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Năm 2018, trong bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới được Tổ chức 
Brand Finance công bố, “Vietnam” được định giá 235 tỷ USD và nằm trong nhóm thương 
hiệu mạnh với vị trí thứ 43. Có được kết quả này là nhờ sự đóng góp tích cực của Chương 
trình Thương hiệu quốc gia (THQG).

Xây dựNG THươNG HIệu QuốC GIa:

“Chìa khóa” giúp doanh nghiệp
khẳng định vị thế

Quỳnh Anh

Sau 15 năm triển khai, Chương trình THQG 
đã tạo được những dấu ấn đặc biệt, trong 
đó đã góp phần giúp một số doanh nghiệp 
(DN) có sản phẩm đạt THQG định vị được 

vị trí trên thị trường trong và ngoài nước, hướng tới 
mục tiêu phát triển bền vững. Chương trình THQG 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào năm 2003 
với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc 
gia có uy tín về hàng hóa, dịch vụ đa dạng phong phú 
chất lượng cao; nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng 
cường nhận biết thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên 
thị trường trong nước và quốc tế. 

Sức hấp dẫn ngày càng tăng

Sau 15 năm triển khai với 6 lần xét chọn, Chương 
trình đã thu hút sự tham gia tích cực của cộng đồng DN 
và có sức lan tỏa ngày càng rõ nét. Điều này được thể 
hiện qua số lượng DN có sản phẩm được công nhận đạt 
THQG tăng đều qua các năm. Nếu năm 2008 mới chỉ 
có 30 DN có sản phẩm đạt THQG thì đến 2018 con số 
này là 97 DN, trong đó, có nhiều thương hiệu đã vững 
chân tại thị trường trong nước cũng như nước ngoài 
như Vietnam Airlines, Vinamilk, Viettel…. Thông qua 
Chương trình này, các DN đã quan tâm nhiều hơn đến 
vấn đề xây dựng, quảng bá và bảo vệ thương hiệu, coi 
thương hiệu là công cụ trong cạnh tranh và kinh doanh.

Điều tạo nên sự hấp dẫn của Chương trình THQG, 
theo PGS.TS Nguyễn Quốc Thịnh, cố vấn cao cấp 
Chương trình THQG, đó chính là uy tín của Chương 
trình. Bởi hiện tại, THQG là chương trình duy nhất 
của Chính phủ xây dựng hình ảnh quốc gia thông qua 

thương hiệu sản phẩm. Với bộ tiêu chí có tính khoa 
học cao và quy trình lựa chọn chặt chẽ, chương trình 
đã chọn được những thương hiệu uy tín đại diện cho 
hình ảnh của Việt Nam. Bên cạnh đó, việc các DN có 
sản phẩm đạt THQG ngày càng khẳng định được vị thế 
trên thị trường trong và ngoài nước đã tạo sức lan tỏa 
lớn, đây là những tấm gương để các DN khác thấy được 
sự hữu ích của việc xây dựng thương hiệu và tích cực 
tham gia vào Chương trình.

cần xây dựng chiến lược thQg phù hợp 
với xu thế phát triển mới

Chương trình THQG sau 15 năm triển khai đã 
đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng DN về 
tầm quan trọng của việc xây dựng, phát triển và bảo 
vệ thương hiệu; tôn vinh các thương hiệu sản phẩm, 
thương hiệu DN tiêu biểu đại diện cho THQG Việt 
Nam, hỗ trợ các DN nâng cao năng lực kinh doanh 
và gia tăng giá trị cho sản phẩm. Tuy nhiên, những 
kết quả này vẫn chưa được như kỳ vọng, bởi nhiều sản 
phẩm của Việt Nam vẫn chưa khẳng định được vị trí và 
thương hiệu trên trường quốc tế; nhiều DN thậm chí 
chưa biết đến Chương trình THQG. 

Theo các chuyên gia nguyên nhân là do còn nhiều 
DN chưa quan tâm, không coi thương hiệu là công cụ 
đưa DN đến với người tiêu dùng, nhất là các DN nhỏ 
và vừa. Bên cạnh đó, vẫn còn một bộ phận các cơ quan 
quản lý chưa có biện pháp hỗ trợ, đầu tư cho nguồn lực 
xây dựng THQG; công tác quảng bá truyền thông, xúc 
tiến thiếu toàn diện và đồng bộ; chưa có tư duy chiến 
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lược cho cả một giai đoạn… cộng thêm việc nguồn lực 
cho xây dựng thương hiệu tại các DN còn thiếu nên 
nhìn chung THQG còn mờ nhạt. 

Nhìn nhận được thực trạng trên, tại Diễn đàn 
Thương hiệu Việt Nam lần thứ 12 năm 2019, Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch thường 
trực Hội đồng THQG Việt Nam cho rằng: “Trong bối 
cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều thay 
đổi, chiến lược cạnh tranh bằng thương hiệu đang diễn 
ra rất mạnh mẽ và sâu rộng, nó không chỉ dừng lại ở 
cấp độ DN mà đã phát triển lên mức độ địa phương, 
ngành hàng và cả cấp quốc gia. Vì vậy, việc Việt Nam 
triển khai xây dựng Chiến lược THQG phù hợp với xu 
thế phát triển mới là hết sức cần thiết”.

cần Sớm hoàn thiện Đề án thQg mới

Để nâng cao thế mạnh của THQG Việt Nam, 
tạo một chiến lược quảng bá đồng bộ, nhất quán 
và chuyên nghiệp về thương hiệu Việt Nam trên thị 
trường thế giới, Bộ Công Thương hiện đang triển khai 
xây dựng, hoàn thiện Đề án Chương trình THQG Việt 
Nam giai đoạn mới và Dự thảo Quy chế quản lý, thực 
hiện Chương trình THQG Việt Nam trình Chính phủ 
phê duyệt. 

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến 
thương mại, Trưởng ban Thư ký Chương trình THQG, 
nội dung của Chương trình giai đoạn mới sẽ có sự gắn 

kết thương hiệu sản phẩm của DN với các hoạt động 
thu hút đầu tư, quảng bá văn hóa, du lịch, từ đó xây 
dựng THQG Việt Nam trở thành hình ảnh tích cực, 
hấp dẫn và thu hút đối với các nhà nhập khẩu, các du 
khách, nhà đầu tư, người lao động và người tiêu dùng 
trên thị trường trong nước và quốc tế. Ngoài ra, Bộ 
Công Thương cũng cân nhắc, bên cạnh việc công nhận 
các DN có sản phẩm đạt THQG, trong giai đoạn mới, 
chương trình sẽ triển khai công nhận các nhãn hiệu tập 
thể, chỉ dẫn địa lý và đẩy mạnh hoạt động quảng bá, 
truyền thông cho các thương hiệu này. Đề án được phê 
duyệt kỳ vọng sẽ tạo ra một chính sách, cơ chế thống 
nhất, đồng thuận, nhất quán trên phạm vi cả nước, từ 
Trung ương đến địa phương, giữa các Bộ, ngành, tổ 
chức trong việc xây dựng, quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh quốc gia Việt Nam.

Có thể thấy, việc xây dựng THQG không chỉ là xây 
dựng và quảng bá hình ảnh Việt Nam thông qua hàng 
hóa, dịch vụ gắn với giá trị, mà còn là “chìa khóa” giúp 
DN tạo uy tín, nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường 
trong và ngoài nước, nâng tầm vị thế của DN trong dài 
hạn. Để làm tốt điều này, rất cần sự chung tay lâu dài 
và bền bỉ của cả một dân tộc. Bởi nếu có sự chung tay 
của mọi thành phần xã hội trong và ngoài nước, cùng 
với sự điều phối chiến lược của Đảng và Nhà nước sẽ 
tạo ra sức mạnh tổng thể, giúp rút ngắn khoảng cách 
khẳng định vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường 
quốc tế
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Nghị quyết 02 của Chính phủ về cắt giảm điều kiện kinh doanh (ĐKKD) đưa ra yêu cầu 
trước 30/6/2019, các bộ, ngành phải cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh và thủ tục kiểm tra 
chuyên ngành, song theo đánh giá của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến tháng 6 
ngày 04/7 vừa qua, việc cắt giảm ĐKKD theo Nghị quyết của Chính phủ chưa có bước tiến 
thực chất, nhiều điều kiện kiểm tra chuyên ngành còn bất cập, gây ảnh hưởng tới hoạt động 
của doanh nghiệp (DN).

Cắt giảm CáC điều kiện kinh doanh:

VẫN rấT cHậm Và cHưa THực cHấT

Đức minh

Thời gian qua, Chính phủ đã đẩy mạnh cắt 
giảm các ĐKKD, thủ tục kiểm tra chuyên 
ngành, DN thì đã chỉ ra những khó khăn 
mới trong những văn bản mới, tuy nhiên, 

tiến độ cắt giảm rất chậm và đến nay đang có dấu hiệu 
chững lại. Việc chậm trễ và thiếu thực chất này không 
chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của DN, mà nó 
còn ảnh hưởng tới môi trường đầu tư kinh doanh, phát 
triển kinh tế của Việt Nam.

Đâu là Điểm nghẽn cần tháo gỡ?

Năm 2018, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành đẩy 
mạnh cắt giảm các ĐKKD, thủ tục chuyên ngành, kết 
quả là ngay trong năm, nhiều ĐKKD đã được cắt giảm 
và đơn giản hóa, điển hình là đã sửa đổi bổ sung 82 văn 
bản về kiểm tra chuyên ngành và một số văn bản trong 
số đó đã giúp tháo gỡ một phần vướng mắc cho DN 
như Thông tư 07 của Bộ Khoa học & Công nghệ đã cắt 
giảm hơn 90% số mặt hàng phải kiểm tra chất lượng 
trước khi thông quan; hay Nghị định 15/2018 về an toàn 
thực phẩm đã cắt giảm hơn 95% số lô hàng nhập khẩu 
phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm...

Mặc dù vậy, nhưng theo rà soát của Viện Nghiên 
cứu Quản lý kinh tế Trung ương thì tỷ lệ bãi bỏ, đơn 
giản ĐKKD mới chỉ đạt khoảng 32%, trong đó có 2 Bộ 
vượt mức yêu cầu là Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông 
thôn và Bộ Y tế; 2 Bộ về cơ bản đạt yêu cầu là Bộ Công 
Thương và Bộ Xây dựng, còn lại thì khá là chậm trễ. 
Tính đến tháng 5/2019, các Bộ đã cắt giảm 3.425/6.191 
ĐKKD, cùng với đó là cắt giảm, đơn giản 6.776/9.926 
dòng hàng phải kiểm tra chuyên ngành, giúp tiết kiệm 
hơn 18 triệu ngày công, tương đương trên 6.300 tỷ 
đồng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải văn bản 
nào cũng thực sự có lợi cho DN. 

Điển hình có thể kể đến thủ tục kiểm tra Formaldehyde, 
trước kia, đây là thủ tục kiểm tra chuyên ngành trước 
thông quan, mỗi lô hàng DN tốn 2,2 triệu đồng kiểm 
tra mẫu và thời gian là 1 ngày, nhưng tới nay, sau tuyên 
bố cắt giảm của Bộ Công Thương, thủ tục này chuyển 
sang kiểm tra sau thông quan, nhưng tổng chi phí DN 
phải trả là 7 triệu đồng và thời gian thực hiện tăng lên 
3 ngày. Với kết quả cải cách thủ tục vậy đã mang lại sự 
thất vọng cho DN. 

Theo chuyên gia kinh tế Nguyễn Đình Thiên, việc 
cắt giảm các ĐKKD mới chỉ làm cho giảm được số 
ĐKKD nhưng không đảm bảo giảm phiền hà cho DN. 
Bởi một số Bộ chỉ rà soát ĐKKD ở cấp độ trung chứ 
chưa rà soát đến các ĐKKD cụ thể hay còn gọi là 
ĐKKD con, cháu, chắt. Một số bộ ngành, thay vì cắt 
giảm thực sự thì chỉ chỉnh sửa câu chữ và cách diễn đạt, 
nhiều ĐKKD được nhập lại thành một và được biến 
tướng dưới tên gọi khác, từ đó tạo ra một số thủ tục 
mới với quy định thậm chí còn nhiêu khê hơn trước.

Một số bộ, ngành thực hiện rất tốt việc cắt giảm các ĐKKD
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Cắt giảm ĐKKD vẫn rất chậm và chưa thực chất

Trước thực trạng đó, câu hỏi được đặt ra là phải 
chăng hiện nay các bộ ngành đang ngần ngại trong 
việc cắt bỏ những ĐKD vì sợ ảnh hưởng đến hoạt động 
quản lý DN của bộ ngành mình? Hay là do chính các 
cơ quan cấp phép lại chủ trì việc cắt giảm hoặc đề xuất 
cắt giảm, nên họ không có động lực mạnh mẽ, không 
quyết liệt để làm? Hay các bộ ngành này vẫn cố gắng 
giữ cơ chế xin cho để nhũng nhiễu DN?

Trao đổi về vấn đề này, bà Phạm Thị Ngọc Thủy - Phó 
Giám đốc Văn phòng Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế 
tư nhân, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của 
Thủ tướng cho rằng, đây là những lý do góp phần để xảy 
ra hiện tượng ì ạch trên. Nhiều cán bộ trong các cơ quan 
quản lý Nhà nước cho rằng cảm thấy không an toàn nếu 
cắt bỏ nhiều quy định được cho là biện pháp, công cụ giúp 
họ quản lý DN. Cũng theo bà Thủy, việc có ý kiến cho 
rằng các bộ ngành không có động lực cắt giảm các ĐKKD, 
cố gắng giữ cơ chế xin cho, thì trong câu chuyện này có 
hai vấn đề là “không muốn” và “không biết”. Đối với 
“không muốn”, đây là vấn đề lợi ích, việc người ta ta phải 
bỏ đi một lợi ích xát sườn thì không phải là điều dễ. Với 
“không biết”, có một hiện tượng là cán bộ công chức cho 
tới gần đây vẫn đặt câu hỏi thế nào là ĐKKD, việc không 
có nhận định hay định nghĩa thống nhất về việc rà soát cắt 
giảm nên mỗi Bộ làm một kiểu, khiến nó trở thành một 
tình trạng tương đối lúng túng với nhiều bên.

phải làm gì Để thúc Đẩy việc cắt giảm 
ĐKKd và Kiểm tra chuyên ngành?

Có thể thấy, hệ lụy lớn nhất của sự chậm chạp này 
tới hoạt động kinh doanh của DN và môi trường đầu tư 

kinh doanh, phát triển kinh tế của Việt Nam đó chính 
là chi phí cơ hội của DN và hơn thế nữa nó là cơ hội 
của cả nền kinh tế sẽ bị bỏ lỡ.

Theo bà Phạm Thị Ngọc Thủy, bước tiến của Chính 
phủ điện tử với mục tiêu chung là tăng cường năng 
lực, nâng cao hiệu quả điều hành nhà nước của Chính 
phủ, mang lại thuận lợi cho người dân, tăng cường sự 
công khai minh bạch, giảm chi tiêu Chính phủ là rất 
đúng đắn. Tuy nhiên với bước đi này thì trong khoảng 
từ 3-5 năm nữa mới thấy được hiệu quả. Vì vậy, trước 
mắt có 2 việc cần phải làm để thúc đẩy việc cắt giảm 
các ĐKKD đó là cơ chế phản ứng nhanh, thông tin 
nhanh; tiếp đến là nâng cao chất lượng giáo dục công 
chức. Bên cạnh đó, phía các DN cũng cần chủ động đề 
xuất, cung cấp các thông tin thực tiễn cho phía các cơ 
quan xây dựng chính sách để sao cho chính sách ban 
hành ra phải phù hợp, sát với thực tiễn và đem lại lợi 
ích cho DN.

Cũng trong kỳ họp Chính phủ tháng 6 vừa qua, 
Thủ tướng đã tiếp tục chỉ đạo: "Các cấp, các ngành 
cần chấn chỉnh ngay tình trạng này, không để đến khi 
vi phạm phải xử lý dẫn đến mất cán bộ. Tình trạng nói 
hay làm dở, làm chậm cần chấm dứt, không để tình 
trạng chuyển lòng vòng, cấp dưới kêu ca, người dân 
bức xúc. Đề nghị tập trung bàn kỹ để đưa ra đối sách, 
giải pháp xử lý nhanh, hiệu quả, kiên quyết không để 
vướng mắc kéo dài…". Hy vọng rằng, với sự quyết liệt 
của người đứng đầu Chính phủ, những sợi dây cơ chế 
vô hình đang làm chậm tốc độ phát triển của DN sẽ 
nhanh chóng được tháo gỡ trong thời gian sớm nhất
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"KHuyếN côNg giúp doaNH NgHiệp 
Tạo ra Tư duy mới, cácH Làm mới"

pv: Được biết thời gian qua, hoạt động khuyến 
công không chỉ đơn thuần là dùng kinh phí hỗ trợ cho 
các địa phương, các cơ sở công nghiệp nông thôn, mà 
nhiều Trung tâm Khuyến công (TTKC) còn mở rộng 
lĩnh vực tư vấn, hội thảo, hội chợ, triển lãm, xúc tiến 
thương mại…, vậy theo ông, phải chăng các TTKC đã 
chuyển hướng để hoạt động sát thực và hiệu quả hơn?

giám đốc nguyễn toàn thắng: Tùy từng địa 
phương, đơn vị và từng giai đoạn cụ thể, mỗi TTKC 
định hướng cho mình những nội dung hoạt động phù 
hợp. Ngoài công tác hỗ trợ cho các chương trình đề 
án, thì các TTKC cũng đã thường xuyên tiếp cận cơ sở 
để tìm kiếm nhu cầu, qua đó mở rộng quy mô, lĩnh vực 
một cách đa dạng, sát với thực tế hơn. Cụ thể là, phối 
hợp tổ chức hội thảo về năng suất chất lượng, giúp cho 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn; 
Hội thảo chuyên về lĩnh vực cơ khí; tổ chức tọa đàm 
về năng suất chất lượng của ngành Cơ khí, chế tạo; tập 
huấn về chương trình 5S đối với doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; mở các lớp tập huấn, hội thảo về tiết kiệm năng 
lượng… Qua đó, chia sẻ, tư vấn cho các doanh nghiệp, 
giúp cho họ nhận ra điểm mạnh, yếu của mình để phát 
huy và khắc phục.

Bên cạnh đó, Khuyến công còn giúp DN tìm mặt 
bằng; tư vấn làm thủ tục, hồ sơ nhanh nhất; cầu nối 
cho DN tiếp cận với các ngân hàng…, tạo mối liên hệ 
chặt chẽ, tương tác thường xuyên. 

pv: Theo ông, đội ngũ cán bộ, nhân viên các Trung 
tâm Khuyến công đã đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ 
và đáp ứng được nhu cầu thị trường chưa, hay còn phải 
phối hợp, liên kết với các tổ chức, cá nhân khác để giúp 
cho các doanh nghiệp trụ vững và phát triển?

giám đốc nguyễn toàn thắng: Thời gian 
qua, ngoài phát huy và khai thác triệt để năng lực của 
cán bộ, nhân viên, cũng đã có nhiều Trung tâm tổ chức 

Những năm gần đây, hoạt động khuyến công không chỉ đơn thuần 
là sử dụng kinh phí của Nhà nước, của địa phương để hỗ trợ cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ sản xuất siêu nhỏ để phát triển 
mạnh công nghiệp nông thôn, mà còn chuyển hướng, mở rộng 
sang hoạt động tư vấn, đào tạo, tập huấn xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp, ứng dụng chuyển giao công nghệ, tổ chức các hội chợ, triển 
lãm… Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trò chuyện với 
ông Nguyễn Toàn Thắng – Giám đốc Trung tâm Khuyến công & 
Tư vấn Phát triển công nghiệp 1 xung quanh vấn đề này.Ông nguyễn Toàn Thắng

Giám đốc Trung tâm Khuyến công 
& Tư vấn Phát triển công nghiệp 1

Hỗ trợ tư vấn Công ty Minh Thành Công khởi nghiệp và sản 
xuất thành công thiết bị ngành nước
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lựa chọn, quy tụ được các chuyên gia tư vấn, chuyên 
gia độc lập, chuyên gia ở các nhóm và làm cầu nối giúp 
cho doanh nghiệp tiếp cận với các nhà khoa học, nhà 
thực tiễn học. Các chuyên gia sẽ đánh giá xem doanh 
nghiệp có những khoảng trống gì, còn những khiếm 
khuyết gì, sau đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị với 
doanh nghiệp, hoặc cũng có thể giúp họ tổ chức các 
lớp đào tạo, tập huấn về chương trình 5S, về tăng năng 
suất lao động… 

Hiện nay, các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang rất 
cần vốn, lao động, thị trường… để nâng cao sức cạnh 
tranh, thì Trung tâm Khuyến công sẽ tư vấn cho họ, ví 
dụ: Kế hoạch của doanh nghiệp A cần mua máy móc 
cho thiết bị dệt len, đang thiếu dây chuyền công nghệ 
dệt thì tư vấn mua máy loại gì để không bị lạc hậu 
trong một thời gian ngắn hạn, phù hợp với nguồn lực 
tài chính, khả năng vận hành máy. Các chuyên gia cũng 
vào cuộc, “cầm tay chỉ việc” cho từng giám đốc, phó 
giám đốc, quản đốc phân xưởng để tổ chức điều hành, 
sản xuất, giúp họ thấy được mình còn thiếu gì để bổ 
sung, hoàn thiện. Từ đó tăng năng suất lao động, tối 
ưu hóa sản xuất và sản phẩm làm ra không bị lỗi. Nhìn 
chung, hoạt động khuyến công ngày càng đi vào thực 
chất, hiệu quả hơn. 

pv: Có ý kiến cho rằng, việc DN tiếp cận với nguồn 
vốn khuyến công giai đoạn gần đây rất khó khăn, vậy 
cần phải tháo gỡ thế nào để không phụ thuộc nhiều 
vào nguồn kinh phí Nhà nước?

giám đốc nguyễn toàn thắng: Ngân sách 
Nhà nước hỗ trợ cho công tác khuyến công nhằm tạo 
cú hích, định hướng thôi, còn với lượng kinh phí không 
nhiều đó thì chỉ hỗ trợ được một phần trong khoản 
kinh phí mà DN tự bỏ ra, giúp họ tạo ra tư duy mới, 
cách làm mới. Nhà nước làm như thế là quá đủ.

Tiếp cận nguồn khuyến công không khó. Vấn đề 
DN vừa và nhỏ phải tìm hiểu hiệu quả của công tác 
khuyến công, rồi bản thân những người làm khuyến 
công cũng cần phải làm tốt việc tuyên truyền, tư vấn, 
hỗ trợ DN. Bên Khuyến công đã tổ chức các lớp tập 
huấn, đào tạo, thì các DN cần lắng nghe, chia sẻ, đồng 
hành. Bản thân DN cảm thấy cần thiết thì có thể đề 
xuất, phối hợp làm các triển lãm, hội chợ quy mô vùng, 
quốc gia để thu hút, quảng bá thương hiệu, sản phẩm…, 
cái chính bây giờ là định hướng, tạo ra cái mới. Vấn đề 
là từ hai phía phải bắt tay cùng làm.

pv: Xin cám ơn ông!
nguyễn Văn (thực hiện)

Phối hợp tổ chức một số Hội chợ khu vực các tỉnh phía Bắc
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nghiên cứu - Trao đổi nghiên cứu - Trao đổi

EVFTA là hiệp định toàn diện chất lượng cao, 
cân bằng về lợi ích cho cả Việt Nam và EU, 
đồng thời phù hợp với các quy định của Tổ 
chức Thương mại thế giới WTO. Hiệp định 

gồm 17 chương, 02 Nghị định thư và một số biên bản 
ghi nhớ kèm theo với các nội dung chính là: Thương 
mại hàng hóa; Thương mại dịch vụ, đầu tư; Phòng vệ 
thương mại, cạnh tranh; Doanh nghiệp, nhà nước; Mua 
sắm của Chính phủ; Sở hữu trí tuệ; Thương mại và phát 
triển bền vững; Các vấn đề về pháp lý, thể chế.

EvFta mở ra cơ hội mới hợp tác rộng 
lớn

Được đánh giá là cú hích rất lớn cho xuất khẩu Việt 
Nam, EVFTA giúp đa dạng hóa thị trường và mặt hàng 
xuất khẩu, đặc biệt là các mặt hàng mà Việt Nam vốn 
có nhiều lợi thế cạnh tranh. Các ngành mũi nhọn của 
Việt Nam như: Gạo, cà phê, mật ong, chăn nuôi, hoa 
quả, thủy sản... đều hưởng ưu đãi ngay từ những năm 
đầu tiên. Tiếp đó là các ngành dệt may, da giày, đồ gỗ, 

Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA) đã chính thức được kí kết vào ngày 
30/6/2019 tại Hà Nội, được kỳ vọng sẽ tạo ra con đường thông thoáng với nhiều cơ hội hợp 
tác mới sâu rộng cho cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, qua đó thúc đẩy tăng 
trưởng thương mại, đầu tư giữa đôi bên. Vậy, với những nỗ lực nhập cuộc của mình, Việt 
Nam liệu đã sẵn sàng cho một “cuộc chơi” lớn?

Bảo Kiên

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chứng kiến Lễ ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU

liệu Có đạt đượC kỳ vọng giúp 
việt nam “thay da đổi thịt”?EvFta
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nghiên cứu - Trao đổi nghiên cứu - Trao đổi

tin học, ô tô, hóa dầu… đều được hưởng nhiều ưu đãi 
theo lộ trình.

Cho đến nay, trong 12 FTA mà Việt Nam ký kết, 
EVFTA có sự khác biệt rất quan trọng, khiến Việt Nam 
có thể cạnh tranh được ở thị trường phát triển là châu 
Âu và tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Từ hàng hóa, 
đầu tư, mua sắm chính phủ, phòng vệ thương mại, sở 
hữu trí tuệ đến vốn và công nghệ đều đáp ứng mục tiêu 
chiến lược của cả hai bên.

Với việc xóa gần 99% thuế quan giữa EU và Việt 
Nam trong 10 năm và xóa 65% thuế nhập khẩu hàng 
EU vào Việt Nam trong giai đoạn đầu là một lợi thế 
mà Việt Nam có được khi EVFTA được kí kết. Ngoài 
ra, EVFTA cũng sẽ giúp kim ngạch xuất khẩu của Việt 
Nam sang EU tăng thêm khoảng 20% vào năm 2020; 
42,7% vào năm 2025 và 44,37% vào năm 2030. Kim 
ngạch nhập khẩu từ EU cũng tăng khoảng 15,28% vào 
năm 2020; 33,06% vào năm 2025 và 36,7% vào năm 2030.

Ông Denis Brunetti - Tổng giám đốc Ericsson Việt 
Nam cho rằng: “Việt Nam đang tham gia các FTA với 
số lượng hiệp định đã kí nhiều hơn phần lớn các quốc 
gia trên thế giới, kể cả ASEAN hay ngoài khu vực. Kết 
quả, có một sự tập trung mạnh mẽ của các quốc gia và 
các tập đoàn hàng đầu thế giới đầu tư vào Việt Nam. 
Với sự minh bạch và đổi mới công nghệ, EVFTA mở ra 
cơ hội cho nông sản, viễn thông, da giày, du lịch và chế 
tạo máy móc của VN, qua đó giúp Việt Nam trở thành 
nơi sản xuất công nghệ cao của thế giới trong tương lai”.

Minh chứng cho những tác động rất tích cực của 
EVFTA đối với Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Trần Tuấn Anh chia sẻ: 15 năm trước, Việt Nam chỉ là 
nước đang chập chững bước vào tiến trình hội nhập kinh 
tế quốc tế với kim ngạch xuất khẩu cả năm chỉ ở mức 
26 tỉ USD. Việt Nam khi đó vẫn là một đối tác thương 
mại nhỏ cần sự hỗ trợ của EU để hội nhập với nền kinh 
tế thế giới. Nay, với kim ngạch xuất khẩu gấp gần 10 lần 
so với 15 năm trước, Việt Nam cùng EU chính thức bắt 
tay chuẩn bị cho một giai đoạn mới trong hợp tác kinh 
tế: Giai đoạn của quan hệ lâu dài, toàn diện, bình đẳng 
và cùng có lợi trên cơ sở các quy tắc minh bạch và thông 
thoáng của một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới... 
Tuy nhiên, bước ký kết này chỉ là khởi đầu cho một 
chặng đường mới - Chặng đường đòi hỏi rất nhiều sự nỗ 
lực của cả Việt Nam và Liên minh châu Âu.

cơ hội càng nhiều, thách thức càng lớn

EVFTA mang lại rất nhiều cơ hội và thuận lợi, 
nhưng chúng ta phải đủ năng lực, đủ hiểu biết thì mới 

tranh thủ được những cơ hội mang lại. Bởi, nếu không 
tận dụng tốt những cơ hội đang có, Việt Nam sẽ phải 
đối mặt với nhiều thách thức.

Để minh họa cho những thách thức đặt ra khi Việt 
Nam “bước chân” vào thị trường EVFTA, xin được 
dẫn chứng bằng một ví dụ cụ thể: Một ngư dân tại 
TP Nha Trang (Khánh Hòa) câu được một con cá ngừ 
đại dương vây vàng khổng lồ nặng tới 386 kg nhưng lại 
chỉ được thu mua với giá rất rẻ, khoảng 35 triệu đồng 
bởi nguyên nhân là do khâu đánh bắt, bảo quản không 
đúng quy trình kỹ thuật nên chất lượng cá bị giảm. 
Trong khi đó, một con cá ngừ được bắt tại vùng biển 
phía bắc Nhật Bản nhỏ hơn con cá ngừ tại Việt Nam 
cả trăm kg, nhưng lại được mua với giá 3,1 triệu USD 
tương đương gần 70 tỷ đồng.

Sự chênh lệch về giá cả đó sâu xa chính là sự 
chênh lệch đẳng cấp trình độ kinh tế, bao gồm tiêu 
chuẩn, quy chuẩn, cách thức, kỹ năng hội nhập giữa 
các quốc gia. Nói như vậy để thấy, quá trình hội nhập 
vào EVFTA rõ ràng là cơ hội, nhưng ngược lại cũng 
đầy rẫy thách thức, rủi ro mà nếu không vươn lên thì 
Việt Nam dễ dàng đánh mất cơ hội và thị trường ngay 
chính sân nhà.

Theo một điều tra mới đây của VCCI, hiện có tới 
2/3 DN dân doanh không biết, hoặc lần đầu tiên nghe 
nói tới Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU. Từ 
thực tế đó cho thấy, các DN Việt Nam cũng cần phải 
hướng đến sự thay đổi nội tại của mình, bởi nếu không, 
với yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của thị trường quốc 
tế thì chúng ta cũng khó lòng đáp ứng được. 

Theo TS.Nguyễn Thị Thu Trang - Giám đốc 
Trung tâm WTO và Hội nhập (VCCI): “Doanh nghiệp 
cần phải có năng lực cạnh tranh trong việc thay đổi 
phương thức sản xuất, nâng cao năng lực quản trị, 
chất lượng lao động, chuyên môn, công nghiệp hóa… 
như vậy mới hy vọng EVFTA sẽ có nhiều động lực 
để đầu tư đối với Việt Nam. Hơn nữa nếu vượt qua 
hàng rào tiêu chuẩn EVFTA thì DN Việt sẽ có thể 
tự tin vào bất kể thị trường nào khác chứ không chỉ 
mỗi EU”.

Một “sân chơi” đầy hấp dẫn là điều không thể phủ 
nhận khi nói về EVFTA. Tuy nhiên, làm sao biến cơ 
hội mà EVFTA mở ra để nhân lên sức mạnh, giúp Việt 
Nam có thể “thay da, đổi thịt”, từ đó tạo lợi thế cho 
đất nước trong quá trình hội nhập quốc tế là điều mà 
Nhà nước, chính phủ, các doanh nghiệp và nhà đầu tư 
Việt Nam cần phải nắm lấy
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nhận rõ năng lực cnht hiện nay

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, dù năng lực 
sản xuất các sản phẩm hỗ trợ trong nước trong những 
năm vừa qua đã dần được cải thiện, nhưng khả năng 
cung ứng thực tế vẫn còn nhiều bất cập, nhập siêu linh 
kiện, phụ tùng còn rất lớn, tỷ lệ nội địa hóa trong nhiều 
ngành công nghiệp rất thấp, trong đó tỷ lệ này của 
các ngành Dệt May mới đạt khoảng 40-45%. Ngành vải 
may hiện đạt sản lượng 2,3 tỷ m2/năm, mới đáp ứng 
khoảng 25% nhu cầu trong nước. Điểm nghẽn chủ yếu 
của CNHT ngành Dệt may là công nghệ nhuộm vải 

cũng như công tác xử lý môi trường cho công nghệ này 
chưa được quan tâm đúng mức, đã hạn chế các doanh 
nghiệp đầu tư sản xuất dệt vải.

Đáng chú ý là ngành sản xuất, lắp ráp ô tô, tỷ lệ nội 
địa hóa đối với xe cá nhân dưới 9 chỗ mới đạt 7-10%, 
còn ngành Điện tử cũng đang phụ thuộc rất lớn vào các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Tỷ lệ nội 
địa hóa trong các ngành Điện tử tin học, viễn thông 
chỉ đạt 15%; Điện tử chuyên dụng hay công nghiệp 
công nghệ cao là 5%. Tuy nhiên, hầu hết các linh kiện 
nội địa hóa lại đều do các công ty FDI cung cấp, còn 

Tại “Hội nghị các giải pháp thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam” gần 
đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ, mục tiêu đến năm 2020, Việt 
Nam có sản phẩm CNHT đạt khả năng cạnh tranh cao, đáp ứng được 45% nhu cầu thiết yếu 
cho sản xuất, tiêu dùng nội địa; chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn ngành Công nghiệp; 
có khoảng 1.000 doanh nghiệp (DN) đủ năng lực cung ứng cho các DN lắp ráp và tập đoàn 
đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam. Đây là những con số không đơn giản với ngành CNHT, 
nhưng với nỗ lực và quyết tâm cao, các Bộ, ban ngành chức năng cùng cộng đồng DN đang 
tích cực thực hiện nhiều giải pháp để CNHT phát triển khởi sắc.

hà Đăng

CầN Làm Gì Để PHáT TrIểN mạNH

Phát triển CNHT sẽ góp phần tạo nền tảng quan trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững

Công nghiệp hỗ trợ?
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doanh nghiệp Việt Nam chỉ chủ yếu cung cấp vật tư 
tiêu hao, bao bì, in ấn,… với giá trị rất nhỏ so với nhu 
cầu của thị trường.Đến nay, các doanh nghiệp nội địa 
mới chỉ cung ứng khoảng 10% nhu cầu trong nước về 
sản phẩm CNHT… 

làm gì Để phát triển mạnh cnht?

Một tín hiệu đáng mừng với ngành CNHT, đó là từ 
ngày 14-16/8/2019, tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương 
mại (Bộ Công Thương) sẽ phối hợp với Công ty Reed 
Tradex Việt Nam tổ chức chuỗi sự kiện: “Diễn đàn 
CNHT Việt Nam 2019”, “Triển lãm Quốc tế Công 
nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp tại Việt Nam năm 
2019” và “Triển lãm CNHT Việt Nam - Nhật Bản lần 
thứ 8 tại Hà Nội”. Chuỗi sự kiện sẽ góp phần hướng tới 
và mở ra cơ hội thúc đẩy tăng trưởng ngành sản xuất 
linh kiện, chế tạo phụ tùng công nghiệp của Việt Nam 
trong kỷ nguyên công nghệ 4.0.

Theo giới chuyên môn, sở dĩ có thể khẳng định điều 
này, bởi chúng ta đang có được bối cảnh khá thuận lợi. 
Đó là Việt Nam đã và đang thiết lập quan hệ ngoại 
giao với gần 200 quốc gia và nền kinh tế, mở rộng xuất 
khẩu hàng hóa tới trên 230 thị trường, ký kết trên 90 
Hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định 
khuyến khích và bảo hộ đầu tư để hỗ trợ các doanh 
nghiệp trong nước vươn ra thế giới. Thực tế cho thấy, 
với những bước tiến trong cải thiện môi trường kinh 
doanh, Việt Nam đang là điểm đến của các doanh 
nghiệp lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung. Ước 
tính hiện nay có hơn 10.000 công ty nước ngoài, bao 
gồm cả các “ông lớn” như: Samsung, Intel và LG đang 
hoạt động tại Việt Nam với xu hướng ngày càng phát 
triển và tăng cường sản lượng, mở rộng hoạt động. Tín 
hiệu đáng mừng này cho thấy, tiềm năng của thị trường 
Việt Nam đang dần được công nhận, theo đó vị thế 
lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói chung cũng được 
nâng lên trong tương lai gần.

Cùng với các sự kiện hướng đích nói trên, hiện nay, 
các Bộ, ban ngành chức năng cũng đang tập trung tạo 
điều kiện để CNHT phát triển. Trong đó, Bộ Công 
Thương đang tích cực triển khai Chương trình phát 
triển CNHT giai đoạn 2016-2025. Qua đó, các doanh 
nghiệp CNHT Việt Nam đã và đang được tạo điều kiện 
áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống quản lý chất lượng 
hiện đại; nâng cao chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và 
từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất cung ứng toàn 
cầu, gia tăng tỷ lệ nội địa hóa trong các ngành sản xuất 
quan trọng như ô tô, dệt may, da giày, điện tử…   

Tại một Hội nghị chuyên ngành về CNHT mới đây, 
Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh nhấn mạnh: 

“Một số ngành chủ lực được chúng tôi xác định rất rõ 
và đã được sự đồng ý của Chính phủ, đó là các ngành 
công nghiệp Điện tử,Ô tô, Dệt May, Da giày, Năng 
lượng... Đây đều là những ngành mà Việt Nam có tiềm 
năng, lợi thế và có những dung lượng thị trường.Quá 
trình triển khai, chắc chắn Việt Nam gặp nhiều thách 
thức, nhưng đây chính là cơ hội tái cơ cấu lại các ngành 
công nghiệp, trong đó có CNHT”.

 Việc tái cơ cấu đó sẽ cho phép tập trung vào 
những DN có hiệu quả bởi việc tiếp cận, đổi mới công 
nghệ cũng như tiếp cận thị trường bằng các chính sách 
về tín dụng, đào tạo... Tất cả giải pháp đó thuộc khu 
vực của Chính phủ và Nhà nước phải tổ chức thực hiện.

Cùng với những chính sách hỗ trợ về tín dụng, đào 
tạo…, ngành CNHT Việt Nam cũng đang tích cực học 
hỏi kinh nghiệm quốc tế từ các nước như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Malayxia… Đặc biệt, về phía các doanh 
nghiệp, không thể chỉ trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà 
nước, mà cần phải chủ động trong đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng lực quản trị, trình độ lao động và sản 
xuất để từng bước giành được chỗ đứng trong bối cảnh 
thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay. 
Đây chính là những giải pháp cơ bản, góp phần để 
CNHT phát triển ổn định, từ đó tạo nền tảng quan 
trọng giúp nền kinh tế tăng trưởng bền vững…

 Với nhiều giải pháp tích cực đó, mong rằng, đến 
năm 2030, sản phẩm CNHT sẽ đáp ứng được 70% nhu 
cầu sản xuất, tiêu dùng nội địa, chiếm khoảng 14% giá 
trị sản xuất công nghiệp; có khoảng 2.000 DN đủ năng 
lực cung ứng cho các DN lắp ráp và tập đoàn đa quốc 
gia trên lãnh thổ Việt Nam theo hoạch định

Ngành điện tử tin học phải là một trong những lĩnh vực đi 
đầu phát triển CNHT
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Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng 
trên địa bàn tỉnh tăng cao trên 12%/năm, 
đặc biệt, phụ tải công nghiệp - xây dựng 
phục vụ hoạt động sản xuất lọc hóa dầu, 

luyện kim, hóa chất, xi măng, bao bì… tại khu kinh tế Nghi 
Sơn thuộc huyện Tĩnh Gia tăng cao đột biến, kéo theo 
công suất cực đại Pmax của toàn tỉnh trong năm 2018 đạt 
689,2 MW, tăng 18,8% so với năm trước đó. Năm 2019, 
dự báo Pmax của toàn tỉnh sẽ tiếp đà tăng trưởng 12% 
với công suất cực đại đạt ngưỡng 771,9 MW, điều này đã 
gây áp lực lớn đối với ngành Điện Thanh Hóa về khả năng 
cung ứng điện nếu như không được đầu tư, xây dựng thêm 
các trạm và đường dây 110 kV. 

Trước nhu cầu về điện phục vụ phát triển KT-XH 
của tỉnh Thanh Hóa ngày một tăng mạnh, Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã phê duyệt và triển 
khai 02 dự án công trình 110 kV trên địa bàn huyện 
Tĩnh Gia gồm: Dự án đường dây - TBA 110 kV Tĩnh 
Gia 2 và dự án đường dây 110 kV đấu nối từ TBA 220 
kV Nghi Sơn đến TBA 110 kV Luyện Kim 1 với tổng 
số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng. Mục tiêu của hai dự án 
nhằm đảm bảo nhu cầu tăng trưởng phụ tải, cũng như 
khả năng liên kết lưới điện, nâng cao độ ổn định và tin 
cậy cung cấp điện cho lưới điện huyện Tĩnh Gia nói 
riêng và tỉnh Thanh Hóa nói chung. Đồng thời, cải thiện 
khả năng kết nối lưới trung thế 35 kV và 22 kV, qua đó 
góp phần giảm tổn thất công suất cũng như điện năng 
trên lưới điện phân phối. Đặc biệt, khi các dự án đi vào 
hoạt động sẽ cấp điện kịp thời cho phụ tải của Nhà 
máy Cán thép Nghi Sơn thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn. 
Trong đó, dự án xây dựng mạch kép từ TBA 220 kV 
Nghi Sơn đến TBA 110 kV Luyện Kim 1 có tổng chiều 
dài 7,66 km, gồm 31 vị trí móng cột. Đến nay, đơn vị thi 
công đã đúc xong móng cột của 22/31 vị trí, dựng cột 
tại 20/31 vị trí, đồng thời đang tiến hành kéo dây dẫn và 
chống sét. Ngoài ra, đối với dự án đường dây và TBA 
110 kV Tĩnh Gia 2, EVNNPC đã tiến hành xây mới một 

TBA gồm 2 máy biến áp có tổng công suất 80 MVA. 
Đồng thời, xây dựng tuyến đường dây 110 kV mạch 2 
có tổng chiều dài 14,3 km, 03 lộ xuất tuyến 35 kV có 
tổng chiều dài khoảng 21,7 km và 04 lộ xuất tuyến 22 
kV có tổng chiều dài khoảng 6,9 km.

Theo kế hoạch, dự án đường dây và TBA 110 kV 
Tĩnh Gia 2 được khởi công từ quý IV/2017 và dự kiến 
đóng điện vào quý II/2018. Dự án đường dây 110 kV từ 
TBA 220 kV Nghi Sơn đến TBA 110 kV Luyện Kim 1 
khởi công ngày 26/12/2018 và sẽ được đóng điện trước 
ngày 30/7/2019. Tuy nhiên, công tác đền bù, giải phóng 
mặt bằng đang gặp nhiều khó khăn khiến các dự án 
lưới điện 110 kV này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ, 
thậm chí dự án Tĩnh Gia 2 đã chậm tiến độ hơn một 
năm, song đến nay, các công trình vẫn "loay hoay" với 
công tác đền bù, giải phóng mặt bằng.

Theo báo cáo của Ban Dự án Phát triển điện lực 
EVNNPC, phần đường dây 110 kV của dự án Tĩnh Gia 
2 có 68 vị trí cột, nhưng đến nay, đơn vị thi công mới 

 Những năm qua, tốc độ đô thị hóa tại tỉnh Thanh Hóa diễn ra nhanh chóng, kinh tế tiếp đà 
tăng trưởng ổn định, môi trường đầu tư được cải thiện và là điểm đến hấp dẫn đối với các 
nhà đầu tư ở cả trong và ngoài nước.

Tuấn Anh

Vì Sao CáC dự áN ĐIệN TrêN Địa BàN TỉNH THaNH Hóa

Chậm tiến độ?

Ông Trịnh Thế Dũng - Phó Tổng giám đốc Công ty Gang thép 
Nghi Sơn chia sẻ với phóng viên về những khó khăn khi dự án 
điện chậm tiến độ
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đúc móng hoàn chỉnh 61/68 vị trí, dựng cột hoàn chỉnh 
51/68 vị trí và chưa thể triển khai kéo dây. Nguyên nhân 
là trong công tác giải tỏa hành lang tuyến, vẫn còn nhiều 
hộ dân không đồng ý nhận tiền đền bù. Đơn cử, tại xã 
Phú Lâm có 55 hộ bị ảnh hưởng dưới hành lang lưới điện 
đi qua nhưng mới có 45 hộ nhận tiền đền bù. Còn lại 
10 hộ kiên quyết không nhận tiền với lý do đơn giá đền 
bù quá thấp và gây cản trở thi công. Tại dự án đường 
dây 110 kV (từ TBA 220 kV Nghi Sơn đến TBA 110 kV 
Luyện Kim 1) vẫn còn một số vị trí móng cột chưa thể 
thi công và kéo dây do đi qua rừng phòng hộ.

Việc chậm tiến độ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy khác 
như: Không đảm bảo việc cung cấp điện cho sản xuất, 
sinh hoạt của người dân; Áp lực lưới điện bị quá tải; 
Không giảm được tổn thất điện năng và chất lượng điện 
không đảm bảo, đặc biệt là gây nhiều thiệt hại về kinh 
tế cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công và doanh nghiệp 
sản xuất… Ông Trịnh Thế Dũng - Phó Tổng giám đốc 
Công ty Gang thép Nghi Sơn cho biết: “Đến nay, Công 
ty chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn 1 của nhà máy, 
trong đó, dây chuyền 1 sản xuất đúc và cán thép đã 
hoàn thành việc lắp đặt từ tháng 4/2019 và dây chuyền 
thứ 2 sẽ hoàn thiện vào đầu tháng 7/2019 với tổng mức 
đầu tư 4.900 tỷ đồng. Dự kiến, khi đi vào hoạt động, nhà 
máy sẽ tạo công ăn việc làm cho khoảng 1.700 lao động 
địa phương và đóng góp vào ngân sách của tỉnh khoảng 
2.000 tỷ đồng/năm. Để dây chuyền vận hành ổn định, 
Công ty đã xây dựng xong một trạm biến áp 110 kV 
ngay trong khuôn viên nhà máy và chỉ chờ đấu nối với 
đường dây 110 kV do ngành Điện đầu tư. Nếu dự án 
chậm tiến độ, thì theo tính toán, doanh nghiệp chúng 
tôi chịu thiệt hại trên 30 tỷ đồng/tháng”.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Cao Cường - 
Giám đốc Ban Giải phóng mặt bằng và Hỗ trợ tái định 
cư huyện Tĩnh Gia chia sẻ: “Để các dự án được xây 
dựng đảm bảo đúng tiến độ, Huyện đã vào cuộc quyết 
liệt nhưng vẫn gặp phải rất nhiều khó khăn. Cụ thể, 
đối với các dự án đường điện, thời gian từ khi có quyết 
định chấp thuận chủ trương cho đến thời điểm triển 
khai công tác giải phóng mặt bằng là rất gấp. Trong khi, 
công tác chuẩn bị trích đo hiện trạng các khu đất bị thu 
hồi tại các vị trí móng cột và hành lang tuyến thường 
mất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, những vướng mắc 
trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các loại 
đất cùng thửa với thửa đất ở nhưng chỉ được công nhận 
đất vườn. Theo đó, tại huyện Tĩnh Gia, đất vườn được 
bồi thường bằng giá đất trồng cây lâu năm và bằng 
50% giá chênh lệch với đất ở cùng vị trí, tương đương 
135.000 đồng/m2. Người dân cho rằng mức giá đền bù 
quá thấp và không đồng ý cho cho lưới điện đi qua. Do 
vậy, ngoài rà soát, vận động các hộ gia đình ủng hộ chủ 
trương của ngành Điện và phương án bồi thường hợp 
lý, nếu các hộ dân đã được đối thoại, giải thích rõ mà 
vẫn không chấp hành quy định, chúng tôi sẽ tổ chức 
cưỡng chế, tạo điều kiện cho chủ đầu tư có mặt bằng 
để thi công nhằm đảm bảo tiến độ dự án”.

Để các công trình 110 kV trên địa bàn tỉnh Thanh 
Hóa đảm bảo tiến độ, góp phần nâng cao chất lượng 
điện năng phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân 
trên địa bàn tỉnh, thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa 
phương, khách hàng, doanh nghiệp và người dân nên 
cùng nhau chia sẻ, tìm cách tháo gỡ và tạo điều kiện 
để ngành Điện sớm hoàn thành các công trình theo kế 
hoạch đề ra

Dây chuyền 1 của nhà máy Gang thép Nghi Sơn đang chờ điện để vận hành
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Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị vận 
hành các nhà máy điện mặt trời và gió các 
tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận do EVN tổ 
chức vào sáng 03/7/2019, dưới sự chủ trì 

của ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN.

Điện mặt trời phát triển nóng, lưới 
Điện Quá tải

Tính đến cuối tháng 6/2019, cả nước có 89 nhà máy 
điện gió và mặt trời, với tổng công suất đạt 4.543,8 
MW, chiếm 8,3% tổng công suất của hệ thống điện 
quốc gia. Con số này đã vượt xa so với dự kiến của Quy 
hoạch điện VII điều chỉnh (chỉ 850 MW điện mặt trời 
vào năm 2020). Trong đó, riêng hai tỉnh Ninh Thuận và 
Bình Thuận hiện có 38 nhà máy điện gió, điện mặt trời, 
với tổng công suất đặt 2.027 MW. Dự kiến, đến tháng 
12/2020, công suất điện gió và điện mặt trời ở hai tỉnh 
này sẽ tăng lên 4.240 MW, trong khi nguồn công suất 
tại chỗ rất lớn thì nhu cầu phụ tải của Ninh Thuận và 
Bình Thuận lại rất nhỏ. Tính toán cân bằng công suất 
của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia tại tỉnh 
Ninh Thuận từ nay đến tháng 12/2020 cho thấy, chỉ dao 
động từ 100-115 MW và Bình Thuận từ 250-280 MW. 
Chính vì vậy, công suất cần phải truyền tải từ hai địa 
phương này cũng rất lớn, với Ninh Thuận là từ 1.000-
2.000 MW và Bình Thuận là từ 5.700 - 6.800 MW (bao 
gồm cả các nguồn điện truyền thống).

Theo tính toán, sự phát triển nóng này đã dẫn tới 
thực trạng đa số các đường dây, TBA từ 110-500 kV 
trên địa bàn đều quá tải. Trong đó có đường dây quá 
tải lên đến 360%. Mức mang tải của các đường dây còn 
tiếp tục tăng lên trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm 
Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (A0) cho hay, ngay từ 

đầu, việc quá tải lưới điện đã được EVN/A0 cảnh báo 
tới các chủ đầu tư, rất công khai, minh bạch. Hiện nay, 
EVN/A0 cũng áp dụng mọi giải pháp, sáng tạo, nghiên 
cứu để tạo điều kiện cho các nhà máy được phát điện 
ở mức tối đa.

Đại diện Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) 
cũng khẳng định, phần lớn các chủ đầu tư điện mặt trời 
ở khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận đều đã biết trước 
việc quá tải lưới truyền tải và phải tiết giảm công suất. 
Việc cần làm trước mắt là tìm giải pháp để đẩy nhanh 
các dự án lưới điện truyền tải.

cắt giảm công Suất phát vì an toàn hệ 
thống Điện

Việc quá tải hệ thống lưới truyền tải buộc A0 phải 
cắt giảm công suất của các nhà máy điện gió, điện mặt 
trời ở một số thời điểm, nhằm đảm bảo an toàn cho hệ 
thống điện. Việc tăng/giảm công suất các nhà máy năng 
lượng tái tạo (NLTT) đều được A0 thực hiện theo quy 
định bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời. Đặc 
biệt, A0 cũng ứng dụng phần mềm tự động điều chỉnh 
công suất (Automatic Generation Control - AGC), trực 
tiếp điều khiển công suất các nhà máy NLTT, nhằm duy 
trì trào lưu công suất trong ngưỡng cho phép.

Tại Hội nghị, A0 cũng cho hay, con số cắt giảm 60% 
công suất như một số chủ đầu tư nêu ra và đang được 
đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, chỉ là 
con số ở một thời điểm nhất định. Nếu tính trung bình 
ngày, trong tháng 6 và tháng 7/2019, công suất cắt giảm 
chỉ dao động ở mức 30-35%. 

Theo ông Nguyễn Đức Cường, EVN/A0 cũng 
mong muốn được phát hết công suất nguồn điện từ 
NLTT, bởi giá điện NLTT dù có đắt (2.086 đồng/kWh), 

Thời gian gần đây, dù việc quá tải lưới điện truyền tải khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận đã 
được dự báo từ trước, nhưng với mức giá ưu đãi, các nhà máy điện mặt trời vẫn được đầu tư 
“ồ ạt” trong thời gian ngắn. Điều này khiến chúng ta dễ hiểu hơn nghịch lý, tại sao Hệ thống 
điện đang thiếu hụt nguồn cung, nhưng các nhà máy điện mặt trời lại không thể phát hết 
công suất, nhất là những lúc nắng nóng cao điểm. Đây là vấn đề không chỉ gây thiệt hại cho 
chủ đầu tư mà còn cho cả Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Phương mAi

Quá TảI ĐIệN mặT TrờI KHu VựC NINH THuậN, BìNH THuậN:

thiệt hại không Chỉ 
Của riêng nhà đầu tư
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nhưng vẫn rẻ hơn nhiệt điện dầu (3.000 - 5.000 đồng/
kWh). Trong khi đó, hiện nay, EVN vẫn đang phải huy 
động nhiệt điện dầu để đảm bảo cung ứng điện đáp 
ứng nhu cầu phụ tải. Trong chế độ huy động nguồn, 
các nguồn NLTT cũng luôn được ưu tiên huy động tối 
đa theo quy định.

“Chúng tôi đã dồn toàn lực trong thời gian qua để 
mong các nhà máy điện mặt trời đưa vào vận hành, 
bổ sung công suất cho hệ thống. Nhưng hiện nay phải 
giảm công suất do quá tải lưới điện, là điều mà EVN/
A0 không hề mong muốn”, ông Cường khẳng định.

giải pháp nào?

Đại diện chủ đầu tư Nhà máy Điện mặt trời Phước 
Mỹ (Ninh Thuận) chia sẻ, các nhà máy điện mặt trời 
từ khi khởi công xây dựng đến khi đi vào vận hành 
chỉ trong thời gian rất ngắn và sự hỗ trợ hết mình của 
EVN, A0 cũng như Công ty mua bán điện trong thời 
gian qua có ý nghĩa rất quan trọng. Có những thời 
điểm, Nhà máy cần thử nghiệm dù đăng ký thời gian 
rất sát, nhưng các đơn vị của EVN vẫn thực hiện kịp 
thời, kể cả ngày cuối tuần, thậm chí trong cả kì nghỉ lễ 
30/4. Những nỗ lực của EVN và các đơn vị là không 
thể phủ nhận. Tuy nhiên, nếu tình trạng quá tải kéo 
dài thì tất cả các bên đều bị thiệt hại. Thời gian tới, rất 
cần sự hỗ trợ từ Bộ Công Thương, chính quyền các địa 
phương, chủ đầu tư, EVN,... để tháo gỡ các vướng mắc, 
đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện truyền tải, nhằm 
giải tỏa hết công suất của các nhà máy, bổ sung thêm 
nguồn điện cho đất nước.

Ông Trần Đình Nhân - Tổng giám đốc EVN cho 
hay, Tập đoàn xác định việc giải tỏa công suất các dự 
án NLTT là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Thời gian 
qua, EVN đã chỉ đạo quyết liệt các đơn vị EVNNPT, 

EVNSPC đẩy nhanh tiến độ các dự án lưới điện. Đồng 
thời, lãnh đạo EVN cũng đã làm việc với lãnh đạo các 
địa phương nhằm đẩy nhanh công tác GPMB cho các 
dự án. Tuy nhiên, hiện nhiều dự án giải tỏa công suất 
vẫn còn gặp nhiều khó khăn do các vướng mắc về thủ 
tục, công tác GPMB...

Cũng theo ông Nhân, để triển khai một dự án điện 
mặt trời chỉ mất khoảng 6 tháng, thậm chí trong thời 
gian ngắn hơn. Có dự án cách đây 2 tháng là bãi đất 
trống, hiện đã đóng điện thành công. Trong khi đó, để 
thực hiện một dự án lưới điện truyền tải 220 kV, 500 
kV mất khoảng 3-5 năm. Do đó, song song với nỗ lực 
tối đa của EVN, để triển khai nhanh nhất có thể các 
dự án giải tỏa công suất các nhà máy NLTT đang vận 
hành, Tổng Giám đốc EVN mong muốn nhận được sự 
chia sẻ, hỗ trợ từ chính quyền các địa phương và các 
chủ đầu tư.

Ngoài ra, để nhà máy điện mặt trời vận hành an 
toàn, tin cậy, EVN cũng đề nghị các chủ đầu tư hoàn 
thiện các tồn tại kĩ thuật và hoàn thành các thử nghiệm 
theo yêu cầu; khẩn trương đầu tư và lắp đặt hệ thống 
dự báo công suất phát các nguồn điện mặt trời và điện 
gió, truyền số liệu về cấp điều độ. 

Song song với đó, các nhà máy điện gió trong khu 
vực Ninh Thuận - Bình Thuận như: Tuy Phong, Phú Lạc 
cần thiết lập kết nối và điều khiển với hệ thống AGC 
của các cấp điều độ. Điều này vừa giúp các nhà máy 
được huy động cao hơn so với phương án phân bổ cố 
định công suất theophương thức ngày, vừa giúp A0 và 
các Trung tâm Điều độ miền tự động hóa trong hoạt 
động vận hành hệ thống, đảm bảo công khai, minh 
bạch. Đặc biệt, cần nâng cao nhận thức và trình độ 
của các trưởng ca các nhà máy trong tuân thủ lệnh 
điều độ

Quá tải điện mặt trời, thiệt hại không chỉ của riêng của nhà đầu tư
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Nhiều ngày qua, thông tin các vụ cháy 
rừng liên tiếp ở "chảo lửa" miền Trung 
đã khiến người dân cả nước lo lắng cho 
hệ thống lưới điện truyền tải quốc gia. 

Bởi có thời điểm, lửa tại các đám cháy đã ảnh hưởng 
tới đường dây 500 kV Bắc - Nam và có nguy cơ cao xảy 
ra sự cố, gây áp lực tới năng lực truyền tải điện từ miền 
Bắc cho miền Nam. Cụ thể, hồi 13h ngày 28/6/2019, 
điểm cháy đầu tiên được phát hiện tại khu rừng thông 
trên địa bàn thị xã Hương Thủy (tỉnh Thừa Thiên Huế), 
thảm thực bì dày kết hợp với gió to nên đám cháy lan 
nhanh tới vị trí cột từ 1.528 - 1.529 đường dây 500 kV 
Vũng Áng - Đà Nẵng và khoảng cột 2.724 - 2.725 đường 
dây 500 kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng thuộc địa bàn thôn 

Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. 
Do đám cháy lớn, nên EVNNPT đã phải cắt điện tạm 
thời đường dây 500 kV Vũng Áng - Đà Nẵng và buộc 
phải giảm tải công suất tối đa đường dây 500 kV Đà 
Nẵng - Hà Tĩnh nhằm hạn chế nguy cơ sự cố xảy ra. 
Cùng với đó, EVNNPT đã chỉ đạo Công ty Truyền 
tải điện 2 (PTC2) huy động tối đa lực lượng, chủ động 
phối hợp với chính quyền các cấp, quân đội, cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy, quần chúng nhân dân tại địa 
phương kịp thời tham gia chữa cháy và khắc phục hậu 
quả sau cháy. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Thanh Phong - 
Giám đốc Công ty Truyền tải điện 2 cho biết: Thời 

Evnnpt: Căng mình dập lửa,Evnnpt: Căng mình dập lửa,
Đảm Bảo LướI ĐIệN TruyềN TảI VậN HàNH aN ToàN

Những ngày cuối tháng 6, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt trên diện rộng kết hợp với 
hiệu ứng gió phơn Tây Nam, lại có tác nhân gây cháy do người dân vô ý gây ra đã khiến 
một số cánh rừng miền Trung bốc lửa ngùn ngụt. Đặc biệt, hai vụ cháy lớn vừa qua tại các 
khu rừng thuộc địa phận Tp. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã gây áp lực lớn lên hệ 
thống lưới điện 500 kV. Trước diễn biến phức tạp của cháy rừng, Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc huy động tối đa lực lượng tham 
gia cứu cháy, đồng thời ứng trực tại các điểm có nguy cơ cháy cao nhằm đảm bảo an toàn 
lưới điện truyền tải.

Lê Tuấn

Công nhân PTC2 xách từng can nước tham gia chữa cháy
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điểm trước khi xảy ra cháy rừng, hành lang các tuyến 
đường dây do PTC2 quản lý đều được đảm bảo khoảng 
cách an toàn theo đúng quy định. Tuy nhiên, do đám 
cháy rừng trên địa bàn thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế quá lớn đã gây ra nguy cơ sự cố đối với 
đường dây 500 kV. Trước những diễn biến đó, Đơn vị 
đã huy động toàn bộ lực lượng của Truyền tải điện Đà 
Nẵng, Truyền tải điện Thừa Thiên Huế và lực lượng 
của Văn phòng PTC2 với tổng số 110 CBCNV tới hiện 
trường trực tiếp tham gia chữa cháy. Bên cạnh đó, 
Công ty bố trí lực lượng ứng trực đứng canh gác tại các 
vị trí cột có thể xảy ra cháy. Ngoài ra, PTC2 cũng đã 
yêu cầu các Truyền tải điện Quảng Bình, Quảng Trị, 
Quảng Nam, Kon Tum sẵn sàng ở mức cao nhất về con 
người, vật tư, thiết bị để tăng cường ngay trong trường 
hợp cần huy động".

Sau nhiều giờ chống chọi với lửa, khoảng 20h00 
ngày 28/6/2019, đám cháy cơ bản được dập tắt, các 
đơn vị truyền tải đã khẩn trương kiểm tra 04 khoảng 
cột (từ vị trí 1.526 đến 1.529) với hơn 1 km đường 
dây 500 kV đoạn Đà Nẵng - Hà Tĩnh bị sự cố do 
cháy rừng. Tại thời điểm kiểm tra hiện trường cho 
thấy, đoạn đường dây 500 kV đủ điều kiện để tiếp tục 
vận hành an toàn và vào 21h00 cùng ngày, đường dây 
truyền tải đã được đóng điện trở lại, đảm bảo tiếp tục 
cấp điện cho miền Nam.

Các vụ cháy rừng đã được khống chế kịp thời, tuy 
nhiên, theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy 
văn Quốc gia, tình hình thời tiết nắng nóng gay gắt 
trên phạm vi cả nước nên trong thời gian tới vẫn còn 
nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, để lưới điện truyền 
tải 500 kV Bắc - Nam vận hành an toàn, liên tục và ổn 
định, EVNNPT sẽ tiếp tục chủ động phối hợp với chính 

quyền các địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Chi cục Kiểm lâm, Công ty Lâm nghiệp, 
Lâm trường, chủ rừng nhằm tuyên truyền để các đơn 
vị và người dân chấp hành và thực hiện tốt quy định về 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện truyền tải, qua đó 
góp phần hạn chế thấp nhất các sự cố cháy rừng tương 
tự tái diễn. Đồng thời, Tổng công ty sẽ phối hợp, thực 
hiện công tác chữa cháy và khắc phục hậu quả sau cháy 
giữa Truyền tải điện với chính quyền, các ban, ngành 
và nhân dân tại các địa phương có đường dây truyền 
tải điện đi qua…

Ông Nguyễn Việt Tiến - Phó Tổng giám đốc 
EVNNPT nhấn mạnh: "Tổng công ty sẽ liên tục theo 
dõi sát diễn biến thời tiết nắng nóng cũng như tình 
trạng vận hành lưới điện truyền tải. Nếu phát hiện 
cháy rừng, EVNNPT mong muốn người dân và chính 
quyền địa phương kịp thời thông báo ngay cho các 
đơn vị truyền tải điện để chủ động tiết giảm phụ tải 
hoặc cắt điện tại các đường dây có nguy cơ xảy ra sự 
cố do ảnh hưởng của cháy rừng. Đặc biệt, Tổng công 
ty sẽ tăng cường lực lượng ứng trực 24/24h tại các vị 
trí gần đám cháy hoặc có nguy cơ cháy cao để hướng 
dẫn, cảnh báo và phối hợp với các cơ quan, đơn vị 
chuyên môn phòng chống cháy rừng".

Có thể nói, hỏa hoạn vẫn luôn là mối đe dọa thường 
trực và có thể xảy ra bất cứ khi nào, vì vậy, EVNNPT 
cũng như các cấp chính quyền địa phương cần tiếp tục 
chủ động tuyên truyền, giáo dục việc thực thi pháp 
luật; Tăng cường công tác kiểm tra, ngăn ngừa, phát 
hiện và xử lý các sai phạm của các tổ chức và cá nhân 
trong công tác phòng cháy, chữa cháy cũng như công 
tác đảm bảo an toàn hành lang lưới điện cao áp, qua đó 
sẽ góp phần đảm bảo an toàn cho lưới điện truyền tải

Công nhân PTC2 dập tàn lửa, cô lập đám cháy nhằm tránh bùng phát cháy rừng trở lại
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EVFTa
“thiên thời, địa lợi, nhân hòa” 
cho ngành dệt may việt nam

Sáu tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam 
ước đạt 18,1 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ 2018, trong đó xuất 
khẩu sang EU đạt 2,56 tỷ USD. Như vậy, EVFTA đã được kí kết và 
dệt may sẽ là ngành hàng được hưởng lợi nhiều nhất, theo đó trong 
vòng 7 năm mức thuế hiện hành 15% sẽ được xoá bỏ dần về 0%. Điều 
quan trọng là phần lớn các nước xuất khẩu dệt may vào EU hiện 
nay đều chưa có FTA với EU do vậy nếu các doanh nghiệp Việt đáp 
ứng được yêu cầu về xuất xứ thì EVFTA mở ra cơ hội rất lớn cho xuất 
khẩu dệt may Việt Nam về dài hạn.

Vậy ngành Dệt May Việt Nam phải làm 
gì để tận dụng những “thiên thời, địa 
lợi, nhân hòa” đó? Phóng viên Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc 

trao đổi với ông Cao Hữu Hiếu - Giám đốc Điều hành 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam xung quanh vấn đề này.

pv: Thưa ông, Hiệp định EVFTA đã chính thức 
được ký kết, và dệt may là ngành hàng được hưởng lợi 
nhiều nhất, vậy theo ông, Hiệp định sẽ mang tới những 
cơ hội gì cho các doanh nghiệp dệt may Việt Nam?

ông cao hữu hiếu: Chúng tôi cho rằng EVFTA 
sẽ mang tới các cơ hội tốt cho Dệt may Việt Nam 
(DMVN) bởi quy tắc xuất xứ để DMVN được hưởng 
thuế suất ưu đãi trong hiệp định EVFTA là quy tắc dễ 
đáp ứng hơn so với Hiệp định CPTPP, đó là quy tắc từ 
vải trở đi và còn được cộng gộp nguyên phụ liệu nhập 
từ Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Hiệp định này sẽ mở ra cho Việt Nam 
thêm những cơ hội mới vì hiện tại thị phần của Việt 
Nam tại EU còn thấp, ở mức 2%. Xu hướng nhập khẩu 
EU trong 6 tháng (tính đến hết quý I/2019) cho thấy, 
Trung Quốc cũng đang mất thị phần tại thị trường này. 
Bangladesh là nước được hưởng phần ưu đãi về thuế 
quan với EU do nước này đang là quốc gia được hưởng 
lợi nhiều nhất khi Trung Quốc mất thị phần tại EU. Vì 
vậy, họ đã vượt lên chiếm vị trí số 2 thế giới trong 6 
tháng đầu năm 2019 về xuất khẩu. Nếu Việt Nam được 
hưởng lợi thế ưu đãi thuế quan ở thị trường EU thì hy 

vọng nước ta sẽ “đòi lại” được vị trí thứ 2 trong năm 
2019 về xuất khẩu dệt may. 

Hiện nay, Hiệp định vẫn cần phải được Nghị viện 
Châu Âu thông qua. Do đó, trong thời gian chờ đợi, 
DMVN cần nhanh chóng chuẩn bị cho thật tốt những 
điều kiện để đáp ứng Hiệp định.

pv: Xin ông cho biết để tối đa hóa lợi ích từ hiệp 
định mang lại, Tập đoàn Dệt May Việt Nam đã có 
những sự chuẩn bị như thế nào?

ông cao hữu hiếu: Nhiều năm qua, với vai 
trò đầu tàu, dẫn dắt toàn ngành, Vinatex đã đầu tư 
chuỗi cung ứng từ sợi - dệt nhuộm hoàn tất - may. 
Điển hình có chuỗi cung ứng của Tổng công ty CP 
Phong Phú, Hanosimex, Dệt 8/3. Họ đã xây dựng nên 
những mô hình tốt về chuỗi cung ứng dệt may để các 
doanh nghiệp khác học tập, làm theo. Trong nỗ lực 
khép chuỗi cung ứng toàn diện, Vinatex cũng kết nối 
các doanh nghiệp thành viên để chia sẻ nguồn lực, tăng 
sức cạnh tranh. Cụ thể là, xây dựng chuỗi cung ứng 
đầy đủ sợi - dệt - nhuộm - may, chuyển dịch tăng tỷ lệ 
hàng dệt may FOB và ODM, chủ động tái cơ cấu, đầu 
tư trọng tâm vào chuỗi giá trị dệt may. Trong kế hoạch 
này, Vinatex giữ vai trò hoạch định, điều phối và liên 
kết các đơn vị thành viên để tăng cường hiệu quả của 
cả hệ thống.

pv: Bên cạnh những cơ hội mà EVFTA mang lại 
thì đối với ngành Dệt May cũng sẽ gặp nhiều thách 

Ông cAo hữu hiếu
Giám đốc điều hành 

Tập đoàn dệt May Việt nam
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thức, trong đó, để có thể được giảm thuế theo quy 
định tại Hiệp định, các sản phẩm phải tuân thủ chặt 
chẽ những quy tắc về xuất xứ. Ông có thể nói rõ hơn 
về vấn đề này?

ông cao hữu hiếu: EVFTA có quy tắc xuất xứ 
từ vải trở đi thì toàn ngành DMVN chưa thể lập tức 
đầu tư nhanh và mạnh vào khâu dệt, nhuộm hoàn tất, 
những khâu đòi hỏi tỷ suất đầu tư rất cao, cùng với 
nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng, cũng như 
phải tính toán cho ra lời giải về quy mô, khi bên cạnh 
là nước láng giềng Trung Quốc, với quy mô sản xuất 
lớn gấp hơn 50 lần chúng ta, đương nhiên giá cả cũng 
cạnh tranh hơn nhiều lần. Chúng ta sẽ cân nhắc nhập 
một phần lượng vải từ Hàn Quốc như trên đã đề cập.

Bên cạnh đó, trong ý nghĩa chiến lược, EVFTA 
cũng là một “cú hích” để ngành DMVN buộc phải 
chuyển mình sang giai đoạn mới, để gia tăng giá trị và 
dịch chuyển phương thức sản xuất trong chuỗi cung 
ứng toàn cầu, từ CM sang FOB, ODM, OBM. Tuy 
nhiên như trên đã phân tích, quá trình này không nên 
và không thể làm cấp tập.

Theo đánh giá, EU không phải là một thị trường dễ 
tiếp cận vì có nhiều nước thành viên, đơn hàng có số 
lượng tương đối nhỏ nếu so với đơn hàng đi Mỹ, thời 
gian thay đổi mẫu mã tương đối dày, khách hàng lại 
khá kỹ và khó trong các khâu quản lý chất lượng, an 
toàn sản phẩm. Tuy nhiên EU lại có lợi thế là đơn giá 
nhập khẩu trung bình khá tốt, do đó trong tương lai với 
thêm lợi thế từ việc cắt giảm thuế, các doanh nghiệp 
của VN sẽ mạnh dạn hơn trong công tác xúc tiến, khai 
thác thêm thị trường EU.

pv: Việc ký kết các Hiệp định thương mại tự do 
FTA như EVFTA sẽ giúp nhiều mặt hàng nhập khẩu 
trong đó có dệt may giảm mức thuế quan xuống 0%, 
tuy nhiên, nó cũng gia tăng sức cạnh tranh với các mặt 
hàng may mặc trong nước khi hàng dệt may nước ngoài 
có cơ hội tràn vào thị trường Việt Nam. Vậy theo ông 
các doanh nghiệp trong nước cần có những động thái 
gì để đứng vững trên thị trường?

ông cao hữu hiếu: DMVN đã có thể đáp ứng 
các thị trường khó tính như EU, Nhật, Mỹ, Hàn về chất 
lượng sản phẩm, thì chúng ta có thể tự tin rằng với thị 
trường trong nước, chúng ta không ngại cạnh tranh, 
nhất là khi chúng ta còn am hiểu sâu tâm lý người 
tiêu dùng trong nước. Bên cạnh cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thì các doanh 
nghiệp DMVN cần tuyệt đối đảm bảo chất lượng và uy 
tín. Thị trường nội địa từng đáp ứng rất tốt những mặt 
hàng “Made in Vietnam” trong những năm qua. Tuy 

nhiên, ngoài tiêu chí chất lượng, các doanh nghiệp may 
mặc Việt Nam cần chú ý đầu tư bài bản vào khâu mar-
keting và phân phối để không phụ lòng tin của người 
tiêu dùng, không để hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất 
lượng trà trộn khiến chúng ta bị ảnh hưởng xấu…

Ngoài Việt Tiến có hơn 1.390 cửa hàng, đại lý, thì 
Tổng Công ty CP May Nhà Bè với các thương hiệu: 
Mattana, Novelty… cũng đã có bước phát triển mạnh 
mẽ với khoảng 200 cửa hàng, đại lý trên toàn quốc, cung 
cấp các mặt hàng thời trang nam công sở tới người tiêu 
dùng. Còn tại thị trường miền Bắc, một trong những 
thương hiệu lâu đời được đông đảo người tiêu dùng 
biết tới là Tổng Công ty May 10. Nhắc đến May 10 là 
người tiêu dùng nghĩ ngay đến sản phẩm áo sơ mi và 
ngược lại. Hiện nay, May 10 đã có khoảng 200 cửa hàng 
& đại lý trên toàn quốc với nhiều dòng sản phẩm sơ-mi 
công sở, quần âu công sở, đồng thời khẳng định mình 
và mở rộng thị phần với các thương hiệu, các dòng sản 
phẩm (thậm chí là dòng sản phẩm Veston cao cấp)… 
cung cấp đa dạng mặt hàng cho mọi lứa tuổi.

Với những quyết tâm của mình, trong năm 2018, 
Vinatex đã trở lại “chặng đua” của thị trường nội địa 
với việc ra đời Trung tâm Thời trang Vinatex tại địa chỉ 
25 Bà Triệu (Hà Nội) và trong tháng 07/2019 tiếp tục 
ra mắt 2 Trung tâm thời trang nữa tại 57 B, Phan Chu 
Trinh và 21 Khâm Thiên (Hà Nội), quy tụ 100% các 
thương hiệu Việt, trong đó có sự góp mặt của nhiều 
thương hiệu nổi bật trong nước như: Việt Tiến, May 10, 
Merriman, Hanosimex, Đông Xuân… mang đến nhiều 
hơn sự lựa chọn dành cho người tiêu dùng… 

pv: Xin trân trọng cảm ơn ông!

nguyễn hoA (thực hiện)

Các doanh nghiệp dệt may cần tuân thủ quy tắc xuất xứ khi 
EVFTA có hiệu lực



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22 23

đồnG hành cùnG doanh nGhiệP đồnG hành cùnG doanh nGhiệP

những ngày hè
 bổ ích và ấn tượng

Để động viên cán bộ, công nhân viên (CBCNV) sau một thời gian lao động vất vả được nghỉ 
ngơi thư giãn bên người thân và bạn bè, hàng năm Tổng công ty May 10 (May 10) đã tổ 
chức cho CBCNV đi nghỉ mát, tham quan du lịch với chi phí hàng tỷ đồng.

nguyễn Thúy

N ăm 2019, May 10 đã dành thời gian 
4 ngày cho 3.851 người đi nghỉ mát 
hè, trong đó có 1.427 CBCNV và 
2.424 người là người thân và con 

em của người lao động với tổng kinh phí khoảng 
5,5 tỷ đồng. Đây là hoạt động thiết thực của Tổng 
công ty trong nhiều năm qua nhằm giúp người lao 
động có dịp nghỉ dưỡng, thư giãn, tái tạo sức lao 
động; Đồng thời giúp các thành viên trong gia đình 
May 10 được giao lưu, tăng thêm tình đoàn kết 
gắn bó. 

Để chuyến đi thành công, Công đoàn các đơn vị 
cùng chuyên môn căn cứ vào đặc thù của mình có thể 
tự tổ chức hoặc phối hợp tổ chức với các công ty du 

lịch. Các điểm đến nghỉ mát được lựa chọn phù hợp 
với điều kiện kinh phí của từng đơn vị với phương 
châm chu đáo, hợp lý, tiết kiệm cho gia đình người lao 
động. Năm nay các phòng ban, xí nghiệp đã tham gia 
khám phá, nghỉ dưỡng tại các địa điểm: Hàn Quốc, 
Huế, Mũi Né, Trà Cổ, rừng Cúc Phương; Tắm biển 
Cửa Lò, biển Hải Tiến, biển Sầm Sơn; Nghỉ dưỡng tại 
FLC Thanh Hóa.

Ở đâu có sự hiện diện của những người con 
May 10 là ở đó những hoạt động giao lưu, những 
trò chơi, những tiết mục văn nghệ đặc sắc… Mỗi 
nơi đến là màu cờ sắc áo của May 10 ngập tràn 
bãi biển, băng rôn: “Tổng công ty May 10 - Đoàn 
tham quan nghỉ mát” được căng trên xe ô tô và 

Các hoạt động nghỉ mát của CBCNV May 10 tại Sầm Sơn - Thanh HóaCác hoạt động nghỉ mát của CBCNV May 10 tại Sầm Sơn - Thanh Hóa XN Sơ mi Hà Nội nghỉ mát hè tại Hải Tiến - Thanh Hóa
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treo tại các nơi đoàn May 10 nghỉ. Đây là nét văn 
hóa đặc sắc mà May 10 đã thực hiện trong nhiều 
năm qua.

Sáng ngày 16/6/2019, có 570 CBCNV và gia 
thuộc Khu Sơ mi và Veston với 13 xe ô tô xuất 
phát từ trụ sở May 10 Hà Nội đến với bãi biển Hải 
Tiến. Tại đây, chương trình Team Building trên bãi 
biển với các trò chơi sôi động, đòi hỏi sự đoàn kết 
làm nên chiến thắng được các thành viên hưởng 
ứng cuồng nhiệt với tinh thần “Làm hết sức, chơi 
hết mình”. 

Điểm đến Hạ Long có gần 300 CBCNV và gia 
thuộc của các đơn vị Phòng Kế hoạch, Phòng Tài 
chính kế toán (TCKT), XN Đông Hưng. Bên cạnh 
việc nghỉ dưỡng, mọi người được ngắm cảnh vịnh 
Hạ Long và vào thăm động Thiên Cung, được khám 
phá vịnh, những hòn đảo đá vôi mang những hình 
dáng lạ kì, cùng với hàng loạt hang động với vô vàn 
nhũ đá tuyệt đẹp. 

Tại Cửa Lò, CBCNV các Phòng Tổ chức Hành 
chính (TCHC), Phòng Công nghệ Thông tin (CNTT), 
Trung tâm Thời trang (TTTT) và Khách sạn, ngoài 
việc được hòa mình vào làn nước trong xanh của 
bãi biển, đoàn còn được về thăm Quê Bác, tưởng 
nhớ và học tập tấm gương đạo đức của Bác Hồ 
kính yêu. 

Điểm đến đông nhất năm nay là Sầm Sơn - 
Thanh Hóa, với 1.150 người của Trung tâm Kinh 
doanh Thương mại (TTKDTM), Phòng QA; Phòng 
Nghiên cứu Tổ chức sản suất (NCTCSX); Trường 

Mầm non; phòng Y tế; XN Hưng Hà; Thái Hà; Xí 
nghiệp Veston Hưng Hà; Vị Hoàng; Bỉm Sơn… Với 
tinh thần hứng khởi, mọi người được trải nghiệm 
không gian sôi động, náo nhiệt tại bãi biển. Bãi biển 
Sầm Sơn là một trong những bãi biển rộng và đẹp ở 
phía Bắc. Mọi người cũng có cơ hội tham quan nhiều 
cảnh đẹp nổi tiếng: Hòn Trống Mái, đền Độc Cước, 
núi Cô Tiên. 

Ngoài ra, Phòng Thị trường 1 + 2 tham quan, du 
lịch tại đất nước Hàn Quốc xinh đẹp; Phòng Đầu tư 
đến với Huế mộng mơ; Phòng Cơ điện đến với Móng 
Cái - Trà Cổ - Đông Hưng; Trung tâm phát triển nghỉ 
dưỡng tại Asean Resort.

Tại một số địa điểm nghỉ mát, các đơn vị đã tổ 
chức đêm Gala dinner. Mọi người cùng nhau thưởng 
thức bữa tối và thư giãn với âm nhạc, xem biểu diễn 
thời trang, khiêu vũ cùng mang lại những tiếng cười 
sảng khoái. 

Trong bối cảnh kinh tế còn khó khăn, thực tế đã 
có nhiều doanh nghiệp chọn cách thắt chặt chi tiêu 
và chỉ tập trung kinh doanh nhằm tăng nguồn thu, 
thế nhưng, tại May 10 vẫn duy trì kỳ nghỉ mát hè chu 
đáo, trang trọng, ấn tượng. Mỗi năm, mỗi chuyến 
đi là sự trải nghiệm tuyệt vời và đọng lại những kỷ 
niệm có lẽ sẽ không bao giờ có thể quên đối với 
mỗi cá nhân. Kết thúc kỳ nghỉ, CBCNV trong Tổng 
Công ty trở về an toàn, phấn khởi lại bắt đầu một 
tuần làm việc mới tràn đầy năng lượng cùng sự nỗ 
lực, phấn đấu cống hiến cho sự phát triển của Tổng 
Công ty

Phòng Kỹ thuật tham quan, nghỉ mát tại Mũi NéPhòng Kế hoạch tham quan, nghỉ mát tại Hạ Long
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Phát biểu tổng kết năm học 2018-2019, ông 
Nguyễn Việt Hà - Phó Hiệu trưởng LBC 
đã điểm lại những thành tích của Nhà 
trường trong năm học “Về kết quả đào 

tạo: Tỷ lệ sinh viên khá giỏi đạt 67%, tăng 6% so với 
năm học 2017-2018.  Tỷ lệ sinh viên ra trường có việc 
làm ngay đạt 86%, tăng 6% so với năm học 2017-2018. 

Về quá trình thực tập tại doanh nghiệp, năm học 
2018-2019 đánh dấu sự đổi mới trong công tác quản lý 
sinh viên, Ban Giám hiệu trực tiếp gặp gỡ các doanh 
nghiệp, lắng nghe những ý kiến nhận xét về chuyên 
môn và ý thức kỷ luật của sinh viên từ đó điều chỉnh 
nội dung, chương trình đào tạo đáp ứng yêu cầu của 
doanh nghiệp”. 

Ngày 28/6/2019, Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC) tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp 
và ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp. Đến dự có ông Thân Đức Việt - Tổng 
Giám đốc Tổng công ty May 10 (May 10), Hiệu trưởng LBC; cùng Lãnh đạo cơ quan điều 
hành Tổng công ty; Phụ trách các đơn vị thuộc May 10; Các doanh nghiệp liên kết cùng các 
thầy cô giáo, phụ huynh và gần 500 sinh viên của Trường LBC.

hải Lê

Đại diện các đơn vị tham gia lễ ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng nghề Long Biên (LBC)

TrườNG Cao ĐẳNG NGHề LoNG BIêN (LBC):

tổ ChứC trao bằng tốt nghiệp
và ký kết thỏa thuận hợp táC
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Năm học vừa qua, sinh viên LBC đạt nhiều thành 
tích cao trong các kỳ thi tay nghề cấp thành phố: Đoạt 
giải Nhì nghề QTKS, 03 giải Ba cấp Bộ Công Thương, 
01 giải Khuyến khích cấp Quốc gia. Đặc biệt, trong 
tháng 5 vừa qua, em Nguyễn Phương Thùy sinh viên 
lớp 43TT đã vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự 
kỳ thi tay nghề tại nước Nga.

Tại buổi Lễ, đại diện các doanh nghiệp Công ty 
May Bắc Giang; Công ty May xuất khẩu Hà Bắc; 
Công ty Hà Thanh; Công ty TNHH Babeeni; Khách 
sạn Laccasa; Trung tâm Ẩm thực cao cấp Almas đã 
ký thỏa thuận hợp tác; đánh dấu giai đoạn phát triển 
mới trong đào tạo nghề tại Trường Cao đẳng nghề 
Long Biên. Ông Lê Xuân Tráng - Giám đốc Công ty 
Hà Thanh cho biết: “Công ty chúng tôi đã tiếp nhận 
nhiều sinh viên của LBC. Tôi so sánh với rất nhiều 
trường đại học công nghiệp, tôi thấy các em ở Trường 
Cao đẳng nghề Long Biên có ý thức rất tốt, biết tiếp 
thu và lắng nghe. Nhà trường đã rèn cái tâm, cái đức 
trong nghề cho các bạn”. 

Trong buổi lễ, Nhà trường đã trao Bằng tốt nghiệp 
loại giỏi cho 09 sinh viên và Bằng tốt nghiệp cho 108 
sinh viên các nghề. Phát biểu khi tạm biệt mái trường 
thân yêu, sinh viên Tạ Thị Kiều chia sẻ: "Em xin cảm 
ơn Tổng công ty May 10, Ban Giám hiệu Trường LBC, 
cũng như các thầy cô đã trang bị cho chúng em những 
kiến thức vô cùng quý báu để làm người và làm nghề, 

luôn nghiêm khắc rèn giũa, với tấm lòng bao dung, luôn 
hướng dẫn chỉ bảo tận tình giúp chúng em vượt qua 
chính mình và tự tin bước những bước đầu tiên trên 
con đường sự nghiệp. Chặng đường phía trước chắc 
chắn sẽ không dễ dàng, nhưng em tin rằng, với những 
hành trang vào nghề mà Trường LBC đã trang bị cho 
chúng em cùng với ý chí luôn luôn cố gắng và vững tin 
vào bản thân mình, luôn có tinh thần cầu tiến, luôn làm 
việc bằng cả trái tim… chúng em sẽ thành công”.

Những kết quả đáng tự hào trong năm học 2018-
2019 sẽ là động lực của LBC, là sự tin tưởng của các bạn 
học sinh khi đăng ký theo học tại Trường Cao đẳng 
nghề Long Biên

Các tân cử nhân chụp ảnh lưu niệm với các thầy cô giáo

Trao bằng tốt nghiệp loại giỏi cho các sinh viên
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Trong 10 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, 
Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO - Bia Hà Nội) đã không 
ngừng đổi mới quản lý, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm và cho ra những sản 
phẩm mới để chinh phục niềm tin của người tiêu dùng. Đặc biệt, HABECO còn luôn đồng 
hành và đóng góp tích cực vào Cuộc vận động,“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam” do Bộ Công Thương phát động.

Đăng hưng

không ngừng Chinh phụC 
niềm tin Của người tiêu dùnghabECo

Bia Hà Nội là một trong những đơn vị hàng 
đầu thuộc ngành Đồ uống tích cực tham 
ra nhiều hoạt động cũng như đồng hành 
với các chương trình của Cuộc vận động 

từ những ngày đầu phát động như: Chương trình “Đưa 
hàng Việt về nông thôn”; “Hàng Việt Nam được người 
tiêu dùng yêu thích”; “Tự hào hàng Việt Nam”; “Phiên 
chợ hàng Việt”,... Qua những chương trình, hoạt động 
thiết thực đó, Bia Hà Nội đã phát huy tiềm năng, thế 
mạnh của mình, khẳng định Thương hiệu Quốc gia và 
chiếm trọn trái tim mến mộ của người tiêu dùng Việt.

Anh Nguyễn Ngọc Quyết sinh sống tại TP. Bắc 
Giang chia sẻ: “Trong các chương trình Hội chợ đưa 
hàng Việt về nông thôn tại Bắc Giang, người tiêu dùng 

chúng tôi đã có thêm nhiều cơ hội tiếp cận, sử dụng 
cũng như thụ hưởng các chương trình khuyến mại hàng 
Việt, trong đó không thể không nói đến các sản phẩm 
bia Hà Nội. Qua các chương trình, chúng tôi đã được 
sử dụng nhiều loại sản phẩm của Bia Hà Nội như bia 
chai Hà Nội 450ml; bia lon Hà Nội 330ml; bia Trúc 
Bạch; nước uống Uniaqua,… với giá phải chăng, thậm 
chí được ưu đãi, khuyến mại. Đây cũng là dịp để chúng 
tôi có thêm nhiều cơ hội thưởng thức, tiêu dùng các 
sản phẩm bia cao cấp, thương hiệu lớn mạnh tại địa 
phương. Từ đó, thêm hiểu và tin yêu thương hiệu Việt 
như HABECO…”.

Tham quan gian hàng của HABECO tại Chương 
trình tổng kết 10 năm Cuộc vận động “Người Việt 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tham quan gian hàng của HABECO và đánh giá cao chất lượng các sản phẩm 
Bia Hà Nội
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Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” vào cuối tháng 5 
vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
cũng ghi nhận và đánh giá cao những hoạt động hưởng 
ứng thiết thực của Bia Hà Nội với Cuộc vận động, đặc 
biệt là những nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, 
thiết kế mẫu mã và chiến lược giá thành sản phẩm… Từ 
đó, HABECO giữ vững niềm tin của người tiêu dùng, 
chiếm lĩnh thị trường trong nước, vươn ra thị trường 
quốc tế.

Với những nỗ lực không ngừng, HABECO đã vinh 
dự được Bộ Công Thương tặng Bằng khen về thành 
tích xuất sắc trong công tác tham gia, tổ chức, thực 
hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” 10 năm qua. Không dừng lại ở đó, 
trong suốt cuộc hành trình giữ vững niềm tin và chinh 
phục đông đảo người tiêu dùng, bằng nhiều hoạt động 
tích cực, HABECO còn vinh dự nhận được nhiều giải 
thưởng uy tín khác ở trong nước và quốc tế như: Top 
10 Công ty uy tín ngành Thực phẩm - Đồ uống Việt 
Nam qua nhiều năm; Top 40 Thương hiệu Công ty 
giá trị nhất Việt Nam; Top 10 sản phẩm Thương hiệu 
Việt xuất sắc; Hàng Việt Nam được người tiêu dùng 
yêu thích; Giải thưởng Thương hiệu xuất sắc thế giới 
- Brand Laureate Special Edition World đối với ngành 
hàng Thực phẩm Đồ uống tại Việt Nam... Đây là minh 
chứng rõ nét của HABECO trong quá trình “Gìn giữ 
tinh hoa - Nâng tầm vị thế” và giữ vững lòng tin trong 
lòng đông đảo người tiêu dùng. Từ những thành quả 

này đã góp phần cổ vũ, động viên mạnh mẽ toàn bộ 
hệ thống HABECO tiếp tục nỗ lực hơn nữa trong việc 
phát huy sức mạnh thương hiệu Việt. 

Để tiếp tục nuôi dưỡng phong trào người Việt ưu 
tiên dùng hàng Việt, chinh phục người Việt, HABECO 
xác định trách nhiệm của Doanh nghiệp là tiếp tục 
sản xuất những sản phẩm có chất lượng, bảo vệ sức 
khỏe cộng đồng. Từ đó, nâng cao sức cạnh tranh, dịch 
vụ hậu mãi chu đáo, để đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao của người tiêu dùng. Đặc biệt, trong bối cảnh của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang tác động mạnh 
mẽ đến sự phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi tinh 
thần chủ động và sáng tạo, được biết, cuối quý II/2019, 
HABECO đã bắt tay với FPT triển khai dự án quản 
trị doanh nghiệp tổng thể ERP nhằm từng bước đưa 
Doanh nghiệp hội nhập sâu rộng trong bối cảnh nền 
cách mạng công nghệ số. Đồng thời, HABECO cũng 
cho ra mắt 2 sản phẩm mới Hanoi Bold và Hanoi Light 
với phong cách trẻ trung, hiện đại, đẳng cấp. Từ đó, 
góp phần nâng cao sức mạnh và vị thế của Bia Hà Nội 
trên thị trường. 

Đây cũng chính là việc làm mang tính chiến lược 
của HABECO khi chính thức thay đổi nhận diện mới 
thương hiệu của mình vào tháng 5 vừa qua. Qua đó, 
tiếp tục phát triển với chặng đường mới, đầy thử thách 
nhưng cũng hứa hẹn nhiều vinh quang trên con đường 
giữ vững niềm tin và chinh phục người tiêu dùng

Sản phẩm mới ra mắt thị trường của HABECO vào 6/2019
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lan tỏa văn hóa phát triển bền vững

Trong những năm gần đây, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu kinh tế đáng kể. Một trong những ưu 
tiên chiến lược của Việt Nam là đảm bảo phát triển 
kinh tế song hành với sự bền vững về môi trường và 
bình đẳng về xã hội. HEINEKEN Việt Nam là một 
doanh nghiệp kiên trì và theo theo đuổi mục tiêu “Vì 
Một Việt Nam tốt đẹp hơn”. Do đó, HEINEKEN Việt 
Nam đã toàn tâm toàn ý thực hiện những hành động 
thiết thực, và quan trọng hơn, tạo động lực để khuyến 
khích bên liên quan cùng hành động nhằm chung tay 
thực hiện Chiến lược Quốc gia về Phát triển bền vững 
của Việt Nam.

Lấy phát triển bền vững làm mục tiêu, HEINEKEN 
Việt Nam đã tiên phong và chia sẻ rằng, việc thực 
hiện hiệu quả lộ trình phát triển bền vững tạo tác 
động tích cực cho quốc gia rất cần sự chung tay hợp 
tác của các bên liên quan và cộng đồng doanh nghiệp. 
Vì vậy, Công ty đã chủ động chia sẻ những thực hành 
bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời 
nâng cao nhận thức về phát triển bền vững cho các 
bên liên quan.

Năm 2018, HEINEKEN Việt Nam tài trợ các buổi 
tập huấn về kinh tế tuần hoàn cho trên 20 doanh 
nghiệp vừa và nhỏ, tổ chức huấn luyện về phát triển 
bền vững cho trên 100 nhà cung cấp, đồng thời 
tham gia chia sẻ mô hình phát triển bền vững của 
HEINEKEN Việt Nam tại nhiều diễn đàn, hội nghị 

khác nhau. Công ty cũng tổ chức các chương trình 
nằm trong chiến lược phát triển bền vững như chương 
trình tuyên truyền "Đã uống rượu bia - không lái xe'' 
để xây dựng văn hóa uống có trách nhiệm, Chương 
trình nước sạch cho cộng đồng "Một phút tiết kiệm 
triệu niềm vui" để giải quyết vấn đề khan hiếm nước 
sạch và Chương trình "Đánh thức bản lĩnh hỗ trợ cộng 
đồng” thông qua nhãn hàng Tiger để vận động tái chế 
và giảm lượng chất thải chôn lấp.

Những hoạt động của HEINEKEN Việt Nam đã 
nhận được sự ủng hộ tích cực và chung tay của nhiều 
doanh nghiệp các đối tác kinh doanh. Ông Hoàng Anh 
Dũng, Công ty May mặc Hoàng Nguyễn - một nhà 
cung cấp của HEINEKEN Việt Nam trong nhiều năm 
qua chia sẻ: “HEINEKEN Việt Nam luôn công bằng 
và minh bạch với nhà cung cấp, luôn nhiệt tình chia sẻ 
những sáng kiến phát triển bền vững tuyệt vời. Tôi đã 
vận dụng nhiều sáng kiến hay như Quy tắc bảo vệ bản 
thân, hoạt động bảo vệ nguồn nước và nhiều sáng kiến 
khác để cải tiến các hoạt động phát triển bền vững tại 
Công ty tôi.”

Không ngừng Kiến tạo những giá trị 
bền vững 

Tại buổi giới thiệu Báo cáo Phát triển bền vững 
lần thứ 5 - Kiến tạo các giá trị bền vững vừa qua của 
HEINEKEN Việt Nam đã tiếp tục chia sẻ những giá trị 
tích cực tạo ra cho Con người, Hành tinh và Sự Thịnh 
vượng chung. Trong đó, mục tiêu duy trì sự Thịnh 

HEINEKEN Việt Nam với sự đóng góp 0,91% vào GDP của Việt Nam, cùng 99% phụ 
phẩm, phế phẩm trong sản xuất được tái sử dụng hoặc tái chế nhờ áp dụng mô hình kinh tế 
tuần hoàn. Là doanh nghiệp được phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) xếp 
hạng Doanh nghiệp sản xuất bền vững nhất Việt Nam hai năm liền và là Công ty duy nhất 
nằm trong top 3 ba năm liên tiếp, HEINEKEN Việt Nam chủ động lan tỏa đến các Doanh 
nghiệp cùng thực hành phát triển bền vững.

Tm

hEinEkEn việt nam
LaN TỎa VĂN Hóa PHáT TrIểN BềN VỮNG
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vượng chung của HEINEKEN Việt Nam được hiện 
thực hóa qua việc đóng góp ngân sách và hỗ trợ việc 
làm trong toàn bộ chuỗi giá trị. Năm 2018, HEINEKEN 
Việt Nam tiếp tục đóng góp 0,91 % GDP Việt Nam và 
hỗ trợ 166.000 việc làm. 

Ngoài ra, HEINEKEN Việt Nam cũng cam kết 
sử dụng tối đa nguồn cung ứng nội địa và bền vững. 
Việc nội địa hóa hầu như toàn bộ vật liệu bao bì đã 
giúp Công ty có thể đóng góp nhiều hơn cho nền 
kinh tế địa phương. Ngoài lợi ích kinh tế trực tiếp, 
HEINEKEN Việt Nam còn góp phần phát triển năng 
lực của đối tác thương mại, từ đó giúp cho công 
việc kinh doanh của họ tăng trưởng. Tiêu điểm là 
một Nhà phân phối Trần Thanh Cang ở Tiền Giang 
đã nâng cao được kỹ năng quản lý hoạt động nhờ 
chương trình đào tạo và sự hỗ trợ của HEINEKEN 
Việt Nam từ 2014 đến 2018. Từ đó, doanh thu của 
nhà phân phối này năm 2018 đã tăng gấp 8 lần so với 
4 năm trước đó. 

Trong chuỗi giá trị về gìn giữ hành tinh HEINEKEN 
Việt Nam tiếp tục đưa ra những sáng kiến nổi bật 
trong năm 2018. Nhờ áp dụng mô hình kinh tế toàn 
hoàn, các nhà máy HEINEKEN Việt Nam gần như 
không có chất thải chôn lấp; 98,7% phế phẩm, phụ 

phẩm từ sản xuất bao gồm bã hèm, men thừa và các 
nguyên vật liệu như thủy tinh, giấy bìa, nhôm, nhựa, 
giấy đã được tái sử dụng hoặc tái chế. Áp dụng các 
sáng kiến nhằm nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng 
cả trong các nhà máy cũng như tại khâu kho vận, giúp 
giảm phát thải 2.500 tấn CO2 trong năm 2018 và tiết 
kiệm được 3 triệu USD.

Điều cuối không kém phần quan trọng là 
HEINEKEN Việt Nam tiếp tục đầu tư đáng kể cho các 
hoạt động tuyên truyền uống có trách nhiệm nhằm 
thay đổi nhận thức và cải thiện hành vi của người 
tham gia giao thông, đã lái xe thì không uống rượu 
bia. Những chiến dịch ý nghĩa này đã tiếp cận hơn 30 
triệu người tiêu dùng của bất kể nhãn hiệu nào. 

Ông Leo Evers - Tổng Giám đốc Điều hành 
HEINEKEN Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng, 
Chọn sống xanh hay hành động vì sự phát triển bền 
vững không phải là ý tưởng trừu tượng, lý thuyết. 
Hành trình phát triển bền vững của chúng tôi đã 
minh chứng rõ nét về giá trị hữu hình mà HEINEKEN 
Việt Nam đã và đang tạo ra vì một Việt Nam tốt 
đẹp hơn. Nếu chúng ta tiếp tục tạo ra giá trị bền 
vững thiết thực, chúng ta sẽ có thể đóng góp nhiều  
hơn nữa cho sự phát triển của Việt Nam”

Ông Leo Evers - Tổng giám đốc Điều hành HEINEKEN Việt Nam 
thuyết trình Báo cáo Phát triển bền vững.

Cam kết #Chọn Sống Xanh
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người có nhiều hoài bão
Để dòNg ĐiệN Quê Lúa THái BìNH Tỏa sáNg

Thái Bình những năm đầu thâp niên 90 của thế kỷ trước, lưới điện trên địa bàn tỉnh đang 
xuống cấp trầm trọng, nhưng được sự giúp đỡ của ngành Điện cũng như chính quyền địa 
phương, Công ty Điện lực Thái Bình đã hoàn thành Quy hoạch phát triển lưới điện giai đoạn 
1991-1995 và chỉ sau 4 năm đầu tư đồng bộ, đã có 279/279 xã, 99,5% số hộ dân nông thôn trên 
địa bàn tỉnh có điện lưới quốc gia.

mAi hương

Đúng vào thời điểm này, chàng kỹ sư 
trẻ Nguyễn Văn Tuynh sau 6 năm trải 
nghiệm thực tế tại các Nhà máy Điện 
đạm Hà Bắc và Tua bin khí Tiền Hải đã 

được nhận về công tác tại Công ty Điện lực Thái Bình. 
Với kiến thức chuyên ngành Hệ thống điện đã học, 
khi được bố trí về các Phòng Kỹ thuật, Thiết kế, hay 
Điện nông thôn, Nguyễn Văn Tuynh đều không bỏ lỡ 
thời cơ chịu khó học hỏi những người đi trước, học từ 
đồng nghiệp, để phát huy năng lực bản thân, trau dồi 
kinh nghiệm thực tiễn, rồi qua những lần về địa phương 
công tác, ông thấy thấm thía một điều, “Điện phải đi 
trước một bước” mới giúp cho người dân quê hương 
mình thoát khỏi đói nghèo, từng bước nâng cao chất 
lượng cuộc sống. 

Năm 1999, thực hiện chủ trương tiếp nhận lưới 
điện trung, hạ áp nông thôn, với chức năng được phân 
công, nhất là từ khi được đề bạt là Phó phòng Điện 
nông thôn, rồi Trưởng phòng Thiết kế điện…, Nguyễn 
Văn Tuynh đã cùng với đồng nghiệp trong Công ty 
tích cực đề xuất nhiều phương án, giải pháp, giúp PC 
Thái Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên 
đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu cả nước 
hoàn thành sớm nhất kế hoạch tiếp nhận và quản lý 
lưới điện nông thôn. 

Tuy nhiên, phải từ năm 2011, khi Nguyễn Văn 
Tuynh được bổ nhiệm giữ trọng trách Phó Giám đốc, 
rồi Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình, ông mới càng 
thấy rõ hơn sức ép về nhu cầu sử dụng điện phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của địa phương 
và ông hiểu rằng, muốn kinh doanh hiệu quả thì trước 
hết lưới điện phải được đầu tư mạnh hơn, phải đi trước 
để không còn bị động. Tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ 

của cấp trên và chính quyền địa phương, Giám đốc 
Nguyễn Văn Tuynh đã tập trung sự chỉ đạo, trước hết 
là củng cố hoàn thiện lưới điện. Bằng việc tranh thủ 
nguồn vốn của EVN và huy động từ các tổ chức tín 
dụng, thương mại, Công ty đã đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm, đồng thời thực hiện các bước khảo sát, 
kiểm tra từng địa bàn để có kế hoạch cải tạo, nâng cấp, 
xây dựng mới lưới điện khu vực nông thôn, đảm bảo 
cung cấp đủ điện, an toàn liên tục, phục vụ phát triển 
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đến nay, lưới điện 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã được phát triển đồng 
bộ, với 02 trạm biến áp 220 kV và 09 trạm/18 MBA 
110 kV, tổng công suất đặt là 791 MVA (trong đó 08 
trạm/15 MBA do Công ty quản lý, công suất đặt 640 
MVA và 01 trạm/03 máy, công suất đặt 151 MVA của 
khách hàng), cung cấp điện lưới quốc gia tới 100% số 
xã, thị trấn, với chất lượng điện áp không ngừng được 
nâng cao. Chính từ việc chú trọng hoàn thiện lưới điện 
nên tỷ lệ tổn thất điện năng trên địa bàn tỉnh cũng từng 
bước giảm dần, từ mức 12% (năm 2014), giảm xuống 
còn hơn 6% (năm 2019).

Ông Nguyễn Văn Tuynh - Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

đồnG hành cùnG doanh nGhiệP đồnG hành cùnG doanh nGhiệP

Để từng bước đưa công tác quản lý kinh doanh vào 
nền nếp, nâng cao hiệu quả kinh tế, những năm gần 
đây, Công ty đã xây dựng kế hoạch, đầu tư nhiều thiết 
bị máy móc hiện đại phục vụ cho quá trình quản lý lưới 
điện, đặc biệt là ứng dụng hệ thống công nghệ thông 
tin hiện đại để phục vụ người dân bất kỳ lúc nào, mọi 
lúc mọi nơi một cách thuận tiện nhất. Nổi bật là việc 
đầu tư lắp đặt hệ thống thiết bị điều khiển vận hành 
các trạm biến áp không người trực; ứng dụng công 
nghệ bản đồ GIS; chương trình phần mềm quản lý kỹ 
thuật trên lưới điện; thiết bị điều khiển máy ngắt, đóng 
cắt từ xa; sửa chữa điện bằng công nghệ Hotline… Bên 
cạnh đó, công tác dịch vụ khách hàng được đặc biệt 
chú trọng, trong đó, một loại hình dịch vụ cấp điện mới 
cho khách hàng chỉ cần đăng ký qua điện thoại, hoặc 
email đã nhận được nhiều phản ứng tích cực của người 
dân. Công ty cũng là một trong những đơn vị đầu tiên 
ứng dụng thành công hóa đơn điện tử vào hoạt động 
mua bán điện, nhất là việc triển khai thông báo công 
khai số điện dùng hàng tháng của người dân bằng tin 
nhắn; dịch vụ thu tiền điện qua ngân hàng đã đem lại 
nhiều tiện ích và hiệu quả cho ngành Điện, độ tin cậy 
cao cho khách hàng.

Tuy nhiên, là người đứng đầu đơn vị, Giám đốc 
Nguyễn Văn Tuynh vẫn ngày đêm đau đáu, trăn trở, 
trong giai đoạn xây dựng thị trường bán lẻ điện, làm 
thế nào để mỗi CBCNV ngành Điện phải yêu nghề, 
nâng cao ý thức vì dân phục vụ. Với suy nghĩ ấy, ông 
và Ban Lãnh đạo Công ty đã tập trung các giải pháp, 
nâng cao chất lượng đội ngũ, thay đổi tư duy từ quản 
trị, giao tiếp phục vụ, đến công tác đầu tư nâng cấp 
thiết bị công nghệ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp… 
Theo ông, lưới điện nông thôn Thái Bình vận hành sau 
hàng chục năm “đi trước một bước” đã nhanh xuống 
cấp, giờ là lúc phải đầu tư, nâng cấp, cải tạo, để làm sao 
cho người dân dùng điện thấy “sướng” là hạnh phúc 
của người thợ điện. Nhưng để người dân hài lòng thì 
CBCNV trong Công ty phải yêu nghề, biết hy sinh vì 
nguồn điện quê hương tỏa sáng. Ông vẫn tự hào, công 
nhân ngành Điện thực sự như những người lính thầm 
lặng, họ miệt mài sửa chữa đường dây giữa cái nắng, 
nóng hơn 40 độ không một lời kêu ca, phàn nàn, hay 
chẳng quản đêm hôm mịt mùng, mưa bão để xử lý sự 
cố lưới điện, hình ảnh đó không chỉ là trách nhiệm, mà 
nó còn thể hiện tính chuyên nghiệp mà chính ông và 
Ban Lãnh đạo Công ty qua các thời kỳ đã dày công gây 
dựng suốt hàng chục năm trời. Giờ đây, người dân, hay 
doanh nghiệp có bất kỳ giao dịch nào liên quan đến sử 
dụng điện, thu tiền điện, xử lý sự cố…, đều được các 

nhân viên ngành Điện Thái Bình hướng dẫn tận tình 
chu đáo, mọi yêu cầu đều được giải quyết nhanh chóng 
và thuận tiện. 

Đi lên từ người thợ, lại được từng trải qua nhiều môi 
trường, lĩnh vực công tác khác nhau, Giám đốc Nguyễn 
Văn Tuynh đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm quý 
báu, nên ông mong muốn mỗi CBCNV trong đơn vị 
phải thực sự đoàn kết, đồng thuận; xây dựng phong 
cách làm việc sáng tạo, khoa học; có ý chí phấn đấu 
học hỏi, cầu thị, coi Công ty như ngôi nhà thứ hai của 
mình. Mặc dù bận nhiều công việc, nhưng ông vẫn 
dành thời gian giúp họ hoàn thành các đề tài sáng kiến 
cải tiến; chỉ cho mọi người có thêm các kỹ năng khi tiếp 
xúc với khách hàng là người dân nông thôn; thậm chí 
ông nghiêm khắc phê bình cán bộ đi họp không đúng 
giờ, hay nhắc nhở bộ phận chuyên môn phải làm đúng 
quy định về trình bày một văn bản... Tất cả những điều 
đó đã giúp cho mỗi người trong Công ty trưởng thành 
và hoàn thiện hơn, tạo được không khí đoàn kết, gắn 
bó và hoạt động của đơn vị cũng ngày càng khoa học, 
nền nếp hơn.

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Kiến Xương, Thái 
Bình, trưởng thành trong quân đội, rồi phấn đấu học 
ở trường, ở đời, trở thành người đứng đầu một doanh 
nghiệp lớn ngay chính quê hương, người kỹ sư quê lúa 
Nguyễn Văn Tuynh giờ đây vẫn ngày đêm miệt mài 
với công việc, góp phần quan trọng cho dòng điện 
quê hương tỏa sáng. Ông thực sự xứng đáng với phần 
thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng Ba mà 
Đảng, Nhà nước trao tặng

Công ty Điện lực Thái Bình tổ chức khắc phục nhanh sự cố 
về điện.
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gian Khó Khi mang ánh Sáng Điện về 
vùng biên

Dù đã nhiều lần đi cùng những người thợ điện áo 
cam tới các thôn bản vùng cao, nhưng hiếm có chuyến 
đi nào lại được chúng tôi đón chờ và chuẩn bị lên đường 
với một tâm trạng háo hức, bồn chồn như lần này. Sáng 
tinh mơ ngày 05/6/2019, chúng tôi bắt đầu lên xe khi 
mà thành phố Lào Cai vẫn còn đang ngái ngủ. Chiếc xe 
16 chỗ chở các nhà báo nhanh chóng theo sát đoàn xe 
của những người công nhân Điện lực Bát Xát với đầy 
đủ dụng cụ, thiết bị, vật tư và máy biến áp đi thực hiện 
nhiệm vụ nâng công suất TBA từ 31 kVA lên 100 kVA 
tại địa bàn thôn Sùng Vui, xã Phìn Ngan.

Vượt qua đoạn đường hơn 30 km từ trung tâm thị 
trấn huyện Bát Xát tới Phìn Ngan, tôi cảm nhận được 
đầy đủ sự hiểm trở, gập ghềnh của những cung đường 
đồi núi. Một bên là vách đá dựng đứng, một bên là bờ 
vực chênh vênh với nhiều đoạn đường hẹp chỉ đủ cho 
một chiếc xe đi qua. Nhiều đoạn vướng "ổ voi, ổ gà", 
đá lởm chởm, dốc dựng đứng trơn tuột, nhiều chỗ có 
cây rừng ngã đổ chắn ngang đường khiến chúng tôi 
phải luôn hỗ trợ nhau mới có thể cùng vượt qua được.

Anh Nguyễn Lý Lăng - Đội trưởng Đội Quản lý 
Tổng hợp số 1, Điện lực Bát Xát, Công ty Điện lực Lào 
Cai chia sẻ: "Vào mùa nắng nóng, đường núi thế này 
vẫn là dễ đi vì còn có thể sử dụng phương tiện để di 
chuyển. Gian khổ nhất là khi vào mùa mưa bão, với địa 
hình hiểm trở, bão quật đổ cây cối và sạt lở đất bất cứ 
lúc nào. Những lúc như thế, anh em trong Đội buộc 
phải đi bộ, mang theo bánh mì, cơm nắm và nước uống 
vì quanh Phìn Ngan không có quán xá gì, thậm chí nhà 
dân dọc tuyến đường cũng không có. Chỉ 30 km đường 
thôi, nhưng nhiều khi anh em phải đi mất cả ngày mới 
vào tới nơi. Gian khổ là thế, nhưng bất kể ngày hay 
đêm, nắng nóng hay băng giá và cả khi trời mưa bão, 
bất cứ lúc nào bà con nơi vùng núi này gọi báo sự cố 

về điện thì Đội Quản lý Tổng hợp số 1, thuộc Điện lực 
Bát Xát sẽ ngay lập tức lên đường để sửa chữa điện một 
cách nhanh nhất".

Kể thêm về những ngày đầu gian khó khi ngành 
Điện Lào Cai đưa lưới điện quốc gia về các thôn bản 
thuộc xã Phìn Ngan, anh Nguyễn Lý Lăng bồi hồi nhớ 
lại: "Giai đoạn trước 2007, đường vào các thôn bản 
thuộc Phìn Ngan cực kỳ khó khăn nên Điện lực Bát Xát 
không thể đưa máy móc và phương tiện vào sâu trong 
địa bàn. Toàn bộ nguyên vật liệu phục vụ cho thi công 
và vật tư, trang thiết bị của ngành Điện đều phải khiêng 
vác theo cách thủ công nhất. Ngày ngày, bất kể mưa 
rừng hay nắng nóng, hàng trăm công nhân ngành Điện 
cùng những người dân tộc Dao tại địa phương cứ lầm 
lũi, gùi trên lưng từng địu cát, sỏi, xi măng và dùng tời 
để kéo cột điện vào từng thôn bản. Chỉ bằng cách thô 
sơ thế thôi mà tổng cộng đã có gần một nghìn cột điện 
lớn nhỏ và hàng trăm tấn nguyên vật liệu đã băng qua 
rừng có mặt tại các vị trí cần phải dựng cột". 

Vận chuyển đã khó nhưng thi công lại còn gian nan 
hơn nhiều. Toàn bộ từ khâu tạo mặt bằng, đào hố móng, 

Những ngày đầu tháng Sáu, đoàn nhà báo chúng tôi có dịp tới thăm xã Phìn Ngan, một trong 
những địa bàn vùng sâu, vùng xa và là vùng biên giới thuộc huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Đến 
Phìn Ngan hôm nay, chúng tôi ngỡ ngàng khi thấy ánh điện được thắp sáng tại các thôn bản, 
những máy móc phục vụ nông nghiệp của người dân chạy ro ro ngày đêm không nghỉ.

ngành điện lào Cai

Tuấn Anh

thắp sáng vùng biên cương

Hành trình kéo điện tới xã Phìn Ngan của những người thợ 
điện Lào Cai
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đổ bê tông, kéo cột và dây điện về nhà dân đều được 
thực hiện bằng sức người. Đặc biệt, có thời điểm dựng 
cột vào mùa khô nên nước lại càng khan hiếm, anh em 
công nhân buộc phải đi tìm đến các khe suối, hứng từng 
phuy nước về đổ bê tông và dùng cho sinh hoạt. Cuối 
năm 2007, khi các thôn bản của Phìn Ngan được đóng 
điện quốc gia, những người trực tiếp tham gia thi công 
mới dám tin vào sự thành công của con đường mang ánh 
điện tới các thôn bản xa xôi này. Có điện lưới quốc gia 
- điều mà trước đây bất cứ người dân nào cũng chỉ nghĩ 
đó là một giấc mơ khó trở thành hiện thực. 

cuộc Sống người dân Khởi Sắc Khi có 
Điện

Xã Phìn Ngan hiện có trên 600 hộ dân sinh sống 
với hơn 2.500 nhân khẩu, trong đó, 100% người dân là 
người dân tộc Dao. Ngày điện về với các thôn bản, tất 
cả người dân trong xã như vỡ òa trong niềm vui sướng, 
bởi ước mong có điện từ bao đời nay đã trở thành hiện 
thực. Điện không những làm thay đổi đời sống tinh 
thần của người dân mà đã mở ra biết bao hy vọng, xóa 
đi cái đói, cái nghèo đã từng đeo bám biết bao thế thế 
hệ người dân nơi đây. Ông Tẩn Duần Tị, thôn Sùng Vui 
nhớ lại: "Trước đây, khi chưa có điện, người dân chúng 
tôi không biết xem tivi là gì, thiếu thông tin lắm. Đêm 
đến, ánh sáng không có nên con cái cũng không học 
hành gì được. Từ ngày có điện lưới quốc gia về thôn, tôi 
và bà con nơi đây vui sướng lắm. Nhà nào cũng có điện 
thắp sáng để phục vụ sinh hoạt và có tiếng tivi râm ran 
trong nhà để nắm bắt thêm thông tin".

Còn chị Tẩn Khờ Mẩy, thôn Sải Duần hồ hởi chia 
sẻ: "Từ khi có điện, gia đình tôi đã cố gắng mua một 
máy xay xát để phục vụ cho việc phát triển chăn nuôi. 
Có máy xay xát, gia đình đã giảm được nhiều sức lao 
động. Như trước đây, muốn xát gạo, xát ngô thì gia 
đình phải giã bằng tay, tốn rất nhiều công sức. Khi có 
máy xát điện rồi, nhà tôi đã nuôi thêm được nhiều gia 
súc, gia cầm để bán và đã thoát được cái nghèo".

Điện về đã giúp Phìn Ngan "thay da đổi thịt". Ông 
Tần Láo Tả - Chủ tịch UBND xã Phìn Ngan không giấu 
nổi niềm vui và cho biết: "Từ khi có điện lưới quốc gia, 
đời sống của người dân nơi đây đã từng bước được nâng 
cao. Bà con được tiếp cận các thông tin truyền thông tốt 
hơn cũng như có điện phục vụ sản xuất. Có thể nói, từ 
lúc có điện lưới về, địa phương đã thực sự thoát nghèo. 
Hiện nay, trên địa bàn có nhiều mô hình kinh tế chăn 
nuôi, xay xát, sản xuất gạch không nung được hưởng lợi 
từ điện, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ dân". 

Chia tay Phìn Ngan, chúng tôi hiểu rằng, để đưa được 
dòng điện về với bà con các dân tộc nơi đây thì những 

người thợ điện phải đối mặt với biết bao khó khăn, vất 
vả và nếu không có tình yêu nghề thực sự cũng như tinh 
thần trách nhiệm cao thì chắc chắn không bám trụ được 
với công việc này. Đáng nói hơn, đó là từ câu chuyện 
đưa điện về vùng cao, càng thấy được trách nhiệm của 
ngành Điện với xã hội, với cộng đồng, điều mà bấy lâu 
nay không phải ai cũng hiểu được

Chuẩn bị vật tư, thiết bị trước khi sửa chữa đường dây

Do đường xấu, công nhân Điện lực Bát Xát phải đi bộ vào 
thôn Sùng Vui để xử lý sự cố lưới điện
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tạo động lựC Cho nhân viên, giảm áp lựC trong Công việC

mộT TroNg NHữNg giải pHáp NHằm NâNg cao 
Hiệu Quả côNg Tác aN ToàN Lao ĐộNg Tại EVNNpc

Từ năm 2015 trở về trước, tình hình tai 
nạn lao động (TNLĐ) tại Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc (EVNNPC) diễn biến 
rất phức tạp, mỗi năm có hàng chục vụ 

TNLĐ, làm bị thương và tử vong hàng chục người lao 
động (Năm 2013 là 14 vụ, năm 2014 là 10 vụ, năm 2015 
là 13 vụ). Nhìn vào biểu đồ dưới đây có thể thấy mức 
độ các vụ TNLĐ từ năm 2009 đến 2015 thực sự đáng 
phải suy nghĩ (Hình 1).

Một doanh nghiệp mà mỗi năm số người bị tai 
nạn lao động ngày càng tăng thì sẽ ảnh hưởng rất lớn 
đến uy tín của doanh nghiệp, năng suất lao động giảm, 
người lao động không yên tâm cống hiến, hiệu quả kinh 
doanh không cao. Có 3 nguyên nhân cơ bản là, người 
lao động biết nhưng cố tình làm bừa, ẩu, làm sai quy 
trình, quy định; người lao động không biết dẫn tới làm 
sai quy trình, quy định; người sử dụng lao động không 
thực sự quan tâm đến ATLĐ, trang thiết bị an toàn bảo 
vệ cá nhân trang bị thiếu, chưa thuận tiện…

Hiện nay EVNNPC đang hoạt động SXKD tại 27 
tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra (không có Hà Nội) với 
số lượng khoảng 10,5 triệu khách hàng, cùng với địa 
bàn quản lý rộng lớn, địa hình phức tạp, khối lượng 

quản lý vận hành, khối lượng công việc hàng ngày lớn, 
năm sau tăng hơn năm trước khoảng hơn 40%. Đây là 
áp lực không nhỏ đối với CBCNV tại EVNNPC và là 
một trong những nguyên nhân khiến cho mức độ căng 
thẳng và chán nản của nhân viên tăng cao.

tạo Động lực cho nhân viên thông Qua 
nhu cầu vật chất và tinh thần

Trong quá trình lao động, để bù đắp sức lao động 
bị hao phí, con người nảy sinh các nhu cầu, các nhu 
cầu này chia làm 2 loại: Vật chất và tinh thần. Nhu 
cầu vật chất hay tinh thần càng cao thì động lực 
càng lớn.

Do vậy, cần động viên kịp thời người lao động 
khi thực hiện công việc trong môi trường khắc nghiệt 
để đảm bảo rằng, sức khỏe của người lao động luôn 
được quan tâm và đặt lên hàng đầu. Người lao động 
được quan tâm chăm sóc sức khỏe, được khám sức 
khỏe định kỳ, thực hiện điều dưỡng, phục hồi sức 
khỏe theo quy định; Tổ chức các buổi tọa đàm với 
các chuyên gia hàng đầu về các lĩnh vực như tâm lý 
sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp; Được huấn 
luyện nâng cao trình độ, nghiệp vụ an toàn, kỹ năng 
đánh giá rủi ro. Được trang bị đầy đủ trang thiết 
bị BHLĐ với chất lượng cao, thuận tiện cho người 

Biểu đồ tình hình tai nạn lao động từ năm 2009 đến 2015

Biểu đồ khối lượng công việc giai đoạn từ năm 2016 đến 2018

mAi QuAng hùng
Trưởng ban an toàn EVnnPc
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sử dụng. Trang bị quy trình, quy định, văn bản… về 
ATVSLĐ. Từ đó, người lao động cảm thấy được tin 
tưởng, tôn trọng, tự tin, biết cách giải tỏa các áp lực 
trong công việc, động lực để làm việc đảm bảo quy 
định về ATLĐ được nâng cao.

Đi cùng với đó là cần nâng cao chất lượng xét 
khen thưởng an toàn điện, việc xét thưởng phải được 
thực hiện công bằng, minh bạch, người làm tốt được 
xét thưởng nhiều hơn, người vi phạm tùy mức độ xét 
thưởng ít hơn hoặc cắt thưởng; Có chế độ phụ cấp 
nội bộ cho các chức danh trong PCT, LCT: CHTT, 
GSATĐ, LĐCV, tạo ra sự công bằng giữa trách nhiệm 
và quyền lợi, khiến người lao động toàn tâm toàn ý 
thực hiện công việc, chức danh được giao trong công 
tác ATVSLĐ.

cần có những giải pháp Để tạo Động 
lực và hiệu Quả công tác cho nhân viên

Với nhiều doanh nghiệp nhà nước, không gian làm 
việc đa phần là giống nhau và không có độ mở, dẫn tới 
người lao động sống trong không gian như vậy sẽ cảm 
thấy không thoải mái và không phát huy được tính sáng 
tạo. Việc sắp xếp văn phòng làm việc đảm bảo không 
gian chung phải sạch sẽ, thoáng khí và đủ ánh sáng. 
Cây xanh và hoa cũng được sử dụng để tạo không gian 
thoải mái, tươi mới, thúc đẩy tinh thần mỗi ngày cho 
nhân viên. Treo những khẩu hiệu mang tính chất tuyên 
truyền mạnh mẽ, chuyên nghiệp trong văn phòng làm 
việc là một trong những cách để truyền cảm hứng tốt 
nhất trong công việc đối với nhân viên.

Tạo động lực cho nhân viên bằng cách gắn kết các 
quan hệ giữa nhân viên với nhau như: Tổ chức những 
buổi sinh nhật hay những bữa ăn trưa vui vẻ. Từ những 
hoạt động tập thể như vậy sẽ tạo sự gần gũi thân tình, 
những tâm tư tình cảm hoàn cảnh của mỗi người sẽ 
được chia sẻ nhiều hơn, qua đó kết nối, hợp tác giữa 
các tập thể, cá nhân với nhau, xây dựng được mối quan 
hệ bền vững và lâu dài hơn.

Người lãnh đạo phải có sự minh bạch trong công 
việc, biết khuyến khích nhân viên bày tỏ quan điểm của 
mình, để họ trao đổi và đề xuất những sáng kiến việc 
làm tốt cho bản thân và đơn vị. Bên cạnh đó, cần tăng 
cường công tác đối thoại để được lắng nghe, để hiểu 
được những tâm tư của từng nhân viên, tạo ra một bầu 
không khí thân thiện trong tổ chức, động viên khích lệ 
kịp thời nhằm giúp cho nhân viên có thể đề xuất các 
kiến nghị mà họ nghĩ là cần thiết.

Tạo động lực cho nhân viên bằng cách cần phải cho 
họ thấy mình được lãnh đạo tin tưởng sẽ là một trong 

những động lực lớn nhất của nhân viên, giúp họ tự chủ 
trong công việc. Sự tự chủ trong công việc vừa là áp 
lực, cũng vừa là cơ hội để nhân viên được thỏa mãn sự 
sáng tạo, sự đam mê, chứng minh năng lực bản thân 
dám chịu trách nhiệm với hành động, thúc đẩy nhân 
viên làm việc có hiệu quả.

Tình hình TNLĐ và hiệu quả quản lý ATLĐ từ năm 2015 đến 2018

10 NGUYêN TắC SAU 
Để TạO ĐộNG LựC CHO NHÂN VIêN

1. Khen ngợi nhân viên về hiệu quả làm việc tốt khi họ 
hoàn thành nhiệm vụ.

2. Nếu cấp dưới trở nên buồn chán với công việc hiện 
tại, hãy giúp họ tìm ra các lối đi mới, hướng đến một sự 
thỏa mãn cao hơn. Nếu có thể, hãy cân nhắc việc thăng 
chức họ dựa trên những cấp bậc thành tựu đã đạt được.

3. Nói rõ những mong đợi của lãnh đạo về các kết quả 
công việc.

4. Đảm bảo rằng công việc thường nhật của nhân viên 
gắn liền với nhiều nhiệm vụ khác nhau.

5. Làm cho mọi nhân viên thấy được tác động công việc 
của từng người đối với toàn bộ hoạt động của doanh 
nghiệp hoặc phần việc của những người xung quanh.

6. Cho nhân viên một cảm giác rằng phận sự của họ ý 
nghĩa ra sao.

7. Luôn luôn đưa ra ý kiến phản hồi và nhận xét cho 
nhân viên, cả tích cực lẫn tiêu cực.

8.  Cho phép một cấp độ tự quản vừa phải đối với nhân 
viên dựa trên những thành tựu họ đạt được.

9. Gia tăng cả chiều rộng lẫn chiều sâu đối với công việc 
mà người nhân viên đang làm.

10. Mang đến cho mọi nhân viên các cơ hội thành công 
ngang nhau.
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Gian khổ có lẽ là hai từ miêu tả được đầy đủ nhất về nỗi vất vả, nhọc nhằn và cả sự hiểm 
nguy trong công việc của những người thợ điện. Bất kể ngày hay đêm, nắng cũng như mưa, 
cả khi gió giông bão tố mịt mùng, họ vẫn luôn trong tâm thế sẵn sàng nhận lệnh. Chỉ cần 
chuông điện thoại réo lên báo mất điện là các anh lại nhanh chóng lên đường, vượt mọi khó 
khăn, khắc phục sự cố một cách nhanh nhất để nối thông dòng điện phục vụ sản xuất, sinh 
hoạt cho người dân.

Tuấn Anh

một ngày theo chân
 người thợ điện nơi đảo xa

Một ngày đầu tháng 7, đoàn nhà báo 
chúng tôi có dịp ra đảo Cô Tô, một 
huyện của tỉnh Quảng Ninh. Vốn 
đã quen nhau từ trước và cũng 

muốn hiểu thêm về công việc của người thợ điện nơi 
đây nên chúng tôi hẹn anh Nguyễn Thế Phương - 
Công nhân Đội quản lý điện, đường dây và trạm biến 
áp số 2, thuộc Điện lực Vân Đồn (Công ty Điện lực 
Quảng Ninh) gặp nhau trò chuyện. Ấy vậy mà, ly 
nước vừa mới bưng ra vẫn chưa kịp nhấp môi, thì 
tiếng chuông điện thoại của anh réo rắt. Đầu dây bên 
kia: "Bão số 2 dự báo sẽ đi qua Cô Tô, 100% anh em 
trong đội phải tăng cường lực lượng tham gia ứng trực 
và đi kiểm tra các vị trí xung yếu trước khi bão đổ bộ. 
Khẩn trương nhé!".

Nhận được lệnh từ cơ quan, anh Phương tiu nghỉu: 
"Bạn thông cảm! Nghề thợ điện của mình là thế đấy! 
Mình phải lên đường rồi. Mà nếu có thể thì mời bạn đi 
cùng anh em thợ điện một lần cho biết…".

Thế là hành trình theo chân những người thợ điện 
áo cam trên huyện đảo Cô Tô của tôi bắt đầu. Nhiệm 
vụ cấp bách mà Điện lực Vân Đồn giao cho Đội quản 
lý điện, đường dây và trạm biến áp số 2 là: Tổ chức 
kiểm tra ngay sứ cách điện tại các đường dây và trạm 
biến áp xem có bị nứt vỡ, hoặc đường dây có bị bong 
tróc hay không; hành lang đường dây trung thế có bị 
cây cối xâm lấn và đảm bảo an toàn không… Nếu vị trí 
nào có nguy cơ mất an toàn lưới điện thì đơn vị phải 
lập phương án tổ chức thi công khắc phục ngay trước 
khi bão đổ bộ vào.

Rất khẩn trương, tôi và các anh tất tả phóng xe máy 
tới các vị trí xung yếu cần phải kiểm tra. Trên đường đi, 
trời đã bắt đầu chuyển mưa, kèm theo gió ào ạt, phải 
ghé sát tai mới nghe được các anh kể về cuộc sống, 
công việc, cũng như được chứng kiến những nỗi vất vả, 
nhọc nhằn của người thợ điện, tôi mới hiểu thêm rằng: 
Đối với người thợ sửa chữa đường dây thì chỉ có trách 
nhiệm không thôi là chưa đủ, mà thêm vào đó còn phải 
có lòng say nghề, tình yêu và sự hy sinh thầm lặng với 
nghề. Nhìn những người thợ điện trên hòn đảo tiền 
tiêu của Tổ quốc với khuôn mặt rám nắng, đôi bàn tay 
chai sần, từng dòng mồ hôi lăn dài trên má vì công việc 
và những bộ quần áo cam bạc màu theo thời gian, tất 
cả những hình ảnh đó cũng chỉ bởi một lẽ rất giản đơn 

Kiểm tra TBA tại vị trí CT07, nơi tiếp nhận lưới điện từ đất liền 
ra huyện đảo Cô Tô trước khi bão đổ bộ
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Đội quản lý điện, đường dây và trạm biến áp số 2 phát quang hành lang tuyến tại TBA 22 kV và các vị trí cột trên xã đảo 
Thanh Lân

là vì sự an toàn, thông suốt và bình yên của dòng điện 
để phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân.

Nhớ lại những lần trực bão, anh Nguyễn Thế 
Phương không khỏi bồi hồi: "Đã 14 năm làm nghề thợ 
điện, nhưng cứ đến mùa mưa bão, anh em chúng tôi lại 
phải ứng trực 24/24 giờ, với 100% quân số. Đồng thời, 
phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị, phương tiện, lương 
thực, thực phẩm để chống bão. Vậy mà, có những đêm, 
bụng đói cồn cào và lạnh tái tê vì mưa rét… Còn chuyện 
ăn mì tôm sống, bánh mì khô khi trực bão là quá bình 
thường. Điển hình như năm 2006, một cơn bão đổ bộ 
vào huyện đảo đã gây ra sự cố đường dây 35 kV - 372, 
nhánh 688, gây mất điện ba ngày liền. Ngay sau khi 
nắm bắt được thông tin, tâm trạng mọi người đứng ngồi 
không yên. Nửa đêm, khi trời vừa ngớt gió nhưng mưa 
vẫn xối xả, tất cả anh em phải chia nhau ra từng nhóm 
để đi sửa chữa. Gian nan, vất vả là vậy nhưng rất đỗi tự 
hào. Bởi mỗi khi xử lý xong sự cố, những tiếng hò reo 
phát ra từ mọi nhà "A, có điện rồi, có điện rồi" lại làm 
cho chúng tôi ấm lòng”.

Nhiệm vụ của người thợ điện ở đâu cũng vậy. Thế 
nhưng, tình cảm của người dân dành cho ngành Điện 
thì mỗi vùng lại có một cách thể hiện sự cảm thông và 
sẻ chia khác nhau. “Càng ở những vùng khó khăn, bà 
con càng sống tình cảm và quý mến thợ điện. Họ coi 
chúng tôi như con cái trong nhà vậy. Lúc đi làm thiếu 
nhân lực mang vác vật tư, bà con đều xúm lại giúp đỡ. 
Đôi khi nhỡ bữa được bà con nấu cơm cho ăn, lạnh rét 
thì được người dân cho mượn áo mặc... Tôi còn nhớ, 
tại nhiều điểm trên đảo, để lắp đặt một trạm biến áp 
mới thì người công nhân phải đưa được máy biến áp và 

vật tư thiết bị lên núi cao. Trong khi, phương tiện, máy 
móc lại thiếu thốn. Anh em thì không đủ người. Vậy 
là bà con lại tận tình giúp đỡ, cùng nhau gùi lưng cõng 
máy biến áp lên đồi cùng ngành Điện. Mệt nhọc là vậy 
nhưng được người dân giúp đỡ thì ai cũng thấy cảm 
động và yêu nghề hơn”, anh Phương trải lòng thêm.

"Nhiệt tình, chân thành và trách nhiệm", đó là 
những cảm nhận của bà Nguyễn Thị Thu và các hộ dân 
tại khu 4, trị trấn Cô Tô khi chia sẻ với phóng viên về 
những người công nhân thợ điện nơi huyện đảo này. Bà 
bảo: “Chất lượng điện trên đảo bây giờ tốt lắm, không 
mấy khi bị mất điện cả. Tuy nhiên, do thời tiết nắng 
nóng, giông lốc, sét đánh nên đôi khi lưới điện vẫn xảy 
ra sự cố. Nhiều hôm, tôi thấy anh em thợ điện phải 
làm suốt đêm đến sáng, rồi quá cả trưa mà bữa ăn chỉ 
vỏn vẹn có chút cơm nắm, muối vừng được đóng trong 
hộp. Thương các chú ấy lắm nhưng tôi chẳng thể giúp 
gì được, chỉ có chút đồ ăn nguội, cốc nước trắng ra mời 
và động viên anh em cố gắng sửa chữa để giúp dân có 
điện trở lại”. 

Một ngày theo chân những người thợ điện nơi 
huyện đảo Cô Tô dường như như trôi nhanh. Câu 
chuyện giữa tôi với các anh tưởng chừng không có hồi 
kết nhưng thời gian nán lại nơi đây với tôi không còn. 
Tạm biệt các anh, tôi nhớ mãi trong tâm trí những hình 
ảnh của người thợ điện trằn mình ngày đêm trong cái 
thời tiết khắc nghiệt để giữ bình yên cho dòng điện. 
Thế nên dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào, người thợ 
điện vẫn được ví như những người lính giữa thời bình, 
chẳng ngại khó, ngại khổ đương đầu với mọi thử thách 
vì dòng điện tỏa sáng
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Mùa hè năm nay, miền Bắc đã trải qua nhiều đợt nắng nóng kỷ lục và Hải Phòng cũng 
không ngoại lệ. Để không xảy ra sự cố mất điện nhất là trong những ngày nắng nóng, 
CBCNV Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng (PC Hải Phòng) với tinh thần chủ 
động, luôn trong tư thế sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đảm bảo cấp điện liên tục cho 
người dân.

hoA nguyễn

pC hải phòng:
Tập TruNg NHiều giải pHáp Đảm Bảo 

ĐiệN ổN ĐịNH mùa NắNg NóNg

Hải Phòng hiện đang nằm trong tam giác 
phát triển kinh tế động lực, cửa ngõ 
chính xuất khẩu hàng hóa của miền Bắc, 
nơi đây thu hút nhiều nhà đầu tư trong 

và ngoài nước nhờ ưu thế thuận lợi về giao thông, đồng 
thời sở hữu hạ tầng công nghiệp đồng bộ. 

Có một thực tế là, công nghiệp càng phát triển sẽ 
kéo theo nhu cầu sử dụng điện trong sản xuất, kinh 
doanh càng lớn. Cụ thể: Tổ hợp nhà máy sản xuất ô tô 
Vinfast thuộc Tập đoàn Vingroup trong tháng 8/2018 
cần 11,4 MVA; tháng 3/2019 cần 51,9 MVA và dự kiến 
tháng 3/2020 cần gần 100 MVA. Tổng nhu cầu điện của 
Công ty TNHH Mặt Trời Cát Bà trên 02 đảo Cát Hải 
và Cát Bà năm 2019 cần 8 MVA; năm 2020 cần thêm 
7 MVA để đưa tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long vào 
vận hành. Tại một số địa bàn khác của Hải Phòng, như 
KCN Tràng Duệ, sự gia tăng nhanh chóng của các dự 
án đầu tư mà nổi bật là các nhà máy LG Display, LG 
Innotek… cũng kéo theo nhu cầu rất lớn về điện. Theo 
số liệu kinh doanh từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
thì Hải Phòng hiện là một trong bốn địa phương có 
mức tăng trưởng điện cao nhất các tỉnh phía Bắc (trừ 
Hà Nội).

Bên cạnh việc đáp ứng nhu cầu của các phụ tải lớn, 
thì lưới điện khu vực dân sinh cũng luôn trong tình 
trạng phải nâng cấp, chống quá tải vì nhu cầu dùng 
điện tăng cao, đặc biệt trong những ngày thời tiết nắng 
nóng lên đến 39 - 40 độ C, mới càng thấy “thấm” hơn 
nỗi khổ nếu thiếu điện. Điện được coi như một “vị 
cứu tinh” giúp vận hành các thiết bị làm mát như điều 

hòa, quạt, tủ lạnh… để phục vụ đời sống, sinh hoạt cho 
người dân. Thời tiết càng oi nóng thì nhu cầu sử dụng 
các thiết bị tiêu hao điện năng càng tăng cao. Theo 
thống kê của PC Hải Phòng, sản lượng điện nhận trên 
hệ thống trong những ngày nắng nóng tăng gấp 1,3 lần 
ngày thường. Đặc biệt, trong ngày 20/5 là ngày nắng 
nóng đỉnh điểm của đợt nóng đầu mùa năm 2019, sản 
lượng điện nhận đầu nguồn toàn thành phố đạt mức kỷ 
lục mới là 22,3 triệu kWh/ngày.

Trước thực trạng lưới điện có nguy cơ quá tải cục 
bộ, Công ty đã chủ động xây dựng phương án vận hành 
hệ thống điện khu vực Hải Phòng, đảm bảo không để 

PC Hải Phòng tuyên truyền tiết kiệm điện cho người dân
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quá tải đường dây trung thế và các TBA 110 kV. Song 
song với đó Công ty cũng thực hiện nâng công suất 
chống quá tải cho các TBA phân phối, luân chuyển 
máy biến áp đề phòng sự cố, thay mới và đóng điện 
nhiều máy biến áp mới. Theo Quy hoạch đã được phê 
duyệt thì giai đoạn 2016 - 2025, ngành điện Hải Phòng 
sẽ đầu tư xây dựng mới 4 trạm biến áp 220/110 kV và 
cải tạo nâng công suất 6 trạm biến áp 220/110 kV, với 
tổng số công suất được tăng thêm là 2.375 MVA. Đồng 
thời, xây dựng mới 88 km đường dây 220 kV. Đối với hệ 
thống lưới điện 110 kV, xây dựng mới 32 trạm biến áp 
và cải tạo, mở rộng, nâng cấp 27 trạm biến áp với tổng 
công suất tăng thêm là gần 2.460 MVA; xây dựng mới 
416 km đường dây 110 kV,…

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Hưởng - 
Phó Giám đốc PC Hải Phòng cho biết: “Để đảm bảo 
an toàn lưới điện cho mùa nắng nóng năm nay, ngay 
từ những cuối quý I/2019, chúng tôi đã tổ chức kiểm 
tra công tác chuẩn bị điện phục vụ tại tất cả các đơn 
vị trực thuộc. Bên cạnh đó, Công ty cũng ngừng toàn 
bộ công việc sửa chữa (trừ xử lý sự cố) vào những 
ngày nắng nóng; cử cán bộ, công nhân trực thường 
xuyên, liên tục 24/24h để giải quyết tình trạng quá 
tải cục bộ vào những giờ cao điểm; hạn chế cắt điện, 
tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và sản xuất của 
nhân dân”.

Ngoài việc lập phương án bảo đảm lưới điện vận 
hành ổn định trong những ngày nắng nóng cao điểm, 
các ngày lễ, Công ty đã bố trí máy phát điện cùng 
thiết bị tự động đổi nguồn lưu động trạm biến áp di 
động, đồng thời tăng cường vật tư thiết bị và nguồn 
cấp điện dự phòng, sẵn sàng ứng cứu cho các phụ tải 
quan trọng.

Tại một số điện lực trực thuộc, để chống quá tải, 
hệ thống lưới điện cũng được đầu tư, cải tạo, nâng 
cấp. Cụ thể trong tháng 01/2019, Công ty đã tiến hành 
cải tạo và nâng công suất TBA Sông Rực (huyện Thủy 
Nguyên) lên 560 kVA, đồng bộ với lưới điện 22 kV. Tại 
huyện Kiến An, Công ty đã đẩy nhanh đầu tư dự án cải 
tạo lưới điện 6kV sang vận hành 22 kV, cấy thêm trên 
30 TBA phân phối để san tải sang các TBA lân cận bị 
quá tải và lập kế hoạch, lên phương án thực hiện thi 
công hoán đổi nội bộ nâng công suất được 11 MBA; 
Bổ sung hơn 4.000 mét cáp vặn xoắn các loại để chống 
quá tải dây dẫn trên đường trục hạ thế… Đồng thời, khi 
phát hiện cáp xuất tuyến thuộc lộ 1 bị nóng tại TBA 
Cẩm Xuân (công suất 630 kVA-35/0,4 kV) của huyện 
Kiến Thụy, Công ty đã tiến hành thay 208 mét cáp vặn 

xoắn 4x70 bằng cáp vặn xoắn 4x120 để giúp tăng tiết 
diện cáp nâng công suất chịu tải điện...

Ngoài ra, để sử dụng điện hợp lý, tiết kiệm trong 
các tháng nắng nóng mùa hè, PC Hải Phòng khuyến 
cáo các khách hàng thực hiện một số giải pháp tiết 
kiệm điện như: Thay đổi thói quen tắt đèn, quạt hoặc 
điều hòa trong nhà khi không có nhu cầu sử dụng; 
Dùng máy điều hòa ở độ làm mát vừa phải (chênh 
lệch so với nhiệt độ ngoài trời khoảng từ 3 - 5 độ C), 
sự ít chênh lệch nhiệt độ giữa bên trong và bên ngoài 
sẽ giúp tiết kiệm nhiều điện năng. Bên cạnh đó, nên 
lựa chọn các thiết bị khác có dãn nhán tiết kiệm năng 
lượng và phù hợp với nhu cầu sử dụng của khách 
hàng. Tận dụng các nguồn ánh sáng tự nhiên, gió 
trời, năng lượng tự nhiên thay cho các thiết bị điện 
thông thường…

Với những giải pháp đồng bộ và sự nỗ lực của Công 
ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng cùng việc chung 
tay sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả từ phía khách hàng 
đã đóng vai trò quan trọng để chống quá tải, giảm bớt 
“sức nóng” cho hệ thống lưới điện. Qua đó, góp phần 
giúp ngành điện Hải Phòng thực hiện tốt công tác quản 
lý và vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả, nâng cao 
chất lượng cung cấp điện cho khách hàng

Công nhân PC Hải Phòng sửa chữa điện phục vụ chống 
quá tải
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khởi nghiệp thành Công

NHờ sự Đam mê Bia Hơi Hà Nội
Trong số rất nhiều đồ uống giải khát đất Hà Thành thì bia hơi Hà Nội là thức uống luôn được 
người tiêu dùng ưa chuộng và nổi trội hơn cả. Đi đến đâu, dù là ngóc ngách nơi nội đô đến 
những địa điểm rộng thoáng nơi ngoại thành, ai cũng có thể dễ dàng tìm thấy những nhà 
hàng bia hơi Hà Nội để nghỉ chân và tận hưởng những giây phút thư thái với vại bia thơm 
ngon, mát lạnh. Trong những ngày Hè oi ả này, chẳng mấy tốn kém, chỉ khoảng 100 nghìn 
đồng, bạn đã có thể mời người bạn “tâm giao” uống vài cốc bia hơi với chút đồ nhắm dân dã 
và hàn huyên với nhau. 

hà Đăng

Điều thú vị là, trong số những quán bia 
hơi Hà Nội giản dị như thế, bạn vẫn có 
thể tìm được một số quán ít ỏi với sản 
phẩm vừa chất lượng, vừa giá “mềm” 

hơn cả giá bình dân thông thường mà không gian không 
kém phần thi vị để giải nhiệt ngày hè. Cách trung tâm 
Bờ Hồ, Hà Nội không xa, chúng tôi đã có dịp khám 
phá một Nhà hàng Bia hơi Hà Nội có những “tiêu chí” 
đặc biệt này. Đó là Nhà hàng 54 Ngọc Lâm - cái tên 
cũng là địa chỉ số nhà và con phố thuộc quận Long 
Biên, Hà Nội.

Bình thường, mỗi cốc bia hơi Hà Nội có giá 10 - 
12.000 đồng nhưng đến với Nhà hàng Bia hơi Hà Nội 54 
Ngọc Lâm, giá chỉ có 8.000 đồng/cốc. Tuy giá “mềm” 
là vậy nhưng chất lượng bia hơi và phong cách phục vụ 
vẫn là tiêu chí hàng đầu để Nhà hàng hút và giữ khách.

Anh Đào Công Tuấn - Chủ nhà hàng 54 Ngọc Lâm 
cho biết: “Để cạnh tranh được, chúng tôi phải có chiến 
lược Marketing cùng với tiết giảm các chi phí để có giá 
bán một cốc bia hợp lý. Có như vậy mới thu hút được 
nhiều khách hàng. Ngoài ra, Nhà hàng chúng tôi còn 
lấy chất lượng sản phẩm và tiêu chí vệ sinh an toàn 
thực phẩm là những yếu tố căn bản để phát triển bền 
vững… Nhờ đó, trong thời gian qua, Nhà hàng chúng 
tôi luôn giữ được lượng khách ổn định và ngày một 
hút khách. Đặc biệt, trong những đợt nắng nóng cao 
điểm hiện nay, ngoài các sản phẩm bia chai, bia lon, 
đồ uống khác, bia hơi Hà Nội - đồ uống chủ đạo của 
Nhà hàng luôn ăn khách, lượng tiêu thụ tốt, khoảng Nhà hàng Bia hơi Hà Nội 54 Ngọc Lâm thu hút thực khách
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400 - 500 lít/ngày và được khách hàng đánh giá cao về 
chất lượng…”.

Không chỉ có bia ngon, giá ưu đãi mà thực đơn Nhà 
hàng 54 Ngọc Lâm cũng khá đa dạng và phong phú. 
Dân nhậu từ cao cấp tới bình dân đến đây đều có thể 
dễ dàng lựa chọn cho mình những món hợp khẩu vị của 
nhiều vùng miền. Đặc biệt vào chiều thứ Sáu hàng tuần, 
Nhà hàng còn có nhiều món đặc sắc được chế biến từ 
thịt trâu và phục vụ nhiều thực đơn hấp dẫn rất hợp với 
dân ghiền bia hơi như gà bó xôi, cá chép om dưa, bê 
nướng tảng,… Với các món ăn hấp dẫn, bia ngon, giá cả 
phải chăng, Nhà hàng này còn thu hút được đông đảo 
thực khách yêu thích nhờ có không gian sân vườn rộng 
thoáng, cây cảnh xanh mát cùng bãi để xe thuận tiện, 
phục vụ cùng lúc lên tới 600 người cho nhiều loại tiệc 
như liên hoan, hội họp, cưới hỏi, sinh nhật,…

Bạn Nguyễn Tài Tuệ, sinh sống tại quận Long Biên 
(Hà Nội) cùng nhóm bạn trẻ đang thưởng thức bia hơi 
tại Nhà hàng chia sẻ: “Các quán bia hơi Hà Nội ở Thủ 
đô có rất nhiều nhưng để kiếm quán bán bia hơi Hà 
Nội giá cả phải chăng, ăn ngon thì nên đến nơi đây. 

Mỗi khi muốn tiếp đãi các bạn ở các miền quê về ghé 
qua Hà Nội chơi thì quán này là lựa chọn hàng đầu với 
em...”. 

Có thể nói, từ lâu, bia hơi Hà Nội đã là nét văn hóa 
độc đáo của Hà thành và nó trở thành sản phẩm đồ 
uống khá thân thuộc, nhất là vào những ngày hè nắng 
nóng. Nhờ sản phẩm luôn hút khách mà rất nhiều bạn 
trẻ giờ đây đã mạnh dạn khởi nghiệp với bia hơi. Tuy 
nhiên, để thành công với nó lại là chuyện khác.

Anh Đào Công Tuấn - Chủ Nhà hàng Bia hơi Hà 
Nội 54 Ngọc Lâm cho biết thêm: “Tôi kinh doanh bia 
hơi Hà Nội từ năm 2009, đến giờ cũng có thể tạm nói 
là có chút kinh nghiệm về bán mặt hàng đồ uống khá 
đặc thù này. Để thành công, nó đòi hỏi rất nhiều yếu 
tố, trong đó không thể thiếu sự đam mê. Nhờ niềm 
đam mê này mà sắp tới, chúng tôi chuẩn bị tiếp tục 
khai trương một nhà hàng nữa phục vụ bia hơi Hà Nội 
tại 91B phố Võ Thị Sáu. Hy vọng rằng, với nhiều chính 
sách ưu đãi, cộng với sự phục vụ tận tình, chu đáo, 
chúng tôi luôn sẵn sàng đón tiếp đông đảo thực khách 
đến với bia hơi dù mưa hay nắng…”

Nhà hàng Bia hơi Hà Nội 54 Ngọc Lâm thu hút nhiều bạn trẻ vào những ngày Hè nắng nóng
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mang hương vị mộc Châu milk
có mộT “THảo NguyêN XaNH - sữa máT LàNH”có mộT “THảo NguyêN XaNH - sữa máT LàNH”

Cách Hà Nội 200 km về phía Tây Bắc, Mộc Châu được biết đến là mảnh đất trù phú, xanh 
tươi - một trong những vùng đất hiếm hoi phù hợp với việc phát triển đàn bò sữa tại Việt 
Nam. Cũng chính từ đó Công ty CP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã được 
thành lập. Hơn 60 năm qua với khẩu hiệu “thảo nguyên xanh – sữa mát lành”, Mộc Châu 
Milk đã cho ra đời các sản phẩm sữa chất lượng được người tiêu dùng ưa chuộng và đón 
nhận nồng nhiệt.

Trường An

“Sạch từ Đồng cỏ Đến ly Sữa”

Thành lập từ năm 1958, Mộc Châu Milk - tiền thân 
là Nông trường Mộc Châu là đơn vị đầu tiên chăn nuôi 
bò sữa và chế biến sữa tại Việt Nam. Khởi nghiệp từ 
những ngày đầu gian khó, cũng đã có lúc Công ty đứng 
bên bờ vực phá sản. Thế nhưng nhờ sự quyết tâm của 
lãnh đạo Công ty, giờ đây Nông trường Mộc Châu trở 
thành vùng nguyên liệu bò sữa quy mô lớn nhất nhì khu 
vực phía Bắc. Đến nay, sau hơn 60 năm hoạt động và 
phát triển, từ một nông trường nhỏ chỉ với vài trăm con 
bò, Mộc Châu Milk đã sở hữu đàn bò lên tới hơn 25.000 

con, với gần 600 hộ chăn nuôi. Ước tính mỗi năm, Mộc 
Châu Milk cung cấp ra thị trường hơn 100.000 tấn sữa 
tươi nguyên chất phục vụ hàng triệu người tiêu dùng.

Để sản xuất ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng 
theo tiêu chí “sạch từ đồng cỏ đến ly sữa”, toàn bộ 
vùng nguyên liệu đều đạt tiêu chuẩn VietGAP. Tại 
các nông trường, cỏ và ngô được trồng theo quy trình 
nghiêm ngặt, không dùng thuốc bảo vệ thực vật, không 
dùng phân hóa học gây hư hại đất. Nguồn phân bón 
được tận dụng từ chất thải đàn bò, xử lý hoai mục đúng 
quy trình, đủ thời gian trước khi đưa vào bón đất.
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Khẩu phần ăn của đàn bò cũng được các chuyên 
gia Mộc Châu Milk nghiên cứu nhiều năm nay. Ngoài 
các loại cỏ tươi có hàm lượng dinh dưỡng cao được lựa 
chọn giống tỉ mỉ, bò còn được bổ sung thêm thức ăn ủ 
chua, cỏ khô Alfafa Mỹ và các loại thức ăn phối trộn 
TMR tổng hợp đạt chuẩn dinh dưỡng. Trong đó, thức 
ăn hỗn hợp TMR được sản xuất bởi nhà máy hiện đại 
theo tiêu chuẩn quốc tế do Mộc Châu Milk đầu tư xây 
dựng với số vốn trên một triệu USD. 

Hiện nay, Mộc Châu Milk có gần 600 trang trại 
trải dài khắp cao nguyên Mộc Châu. Tất cả đều đáp 
ứng đầy đủ tiêu chí khắt khe của quy trình thực hành 
sản xuất nông nghiệp tốt về chăn nuôi bò sữa, từ quản 
lý thức ăn, nước uống đến vệ sinh chăn nuôi, quản lý 
đàn bò... Các trang trại đều bố trí khu nghỉ ngơi, khu 
vắt sữa, khu vệ sinh cho bò riêng biệt, thậm chí còn 
có cả không gian rộng lớn để dạo chơi và thư giãn mỗi 
ngày. Hàng tháng, Công ty đều cử một đội ngũ nhân 
viên kỹ thuật đến từng hộ để kiểm tra điều kiện chăn 
nuôi, tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ người dân nhằm 
đảm bảo chất lượng sữa tốt nhất. Nhờ đó mà sản 
phẩm sữa của Mộc Châu Milk luôn được người tiêu 
dùng lựa chọn.

nâng cao năng Suất và chất lượng Sản 
phẩm

Với chuỗi sản xuất khép kín theo phương thức 
liên kết “4 nhà” (Nhà nông - Nhà doanh nghiệp - Nhà 
nước - Nhà khoa học) đã tạo nên sự khác biệt theo 
cách riêng tại Mộc Châu Milk. Hiện tại, với sản lượng 
sữa trung bình toàn đàn hiện vào khoảng 25,22 lít sữa/
bò/ngày, Mộc Châu Milk đang sở hữu đàn bò có năng 
suất và sản lượng sữa cao nhất nhì trong ngành. Với 
đàn bò vạn con, doanh nghiệp không chỉ đảm bảo 
năng suất ổn định mà còn kiểm soát chất lượng nguồn 
sữa một cách nghiêm ngặt. Sữa được vắt bằng hệ 
thống tự động và được kiểm tra sơ bộ trên 10 tiêu chí 
chất lượng trước khi thu mua, sau đó chuyển về 2 nhà 
máy. Sản phẩm sữa của Công ty được sản xuất trên 
dây chuyền hiện đại khép kín của Tetra Pak (Thụy 
Điển) theo tiêu chuẩn Châu Âu, đảm bảo giữ trọn 
dinh dưỡng tự nhiên và 100% tươi sạch với công suất 
lên tới 100.000 hộp sữa/giờ. Công ty cũng xây dựng 
hệ thống phân phối rộng khắp để đưa sản phẩm tới 
người tiêu dùng sau khi qua các bước kiểm định chất 
lượng. Hiện Công ty cung cấp ra thị trường nhiều loại 
sản phẩm đa dạng từ sữa tươi giúp người tiêu dùng 
có nhiều sự lựa chọn hơn như sữa tươi thanh trùng, 
sữa tươi tiệt trùng, sữa chua nếp cẩm, phô mai, bơ 

tươi nguyên chất, bánh sữa, váng sữa… Như vậy, Mộc 
Châu Milk đã đạt đến mô hình hoàn toàn khép kín từ 
nguyên liệu tới bàn ăn của người tiêu dùng.

gắn Sản xuất Kinh doanh với Đảm bảo 
an Sinh xã hội

Với trẻ em thành phố, sữa là thức uống hàng ngày. 
Còn với trẻ em vùng cao, nhắc đến sữa chỉ là những thứ 
xa xỉ. Thấu hiểu sự khó khăn đó, 10 năm qua chiến lược 
sữa học đường đã được Mộc Châu Milk thực hiện nhằm 
nỗ lực cải thiện tầm vóc cho trẻ em Việt ở những nơi 
vùng sâu, vùng xa. Mỗi tháng Công ty đã trích khoảng 6 
tấn sữa tươi, tương đương gần 113 triệu đồng trao miễn 
phí cho học sinh nghèo (tương đương 1,4 tỷ đồng/năm). 
Tính đến năm 2019, đã có 3.000 trẻ thuộc các trường 
mầm non tại huyện Mộc Châu và Vân Hồ (Sơn La) 
được uống sữa miễn phí liên tục nhiều năm. Bên cạnh 
chương trình sữa học đường, hàng năm, Công ty còn 
trao hàng trăm nghìn chiếc chăn, gối, áo ấm cùng đồ 
dùng học tập… cho trẻ em nghèo. 

Hơn 6 thập kỷ, kể từ khi thương hiệu Mộc Châu 
Milk ra đời, đến nay với hàng trăm nhân viên bán hàng 
và hơn 80.000 điểm bán lẻ, các sản phẩm mang thương 
hiệu Mộc Châu đang có mặt rộng khắp thị trường miền 
Bắc. Thời gian tới mục tiêu trong tâm của Công ty là 
tiến vào thị trường miền Nam. Từ những nỗ lực không 
mệt mỏi của mình đã giúp Mộc Châu Milk trở thành 
một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong chăn 
nuôi bò sữa và chế biến sữa tươi như ngày nay, để từ 
đó là “cái tên vàng” cho sự lựa chọn của mỗi người 
tiêu dùng Việt

Khẩu phần ăn của đàn bò là các loại thức ăn phối trộn 
TMR tổng hợp đạt chuẩn dinh dưỡng
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

hội nghị Khuyến công các tỉnh thành Khu vực phía nam 
lần thứ x - 2019

ứng dụng máy Khắc tự Động 
trong Sản xuất - gia công Đồ gỗ mỹ nghệ

bắc ninh: Khai giảng lớp Đào tạo nghề may công nghiệp 
tại huyện Quế võ

Năm 2018 tổng kinh phí khuyến 
công của 20 tỉnh, thành phố phía 
Nam thực hiện hơn 87,3 tỷ đồng đạt 
90,59% so với kế hoạch năm, tăng 
51,64% so với tổng kinh phí khuyến 
công thực hiện năm 2017. Trong đó 
kinh phí khuyến công quốc gia thực 
hiện hơn 24,8 tỷ đồng, đạt 99,8% so 
với kế hoạch. Kinh phí khuyến công 
địa phương thực hiện hơn 62,5 tỷ 
đồng, đạt 87,3% so với kế hoạch.

Năm 2018, chương trình khuyến 
công còn tổ chức đào tạo nghề cho 

469 lao động với kinh phí hơn 1 tỷ 
đồng, số lao động có việc làm đạt 
tỷ lệ trung bình 90%, lao động sau 
đào tạo có thu nhập ổn định. Đặc 
biệt, đã hỗ trợ xây dựng 12 mô hình 
trình diễn kỹ thuật sản xuất sản 
phẩm mới, công nghệ mới; hỗ trợ 
205 cơ sở ứng dụng máy móc hiện 
đại và tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào các khâu sản xuất xử lý ô nhiễm 
môi trường; 14 cơ sở công nghiệp 
nông thôn được hỗ trợ đánh giá sản 
xuất sạch hơn.

Năm 2019, hoạt động khuyến 
công sẽ hỗ trợ xây dựng 8 mô hình 
trình diễn kỹ thuật sản xuất sản 
phẩm mới, ứng dụng công nghệ 
mới; thực hiện đào tạo nghề, truyền 
nghề và nâng cao tay nghề cho 510 
lao động nông thôn; hỗ trợ 183 cơ 
sở chuyển giao công nghệ, ứng dụng 
máy móc tiên tiến vào các khâu sản 
xuất xử lý ô nhiễm môi trường; hỗ 
trợ đánh giá sản xuất sạch hơn cho 
15 cơ sở công nghiệp nông thôn…

Trường Phạm

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh 
Long An vừa tổ chức nghiệm thu 
cơ sở đề án Ứng dụng máy khắc tự 
động trong sản xuất - gia công đồ 
gỗ mỹ nghệ tại đơn vị thụ hưởng đề 
án là cơ sở Mộc Văn Chức (khu phố 
Bàu Sậy, thị trấn Vĩnh Hưng).

Đây là đề án nằm trong chương 
trình khuyến công địa phương năm 
2019, được thực hiện từ tháng 3/2019 
đến nay. Với tổng kinh phí thực hiện 

đề án là 180,4 triệu đồng, trong đó, 
nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ 
90 triệu đồng, phần còn lại là vốn đối 
ứng của hộ kinh doanh. 

Đề án sau khi hoàn thành đã 
giúp cơ sở rút ngắn thời gian thực 
hiện một sản phẩm điêu khắc trên 
gỗ và cùng một lúc máy có thể khắc 
nhiều sản phẩm giống nhau tùy 
theo số đầu khắc, qua đó góp phần 
tăng năng suất, hiệu quả sử dụng 
nguyên liệu, giảm thời gian gia công 

đồ mỹ nghệ và sớm hoàn thành sản 
phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường

n.h

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Bắc Ninh (TTKC) đã phối 
hợp với Công ty Đại Tân (TNHH) 
tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề 
may công nghiệp cho 60 học viên 
của xã Phù Lãng (huyện Quế Võ).

Mục đích của lớp đào tạo nhằm 
giúp các học viên có thể nắm bắt 
được các kĩ thuật may mặc, vận 
hành máy móc, thực hiện làm việc 
theo hệ thống dây chuyền sản xuất. 
Chính vì thế, Công ty Đại Tân đã 

cử những giáo viên tâm huyết với 
nghề, có phương pháp sư phạm 
và tay nghề kỹ thuật để truyền tải 
hướng dẫn giúp cho các học viên dễ 
hiểu, dễ tiếp thu. 

Phát biểu khai giảng lớp học, 
ông Nguyễn Đình Thu - Phó Giám 
đốc TTKC nhấn mạnh: Để thực 
hiện tốt chương trình mở các lớp 
học nghề trên địa bàn tỉnh Bắc 
Ninh nói chung và huyện Quế Võ 
nói riêng cần có sự quan tâm hỗ trợ 
hơn nữa từ Sở Công Thương Bắc 

Ninh. Mặt khác, Phòng Kinh tế hạ 
tầng huyện Quế Võ cần khảo sát 
lựa chọn các đề án, các làng, xã có 
khả năng đưa nghề mới về, cùng với 
đó tiếp tục khôi phục, củng cố để 
phát triển các nghề truyền thống tại 
địa phương.

Kết thúc lớp đào tạo, học viên 
sẽ được cấp chứng chỉ, được Công 
ty tiếp nhận vào làm việc và bao 
tiêu sản phẩm cho người lao động

Trường An

Máy khắc tự động trong sản xuất - 
gia công đồ gỗ mỹ nghệ tại Cơ sở 
Mộc Văn Chức
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Nằm trong danh mục đề án 
khuyến công địa phương 2019, vừa 
qua, tại Cơ sở sản xuất Tinh dầu Cao 
Bằng (xã Danh Sỹ, huyện Thạch An), 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Cao Bằng 
(TTKC) đã tổ chức nghiệm thu cơ 
sở và tổng kết đề án ứng dụng máy 
móc thiết bị sản xuất tinh dầu.

Đề án được thực hiện với tổng 
số tiền 320 triệu đồng (trong đó kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 120 triệu), đã 
giúp cơ sở sản xuất đầu tư mua thiết 
bị chưng cất tinh dầu chạy điện đa 
nguyên liệu với công suất 15 lít/ngày.

Kết quả nghiệm thu thực tế cho 
thấy đề án được triển khai thực hiện 
đạt yêu cầu theo đúng nội dung mà 
Sở Công Thương và TTKC phê 
duyệt. Sau khi đi vào hoạt động, đề 
án đã góp phần làm tăng giá trị cho 
cây trồng tại địa phương bởi việc 
chưng cất tinh dầu có thể giúp tận 
thu phụ phẩm của các loại cây, quả 
có tinh dầu như hồi, quế, vỏ quả 
bưởi, quýt, chanh, sả... 

Việc đầu tư máy móc, thiết bị 
tiên tiến trong sản xuất sản phẩm 
tinh dầu đạt chất lượng tốt đã đáp 
ứng được nhu cầu ngày càng cao của 

thị trường, bao tiêu được một số sản 
phẩm nông sản trên địa bàn huyện 
cũng như các vùng lân cận, góp phần 
giải quyết việc làm và thu nhập ổn 
định cho người dân địa phương

Thái Bình

Mới đây, Sở Công Thương Lâm 
Đồng vừa có văn bản gửi Cục Công 
Thương địa phương về việc đăng ký 
03 đề án khuyến công quốc gia để 
hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn 
toàn tỉnh vào năm 2020.

Trong đó, các đơn vị nằm 
trong danh mục được đăng ký 
hỗ trợ là: Công ty Cổ phần Long 

Đỉnh; các cơ sở công nghiệp nông 
thôn và Công ty TNHH Sản xuất 
và Thương mại Hải Đăng An. Các 
đề án gồm: Xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật trong chế biến 
trà Olong xuất khẩu và tổ chức 
hội nghị giới thiệu cho 50 đại biểu 
tham dự; Hỗ trợ 14 máy móc, thiết 
bị tiên tiến trong sản xuất ươm 
tơ, dệt lụa, công suất 240 tấn sản 

phẩm/năm và Hỗ trợ dây chuyền 
sản xuất chai, hũ từ phôi nhựa.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ 
cho 3 đề án này là 2,2 tỷ đồng, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Lâm Đồng 
được giao phối hợp với các đơn vị 
để triển khai thực hiện đề án

Bảo Kiên

Tính đến hết tháng 6/2019, 
Thanh Hóa đã có 132 làng nghề 
với 36 nghề tiểu thủ công nghiệp 
(TTCN) đang hoạt động. Các làng 
nghề đã tạo chuyển biến cơ bản về 
kinh tế - xã hội cho các địa phương, 
giải quyết việc làm cho gần 90.000 
lao động với thu nhập bình quân từ 
3,5 đến 4 triệu đồng/người/tháng.

Những nghề TTCN đang phát 
triển mạnh có thể kể đến như: Đúc 
đồng truyền thống, mây tre đan, 
chế biến nông sản thực phẩm, chế 
biến gỗ gia dụng, đồ mỹ nghệ, cơ 

khí nhỏ phục vụ nông nghiệp, sản 
xuất vật liệu xây dựng, chế biến hải 
sản... Việc phát triển ngành nghề ở 
nông thôn có ý nghĩa to lớn trong 
chuyển dịch cơ cấu lao động ở 
nông thôn cũng như góp phần giảm 
tỷ lệ hộ nghèo. 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã 
ban hành nhiều chính sách phát 
triển ngành nghề TTCN nông thôn 
như: hỗ trợ đào tạo nghề, khôi 
phục nghề truyền thống, du nhập, 
nhân cấy nghề mới, đẩy mạnh 
quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản 

phẩm thông qua các hội chợ trong 
và ngoài tỉnh…

Phương Lê

cao bằng: nghiệm thu cơ Sở Đề án ứng dụng máy móc 
thiết bị Sản xuất tinh dầu

lâm Đồng: hỗ trợ 2,2 tỷ Đồng thực hiện Đề án 
Khuyến công năm 2020

thanh hóa: các làng nghề tạo việc làm cho 
90.000 lao Động

Lưu giữ nghề dệt thổ cẩm ở Làng 
Ngọc, xã Cẩm Lương (Cẩm Thủy).
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Ngày 09/7, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn và Phát triển công 
nghiệp Hà Nội phối hợp với Trung 
tâm Dạy nghề Hội Nông dân Hà Nội 
tổ chức lớp “Tập huấn Marketing 

bán hàng cho các cơ sở công nghiệp 
nông thôn" cho đối tượng là chủ các 
cơ sở sản xuất, doanh nghiệp trên 
địa bàn xã Kiêu Kỵ (huyện Gia Lâm).

Tại lớp học, học viên được 
truyền đạt nhiều kiến thức mới về 
quản trị doanh nghiệp, marketing, 
bán hàng thời hiện đại, và xu thế 
hội nhập kinh tế quốc tế…, đồng 
thời, đặt nhiều câu hỏi trao đổi trực 
tiếp với giảng viên về các cơ chế 
chính sách hỗ trợ cho cơ sở công 

nghiệp nông thôn trong xu thế 
cách mạng công nghệ 4.0, ứng dụng 
trong thực tế tìm kiếm thị trường và 
kỹ năng bán hàng hiện đại...  

Việc tổ chức lớp tập huấn sẽ 
giúp các chủ cơ sở công nghiệp nông 
thôn có những kiến thức và nắm bắt 
xu thế phát triển hiện nay trong việc 
giới thiệu sản phẩm và vận dụng vào 
thực tế kinh doanh của đơn vị

hoA nguyễn

Sáng 03/7, tại Quy Nhơn, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Bình Định phối hợp 
với Viện nghiên cứu chiến lược chính 
sách Công Thương - Bộ Công Thương 
tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao 
năng lực quản lý, tiết kiệm chi phí trong 
sản xuất cho các cơ sở công nghiệp 
nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định”.

Hội nghị được tổ chức nhằm hỗ 
trợ bồi dưỡng, nâng cao năng lực 
quản lý cho các các bộ chủ chốt 
tại doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp 
nông thôn kỹ năng điều hành, quản 

lý sản xuất hiệu quả; Tạo luồng 
nhận thức mạnh mẽ để các doanh 
nghiệp, hợp tác xã tại địa phương 
có định hướng chiến lược và quy 
hoạch phát triển các ngành công 
nghiệp có tính hiệu quả cao phù 
hợp với điều kiện hội nhập kinh 
tế quốc tế ngày càng sâu rộng của 
Việt Nam nói chung và từng địa 
phương tỉnh, thành phố nói riêng.

Tại Hội nghị, các học viên đã 
được nghe Tiến sĩ Vũ Dương Hòa 
cung cấp những kiến thức cơ bản 
trong việc quản lý, tiết kiệm chi 

phí trong sản xuất, từ đó giúp tăng 
doanh thu và lợi nhuận, góp phần 
giúp các cơ sở có thêm kinh nghiệm 
thực tiễn vận dụng vào quá trình 
sản xuất, phát triển cơ sở trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế

B.K

ninh bình tổ chức hội nghị phổ biến các văn bản Quy 
phạm pháp luật về công tác Khuyến công

tập huấn marKEting bán hàng cho các cơ Sở 
công nghiệp nông thôn

bình Định: nâng cao năng lực Quản lý cho các cơ Sở công 
nghiệp nông thôn

Ngày 10/7/2019, Sở Công Thương 
Ninh Bình tổ chức hội nghị phổ biến 
các văn bản quy phạm pháp luật về 
công tác khuyến công cho cán bộ 
Phòng Kinh tế - hạ tầng các huyện, 
thành phố và một số doanh nghiệp, 
hợp tác xã, cơ sở, hộ kinh doanh sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được 
cán bộ chuyên môn của Sở Công 
Thương phổ biến các Nghị định; 
Thông tư của Chính phủ, các Bộ 
Công Thương, liên bộ Công Thương 
- Tài chính về công tác khuyến công 
và quy định về việc xây dựng kế 

hoạch, tổ chức thực hiện, quản lý 
kinh phí khuyến công quốc gia. 

Các văn bản của tỉnh bao gồm: 
Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND 
ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Ninh 
Bình về việc ban hành Quy chế quản 
lý kinh phí khuyến công tỉnh Ninh 
Bình; Văn bản số 839/HDLS-SCT-
STC ngày 28/6/2019 của Sở Công 
Thương - Sở Tài chính hướng dẫn 
liên sở về thực hiện một số nội dung 
của Quyết định số 18/2014/QĐ-
UBND ngày 20/5/2014 của UBND 
tỉnh Ninh Bình về việc ban hành 
Quy chế quản lý kinh phí khuyến 

công tỉnh Ninh Bình; hướng dẫn việc 
thực hiện một số thủ tục mẫu biểu 
đối với các đơn vị thụ hưởng nguồn 
kinh phí khuyến công; hướng dẫn 
làm đề án khuyến công; kế hoạch sử 
dụng kinh phí khuyến công...

minh châu

Các đại biểu tham dự hội nghị
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KHuyếN CôNG Bà rịa - VũNG Tàu:

kiến nghị sửa đổi nghị định 45
về hỗ trợ kinh phí khuyến Công

Năm 2019, hoạt động khuyến công của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được các cấp phê duyệt là 5 
tỷ đồng để triển khai các chương trình hỗ trợ DN đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị, mở rộng 
quy mô sản xuất; hỗ trợ máy móc thiết bị cho các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có sản 
phẩm được bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu…

hương mAi

Tuy nhiên, theo phản ánh từ các doanh 
nghiệp và cơ sở sản xuất công nghiệp 
nông thôn tại địa phương, thì Nghị định 
45/2012/NĐ-CP của Chính phủ lại quy 

định chỉ những đối tượng ở khu vực nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa và một số xã có thời gian chuyển đổi lên 
phường không quá 5 năm mới được thụ hưởng chính 
sách khuyến công. Riêng TP. Vũng Tàu là đô thị loại I 
thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có hơn 1.100 cơ sở 
sản xuất công nghiệp (SXCN) đang hoạt động, với quy 
mô nhỏ dưới 10 lao động và nguồn vốn không quá 3 tỷ 
đồng. Nếu áp theo Nghị định thì các cơ sở SXCN này 
không được thụ hưởng kinh phí khuyến công để hỗ trợ 
ứng dụng máy móc. Do vậy rất thiệt thòi cho các đối 
tượng trong diện hỗ trợ phát triển sản xuất và cũng rất 
trở ngại khi không tìm được đối tác đủ tiêu chuẩn để 
hỗ trợ kinh phí khuyến công.

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Hương - Giám 
đốc Công ty CP Dịch vụ kỹ thuật Trường Tín TP. Vũng 
Tàu cho biết: “Công ty có vốn đầu tư hơn 3 tỷ đồng 
và có 10 lao động đang tập trung sản xuất các sản 
phẩm nhôm kính, rất cần thêm vốn để đầu tư nâng cao 
năng lực sản xuất, lắp đặt dây chuyền máy cắt, dập, 
ép nhôm, khoét khóa… trị giá khoảng 1-2 tỷ đồng. Tuy 
nhiên, DN lại không phải là đối tượng được hỗ trợ từ 
chương trình khuyến công. Bên cạnh đó, Nghị định số 
45/2012/NĐ-CP còn quy định các cơ sở sản xuất phải 
mua máy mới 100%, do vậy kinh phí đầu tư quá lớn so 
với doanh nghiệp nông thôn mà kinh phí khuyến công 
lại hỗ trợ thấp. Bà Phan Thị Danh - Giám đốc Công ty 
TNHH Sản xuất - Thương mại Vinh Danh (huyện Châu 
Đức) cho rằng: DN chúng tôi chuyên về sản xuất chế 
biến hạt điều xuất khẩu, hiện có nhiều loại máy cũ như: 

Tách vỏ hạt điều, bóc vỏ lụa… nhập khẩu từ Nhật Bản, 
Đức giá chỉ từ 320-350 triệu đồng, rẻ hơn máy mua mới 
từ 140-170 triệu đồng. Nếu muốn được hỗ trợ thì DN 
buộc phải mua máy mới 100% thì quy định như vậy đối 
với cơ sở CNNT là không khả thi. 

Để tháo gỡ những trở ngại trên, theo ông Đinh 
Trọng Cường - Giám đốc Trung tâm KC- TVPTCN Bà 
Rịa - Vũng Tàu thì Bộ Công Thương cần sớm đề nghị 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị định 
số  45/2012/NĐ-CP theo hướng tất cả các DN vừa và 
nhỏ trong lĩnh vực SXCN, không hạn chế địa bàn đầu 
tư sản xuất; đồng thời, cho phép đầu tư, ứng dụng các 
loại máy móc thiết bị hiện đại đã qua sử dụng nhưng 
phù hợp với nhu cầu của cơ sở, giúp các DN có điều 
kiện tiếp cận được nguồn vốn hỗ trợ và chương trình 
khuyến công sẽ phát huy hiệu quả hơn

Cơ sở mộc Thanh Danh (thị trấn Đất Đỏ, huyện Đất Đỏ) một 
trong những đơn vị được “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
trong sản xuất gỗ” từ chương trình khuyến công
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THái BìNH: HướNg Đi mới
Cho đào tạo nghề nông thôn

cÔng Du

Thực hiện chương trình khuyến công 
địa phương năm 2019 của UBND tỉnh 
Thái Bình, Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp tỉnh Thái Bình (TTKC) đã tổ chức khóa Đào 
tạo nghề may công nghiệp cho xã Quỳnh Xá, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Khóa học gồm 35 học viên 
là người lao động có độ tuổi từ 15 - 55 tuổi, thời gian 
diễn ra khóa học là 03 tháng, từ tháng 4 - 7/2019. Với 
sự hỗ trợ, giảng dạy của các thầy, cô giáo tại Trung tâm 
Dạy nghề tỉnh Thái Bình, các học viên đã nắm bắt được 
những kiến thức cơ bản trong nghề may công nghiệp 
và sử dụng thành thạo máy may công nghiệp, hoàn 
thiện toàn bộ sản phẩm quần âu và áo sơ my theo mẫu 
thiết kế của giáo viên. Trong quá trình học nghề, Trung 
tâm Khuyến công tỉnh đã phối hợp trang bị máy móc, 
nguyên vật liệu phục vụ cho việc học nghề của học 
viên; tài liệu và các vật tư, phụ kiện cung cấp đầy đủ 
cho toàn bộ khóa học. Sau khóa học các học viên phải 
thi và được cấp chứng chỉ.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Khiêm - Phó 
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh 
Thái Bình cho biết: Quỳnh Xá là một xã thuần nông, 
với hơn 5.000 nhân khẩu chủ yếu là làm nông nghiệp, 
không có nghề phụ, nên cuộc sống của người dân gặp 
rất nhiều khó khăn. Hàng năm có khoảng trên 2.000 
người của xã là lực lượng lao động chính phải đi làm 
thuê ở nhiều địa phương khác, số lao động còn lại tại 
địa phương chủ yếu là nữ, người già và trẻ nhỏ. Trong 
thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành 
của tỉnh Thái Bình, xã đã được Sở Công Thương, TTKC 
tỉnh Thái Bình triển khai nhiều chương trình hỗ trợ cho 
địa phương như: Tổ chức lớp tập huấn sửa chữa máy 
nông nghiệp; lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng;… 

Hiện nay TTKC tỉnh tiếp tục phối hợp với UBND, Hội 
phụ nữ xã tổ chức lớp học nghề may công nghiệp cho 
tất cả các đối tượng nam, nữ có độ tuổi từ 15 - 55 
tuổi không có việc làm. Đây là việc làm rất cần thiết 
và hiệu quả khi tổ chức được các lớp đào tạo tại các 
địa phương, nó giúp cho người lao động trong xã định 
hướng được nghề nghiệp cho bản thânvới các độ tuổi 
khác nhau, không mặc cảm với số phận, có cơ hội tìm 
kiếm các vị trí việc làm trong doanh nghiệp. 

Chị Phạm Thị Ngoan, thôn Xuân La Đông, xã 
Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ hiện là lớp trưởng lớp 
học nghề may công nghiệp chia sẻ: “Lớp học của chị 
có 35 học viên ở độ tuổi và hoàn cảnh khác nhau, nên 
sự nhận thức có khác nhau, nhưng các thành viên trong 
lớp rất chăm chỉ nghe giảng bài, tuy ban đầu các học 
viên còn bỡ ngỡ, lo lắng không biết có theo học được 
không bởi chưa được sử dụng máy may công nghiệp 
bao giờ. Được sự hướng dẫn nhiệt tình, dễ hiểu của các 

Thầy giáo Nguyễn Hữu Chính hướng dẫn các học viên cắt 
may quần âu, áo sơ mi

Nhằm thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn tỉnh, tận dụng tối đa nguồn nhân lực 
sẵn có tại địa phương, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề đối với các doanh 
nghiệp, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình đã tư vấn, 
khảo sát, lập kế hoạch triển khai Chương trình hướng nghiệp, đào tạo nghề, tạo cơ hội việc 
làm cho lao động nông thôn.
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thầy, cô giáo, học viên được thực hành trực tiếp trên 
máy may công nghiệp cho nên mọingười tiếp thu rất 
nhanh, tinh thần học tập của lớp rất hào hứng, không 
ai bỏ học. Tập thể lớp đặt ra mục tiêu kết thúc khóa 
học, tất cả mọi người trong lớp phải hoàn thành được 
bộ sản phẩm quần âu và áo sơ mi của mình, đây là 
phần quà ý nghĩa để dành tặng cho các thầy, cô giáo 
của khóa học”.

Trong suốt quá trình đào tạo, hướng dẫn các học 
viên lớp học máy may công nghiệp, thầy Nguyễn Hữu 
Chính nhận xét và đánh giá: TTKC tỉnh Thái Bình tổ 
chức các lớp đào tạo may ở tại địa phương là rất phù 
hợp và thực tế, nó thể hiện sự đi tắt - đón đầu. Với một 
lực lượng lao động trẻ, nhàn rỗi, nên họ rất mong muốn 
có một công việc phù hợp với năng lực, trình độ của 
mình để được làm việc, tạo thu nhập cho bản thân, gia 
đình và đóng góp cho xã hội. Với tố chất chăm chỉ, cần 
cù học hỏi, các em tiếp thu rất nhanh, tiếp cận thiết bị 
máy móc rất thuần thục. Nắm bắt được nguyên lý vận 
hành, tính năng máy móc an toàn, cơ bản hiểu được tác 
dụng của thiết bị và cách thao tác trên dây chuyền may 
công nghiệp để thực hiện đúng quy trình kỹ thuật như 
vắt sổ; đường may can; đường may viền; đường may 
cuốn; đường may mí; đường may lộn; đường may diễu; 

đường may tra; thùa khuyết; đính cúc đúng yêu cầu kỹ 
thuật… các em có khả năng làm việc độc lập trên các 
công đoạn lắp ráp sản phẩm sơ mi quần âu.

Qua kiểm tra khóa học, ông Hà Văn Hải - Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình đã đánh giá 
cao tinh thần, trách nhiệm của giảng viên truyền nghề 
và kết quả học tập của các học viên. Đặc biệt, sau khóa 
học các học viên cần tiếp tục học hỏi thêm những kinh 
nghiệm từ thực tiễn, từng bước nâng cao tay nghề để tự 
tin làm việc tại các doanh nghiệp đòi hỏi tay nghề cao, 
tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của thị trường, 
đặc biệt là hàng xuất khẩu

Sản phẩm áo sơ mi của học viên
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BắC giang:
côNg Tác KHuyếN côNg Đã Hỗ Trợ THiếT THực 

cHo các cơ sở côNg NgHiệp NôNg THôN
Những năm qua, nhiều doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất và hộ kinh doanh trên địa bàn 
tỉnh Bắc Giang đã mạnh dạn đổi mới thiết bị,  máy móc trong sản xuất, song tốc độ còn chậm 
và chưa theo định hướng phát triển. Để khắc phục tình trạng đó, Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại (Khuyến công) Bắc Giang đã tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ các 
đơn vị phát triển thông qua các đề án đầu tư đổi mới công nghệ, mua mới dây chuyền sản 
xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Anh Tuấn

Trước đây, do nguồn vốn còn hạn hẹp nên 
nhiều DN, cơ sở sản xuất nhỏ và hợp tác 
xã trên địa bàn tỉnh chỉ sử dụng công nghệ 
lạc hậu trong sản xuất, tập trung làm ra 

sản phẩm cạnh tranh về giá, nhưng chưa chú trọng tới 
chất lượng và thị trường tiêu thụ. Vì vậy, đã dẫn đến 
tình trạng, DN có sản phẩm nhưng không bán được 
hàng. Trước thực tế đó, Trung tâm Khuyến công Bắc 
Giang đã chủ động khảo sát, xây dựng các đề án đầu tư 
máy móc, thiết bị hiện đại cho nhiều DN, cơ sở công 
nghiệp nông thôn.

Điển hình như mới đây, Hợp tác xã Hằng Anh (thôn 
Vàng, xã Hương Vĩ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đã 
nhận được sự quan tâm, giúp đỡ từ Trung tâm Khuyến 
công Bắc Giang. Từ số tiền được hỗ trợ là 70 triệu đồng, 
Hợp tác xã đã mạnh dạn đầu tư thêm 140 triệu đồng để 
mua sắm máy đóng gói trà túi lọc tự động trong sản xuất 
chè. Chia sẻ với phóng viên, bà Chu Thị Hằng - Giám 
đốc Hợp tác xã cho biết: Máy đóng gói trà túi lọc tự 
động mới được chế tạo bằng inox 304 không gỉ sét do 
Trung Quốc sản xuất và có năng suất đóng gói từ 30 - 50 
sản phẩm/phút. Đặc biệt, sản phẩm đưa ra thị trường 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do hạn chế được 
khói, bụi và gỉ sét gây ra; Thời gian sử dụng máy bền tới 
hàng chục năm; Với hệ thống máy móc mới đã giúp tiết 
kiệm điện năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường và còn góp phần tăng năng suất, sản 
phẩm chè làm ra đẹp về mẫu mã. 

Trong năm 2019, không chỉ riêng Hợp tác xã Hằng 
Anh được Trung tâm Khuyến công Bắc Giang hỗ trợ 
mà còn rất nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã khác nhận 
được sự giúp đỡ từ chương trình khuyến công. Đơn cử 
như Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Thống 

Nhất (thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang) được hỗ trợ 01 
máy cắt Laser sợi quang (model: F3015 do Trung Quốc 
sản xuất có công suất cắt 90m/phút); Hỗ trợ Công ty 
Cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ Sông Hồng 
(xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên) ứng dụng 01 máy trung 
tâm gia công đứng CNC; Hỗ trợ hộ kinh doanh Vũ Thị 
Dung (thị trấn Bố Hạ, huyện Yên Thế) ứng dụng máy 
ép dầu trong chế biến thực phẩm… 

Thời gian tới, để phát huy hơn nữa những kết quả 
đã đạt được, Trung tâm Khuyến công Bắc Giang sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
các huyện, thị, thành phố trong tỉnh để hướng dẫn các 
đơn vị được thụ hưởng về các thủ tục, hồ sơ, tài liệu 
liên quan và thống nhất kế hoạch triển khai các đề án 
trong đợt 2 năm 2019 . Qua đó, góp phần khuyến khích 
các cơ sở, DN đầu tư mở rộng sản xuất, nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. Trung tâm cũng 
sẽ đẩy mạnh công tác phổ biến chính sách hỗ trợ theo 
chương trình khuyến công, qua đó, giúp các cơ sở sản 
xuất, đơn vị kinh doanh trong tỉnh nắm bắt và tiếp cận 
được nguồn vốn một cách hiệu quả nhất

Cán bộ Trung tâm Khuyến công Bắc Giang nghiệm thu đề 
án tại Hợp tác xã Hằng Anh
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Toàn huyện hiện có 05 làng nghề truyền 
thống, 04 làng nghề tiểu thủ công nghiệp 
(TTCN) và 11 làng có nghề. Thời gian 
qua, UBND huyện đã tiến hành rà soát và 

đánh giá thực trạng phát triển của các làng nghề để có 
những cơ chế, chính sách phù hợp. Tính từ năm 2016 
đến nay, huyện đã phối hợp tổ chức trên 50 lớp đào tạo 
nghề tại các làng nghề thiếu lao động như: May công 
nghiệp, thêu ren, mây giang đan cho người lao động. 
Trong đó, tập trung vào đối tượng là người trung tuổi, 
phụ nữ có con nhỏ, người khuyết tật.

Bên cạnh công tác đào tạo nghề, hàng năm, từ 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương, 
huyện đã hỗ trợ các cơ sở, hộ gia đình tại các làng 
nghề đầu tư máy móc, trang thiết bị tiên tiến phục 
vụ sản xuất, chuyển giao công nghệ kỹ thuật hiện đại. 
Giai đoạn 2015-2018, với 900 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công, huyện đã hỗ trợ làng nghề trống Đọi 
Tam mua máy uốn tang trống; giúp các hộ ở làng dệt 
Nha Xá mua máy dệt lụa; hỗ trợ hộ dân làng Bèo (thôn 
Thượng, xã Tiên Ngoại) mua máy lọc rượu; đồng thời 
hỗ trợ xây dựng website quảng bá sản phẩm cho làng 
nghề trống Đọi Tam và dệt lụa Nha Xá. Nhờ đó, hoạt 
động sản xuất tại các làng nghề trên địa bàn huyện đã 
từng bước khởi sắc, các sản phẩm làng nghề ngày càng 
được nhiều người tiêu dùng biết đến.

Chia sẻ với phóng viên, ông Phạm Văn Thập - 
Trưởng phòng NN & PTNT huyện Duy Tiên vui mừng 
cho biết: Từ năm 2017 đến nay, các làng nghề truyền 
thống và một số làng có nghề trên địa bàn huyện đã 
khắc phục được khó khăn về đầu ra, chú trọng đầu tư 
máy móc để tăng sản lượng, năng suất lao động. Trong 
đó, một số làng nghề có mức doanh thu năm 2018 tăng 
khá cao so với năm 2017 như: Làng nghề trống Đọi Tam 
tăng 190%, dệt lụa Nha Xá tăng 38%, rượu Bèo tăng 

18%; chế biến gỗ thôn Nhất (Tiên Nội) tăng 23%... Qua 
đó góp phần nâng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp trong toàn huyện năm 2018 lên 37.200 
tỷ đồng (tăng trên 44% so với năm 2017).

Năm 2019, huyện sẽ phân bổ 350 triệu đồng nguồn 
kinh phí khuyến công để tiếp tục hỗ trợ các làng nghề 
đổi mới công nghệ sản xuất, xây dựng và quảng bá 
thương hiệu sản phẩm, phấn đấu mức doanh thu của 
các làng nghề sẽ tăng từ 5% trở lên so với năm 2018.

Thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển ngành nghề 
trên địa bàn huyện, các cấp, ngành sẽ tiếp tục quan tâm 
hướng dẫn các cơ sở có đủ điều kiện làm thủ tục công 
nhận làng nghề, làng nghề truyền thống; mở rộng quy 
mô các làng có nghề kết hợp với tăng cường quảng bá, 
giới thiệu sản phẩm làng nghề truyền thống; nâng cao 
chất lượng gắn với tìm kiếm thị trường tiêu thụ; thực 
hiện đồng bộ các giải pháp tăng thu nhập cho người 
lao động; duy trì, phát triển các sản phẩm công nghiệp 
nông thôn của địa phương

hiệu quả từ phát triển CáC 
làng nghề tại huyện duy tiên (hà nam)

Huyện Duy Tiên (Hà Nam) nổi tiếng với các làng nghề truyền thống như: Trống Đọi Tam 
(Đọi Sơn), rượu Bèo thôn Thượng (Tiên Ngoại), dệt lụa Nha Xá (Mộc Nam)… Hiện các làng 
nghề tại đây đã tạo việc làm cho 2.500 lao động, hiệu quả từ việc duy trì và phát triển các làng 
nghề đã giúp đảm bảo an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bảo Kiên

Làng nghề dệt lụa Nha Xá (xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên)
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Quảng nam: khuyến khíCh phát triển

côNg NgHiệp - Tiểu THủ côNg NgHiệp VùNg cao
Nằm trên dãy Trường Sơn hùng vĩ, huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam) có địa hình khá 
phức tạp, hiểm trở, gây khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Thời gian qua, chính quyền 
huyện Đông Giang đã luôn quan tâm, động viên, hỗ trợ về mặt thủ tục cũng như nguồn lực 
cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy công nghiệp – tiểu 
thủ công nghiệp vùng cao ngày càng có sự chuyển biến đáng khích lệ.

Bích ngọc

Những ngày đầu vào nghề, cơ sở 
sản xuất cơ khí Kim Đồng (thị 
trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh 
Quảng Nam) đã gặp rất nhiều khó 

khăn. Ban đầu, cơ sở sản xuất cửa nhôm xingfa, 
nhựa window chủ yếu bằng thủ công, cần rất nhiều 
nhân lực. Sau khi được huyện Đông Giang hỗ trợ 
124 triệu đồng, anh Nguyễn Kim Đồng - Chủ cơ 
sở Sản xuất cơ khí Kim Đồng đã quyết định đầu 
tư dây chuyền hiện đại với số tiền 300 triệu đồng. 
Nhờ thiết bị chuyên dụng với máy cắt 2 đầu nhôm 
xingfa, máy hàn nhựa, máy ép góc, máy phay đố..., 
công việc của cơ sở tiến triển thuận lợi. Chia sẻ với 
phóng viên, anh Đồng cho biết: Khi mới vào nghề 
cơ khí, đầu ra cũng cầm chừng, song với sự tìm tòi, 
học hỏi về cách thức kinh doanh mới dựa vào thị 
hiếu người tiêu dùng, anh đẩy mạnh làm cửa nhôm, 
cửa nhựa. Khách hàng tìm đến nhiều hơn, đặt ra 
yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ phải cao hơn.

Được biết, chính quyền huyện Đông Giang còn hỗ 
trợ 133 triệu đồng cho cơ sở sản xuất gạch không nung 
Cảnh Hoàng. Ông Phạm Cường - Chuyên viên Phòng 
Kinh tế và hạ tầng Đông Giang cho biết: Không phải 
ngẫu nhiên mà địa phương dành nguồn lực khuyến 
công hỗ trợ cho nhiều cơ sở thuộc ngành công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp. Ngành chức năng trước khi hỗ 
trợ đã khảo sát kỹ và nhận thấy chủ đơn vị tâm huyết 
với nghề, có năng lực và định hướng phát triển tốt mới 
quyết định thực hiện. Phó Trưởng phòng Kinh tế và 
hạ tầng huyện Đông Giang - ông Phạm Xuân Vân chia 
sẻ: “Năm 2019, nguồn lực khuyến công theo kế hoạch 
là 248 triệu đồng, huyện sẽ tập trung cho các chương 
trình tập huấn nâng cao nghiệp vụ khuyến công và khởi 

sự kinh doanh; phát triển sản phẩm công nghiệp nông 
thôn; hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy 
móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp…”.

Đặc biệt, nhân dịp kỉ niệm 55 năm thành lập và 
15 năm tái lập huyện Đông Giang, chính quyền địa 
phương đã tổ chức một hội trợ trưng bày, triễn lãm, 
giới thiệu thành tự kinh tế - xã hội với 29 gian hàng. 
Hội chợ không chỉ giới thiệu, quảng bá, trao đổi, ký 
kết hợp đồng mua bán, cung cấp những sản phẩm 
nông - lâm nghiệp, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
tiêu biểu của địa phương, mà còn là dịp huy động 
hàng hóa tập trung lớn phục vụ nhu cầu mua sắm của 
nhân dân

Anh Kim Đồng với giàn thiết bị chuyên dụng mới đầu tư
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THaNH Hóa: Hỗ Trợ TốI Đa doaNH NGHIệP Địa PHươNG

phát triển ngành nghề nông thôn
Để giúp người dân phát triển kinh tế, xã Tế Lợi (huyện Nông Cống) đã tạo điều kiện tối đa 
cho các tổ chức, cá nhân được tiếp cận các nguồn vốn vay để mở rộng sản xuất, phát triển tiểu 
thủ công nghiệp và để giúp các địa phương phát triển các chính sách hỗ trợ khuyến công của 
tỉnh cũng được địa phương đặc biệt chú trọng.

minh Phương

Những năm qua, lĩnh vực tiểu thủ công 
nghiệp, phát triển ngành nghề nông 
thôn của xã Tế Lợi đang phát triển 
theo hướng tích cực, mang lại thu nhập 

ổn định cho nhiều lao động địa phương. Ví dụ cơ sở 
sản xuất mộc dân dụng của gia đình chị Hải Oanh ở 
thôn Yên Bái, thành lập từ cuối năm 2015 đến nay đã 
tạo việc làm cho 45 lao động với thu nhập bình quân 
6 - 7,5 triệu đồng/người/tháng. Hay như các gara sửa 
chữa ô tô đang phát triển khá mạnh ở xã Tế Lợi với 10 
gara, tạo việc làm cho gần 100 lao động cùng mức thu 
nhập cao từ 10 - 15 triệu đồng/người/tháng. 

Một số liệu thống kê mới đây cho biết xã Tế Lợi 
có gần 1.000 lao động làm việc trong nhiều ngành nghề 
như: Mộc, xây dựng, may công nghiệp… Việc phát 
triển, duy trì các nghề truyền thống đã giúp cơ cấu kinh 
tế của địa phương khá ổn định, thu nhập bình quân đầu 
người đạt hơn 38 triệu đồng/năm. Chỉ trong 5 tháng 
đầu năm 2019, giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp của 
xã đạt hơn 45 tỷ đồng. 

Một địa phương khác cũng đang làm rất tốt công 
tác khuyến công, phát triển kinh tế đa ngành là xã 
Thiệu Duy (huyện Thiệu Hóa). Trong 5 năm trở lại đây, 
chính quyền xã đã liên tục khuyến khích, động viên 
nhân dân địa phương phát triển tiểu thủ công nghiệp. 
Hiện xã có 276 cơ sở và hộ gia đình đang tham gia sản 
xuất, kinh doanh các ngành nghề: mộc dân dụng, chế 
biến lương thực, thực phẩm, gò hàn, xây dựng, nhôm 
kính, sản xuất vật liệu xây dựng… Những hoạt động 
khuyến công, phát triển kinh tế đa ngành này đã giúp 
giải quyết việc làm thường xuyên cho 93,7% lao động 
trong xã, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 4,8%.

Thống kê hồi tháng 2/2019 của Chi cục Phát triển 
nông thôn cho biết, toàn tỉnh hiện có hơn 337.000 lao 
động đang hoạt động trong các ngành nghề nông thôn. 
Trong đó, thu nhập bình quân của lao động ngành nghề 

nông thôn tại các nhóm ngành nghề đồ gỗ, chế tác đá 
mỹ nghệ, chế biến thủy sản, đúc đồng… đạt 4 - 6 triệu 
đồng/người/tháng. 

Hiện nay, các sở, ngành và chính quyền các địa 
phương tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực, tập trung phát 
triển các ngành nghề nông thôn bằng nhiều giải pháp 
như: Khôi phục, phát triển các làng nghề truyền thống 
theo chiều sâu gắn với xây dựng thương hiệu; đẩy mạnh 
liên kết tìm đầu ra cho các sản phẩm từ nghề truyền 
thống, đồng thời du nhập các nghề mới có hiệu quả 
kinh tế cao, phù hợp với từng địa phương. 

Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng 
Thanh Hóa đã thực hiện rất nhiều chương trình hỗ trợ 
vốn đắc lực cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp mở rộng quy mô. Ông Lê 
Trọng Hân, Phó giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thanh 
Hóa cũng cho biết, hoạt động khuyến công đang hỗ 
trợ khá tốt cho các doanh nghiệp chế biến sâu, có xuất 
khẩu để kích thích đầu tư trang thiết bị cao cấp hơn, 
mở rộng sản xuất, vươn ra thị trường thế giới

Lao động làm nghề mây giang xiên tại xã Thiệu Chính 
(huyện Thiệu Hóa)
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Thái: Cảm ơn “Nơi tình yêu bắt đầu”. Chả 
là tại buổi liên hoan chia tay nhóm, cách 
đây hơn 10 năm, một cô gái đã lọt vào 
mắt xanh của Hùng và đã trở thành người 

bạn đời của cậu ấy đến bây giờ. Từ đó, nhóm đặt tên 
cho Hùng là “Nơi tình yêu bắt đầu”. Còn gần một tuần 
nữa mới đến ngày 21/6 mà ông chúc sớm thế! Thái bảo.

- Hùng: Thì cứ khởi động dần đi là vừa, vì đến hôm 
đó cậu bận tíu tít, nào là tiếp doanh nghiệp đến chúc 
mừng, rồi bạn bè đồng nghiệp, đó là chưa kể mấy em 
“bồ” nữa, làm sao gặp được chúng mình. Trưa nay, tớ 

muốn nhóm mình gặp nhau để chúc mừng cậu trước, 
cậu thấy thế nào?

Thái: Thế thì cảm ơn các cậu quá, nhưng gặp ở 
đâu? Cậu đã báo cho Giang, Sơn “cận” và Biển chưa?

- Hùng: Tất nhiên là chúng tớ đã bàn bạc với nhau 
cả rồi, chỉ chờ lệnh của cậu thôi. 

Thái: Thế thì tuyệt quá. Vậy 11h trưa nay hội mình 
gặp nhau tại Nhà hàng Lan Chín, Tăng Bạt Hổ - Nơi 
tình yêu bắt đầu của cậu đấy.

- Hùng: OK luôn!

Ngày 15/6, Thái nhận được điện thoại với cái giọng khàn khàn: “Chúc cậu vui vẻ ngày báo 
chí Cách mạng Việt Nam 21/6 nhé!”. Thái nhận ngay ra Hùng (Hùng ga lăng) - bạn thân 
hồi học đại học. Hồi còn là sinh viên, Hùng vừa lịch lãm lại hào phóng nên bạn bè thường gọi 
là “Hùng ga lăng”. Nhiều bạn gái rất kết Hùng, nhưng cậu ấy đều gác lại để chăm lo cho 
việc học hành và đến khi ra trường, Hùng mới chính thức có mối tình đầu.

nguyễn hoàng

Bia hơi Hà Nội - Nước giải khát được nhiều người ưa chuộng

Bia hơi hà nội
Nơi tình yêu bắt đầu
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Nhận lời xong, Thái nhanh chóng thu xếp công việc 
để đi gặp bạn bè đúng giờ. Vì cũng đã mấy tháng rồi, 
công việc đứa nào cũng bù đầu nên chưa có dịp gặp lại 
nhau. Đúng 10h50’, Thái đã đến điểm hẹn. Từ xa Thái 
đã nhận ra Sơn “cận” và Giang đứng trước cửa Nhà 
hàng Lan Chín đón mình. Giao chiếc xe máy cho nhân 
viên nhà hàng, Thái, Sơn “cận” và Giang bắt tay nhau 
mừng rỡ vì đã lâu mới gặp lại nhau.

Thái: Còn Hùng và Biển chưa đến à? Thái đang 
định rút điện thoại ra để gọi Hùng thì Giang ngăn lại.

- Giang: Hùng và Biển đã đến trước đặt bàn và bia 
hơi Hà Nội rồi. Bây giờ chúng mình vào thôi.

Thái, Sơn “cận” và Giang vừa bước vào nhà hàng 
đã được mấy cô nhân viên tiếp đón niềm nở. Một cô 
trẻ trung, xinh đẹp nhanh nhẩu: “Các anh là khách của 
anh Hùng phải không ạ?”.

Thái đúng rồi.

- Cô nhân viên: Em mời các anh vào phòng VIP, 
anh Hùng đã đặt sẵn rồi ạ!

Ba người bạn được cô nhân viên dẫn vào phòng 
rộng khoảng chừng 15 mét vuông, có máy điều hòa 
mát lạnh. Ở đó, đã đặt sẵn một lọ hoa tươi có dòng 
chữ : “Chúc mừng ngày 21/6”. Những cốc bia hơi Hà 
Nội vàng óng vừa rót ra có mùi thơm đặc trưng, cùng 
những bọt bong bóng li ti nổi lên từ đáy cốc chạm lớp 
bọt trắng ở bề mặt rồi biến mất trông thật hấp dẫn. 
Thái vô cùng ngạc nhiên và cảm động, không ngờ các 
bạn mình lại chu đáo đến thế.

- Hùng: Chúng mình cùng nâng cốc chúc mừng 
Thái nhân ngày báo chí Cách mạng Việt Nam. Cả 
nhóm cùng trạm cốc, rồi hô 100% và cùng nhau cười 
sảng khoái.

Thái: Bia hơi Hà Nội ngon quá! Tuyệt quá! Cảm 
ơn các bạn của tôi rất nhiều. Các bạn còn nhớ không? 
Cũng tại nơi đây, chúng đã cùng uống bia hơi Hà Nội 
và chia tay nhau, thế mà thấm thoát đã hơn 10 năm rồi. 
Tuy chúng mình cùng công tác ở Hà Nội và các tỉnh 
lân cận, nhưng cũng ít có dịp gặp được nhau. Hôm nay 
hội ngộ thế này, vui quá nên hãy thưởng thức bia hơi 
Hà Nội để nhớ về kỷ niệm xưa - Nơi tình yêu bắt đầu 
của Hùng.

Thái nâng cốc bia hơi Hà Nội thứ 2 lên và nói: 
“Hôm nay mình rất vui vì gặp được đông đủ cả nhóm, 
mình chúc tình bạn của chúng ta luôn bền chặt. Chúc 
mọi người luôn thành công mọi việc...”. Tiếng chạm 

cốc lách cách và tiếng vỗ tay vang lên càng làm cho 
không khí buổi gặp mặt thêm hứng khởi. Vừa thưởng 
thức bia, vừa kể chuyện râm ran xung quanh tuổi học 
trò, chuyện công sở, chuyện doanh nghiệp... thật đầm 
ấm và thú vị. 

- Hùng đứng dậy nâng cốc bia thứ 3 lên và nói: 
“Tớ cảm ơn các cậu. Nhờ có buổi liên hoan hôm đó 
mà mình đã “bắt được nàng về dinh!”. Cả tốp lại cười 
phá lên.

Sơn “cận”: Cậu Hùng là người lãi nhất. Chỉ một 
chầu bia hơi Hà Nội mà kiếm được cô vợ rõ xinh lại 
nết na, thế mà hôm nay không đưa bà xã đến đây để 
đáp lễ?.

Hùng: Hôm nay các cậu cứ xả láng đi, tớ đáp lễ là 
được, chứ cần gì bà xã!

Thái vỗ nhẹ vào vai Hùng: “Chúng mình chỉ uống 
thưởng thức từ 4 đến 5 cốc bia hơi Hà Nội và nhậu lai 
rai, đừng có xả láng quá, chốc nữa về công an kiểm tra 
nồng độ cồn thì gay đấy. Cánh nhà báo bọn mình suốt 
ngày ra rả: “Đã uống rượu bia là không lái xe” nên 
mình cũng hơi chờn.

Giang: Tớ đồng ý với Hùng và chúng mình sẽ 
kết thúc cuộc vui hôm nay vào lúc 12h30’ để còn 
về làm việc.

Cả nhóm đều nhất trí và cùng nâng cốc bia thứ 4 
lên đồng thanh: “Chúc nhóm mình mọi sự tốt đẹp”. 
Lúc này cũng đã gần 12h30’, các bạn bắt tay nhau thật 
chặt rồi chia tay và hẹn nhau lần khác

Cùng sảng khoái với bia hơi Hà Nội
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Có thể nói, Trần Ngọc và Lê Ngọc Ninh 
(hay Ngọc Lê Ninh) là hai tác giả đầy 
nhiệt huyết trong giới văn nghệ đương 
đại.Những tác phẩm của họ luôn được 

giới chuyên môn đánh giá cao, đặc biệt là dễ dàng được 
công chúng đón nhận một cách tự nhiên, không gượng 
ép. Bởi lời ca, giai điệu âm nhạc, ngôn ngữ thơ của họ 
luôn sâu lắng, tinh tế và đi vào lòng người… Không 
những thế, các tác phẩm của họ thường là những hình 
tượng triết mỹ, những “bức tranh” dung dị mà lay động 
tâm can, thể hiện sự lạc quan, niềm tin vào cuộc sống, 
khẳng định “Nghệ thuật vị nhân sinh”…

Với những giá trị to lớn đó mà những nhạc phẩm 
của Trần Ngọc như: “Em như chim câu trắng” - ca 
khúc trong nhóm các ca khúc hay nhất cho thiếu nhi 
thế kỷ XX; “Tình em xứ Quảng”, “Xót xa”, “Người 
mẹ sông Hồng”, “Con là hoa của mẹ”… và những thi 
phẩm đang gây tiếng vang trên Tao đàn nghệ thuật của 
Ngọc Lê Ninh như: Hai chiều Tổ quốc; Thơ mở cửa; 
Thơ mất ngủ; Dấu lặng yêu; Nóng ran mùa thay lá; Gió 
và núi; Chưa thể đặt tên; Miền hư ảo… đã trở thành 
những tác phẩm sống mãi cùng năm tháng. Từ đó mà 
nghệ danh: NSƯT Trần Ngọc, Nhà thơ trẻ Ngọc Lê 
Ninh đã trở thành những cái tên đã và được đông đảo 
công chúng yêu mến mỗi khi nhắc tới. Với sự cống hiến 
của mình, họ đã được Nhà nước, giới chuyên môn ghi 
nhận, trao tặng nhiều bằng khen, danh hiệu cao quý. 
Đặc biệt, năng lực đa tài của họ vẫn đang tiếp tục hứa 
hẹn nhiều điểm sáng trên bầu trời nghệ thuật.

Có thể nói, chính nhờ có được năng lực nghệ thuật 
trời phú, mà hai tâm hồn thơ và nhạc của Trần Ngọc 
cũng như Ngọc Lê Ninh đã trở nên đồng điệu, hai dòng 
tư tưởng lớn giao thoa, gặp nhau tại cùng một điểm, để 
cùng đi tới Chân - Thiện - Mỹ. Hai dòng tư tưởng ấy 
đã hòa quyện vào nhau, dùng giá trị âm nhạc và nghệ 
thuật ngôn từ tạo dựng nên những thành phẩm tròn 
trịa như: “Khúc tráng ca hai chiều Tổ quốc”. 

Tổ hợp 12 ca khúc mang chủ đề “Khúc tráng ca hai 
chiều Tổ quốc” được Trần Ngọc phổ nhạc từ thơ của 
Ngọc Lê Ninh, một lần nữa cho thấy, giữa Thơ và Nhạc 
có sự tương phụ tương thành cho nhau, hai con tim đã 
giao hòa cùng nhịp đập. Họ đã dùng thơ và nhạc để nói 
lên khát khao của mình, của dân tộc Việt và của cả nhân 
loại. Từ đó, họ đang thực hiện những tác vụ nhanh chóng, 
khẩn trương để “Khúc tráng ca hai chiều Tổ quốc” chuẩn 
bị sớm “chào đời”, với nhiều hứa hẹn tiếp tục chinh phục 
những trái tim biết yêu và trân trọng cuộc sống. 

Tiếp cận những thi phẩm với nhiều tứ thơ sáng tạo, 
mới lạ của Ngọc Lê Ninh, rồi phổ nhạc, NSƯT Trần 
Ngọc cho biết: “Giữa dòng đời mênh mang, biết bao 
nhiêu dòng thơ đã và đang chảy, đổ vào trái tim và tâm 
hồn muôn người trên hành tinh này. Giữa dòng thơ 
mênh mang đó, một giọng thơ trẻ xuất hiện, bắt nguồn 
từ trái tim tâm hồn Tiến sỹ Khoa học, Nhà thơ Ngọc Lê 
Ninh. Dòng thơ Ngọc Lê Ninh cũng chảy về một hướng, 
với cùng mục đích với những dòng thơ khác. Đó là ngợi 
ca cái đẹp của cuộc sống và con người, phê phán những 
tối tăm ngự trị trong nhân cách con người. Song cái lạ 
trong thơ của Ngọc Lê Ninh là tìm cho mình một tính 
cách riêng, lấy thiên nhiên sự vật, lấy cái thô ráp biến 

“Khúc tráng ca hai chiều Tổ quốc”
đón xem lễ chào đời

Đó là tổ hợp 12 ca khúc “hùng tráng”, đặc sắc được NSƯT – Đạo diễn - Họa sỹ - Nhạc sỹ 
Trần Ngọc phổ nhạc từ các thi phẩm đang tạo tiếng vang của Nhà thơ trẻ – Tiến sỹ Khoa 
học Lê Ngọc Ninh. Dự kiến, Chương trình “Lễ chào đời tổ hợp Thơ – Ca khúc: Khúc tráng ca 
hai chiều Tổ quốc” sẽ được tổ chức, phục vụ đông đảo khán giả với mục đích từ thiện tại Nhà 
Thái Học (Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Hà Nội) vào ngày 12/8/2019.

hưng hà

Một trong những giải thưởng quốc tế về thơ mới  đây của 
Nhà thơ Lê Ngọc Ninh
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thành cái tinh tế, lấy cái mộc mạc tạc thành cái lung linh, 
lấy cái hư vô dệt lên những sợi tơ óng mượt dâng hiến 
cho đời. Từ ngữ trong thơ Ngọc Lê Ninh không trau 
chuốt bóng bảy, nhưng hàm ý sâu đậm, tính triết mỹ 
thâm thúy, ý thơ không cầu kỳ nhưng ý tưởng sắc sảo. 
Ngọc Lê Ninh đã biết khai thác, tìm tòi, lọc trong muôn 
vàn mỏ đất đá những viên ngọc, những mảnh quặng quý, 
xây nên cái đẹp trong thơ và trong dòng nham thạch xối 
xả ấy, Ngọc Lê Ninh đã nhúng tay bút, chịu sự nóng ran, 
tôi luyện để viết lên những dòng thơ ngọt mát cho đời, 
cho người. Tôi trân trọng dòng thơ Ngọc Lê Ninh, bởi 
không sao chép, không mô phỏng, không vương, không 
dính phong cách của nhiều nhà thơ khác. Tôi yêu dòng 
thơ Ngọc Lê Ninh bởi tính độc đáo, sự sáng tạo, đổi mới 
và táo bạo. Từ những cảm nhận chân thực đó, dòng âm 
nhạc trong trái tim, tâm hồn, trí tuệ của Nghệ sỹ ưu tú, 
Đạo diễn, Nhạc sỹ, Họa sỹ Trần Ngọc đã nâng cánh thơ 
của Ngọc Lê Ninh bay lên khoảng trời tình yêu vô tận và 
như một nàng gió xuân ôm ấp dòng thơ Ngọc Lê Ninh 
tung cánh buồm của con thuyền tình vượt sóng sâu thác 
ghềnh tới bến ngọt bờ hoa trong trái tim muôn người...”.

Cũng qua những tập thơ của Ngọc Lê Ninh, dưới góc 
độ chuyên môn, nhiều nhà lí luận phê bình nghệ thuật, 
nhà văn, nhà thơ như Hoàng Nhuận Cầm, Văn Giá, 
Nguyễn Việt Chiến, Bùi Việt Thắng,… cũng đánh giá rất 
cao về giá trị nghệ thuật thơ anh. Nhà văn Sương Nguyệt 
Minh nhận xét: “Trong lao động nghệ thuật, Nhà thơ 
Ngọc Lê Ninh rất có ý thức lạ hóa ngôn ngữ. Đó là bản 
chất của người sáng tạo luôn đi tìm cái mới, cái lạ, cái 
không thông thường. Nhiều ngôn từ trong thơ anh là 
những khái niệm, hình ảnh, những cụm từ rất thơ và cũng 
rất đời, song không giống ai. Đó cũng là một trong các 
yếu tố làm nên gương mặt thơ riêng Ngọc Lê Ninh…”.

Nói về NSƯT Trần Ngọc, Tiến sỹ Lê Ngọc Ninh 
cho biết: “Tôi có duyên gặp được anh Trần Ngọc trong 
khoảng thời gian ngắn gần đây. Nhưng thật bất ngờ, đồng 
cảm với những tập thơ của tôi, NSƯT Trần Ngọc đã phổ 
nhạc rất nhanh nhiều thi phẩm đặc sắc sắp chào đời tới 
đây. Đặc biệt, tôi thật sự ngưỡng mộ tài năng của ông, với 
nhiều tố chất nghệ sỹ hòa cùng trong một nhân cách...”.

Sự kiện Lễ chào đời Khúc tráng ca hai chiều Tổ quốc 
lần này cũng được dàn dựng chuyên nghiệp bởi chính Đạo 
diễn, NSƯT Trần Ngọc, cùng sự tham gia của nhiều nghệ 
sỹ, ca sỹ hàng đầu hiện nay như: Lương Hải Yến (Quán 
quân dòng nhạc Thính phòng Sao mai 2019), Phương 
Thủy (Quán quân Sao mai điểm hẹn 2014), Xuân Hảo 
(Quán quân Sao mai 2009),... và nhiều nhà tài trợ khác

Quán quân Sao mai điểm hẹn 2014 Phương Thủy tham gia 
Sự kiện

NSƯT - Đạo diễn - Họa sỹ - Nhạc sỹ Trần Ngọc - bên phải và Nhà thơ, Tiến sỹ Lê Ngọc Ninh








