 
nông thôn. Trong đó, tiếp tục thực hiện Chương trình 
khuyến công quốc gia đến năm 2030, tập trung vào các 
nội dung: Nâng cao năng lực quản lý; Đào tạo, truyền và 
phát triển nghề trong các cơ sở công nghiệp nông thôn; 
Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, thương mại điện 
tử, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật; 
Liên doanh, liên kết, hợp tác kinh tế; Lập quy hoạch chi 
tiết, xây dựng kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp, cụm 
tiểu thủ công nghiệp và làng nghề... bằng các nguồn vốn 
Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, nâng 
cao hiệu quả hoạt động khuyến công và xúc tiến 
thương mại, đảm bảo thiết thực, hiệu quả trong kêu 
gọi đầu tư, duy trì và phát triển sản xuất; Hỗ trợ phát 
triển các ngành nghề mới, tiểu thủ công mỹ nghệ và 
làng nghề, các sản phẩm mũi nhọn có tiềm năng, lợi 
thế của tỉnh; Khuyến khích, hỗ trợ đào tạo theo địa 
chỉ, đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các chuyên 
ngành đang có nhu cầu phát triển. Cùng với đó, tỉnh 
thực hiện chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài, chuyên 
gia giỏi trong các chuyên ngành công nghiệp; Xã hội 
hóa công tác giáo dục, đào tạo nghề; Thường xuyên rà 
soát, điều chỉnh, xây dựng mới các chính sách ưu đãi 
đầu tư cho phù hợp với từng thời kỳ; Đảm bảo tiến độ 
thực hiện các công trình trọng điểm, các dự án đầu tư 
để sớm đưa vào sản xuất 

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Thái Nguyên 
trong phát triển công nghiệp đó là thu hút được Tập đoàn 
Samsung vào đầu tư.
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Nghề điêu khắc đá của Bửu Long, tỉnh 
Đồng Nai không chỉ nổi tiếng trong 
nước mà ở cả nước ngoài. Những tác 
phẩm làm từ đá nơi đây đã có mặt ở 

nhiều nước trên thế giới và được đánh giá rất cao. Tuy 
nhiên, những năm gần đây, nghề truyền thống này ngày 
càng mai một dần. Nguyên nhân chủ yếu là do lớp 
người trẻ không còn nhiều người mặn mà theo nghề. 
Bên cạnh đó, để tăng năng suất, hiện nay nhiều cơ sở 
nhập khẩu các loại máy móc về sản xuất hàng loạt, 
nhưng những tác phẩm làm ra thiếu bàn tay con người 
trau chuốt nên không đưa được nét đặc trưng và cái 
hồn của điêu khắc đá Đồng Nai vào từng sản phẩm.

Để bảo tồn và phát triển nghề điêu khắc đá truyền 
thống đã có bề dày lịch sử hơn 300 năm, chính quyền địa 
phương cũng như các nghệ nhân làng nghề nơi đây đang 
rất nỗ lực trong việc tạo nên những tác phẩm đặc sắc, 
đồng thời, truyền nghề cho lớp người kế cận, trong đó, 
không thể không nói đến nghệ nhân Nguyễn Văn Minh.

Sinh ra và lớn lên ở Nam Định, nhưng lại chọn Đồng 
Nai là nơi lập nghiệp và coi đây là quê hương thứ 2 để 
gắn bó, vì vậy, nghệ nhân Nguyễn Văn Minh luôn đau 
đáu một điều, phải làm sao góp phần giữ lại nghề điêu 
khắc đá truyền thống nơi đây. Trải qua nhiều năm học 
hỏi, cộng với lòng đam mê và sức sáng tạo, đến nay, ông 
đã chế tác ra rất nhiều tác phẩm tiêu biểu như tượng, vật 
phẩm phong thủy, sản phẩm trang trí nội, ngoại thất… 
Sản phẩm của ông được xuất khẩu sang nhiều nước trên 
thế giới, đồng thời, cũng được vinh danh trong và ngoài 
nước. Điển hình phải kể đến tượng Phật bằng ngọc bích 
liền khối, được Hiệp hội kỷ lục thế giới xác nhận kỷ lục 
thế giới và 5 tác phẩm đạt kỷ lục quốc gia. Ngoài ra, từ 
năm 2015, năm nào ông cũng tham gia cuộc thi sáng tạo 
hàng thủ công mỹ nghệ do Trung tâm Khuyến công 
Đồng Nai tổ chức và đạt được nhiều giải thưởng cao.

Bên cạnh đó, thời gian qua, cơ sở chế tác đá của 
nghệ nhân Nguyễn Văn Minh đã đào tạo được hơn 100 
thợ điêu khắc đá. Trong đó, có những người ở lại làm 
nghề tại cơ sở, có những người sau khi thành thợ giỏi 
đã về quê mở cơ sở riêng để phát triển và điều khiến 

ông tự hào là đã truyền lửa yêu nghề được cho các thợ 
do mình đào tạo.

Nói về lớp trẻ kế cận, nghệ nhân Nguyễn Văn Minh 
cho rằng, muốn thành công với nghề điêu khắc đá cần 
phải có lòng đam mê, tính kiên nhẫn, chịu được cực 
khổ và chút năng khiếu. Ngoài ra, cần phải chịu khó 
đọc, tìm hiểu về văn hóa, nghệ thuật dân gian của từng 
vùng trong cả nước để đưa vào mỗi tác phẩm của mình. 
Có như vậy, mỗi tác phẩm làm ra mới sinh động. Ông 
cũng tâm sự rằng: “Mong muốn của tôi là sẽ tiếp tục 
đưa ra thị trường nhiều tác phẩm điêu khắc từ đá, ngọc 
mang đậm nét văn hóa của Đồng Nai và nhiều miền 
quê trong cả nước. Đồng thời, có thể đào tạo ra những 
thợ giỏi có thể kế nghiệp, giữ được nghề điêu khắc đá 
nổi tiếng của Đồng Nai và đưa nghề thăng hoa đến 
được với người mê điêu khắc trong và ngoài nước” 

“MONG MUỐN NGHỀ ĐIÊU KHẮC ĐÁ CỦA ĐỒNG NAI 
ĐƯỢC BẢO TỒN VÀ NGÀY CÀNG THĂNG HOA”

Đây là tâm sự của nghệ nhân Nguyễn Văn Minh - chủ Cơ sở chế tác đá Lưu Sơn đóng tại ấp 
Hưng Phước, xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai, một trong số ít nghệ nhân điêu khắc 
đá của Việt Nam đạt được khá nhiều kỷ lục, trong đó có 1 kỷ lục thế giới và 5 kỷ lục quốc gia. 

VŨ ĐIỆP 

Tượng Phật Quan Thế Âm bằng ngọc bích do nghệ nhân 
Nguyễn Văn Minh chế tác được xác nhận kỷ lục thế giới

Năm 2014, ông Nguyễn Văn Minh đã được UNESCO 
phong tặng danh hiệu Nghệ nhân và năm 2015, được 
tỉnh Đồng Nai phong tặng Nghệ nhân.
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VẪN KHÓ KHĂN TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ 
VÀO CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP Ở BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Theo quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp (CCN) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giai đoạn 
2016 – 2020, có xét đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh sẽ phát triển 14 CCN, quy mô khoảng 
486ha. Phấn đấu đến năm 2020 có 70% CCN hoàn chỉnh hạ tầng với tỷ lệ lấp đầy khoảng 
hơn 40%; năm 2025 có 90% CCN hoàn chỉnh hạ tầng, với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60%.

QUÝ NGUYỄN

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên không 
phải là điều dễ dàng, bởi việc thu hút các 
nhà đầu tư thứ cấp tại Bà Rịa - Vũng Tàu 
đang gặp rất nhiều khó khăn, khiến tỷ 

lệ lấp đầy các CCN khá thấp. Theo nguồn tin từ Sở 
Công Thương, trong số 14 CCN, hiện có 12 CCN được 
UBND tỉnh giao cho doanh nghiệp (DN) và địa phương 
làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng, còn lại 2 CCN Tam 
Phước và Phước Tân vẫn chưa có chủ đầu tư. 

Trong số 12 CCN đã có chủ đầu tư, có 5 CCN được 
giao cho các địa phương làm chủ đầu tư gồm CCN Đá 
Tẩy - Đá Chẻ (TX.Phú Mỹ); CCN Hòa Long và CCN 
Long Hương 2 (TP.Bà Rịa); CCN Phước Thắng (TP.
Vũng Tàu); CCN Bến Đầm (huyện Côn Đảo). Đây là 
những CCN được quy hoạch nhằm di dời các cơ sở sản 
xuất gây ô nhiễm trên địa bàn. Còn 7 CCN do DN làm 
chủ đầu tư, đến nay, các CCN này mới thu hút được 
15 dự án thứ cấp, với tổng vốn thực hiện 4.241 tỷ đồng, 
diện tích thuê đất 79,52ha, tỷ lệ lấp đầy đạt 23,01%. 

Một trong những nguyên nhân của việc khó thu 
hút các DN đầu tư thứ cấp là do cơ sở hạ tầng trong 
các CCN chưa hoàn thiện, không đáp ứng được nhu 
cầu hoạt động sản xuất - kinh doanh của các DN. Bên 
cạnh đó, một số chủ đầu tư còn chậm trễ trong việc 
xây dựng hạ tầng, dẫn đến việc xúc tiến mời DN đầu tư 
thứ cấp gặp khó khăn.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty CP Phú Mỹ - chủ 
đầu tư CCN Hắc Dịch 1 cho biết, mặc dù được đánh 
giá là hoạt động hiệu quả và thu hút được nhiều dự án 
đầu tư thứ cấp nhất, nhưng sau hơn 13 năm hoạt động, 
CCN Hắc Dịch 1 cũng chỉ mới thu hút được 8 dự án 

thứ cấp với tổng diện tích đất cho thuê 15,86ha, tỷ lệ 
lấp đầy 64,41%. Trở ngại lớn nhất của CCN Hắc Dịch 
1 trong việc thu hút các nhà đầu tư hiện nay là tuyến 
đường từ QL51 vào CCN đã xuống cấp nặng nhưng 
chưa được nâng cấp, sửa chữa. Bên cạnh đó, do chưa 
có đường dân sinh nên người dân phải đi qua CCN, ảnh 
hưởng đến tình hình an ninh trật tự của CCN.

Nói về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hiền, Phó 
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh cho rằng, muốn nâng 
cao khả năng cạnh tranh, trước hết, các chủ đầu tư 
CCN cần tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ. Đồng 
thời, đẩy mạnh các chương trình xúc tiến đầu tư, trong 
đó, nội dung kêu gọi đầu tư phải rõ ràng, có đủ những 
thông tin cần thiết cho nhà đầu tư. Như vậy, các CCN 
sẽ hoạt động hiệu quả hơn, thu hút được nhiều nhà đầu 
tư thứ cấp hơn, qua đó, góp phần thúc đẩy công nghiệp 
của tỉnh phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn 

Dự án sản xuất chăn len và thảm len tại CCN Boomin Vina

CCN An Ngãi, huyện Long ĐiềnCCN An Ngãi, huyện Long Điền
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Từ đầu năm 2018 đến nay, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã tăng cường 
công tác phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng của các huyện, thị, thành phố triển 

khai nhiều đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc 
tiên tiến trong sản xuất và chế biến gỗ. Trong đó, nổi 
bật là các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất và gia công đồ gỗ cho các hộ kinh doanh như: 
Hộ Dương Ngọc Quang (huyện Phú Bình); Nguyễn 
Văn Hùng (huyện Đại Từ); Mai Anh Tuân (huyện Định 
Hóa); Dương Văn Sơn (huyện Phú Bình); Lưu Quang 
Cúc (thị xã Phổ Yên), Ngô Xuân Hoàng (huyện Đại Từ), 
Đặng Thị Nga (TP Sông Công)…

Trước khi triển khai thực hiện đề án, các DN, cơ sở 
sản xuất đã được Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
tư vấn kỹ lưỡng, cung cấp những thông tin về trang 
thiết bị, máy móc để các đơn vị chủ động sử dụng 
nguồn vốn hợp lý, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua 
sắm máy móc, công nghệ mới phục vụ sản xuất. Đến 
nay, các đơn vị này đã mở rộng quy mô sản xuất và sử 
dụng hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị được đầu tư 
mới. Qua đó, các cơ sở sản xuất gỗ theo phương thức 
truyền thống cũng từng bước thay đổi cách thức sản 
xuất, mang lại hiệu suất ngày một nâng cao. 

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các 
ưu đãi từ chính sách khuyến công, ông Dương Ngọc 

Quang - Chủ cơ sở sản xuất và gia công đồ gỗ tại xã 
Dương Thành, huyện Phú Bình cho biết: “Cơ sở sản 
xuất đồ gỗ của tôi mới được thành lập váo tháng 5 
năm 2017. Ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất 
giường tủ và bàn ghế. Ban đầu, do nguồn vốn còn hạn 
chế nên hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất 
chưa được đầu tư và cải tiến. Đến nay, trước đòi hỏi 
ngày càng cao của thị trường nội thất đồ gỗ, chúng tôi 
đã tìm cách thay đổi theo hướng ứng dụng công nghệ 
hiện đại vào sản xuất. Trong năm 2018, chúng tôi được 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu 
đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy máy móc 
thiết bị trong sản xuất và gia công đồ gỗ”. Từ đó, gia 

Gần đây, ngành Công nghiệp sản xuất và gia công đồ gỗ của tỉnh Thái Nguyên đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, sản lượng, chất lượng sản phẩm ngày một tăng cao và được 
tiêu thụ rộng rãi tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Để tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn 
nữa cho ngành sản xuất này, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
Thái Nguyên (Khuyến công Thái Nguyên) đã tập trung nguồn vốn hỗ trợ cho nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn đầu tư, ứng dụng máy móc, công nghệ hiện đại vào 
sản xuất. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và giải quyết việc làm, tăng thu nhập 
cho lao động tại địa phương.

THÁI NGUYÊN: 

ƯU TIÊN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ GIA CÔNG ĐỒ GỖ

NGUYỄN THÚY

Áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất sẽ giúp DN tạo ra 
nhiều sản phẩm chất lượng cao.
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đình chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư thêm hơn 220 triệu 
đồng nữa để mua mới 1 máy điêu khắc gỗ CNC. Đây là 
máy đa chức năng với 08 đầu khắc, vận hành hoàn toàn 
tự động thông qua hệ thống máy vi tính để gia công các 
loại gỗ có kích thước lớn, tạo ra các sản phẩm gỗ có 
độ chính xác cao, nâng cao năng suất lao động lên gấp 
nhiều lần so với sản xuất thủ công và tỷ lệ sai hỏng sản 
phẩm gần như bằng không. Đồng thời, trong quá trình 
sản xuất, tiếng ồn của máy giảm đi rất nhiều. Từ đó, cải 
thiện điều kiện làm việc của công nhân, tiết kiệm điện 
năng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm”.

Hộ kinh doanh Mai Anh Tuân thuộc xã Bộc Nhiêu, 
huyện Định Hóa cũng là một trong những đơn vị được 
thụ hưởng nguồn vốn khuyến công 2018 của tỉnh chia 
sẻ: “Năm 2017, trước đề xuất của chúng tôi về việc đầu 
tư cải tạo nhà xưởng và mua sắm mới một số máy móc 
thiết bị trong sản xuất gỗ, đến đầu năm 2018, Trung 
tâm Khuyến công Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ 
chúng tôi. Theo đó, mức kinh phí được Trung tâm phê 
duyệt thực hiện đề án là gần 210 triệu đồng. Trong đó, 
kinh phí khuyến công địa phương hỗ trợ 100 triệu đồng 
để mua mới 01 máy điêu khắc gỗ CNC đa chức năng 
với 04 đầu khắc. Sau một thời gian sử dụng, công nghệ 
mới đã đem lại hiệu quả rõ rệt, năng suất lao động tăng 
từ 8 - 10 lần và đem lại lợi nhuận hàng triệu đồng/năm. 
Đồng thời, giải quyết việc làm cho 05 lao động, với mức 
lương bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng”. 

Theo ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp 

tỉnh Thái Nguyên cho biết, Thái Nguyên có tiềm năng 
rất lớn để phát triển công nghiệp chế biến lâm sản với 
nguồn nguyên liệu dồi dào, phong phú. Cùng với đó là 
nguồn lao động tay nghề cao tại một số làng nghề trên 
địa bàn. Để hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp phát triển, 
những năm qua và đặc biệt trong năm 2018 này, Trung 
tâm đã triển khai nhiều đề án hỗ trợ xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
máy móc tiên tiến trong sản xuất, chế biến gỗ. Đồng 
thời, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện nhằm đảm 
bảo các đề án khuyến công được triển khai đúng nội 
dung, mục đích. Qua đó, đã khuyến khích các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ứng dụng máy móc 
thiết bị hiện đại và cung cấp đa dạng sản phẩm gỗ cho 
thị trường trong và ngoài nước… 

Theo Đề án phát triển chế biến thương mại và 
quy hoạch mạng lưới chế biến lâm sản tỉnh Thái 
Nguyên, giai đoạn 2016 - 2020, toàn tỉnh sẽ phát 
triển khoảng 490 cơ sở chế biến gỗ với tổng công 
suất khoảng 530.000 m3. Sản phẩm dự kiến đạt 
157.000 m3 sản phẩm/năm và 157.000 tấn gỗ/năm. 
Trong đó, UBND đặc biệt ưu tiên các doanh 
nghiệp, cơ sở chế biến gỗ sử dụng các công nghệ, 
thiết bị tiên tiến của các nước phát triển. Đồng 
thời, đình chỉ hoạt động, tháo dỡ các cơ sở không 
đảm bảo tiêu chí, không đủ điều kiện sản xuất, 
kinh doanh, chế biến lâm sản.

Máy CNC cho năng suất điêu khắc gỗ vượt trội so với phương pháp thủ công
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Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 18 cơ sở sản xuất gạch thủ công, với tổng sản 
lượng khoảng 33,5 triệu viên/năm; 01 lò gạch tuynel, 06 lò gạch Hoffman với công suất 80 
triệu viên/năm và chỉ có 01 cơ sở sản xuất gạch không nung với công suất trung bình khoảng 
7,5 triệu viên/năm. Qua đó cho thấy, phần lớn nhu cầu sử dụng gạch trong xây dựng hiện 
tại được các cơ sở đáp ứng bằng sản phẩm gạch từ đất sét nung.Việc sử dụng gạch đất nung 
sẽ gây tiêu tốn rất nhiều diện tích đất, gây ô nhiễm môi trường sống.

SÓC TRĂNG: 
KHUYẾN KHÍCH MỞ RỘNG MÔ HÌNH 

SẢN XUẤT GẠCH KHÔNG NUNG 

QUỐC DÂN

Để hạn chế những nhược điểm của gạch 
nung từ đất sét, hiện nay, ở nhiều nước 
trên thế giới, gạch không nung đang dần 
trở thành nguyên liệu chính trong ngành 

xây dựng. Đây là loại gạch sau nguyên công định hình, 
không phải sử dụng nhiệt để nung nóng đỏ viên gạch 
nhằm tăng độ bền của viên gạch, đặc biệt là góp phần 
tiết kiệm nguồn tài nguyên, hướng tới sản xuất thân 
thiện với môi trường.

Thực hiện chủ trương phát triển sản xuất gạch 
không nung và quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp SócTrăng (TTKC) đã hỗ trợ Công ty TNHH Sản 
xuất và Xây lắp Hòa Bình (TX Ngã Năm) xây dựng mô 
hình sản xuất gạch không nung với kinh phí thực hiện 
hơn 4,2 tỉ đồng, trong đó nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng để mua sắm máy móc 
thiết bị. Đến nay, Công ty đã đưa vào sản xuất gạch 
không nung và tạo ra sản phẩm đạt yêu cầu, cung cấp 
cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Đại diện của Công ty TNHH Sản xuất và Xây lắp 
Hòa Bình cho biết, nguyên liệu chính để làm gạch 
không nung gồm: Ximăng, cát, mạt đá, xỉ than, nước và 
phụ gia được nhập về từ các nhà cung cấp trong tỉnh và 
TP. Hồ Chí Minh. Qua quá trình trộn nguyên liệu đến 
ép định hình, sẽ tạo ra sản phẩm gạch ống 4 lỗ và gạch 
thẻ 2 lỗ. Với dây chuyền có công suất thiết kế 7,5 triệu 
viên/năm, doanh thu bình quân khi đi vào sản xuất ổn 
định dự kiến sẽ đạt khoảng 7,4 tỉ đồng/năm. Đặc biệt, 
từ khi đi vào hoạt động, nơi sản xuất của Công ty rất 
ít khói bụi, mọi công đoạn gạch diễn ra trong không 
gian thoáng mát.

Đánh giá về hiệu quả của đề án này, ông Nguyễn 
Việt Trung - Phó Giám đốc Sở Công Thương cho 
rằng,dây chuyền sản xuất gạch không nung của Công 
ty Hòa Bình đã góp phần giảm thiểu khí phát thải gây 
hiệu ứng nhà kính và ô nhiễm môi trường. Để phát 
huy hiệu quả máy móc thiết bị đã đầu tư, Công ty cần 
xây dựng kế hoạch phát triển SXKD, tiếp tục duy trì 
và nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu 
trong xây dựng. Ngoài ra, Công ty cũng cần giúp các 
DN, cơ sở sản xuất cùng ngành tiếp cận công nghệ sản 
xuất tiên tiến, góp phần thúc đẩy mở rộng mô hình sản 
xuất gạch không nung. Ông Trung cũng nhấn mạnh, 
phòng kinh tế - hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố 
cần phối hợp với TTKC để xây dựng đề án khuyến 
công nhằm hỗ trợ cho các đơn vị có điều kiện đầu tư 
sản xuất vật liệu xây không nung. Quan trọng hơn là 
cần quan tâm, vận động các cơ sở sản xuất, DN và nhân 
dân địa phương đầu tư sản xuất và sử dụng vật liệu xây 
dựng không nung 

Mô hình sản xuất gạch không nung do Công ty TNHH SX và 
Xây lắp Hòa Bình thực hiện
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Không mơn man, nhẹ nhàng như  những giọt mưa Xuân mà ồn ào và lạnh lẽo trắng trời 
mùa hạ. Mưa tháng Bẩy bao giờ cũng vậy luôn mang đến sự khác lạ trong mình.
Không mơn man, nhẹ nhàng như  những giọt mưa Xuân mà ồn ào và lạnh lẽo trắng trời 
mùa hạ. Mưa tháng Bẩy bao giờ cũng vậy luôn mang đến sự khác lạ trong mình.

HOÀNG  NHUNG

Từ nhỏ tôi đã thích mưa, vì mỗi 
lần mưa cảm thấy nhẹ tênh trong 
lòng. Đôi khi miền cảm xúc ấy như 
hạt mưa rơi xuống đất rồi vỡ òa, 

tan theo dòng nước và chảy tuột theo muôn hướng. 
Tôi thích lắng nghe mưa, vì lúc đó tiếng mưa rơi cho 
người ta cảm giác buồn, bình yên đến lạ. Giống như 
mình đang sống chậm lại để nghe tiếng tí tách có khi 
là ào ạt mưa rơi. 

Tôi yêu mưa tháng Bẩy, đơn giản không chỉ là 
những cơn mưa rào, kịp thời xua đi cái nóng nực của 
mùa hạ, mà còn bởi cơn mưa tháng Bẩy gắn liền với cổ 
tích một chuyện tình. Câu chuyện Ngưu Lang - Chức 
Nữ vì yêu nhau mà bị trừng phạt, nhưng cảm thương 
mối tình thủy chung của họ nên Ngọc Hoàng đã cho 
hai người mỗi năm gặp một lần vào tháng Bảy âm lịch 
ở bờ sông Ngâu. Câu chuyện vốn dĩ đã xa xôi nhưng 
lòng người đôi lúc đau đáu. Phải chăng, nỗi nhớ ấy đã 
được đan dệt tạo thành những cơn mưa. 

Người ta vẫn thường nói tháng Bẩy mưa ngâu gắn 
liền với những cuộc chia ly liệu có đúng, hay tại mưa 
tháng Bẩy cuốn theo chuyện tình buồn nên chất chứa 
thêm nhiều kỷ niệm. Không mơn man, nhẹ nhàng như 
giọt mưa Xuân mà ồn ào lạnh lẽo trắng trời mùa hạ. 

Vậy mà lắng nghe mưa tháng Bẩy bao giờ cũng một 
cảm xúc bồi hồi. Mưa cũng thầm thì nhắc nhở rằng 
cuộc sống là những gam màu khác biệt không chỉ có 
nụ cười mà còn những giọt nước mắt. Có nỗi đau thì 
mới có hạnh phúc, có vấp ngã thì mới có nghị lực để 
đứng lên. Thời gian trôi sẽ lấp đầy tất cả, những niềm 
yêu thương dạt dào rồi sẽ lại đến sau những màn mưa.

Chiều nay đang chạy xe, cơn mưa rào bất chợt làm 
ướt sũng. Mưa hắt thật mạnh vào mắt, vào da thịt, một 
cảm giác lành lạnh. Tôi lại như cố tình để cảm nhận cái 
vị mưa ấy, sống lại thời con trẻ một lần tắm mưa. Con 
ngõ nghèo thành vũng nước vì trận mưa to. Ruộng đồng 
lại ngập nước, người ta khấp khởi cho mùa mới đầy bội 
thu. Mưa tạnh. Nắng. Gió lại thoả sức ngao du bỏ quên 
cả chiếc cầu vồng đầy diêm dúa huyền ảo, long lanh. 

Đấy! Tháng Bẩy về mang những cơn mưa ngâu 
thoắt đến rồi thoắt đi luôn gợi cho lòng người một 
cảm giác bâng khuâng, buồn vui chộn rộn. Thế nên 
nếu tháng Bẩy không có mưa ngâu chắc còn buồn lắm. 
Vì chính những cơn mưa ngâu như một nốt nhạc nghỉ 
ngơi cho cuộc sống có quá nhiều bon chen, bận rộn 
này. Một bến đỗ tạm để người ta còn kịp nhận ra xung 
quanh vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, nên với tôi, vẫn yêu 
lắm những cơn mưa tháng Bẩy 

Mưa Tháng BẩyMưa Tháng Bẩy








