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Ngày 18/8/2017, tại thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Cục Công nghiệp địa phương - Bộ 
Công Thương đã phối hợp với Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Nghệ An tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý trực tiếp của các địa phương, 
đơn vị trong vấn đề sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công.

Tham dự Hội thảo có lãnh 
đạo các Sở Công Thương 
và Trung tâm Khuyến 
công của 21 tỉnh, thành 

phố khu vực phía Bắc và miền 
Trung; đại diện một số cơ sở, doanh 
nghiệp công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu trên địa bàn và khu vực. Ông 
Ngô Quang Trung - Cục trưởng 
Cục Công nghiệp địa phương (Bộ 
Công Thương) và ông Hoàng Văn 
Tám - Giám đốc Sở Công Thương 
Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông 
Ngô Quang Trung - Cục trưởng 
Cục công nghiệp địa phương thông 
báo: Thực hiện chỉ đạo của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về việc 
xây dựng văn bản quy phạm pháp 
luật năm 2017 và chương trình 
công tác của Cục Công nghiệp địa 
phương (Quyết định số 5144/QĐ-
BCT ngày 30/12/2016), đến nay Cục 
Công nghiệp địa phương đã chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ban, ngành, 
địa phương hoàn thành Dự thảo 
thông tư sửa đổi, bổ sung. Đó là, 
Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 
28/12/2012 quy định chi tiết một số 
nội dung của Nghị định số 45/2012/
NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính 
phủ về khuyến công và Thông tư số 
36/2013/TT-BCT ngày 27/12/2013 
quy định về việc xây dựng kế 
hoạch, tổ chức thực hiện và quản 
lý kinh phí khuyến công quốc gia. 

Để có thêm cơ sở trong việc đề 
xuất sửa đổi, bổ sung các thông tư 
nêu trên trước khi trình Bộ trưởng 
phê duyệt trong thời gian tới, Hội 

thảo sẽ là dịp để các địa phương, 
đơn vị trực tiếp tham gia đóng góp 
ý kiến nhằm khắc phục những bất 
cập và hạn chế trong thời gian qua, 
qua đó, tạo ra những cơ chế và sự 
đột phá về nội dung nhằm nâng cao 
vai trò, vị trí của hoạt động khuyến 
công, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các địa phương triển khai thực hiện 
tốt nhiệm vụ khuyến công.

Tại hội thảo, đã có nhiều ý kiến 
đóng góp rất thiết thực không chỉ 
góp phần hoàn thiện dự thảo, mà 
còn chỉ ra những điểm mạnh, điểm 
yếu, những điểm cần bổ sung trong 
trong các Thông tư để phù hợp 
hơn với tình hình thực tế tại các 
địa phương. Cụ thể là cần tăng định 
mức hỗ trợ nguồn vốn cho các đề 
án mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng 
dụng hệ thống dây chuyền máy 
móc hiện đại cho doanh nghiệp, bởi 
theo ông Lê Trọng Cẩm - Giám đốc 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp Thanh Hóa, 
thì “nhiều doanh nghiệp có nhu cầu 

đầu tư mới hệ thống máy móc với 
số vốn lên tới 50 - 60 tỷ, nhưng chỉ 
được hỗ trợ tối đa không quá 500 
triệu đồng và mức hỗ trợ này bằng 
các cơ sở khác đầu tư số vốn 1 - 2 
tỷ đồng để mua sắm máy móc. Điều 
này chưa tạo được sự quan tâm của 
doanh nghiệp đối với chương trình 
khuyến công”. Việc cần bổ sung và 
có các chính sách hỗ trợ cho cán bộ 
khuyến công cấp huyện, xã và nhất 
là ở vùng sâu, vùng xa, mở rộng hơn 
nữa các hoạt động khuyến công 
về vùng thuần nông… cũng là một 
trong những ý kiến được nhiều đại 
biểu đưa ra trong cuộc hội thảo.

Kết luận tại hội thảo, ông Ngô 
Quang Trung ghi nhận những ý 
kiến đóng góp của các đại biểu vào 
dự thảo văn bản quy phạm pháp 
luật về khuyến công. Thông qua 
Hội thảo lần này, Ban soạn thảo, 
sửa đổi sẽ tiếp tục tổng hợp và 
nghiên cứu thêm các ý kiến của 
các đơn vị và sẽ trình Bộ trưởng Bộ 
Công Thương vào tháng 9/2017 

TUẤN ANH

Tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ 
sung văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công

Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo một số Sở 
Công Thương tại Hội thảo

Cục Công nghiệp địa phương: 
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PV: Những năm gần đây, kinh tế - xã hội tỉnh Thái 
Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ, đồng bộ, đặc 
biệt là phát triển công nghiệp, vậy đâu là giải pháp chủ 
yếu để tỉnh có được kết quả đó, thưa ông? 

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT: Trong những năm 
gần đây, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã tập trung đẩy 
mạnh cải cách hành chính, đăng ký kinh doanh, chấp 
thuận đầu tư, cấp phép đầu tư có nhiều đổi mới, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các loại hình doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất công nghiệp phát triển. Tỉnh đã ban 
hành nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, tổ chức nhiều 
chương trình xúc tiến đầu tư, thu hút các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài. Các thủ tục hành chính 
mới ban hành được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện 
rà soát thường xuyên. Đồng thời, tích cực tháo gỡ khó 
khăn trong sản xuất kinh doanh và nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và 
hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính 
Par-Index; tăng cường rà soát, kiểm tra các đề án, kế 
hoạch thực hiện cụ thể tại các huyện, thành phố, thị 
xã trên địa bàn tỉnh. Triển khai thực hiện trên 600 dự 
án đầu tư với tổng số vốn đăng ký quy đổi đạt trên 
200.000 tỷ đồng, trong đó có 40 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài. Một số dự án đầu tư lớn, trọng điểm về 
công nghiệp bắt đầu đi vào sản xuất như: Thiết bị điện 
tử của Tập đoàn Công nghệ cao Samsung; Khai thác 
chế biến khoáng sản Núi Pháo; Cán thép Thái Trung; 
Khai thác mỏ sắt Tiến Bộ; Nhiệt điện An Khánh..., 
chiếm trên 60% tổng vốn đầu tư toàn xã hội…

PV: Ông có thể khái quát những định hướng cơ 
bản của tỉnh để khai thác tiềm năng thế mạnh tại các 
địa phương?  

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT: Xuất phát từ thực 
tế của địa phương, quan điểm phát triển ngành công 
nghiệp của tỉnh là huy động hiệu quả các nguồn lực 
từ mọi thành phần kinh tế, khuyến khích phát triển 
khu vực kinh tế dân doanh và đầu tư nước ngoài. Phát 
triển các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, trọng tâm 
trước mắt là CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, trên 
cơ sở nguồn nhân lực chất lượng cao và công nghệ tiên 
tiến, lấy cạnh tranh là động lực phát triển; Khai thác các 
lợi thế sẵn có và cơ hội quốc tế, gắn kết sản xuất với 
dịch vụ, thương mại, chủ động tham gia sâu vào chuỗi 
giá trị sản xuất công nghiệp thế giới; Chú trọng phát 
triển một số ngành công nghiệp lưỡng dụng phục vụ 
quốc phòng, an ninh quốc gia; Phát triển công nghiệp 
trên cơ sở tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và bảo 
vệ môi trường; Huy động hiệu quả mọi nguồn lực từ các 
thành phần kinh tế trong nước và từ bên ngoài để phát 
triển, tái cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng hiện 
đại; Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực công nghiệp có 
kỹ năng, có kỷ luật, có năng lực sáng tạo. Đồng thời, 
ưu tiên phát triển và chuyển giao công nghệ đối với các 
ngành, các lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và công nghệ 
hiện đại, tiên tiến ở một số lĩnh vực chế biến nông, lâm, 
thủy sản, điện tử, viễn thông, năng lượng mới và tái tạo, 
cơ khí chế tạo và hóa dược. Điều chỉnh phân bố không 
gian công nghiệp hợp lý, nhằm phát huy sức mạnh liên 
kết giữa các ngành, vùng, địa phương để tham gia sâu 
vào chuỗi giá trị toàn cầu. 

PV: Vậy đâu là ngành/lĩnh vực được tỉnh ưu tiên 
phát triển? 

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT: Những nhóm ngành 
công nghiệp được tỉnh Thái Nguyên lựa chọn ưu tiên 

Thái Nguyên là cửa ngõ phía Nam nối vùng Việt Bắc với Hà Nội, các 
tỉnh, thành phố khác trong cả nước và nước ngoài thông qua tuyến 
Quốc lộ 3; Sân bay Quốc tế Nội Bài; đường sông và đường sắt. Trong 
đó, đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên là tuyến đường hướng tâm 
nằm trong quy hoạch vành đai vùng Hà Nội. Bởi vậy Thái Nguyên 
có điều kiện thuận lợi để phát triển KT-XH của tỉnh hiện tại và 
tương lai. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với 
ông Nguyễn Ngô Quyết – Giám đốc Sở Công Thương về vai trò của 
ngành Công Thương Thái Nguyên trong chiến lược phát triển công 
nghiệp và thương mại trên địa bàn tỉnh.

thực trạng và quan điểm định hướng 
Công nghiệp Thái Nguyên 

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT  
Giám đốc Sở Công Thương 

Thái Nguyên
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phát triển gồm: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, 
nhóm ngành cơ khí và luyện kim (giai đoạn đến năm 
2025 ưu tiên máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp, 
ô tô và phụ tùng cơ khí, thép chế tạo). Sau năm 2025, 
ưu tiên các nhóm ngành, sản phẩm: đóng tàu, kim loại 
màu và vật liệu mới. Nhóm ngành hóa chất (giai đoạn 
đến năm 2025, ưu tiên hóa chất cơ bản, hóa dầu và sản 
xuất linh kiện nhựa - cao su kỹ thuật, sau năm 2025 ưu 
tiên phát triển nhóm ngành hóa dược). Nhóm ngành 
chế biến nông, lâm, thủy sản (giai đoạn đến năm 2025, 
ưu tiên nâng cao tỷ lệ chế biến các sản phẩm nông sản, 
thủy hải sản chủ lực và chế biến gỗ phù hợp với quá 
trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp… 

PV: Tỉnh đã có những giải pháp gì để khai thác 
tiềm năng, thế mạnh và thực hiện các định hướng cơ 
bản đó, thưa ông?

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT: Thái Nguyên đang 
tích cực đẩy mạnh cơ cấu lại công nghiệp, tạo nền 
tảng cho CNH, HĐH. Đẩy nhanh phát triển các ngành 
công nghiệp có hàm lượng khoa học, công nghệ, có 
tỷ trọng giá trị quốc gia, giá trị gia tăng cao, có lợi thế 
cạnh tranh, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị 
toàn cầu. Chú trọng phát triển các ngành công nghiệp 
nền tảng - năng lượng; luyện kim; cơ khí chế tạo; xây 
dựng; vật liệu mới; lọc hóa dầu; hoá chất cơ bản; điện 
tử; công nghiệp công nghệ thông tin; công nghiệp chế 
biến nông sản. Tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo 
trong GDP khoảng 25%, trong đó công nghiệp chế tạo 
khoảng 15%. Tập trung phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
tăng cường liên kết giữa các tập đoàn đa quốc gia và 
doanh nghiệp trong nước. Khuyến khích phát triển các 
tổ hợp công nghiệp quy mô lớn và hiệu quả cao. Hình 
thành một số tổ hợp các doanh nghiệp có khả năng sản 
xuất sản phẩm lưỡng dụng. Phát triển các ngành dịch 
vụ, tập trung phát triển những ngành dịch vụ có lợi 
thế, có hàm lượng tri thức, công nghệ và giá trị gia tăng 
cao như tài chính, ngân hàng, viễn thông, logistics... 
Phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của 
dịch vụ vận tải, hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, 
thương mại điện tử, xây dựng thương hiệu hàng hóa 
Việt Nam. Chủ động tham gia vào mạng phân phối 
toàn cầu. Phát triển các vùng và khu kinh tế. Nâng cao 
chất lượng xây dựng và quản lý phát triển theo quy 
hoạch, nhất là về kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và 
sử dụng tài nguyên. Tăng cường liên kết giữa các địa 
phương trong vùng, giữa các vùng, phát huy tối đa tiềm 
năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương. 

PV: Ngành Công Thương Thái Nguyên sẽ ưu tiên 
tập trung vào ngành/lĩnh vực nào trong thời gian tới?  

Ông NGUYỄN NGÔ QUYẾT: Mục tiêu tổng quát 
phát triển KT-XH tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn tới 

là: “Phát huy lợi thế so sánh, huy động và sử dụng có 
hiệu quả các nguồn lực, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện 
đại với tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ 
chiếm 90% GRDP toàn tỉnh, phát triển công nghiệp 
công nghệ cao với các sản phẩm có sức cạnh tranh cao, 
hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại” và để Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp 
trong khu vực và cả nước, tỉnh đã có chủ trương, định 
hướng phát triển công nghiệp Thái Nguyên đa ngành, 
đa lĩnh vực. Trong đó, Sở Công Thương sẽ tiếp tục 
tham mưu với Tỉnh ưu tiên tập trung vào một số ngành 
có giá trị gia tăng lớn mà tỉnh có lợi thế như: Công 
nghiệp hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao,; công nghiệp 
công nghệ thông tin; công nghiệp vật liệu mới; công 
nghiệp chế biến gắn với vùng nguyên liệu tập trung và 
gắn với xây dựng nông thôn mới; công nghiệp hạ tầng 
(sản xuất và phân phối điện năng, xử lý môi trường 
và chất thải). Chú trọng chất lượng tăng trưởng GDP 
của ngành (chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành, ưu tiên 
lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực, đầu tư thiết bị công 
nghệ tiên tiến, hiện đại...). Phát triển công nghiệp theo 
chiều sâu để đảm bảo tính bền vững, thân thiện với 
môi trường, khai thác có hiệu quả các lợi thế của tỉnh 
về tài nguyên thiên nhiên, nguồn nhân lực trình độ cao, 
vị trí trung tâm vùng.

Phát huy nội lực và tranh thủ tối đa các nguồn lực 
từ bên ngoài với nhiều thành phần kinh tế cùng tham 
gia. Tập trung phát triển theo chiều sâu, chuyển dịch 
mạnh mẽ cơ cấu nội bộ ngành công nghiệp. Ưu tiên 
thu hút đầu tư những dự án công nghiệp hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn. Khuyến 
khích thu hút đầu tư những dự án công nghiệp gắn 
với vùng nguyên liệu tập trung, góp phần xây dựng 
nông thôn mới, các ngành công nghiệp sử dụng nhiều 
lao động và giá trị gia tăng của ngành. Chuyển dịch 
cơ cấu công nghiệp theo hướng tăng nhanh các nhóm 
ngành, sản phẩm công nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao có giá trị gia tăng lớn. Sản xuất hàng xuất khẩu, 
gia tăng tỷ trọng công nghiệp ngoài quốc doanh, đặc 
biệt là đầu tư nước ngoài trong các ngành công nghiệp 
chủ lực. Chuyển các ngành công nghiệp sử dụng nhiều 
lao động và lao động có trình độ không cao về khu 
vực nông thôn, huy động có hiệu quả các nguồn lực 
nội sinh, thu hút tối đa các nguồn lực bên ngoài. Phát 
triển các Khu, Cụm công nghiệp tập trung, gắn với 
phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hệ thống 
đô thị. Phân bố hợp lý các loại hình sản xuất, quy mô 
theo địa bàn và trong các Khu, Cụm công nghiệp, 
Cụm TTCN và Làng nghề... 

PV: Xin cám ơn ông!

MAI HƯƠNG (thực hiện)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

Những năm gần đây, nhất là khi đất nước ta bước vào giai đoạn hội nhập sâu rộng với 
nền kinh tế thế giới thì rõ ràng tốc độ phát triển kinh tế của Việt Nam có nhiều khởi sắc, 
đặc biệt là đời sống người dân từng bước được cải thiện nâng cao, kèm theo đó là nhu cầu 
sử dụng điện ngày càng lớn.

NGÀNH ĐIỆN CÒN ĐỘC QUYỀN? 
Thời gian qua, cũng không ít ý kiến cho rằng, ngành 

Điện được bao cấp, được sử dụng vốn ngân sách để đầu 
tư phát triển nguồn và lưới điện, vì vậy phải đảm bảo 
đủ điện cho nhân dân, thế nhưng ngành Điện rất độc 
quyền. Thậm chí ngay cả khi người dân chất vấn về 
“sự độc quyền” này thì CBCNV ngành Điện ở các địa 
phương cũng không giải thích được rằng độc quyền ở 
đâu và có đúng là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
đang độc quyền hay không?

Có một điều mà nhiều người chưa hiểu, ở Việt 
Nam hoạt động điện lực hiện vẫn có tính độc quyền, 
nhưng đó là độc quyền Nhà nước, còn EVN chỉ là công 
cụ thực hiện. Mặc dù Đảng và Nhà nước đã có chủ 
trương từng bước thị trường hóa lĩnh vực sản xuất kinh 
doanh điện, nhưng nếu Nhà nước không giữ vai trò 
chủ đạo, thì đồng bào các dân tộc miền núi, vùng sâu, 
vùng xa sẽ chẳng bao giờ có điện, bởi các nhà đầu tư 
trong nước và nước ngoài không bao giờ “dại” gì đầu 
tư vào khu vực mà khả năng thu hồi vốn chậm, tính 
rủi ro cao. Để xây dựng một đường dây 110 kV, 35 kV 
cung cấp điện cho địa bàn miền núi, nhiều nơi phải đầu 
tư hàng trăm tỷ đồng, mà muốn thu hồi nguồn vốn đó 
phải mất vài ba chục năm, thậm chí 50 năm. Theo số 
liệu của cơ quan chức năng Bộ Công Thương, đến hết 
năm 2016, EVN đã đưa điện lưới quốc gia tới 99,96% 
số xã và 98,95% số hộ dân nông thôn, 10/12 huyện đảo 
và mục tiêu là đến năm 2020 sẽ phấn đấu 100% số hộ 
dân được sử dụng điện. Đây là thành tựu hết sức quan 
trọng của chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, 
hải đảo của Chính phủ mà công lớn thuộc về Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. Do đó, Nhà nước phải độc quyền 
để có cơ chế phù hợp cả về vấn đề đầu tư và ưu đãi, hỗ 
trợ người dân vùng nông thôn, các gia đình chính sách 
trong công tác sử dụng điện phát triển sản xuất và sinh 
hoạt, góp phần nâng cao dân trí… 

EVN CÓ ĐƯỢC BAO CẤP? 
Câu hỏi này thường hay gặp ở bất cứ chỗ nào và 

cũng nhiều người cứ lầm tưởng Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam là doanh nghiệp nhà nước, được Nhà nước 
bao cấp. EVN đang gánh trên vai trọng trách đảm 
bảo nhu cầu điện cho toàn xã hội thì ai cũng thấy rõ, 
mà gánh nặng nhất là đưa điện về nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa. Tuy nhiên, việc áp dụng giá bán điện 
theo cơ chế kinh doanh đối với hộ dân khu vực nông 
thôn, vùng sâu, vùng xa chưa được Nhà nước xác lập 
minh bạch, rõ ràng. Được biết, EVN đã có kiến nghị 
với Nhà nước, cần phải rạch ròi giữa hoạt động sản 
xuất kinh doanh với hoạt động công ích, nhưng đề 
xuất này chưa được chấp nhận và vì vậy, hàng năm, 
ngành Điện vẫn phải bù lỗ hàng trăm tỷ đồng cho 
các công ty điện lực khu vực miền núi hoạt động, bởi 
vốn đầu tư phát triển lưới điện khu vực này rất lớn, 
nhưng hiệu quả đem lại không cao, trong khi lãi suất 

NGUYỄN VĂN 

Tăng giá điện, 
đã đến lúc không thể chần chừ?

Lắp đặt máy biến áp phục vụ chống quá tải
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vay ngân hàng để xây dựng đường dây và trạm biến 
áp thì tăng từng ngày. Trong khi đó, từ nhiều năm 
qua, Chính phủ đã chỉ đạo từng bước phát triển thị 
trường điện cạnh tranh một cách ổn định, xóa bỏ bao 
cấp trong ngành điện, tăng quyền lựa chọn nhà cung 
cấp điện cho khách hàng sử dụng điện cải cách mạnh 
mẽ thị trường điện, với các trọng tâm là: Cải cách cơ 
chế xác định giá cả trên thị trường điện, mở cửa hơn 
nữa thị trường điện để giới đầu tư tư nhân và quốc 
tế tham gia cả vào hoạt động sản xuất và bán điện, 
nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất và cung ứng điện 
thông qua việc tạo cơ chế và môi trường cạnh tranh 
bình đẳng trong lĩnh vực năng lượng nói chung và 
điện nói riêng. Từ quan điểm đó, Chính phủ tạo điều 
kiện bảo lãnh cho EVN vay vốn của các tổ chức, ngân 
hàng thương mại trong và ngoài nước để đầu tư, phát 
triển ngành Điện chứ ngân sách tuyệt nhiên không 
“ưu tiên” cho các hoạt động của EVN. Mới đây, ngày 
21/6/2017, trong buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam, Văn phòng Chính phủ đã truyền đạt ý kiến 
chỉ đạo của Thủ tướng yêu cầu EVN lưu ý tới khoản 
vay “kếch xù” lên tới 9,7 tỷ USD mà Chính phủ bảo 
lãnh. Nhắc lại như thế để minh chứng rằng, ngành 
Điện giờ kinh doanh một cách “sòng phẳng”, không 
có chuyện ỷ lại vào Nhà nước.

TĂNG GIÁ ĐIỆN - KHÔNG THỂ CHẦN CHỪ?
Ngành Điện không được bao cấp, nhưng Nhà nước 

lại bao cấp cho đại bộ phận người dân nông thôn và 
cho toàn xã hội, bởi giá điện ở Việt Nam được coi là 
“bèo” nhất trong khu vực các nước lận cận. Giá bán lẻ 
điện bình quân của nước ta hiện nay là 1.622 đồng/kWh 
(tương đương với 7,31 cent/kWh), trong khi giá điện ở 
Trung Quốc (10,04 cent/kWh), Thái Lan (11,81 cent/
kWh Xingapo là 13,5 cent/kWh, Philippines là 20 cent/
kWh. Một hộ gia đình ở nước ta chỉ cần khoảng 2.000 
đồng sử dụng điện là có thể nấu được một bữa ăn trọn 
vẹn, trong khi với vài ba ngàn đồng ấy, liệu ra chợ có 
thể mua được gì trong thời bão giá hiện nay? Chúng 
ta đã quá quen với chính sách điều tiết của Nhà nước, 
được trợ giá từ “bầu sữa” Chính phủ mà quên rằng,  
hiện đã có nhiều lĩnh vực kinh doanh như xăng dầu, 
viễn thông…, đang hoạt động theo cơ chế thị trường 
một cách hiệu quả và được người dân chấp nhận.

Giá điện thấp đang kéo theo nhiều hệ lụy: Không 
đủ vốn để phát triển nguồn và lưới điện; không thu hút 
được các nhà đầu tư vào dự án điện vì kinh doanh bị 
lỗ; giá điện rẻ, vô tình chúng ta đã trợ giá cho nhiều 
doanh nghiệp nước ngoài đem công nghệ lạc hậu, tiêu 
tốn điện năng đầu tư làm ăn tại Việt Nam; người dùng 
điện thiếu ý thức tiết kiệm trong thời điểm đang thiếu 
nguồn điện; hiệu quả sử dụng một kWh điện trên một 

đơn vị sản phẩm cao hơn nhiều so với các nước Đông 
Nam Á; giá điện thấp, trong khi phải mua điện giá cao 
từ các nhà đầu tư, cũng như mua từ nước ngoài, dẫn 
tới EVN không đủ sức để kéo dài chuyện bù lỗ... Và 
nếu chúng ta không điều chỉnh giá điện theo lộ trình 
thì có thể tình trạng thiếu điện trong nhiều năm tới sẽ 
còn trầm trọng hơn. 

Việc Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 
24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017, thay thế Quyết định 
số 69/2013/QĐ-TTg về cơ chế điều chỉnh mức giá bán 
lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện, quy định 
nguyên tắc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân trên 
cơ sở: Hằng năm, sau khi kiểm tra giá thành sản xuất 
kinh doanh điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá 
bán điện bình quân được xem xét, điều chỉnh theo biến 
động khách quan thông số đầu vào của tất cả các khâu 
(phát điện, truyền tải điện, phân phối - bán lẻ điện, 
điều hành - quản lý ngành và dịch vụ phụ trợ hệ thống 
điện) so với thông số được sử dụng để xác định giá bán 
điện bình quân hiện hành. Khi các thông số đầu vào 
theo quy định kể trên biến động làm giá bán điện bình 
quân giảm so với giá bán điện bình quân hiện hành thì 
giá điện được điều chỉnh giảm. Còn khi các thông số 
đầu vào biến động làm giá bán điện bình quân tăng 
từ 3% trở lên so với giá bán điện bình quân hiện hành 
thì giá điện được phép điều chỉnh tăng. Thời gian điều 
chỉnh giá bán điện bình quân tối thiểu là 6 tháng kể từ 
lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Tăng giá điện có lẽ là việc cần phải làm ngay, không 
thể chần chừ, để đầu tư phát triển hệ thống lưới điện, 
đảm bảo cân đối nguồn vốn, giải quyết nợ vay và khắc 
phục tình trạng bất cập về giá điện, nên vấn đề sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong thời gian tới vẫn 
phải được tiếp tục duy trì. Đồng thời, cũng đặt ra cho 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam một nhiệm vụ vô cùng 
to lớn và hết sức khó khăn, nặng nề. EVN sẽ phải tập 
trung các giải pháp, đầu tư phát triển các dự án đồng 
bộ nguồn và lưới điện; tăng cường kiểm tra, giám sát, 
đảm bảo tiến độ thi công các công trình thủy điện, 
nhiệt điện; thực hiện các biện pháp hạ tỷ lệ tổn thất 
điện năng; rà soát củng cố, nâng cao hiệu quả quản lý 
của bộ máy điều hành.., song song với tiếp tục công tác 
tái cơ cấu ngành Điện. 

Hy vọng, với sự quan tâm chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, của Bộ Công Thương và sự chia sẻ của 
nhân dân, Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ nỗ lực cố 
gắng hơn nữa để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 
kế hoạch đề ra, đáp ứng tốt nhất nhu cầu điện, đảm 
bảo an sinh xã hội, phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước 

Lắp đặt máy biến áp phục vụ chống quá tải



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG12 13

Tuy nhiên, trong quá trình là thành viên của 
WTO, Việt Nam cũng đã phải đối mặt với 
nhiều thách thức hơn đến từ sự cạnh tranh 
gay gắt của các đối thủ và xu hướng bảo hộ 

mậu dịch đang có chiều hướng gia tăng. 

Nền kinh tế Việt Nam sau 10 năm là thành viên của 
WTO (2007 - 2017), mặc dù bị ảnh hưởng do tác động 
của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008 và khủng 
hoảng nợ công châu Âu nhưng vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng kinh tế bình quân 6,29%/năm. Đây là thành tựu 
hết sức quan trọng bởi trong bối cảnh nhiều nền kinh 
tế lớn trên thế giới có mức tăng trưởng âm, hoặc rất 

thấp thì Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương 
liên tục. Kim ngạch xuất khẩu năm 2016 đạt gần 176 tỷ 
USD, tăng gấp 3,5 lần so với mức 50 tỷ USD trong năm 
2006 và được đánh giá là một trong 36 nền kinh tế xuất 
khẩu tốt nhất thế giới. Thu hút vốn đầu tư nước ngoài 
đã tăng gấp đôi so với thời điểm trước khi Việt Nam 
gia nhập WTO. Sau 10 năm, Việt Nam đã thu hút trên 
22.000 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 300 tỷ USD. 
Nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung, LG, 
Honda, Toyota, Canon, Microsoft… đã chọn Việt Nam 
là điểm đến đầu tư quan trọng. Riêng quý I/2017, tổng 
vốn FDI vào Việt Nam đã lên tới 7,7 tỷ USD, tăng gần 

Việt Nam: 

CHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM GIA NHẬP WTOCHẶNG ĐƯỜNG 10 NĂM GIA NHẬP WTO

Năm 2017, được coi là cột mốc đáng nhớ, biểu hiện những nỗ lực đổi mới không ngừng của 
Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế. Tròn một thập kỷ gia nhập Tổ chức Thương mại Thế 
giới (WTO), Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên trên nhiều lĩnh vực, đặc 
biệt trong vấn đề phát triển thương mại và dịch vụ. Lợi ích đó có được từ tự do hóa thương 
mại và các chính sách mở cửa theo hiệp định của WTO, các doanh nghiệp trong nước đã tiếp 
cận được các thị trường lớn trên thế giới và mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu, hợp tác kinh doanh. 

Th.s NGÔ THỊ THÁP  
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội

Diện mạo kinh tế Việt Nam đã có sự thay đổi mạnh mẽ sau 10 năm gia nhập WTO
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gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Cùng 
với đó, GDP bình quân đầu người tăng 
từ 730 USD năm 2006 lên 2.445 USD năm 
2016. Thương mại du lịch đã phát triển gần 
gấp 5 lần; du lịch quốc tế tăng trưởng khá 
cao, từ mức 4,2 triệu lượt khách năm 2007 
tăng lên trên 10 triệu lượt năm 2016, với 
tổng doanh thu từ du lịch đạt 56.000 tỷ 
đồng năm 2007 lên hơn 400.000 tỷ đồng 
năm 2016. Đồng thời, WTO cũng đã tạo ra 
động lực không nhỏ để Việt Nam cải cách 
mạnh mẽ các thể chế, môi trường đầu tư 
kinh doanh, cũng như sự trưởng thành và 
lớn mạnh của các doanh nghiệp Việt.

Nhìn lại chặng đường 10 năm Việt 
Nam là thành viên của WTO, ông ROB-
ERTO AZEVEDO - Tổng Giám đốc Tổ 
chức Thương mại Thế giới đánh giá: “Kinh 
tế Việt Nam là điểm sáng hiếm hoi trong 
bức tranh ảm đạm của hầu hết các nền kinh tế mới nổi. 
Trước khi là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế 
giới, 33% GDP của Việt Nam là xuất khẩu hàng hóa 
và dịch vụ. Nhưng sau 10 năm, xuất khẩu hàng hóa và 
dịch vụ đã đóng góp lên tới 90% GDP của đất nước. Đó 
là một tỷ trọng rất lớn, do đó chúng tôi tin rằng, Việt 
Nam luôn là đối tác quan trọng của WTO và WTO sẽ 
là một phần trong chiến lược phát triển của Việt Nam. 
Thời gian qua, Việt Nam đã có nhiều đóng góp vào 
việc đàm phán các hiệp định nhằm giảm các rào cản 
thương mại. Tất cả những điều đó đều được cộng đồng 
quốc tế đánh giá cao”.

Sau 10 năm gia nhập WTO, có thể thấy Việt Nam 
đã gặt hái được nhiều thành quả quan trọng. Tuy 
nhiên, theo nhiều chuyên gia nhận định, dù có tên 
trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế 
giới, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn chưa phát triển 
theo đúng kỳ vọng, bởi: Trong công nghiệp, ngành 
khai thác, gia công vẫn chiếm tỷ trọng lớn, việc sử 
dụng công nghệ tiên tiến, sản phẩm có hàm lượng 
công nghệ và chất xám cao còn thấp. Việc đưa tiến 
bộ khoa học vào sản xuất còn chậm; sức cạnh tranh 
của các doanh nghiệp trong nước vẫn ở mức thấp; thể 
chế kinh tế và công tác điều hành vĩ mô trong nước 
vẫn chưa theo kịp yêu cầu của hội nhập. Đặc biệt, 
nhiều năm qua, ngoại thương Việt Nam luôn bị thâm 
hụt với mức tuyệt đối cao. Điều này chứng minh, các 
nước đã tận dụng tốt cơ hội trong hội nhập WTO để 
đưa hàng hóa vào Việt Nam, trong khi chúng ta lại 
chưa hoàn toàn tận dụng tốt cơ hội từ hội nhập WTO 
mang lại. Bên cạnh đó, năng suất lao động trong nước 
vẫn thấp, đóng góp vào tăng trường còn hạn chế.

Theo đánh giá của TS. Lê Huy Khôi - Trưởng Ban 
Nghiên cứu và Dự báo thị trường - Viện Nghiên cứu 
Thương mại (Bộ Công Thương): Sau 10 năm gia nhập 
WTO, tăng trưởng GDP của Việt Nam thấp hơn so với 
các quốc gia có cùng xuất phát điểm như Lào, Cam-
puchia, Myanmar… do đó, hiệu quả tăng trưởng xuất 
khẩu cũng như tăng trưởng kinh tế của Việt Nam cũng 
không đạt kết quả tương đương.

Toàn cầu hóa là xu thế không thể đảo ngược, để 
tiếp tục phát triển bền vững, Việt Nam cần phải có 
những cải cách đột phá. Nhiều chuyên gia kinh tế 
cho rằng, Việt Nam phải tiếp tục cải cách hành chính 
triệt để, khắc phục những mặt trái của cơ chế “một 
cửa”, đổi mới bộ máy hành chính nhà nước cương 
quyết và hiệu quả; Tăng cường và nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, làm minh 
bạch và lành mạnh hóa môi trường kinh doanh. Bên 
cạnh đó, Việt Nam phải sớm xây dựng chiến lược 
phát triển các ngành dịch vụ cơ sở hạ tầng giai đoạn 
đến 2020 và tầm nhìn 2030, trong đó, vấn đề cốt lõi 
là tái cơ cấu các doanh nghiệp, các loại dịch vụ cơ sở 
hạ tầng theo hướng tập trung những dịch vụ có tiềm 
năng, lợi thế, có giá trị gia tăng cao, nhằm tận dụng 
hiệu quả các cơ hội mang lại từ hội nhập. Đồng thời 
cần nâng mức đầu tư cho khoa học công nghệ (1-2% 
GDP) để Việt Nam sớm có những đột phá về khoa 
học công nghệ, tạo ra những mặt hàng, sản phẩm kỹ 
thuật cao nằm trong các mặt hàng xuất khẩu chủ lực 
mang lại giá trị lớn cho xuất khẩu của Việt Nam. Qua 
đó, chuyển từ gia công sang sản xuất, xuất khẩu, giảm 
dần và tiến tới hạn chế tới mức thấp nhất xuất khẩu 
sản phẩm thô, khoáng sản… 

Hình minh họa.



Cuộc chiến chặn thuốc lá lậu

VẪN CÒN GIAN NAN 

Số lượng thuốc lá nhập lậu hàng năm tăng 30-
40%, diễn biến rất phức tạp tại các tỉnh biên giới 
miền Tây Nam Bộ như: Long An, An Giang, 
Đồng Tháp, Kiên Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, 

cung đường vận chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. 
Trong đó, miền Tây Nam Bộ tăng 45%, thành phố Hồ 
Chí Minh tăng 40% và cho đến thời điểm này đã lan ra 
hầu hết các tỉnh trên toàn quốc. Sở dĩ, thuốc lá điếu 
vẫn thẩm lậu vào thị trường Việt Nam là do mức chênh 
lệch giá giữa thuốc lá ngoại và thuốc lá sản xuất trong 
nước từ 3.500- 10.000 đồng/bao. Ngoài các con đường 
mòn, lối mở bên cạnh cửa khẩu, thuốc lá lậu còn ngang 
nhiên đi qua cửa khẩu bằng cách lợi dụng chính sách 
cho phép cư dân được mang hàng hóa trị giá 2 triệu 
đồng/ngày mà không phải nộp thuế. Đây chính là khe 
hở để bọn buôn lậu lợi dụng thuê người dân vùng biên 
giới mua, rồi thu gom. Điều đáng quan tâm nữa là, hiện 
một số địa phương vẫn áp dụng hình thức tạm nhập 
tái xuất đối với thuốc lá nhập lậu, hình thức này đã vô 
tình làm cho thuốc lá lậu có đất sống ở thị trường trong 
nước. Theo ông Vũ Văn Cường - Chủ tịch Hiệp hội 
Thuốc lá Việt Nam, mức truy cứu trách nhiệm hình sự 
đối với đối tượng buôn lậu thuốc lá cũng cần phải xem 
xét điều chỉnh: “Trong chỉ thị 30 thì nếu như buôn lậu, 
vận chuyển, tàng trữ 1.500 bao thuốc trở lên thì bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự, nhưng các đối tượng buôn lậu 
rất tinh vi, họ thường chia nhỏ lượng hàng dưới số 1.500 
bao. Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam kiến nghị các bộ, 
ngành liên quan điều chỉnh mức truy cứu trách nhiệm 
hình sự từ 1.500 bao xuống còn 500 bao, có như vậy, 
tính răn đe mới cao hơn”.

Các đối tượng buôn lậu vẫn cấu kết chặt chẽ với 
một số đối tượng ở nước ngoài tập kết các loại thuốc 

lá ngoại tại những điểm sát biên giới, sau đó thuê người 
dùng xuồng máy, xe gắn máy vận chuyển thuốc lá lậu 
vào sâu trong nội địa tiêu thụ và khi bị các lực lượng 
chức năng truy đuổi, thì sẵn sàng chống trả quyết liệt. 
Hàng triệu bao thuốc lá ngoại nhập lậu được các tụ 
điểm trong nội địa đóng thùng, làm giả tem nhãn để 
qua mặt cơ quan chức năng một cách dễ dàng. “Càng 
chống càng tăng”, nhiều kẻ thu lời bất chính, nhiều đợt 
ra quân, truy quét, nhưng cứ hết đợt, tình trạng buôn 
lậu thuốc lá “đâu lại hoàn đó”, xem ra chiếc vòi bạch 
tuộc của thuốc lá lậu chưa thể chặn đứng được. Thuốc 
lá lậu đang làm thất thu cho ngân sách Nhà nước hàng 
tỷ đồng mỗi năm do trốn nhiều loại thuế như thuế 
nhập khẩu 135%, thuế tiêu thụ đặc biệt 65%, thuế VAT 
10%... nên thuốc lá lậu bán rẻ hơn nhiều so với thuốc lá 
sản xuất trong nước cùng chủng loại, cùng phân khúc. 
Trung bình một năm, thuốc lá lậu đã làm giảm sản 
lượng tiêu thụ hơn 20%, mất 30% thị phần, hàng trăm 
nghìn lao động mất việc làm, thất thu ngân sách Nhà 
nước tới 8.000 tỷ đồng. Tình trạng nhập lậu thuốc lá 
ngang nhiên, trái phép là thách thức không nhỏ đối với 
lực lượng chức năng về đảm bảo an ninh trật tự.

 Bộ Công Thương đang chỉ đạo lực lượng quản lý thị 
trường 36 tỉnh, thành phố thực thi quyết liệt Chỉ thị 30 
của Chính phủ, kiểm tra tất cả các điểm bán buôn, bán 
lẻ thuốc lá nhập lậu. Quản lý thị trường phối hợp với 
lực lượng công an kiểm tra, rà soát các tụ điểm, đầu nậu 
tàng trữ thuốc lá nhập lậu. Long An là một trong những 
địa phương “nóng” về buôn lậu thuốc lá ở các tỉnh phía 
Nam, ông Phan Lợi - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị 
trường tỉnh An Giang cho biết: “Về thực hiện công tác 
tuyên truyền theo chỉ đạo của Bộ Công Thương, Chi cục 
Quản lý thị trường An Giang tổ chức tuyên truyền đến 

XUÂN LAN
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Hàng năm có tới 8.000 tỷ đồng ngân sách của Nhà nước đã thất thoát do thuốc lá ngoại 
nhập lậu. Theo thông tin từ Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, có khoảng 850 triệu gói thuốc lá lậu 
được tuồn vào Việt Nam mỗi năm. Tại các tỉnh trọng điểm của tệ nạn buôn lậu thuốc lá như 
Long An, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ…, tình hình buôn lậu thuốc lá vẫn chưa có dấu hiệu 
suy giảm và câu hỏi giải pháp nào cho việc ngăn chặn thuốc lá lậu trong thời gian tới để tránh 
thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước được đặt ra tại các hội nghị triển khai và quán triệt Chỉ 
thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá. 



các cơ sở kinh doanh, các văn bản quy định của pháp 
luật đối với hoạt động thương mại và công thương, qua 
đó vận động ký cam kết. Đến nay, đã có 20.223 cơ sở ký 
kinh doanh ký cam kết. Song song với việc ký cam kết, 
lực lượng quản lý thị trường còn tăng cường công tác 
kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật”. 

Thuốc lá lậu trốn thuế, giá rẻ và không phải in cảnh 
báo sức khỏe, không phải trích Quỹ Phòng chống tác 
hại thuốc lá, nên được người tiêu dùng sử dụng nhiều 
hơn và ngày càng tăng. Vì vậy, nhiều ý kiến đề xuất 
Bộ Công Thương dừng  các hoạt động kinh doanh tạm 
nhập, tái xuất thuốc lá ngoại, vì thủ đoạn buôn lậu 
thuốc lá ngoại chủ yếu là lợi dụng nguồn thuốc lá tạm 
nhập tái xuất đưa vào các kho ngoại quan để làm thủ 
tục tái xuất đi Trung Quốc. Trong quá trình tái xuất, 
các đầu nậu tìm cách đưa lên tàu cao tốc chở lậu về 
vùng biển Hải Phòng, hoặc sang Móng Cái để tiếp tục 
vận chuyển về Hà Nội tiêu thụ. Do vậy cần quyết liệt 
trong việc không cho tái xuất mà tiêu hủy toàn bộ 
thuốc lá lậu vì nguy cơ tái thẩm lậu là rất cao. 

Gần đây, thông điệp “Thuốc lá lậu, không có hậu” 
được cộng đồng chia sẻ rộng rãi với ý nghĩa: Buôn lậu 
thuốc lá và hút thuốc lá lậu đều mang hậu quả tiêu cực 
cho người buôn và người dùng. Chế tài xử phạt vi phạm 
hành chính đối với thuốc lá lậu lên tới 100 triệu đồng. 
Tuy vậy, cuộc chiến ngăn chặn thuốc lá lậu vẫn còn 
nhiều cam go, như một căn bệnh nan y chưa có thuốc 
đặc trị, gây thiệt hại nghiêm trọng đến ngân sách quốc 
gia hàng nghìn tỷ đồng. Nạn buôn lậu thuốc lá còn gây 
ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội khi đối tượng buôn 
lậu bất chấp an toàn giao thông và gây ra bao nhiêu vụ 
tai nạn thương tâm. Mới đây, các nhà nghiên cứu khoa 
học còn cảnh báo, các mẫu thuốc lá Jet và Hero nhập 
lậu có chứa các chất độc hại, chất độc cấm thuộc nhóm 
Coumarin được tìm thấy trong thành phần của thuốc 
diệt chuột bị người sản xuất tẩm vào sợi thuốc lá, gây 

ảnh hưởng nghiêm trọng sức khỏe nam giới. Tuy biết 
là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nhiều người vẫn 
mua về dùng một cách vô tư và đây chính là đất cho 
thuốc lá lậu vẫn tồn tại và phát triển. Điều đáng buồn 
là ở nhiều địa phương, số lượng thuốc lá phải tiêu hủy 
khá lớn, trong khi công suất đốt của nhà máy xử lý chất 
thải nguy hại lại khá nhỏ, không có kho, bãi chứa thuốc 
lá ngoại tịch thu chờ tiêu hủy, hoặc phải tiêu hủy ở các 
lò gạch, đã gây ô nhiễm môi trường. Liên tiếp nảy sinh 
bất cập khiến các lực lượng chức năng còn “chần chừ” 
trong việc điều tra, nắm tình hình để ngăn chặn kịp 
thời những đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá từ 
nước ngoài vào Việt Nam, nên việc phòng chống loại 
tội phạm này vẫn như “bắt cóc bỏ đĩa”.

Thuốc lá là mặt hàng ảnh hưởng đến sức khỏe con 
người và thuốc lá lậu đang ảnh hưởng đến nền sản xuất 
trong nước. Ngay lúc này, rất cần sự quyết tâm rốt ráo 
vào cuộc thực sự với một đội ngũ cán bộ có tâm, mở 
nhiều đợt cao điểm đấu tranh trên các địa bàn “nóng”, 
trinh sát, theo dõi để đánh trúng các đầu nậu, các tụ 
điểm tập kết, ngăn chặn kịp thời tại các cung đường 
vận chuyển thuốc lá lậu từ biên giới vào nội địa. Có 
như vậy mới tạo được lòng tin và sự ủng hộ của người 
dân. Không chỉ tuyên truyền pháp luật, chính quyền 
địa phương phải là “đầu tàu” chủ động giúp người 
dân, nhất là vùng giáp biên có việc làm và thu nhập 
ổn định bằng những mô hình phát triển kinh tế, để họ 
không bị lôi kéo tham gia vận chuyển hàng lậu. Người 
tiêu dùng đã đến lúc phải tẩy chay mặt hàng độc hại 
này, không có cầu, ắt chặn được nguồn cung. Trong 
xu hướng xã hội ngày càng phát triển theo hướng hội 
nhập, văn minh, hiện đại, nếu không thực hiện đồng 
bộ và quyết liệt các giải pháp với trách nhiệm cao của 
các bộ, ngành quản lý, cùng sự đồng thuận của người 
dân để sớm đẩy lùi nạn thuốc lá lậu, thì e rằng xã hội 
sẽ phải gánh hậu quả khôn lường 
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Thuốc lá lậu bị Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Quý Tây, tỉnh Long An thu giữ
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buôn lậu xăng dầu 
trên biển“NÓNG” 

Theo Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 
Quốc gia: Hoạt động buôn lậu xăng, dầu vẫn 
còn xảy ra phức tạp, trọng điểm là tại vùng 
biển các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh 

Hóa, Nghệ An, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình 
Thuận, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Trà Vinh, Kiên 
Giang. Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Phó Tư lệnh 
Cảnh sát biển (CSB) nêu thực tế về tình trạng buôn lậu 
xăng dầu trên biển thời gian qua: “Từ thực tế đấu tranh 
ở trên biển nổi lên một số vấn đề: Thứ nhất là các đối 
tượng mua dầu của các tàu nước ngoài trên biển với 
giá rất rẻ, thậm chí bán trực tiếp cho ngư dân trên biển 
với giá cũng rất rẻ so với giá chúng ta quy định, không 
có hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp. Sau 
đó bán lại trực tiếp cho các tàu cá đang khai thác hải 
sản trên biển để kiếm lời ngay trên biển. Một số ngư 
dân thì đã cải hoán tàu cá thành tàu chở dầu, lắp thêm 
téc trong hầm tàu thành nơi chứa dầu. Khi làm thủ tục 
xuất bến đăng ký ra biển đánh cá,chỉ mua một lượng 
dầu đủ để đi đến điểm hẹn, sau đó mua dầu lậu bán lại 
cho ngư dân ngay trên biển. Vấn đề nữa là đối với tàu 
nước ngoài, hồ sơ không rõ ràng, không đầy đủ giấy 
tờ chứng minh quốc tịch, thông tin về tàu thường hoạt 
động tại vùng biển Tây Nam khu vực giáp ranh với các 
nước Inđônêxia, Thái Lan và địa bàn lân cận bán dầu 
cho các tàu cá cải hoán của Việt Nam và tàu dịch vụ 
nghề cá, lợi dụng mua bán ngay trên vùng biển xa...”.

Vào lúc 08h 30’ ngày 21/7/2017, Cụm Trinh sát số 
1 - Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát hiện, kiểm 
tra tàu HP4435 đang vận chuyển khoảng hơn 70.000 lít 
dầu DO không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn 
gốc hợp pháp. Trên tàu có 06 người trong đó có 03 
thuyền viên, Thuyền trưởng và thuyền viên không có 
bằng cấp chứng chỉ chuyên môn. Thuyền trưởng kiêm 
đại diện tàu là ông Nguyễn Duy Bùng sinh năm 1972 

cư trú tại Phường Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa. 
Tại thời điểm kiểm tra ông Nguyễn Duy Bùng không 
xuất trình được giấy tờ chứng minh tính hợp pháp của 
lô hàng mà tàu HP4435 đang vận chuyển. Qua đấu 
tranh khai thác, xác minh chủ sở hữu số dầu trên là của 
Bà Đinh Thị Kha, sinh năm 1964, quê quán Xã Lập Lễ, 
Huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Hiện nay, đơn vị đã 
đưa tàu về khu vực Đình Vũ, Hải Phòng neo đậu, tiếp 
tục điều tra, xác minh và làm rõ.

Đánh giá về tình hình kinh doanh xăng dầu hiện nay, 
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho hay, Bộ Tài 
chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai dán tem cột 
bơm xăng dầu nhằm chống thất thoát nguồn thuế kinh 
doanh xăng dầu, Tổng cục Hải quan quản lý xuất nhập 
khẩu xăng dầu trên cổng thông tin điện tử một cửa quốc 
gia. Việc mua, bán xăng dầu trên biển hiện nay là buôn 
lậu chứ không phải là kinh doanh, nên các lực lượng 

PHẠM HẠNH

Tình hình buôn lậu xăng dầu trên các vùng biển trọng điểm thời gian qua đặc biệt là từ 
đầu năm 2017 đến nay tiếp tục gia tăng, diễn biến phức tạp, đó là một trong những nội 
dung đặc biệt chú trọng được nêu tại Hội nghị trực tuyến công tác chống buôn lậu, gian 
lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 
nay của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia vừa diễn ra. 

Cảnh sát biển bắt giữ tàu buôn lậu xăng dầu
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chức năng phải chia sẻ thông tin, tập trung lực lượng, 
đấu tranh cao điểm chống buôn lậu xăng dầu trên biển. 
Bộ trưởng  Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:

 “Về cơ chế kinh doanh đặc thù xăng dầu trên 
biển, chúng tôi cho rằng hết sức cân nhắc vì xăng dầu 
là mặt hàng có điều kiện. Qua báo cáo, chúng tôi cho 
rằng tình hình xăng dầu trên biển hiện nay là buôn 
lậu chứ không phải kinh doanh. Bây giờ phải chống 
buôn lậu xăng dầu. Điểm nữa là dữ liệu quốc gia về 
xuất nhập khẩu (XNK) xăng dầu chúng ta đã có, bây 
giờ chúng phải nối thông với nhau. Về XNK xăng dầu, 
Tổng cục Hải quan (TCHQ) hiện nay thực hiện trên hệ 
thống điện tử cho nên một tờ khai nhập chỉ 3 giây sau 
là trên trung tâm biết hết. Vấn đề đây là chúng ta tiếp 
tục tăng cường hơn nữa chia sẻ thông tin thì sẽ triển 
khai tốt hơn trong thời gian tới...”.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Trương Hòa Bình, 
Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia lưu ý mấy vấn đề: 
“Việc buôn lậu xăng dầu trên biển đấy là theo quy 
luật thị trường, theo quy luật cung cầu. Giá xăng dầu ở 
nước ngoài rẻ hơn ở trong nước, đề nghị Bộ Tài chính, 
Bộ Công Thương xem xét tại sao lại như vậy. Nếu giá 
xăng dầu trong nước thấp hơn nước ngoài lại có hiện 
tượng buôn lậu ngược lại. Vì vậỵ, chúng ta phải điều 
chỉnh chính sách như thế nào cho phù hợp. Đây là 
trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước. Vấn đề 
thứ hai là, các cơ quan chức năng phát hiện buôn lậu 
thì phải đấu tranh xử lý. Thứ ba là, ngư dân đi tàu, 
thấy xăng dầu trên biển rẻ hơn thì họ mua và thấy giá 

xăng dầu trong nước cao hơn thì mua về bán tiêu thụ 
ở trong nước. Cho nên nếu có hành vi buôn lậu thì 
cũng phải xử lý, còn cơ chế giá như thế nào thì nghiên 
cứu thêm. Hỗ trợ chính sách như thế nào cho bà con 
yên tâm ra biển, còn hỗ trợ giá riêng cho ngư dân đã 
có những chính sách khác rồi, nếu hỗ trợ giá thì không 
đảm bảo công bằng...”.

Hiện nay các lực lượng chức năng đang triển khai 
đợt cao điểm chống buôn lậu xăng dầu trên biển. 
Theo Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình 
thì các lực lượng cần triển khai nhiều biện pháp đấu 
tranh chống buôn lậu xăng dầu trên cả tuyến biên giới 
đường bộ và trên biển; Triển khai các kế hoạch cao 
điểm, chuyên đề về chống buôn lậu xăng dầu trên các 
vùng biển trọng điểm. Trong đó,  huy động đồng bộ 
các lực lượng, phối hợp với chính quyền địa phương, 
các lực lượng chức năng liên quan để nắm bắt thông 
tin, trinh sát, tổ chức kiểm soát chéo địa bàn nhằm 
tìm ra các dấu hiệu vi phạm, các đối tượng, đường 
dây buôn lậu xăng dầu… để triệt phá. Ban Chỉ đạo 
389 Quốc gia chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tiếp tục 
rà soát, tham mưu, đề xuất hoàn thiện thể chế, khắc 
phục sự chồng chéo, bất cập của một số quy định 
còn gây vướng mắc, khó khăn trong phối kết hợp đấu 
tranh giữa các ngành, lực lượng chức năng trong xử lý 
vi phạm theo hướng cụ thể, rõ ràng, bổ sung chế tài, 
trang bị đủ phương tiện, công cụ… cho các lực lượng 
chức năng, để các lực lượng thực thi nhiệm vụ và xử 
lý các vụ buôn lậu xăng dầu hiệu quả hơn 

Kiểm tra phát hiện tàu buôn lậu dầu trên biển

Cảnh sát biển bắt giữ tàu buôn lậu xăng dầu
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NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Doanh nghiệp cần nỗ lực chung tay 
xây dựng và phát triển thương hiệu Việt

Thương hiệu là một trong những nhân tố quan trọng góp phần duy trì, mở rộng, phát triển 
thị trường trong và ngoài nước cho các DN. Thương hiệu đã và sẽ luôn là nòng cốt cho sự 
phát triển, thành công của mỗi DN. Tạo được thương hiệu tin cậy, tức là khi lấy được lòng 
tin từ phía khách hàng. Ở mức độ đơn giản nhất, ta có thể thấy vai trò của thương hiệu là 
công cụ chức năng để nhận diện và phân biệt sản phẩm này với sản phẩm khác. Đây cũng 
là yếu tố quan trọng tạo nên rào cản đối với các đối thủ khác khi muốn xâm nhập thị trường.

THỰC TẾ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU CỦA 
CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hiện nay, bên cạnh một số DN lớn có chính sách, 
chiến lược đầu tư phát triển, trong đó có phát triển 
thương hiệu rất bài bản, thì cũng có rất nhiều DN ở 
nước ta, nhất là các DN vừa và nhỏ, chưa có ý thức 
được rằng việc xây dựng, quảng bá, khuếch trương 
thương hiệu cũng là một chiến lược lâu dài và phải 
được đặt ngang tầm với các chiến lược kinh doanh khác 
của DN. Họ cho rằng cứ sản xuất tốt, hàng bán ra 
nhiều là được, còn việc đăng ký, phát triển thương hiệu 
có thể làm sau, vì vậy mà việc đầu tư cho xây dựng 
và phát triển thương hiệu chưa được thỏa đáng. Theo 
thống kê, hiện có đến 80% DN đầu tư chưa đến 5% 
doanh số cho việc phát triển thương hiệu, điều này dẫn 
đến hệ quả là dù sản phẩm Việt có chất lượng cao đến 
đâu nhưng vẫn chưa tìm được vị trí xứng đáng ở cả thị 
trường nội địa và quốc tế. 

Một điều đáng buồn là hiện nay, thị 
trường của các thương hiệu Việt đang dần 
bị các thương hiệu nước ngoài “lấy cắp” 
ngay trên “sân nhà” và đẩy vào những đoạn 
thị trường chật hẹp. Nếu như những năm 
90, trên thị trường hóa mỹ phẩm, người tiêu 
dùng khá quen thuộc với những sản phẩm 
thương hiệu: Kem đánh răng Dạ Lan, bột 
giặt Lix, Daso, Đức Giang… thì hiện nay, các 
thương hiệu này gần như “mất hút” trên thị 
trường, thay vào đó là Omo, Tide, Close-
up… của hai đại gia Unilever và P&G. Chỉ 
riêng 2 sản phẩm Omo, Tide đã chiếm tới 
90% thị trường bột giặt của Việt Nam, các 

thương hiệu khác chia nhau 10% thị trường còn lại. Có 
thể nói, hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam đang 
chống chọi một cách yếu ớt trước sự “xâm lấn” mạnh 
mẽ của các thương hiệu nước ngoài trong một tình thế 
tưởng chừng như bình đẳng.

Ở thị trường nước ngoài thì thương hiệu Việt lại 
càng yếu và ít được biết đến. Việt Nam cũng đã xuất 
khẩu nhiều loại hàng hóa, nông sản như: gạo, cà phê, 
điều, chè… thậm chí xuất khẩu cả linh kiện điện tử, 
phần mềm tin học, nhưng điều đáng nói là chỉ có một 
số hàng hóa mang thương hiệu Việt Nam. Nhiều DN 
Việt có tham vọng vươn ra ngoài nước nhưng do chưa 
quan tâm đến việc đăng ký thương hiệu để bảo vệ cho 
sản phẩm của mình nên thương hiệu của họ có nguy cơ 
bị “đánh cắp” tại thị trường quốc tế, điển hình phải kể 
đến thương hiệu cà phê Trung Nguyên tại Mỹ hay Bitis 
tại Côn Minh - Trung Quốc…

QUỲNH ANH

Pega - một trong những DN làm tốt công tác phát triển thương hiệu
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Bên cạnh đó, tình trạng hàng giả, hàng nhái, vi 
phạm quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu sản phẩm 
đang ngày một gia tăng, không chỉ ảnh hướng lớn đến 
lợi nhuận, uy tín của DN, ảnh hưởng đến quyền lợi, 
sức khỏe của người tiêu dùng, mà còn khiến người tiêu 
dùng hiểu lầm và dần quay lưng lại với sản phẩm, vì 
thế việc xây dựng thương hiệu cũng trở nên gian nan 
hơn rất nhiều. Các DN cứ lo cải tiến công nghệ, mẫu 
mã sản phẩm, để khi tung ra thị trường được người tiêu 
dùng ưa chuộng thì đã có người chờ sẵn để làm nhái 
mẫu mã hoặc làm giả thương hiệu của DN.

Điển hình là trường hợp của Công ty CP Xe điện 
toàn cầu PEGA LTT, tiền thân là HKbike - một thương 
hiệu nổi tiếng trên thị trường xe đạp điện, xe máy điện 
tại Việt Nam. Từ khi được thành lập (năm 2012), Công 
ty đã rất nỗ lực trong việc nghiên cứu sáng tạo ra các 
sản phẩm với mẫu mã và chất lượng làm hài lòng người 
tiêu dùng, đồng thời, cũng cố gắng xây dựng và bảo 
vệ thương hiệu của mình bằng nhiều cách. Nhờ vậy, 
thương hiệu này đã phát triển nhanh chóng và sở hữu 
đến hơn 500 điểm bán hàng, trong đó có 290 showroom 
chính hãng được đặt tại những khu vực trung tâm của 
các thành phố lớn trên toàn quốc. Mặc dù rất chú 
trọng đến việc phát triển thương hiệu và quyền sở hữu 
trí tuệ nhưng trong những năm qua, PEGA luôn phải 
đối mặt với tình trạng thương hiệu, sản phẩm của mình 
bị làm giả, làm nhái và tình trạng này dường như không 
có dấu hiệu giảm xuống. Đến tháng 7 vừa qua, PEGA 
đã phải “kêu cứu” tới Bộ Công Thương. Bà Phạm Thị 
Niên - Giám đốc Kinh doanh Công ty PEGA cho biết: 
“Để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và thương hiệu 

của PEGA, chúng tôi đã có văn bản gửi đến Bộ trưởng 
Bộ Công Thương cùng các cơ quan chức năng thông 
báo về tình hình vi phạm nghiêm trọng của một số 
doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xe đạp điện trôi 
nổi xâm phạm bằng độc quyền sở hữu trí tuệ của Công 
ty và đề nghị hỗ trợ xử lý xe giả, nhái kiểu dáng chính 
hãng, đảm bảo về quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo lợi ích 
của người dân và doanh nghiệp”.

CẦN SỰ CHUNG TAY CỦA DOANH NGHIỆP
Có thể nói, thương hiệu là tài sản vô giá và có ý 

nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển và tồn 
tại của mỗi DN. Hiện nay các DN Việt Nam có định 
hướng phát triển thương hiệu trở thành Thương hiệu 
Quốc gia hay Thương hiệu toàn cầu vẫn chưa nhiều, 
bởi hầu hết các DN Việt đều gặp khó khăn về nguồn 
lực, đặc biệt là nguồn lực tài chính.

Thời gian vừa qua, Bộ Công Thương cũng đã có 
chương trình phát triển Thương hiệu Quốc gia, Ngày 
thương hiệu Việt Nam 20/4, cùng chiến dịch “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, nhưng để DN 
Việt phát triển thương hiệu và vươn ra tầm thế giới thì 
vẫn cần nhiều sự hỗ trợ từ phía Chính phủ, cùng với 
đó là sự nỗ lực hơn nữa của các DN Việt trong việc 
xây dựng và phát triển thương hiệu thông qua việc tăng 
cường quảng bá, giới thiệu tên thương hiệu của hàng 
hóa trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt 
là chú trọng đăng ký bảo hộ thương hiệu một cách 
nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời, nhằm định vị được 
thương hiệu của mình trước các đối thủ cạnh tranh và 
nâng tầm thương hiệu Việt trên trường quốc tế 
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Khối nợ xấu khổng lồ của nền kinh tế đến nay đã có cơ hội được xử 
lý khi mới đây, Quốc hội đã phê chuẩn Nghị quyết số 42/2017/
QH14 của Quốc hội, Nghị quyết chuyên đề về xử lý nợ xấu gắn 
với tái cơ cấu ngân hàng. Vậy những điểm tháo gỡ chủ yếu của 
Nghị quyết này là gì? Yếu tố then chốt nào giúp xử lý khối nợ xấu 
khổng lồ của nền kinh tế một cách hiệu quả và nhanh hơn để tìm 
lại nguồn lực tăng trưởng và phát triển cho GDP.  Phóng viên Thu 
Liên có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Tiến Đông - Chủ tịch Công 
ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam VAMC.

GIẢI PHÁP NÀO 
để xử lý tình trạng nợ xấu?

PV: Xin ông cho biết khối nợ xấu của nền kinh tế 
được nhận diện từ năm 2013 đến nay thì đã được Công 
ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam 
VAMC xử lý được bao nhiêu? 

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐÔNG: Tính đến ngày 
30/6/2017, Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín 
dụng Việt Nam VAMC đã mua được 25.992 khoản nợ 
với tổng số dư nợ gốc là 285.000 tỷ đồng, đến nay VAMC 
tự xử lý và phối hợp với các tổ chức tín dụng xử lý được 
59.000 tỷ đồng, còn quản lý khoảng 226.000 tỷ đồng.

PV: Theo ông, Nghị quyết 42/2017/QH14 sẽ thúc 
đẩy tiến trình xử lý nợ xấu thế nào? 

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐÔNG: Nghị quyết 42/2017/
QH14 sẽ có hiệu lực thi hành từ 15/8/2017, Nghị quyết 
này là hành lang pháp lý rất quan trọng cho công tác 
xử lý nợ xấu, cũng như xử lý tài sản đảm bảo những 
khoản nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết 
này cũng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của ngành 
Ngân hàng với các bộ ngành liên quan, các cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp để tập trung vào xử 
lý nhanh các khoản nợ xấu để tạo nguồn lực đầu tư 
phát triển kinh tế đất nước.  

PV: Vậy theo ông điểm tháo gỡ nào quan trọng 
nhất của Nghị quyết xử lý nợ xấu lần này?

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐÔNG: Nghị quyết cũng 
thể hiện rất rõ quyền của chủ nợ, vấn đề này cũng 
đã khắc phục được những lỗ hổng, vướng mắc trong 

bộ luật hiện hành. Để tháo gỡ các khó khăn, vướng 
mắc trong hoạt động của VAMC, tạo điều kiện cho 
VAMC triển khai hiệu quả các hoạt động mua bán nợ 
theo giá thị trường, Nghị quyết 42/2017/QH14 đã cho 
phép VAMC thực hiện các hoạt động mua bán nợ sau, 
thứ nhất, mở rộng các khoản nợ được mua bán của 
VAMC. Hiện tại, VAMC chỉ được mua nợ xấu hạch 
toán trong bảng. Quy định này hạn chế đối tượng các 
khoản nợ xấu được mua bán theo giá thị trường. Do 
vậy, bên cạnh việc mua bán các khoản nợ nội bảng. 
Nghị quyết 42/2017/QH14 cho phép VAMC được mua 
các khoản nợ xấu đã sử dụng dự phòng rủi ro đang 
hạch toán ngoài bảng và chuyển đổi các khoản nợ xấu 
mà VAMC đã mua bằng trái phiếu, đặc biệt là mua 
theo giá trị thị trường. Các quy định này sẽ hỗ trợ: Cải 
thiện chất lượng một cách bền vững hơn tài sản của tổ 
chức tín dụng; Tổ chức tín dụng bán nợ theo giá trị thị 
trường thu được nợ bằng tiền mặt để phục vụ cho việc 
mở rộng đầu tư, tín dụng mới; Giải phóng vốn bị đọng 
trong các khoản nợ xấu, giảm chi phí cơ hội và cải 
thiện khả năng sinh lời của tổ chức tín dụng; Tổ chức 
tín dụng giảm được số nợ xấu bán cho VAMC bằng 
trái phiếu đặc biệt để xử lý dứt điểm nợ xấu và cải thiện 
chất lượng tài sản của tổ chức tín dụng. Khi bán được 
các khoản nợ xấu đang hạch toán ngoài bảng, các tổ 
chức tín dụng sẽ có thêm thu nhập bất thường và nâng 
cao khả năng: Trích lập dự phòng rủi ro đối với tổn 
thất do chuyển các khoản nợ xấu mua bằng trái phiếu 
đặc biệt sang mua theo giá trị thị trường và trích lập dự 

Ông NGUYỄN TIẾN ĐÔNG  
Chủ tịch Công ty VAMC
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Ngành Ngân hàng nỗ lực xử lý nợ xấu

phòng cho việc xử lý các khoản nợ xấu đang hạch toán 
trong bảng, tạo động lực khuyến khích các tổ chức tín 
dụng bán nợ xấu theo giá trị thị trường…

PV: Có ý kiến lo ngại rằng, Nghị quyết xử lý nợ xấu 
sẽ giành cho ngân hàng độc quyền trong việc xử lý tài 
sản đảm bảo. Ông cho biết ý kiến của mình về điều này 
và trình tự xử lý tài sản đảm bảo được rút gọn như thế 
nào theo Nghị quyết 42/2017/QH14 này?

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐÔNG: Trước hết phải 
nhận thức là nợ xấu là nợ xấu của nền kinh tế, ngành 
Ngân hàng là trung gian tài chính, một bên là vừa huy 
động vốn, một bên là cho vay vốn, giữa người dân 
và doanh nghiệp. Chính vì vậy, khi có tác động của 
khủng hoảng nền kinh tế, nợ xấu phát sinh và lúc này 
nền kinh tế phát sinh ra nợ xấu. Phải xác định được nợ 
xấu cũng như tài sản của khoản nợ xấu phải được xử 
lý để tái tạo phục vụ cho nền kinh tế. Do vậy, trách 
nhiệm phối hợp từ Chính phủ, các bộ ngành, các địa 
phương phối với ngành Ngân hàng trong xử lý nợ xấu 
là thông lệ quốc tế.

PV: Theo ông, các cơ quan thực thi pháp luật có 
vai trò như thế nào trong Nghị quyết này?  

ÔNG NGUYỄN TIẾN ĐÔNG: Trước khi có Nghị 
quyết 42/2017/QH14, nợ xấu hay tài sản đảm bảo của 

các khoản nợ xấu, việc xử lý của các tổ chức hay 
VAMC phải đưa ra Tòa án, việc này rất mất thời 
gian, thông thường từ 2 đến 3 năm. Để rút ngắn quá 
trình giải quyết tranh chấp qua Tòa án, tăng hiệu quả 
hoạt động xử lý tài sản bảo đảm qua Tòa án, Nghị 
quyết cho phép Tòa án áp dụng thủ tục rút gọn để 
giải quyết tranh chấp về nghĩa vụ giao tài sản bảo 
đảm, hoặc tranh chấp về quyền xử lý tài sản bảo đảm. 
Về điều kiện áp dụng thủ tục rút gọn, Nghị quyết 
42/2017/QH14 quy định thủ tục rút gọn sẽ được áp 
dụng khi có đầy đủ các điều kiện sau: Trong hợp đồng 
bảo đảm có thỏa thuận về việc bên bảo đảm có nghĩa 
vụ giao tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu cho bên 
nhận bảo đảm, hoặc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài, VAMC có quyền xử lý tài sản bảo 
đảm; Giao dịch bảo đảm, biện pháp bảo đảm đã đăng 
ký theo quy định của pháp luật. Không có đương sự 
cư trú ở nước ngoài, tài sản tranh chấp ở nước ngoài, 
trừ trường hợp đương sự ở nước ngoài và đương sự 
ở Việt Nam có thỏa thuận đề nghị Tòa án giải quyết 
theo thủ tục rút gọn, hoặc các đương sự giải trình 
được chứng cứ về quyền sở hữu hợp pháp tài sản và 
có thỏa thuận thống nhất về việc xử lý tài sản.

PV: Xin cám ơn ông!

THU LIÊN (thực hiện)
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Giảm gánh nặng chi phí cho doanh nghiệp: 

BÀI TOÁN KHÓ CỦA CHÍNH PHỦBÀI TOÁN KHÓ CỦA CHÍNH PHỦ
Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 vừa diễn ra, một thông điệp đáng chú ý 
được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, năm 2017 phải là năm có dấu 
ấn mạnh mẽ trong việc rà soát cơ chế, chính sách và thực hiện các giải pháp đồng bộ để giảm 
chi phí đầu vào cho các doanh nghiệp (DN). 

ĐỨC MINH

GÁNH NẶNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CHI PHÍ

Theo thống kê, hiện nước ta có 243 ngành nghề 
kinh doanh có điều kiện, trong đó có 5.719 loại giấy 
phép con. Với số lượng nhiều như vậy thì chỉ cần một 
điều kiện kinh doanh phiền hà, vô lý, không phù hợp 
với thực tế thì cũng gây ra rất nhiều khó khăn cho DN. 
Tuy nhiên, điều đáng nói là có những quy định đáng ra 
không có, vì nó làm cho thủ tục hành chính thêm phức 
tạp, còn DN thì tốn thêm nhiều thời gian và chi phí. 

Cho đến thời điểm này, chi phí vẫn là gánh nặng 
bào mòn sức khỏe của DN, trong vô vàn các loại chi 
phí đầu vào thì có nhiều loại chi phí phát sinh từ quy 
định của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhiều báo 
cáo thống kê đã chỉ ra rằng, chi phí kinh doanh ở Việt 
Nam, về cơ bản, vẫn ở mức cao nhất trong khu vực. 
Điều này đang làm suy giảm rất nhiều khả năng cạnh 
tranh của DN Việt Nam.

Theo ông Đậu Anh Tuấn - Trưởng ban Pháp chế 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
thì DN Việt Nam tương đối thiệt thòi so với các nước, 
cụ thể là các nước trong khu vực và ASEAN. Ví dụ về 
chi phí vốn, ở Việt Nam hiện nay bình quân lãi suất 
vay là từ 7-9%, trong khi các nước ASEAN chỉ 3-4%, có 
quốc gia chỉ 1-2%, hay chi phí BHXH, phí Công đoàn 
ở Việt Nam cũng cao nhất trong khu vực và cao gấp 
đôi, gấp ba so với các nước ASEAN, chiếm tới 34% 
tổng chi phí kinh doanh của DN. Thêm vào đó, tốc 
độ tăng lương tối thiểu gần đây cũng tăng từ 7-11%/
năm, trong khi năng suất lao động chỉ tăng bình quân 
khoảng 4-5%, chi phí vận tải, logistic từ cảng Hải Phòng 
về Hà Nội đắt gấp ba lần so với từ Hàn Quốc, Trung 
Quốc về Việt Nam. Chi phí trong lĩnh vực kiểm tra 
chuyên ngành hàng hóa XNK năm 2016 cũng là khoảng 
14 nghìn tỷ đồng và 28 triệu ngày công (bao gồm ngày 

công làm thủ tục và chờ đợi của DN)… Qua đó cho 
thấy, “sức khỏe” của DN đang rất đáng lo ngại, đặc 
biệt là DN vừa và nhỏ (DNVVN), đấy là chưa kể đến 
các chi phí không chính thức, chi phí từ các thủ tục 
hành chính cồng kềnh. 

Bày tỏ quan điểm về vấn đề này, ông Phạm Minh 
Đức - Chuyên gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam 
cho rằng: Việt Nam hiện có hơn 90% là DNVVN, rất 
nhạy cảm với các chi phí. Khi chi phí tăng lên do rào 
cản thông thường sẽ tác động đến DNVVN và trong 
nhiều trường hợp, các DNVVN không có cơ hội để 
phát triển.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIẢM GÁNH NẶNG CHI 
PHÍ CHO DOANH NGHIỆP

Tại phiên họp thường kỳ vừa qua, các thành viên 
Chính phủ đều thống nhất cho rằng cần nhanh chóng 
giảm chi phí SXKD, giúp các DN cải thiện và nâng cao 

Thủ tướng khẳng định quyết tâm giảm bớt gánh nặng chi phí 
cho doanh nghiệp
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khả năng cạnh tranh. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ 
còn yêu cầu các bộ trưởng cần chỉ đạo cho ngành của 
mình giảm bớt số điều kiện kinh doanh. Đối với các chi 
phí không chính thức, Thủ tướng nhấn mạnh phải công 
khai, minh bạch, ứng dụng CNTT, cải cách thủ tục 
hành chính để người làm thủ tục và cán bộ làm thủ tục 
không gặp nhau trực tiếp. Có thể thấy, thông điệp của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ là rất rõ ràng. Thế 
nhưng giải pháp để gỡ được nút thắt này là gì? 

Theo ông Đậu Anh Tuấn thì giải pháp giảm chi phí 
cho DN là cắt giảm bớt thủ tục hành chính. Có thể duy 
trì giấy phép, thủ tục cấp phép cần thiết nhưng phải 
đơn giản hóa thủ tục, phải làm sao để quy trình minh 
bạch, các điều kiện cấp phép được dễ dàng hơn và cơ 
sở để các cán bộ thực hiện bớt nhũng nhiễu. Chính phủ 
nên có những tổ chức, cơ quan độc lập để giám sát quá 
trình này. Bên cạnh đó, các Hiệp hội DN, các tổ chức 
nghiên cứu có liên quan cũng có thể đưa ra các đề xuất 
giảm chi phí, đồng thời, vận động các cơ quan giám sát 
vấn đề này để làm sao nó diễn ra một cách thực chất 
và DN phải được thụ hưởng.

Cũng có ý kiến cho rằng, hiện nay khâu phát sinh 
nhiều thủ tục rườm rà nhất chính là khâu thực hiện. 

Chính vì vậy, để xoay chuyển được tình thế thì rất cần 
sự quan tâm, lắng nghe của các bộ trưởng. Đặc biệt là 
cần thay đổi được nhận thức của bộ phận cán bộ thực 
hiện. Nếu thay đổi điều này chắc chắn sẽ tạo được 
bước nhảy vọt trong việc giảm phiền hà cho DN.

Có thể nói, gánh nặng chi phí đã tước đi cơ hội 
kinh doanh của nhiều DN. Cộng đồng DN đang kỳ 
vọng vào quyết tâm giảm gánh nặng chi phí cho DN 
của Chính phủ sẽ sớm đem lại hiệu quả thực tế cho 
hoạt động SXKD, trước mắt là hỗ trợ DN vượt qua 
khó khăn và điều quan trọng là sớm tạo môi trường 
kinh doanh thông thoáng, giảm thiểu chi phí, từ đó góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh cho cộng đồng DN, 
ngày càng có đóng góp lớn và bền vững hơn cho tăng 
trưởng kinh tế. Nhưng làm thế nào để giảm được chi 
phí là bài toán rất khó cho Chính phủ và không phải 
muốn là giải quyết được ngay vì nó còn phụ thuộc vào 
nhiều yếu tố. Cùng với sự nỗ lực của Chính phủ và Thủ 
tướng Chính phủ, thì điều quan trọng là phải có sự thay 
đổi tư duy, nhận thức ở cấp thực thi chính sách trong 
các bộ, ngành và địa phương để hướng tới mục tiêu xây 
dựng một môi trường kinh doanh an toàn, lành mạnh 
với năng lực cạnh tranh cao 

Thủ tục hành chính và chi phí không chính thức đang là nỗi ám ảnh của các doanh nghiệp (ảnh minh họa)
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NHỮNG RÀO CẢN CẦN THÁO GỠNHỮNG RÀO CẢN CẦN THÁO GỠ
Ngày 12/6/2017, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã chính thức được 
Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Đây là một tin vui dành 
cho DNNVV, thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ trong việc hỗ trợ doanh nghiệp (DN). 
Tuy nhiên, cùng với tin vui đó, giới DN vẫn luôn mong muốn, Chính phủ cũng như các cơ 
quan, tổ chức hữu quan sẽ đồng thời có những giải pháp tháo gỡ, xóa bỏ những rào cản khó 
khăn cơ bản hiện nay để DN có thể tồn tại cũng như có những điều kiện phát triển tốt nhất. 

HƯƠNG VIỆT

Ở mỗi quốc gia, DNNVV luôn giữ vai trò 
quan trọng và đóng góp đáng kể vào sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Ở Việt Nam, 
số lượng DN này chiếm phần lớn, góp 

phần tạo việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
người lao động... Theo những số liệu báo cáo vừa qua 
về tình hình phát triển doanh nghiệp của Cục Phát 
triển Doanh nghiệp, Cục Quản lý Đăng ký Kinh doanh 
(Bộ Kế hoạch và Đầu tư), Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Tổ chức Xúc tiến Thương 
mại Nhật Bản (JETRO), hiện số lượng DNNVV chiếm 
98% tổng số DN ở Việt Nam, đóng góp 41% nguồn 
thu ngân sách, 78% chỗ làm và tạo ra 49% GDP toàn 
nền kinh tế. Với tầm quan trọng đó, theo Nghị quyết 
số 35/NQ-CP, ban hành ngày 16/5/2016 về hỗ trợ và 
phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chính phủ đã 
đặt mục tiêu tới năm 2020, Việt Nam sẽ có trên 1 triệu 
DN hoạt động. Như vậy, hiện nay và những năm tới, 
mỗi năm sẽ có thêm khoảng 100.000 DN thành lập mới.

THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN CƠ BẢN

Có thể nói, số DN mới tăng là tín hiệu vui, nhưng 
những DN đó có tồn tại và phát triển được hay không 
lại là vấn đề đáng quan tâm. Năm 2016, đã có 110.000 
DN mới thành lập, tăng 16,2% so với năm trước, nhưng 
cũng có 12.478 DN phá sản (tăng 31,8% so với năm 
2015). Bên cạnh đó, cũng trong năm qua, một số lượng 
lớn các DN lâm vào cảnh bi đát, phải tạm ngừng hoạt 
động có thời hạn và không thời hạn lên đến 60.600 đơn 
vị. Vậy là, chỉ tính năm 2016, cả DN phá sản với DN 
tạm ngừng hoạt động lên đến trên 73.000 đơn vị. Điều 

đó cho thấy, cứ 10 DN thành lập mới thì có đến 6,6 
DN bị phá sản hoặc tạm ngừng hoạt động. Còn 5 tháng 
đầu năm 2017, cả nước có thêm 50.534 DN thành lập 
mới, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái; Nhưng số DN 
đăng ký tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc chờ 
giải thể của cả nước là 32.148 DN, bằng hơn một nửa 
số DN thành lập mới.

Vậy đâu là nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên? 
Theo các nhà phân tích, chuyên gia kinh tế, số lượng 
lớn DNNVV bị phá sản, hoặc tạm dừng hoạt động 
có rất nhiều lý do, nhưng tựu trung, có một số rào 
cản với các nguyên nhân cơ bản sau: Một là, quy 
mô, nguồn vốn nhỏ. Hai là, công nghệ thấp. Ba là, 
trình độ quản lý và chất lượng nguồn lao động kém. 

Những rào cản cần tháo gỡ (ảnh minh họa)
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Bốn là, môi trường kinh doanh còn nhiều rào cản. 
Khẳng định điều này, tại Hội nghị “Đồng hành cùng 
doanh nghiệp” diễn ra vào tháng 5/2017, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng ghi nhận thẳng 
thắn: “Chính phủ hiểu rằng, những kết quả đạt được 
sau một năm thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ chỉ là những bước đi đầu tiên, kết quả kh-
iêm tốn. Doanh nghiệp còn nhiều rào cản”.

GIẢI PHÁP

Trước thực trạng trên và để đạt được mục tiêu có 
1 triệu DN hoạt động vào năm 2020, các chuyên gia 
kinh tế đã đề xuất một số giải pháp tháo gỡ cơ bản sau:

Một là, giải cứu về vốn cho các DNNVV. Để làm 
tốt điều này, Chính phủ cần sớm hoàn thiện khung 
pháp lý cho các quỹ như: Quỹ Phát triển DNNVV, 
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV... để các quỹ này 
có thể hỗ trợ cho DN nhiều hơn về vay vốn...

Hai là, hỗ trợ đổi mới công nghệ. Quỹ Phát triển 
Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Quỹ Đổi mới Công 
nghệ Quốc gia cần mở rộng hình thức hỗ trợ cho DN 
như: Hỗ trợ lãi suất vay, cho vay ưu đãi, bão lãnh vốn 
vay để giúp DN xây dựng và thực hiện lộ trình đổi mới 
công nghệ; Thúc đẩy hợp tác và phổ biến công nghệ 
thông qua việc hợp tác giữa các học viện, viện nghiên 
cứu, ngành Công nghiệp và Chính phủ với DN; Tổ 
chức thường xuyên các Hội chợ công nghệ và thiết bị 
mang tầm quốc gia, vùng, địa phương, thậm chí là cả 

các sàn giao dịch công nghệ điện tử để phục vụ hiệu 
quả hơn nhu cầu kết nối cung cầu về công nghệ.

Ba là, tăng cường hỗ trợ các kiến thức về quản lý, 
quản trị, hội nhập cho các chủ DN. Hiện nay, cơ quan 
thuế vẫn thường tổ chức những lớp tập huấn, cập nhật 
các chính sách mới về thuế. Mô hình này có thể học 
tập, áp dụng qua việc hỗ trợ về kiến thức quản lý, quản 
trị cho các DNNVV. Việc tổ chức các khóa đào tạo 
có thể giao cho các cơ quan quản lý Nhà nước về DN 
như Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các tổ chức xã hội nghề 
nghiệp, các hiệp hội thực hiện. Tất nhiên, song hành 
với điều đó, các chủ DN cũng cần tích cực, chủ động 
tự đào tạo, nâng cao trình độ cho mình, “tự cứu mình 
trước khi trời cứu”...

Bốn là, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường kinh 
doanh. Chính phủ cần thực hiện quyết liệt các Nghị 
quyết số 19-2016/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh 
doanh, Nghị quyết số 35-2016/NQ-CP về hỗ trợ và 
phát triển doanh nghiệp... Bởi sự nỗ lực của Chính phủ 
thời gian qua là rất lớn, song khi triển khai các chính 
sách ở địa phương lại rất chậm chạp, dẫn đến tình 
trạng “trên nóng dưới lạnh”. Điều này phải sớm chấm 
dứt và có biện pháp xử lý mạnh mẽ. Đặc biệt, vừa qua, 
Quốc hội đã ban hành Luật hỗ trợ DNNVV. Đây là 
món quà quý giá với DN, cần được thực hiện tốt trong 
thời gian tới, bởi môi trường kinh doanh có thuận lợi 
thì DN mới có điều kiện để khởi nghiệp, tồn tại, phát 
triển và đóng góp ngày một lớn cho nền kinh tế 

Diễn đàn phát triển doanh nghiệp Việt Nam 2017

Những rào cản cần tháo gỡ (ảnh minh họa)



XUÂN TRƯỜNG

Thành quả đáng tự hào của ngành Nông nghiệp 
còn thể hiện trên nhiều lĩnh vực khuyến nông, 
khuyến ngư, khuyến lâm... giúp cho trên 80% 
dân số Việt Nam, những người làm nông 

nghiệp vươn lên, có cơ hội thoát nghèo và làm giàu từ 
chính đầm hồ, thửa ruộng, mảnh vườn, vạt đồi, nương 
rẫy của mình. Sản phẩm của ngành Nông nghiệp tuy 
giá trị không bằng sản phẩm của ngành công nghiệp, 
nhưng lại vô cùng quan trọng và thiết yếu đối với đời 
sống thường nhật của mỗi người dân. Người ta có thể 
dừng đi ô tô, xe máy, tàu hỏa mươi ngày, nhưng không 
thể dừng ăn cơm vài bữa. Sản phẩm nông nghiệp có 
trong đời sống đông đảo người dân chúng ta và mang 

tính ổn định xã hội rất lớn. Chính lẽ đó mà nhà bác học 
Lê Quý Đôn đã khẳng định “Phi nông bất ổn”. 

Trong một xã hội nếu không phát triển nông 
nghiệp sẽ không ổn định đời sống bình dị của đại đa 
số nhân dân. Mối đe dọa về mất an ninh lương thực sẽ 
ảnh hưởng hiệu ứng rất lớn đến khu vực và toàn cầu. 
Chúng ta đã thấm thía cái cảnh nhà hết gạo ăn của thời 
bao cấp những năm 79, 80 phải đi vay gạo ăn đong từng 
bữa, rồi phải ăn độn đủ thứ, thật cơ cực và bần hàn biết 
nhường nào! Bởi vậy, ngành Nông nghiệp Việt Nam 
đã làm nên những điều kỳ diệu, đưa một nước nông 
nghiệp đông dân, từ chỗ ăn không đủ đến mức dôi dư 
để xuất khẩu và nhu cầu xã hội ngày nay đã được nâng 

Những năm qua, ngành Nông nghiệp Việt Nam đã có nhiều nỗ lực cải thiện, nâng cao đời sống 
nhân dân, nhất là nông dân ở khu vực nông thôn, bằng việc áp dụng KHKT vào sản xuất, chăn 
nuôi, trồng cây ăn quả và chế biến... Thành quả lớn lao của ngành Nông nghiệp là đã giải quyết 
cơ bản vấn đề an ninh lương thực. Từ lúc không có đủ lương thực, đến nay nước ta không những 
dư thừa mà còn xuất khẩu gạo đứng thứ hai trên thế giới. Tiếp theo gạo là hàng loạt các sản phẩm 
thủy sản, hải sản, nông sản, thực phẩm, hoa trái, hạt, củ quả... đều được xuất khẩu sang thị trường 
các châu lục khó tính như: Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Anh... 

Chùa cọp ở Kanchanaburi, Thailand

Sao không phát triển mô hình nuôi 
động vật quý hiếm để giải quyết đầu ra 

cho nông dân chăn nuôi gia súc, gia cầm?
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cao, ăn phải ngon, ăn có chọn lọc, giá trị sản phẩm phải 
đảm bảo chất lượng cao. 

Tuy nhiên, trong thời mở cửa và hội nhập của đất 
nước, sản phẩm của ngành Nông nghiệp đã phát triển 
rất phong phú, đa dạng và dồi dào. Sự tác động của 
khoa học công nghệ thế giới vào nông nghiệp trong 
nước đã góp phần đẩy nhanh năng lực sản xuất của các 
nhóm nghề trong ngành nông nghiệp. Nhờ áp dụng 
khoa học công nghệ tiên tiến nên sản phẩm có lúc 
dôi dư, cung vượt quá cầu. Đặc biệt khi Trung Quốc 
kiểm soát chặt biên giới nên xuất khẩu không được, thị 
trường trong nước thì tiêu thụ rất chậm, dẫn đến tình 
trạng ế đọng sản phẩm thường xuyên diễn ra. Thực 
tiễn đã chỉ ra nhiều bài học xương máu cho nông dân 
làm nông nghiệp, “được mùa rớt giá”, các sản phẩm 
trái cây thanh long, vải thiều, dưa hấu, sữa bò, hồ tiêu, 
hạt điều, cá ba sa, gia cầm và đau đớn nhất là thịt lợn 
xuống giá trầm trọng, thê thảm vừa qua. Giá lợn từ 
40.000 đồng/1 kg lợn hơi tụt xuống 30.000 đồng, có còn 
xuống 20.000 đồng, thậm chí 15.000 đồng/1 kg lợn hơi.

Những hệ lụy vì giá cả bấp bênh, tăng giảm thất 
thường đã làm điêu đứng biết bao trang trại, bao gia 
đình lâm vào cảnh khốn đốn. Có gia đình phải thả lợn, 
xua đuổi chúng ra bìa rừng vì nuôi cầm cự sẽ không đủ 
sức. Vậy bài toán cho ngành Nông nghiệp Việt Nam là 
phải tìm đầu ra cho các sản phẩm của ngành một cách 
ổn định lâu dài, bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết 
thực, giúp nông dân, những người một nắng hai sương, 
đầu tắt mặt tối, tần tảo, chăm chỉ, miệt mài sớm hôm 
làm ra sản phẩm cho xã hội, nhưng lại phải chấp nhận 
thảm cảnh rớt giá và trắng tay trong thời khắc vậy. 

Vừa qua, ngành nông nghiệp nước ta đã có nhiều 
biện pháp kích cầu và kêu gọi mọi người cứu giúp 
nông dân bằng việc tích cực tiêu thụ các sản phẩm 
nông nghiệp. Song suy cho cùng, đó là cách giải quyết 
tình thế, không cơ bản lâu dài, không bền vững. Là 
người được đi nhiều nơi, tôi mạnh dạn đề xuất một 
cách có thể gọi là lâu dài để giúp nông dân tiêu thụ 
sản phẩm, nhất là lợn, gà. 

Nhìn ra các nước láng giềng như ở Thái Lan, họ có 
cách tư duy khác hẳn với Việt Nam mình. Ở đất nước 
họ không có chuyện cấm đoán các hoạt động mang lại 
lợi ích cho quốc gia. Nước ta có cái cấm không mang 
lại lợi ích xã hội, mà chỉ là rào cản ngăn lối, đẩy lùi sự 
phát triển đi lên của xã hội, ví dụ cấm nuôi các động 
vật quý hiếm như hổ, báo, gấu... Có quan điểm cho 
rằng: “Những động vật quý hiếm cần được bảo vệ, 
cấm buôn bán, vận chuyển và nuôi giữ...”, nhưng thực 
tế cho thấy, những chú hổ, báo, gấu khi được bắt về 
nuôi ở các công viên, sở thú, thảo cầm viên... đã không 

được chăm sóc đầy đủ, nên sau một thời gian thì gầy 
gò, ốm yếu một cách đáng thương. Còn để cho gia 
đình người dân nuôi thì béo tốt, khỏe mạnh. 

Nếu Việt Nam cầu thị học theo Thái Lan, cho phát 
triển thành những trang trại lớn nuôi hổ, báo, gấu để 
lấy xương nấu cao làm dược phẩm vô cùng quý giá cho 
sức khỏe con người. Đặc biệt là những khi gia cầm, gia 
súc rớt giá thảm hại như vừa qua, người nuôi thú quý 
chỉ việc thu mua, tích trữ vào kho lạnh cả nhiều năm, 
đủ để nuôi nhiều lứa hổ, báo lớn lên, cho chúng ta biết 
bao dược phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, vừa tăng 
nguồn thu cho xã hội, lại kích cầu cho nông dân, tăng 
đàn gia súc, gia cầm phát triển mạnh mẽ mà không lo 
đầu ra bị rớt giá. Trên thực tế, nếu là thú quý hiếm thì 
cần phải được phát triển nhân rộng để cho nhân dân 
được hưởng thụ những giá trị của sản phẩm quý hiếm 
đó, chứ sao lại phải cấm? 

Vậy chúng ta có nên áp dụng “mô hình Thái Lan” 
về chăn nuôi hổ, báo, gấu thành những trang trại khổng 
lồ giúp tăng nguồn thu, việc làm cho xã hội. Theo thiển 
nghĩ của tôi, việc tìm đầu ra cho nông dân về các sản 
phẩm nông nghiệp còn rất nhiều bước đường gian nan 
và phụ thuộc rất nhiều yếu tố. Song cái gì trong nước 
có thể làm được thì nên cởi trói, không câu nệ, kìm 
hãm sức sản xuất của nhân dân. Cũng như câu chuyện 
về văn hóa dân gian, trong các lễ hội chọi trâu, chém 
lợn, đâm trâu, treo thít cổ trâu cho giãy đến chết..., 
những lễ hội mang đầy sắc thái bạo lực, không còn 
phù hợp với nét nhân văn của thời hội nhập, cũng cần 
phải xem xét lại nên duy trì hay loại bỏ. Vậy cần lắm 
một quan điểm mạnh dạn đổi mới của Đảng và Nhà 
nước ta trong việc cải cách hành chính, sửa đổi lề lối 
tác phong làm việc, đặc biệt là đổi mới phương thức 
sản xuất, đổi mới tư duy, tầm nhìn, sao cho phù hợp 
với quy luật vận động của mỗi giai đoạn lịch sử cách 
mạng. Cái gì không có lợi cho dân thì cần phải kiên 
quyết loại bỏ, cái gì có lợi cho dân thì cần phải tiếp 
thu, cầu thị, nhân rộng và cho phát triển. Đấy phải 
chăng cũng là quan điểm “lấy dân làm gốc” vậy 

Nhiều hộ nông dân khổ sở vì lợn mất giá thê thảm
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HƯNG HÀ

NIỀM TỰ HÀO THƯƠNG HIỆU VIỆT
Bia Hà Nội 

Chai bia Trúc Bạch đầu tiên ra đời vào ngày 
15/8/1958 và trở thành ngày truyền thống 
của Bia Hà Nội. Qua nhiều thập kỷ thăng 
trầm nhưng Bia Hà Nội vẫn gìn giữ và liên 

tục phát triển được hình ảnh thương hiệu của mình. 
Các sản phẩm của Bia Hà Nội không chỉ chất lượng 
cao mà còn có hương vị đặc trưng không nơi nào 
có - một thức uống không thể thiếu được đối với 
người ghiền bia, đặc biệt là người Hà Nội và nó đã 
trở thành “Nét văn hóa của người Hà Nội”.

Ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc HABECO 
từng khẳng định: “Các sản phẩm của Bia Hà Nội có 
ưu việt về bí quyết nấu bia và được lên men truyền 
thống dài ngày, nguyên liệu sản xuất chính như đại 
mạch, hoa bia được lựa chọn và nhập khẩu từ các 
vùng cung cấp nguyên liệu tốt nhất trên thế giới. Nhờ 
vậy, bia Hà Nội có hương vị đặc trưng thơm, ngon 
đậm đà, êm dịu đã và đang chinh phục được nhu cầu 
ngày càng cao của các quý khách hàng. Cũng bởi thế, 
sản phẩm bia Hà Nội từ lâu đã trở thành người bạn 

Bia Hà Nội (HABECO) không chỉ là niềm tự hào của người Hà Nội mà đã trở thành thương 
hiệu quốc gia, là một trong những doanh nghiệp sản xuất đồ uống lớn nhất của Việt Nam. 
Với những sản phẩm nổi tiếng đã đi vào lòng người như Bia hơi Hà Nội; Bia Trúc Bạch; Bia 
Hanoi Premium; Bia lon Hà Nội 330ml; Bia chai Hà Nội 450ml và gần đây là đã cho ra đời 
thêm sản phẩm nước uống tinh khiết Uniaqua,.. Bia Hà Nội tự hào vì đã có kinh nghiệm sản 
xuất trên 100 năm với trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến ngang tầm quốc tế. Vì vậy, 
bia sản xuất ra đã chinh phục được trái tim người tiêu dùng bằng chính chất lượng sản phẩm. 

Ngày hội Bia Hà Nội luôn thu hút đông đảo người tiêu dùng.
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thân thiết của người tiêu dùng cả nước. Đó là  một đồ 
uống không thể thiếu trong mỗi góc phố, ngày hè. Khi 
bia rót ra vại, màu sắc vàng ươm của nó như có nắng 
bên trong, bọt sủi đều, thơm dịu, thật hấp dẫn. Đi đến 
bất cứ đâu, chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh 
bia Hà Nội thân quen tại các nhà hàng từ cao cấp đến 
bình dân, từ những nhà hàng bia hơi đông đúc của Hà 
Nội cho đến những bãi biển đầy nắng miền Trung, 
hay những vùng miền xa xôi của tổ quốc…”. 

Khi đến Hà Nội, nhất là những ngày hè, du khách 
dễ dàng nhận thấy một nét văn hóa thưởng thức bia 
hơi Hà Nội đã trở thành nét đặc thù của người dân thủ 
đô mà dường như không đâu có. Mọi người uống Bia 
Hà Nội với mọi lý do, bởi Bia Hà Nội dường như đã trở 
thành một phần tất yếu của cuộc sống và cao hơn cả, 
nó giúp người ta xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, tạo 
nên mọi niềm hứng khởi. Có thể nói, bia Hà Nội được 
ví như một cô gái đẹp trong sáng, dịu dàng mà ai cũng 
yêu mến, tìm đến thưởng thức và đã đi vào thơ ca của 
rất nhiều tao nhân mặc khách.

Trong những phút ngẫu hứng bên cốc bia hơi Hà 
Nội vào mùa hạ năm 2000, một nhà thơ dưới bút danh 
Đặng Vương từng cảm tác bài lục bát ở quán bia hơi: 
Thế là công việc xong rồi!/ Thở phào ta kéo ra ngồi 
quán bia/ Ồn ào náo nhiệt thế kia/ Bình dân phải quán 
vỉa hè mới vui/ Giữa nắng gió với đất trời/ Nào ta nâng 
cốc tự mời mình đây… Đầy vơi đâu chỉ nghĩa tình/ 
Mượn bia “say khướt” mãi hình bóng ai...

SỰ LỚN MẠNH VÀ CÔNG NGHỆ VƯỢT TRỘI

Ý thức rõ được điều đó, những năm qua, trong chiến 
lược xây dựng, phát triển thương hiệu, đặc biệt là trong 
công tác sản xuất, thị trường, Bia Hà Nội luôn thực hiện 
nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả như chủ động đầu 
tư, nâng cấp thiết bị, công nghệ hiện đại; Nâng cao 
chất lượng sản phẩm; Xây dựng hình ảnh sản phẩm tươi 
mới; Liên tục chăm sóc, tìm kiếm, mở rộng thị trường; 
Quảng bá thương hiệu qua việc tổ chức, tham dự vào 
nhiều chuỗi hoạt động, sự kiện đại chúng như Ngày hội 
Bia Hà Nội, Đại nhạc hội, các chương trình từ thiện - xã 
hội; Tham gia các Triển lãm, Hội chợ trong nước và 
quốc tế,… Đặc biêt, Ngày hội Bia Hà Nội đã trở thành 
một trong những sự kiện lớn, được tổ chức thường niên 
tại Thủ đô vào tháng 12 hàng năm và lan tỏa khắp nhiều 
tỉnh thành, gây tiếng vang toàn quốc, luôn được đông 
đảo người tiêu dùng mong chờ, đón đợi. Nơi đây, chất 
lượng của Bia Hà Nội đã ngày càng tỏa sáng, chạm tới 
trái tim đồng cảm của hàng triệu người mến mộ…

Có được điều đó, cũng là bởi HABECO đã mạnh 
dạn đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mở 
rộng liên doanh, liên kết các khâu như vật tư, nguyên 
liệu, vận tải, tiêu thụ… nhờ đó, luôn bảo đảm được năng 
suất và chất lượng sản phẩm. Từ năm 2008, HABECO 
có bước chuyển mình mạnh mẽ, chuyển đổi mô hình 
tổ chức từ Tổng công ty nhà nước sang Tổng công ty 
cổ phần, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công 
ty con. Đây là bước ngoặt lớn của HABECO trên con 
đường hội nhập quốc tế. Đến năm 2010, với việc hoàn 

Dây chuyền chiết lon bia của HABECO.
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thành dự án đầu tư xây dựng Nhà máy bia công suất 
200 triệu lít/năm tại Mê Linh, Hà Nội, với hệ thống 
thiết bị đồng bộ hiện đại bậc nhất Đông Nam Á đã 
đưa Tổng công ty đạt công suất vào top hàng đầu cả 
nước. Gần đây, HABECO đã đầu tư thêm hệ thống 
dây chuyền chiết lon bia lon với công suất 60.000 lon/
giờ (hiện đại bậc nhất thế giới hiên nay) và đang phát 
huy có hiệu quả. Chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm 
Thăng Long - Hà Nội, HABECO đã khôi phục sản xuất 
và đưa sản phẩm Trúc Bạch trở lại thị trường sau nhiều 
năm vắng bóng. Sự trở lại của Bia Trúc Bạch - một 
dòng bia cao cấp đã được người tiêu dùng mến mộ 
nhiệt liệt đón nhận và đánh giá cao.

Đến nay, với tổng số khoảng 5.000 CBCNV trên 
toàn hệ thống, HABECO luôn hoàn thành kế hoạch 
SXKD hàng năm. Đội ngũ lao động của Tổng công ty 
thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình 
độ chuyên môn nghiệp vụ. Đời sống, chế độ chính sách 
quyền lợi người lao động luôn được cải thiện, thu nhập 
bình quân năm sau cao hơn năm trước. 

Có thể nói, nhiều năm qua, HABECO đã liên tục 
tái cơ cấu hệ thống tiêu thụ. Hệ thống quản lý sản 
xuất được đầu tư, nâng cấp, cải tiến, bảo đảm sự đồng 
nhất sản phẩm bia Hà Nội tại các khu vực. Áp dụng 
hiệu quả các biện pháp tiết giảm mọi chi phí trong 
sản xuất, quản lý và lưu thông, cơ cấu lại sản phẩm 
và củng cố công tác marketing… Để chuyên môn hóa 
cao lĩnh vực tiêu thụ sản phẩm thực hiện mang tính 
chuyên nghiệp, HABECO thành lập Công ty TNHH 

MTV Thương mại HABECO hoạt động dưới sự chỉ 
đạo trực tiếp của Công ty mẹ. Đây là một bước quan 
trọng giúp HABECO tái cấu trúc mạng lưới phân phối 
và chuyên nghiệp hóa trong quản lý, phát triển thị 
trường. Cùng với việc phát triển thị trường tiêu thụ 
trong nước, HABECO đã mở rộng thị trường xuất khẩu 
tới Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Hà Lan, Anh, Mỹ... 

Khó khăn còn ở phía trước, một thị trường cạnh 
tranh rất khốc liệt, không chỉ các sản phẩm bia trong 
nước mà các hãng bia nổi tiếng thế giới cũng đã kịp có 
mặt ở thị trường Việt Nam. Đây là những thách thức 
không nhỏ đối với Bia Hà Nội, đòi hỏi doanh nghiệp 
này không chỉ thường xuyên đổi mới thiết bị, đổi mới 
quản lý để tăng năng suất lao động, không ngừng nâng 
cao chất lượng sản phẩm mà còn phải đặc biệt quan 
tâm đến đổi mới công tác tiêu thụ sản phẩm. Có như 
vậy, HABECO mới tiếp tục tồn tại và phát triển tốt 
trong cơ chế hội nhập sâu rộng quốc tế hiện nay 

Những sản phẩm đã đi vào lòng người của Habeco

Năm 2016, HABECO đạt tổng doanh thu:11.826 tỷ đồng, tăng 
8,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 100,6% so với kế hoạch năm; 
Sản lượng bia các loại đạt 724,4 triệu lít, tăng 3,5% so với 
cùng kỳ, hoàn thành 101,4% so với kế hoạch năm; Nộp ngân 
sách đạt 4.896 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ, hoàn thành 
102,5% kế hoạch năm. Trong năm 2017, với nhiều cơ hội, 
thách thức, môi trường kinh doanh ngày càng cạnh tranh khốc 
liệt, phát huy thành quả đã đạt được và khắc phục những mặt 
còn tồn tại, HABECO phấn đấu đạt tổng doanh thu 12.081 tỷ 
đồng, tăng 2,2% so với năm ngoái. Tiêu thụ 739,7 triệu lít, tăng 
2,1% so với năm 2016.  Rượu các loại, đạt 6,2 triệu lít, tăng 
15% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách phấn đấu đạt: 4.983 tỷ 
đồng, tăng 1,8%  với năm 2016…”.

CHUYÊN TRANG TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI
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Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh với khung cảnh xanh, sạch, đẹp.

CHUYÊN TRANG TỔNG CÔNG TY CP BIA - RƯỢU - NGK HÀ NỘI

HÀ ĐĂNG

TRUYỀN THỐNG VÀ HIỆN ĐẠI
Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh: 

Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh là đơn vị thuộc Tổng công ty CP Bia – Rượu - Nước giải 
khát Hà Nội (HABECO), được khởi công xây dựng vào tháng 7/2006 và đi vào hoạt động 
từ tháng 9/2009, trên diện tích 264.880 m2 tại xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội, bao 
gồm các hạng mục chính: Nhà nấu; Khu bồn lên men; Nhà chiết chai/kho thành phẩm; Khu 
phụ trợ; Nhà xử lý nước cấp; Khu xử lý nước thải; Nhà văn phòng; Nhà bảo vệ; Nhà ăn ca và 
Nhà để xe… với tổng mức đầu tư gần 2.200 tỷ đồng. Đây là một trong những nhà máy bia có 
thiết bị hiện đại,công nghệ hiện tiên tiến và quy mô lớn vào bậc nhất Đông Nam Á.

Đến Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh vào một 
ngày trung tuần tháng 8/2017, từ xa chúng 
tôi đã cảm nhận được mùi thơm quyến rũ 
của hương bia đang tỏa ra từ khu vực nhà 

nấu. Trước mắt tôi hiện lên một tòa nhà khang trang, 
được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát, với những 
con đường rộng, thông thoáng - một bầu không khí 
thật trong lành. Đây là môi trường lý tưởng cho người 
lao động sau những giờ làm việc mệt nhọc. Đó cũng 
chính là những ấn tượng đẹp cho những ai lần đầu đến 
thăm nhà máy này. 

PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG BIA HÀ NỘI

Tiếp chúng tôi, ông Phan Minh Sơn - Giám đốc 
Nhà máy cho biết: “Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh 
ra đời và đi vào hoạt động trước hết là đáp ứng chủ 
chương quy hoạch của Nhà nước về một nền công 

nghiệp Thủ đô xanh - sạch - đẹp, đảm bảo vệ sinh môi 
trường. Hai là, đáp ứng quy hoạch phát triển của Tổng 
công ty, vì Nhà máy Bia Hà Nội tại 183 Hoàng Hoa 
Thám (trong nội đô) không thể mở rộng được. Hiện 
Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh đóng vai trò là đơn vị 
sản xuất chủ lực của Tổng công ty với công suất 200 
triệu lít/năm. Từ ngày thành lập đến nay, sản lượng sản 
xuất hàng năm của Nhà máy đạt khoảng 150 - 190 triệu 
lít/năm, chiếm khoảng 25 - 30% sản lượng sản xuất của 
toàn Tổng công ty. Với Nhà máy hiện đại, đây còn là 
nơi phát huy những truyền thống tốt đẹp của thương 
hiệu Bia Hà Nội đã có bề dày lịch sử gần 130 năm hình 
thành và phát triển...”.

Anh Vũ Hoàng Nam - Trưởng Ca Nấu, Xưởng 
Chế biến của Nhà máy với thâm niên 35 năm việc tại 
HABECO, anh chia sẻ: “Tôi cảm thấy thật tự hào từ 
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khi mình được làm việc tại một Nhà máy sản xuất bia 
hiện đại, quy mô lớn. Tại đây, chúng tôi không những 
tập trung làm tốt công việc của mình, luôn đảm bảo 
năng suất và chất lượng sản phẩm mà còn chia sẻ  với 
nhau những kinh nghiệm, sự đam mê, nhiệt huyết và 
phấn đấu không ngừng để phát huy tốt những giá trị 
truyền thống của HABECO...”.

SỨC MẠNH CHỦ LỰC VỚI CÔNG NGHỆ 
HIỆN ĐẠI

Đưa chúng tôi tham quan các khu sản xuất, chị 
Đường Vân Khánh - Phó Giám đốc Nhà máy cho biết: 
“Hiện nay, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh đang cung 
cấp các sản phẩm bia chủ lực của Tổng công ty như: 
Bia chai Hà Nội 450ml, Bia lon Hà Nội 330ml, Bia lon 
Trúc Bạch 330ml và 500ml. Đặc biệt, tháng 9/2017, đáp 
ứng yêu cầu của Tổng công ty, phục vụ thị trường, 
chúng tôi sẽ cung cấp cả Bia chai Hà Nội Premium và 
Bia chai Trúc Bạch 330ml. Tất cả sản phẩm đều được 
sản xuất trên các hệ thống dây chuyền công nghệ hiện 
đại, tiên tiến, với công suất dây chuyền cao nhất lên 
tới 60 nghìn chai, lon/giờ và tuân thủ nghiêm ngặt theo 
hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, vệ 
sinh môi trường quốc tế như ISO 9000, 14000, 22000, 
HACCP,… Đội ngũ công nhân đòi hỏi phải có tay nghề 
cao, thường xuyên được đào tạo, nâng cao trình độ và 
làm việc một cách chuyên nghiệp...”.

Anh Nguyễn Quang Thanh - Quản đốc Xưởng 
Thành phẩm Nhà máy khẳng định: “Sản phẩm được 
sản xuất trên dây chuyên công nghệ tiên tiến nên mức 
độ tự động hóa rất cao, quy trình sản xuất khép kín, 
các khâu kiểm soát, quản lý rất nghiêm ngặt, tiêu hao 
nguyên nhiên vật liệu luôn ở mức tối thiểu cho phép. 

Đặc biệt, các khâu sản xuất luôn được phối hợp ăn 
khớp, nhịp nhàng, đảm bảo hiệu quả sản xuất cao...”.

Tuy là đơn vị trực thuộc Tổng công ty, nhưng Nhà 
máy luôn có sự chủ động, sáng tạo, đổi mới trong 
công tác quản lý và điều hành sản xuất. Các sản phẩm 
bia Hà Nội sản xuất tại Nhà máy luôn đạt chất lượng 
ổn định và là một trong những yếu tố được Nhà máy 
đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Nhà máy Bia Hà Nội - 
Mê Linh đều hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 
được giao. Từ năm 2009 đến nay, Nhà máy đã tạo 
việc làm cho trên 300 lao động. Trong đó, lao động tại 
huyện Mê Linh chiếm 40% trên tổng số lao động của 
Nhà máy, thu nhập của người lao động luôn được cải 
thiện. Năm 2016, tổng sản lượng sản xuất đạt trên 186 
triệu lít bia các loại, tăng 14% so với kế hoạch đề ra 
(trong đó có gần 120 triệu lít bia chai 450ml; trên 65 
triệu lít bia lon 330ml; 202.113 lít bia chai nhãn xanh; 
1.118.757 lít Bia lon Trúc Bạch); Thu nhập bình quân 
của người lao động Nhà máy là 13 triệu đồng/người/
tháng. Năm 2017, Nhà máy đang phấn đấu đạt tổng 
sản lượng sản xuất là 191,5 triệu lít bia các loại.

Song song với các hoạt động sản xuất, Nhà máy 
còn tích cực tham gia và đạt được những thành tích 
cao trong các hoạt động đoàn thể, phong trào thi đua 
chung của Tổng công ty và thay mặt Tổng công ty 
tham gia nhiều hoạt động xã hội tại địa phương.

Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, công nghệ tiên 
tiến và đồng bộ, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, Nhà 
máy Bia Hà Nội - Mê Linh đã và đang cung cấp cho 
người tiêu dùng những sản phẩm bia chất lượng cao 
nhất, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu HABECO 
trên thị trường trong nước và quốc tế 

Dây chuyền sản xuất bia hiện đại tại Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh của HABECO
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Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 
7/7/2016. Tổng mức đầu tư 15,7 tỷ đồng với 
thiết kế 6 tầng, tổng diện tích sàn xây dựng 
1.591,68 m2. Công trình có thiết kế tiện dụng. 

Từ tầng 2 đến tầng 6 là khu vực phòng ở, đáp ứng bố trí 
chỗ ở cho khoảng 200 người. Mỗi tầng có 4 phòng ở với 
bếp và khu vệ sinh khép kín. Các phòng được trang bị 
điều hòa không khí, bình nóng lạnh, thiết bị vệ sinh đồng 
bộ, giường ở chuyên dụng 02 tầng… Tòa nhà được thiết 
kế có 1 thang máy tải trọng 750 kg, 6 điểm dừng và 01 
cầu thang bộ thoát hiểm, trang bị đầy đủ hệ thống mạng 
công nghệ thông tin, camera, hệ thống phòng cháy chữa 
cháy, đặc biệt May 10 đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải 
hiện đại cho công trình với trị giá hơn 01 tỷ đồng, nước 
thải được thoát ra môi trường đạt tiêu chuẩn cột A theo 
tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành. An ninh tại ký túc xá sẽ 
luôn được đảm bảo với bảo vệ trực 24/24.

Công trình mới đi vào hoạt động và bắt đầu đón 
nhận những thành viên của May 10 đầu tiên đăng ký lưu 
trú. Đến nay, đã có trên 100 người đăng ký vào ở tại ký 
túc xá, trong đó sinh viên khóa C43 Trường cao đẳng 
nghề Long Biên (LBC) chiếm 50%.

Ông Thân Đức Việt - Phó Tổng Giám đốc May 10 
khẳng định: “May 10 luôn quan tâm sâu sắc đến người 
lao động, tạo điều kiện tốt nhất có thể để mọi người 
học tập, làm việc và phát triển, việc đảm bảo quyền lợi 
và các chế độ xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần cho cán bộ công nhân viên là vấn đề mà May 10 
luôn trăn trở. Công trình ký túc xá đi vào hoạt động 
nhằm tạo chỗ ăn ở, sinh hoạt cho người lao động. Công 
trình là minh chứng rõ ràng nhất thể hiện “May 10 là 
doanh nghiệp vì người lao động...”.

Các vị khách, lãnh đạo May 10 và Công đoàn đã cắt 
băng khánh thành công trình, gắn biển Công trình chào 
mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Các đại 
biểu đã tham quan công trình và dặn dò người lao động 
cùng sinh viên LBC cần biết quý trọng những điều đang 
được hưởng để tích cực học tập, lao động tốt hơn.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) đánh giá 

cao những việc làm của Tổng công ty và tổ chức Công 
đoàn May 10 trong việc quan tâm nâng cao đời sống 
vật chất, tinh thần cho người lao động. Bà Nguyễn Thị 
Thu Hồng nhấn mạnh: “Tôi mong muốn Công đoàn 
Dệt May Việt Nam cần nhân rộng những việc làm như 
của May 10 đến đông đảo cộng đồng doanh nghiệp. 
Cảm ơn Hội đồng Quản trị, Đảng ủy, Lãnh đạo May 
10 bằng những việc làm cụ thể đã quan tâm đến người 
lao động một cách thiết thực nhất. Chúc Tổng công ty 
May 10 sẽ phát huy những thành quả đã đạt được, tiếp 
tục phát triển trong tương lai...”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Tổng Giám đốc 
Tổng công ty tri ân các thế hệ May 10 đã đặt nền 
móng để May 10 phát triển và xây nên truyền thống 
May 10 là luôn quan tâm đến người lao động. Bà 
Huyền mong muốn: “Các bạn trẻ khi sống và làm 
việc trong ngôi nhà May 10 sẽ thấy trách nhiệm trong 
việc xây dựng ngôi nhà chung, lan tỏa các giá trị văn 
hóa May 10, để Tổng công ty thật sự là doanh nghiệp 
sản xuất ra hạnh phúc...”.

Có thể khẳng định khai trương ký túc xá và những 
việc làm khác của May 10 sẽ tạo nên một xã hội tốt 
đẹp hơn như lời của Phó Tổng giám đốc Tổng công 
ty: “Chúng tôi tự đặt ra cho mình một sứ mệnh đó 
là phải xây dựng May 10 là “Công ty sản xuất ra 
HẠNH PHÚC” 

Tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ VII, vừa qua Tổng công ty May 10 (May 10) 
tổ chức khai trương ký túc xá mới - công trình kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Công đoàn 
Việt Nam (CĐVN), chào mừng Đại hội Công Đoàn Việt Nam lần thứ XII.

CÔNG TRÌNH CHÀO MỪNG ĐHCĐ VIỆT NAM LẦN THỨ XII

HẢI LÊ

Khai trương ký túc xá May 10: 

Các đại biểu và lãnh đạo May 10 cắt băng đưa công trình 
vào sử dụng
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Những công tác nổi bật trong nhiệm kỳ qua của 
Công đoàn là đã tập trung trong công tác tuyên truyền, 
khơi dậy tình yêu đất nước, yêu Tổng công ty của đoàn 
viên Công đoàn qua các hoạt động: Tổ chức các lớp đào 
tạo MT (thay đổi tư duy), sống cống hiến và đáp đền 
tiếp nối cho 11.168 CBCN May 10 tại 7 tỉnh, thành trên 
cả nước. Công đoàn đã vận động CBCNV học tập nâng 
cao tay nghề đáp ứng yêu cầu của sản xuất theo hướng 
hiện đại hóa. Đối với cán bộ quản lý, tích cực nâng cao 
trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Vì vậy, chất lượng và 
hiệu quả công tác đã được nâng cao. Công đoàn đã phối 

hợp với chính quyền tổ chức cho trên 7.000 CBCNV 
tham gia học tập nâng cao tay nghề. Tổ chức tặng sách 
“Yes We Can” (sách tiếng Anh tự học) cho trên 3.000 
người lao động và tổ chức đào tạo tiếng anh cho 1.800 
lao động. Hàng năm, Công đoàn tổ chức cho CBCNV 
tiêu biểu vào lăng viếng Bác Hồ và báo cáo kết quả đạt 
được trong năm qua. Giáo dục CBCNV học tập và làm 
theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

THAM GIA QUẢN LÝ VÀ CÁC CÔNG TÁC KHÁC

Công đoàn đã làm tốt công tác tham gia quản lý 
sản xuất, tổ chức các phong trào thi đua như vận động 
CBCNV tham gia xây dựng qui chế hoạt động sản xuất 

NGUYỄN HOÀNG

ĐỔI MỚI TƯ DUY
để theo kịp sự phát triển của Doanh nghiệp

Các đại biểu dự Đại hội Công đoàn lần thứ 30

Công đoàn Tổng công ty May 10 (May 10) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ 
30, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Đại hội đã nghe báo cáo của Ban chấp hành (BCH) nhiệm kỳ thứ 29, 
khẳng định những kết quả đạt được, những bài học kinh nghiệm, đồng thời cũng chỉ ra 4 nguyên 
nhân và 6 tồn tại, thiếu sót để tiếp tục khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Những cố gắng của Công 
đoàn trong nhiệm kỳ qua đã góp phần vào sự tăng trưởng của Tổng công May 10. Cụ thể, kết quả 
sản xuất kinh doanh năm 2016 tăng 6,4% so với 2015, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,8 
triệu đồng, tăng 7,6% so với 2015 và tăng 39,9% so với 2012.
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kinh doanh. Đặc biệt, các qui chế có liên quan đến lợi 
ích người lao động, thực hiện qui chế dân chủ. Tham 
gia quản lý và kiểm tra việc thực hiện công tác bảo 
hộ lao động, an toan vệ sinh lao động, phòng cháy 
chữa cháy tại các đơn vị, duy trì hoạt động mạng lưới 
an toàn viên. Khuyến khích người lao động tích cực 
tham gia các hoạt động của phong trào thi đua. Cùng 
chuyên môn xây dựng định mức khoán dùng điện, 
nước, nguyên phù liệu khoán chi phí.

Các công tác khác như tham gia giám sát việc phân 
phối tiền lương, tiền thưởng theo đúng qui chế của 
Tổng công ty; Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ 
chuyên môn tay nghề với tiêu chí “giỏi một việc biết 
nhiều việc”; Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ 
thuật, sáng tạo trong sản xuất áp dụng thao tác tiên 
tiến; Công tác từ thiện, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền 
lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, 
lao động; Công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ công 
đoàn... đã được Công đoàn rất quan tâm và triển khai 
đồng bộ ở các cấp. Kết quả trong nhiệm kỳ qua, có 
1.024 sáng kiến cải tiến, làm lợi 13,7 tỷ đồng. Tham gia 
làm từ thiện với tổng kinh phí đạt trên 1,762 tỷ đồng và 
tự nguyện quyên góp ủng hộ các gia đình công nhân 
khó khăn trên 400 triệu đồng. Xây dựng cầu dân trí tại 
Sóc Trăng, Yên Bái, Tương Dương (Nghệ An), quyên 
góp ủng hộ Biển đảo. Quyên góp 30.000 bộ quần áo 
ủng hộ đồng bào vùng cao bị lũ lụt, phụng dưỡng 25 
Mẹ Việt Nam Anh hùng, nuôi dưỡng 25 cháu bị nhiễm 
chất độc da cam. Đảm bảo thực hiện tốt qui chế dân 
chủ ở cơ sở đảm bảo công bằng, công khai, giải quyết 
các chính sách chế độ, do đó quyền lợi ích chính đáng 
của người lao động được đảm bảo. 

NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC VÀ CÁC 
MỤC TIÊU...

Với những thành tích xuất sắc trên, trong nhiệm 
kỳ 29, Công đoàn Tổng công ty May 10 đã được Chủ 
tịch Nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 
Nhất “lần thứ 2”; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 
tặng Cờ “Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc” liên 
tục từ năm 2012 - 2016. Ba năm liền Tổng công ty 
May 10 được vinh danh là doanh nghiệp vì người lao 
động và được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 
Nhiều đoàn viên Công đoàn được tặng Huân chương 
Lao động hạng Ba, Chiến sỹ thi đua toàn quốc và Bộ, 
ngành, Bằng khen các cấp... Đặc biệt, bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền - Tổng Giám đốc May 10 là một trong 10 
phụ nữ tiêu biểu năm 2014, được Tạp chí Forbes Việt 
Nam tôn vinh là một trong 50 phụ nữ Việt Nam đương 
đại có ảnh hưởng đến kinh doanh năm 2016.

Những thành tích mà Công đoàn Tổng công ty May 
10 đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất đáng khích lệ. 
Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu mới, Công đoàn May 10 
còn phải cố gắng rất nhiều. Ông Vũ Đức Giang - Chủ 
tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị (HĐQT) Tổng công ty May 10 cho biết: “Sáu 
mục tiêu của HĐQT đề ra trong chiến lược phát triển 
của May 10 giai đoạn 2017-2022 là: Phải xây dựng được 
cán bộ quản lý, cán bộ Công đoàn thích ứng được sự 
thay đổi phát triển nhanh, đa dạng hóa của May 10. 
Đặc biệt, phải thay đổi nhận thức, thay đổi quan điểm 
đáp ứng khả năng cạnh tranh của ngành Dệt May Việt 
Nam ở thị trường trong nước và nước ngoài. Hai là, 
mục tiêu 4.0 đưa vào thực tiễn May 10 trong chiến 
lược 2017-2022, Công đoàn phải đưa ra được mục tiêu, 
đăng ký với HĐQT thực hiện các gói trong mục tiêu. 
Ba là, vấn đề lao động phải được ổn đinh và phát triển 
mà Công đoàn không thể đứng ngoài cuộc. Về năng 
suất lao động phải phấn đấu từ 750 USD, 800 USD 
đến 1.000 USD một đầu máy/1 tháng. Bốn là, đến năm 
2022, May 10 phải làm được từ 45- 50% hàng ODM 
(tự thiết kế, phát triển nguyên phụ liệu và sản xuất ra 
mẫu đi chào khách hàng) và trong đó có từ 5-7% hàng 
mang thương hiệu May 10. Năm là, đến năm 2022, 
May 10 sẽ đầu tư các nhà máy tại nước ngoài để tăng 
sức cạnh tranh. Sáu là, đến năm 2022, May 10 phải 
trở thành Tập đoàn đa lĩnh vực. Sáu mục tiêu đề ra, 
Công đoàn phải tham gia sâu vào chiến lược phát triển 
thương hiệu May 10 đến hầu hết CBCNV, bạn bè và 
phải làm cụ thể, thiết thực hơn...”

Mong rằng, nhiệm kỳ 30 Công đoàn Tổng công 
ty May 10 phải đổi mới, thay đổi nhận thức theo kịp 
sự phát triển của May 10 - đơn vị đang sở hữu cơ sở 
làm việc tốt nhất, nền tảng văn hóa không phải doanh 
nghiệp nào cũng có được 
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Petrovietnam và mục tiêu khai thác 

VỮNG VÀNG TRONG GIAN KHÓ

Trước những dự báo đầy khó khăn đối với ngành 
Dầu khí, ngay từ những tháng đầu năm 2017, Tập đoàn 
và toàn thể cán bộ công nhân viên đã chủ động triển 
khai xây dựng, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp 
để ứng phó, ổn định sản xuất kinh doanh, hạn chế tối 
đa các tiêu cực, phát huy hiệu quả các yếu tố tích cực. 
7 tháng đầu năm 2017, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất 
của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức từ 2 - 19% so 
với kế hoạch đề ra, tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 
278.500 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch 7 tháng và 
bằng 64% kế hoạch năm. Tổng lợi nhuận sau thuế hợp 
nhất Tập đoàn đạt 14.100 tỷ đồng, vượt 14% so với kế 
hoạch 7 tháng và bằng 85% kế hoạch năm. Tập đoàn 
nộp ngân sách Nhà nước 50.800 tỷ đồng.

Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra từ đầu 
năm 2017, PVN đã cơ bản hoàn thành tốt. Trong 7 
tháng đầu năm 2017, sản lượng khai thác dầu của Tập 
đoàn đạt 9,23 triệu tấn (khai thác dầu ở trong nước 
8,09 triệu tấn, ở nước ngoài 1,42 triệu tấn). Sản lượng 
khai thác khí, sản xuất điện, đạm, xăng dầu đều đạt và 
vượt kế hoạch đề ra từ đầu năm. Trong đó, công tác 
tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo 
kế hoạch và có 1 phát hiện dầu khí mới là Cá Trích (lô 
11-2) và một số giếng khoan thẩm lượng cho kết quả 
tốt như Thiên Nga-3X, Bạch Hổ-48; đưa công trình giàn 
Thỏ Trắng 3 vào khai thác từ ngày 07/5. 

Năm 2017 cũng là dấu mốc 30 năm kể từ khi lô dầu 
Bạch Hổ đầu tiên được xuất khẩu vào tháng 4/1987. Từ 
những năm 1986 - 1987, khi những thùng dầu thương 

ĐẠT 13,28 TRIỆU TẤN DẦU THÔ NĂM 2017
Dầu khí là một ngành kinh tế trọng điểm của đất nước, đóng góp lớn cho sự phát triển của Việt 
Nam. Ngành Dầu khí nói chung và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nói riêng luôn có những 
đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách Nhà nước, góp phần quan trọng trong tăng trưởng 
GDP hàng năm của Việt Nam. Dù đứng trước những khó khăn đang bủa vây do ảnh hưởng tiêu 
cực chung của ngành dầu khí Châu Á như giá dầu thấp, thế nhưng 7 tháng đầu năm 2017, nhờ 
những quyết tâm và nỗ lực vượt khó, PVN đã hoàn thành mọi chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

NGUYỄN HOA
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mại đầu tiên được sản xuất, công tác tiếp thị và xuất 
bán dầu thô Việt Nam đã đóng vai trò rất quan trọng 
trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ, khách hàng 
sử dụng nhằm đảm bảo dòng chảy của dầu Việt Nam 
không bao giờ bị ngừng trệ. Trong thời gian qua, hoạt 
động thương mại dầu thô luôn gắn liền với hoạt động 
khai thác của tất cả các mỏ dầu Việt Nam, hoạt động 
sản xuất của Nhà máy lọc dầu, hoàn thành mục tiêu 
mang lại lợi ích cao nhất cho PVN và các nhà đầu tư 
nước ngoài trong lĩnh vực dầu khí.  Tính từ năm 1987 
đến nay, toàn bộ 355 triệu tấn dầu thô đã được xuất 
bán an toàn với tổng trị giá lên đến 145 tỷ USD, đóng 
góp đáng kể cho nguồn thu của ngân sách Nhà nước.

Bên cạnh đó, công tác an toàn trên các công trường/
nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển 
khai thực hiện nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; 
tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ 
sản xuất kinh doanh bình thường. Các hoạt động khoa 
học công nghệ, đào tạo được Tập đoàn triển khai tích 
cực; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi 
trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên 
các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực 
hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được 
tích cực triển khai thực hiện theo cam kết.

XÁC ĐỊNH NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được 7 tháng đầu 
năm, PVN quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 
sản xuất kinh doanh được giao trong năm 2017 như tổng 
doanh thu đạt 471.000 tỷ đồng, vượt 7,4% so với kế 
hoạch, nộp ngân sách 89.000 tỷ đồng, vượt 20% so với 
kế hoạch… Trong đó, 10 nhiệm vụ cụ thể được PVN đặt 
ra nhằm hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu cả năm 2017, đó là:

Chỉ đạo, đôn đốc và thường xuyên kiểm tra các 
đơn vị thành viên tổ chức thực hiện Chương trình hành 
động về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành 
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 
toán ngân sách nhà nước năm 2017 phù hợp với tình 
hình thực tế của đơn vị.

Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí và triển 
khai công tác điều tra cơ bản trên biển Đông. Tiếp tục 
lựa chọn, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm 
dò thẩm lượng năm 2017.

Tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp 
về khai thác dầu khí, phấn đấu cả năm khai thác đạt 13,28 
triệu tấn dầu thô trong nước và 10,61 tỷ m3 khí theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công Thương.

Tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu trong thời gian 
tới để có các giải pháp kịp thời ứng phó với những biến 
động của giá dầu từng thời điểm.

Kiểm soát, vận hành an toàn, ổn định các nhà máy/
công trình dầu khí.

Tổ chức thực hiện công tác tái cấu trúc doanh 
nghiệp giai đoạn 2016-2020 theo đề án được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt; phê duyệt và đôn đốc các đơn 
vị thành viên thực hiện công tác tái cơ cấu giai đoạn 
2016-2020 theo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.

Tập trung đẩy mạnh công tác đầu tư, ưu tiên vốn 
cho các dự án hoàn thành trong năm 2017.

Tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của 
Đảng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng.

Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các 
cơ quan liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao 
và các bộ/ngành liên quan khác) trong việc triển khai 
các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tập 
đoàn, góp phần tăng cường sự hiện diện và khẳng định 
chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo 
vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia 
trên biển Đông.

Tăng cường công tác, kiểm tra, giám sát mọi mặt 
hoạt động của Tập đoàn, chỉ đạo các đơn vị thành viên 
tự kiểm tra để kịp thời khắc phục các tồn tại nhằm thực 
hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra.

Với những giải pháp đã đề ra, trong thời gian tới, 
Bộ Công Thương sẽ luôn bám sát, phối hợp với Tập 
đoàn để tháo gỡ khó khăn, đồng thời đề xuất với Chính 
phủ, Bộ ngành hỗ trợ các cơ chế về nguồn tài chính 
để giải quyết những tồn tại, vướng mắc của Tập đoàn 
cũng như các đơn vị thành viên. Hy vọng trong năm 
2017, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sẽ tiếp tục nỗ lực để 
gặt hái được những trái ngọt, phấn đấu trở thành Tập 
đoàn kinh tế dầu khí hàng đầu trong khu vực, góp phần 
đẩy mạnh quá trình CNH - HĐH đất nước 

Giàn khoan giữa biển khơi
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BSR

Tính đến cuối quý II/2017, số dư tiền và các 
khoản tương đương tiền của BSR đạt 15.179 
tỷ đồng, chiếm 28% tổng tài sản. Lượng tiền 
lớn cùng với dòng tiền hoạt động kinh doanh 

giúp BSR đáp ứng nhu cầu trả nợ, đảm bảo khả năng 
thanh toán, đầu tư mở rộng sản xuất.

Trong cơ cấu tài chính, tỷ lệ nợ vay cũng liên tục 
giảm xuống do trả dần các khoản nợ gốc vay dài hạn. 
Nếu như năm 2010, năm BSR tiếp nhận nhà máy, dư 
nợ vay 41.387 tỷ đồng, thì đến hết quý II/2017, nợ vay 
chỉ còn 13.555 tỷ đồng. Ngoài ra, với việc nợ gốc vay 
dài hạn giảm dần đã làm giảm đáng kể chi phí lãi vay. 
Cụ thể, năm 2016, tổng lãi vay mà BSR phải chi trả là 
605 tỷ đồng, giảm 63% so với năm 2011 và trong 6 tháng 
năm 2017, lãi vay giảm tiếp 18% so với cùng kỳ 2016.

Báo cáo tài chính của BSR cũng cho thấy, qua các 
năm, tỷ số thanh toán tổng quát và thanh toán hiện 
hành đều lớn hơn 1, đặc biệt là giai đoạn năm 2015 
trở về sau, tỷ số này đều lớn hơn 2. Bên cạnh đó, khả 
năng thanh toán nhanh đều lớn hơn 0,5 và bắt đầu từ 
năm 2014 tỷ số này lớn hơn 1 đã chứng tỏ BSR có khả 
năng thanh toán nằm trong ngưỡng an toàn. Ngoài ra, 
các chỉ số này cũng có xu hướng tăng qua các năm 
cho thấy khả năng thanh toán các khoản nợ của Công 
ty ngày càng tốt.

Để có được tốc độ chi trả như vậy, dòng tiền hoạt 
động kinh doanh của BSR duy trì khá tốt qua các năm. 
Đồng thời, theo chia sẻ của lãnh đạo Công ty, BSR đã 
áp dụng các giải pháp về tài chính như kết hợp hạn 
mức tín dụng và tiền gửi kỳ hạn linh hoạt, cân đối 
dòng tiền thu chi, áp dụng giải pháp điều hành dòng 
tiền mang lại hiệu quả cao nhất cho BSR, thực hiện các 

giải pháp để thu xếp ngoại tệ thanh toán kịp thời trong 
tháng với chi phí thấp và tăng hiệu quả.

Về yếu tố tạo ra sự khởi sắc trong kết quả kinh 
doanh bán niên, lãnh đạo Công ty cho biết, năm 2017, 
Quyết định số 952/QĐ-TTg đã được sửa đổi theo 
hướng Công ty được tự quyết định giá bán sản phẩm 
thay vì phải điều tiết như trước đây. Do đó giá bán sản 
phẩm của Dung Quất có tính linh hoạt hơn, cạnh tranh 
hơn so với trước đây và làm tăng hiệu quả sản xuất kinh 
doanh trong năm 2017.

Song song với nâng cao hiệu quả hoạt động, BSR 
cũng chú trọng công tác quản lý chi phí và giá thành, đã 
áp dụng nhiều biện pháp nhằm kiểm soát chi phí từ cách 
phân loại, phân bổ chi phí, xây dựng bộ định mức kinh 
tế kỹ thuật, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh... Cụ thể, 
hiện BSR đang áp dụng bộ định mức kinh tế - kỹ thuật 
được xây dựng trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông 
tin và các đặc điểm của ngành sản xuất đặc thù, nhằm tự 
động tính toán và kiểm soát các chỉ tiêu kỹ thuật, giá trị 
sản phẩm, chi phí, cũng như hiệu quả sản xuất.

Đề cập đến lộ trình cổ phần hóa, đại diện Công ty 
cho biết, mọi việc đang theo đúng kế hoạch đề ra. Dự 
kiến, Công ty sẽ tiến hành IPO vào cuối năm 2017 

của Lọc Hóa dầu Bình Sơn của Lọc Hóa dầu Bình Sơn 
Sáu tháng đầu năm, Công ty TNHH Một thành viên Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt 38.652 
tỷ đồng doanh thu thuần và 3.832 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 15% và 266% so với 
cùng kỳ năm ngoái. Phân tích sâu báo cáo tài chính của Công ty cũng chỉ ra nhiều điểm đáng chú ý.
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Các dự án quan trọng cung cấp điện cho Thủ 
đô Hà Nội, miền Nam, giải tỏa công suất 
các nguồn điện, tăng cường năng lực truyền 
tải điện, giải quyết tình trạng quá tải tại các 

khu vực và cung cấp điện cho các địa bàn quan trọng 
đều được Tổng công ty hoàn thành đúng tiến độ yêu 
cầu. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ về tối ưu hóa chi phí, nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất 
lao động, các chỉ tiêu tài chính và tăng hiệu quả sử 
dụng vốn đều hoàn thành kế hoạch. Để thực hiện được 
những nhiệm vụ này, tập thể cán bộ công nhân viên 
thuộc Tổng công ty và các đơn vị trực thuộc đã phải 
nỗ lực, quyết tâm rất lớn.

NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, EVNNPT 
tập trung thực hiện các mục tiêu chính: Xây dựng hệ 
thống truyền tải điện quốc gia đồng bộ, hiện đại; đảm 
bảo truyền tải điện an toàn, liên tục, ổn định cho các 
hoạt động kinh tế, chính trị - xã hội, an ninh, quốc 
phòng và thị trường điện Việt Nam; sử dụng hợp lý các 
nguồn lực, sản xuất kinh doanh có lãi, bảo toàn và phát 
triển vốn, tích lũy để đầu tư phát triển.

Tổng công ty cũng tập trung xây dựng mô hình tổ 
chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao, tham gia 
và chuẩn bị các điều kiện cần thiết đáp ứng các cấp độ 
của thị trường điện, đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh 
nghiệp; không ngừng cải thiện điều kiện và môi trường 
làm việc cho cán bộ công nhân viên. Nhiệm vụ trọng 
tâm, xuyên suốt của giai đoạn này của Tổng công ty 
là nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng 
suất lao động.

EVNNPT đang xây dựng Đề án Chiến lược phát 
triển Tổng công ty đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 
2040, trong đó có các nội dung: So sánh, xếp hạng 
EVNNPT với các tổ chức truyền tải điện trong khu vực 

và trên thế giới; xây dựng các giải pháp để thực hiện 
mục tiêu chiến lược đề ra. Một trong các mục tiêu lớn 
nhất là phấn đấu đến năm 2020, EVNNPT sẽ trở thành 
một trong bốn tổ chức truyền tải điện hàng đầu khu 
vực ASEAN. Mục tiêu này cũng phù hợp với mục tiêu 
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam giai đoạn này là phấn 
đấu trở thành một trong bốn đơn vị điện lực hàng đầu 
trong cộng đồng các nước ASEAN.

CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NGUỒN NHÂN LỰC

 Để thực hiện thắng lợi kế hoạch đầu tư phát triển 
các dự án điện, trong những năm tới, Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia đang tập trung các giải pháp, 
chú trọng vào những lĩnh vực chủ yếu: Đầu tư phát 
triển; Quản lý vận hành; Ứng dụng khoa học công 
nghệ; Tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực; 
Thu xếp cân đối được nguồn tài chính, vốn cho đầu tư, 
phát triển; Đẩy mạnh bảo vệ môi trường và ứng phó 
với biến đổi khí hậu; Chú trọng công tác truyền thông, 
quan hệ cộng đồng và quan hệ quốc tế.

Trong đó, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là 
yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của một 
doanh nghiệp. Vì vậy, EVNNPT luôn quan tâm công 
tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng 
cao, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực cho quá trình 
phát triển của Tổng công ty.

Hiện EVNNPT đã xây dựng được đội ngũ cán bộ 
quản lý các cấp có trình độ đáp ứng được yêu cầu công 

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia:

CHÚ TRỌNG GIẢI PHÁP 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Những năm qua, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã thực hiện tốt nhiệm vụ: 
Đáp ứng yêu cầu cung cấp điện, nhu cầu sử dụng điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
và đời sống của nhân dân. 
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THÁI LINH 

Theo Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia giai đoạn 2011 
- 2020, có xét đến năm 2030 (điều chỉnh) đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 428/QĐ-TTg ngày 
18/3/2016, giai đoạn 2017 - 2020, tổng nhu cầu đầu tư của 
EVNNPT vào khoảng 105.699 tỷ đồng (trong đó đầu tư thuần là 
82.464 tỷ đồng) để thực hiện đầu tư xây dựng 270 dự án đường 
dây, trạm biến áp 220 kV, 500 kV.
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Trong giai đoạn 2011-2015, sẽ có hơn 2.773 km đường dây 500 kV được xây dựng

việc, có độ tuổi trung bình trẻ và có sự kế thừa hợp 
lý giữa các độ tuổi. Các cán bộ quản lý đều được rèn 
luyện, thử thách nhiều năm trong quá trình hoạt động 
sản xuất kinh doanh của EVNNPT.

Các chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân 
lực hàng năm và dài hạn của Tổng công ty được xây 
dựng trên cơ sở nhu cầu thực tế công việc và luôn bám 
sát định hướng nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân 
vận hành, cán bộ, chuyên gia kỹ thuật. EVNNPT cũng 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nâng 
cao chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức các hội nghị, hội 
thảo theo chuyên đề, các chương trình học tập tại các 
đơn vị trong, ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho cán 
bộ công nhân viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn 
nhau và học tập các đơn vị truyền tải điện hàng đầu 
thế giới và khu vực.

Trong những năm gần đây, công tác đào tạo, phát 
triển nguồn nhân lực của EVNNPT đã được quan tâm, 
chú trọng nên có nhiều chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên, 
xét về tổng thể, nguồn nhân lực của EVNNPT vẫn 
chưa đáp ứng được yêu cầu của Tổng công ty.

Các vấn đề phát sinh trong thực tế sản xuất đã cho 
thấy công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực vẫn 
còn nhiều hạn chế. Việc các cán bộ quản lý phần lớn 
trưởng thành từ công tác chuyên môn kỹ thuật, chưa 
được đào tạo đầy đủ về quản trị doanh nghiệp cũng 
là yếu tố dẫn đến thiếu hụt các kỹ năng quản trị chiến 
lược, tài chính, nhân sự cũng như các kỹ năng lãnh 
đạo. Một số cán bộ kỹ thuật chưa đáp ứng đầy đủ yêu 
cầu công việc, chưa hoàn toàn làm chủ công nghệ và 
thiết bị, dẫn đến còn bị động trong công tác sửa chữa 

thiết bị hoặc khắc phục, xử lý sự cố. Công tác đào tạo 
công nhân vận hành vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; trình 
độ ngoại ngữ, kỹ năng xử lý công việc của cán bộ còn 
hạn chế cũng là những cản trở lớn của EVNNPT trong 
quá trình hội nhập, tìm hiểu và tiếp thu những kiến 
thức công nghệ mới của thế giới.

Tuy nhiên, Tổng công ty xác định các hạn chế 
trong công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nêu 
trên sẽ được tập trung khắc phục trong thời gian tới, 
nhằm nâng cao năng lực một cách toàn diện cho đội 
ngũ cán bộ công nhân viên, góp phần giúp EVNNPT 
hoàn thành các chỉ tiêu về nâng cao hiệu quả sản xuất 
kinh doanh và tăng năng suất lao động theo kế hoạch.

Bên cạnh chú trọng công tác đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực, nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả trong lĩnh vực truyền tải điện, EVNNPT tăng 
cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công 
nghệ mới, công nghệ thông tin vào các lĩnh vực hoạt 
động. Việc xây dựng giải pháp khắc phục các tồn tại 
và xây dựng hệ thống truyền tải điện quốc gia đồng 
bộ, hiện đại, phát triển lưới điện thông minh, ứng 
dụng công nghệ tiên tiến trên thế giới trong công tác 
sửa chữa đường dây và trạm biến áp đang mang điện 
(sửa chữa nóng),…

Phát triển lưới điện là nhiệm vụ hết sức quan trọng, 
nhằm phấn đấu trở thành một trong những đơn vị 
truyền tải điện hàng đầu Đông Nam Á, nhưng để thực 
hiện mục tiêu đó, cần tăng cường các giải pháp, trong 
đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực được coi là 
giải pháp chiến lược của Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước 
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Ban giám đốc Công ty đã tập trung xây dựng, 
triển khai các đề án trọng điểm giai đoạn 2016-
2020. Xây dựng vận hành hệ thống đánh giá 
hiệu quả công việc BSC/KPI, hệ thống quản lý 

chất lượng theo tiêu chuẩn 5S, đẩy mạnh công tác đầu 
tư xây dựng, phát triển và củng cố cơ sở vật chất và 
hạ tầng lưới điện. Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục duy 
trì ổn định, kiện toàn hoạt động SXKD khác như xây 
dựng phương án thành lập xí nghiệp dịch vụ (bắt đầu 
đi vào hoạt động trong tháng 7/2017). Kết quả SXKD 
6 tháng đầu năm Công ty được thể hiện qua các mặt 
hoạt động sau:

Điện thương phẩm: Thực hiện 73,4 triệu kWh đạt 
50,65% so với kế hoạch giao và tăng 10,61% so với cùng 
kỳ năm 2016. Điện thương phẩm có chiều hướng gia tăng 
do các chủ đầu tư triển khai thi công các dự án nhà máy 
thủy điện (khu vực huyện Mường Tè) và cấp điện cho 
nạp điện xe container (khu vực huyện Phong Thổ).

Cơ cấu điện thương phẩm theo các thành phần phụ 
tải: Thành phần QLTD chiếm tỷ trọng 59,56%, tăng 
7,25% so với cùng kỳ năm 2016. Thành phần TNDV 
chiếm 10,96%, tăng 48,47% so với cùng kỳ năm 2016. 
Thành phần CNXD chiếm 20,11%, tăng 11,11% so với 
cùng kỳ năm 2016. 

Chỉ tiêu tổn thất điện năng: Thực hiện 7,83%, tăng 
0,98% kế hoạch giao và giảm 0,29% so với cùng kỳ 

năm 2016. Chỉ tiêu giá bán điện bình quân: Thực hiện 
1.726,02 đ/kWh, tăng 14,40 đ/kWh so với KH giao, tăng 
21,12 đ/kWh so với cùng kỳ năm 2016. Nguyên nhân 
tăng được giá bán chủ yếu do tăng sản lượng thương 
phẩm có giá cao tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, 
huyện Phong Thổ và do ảnh hưởng của nắng nóng nên 
tăng sản lượng QLTD và TNDV khu vực thành phố, 
ngoài ra công tác kiểm tra áp giá bán điện cũng góp 
phần cải thiện giá bán điện. 

Công tác phát triển khách hàng mới: Trong 6 tháng 
đầu năm thực hiện phát triển 3.423 khách hàng, trong 
đó công tơ 1 pha là 3.166 khách hàng, giảm 29,75% 
so với cùng kỳ năm 2016. Công tơ 3 pha là 257 khách 
hàng, tăng 7,96% so với cùng kỳ 2016, lũy kế khách 
hàng sử dụng điện tính đến 30/6/2017 là 90.641 khách 
hàng, trong đó có 87.259 khách hàng sử dụng 1 pha, 
3.382 khách hàng sử dụng 3 pha.

Xác định công tác thanh kiểm tra, giám sát, mua 
bán điện năng là lĩnh vực rất quan trọng và nhạy cảm. 
Trong 6 tháng, ngành điện đã tổ chức kiểm tra 13.857 
biên bản, đạt 55,3% so với kế hoạch giao, đạt 45,9% kế 
hoạch năm 2016. Số biên bản vi phạm, hư hỏng, sai lệch 
về đo đếm là 364 biên bản. Tổng số điện năng truy thu 
là 288.707 kWh, đạt 44,3% KH giao, tương ứng số tiền 
truy thu 490 triệu đồng, đạt 34,8% KH giao. Việc truy 
thu sản lượng, tăng cường áp giá bán điện đã góp phần 

Vượt qua những khó khăn, trở ngại của địa hình phức tạp, núi cao, suối 
sâu, những ngày nắng gắt cháy da, những trận cuồng phong, mưa 
giông, sấm sét, lũ quét, sạt lở... năm 2017, Công ty Điện lực Lai Châu 
bước vào thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh bằng niềm tin mới và 
khí thế thi đua sôi nổi, với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công 
nghệ trong SXKD”. Công ty đã chỉ đạo các phòng ban, đơn vị: Đảm 
bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ cho sinh hoạt, sản xuất và 
các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại trên địa bàn tỉnh, duy trì tốt công 
tác kiểm tra đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và thiết bị. 

Bông hoa đời tỏa sáng lung linh 
trên đại ngàn Tây Bắc

Công ty Điện lực Lai Châu:

Ông CAO NGỌC LẠC 
Bí thư Đảng ủy, Giám đốc 
Công ty Điện lực Lai Châu NGHĨA HÀ
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tăng sản lượng thương phẩm, 
tăng giá bán và giảm tổn thất 
điện năng chung toàn Công ty. 

Song hành với đó là công tác 
tác chăm sóc khách hàng cũng 
rất được coi trọng. Công ty luôn 
coi việc hài lòng của khách hàng 
là phương châm để phục vụ, vì 
vậy ngành tiếp tục đẩy mạnh 
công nghệ thông tin trong quá 
trình giải quyết các dịch vụ khác 
hàng. Trong 6 tháng, Công ty 
tiếp nhận 429 phiếu yêu cầu của 
khách hàng, trong đó: Trung tâm 
CSKH xử lý 130 phiếu, PCLV xử 
lý 299 phiếu, số trường hợp xử lý 
trễ 33 phiếu, chiếm 11,04%, tỷ lệ 
xử lý hoàn tất 100%. 

Công tác an toàn lao động 
luôn được đặt lên hàng đầu. 
Trong 6 tháng qua, ngành điện đã triển khai tổ chức 
Tuần lễ quốc gia ATVSLĐ - PCCN năm 2017, với chủ 
đề hành động “Vì mục tiêu thúc đẩy công tác huấn 
luyện ATVS, VSLĐ để phòng ngừa các TNLĐ nghề 
nghiệp”. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác kiểm 
tra xử lý các tồn tại trên lưới và thiết bị trước và trong 
mùa mưa bão. Huấn luyện định kỳ cho CBCNV trong 
toàn Công ty là 468 người.

Bước vào giai đoạn 6 tháng cuối năm, ngành điện 
Lai Châu đã vạch ra mục tiêu chung là: Thực hiện cấp 
điện an toàn, liên tục và ổn định cho phụ tải, đáp ứng 
đầy đủ kịp thời nhu cầu điện năng để phát triển KT-
XH và sinh hoạt của nhân dân, đặc biệt là lập phương 
án cấp điện ổn định, thường xuyên có phương án khắc 
phục kịp thời trong mùa mưa bão và phương án cấp 
điện cho các phụ tải khu vực Mường Tè, Phong Thổ. 
Đảm bảo an toàn tuyệt đối không để xảy ra tai nạn lao 
động do chủ quan gây nên, phấn đấu hoàn thành toàn 
diện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, các chỉ tiêu và nhiệm 
vụ tối ưu hóa chi phí Tổng công ty giao. Phấn đấu đạt 
trên 95 điểm TƯHCP cả năm 2017. 

Bên cạnh đó, tập trung mạnh mẽ việc triển khai đề 
án nâng cao hiệu quả SXKD và NSLĐ giai đoạn 2006 - 
2020, hoàn thiện xây dựng các đề án thành phần, các 
chương trình kế hoạch thực hiện các đề án của EVN-
NPC, ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí giai đoạn 2017 - 2020. Đồng thời, xây dựng và 
bảo vệ kế hoạch SXKD năm 2018 với EVNNPC, hoàn 

thiện vận hành hệ thống đánh giá hiệu quả công việc 
BSC/KPI, tăng cường công tác phân cấp quản lý đến 
các đơn vị trực thuộc. Xây dựng đề án, kế hoạch và tiến 
độ tiếp nhận lưới điện năm 2017. Phân tích đánh giá 
hiệu quả của từng công trình khi tiếp nhận báo cáo của 
Tổng công ty. Phối hợp, tăng cường công tác bồi huấn, 
triển khai có hiệu quả chương trình ERP tại đơn vị cấp 4 
theo chỉ đạo của cấp trên. Đẩy nhanh tiến độ thi công 
các công trình xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa 
thường xuyên các công trình thuộc các nguồn vốn khác, 
đáp ứng đầy đủ vật tư cho SXKD, đặc biệt quan tâm đến 
công tơ điện tử đo xa, quyết toán kịp thời các công trình 
đã thi công hoàn thành, kiểm tra các công trình thi công 
chậm tiến độ có phương án giải quyết. 

Tám tháng đã qua, bằng niềm tin và ý chí sắt đá, 
những cán bộ công nhân viên của ngành Điện lực Lai 
Châu đã không ngại gian nan, vất vả, thiếu thốn, họ 
như những bông hoa đời tỏa sáng lung linh giữa đại 
ngàn Tây Bắc, với nghị lực và bản lĩnh kiên cường. Với 
sự đoàn kết chặt chẽ bên nhau, quyết tâm vượt lên 
gian khó, sát cánh cùng Ban lãnh đạo Công ty Điện lực 
Lai Châu nỗ lực không ngừng, phấn đấu hoàn thành 
tốt các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật, đảm bảo phục vụ 
sản xuất kinh doanh và đời sống thường nhật của nhân 
dân một cách thường xuyên, liên tục, an toàn và ổn 
định. Khẳng định là ngành kinh tế chủ lực, đóng góp 
quan trọng vào tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội 
của địa phương trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH 
và hội nhập quốc tế 

Ông Cao Ngọc Lạc - Giám đốc PC Lai Châu đón nhận Huân chương Lao động hạng 
Ba của Chủ tịch nước
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“Xe điện PEGA” 

Nhờ sở hữu Bằng chứng nhận độc quyền sản phẩm đối với các loại xe điện mang nhãn hiệu 
PEGA, nên thời gian qua, Công ty CP Xe điện toàn cầu PEGA LTT (Công ty PEGA) luôn được 
coi là doanh nghiệp Việt vì quyền lợi của người tiêu dùng Việt.

PEGA - “CHÚ NGỰA THẦN” TRONG THẦN 
THOẠI HY LẠP...

Được thành lập từ cuối năm 2012, HKbike là thương 
hiệu tiền thân của PEGA, một thương hiệu “làm mưa, 
làm gió” trên thị trường chuyên cung cấp, sản xuất xe 
đạp điện, xe máy điện phục vụ cho người tiêu dùng. 
Những ngày mới được thành lập, thương hiệu PEGA 
(HKbike) bắt đầu kinh doanh xe điện từ 01 showroom 
nhỏ có diện tích 50m2, tại phố Khâm Thiên (quận Đống 
Đa, TP. Hà Nội). Sau 4 năm thành lập, tháng 12/2016,  
Hkbike chính thức đổi tên thành PEGA. 

Trao đổi với phóng viên, bà Phạm Thị Niên - Giám 
đốc Kinh doanh của Công ty cho hay, thương hiệu 
PEGA là tên viết tắt của Pegasus - “Ngựa thần” nổi 
tiếng nhất trong thần thoại Hy Lạp. Ngựa là hình ảnh 
gần gũi, quen thuộc với con người, bởi từ xa xưa, đây là 
phương tiện di chuyển đầu tiên và gắn bó với con người 
trong cuộc sống. Đó là lý do Công ty lấy tên PEGA 
làm thương hiệu cho chính những sản phẩm do doanh 
nghiệp sản xuất, nhằm khuyến khích người tiêu dùng lựa 
chọn PEGA, xem PEGA là một “con ngựa” đã được cải 
tiến trong thời kì hiện đại hóa. Sau đó, PEGA được dùng 
làm phương tiện chính khi di chuyển thay vì đi những 
chiếc xe có động cơ đốt trong đang gây ô nhiễm môi 
trường. Ngoài ra, một lý do nữa mà Công ty quyết tâm 
sử dụng hình ảnh và tên gọi PEGA (viết tắt của Pegasus) 
thay cho thương hiệu HKbike là muốn khẳng định sức 
mạnh bền bỉ của các sản phẩm, khả năng vươn ra toàn 
cầu của thương hiệu mới đầy ý nghĩa này.

“NGỰA THẦN” PEGA SẴN SÀNG VƯƠN 
TẦM THẾ GIỚI… 

Hiện nay, Công ty PEGA (HKbike) đã trở thành 
thương hiệu xe điện có hệ thống phân phối lớn và 
chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam. Công ty PEGA hiện 
có hơn 500 điểm bán hàng, trong đó có 290 showroom 
chính hãng được đặt tại những khu vực trung tâm của 
các thành phố lớn trên toàn quốc. Các showroom chính 
hãng đang trưng bày, kinh doanh những sản phẩm nổi 
bật về kiểu dáng, chất lượng như: Zinger Color 2; xe đạp 
điện CAP-A; CAP-A2; các loại xe máy điện Crazy Bull; 
X-men Plus 2016; Maxxer… Tất cả đều mang thương 
hiệu PEGA, được người tiêu dùng ưa chuộng… Những 
dòng xe trên đều có kiểu dáng phù hợp với thị hiếu 
giới trẻ, có khả năng vượt trội, đi được quãng đường từ 
75 - 110 km/một lần sạc pin. Các dòng sản phẩm của 

PEGA đã được cải tiến thêm các tính năng ưu việt như: 
Leo dốc khỏe, chống nước tốt khi đi dưới thời tiết mưa 
lớn và ngập nước.

Tuy nhiên, để sản xuất ra một chiếc xe điện khá 
phức tạp, bởi xe điện có từ 90 đến 150 linh kiện nhỏ. 
Bao gồm các bộ phận: Nhựa, yên, khung xe, tay lái, 
động cơ, phanh, điều tốc,... Trong đó, PEGA đã ưu tiên 
sử dụng đến 85% linh kiện của 100 doanh nghiệp trong 
nước để sản xuất, lắp ráp xe đạp điện và xe máy điện.

Trải qua gần 5 năm nỗ lực tạo chỗ đứng trong thị 
trường xe điện tại Việt Nam, PEGA còn tiến tới hợp 
tác sử dụng linh kiện gồm động cơ xe, bộ điều khiển 
của Bosch, nhằm tăng cường hiệu suất di chuyển cho 
sản phẩm, tạo ra các dòng xe điện chất lượng vượt trội, 
đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Thêm vào đó, PEGA đã 
đưa vào sử dụng nhà máy lắp ráp rộng 15.000 m2 tại 
khu công nghiệp Yên Dũng - Bắc Giang, với thiết bị và 
công nghệ hiện đại, công suất thiết kế đạt hơn 40.000 
xe/tháng, giúp PEGA tăng quy mô sản xuất và đảm 
bảo chất lượng lắp ráp.

Với những gì đã xây dựng trong suốt thời gian qua, 
“chú ngựa thần” PEGA đang nuôi tham vọng vươn 
tầm thế giới bằng những hoạt động hợp tác kinh doanh 
các dòng xe điện với các nước: Ấn Độ, Nhật Bản... 
Thậm chí, PEGA còn dự định kinh doanh sản phẩm 
của mình tại các nước EU, một trong những thị trường 
được xem là khó tính nhất trên thế giới. 

Xin chúc Công ty PEGA (HKbike) ngày càng phát 
triển, đáp ứng thỏa mãn nhu cầu xe điện cho thị trường 
trong và ngoài nước, tạo được uy tín, lòng tin và xứng 
đáng là doanh nghiệp Việt vì người tiêu dùng Việt 

NGUYỄN LONG TRỌNG

Niềm tin của người tiêu dùng Việt

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

Bà Phạm Thị Niên - Giám đốc Kinh doanh của PEGA giới 
thiệu về sản phẩm do chính Công ty sản xuất, lắp ráp.
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Kềm Nghĩa 

Công ty CP Kềm Nghĩa là thương hiệu Việt uy tín, được biết đến nhiều trên thị trường từ những 
năm 90. Hiện nay, Kềm Nghĩa tự hào là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh 
dụng cụ chuyên dùng làm móng không chỉ tại Việt Nam mà cả thị trường quốc tế và ngày càng 
được đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước tín nhiệm qua các sản phẩm như: Kềm cắt da 
và móng, dũa móng, kéo cắt tóc, kéo tỉa lông mày, nhíp, dép mousse, sản phẩm nước sơn móng…

Sau hơn 30 năm kể từ ngày ông Nguyễn Minh 
Tuấn - một người thợ mài kềm khởi nghiệp ở vỉa 
hè, đến nay, Kềm Nghĩa đã có một cơ ngơi sản 
xuất rộng lớn hơn 20.000 m2, với 3 nhà máy cho 

sản lượng khoảng 14 triệu sản phẩm/năm, cùng với tạo 
việc làm thường xuyên cho hơn 2.000 lao động.

Sản phẩm của Kềm Nghĩa đã có mặt tại hơn 30 
quốc gia trên toàn thế giới, chiếm khoảng 43% sản 
lượng của Công ty. Thị trường trong nước dẫn đầu, 
chiếm khoảng 80% thị phần. Hiện tại, Kềm Nghĩa có 
gần 100 mã hàng với hai dòng sản phẩm chính: Sản 
phẩm chăm sóc móng (kềm cắt, kềm cắt móng, sủi 
da, bấm móng, dũa móng, chấm bi, gác ngón, dép 
mousse); Sản phẩm chăm sóc cá nhân (kéo cắt tóc, 
kéo tỉa lông mày, nhíp) và một số dòng sản phẩm làm 
đẹp khác.

Để hoàn thiện quy chuẩn y tế trong quy trình sản 
xuất, trong năm 2016, Kềm Nghĩa đã xây dựng một 
nhà máy mới tại khu công nghiệp Tân Phú Trung 
(TP. Hồ Chí Minh) trên diện tích 5ha cho sản lượng 
khoảng 850 tấn sản phẩm/năm, với tổng vốn đầu tư 
298 tỷ đồng. Việc đầu tư nhà máy lớn này chính là 
bước đi tiếp theo để Kềm Nghĩa hoàn thiện quy trình 
sản xuất khép kín đạt chuẩn dụng cụ y khoa cho các 
dụng cụ chăm sóc móng của mình. Ngoài ra, hàng 
năm, Kềm Nghĩa tiếp tục tái đầu tư cho máy móc và 
cải tiến công đoạn sản xuất khoảng hơn 50 tỷ đồng, 
chiếm 10,3% trên tổng doanh thu.

Là một thương hiệu uy tín hàng đầu về các dụng cụ 
chăm sóc sắc đẹp, nên sản phẩm của Kềm Nghĩa đều 
đạt chuẩn theo hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng 
quốc tế ISO 9001:2008, cùng với những trang thiết bị 
hiện đại, dây chuyền công nghệ khép kín và luôn được 
tối ưu hóa. Đặc biệt, sau khi thành phẩm, trước khi đến 
tay khách hàng, tất cả các sản phẩm đều được kiểm tra 
chất lượng một lần nữa, đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các 
sản phẩm không đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng.

Nhờ vậy, các sản phẩm Kềm Nghĩa đều sở hữu một 
cốt kềm rất êm, mang lại cảm giác thoải mái nhất có 
thể cho người sử dụng. Hơn nữa, với nguồn nguyên liệu 
chất lượng, các sản phẩm đều có độ bền cao bởi được 
sản xuất từ thép chuyên dùng và thép không gỉ được 
nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản. Các dòng sản phẩm 
luôn có kiểu dáng sắc xảo và đa dạng, đáp ứng tất cả 
các mục đích sử dụng của người tiêu dùng và các thợ 
làm móng chuyên nghiệp.

Đại diện Công ty CP Kềm Nghĩa cho biết, khách 
hàng chính là nguồn cảm hứng chính trong công việc 
kinh doanh của chúng tôi, mục tiêu của chúng tôi là 
làm tăng vẻ đẹp bên trong cũng như bên ngoài của 
mọi đối tượng người tiêu dùng, góp phần làm cho cuộc 
sống ngày càng tốt đẹp hơn. Bởi vậy, hiện nay, Kềm 
Nghĩa đang tiếp tục khẳng định mình và mong muốn 
trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu thế giới 
về lĩnh vực sản xuất và cung cấp những dụng cụ, dịch 
vụ chăm sóc sắc đẹp 

HÀ LINH

Một số sản phẩm chăm sóc sắc đẹp của Kềm NghĩaSản phẩm của Kềm Nghĩa có mặt ở hầu hết các cửa hàng 
cung cấp dụng cụ làm đẹp trên cả nước

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

Nhà cung cấp dụng cụ làm đẹp hàng đầu Việt Nam
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Thành ủy Lai Châu: 

XUÂN TRƯỜNG

Trong lĩnh vực 
phát triển kinh 
tế, tiếp tục 
khuyến khích 

và tạo điều kiện cho các 
tổ chức, cá nhân tham 
gia phát triển hoạt động 
sản xuất thương mại, dịch 
vụ; đẩy mạnh hoạt động 
xúc tiến thương mại, tìm 
kiếm thị trường; xây dựng 
thương hiệu sản phẩm. 
Thực hiện tốt kế hoạch 
chuyển đổi mô hình quản 
lý chợ; phát triển nghề 
tiểu thủ công nghiệp 

truyền thống; xây dựng tuyến phố chợ đêm; tuyến phố 
kinh doanh văn minh. Tăng cường quản lý, đảm bảo vệ 
sinh an toàn thực phẩm; công tác đấu tranh chống buôn 
lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương 
mại; đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ 
nhân dân. Đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, đưa du 
lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của thành phố, 
phấn đấu doanh thu trong năm đạt 227 tỷ đồng.

Thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển 
sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ; tập 
trung chỉ đạo trồng mới 45 ha chè, 40 ha cây ăn quả. Tổ 
chức phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, gia 
trại, chăn nuôi sạch; tăng cường kiểm soát công tác giết 
mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào trên địa bàn; làm 
tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật 
nuôi. Thực hiện hiệu quả các mô hình khuyến nông và 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho nông dân. 

Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch vốn đầu tư năm 
2017; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án mới, các 
dự án chuyển tiếp; tăng cường công tác quản lý, giám 
sát thi công, nghiệm thu, thanh quyết toán, bàn giao 
công trình đưa vào sử dụng. Xây dựng và tổ chức thực 
hiện đề án phát triển đô thị theo các tiêu chí đô thị loại 
II. Triển khai đồng bộ các biện pháp thu ngân trên địa 
bàn; thu hồi nợ đọng thuế; quản lý chặt chẽ chi ngân 
sách và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm chống lãng phí. 

Tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa 
phương, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát 
triển KT-XH. Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt 3 nhiệm 
vụ trọng tâm năm 2017 và các chỉ tiêu phát triển KT-XH. 
Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, tiểu 
thủ công nghiệp, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. 
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về đô thị; tài 
nguyên môi trường; xây dựng nông thôn mới; y tế, giáo 
dục và đào tạo, văn hóa, thể dục thể thao. Đẩy mạnh cải 
cách hành chính, cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng 
hoạt động của “đề án một cửa”, “một cửa liên thông”.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với 
hoạt động của hệ thống chính trị. Nâng cao năng lực 
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, đảng viên, 
hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền; vai trò 
tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; vai trò, trách 
nhiệm người đứng đầu... Phát huy quyền làm chủ của 
nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng 
chính quyền và quản lý xã hội. 

Thành phố Lai Châu hôm nay đã thật sự khởi sắc, 
không còn cảnh công trường khói bụi ngổn ngang như 
ngày nào, thay vào đó là những tòa nhà cao tầng nguy 
nga, tráng lệ, những con đường bê tông nhựa phẳng 

tập trung phát triển các chương trình kinh tế 
trọng tâm, đảm bảo an sinh xã hội

HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC, 

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2016, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, 
trách nhiệm, Thành ủy Lai Châu đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 
như chương trình phát triển dịch vụ du lịch, chương trình sản xuất nông nghiệp hàng 
hóa, chương trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Ông VƯƠNG VĂN THẮNG  
Ủy viên Ban thường vụ 

Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy 
Thành phố Lai Châu
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lì, êm ru, những vườn cây xanh mướt, tỏa bóng mát 
ven hồ tươi tốt quanh năm. Lai Châu đã vươn mình 
thức dậy như viên ngọc xanh vùi trong cát, nay đã 
được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Lai Châu 
làm thức dậy, ngày càng lung linh tỏa sáng. Đạt được 
điều đó, ngoài sự chung tay vào cuộc của tập thể lãnh 
đạo, các cấp ủy đảng, chính quyền và mọi tầng lớp 
nhân dân trong thành phố, sự quan tâm của tỉnh, của 
Trung ương, phải khẳng định vai trò lãnh đạo của 
người đứng đầu là vô cùng quan trọng. Yếu tố dẫn 
đến thắng lợi thì người thuyền trưởng có tính quyết 
định thành công hay thất bại. 

Bí thư Thành ủy Vương Văn Thắng, ông là con 
người của sự năng động, nhạy bén, quyết đoán. Những 
năm tháng còn làm Chủ tịch rồi Bí thư Huyện ủy Tam 
Đường, ông đã dày công nghiên cứu chất đất, thổ 
nhưỡng, khí hậu và phong tục tập quán canh tác của 
người dân. Nắm bắt được điều đó ông đã mạnh dạn 
đưa cây cam V2, cây chè Kim Tuyên và cây Mắc Ca 
vào trồng trên vùng đất ở các xã thuộc huyện Tam 
Đường. Mặc dù lúc ấy có nhiều ý kiến trái chiều không 
ủng hộ, cho rằng ông mạo hiểm, song với cái tâm sáng 
của người lãnh đạo luôn gần dân, sát dân, mong muốn 
cho dân thoát nghèo, với niềm tin vững chắc vào khoa 
học, ông vẫn không nản lòng, quyết tâm đưa các loại 
cây công nghiệp vào trồng trên vùng đất Tam Đường. 
Thực tế minh chứng, ông đã thành công. Đến nay, 3 
loại cây này đã cho kết quả tốt, năng suất rất cao. Hiện 
đã có 150 ha trồng tại Tam Đường, người dân phấn 
khởi, tin tưởng. Nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo, 
làm giàu từ những vườn đồi của mình. 

Khi được điều về làm Bí thư Thành ủy thành phố 
Lai Châu, Bí thư Vương Văn Thắng vốn dĩ là con người 
của công việc, ông đã tích cực tìm tòi, phát hiện ra 
lối đi phù hợp cho người nông dân nông thôn, nông 
nghiệp ở ven thành phố. Tuy nông nghiệp chỉ chiếm 
5% trong cơ cấu kinh tế của thành phố, nhưng lại đóng 
vai trò ổn định cuộc sống cho nhân dân rất cao. Vì thế 
ông đã cùng ban lãnh đạo Thành ủy rất quan tâm, chỉ 
đạo chương trình sản xuất nông nghiệp hàng hóa, tổ 
chức quy hoạch các vùng sản xuất chuyên canh, trồng 
lúa chất lượng cao, chè chất lượng cao, phát triển các 
dự án khuyến nông về cây ăn quả. Hiện tại đã trồng 
22 ha cây ăn quả có múi, 20 ha cây ăn quả ôn đới như 
cây Đào, cây Bưởi Da Xanh ở xã Nậm Loỏng và San 
Thàng. Đồng thời tiến hành thâm canh vùng lúa chất 
lượng cao. Hiện thành phố đã trồng 100 ha lúa cho 
gạo đặc sản Séng Cù và Tẻ Râu. Quan tâm đến nông 
nghiệp là giúp người nông dân ở nông thôn vươn lên 
thoát nghèo, góp phần ổn định xã hội. Đó cũng là quan 
điểm nhân văn trong thực hiện chính sách Tam nông 

của Đảng, đã được ông cùng ban lãnh đạo Thành ủy 
vận dụng vào thực tế ở Lai Châu. 

Phát triển nông nghiệp, nâng cao năng suất lao 
động, đẩy mạnh chương trình sản xuất nông nghiệp 
hàng hóa, nâng cao đời sống nhân dân, từng bước 
CNH nông nghiệp, nông thôn, đó là một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm mà Bí thư Thành ủy Lai Châu 
Vương Văn Thắng đang cùng với ban lãnh đạo thành 
phố rất băn khoăn, trăn trở, định hướng trong tương 
lai, quyết tâm phấn đấu phát triển mỗi xã, phường một 
sản phẩm hàng hóa tiêu biểu. Với lòng đam mê, tinh 
thần trách nhiệm cao và tính năng động sáng tạo, dám 
nghĩ dám làm, tất cả vì mục tiêu nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, cùng với chủ trương đúng, 
biện pháp hiệu quả phù hợp với lòng dân, được dân 
tin tưởng làm theo, chắc chắn rằng những chương trình 
phát triển kinh tế của Thành ủy Lai Châu sẽ đạt được 
thành quả cao hơn nhiều, xứng đáng là thành phố của 
viên ngọc xanh trên vùng Tây Bắc, điểm đến và dừng 
chân hấp dẫn của bạn bè, đối tác và du khách muôn 
phương trong thời kỳ hội nhập quốc tế 

Đại hội Đảng bộ thành phố Lai Châu

Một góc thành phố Lai Châu hôm nay
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Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển 
KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2017, 
ngay từ đầu năm, UBND huyện đã tập 
trung chỉ đạo các cấp, các ngành, UBND 

các xã, thị trấn triển khai, thực hiện nghiêm túc các 
nhiệm vụ theo kế hoạch. Sản xuất nông - lâm nghiệp, 
xây dựng nông thôn mới được tập trung chỉ đạo: Các 
chỉ tiêu chủ yếu về trồng cây lương thực, cây ăn quả, 
phát triển lâm nghiệp, trồng chuối, trồng rừng mới đạt 
và vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông nghiệp được 
quan tâm, chỉ đạo kịp thời. 

Công tác giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 
và kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước 
được thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của Luật 
ngân sách Nhà nước, Luật đầu tư công. Tập trung triển 
khai thực hiện đề án phát triển kinh tế các xã biên giới. 
Lĩnh vực thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh. Chỉ số 
giá tiêu dùng tương đối ổn định, tổng mức bán lẻ hàng 
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, giá trị xuất khẩu 
hàng địa phương và hoạt động tạm nhập tái xuất qua 
cửa khẩu Ma Lù Thàng tiếp tục phát triển và tăng khá.

Công tác khám, chữa bệnh, y tế dự phòng được 
quan tâm đãkịp thời xử lý và cứu sống các bệnh nhân 
vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Ma Ly Chải, các chính 
sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ. Thu nhập và 
đời sống mọi mặt của đồng bào các dân tộc ngày càng 
được cải thiện rõ rệt, góp phần quan trọng vào công 
cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí. 

An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Chính 
trị ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, 

quan hệ đối ngoại với huyện Kim Bình (Vân Nam, Trung 
Quốc) luôn được tăng cường. Bộ máy chính quyền cơ 
sở tiếp tục được củng cố kiện toàn, năng lực quản lý 
điều hành ngày càng được nâng lên. Công tác giải quyết 
khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, 
lãng phí được tập trung triển khai thực hiện. 

Cùng với các hoạt động phát triển KT-XH, công tác 
chính sách xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần 
cho nhân dân luôn được Đảng bộ, Chính quyền huyện 
xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi quan điểm của 
lãnh đạo huyện là tăng trưởng kinh tế phải gắn với đảm 
bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Vì 
thế, trong 6 tháng đầu năm, công tác đảm bảo an sinh 
xã hội, giảm nghèo được các cấp, các ngành quan tâm 
thực hiện, đảm bảo mọi người dân được đón Tết vui 
tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức thăm hỏi 
tặng 185 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh, huyện trị 
giá 153,8 triệu đồng cho các gia đình chính sách, người 
có công, hỗ trợ 1.218 hộ nghèo không có khả năng ăn 
Tết với kinh phí 781 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào 
tết vì người nghèo, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ 
chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà cho 
các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 
các đối tượng khác trên địa bàn trị giá trên 1,7 tỷ đồng.

Phát huy những thành quả đạt được, Đảng bộ, 
chính quyền huyện Phong Thổ đã đề ra những biện 
pháp sát thực với tình hình nhiệm vụ của địa phương 
trong thời gian tới: Tập trung chỉ đạo sản xuất nông 
- lâm - thủy sản, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, xây dựng và nhân rộng các mô hình 

Phong Thổ là huyện biên giới có cửa khẩu Ma Lù Thàng, tiếp giáp 
với Trung Quốc, lưu lượng hàng hóa hàng ngày xuất nhập qua 
nước bạn tăng không ngừng. Điều đó đã tác động thúc đẩy nền 
kinh tế hàng hóa nông nghiệp, nông thôn của huyện và tỉnh Lai 
Châu phát triển mạnh mẽ. Nhận rõ được thế mạnh của địa phương, 
những năm qua Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Phong Thổ đã 
nỗ lực, không ngừng phát huy thế mạnh, tận dụng mọi nguồn lực, 
đẩy mạnh phát triển KT-XH, nâng cao đời sống nhân dân và đảm 
bảo an ninh quốc phòng, an sinh xã hội. 

Huyện Phong Thổ:

Ông TRẦN VĂN QUẾ 
Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND Huyện Phong Thổ ĐINH ÚT

thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với an sinh xã hội
NỖ LỰC TÌM NHIỀU GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ, 
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thí điểm, chủ động cung ứng nguồn giống cho nhân 
dân, chăm sóc theo dõi tình hình sản xuất, chỉ đạo 
sản xuất theo kế hoạch và kịp thời. Tăng cường công 
tác hướng dẫn tập huấn cho Ban chỉ đạo các xã về 
xây dựng nông thôn mới. Đồng thời chỉ đạo các xã 
thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng nông thôn mới 
năm 2017 và đăng ký danh mục, tiêu chí hoàn thành 
chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 
mới năm 2018. Tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc 
các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

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

Quản lý quy hoạch xây dựng, xây dựng các công 
trình hạ tầng kỹ thuật giao thông đô thị đảm bảo theo 
đúng quy hoạch và các quy định về quản lý kiến trúc. 
Đồng thời chỉ đạo các chủ đầu tư, Ban QLDA đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện dự án và các thủ tục nghiệm 
thu khối lượng hoàn thành để nâng cao chất lượng 
công tác giải ngân vốn đầu tư XDCB lớn. 

Triển khai mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn cho 
lao động nông thôn tại các xã, thị trấn trên địa bàn 
huyện. Chỉ đạo rà soát, đánh giá tỷ lệ hộ nghèo, hộ 
cận nghèo. Thực hiện các chính sách xã hội đối với học 
sinh, sinh viên. 

Nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch 
bệnh, giám sát các ca bệnh truyền nhiễm gây dịch trên 

địa bàn, nhất là các xã khu vực biên giới. Phối hợp công 
tác quân dân y kết hợp, nâng cao chất lượng khám chữa 
bệnh tại các cơ sở y tế nhằm hạn chế các dịch bệnh xảy 
ra. Chỉ đạo thực hiện tháng hành động vệ sinh an toàn 
thực phẩm, tăng cường kiểm tra, giám sát sản xuất và 
kinh doanh rượu, thực phẩm tươi sống trên địa bàn. 

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

Tăng cường công tác nắm tình hình trong nhân 
dân, để chủ động phòng ngừa nhất là tình hình an ninh 
nông thôn và hoạt động của các loại tội phạm, duy trì 
chế độ trực, sẵn sàng chiến đấu đảm bảo an ninh, chính 
trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền biên giới 
quốc gia. Đồng thời củng cố, phát triển sâu rộng phong 
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, tham gia phòng 
chống tội phạm. Tích cực đối ngoại, hợp tác đầu tư, 
phát triển KT-XH trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc 
hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước. 

Những giải pháp đó đang được Đảng bộ, Chính 
quyền và mọi tầng lớp nhân dân huyện Phong Thổ 
đoàn kết, nỗ lực thi đua vượt khó vươn lên, thực hiện 
thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh, 
quốc phòng và an sinh xã hội cho nhân dân trên địa 
bàn huyện. Tin rằng với cách làm chủ động, nhạy bén, 
khoa học, gần dần, bám sát địa bàn, tích cực phát hiện 
những mâu thuẫn mới nảy sinh trong quá trình thực 
hiện nhiệm vụ và trong đời sống của nhân dân, kịp thời 
xử lý và tháo gỡ giúp nhân dân thấu hiểu, tin tưởng và 
đồng tình ủng hộ, chắc chắn rằng Phong Thổ sẽ gặt hái 
được nhiều thành quả cao hơn trong thời gian tới 

Một góc khu đô thị mới huyện Phong Thổ
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Sáng 19/8, tại thành phố Quy Nhơn, Tập đoàn TMS phối hợp với UBND thành phố Quy 
Nhơn tổ chức lễ động thổ dự án Luxury Hotel Quy Nhơn Beach. Đến dự có Lãnh đạo UBND 
tỉnh Bình Định; thành phố Quy Nhơn; lãnh đạo Tập đoàn TMS và đại biểu các sở, ban, ngành 
liên quan tại địa phương, các đối tác của dự án.

Tập đoàn TMS động thổ Luxury Hotel 
Quy Nhon Beach

VĂN THUẬN

Dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhon Beach 
của Tập đoàn TMS là dự án khách sạn và căn 
hộ du lịch 5 sao với phong cách thiết kế hiện 
đại, tạo điểm nhấn cho trục đường Nguyễn 

Huệ, thành phố Quy Nhơn. Đây là dự án được kiến 
trúc tân kỳ, từ tiện ích dịch vụ đến chi tiết từng căn 
hộ, môi trường sinh thái hoàn hảo, đảm bảo là nơi lưu 
trú, du lịch đẳng cấp cho khách hàng. Thành phố Quy 
Nhơn, thuộc tỉnh Bình Định là một trong 10 điểm đến 
hàng đầu của Đông Nam Á với cảnh đẹp, bãi biển trải 
dài, các địa danh nổi tiếng, hệ sinh thái độc đáo (Tạp 
chí Rough Guides - Vương quốc Anh bình chọn).

Công ty thiết kế và kiến trúc nổi tiếng thế giới tại 
Mỹ - Callison là đơn vị được mời thiết kế, đảm bảo 
hội đủ các điều kiện mang lại cho khách hàng một 
không gian sống, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời tối 
ưu hóa tiện ích, công năng sử dụng, nâng cao giá trị 
kinh doanh cho các nhà đầu tư.

TMS Luxury Hotel Quy Nhon Beach có quy mô 
rộng 2.600m2, với 41 tầng nổi, 2 tầng hầm, khoảng 700 
phòng khách sạn và căn hộ du lịch hạng sang. Dự án 
là tổng hòa của hệ thống tiện ích nội khu đạt chuẩn 5 
sao, hội đủ các yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đắc 
địa nhất trong toàn khu vực với hệ thống 4 tầng trung 
tâm thương mại, bể bơi hiện đại, Sky Bar thời thượng, 
Gym - Spa cao cấp, nhà hàng, siêu thị, trường học quốc 
tế Scots, khu vui chơi trẻ em Kid Zone, phòng khám 
đa khoa chất lượng cao…, đáp ứng tối đa nhu cầu của 
người dân cũng như góp phần thu hút khách du lịch 
đến với Quy Nhơn.

Riêng trường học quốc tế Scots - ngoại ngữ cũng 
đồng thời được đầu tư, TMS coi đây là điểm nhấn 
trong hệ thống dịch vụ tiện ích chất lượng quốc tế, tạo 
ra sự khác biệt  cho dự án.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ 
tịch UBND tỉnh Bình Định cám ơn Lãnh đạo Tập đoàn 
TMS đã chọn Quy Nhơn - Bình Định làm điểm đến 

đầu tư với một dự án tầm cỡ, góp phần tạo điểm nhấn 
cho du lịch Bình Định phát triển. Đề nghị chủ đầu tư 
xúc tiến thi công theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ đưa 
công trình vào hoạt động, chú trọng công tác an toàn 
và môi trường. Riêng CBCNV nhà khách 28 Nguyễn 
Huệ - nơi nhường đất cho dự án sẽ phải được đảm bảo 
thu nhập trong thời gian thi công và ưu tiên tiếp nhận 
vào làm việc khi dự án hoàn thành 

Đại biểu lãnh đạo tỉnh Bình Định, TP Quy Nhơn và Tập đoàn 
TMS trong nghi thức động thổ dự án

Phối cảnh dự án TMS Luxury Hotel Quy Nhơn Beach.
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NÂNG CAO VAI TRÒ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT SẠCH HƠN 
TRONG CÔNG NGHIỆP

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk (TTKC) vừa tổ chức nghiệm thu đề án 
“Hỗ trợ máy móc thiết bị chế biến nông sản từ nguyên liệu đậu xanh, công suất 200kg nguyên liệu/giờ" tại HTX 
Ea Bar, huyện Buôn Đôn.

Cụ thể, với tổng kinh phí thực hiện đề án là 150 triệu đồng, trong đó từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương, TTKC đã hỗ trợ HTX 65 triệu đồng mua máy tuốt vỏ, máy xát vỡ đôi hạt, máy đánh bóng hạt, máy sấy 
và máy sàng hạt đậu xanh.

Kết quả sau khi nghiệm thu đề án, các loại máy móc hỗ trợ cho đơn vị thụ hưởng vận hành tốt, đáp ứng được 
các yêu cầu kỹ thuật trong sản xuất, chế biến sản phẩm nông sản, qua đó giúp tăng năng suất và chất lượng cho 
các sản phẩm, đảm bảo yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Đề án đi vào hoạt động đã tạo việc làm thường 
xuyên cho 07 lao động tại HTX với mức thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, góp phần cải thiện chất lượng 
đời sống cho người lao động cũng như góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

HOA NGUYỄN

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Vĩnh Phúc (TTKC) đã tổ chức Hội thảo 
"Phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản xuất sạch hơn, tiết kiệm nguyên liệu năm 2017".

Tại Hội thảo, đại biểu tham dự được nghe các chuyên gia giới thiệu về một số nội dung, cách tiếp cận kỹ thuật 
và một số mô hình điển hình áp dụng sản xuất sạch hơn cho doanh nghiệp, cơ chế hỗ trợ chính sách sản xuất sạch 
hơn vào thực tế hoạt động sản xuất công nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm mức độ ô nhiễm, 
tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, đồng thời đóng góp tích cực vào việc bảo vệ tài nguyên và môi trường 
theo định hướng phát triển bền vững của ngành công nghiệp, phù hợp với xu thế phát triển hiện nay.

Việc tổ chức Hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp cận với Chiến lược sản xuất sạch hơn trong công 
nghiệp đến năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Vì thế, từ năm 2017 trở đi, nội dung về sản xuất sạch hơn sẽ được 
đưa vào chương trình hoạt động của TTKC nhằm giúp các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất có nhận thức đầy đủ 
về tầm quan trọng của sản xuất sạch hơn trong sản xuất công nghiệp tại địa phương.

PHẠM TRƯỜNG

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Ninh Thuận đã tổ chức nghiệm thu đề án Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc, thiết bị trong quy trình gia công kỹ nghệ inox.

Đơn vị được nhận hỗ trợ từ đề án này là Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ Cường A.I.C (Tp. 
Phan Rang -Tháp Chàm), với tổng kinh phí đầu tư thực hiện đề án để mua máy cắt CNC (Model: Jieke 1325 - A; 
công suất: 0,5m/ phút) và máy cuốn ống kim loại (Model: AD-TLVN A8500; công suất: 0,2m/phút) là 406,5 triệu 
đồng, trong đó Khuyến công Ninh Thuận hỗ trợ 200 triệu đồng. Thiết bị khi đưa vào vận hành đã giúp doanh 
nghiệp rút ngắn thời gian sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Đề án hỗ trợ này nằm trong chương trình khuyến công quốc gia năm 2017, nhằm mục tiêu hỗ trợ các cơ sở 
công nghiệp nông thôn mạnh dạn đầu tư, đổi mới thiết bị công nghệ hiện đại thay thế cho phương pháp sản xuất 
thủ công. 

 T.A

HỖ TRỢ MÁY MÓC THIẾT BỊ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN TỪ 
NGUYÊN LIỆU ĐẬU XANH

Ninh Thuận:  

Đắk Lắk:  

HỖ TRỢ MÁY MÓC, THIẾT BỊ TRONG QUY TRÌNH GIA CÔNG 
KỸ NGHỆ INOX

Vĩnh Phúc:

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

Vừa qua, tại Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã diễn ra lễ 
khai giảng khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng” năm 2017 cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ngành 
công nghiệp và xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khóa đào tạo thuộc Dự án nâng cao năng lực quản lý năng lượng có sự tham gia của gần 50 học viên đến từ 
các doanh nghiệp trên địa bàn. Mục tiêu của khóa học là nhằm trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng cho cán bộ 
quản lý năng lượng tại các doanh nghiệp như: Nắm vững những quy định của pháp luật liên quan đến việc sử 
dụng năng lượng; Xây dựng và triển khai hệ thống quản lý năng lượng phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp 
nhằm tối ưu chi phí sử dụng năng lượng; Phát hiện lãng phí năng lượng và xác định các giải pháp hệ thống để 
giảm tổn thất năng lượng; Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng đối với hệ thống sử dụng năng lượng hiện có 
của doanh nghiệp.

Khóa học diễn ra trong 5 ngày từ ngày 07 đến ngày 11/08/2017, sau khi kết thúc Ban tổ chức khóa học đã tổ 
chức kiểm tra sát hạch để làm cơ sở đề nghị  Bộ Công Thương cấp chứng chỉ Người quản lý năng lượng cho các 
học viên đạt yêu cầu./.

QUỲNH ANH

Thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", đầu tháng 8 vừa qua, Trung tâm 
Khuyến công & Xúc tiến Thương mại Quảng Nam đã phối hợp với huyện Tây Giang tổ chức phiên chợ đưa hàng 
Việt lên vùng cao Tây Giang.

Phiên chợ thu hút được sự tham gia của 20 doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, với 25 gian hàng trưng bày, giới 
thiệu, quảng bá và bán các sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân địa phương như: Dệt may, sản 
phẩm nông cụ, mỳ gạo, bột giặt và các loại nước xả, nước mắm, giống hoa - cây cảnh - cây con giống. Đây là dịp 
để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá sản phẩm tới người tiêu dùng, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở 
rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây cũng là cơ hội để bà con vùng cao Tây Giang thỏa mãn nhu cầu mua sắm 
các sản phẩm, hàng hóa thiết yếu do doanh nghiệp trong nước sản xuất với chất lượng đảm bảo, giá cả phù hợp.

Bên cạnh đó, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến Thương mại Quảng Nam còn tổ chức thu mua, giới thiệu 
nông sản do chính đồng bào nơi đây sản xuất như: Sâm ba kích, đẳng sâm, tiêu rừng, chuối rừng, nấm lim xanh, 
nấm linh chi, chè dây... để phân phối đến khắp các điểm bán hàng tại thành thị, nông thôn khu vực đồng bằng./.

NQ

NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG CHO DOANH NGHIỆP

Khuyến công Quảng Nam: 

Bà Rịa - Vũng Tàu: 

TỔ CHỨC PHIÊN CHỢ ĐƯA HÀNG VIỆT LÊN VÙNG CAO TÂY GIANG

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP
Vừa qua, tại hội trường UBND huyện Kiến Thụy, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hải 

Phòng đã phối hợp với Huyện Đoàn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Kiến Thụy tổ chức lễ khai giảng lớp tập huấn 
khởi sự công nghiệp nông thôn cho 73 học viên là đoàn viên, thanh niên. 

 Trong thời gian diễn ra lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu, trao đổi các nội dung như: Làm thế 
nào lập một kế hoạch kinh doanh; cách xử lý các mối quan hệ trong kinh doanh; một số lỗi thường gặp khi khởi sự 
doanh nghiệp; lựa chọn loại hình kinh doanh nào cho phù hợp… 

Kết thúc khóa học, các học viên sẽ nắm được các kiến thức cơ bản, giúp đoàn viên lựa chọn con đường khởi 
nghiệp bằng cách phát triển kinh tế tại địa phương và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

A.T

Hải Phòng: 



Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương, UBND TP. Hà Nội, vừa qua, Sở Công Thương Hà Nội đã giao cho 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội (TTKC) tổ chức Hội chợ Quà tặng hàng Thủ 
công mỹ nghệ Hà Nội năm 2017 (Hanoi Gift Show 2017).

Tại Hội chợ, các mặt hàng được trưng bày rất phong phú như: Hàng thủ công mỹ nghệ (TCMN) và trang trí 
gia đình; đồ gỗ trong nhà và ngoài trời; dệt gia dụng và thêu ren... Với quy mô 650 - 700 gian hàng, hội chợ dự 
kiến sẽ thu hút sự tham gia của khoảng 250 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng TCMN và quà tặng đến từ 
30 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng khoảng 12.000 khách tham quan và 700 - 800 nhà nhập khẩu nước ngoài 
đến từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Nepal, Trung Quốc… trong đó có nhiều nhà nhập khẩu có sức mua 
lớn (trên 50 triệu USD/năm). 

Hanoi Gift Show 2017 chính là cơ hội để các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng TCMN Hà Nội và các tỉnh, 
thành phố trên cả nước gặp gỡ, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm với các đối tác trong và 
ngoài nước. Hội chợ sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 20/10 tại Trung tâm Hội chợ triển lãm, Giao dịch kinh 
tế và thương mại (số 489 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy).

TRƯỜNG HOA

Ngày 14/8, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Vĩnh Long (TTKC) đã bàn giao 
đề án Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất gạch không nung cho Công ty TNHH Vật liệu 
xanh Vĩnh Long.

Cụ thể, thiết bị được hỗ trợ theo đề án là máy ép gạch không nung, máy trộn vật liệu, bình nén hơi có tổng 
giá trị 431 triệu đồng, trong đó TTKC đã hỗ trợ đề án 192 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương.

Việc hỗ trợ đề án là cơ hội cho doanh nghiệp chuyển giao công nghệ sản xuất từ thủ công sang hiện đại, thiết 
bị được hỗ trợ hoạt động với nguyên lý ép rung giúp cho ra gạch thành phẩm nhẹ 1,4kg/viên (nhẹ hơn so với 
gạch cùng loại), nhờ đó năng suất và chất lượng sản phẩm gạch không nung được tăng cao, tạo được nhiều việc 
làm cho người lao động.

BẢO KIÊN

HỘI CHỢ QUÀ TẶNG HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ HÀ NỘI NĂM 
2017 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO THÁNG 10

Vĩnh Long: 
TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ SẢN XUẤT CHO CÁC 
CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP
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GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIÊU BIỂU TẠI HỘI NGHỊ KẾT NỐI 
TIÊU THỤ SẢN PHẨM

Vừa qua, tại Hưng Yên đã diễn ra Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm, tăng cường hoạt động liên kết trong 
chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hỗ trợ gắn kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp phân phối. 
Tham gia có hơn 150 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất của tỉnh Hưng Yên và gần 30 tỉnh, thành phố trong cả nước.

 Tham gia Hội nghị, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công thương Hà Giang đã trưng bày, giới thiệu và 
tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu của tỉnh Hà Giang. Các sản phẩm được trưng bày, quảng bá, giới thiệu đều là các 
sản phẩm hàng hóa có tiềm năng, thế mạnh, xúc tiến du lịch, thu hút đầu tư và hoạt động kinh doanh của tỉnh 
Hà Giang như: Chè Shan tuyết hữu cơ; Chè shan tuyết cổ thụ; Mật ong bạc hà; sản phẩm dệt lanh; dược liệu… 
Ngoài ra, để các đại biểu, các doanh nghiệp và khách tham quan tìm hiểu kỹ hơn về các sản phẩm tiêu biểu của 
tỉnh, Trung tâm Khuyến công Hà Giang còn chuẩn bị nhiều catalog, tờ rơi, tập gấp thể hiện bằng hai thứ tiếng 
(Việt - Anh) để thông tin tuyên truyền. Đại diện Trung tâm Khuyến công cho biết, đây là cơ hội tốt để tỉnh Hà 
Giang tìm kiếm cơ hội giao thương, tiếp cận và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa của tỉnh ra thị 
trường trong và ngoài nước./.

ĐỨC MINH

Hà Giang: 
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Ai đó đã từng thưởng thức các đặc sản chè vùng đất Thái Nguyên chắc hẳn sẽ không thể 
nào quên được hương vị đậm đà của chè Tân Cương, La Bằng, Núi Chúa… Thế nhưng, 
nhiều năm qua, các sản phẩm chè Thái Nguyên vẫn chỉ loanh quanh tiêu thụ ở thị trường 
nội địa, cho dù hương vị không thua kém gì chè Long Tỉnh của Hàng Châu (Trung 
Quốc). Nguyên nhân là bởi từ trước tới nay, việc trồng, chế biến và bảo quản chè của 
người dân đa phần vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, làm theo phương pháp thủ công, 
chưa ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quá trình sản xuất, nên sản phẩm chè 
làm ra có chất lượng không được như mong muốn.

LÊ ANH

Để có được sản phẩm chè đến tay người tiêu 
dùng là cả một quá trình lao động vất vả 
của người trồng. Mặc dù, từ khâu chăm bón 
đến hái, sấy rất công phu nhưng nếu không 

biết cách bảo quản để giữ hương vị thì sản phẩm hoàn 
thiện cuối cùng sẽ không đạt được chất lượng như 
mong muốn, giá trị của chè sẽ giảm đi rất nhiều. Trước 
thực tế đó, để nâng cao chất lượng sản phẩm chè làm 
ra, đáp ứng yêu cầu về chất lượng của thị trường trong 
nước và hướng tới xuất khẩu ra nước ngoài, nhiều 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất chè tại Thái Nguyên đã 
tích cực đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất. 
Trong đó, điển hình là Hộ kinh doanh Dương Thị Thúy 
(xã Phúc Trìu, Tp.Thái Nguyên) khi đã quyết định mua 
mới một máy đóng gói hút chân không và một máy 
xào Gas với công nghệ hiện đại của Đài Loan. 

Nhận thấy việc đầu tư, ứng dụng máy móc thiết bị 
hiện đại vào sản xuất chè của Hộ kinh doanh Dương 
Thị Thúy là việc làm hết sức cần thiết, vì vậy, sau khi 
nghiên cứu kĩ lưỡng, Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã quyết định 
phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Thái Nguyên 
thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
trong chế chiến, bảo quản chè” cho bà Dương Thị 
Thúy (chủ hộ kinh doanh). Qua đó, khuyến khích đơn 
vị phát triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho 
người lao động. Đồng thời, góp phần giữ gìn và quảng 
bá thương hiệu “chè Thái Nguyên” bay xa.

Tổng nguồn vốn đầu tư, mua sắm trang thiết bị 
của dự án là gần 430 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm 

Khuyến công Thái Nguyên:
Hiệu quả từ việc ứng dụng công nghệ 

hiện đại trong chế biến và bảo quản chè 

Máy xào Gas

Công đoạn sao chè bằng hệ thống máy xào gas nhập khẩu 
từ Đài Loan.
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Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 100 triệu đồng từ 
nguồn kinh phí khuyến công năm 2017. Sau một thời 
gian ứng dụng hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy, 
máy đóng gói hút chân không và máy xào chè bằng 
Gas có nhiều ưu điểm nổi trội. Cụ thể là, máy đóng gói 
được các sản phẩm chè có khối lượng lớn từ 5 - 15kg và 
có thể đóng nhiều loại túi có trọng lượng, kích cỡ khác 
nhau, tùy theo yêu cầu của khách hàng. Chè sản xuất ra 
có thời gian bảo quản dài lên tới hai năm. Đối với máy 
xào Gas có thể điều chỉnh nhiệt độ nhanh, kịp thời và 
thân thiện với môi trường. 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 
lên tới 10 năm; giá trị sản phẩm tăng từ 25 - 30% so với 
phương pháp cũ và theo tính toán sẽ đem lại lợi nhuận 
cho hộ kinh doanh đạt 239,180 triệu đồng/năm.

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ TRƯỚC ĐẦU TƯ: 

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SAU ĐẦU TƯ:

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư 

vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên chia sẻ: “Thông 
qua sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, Hộ 
kinh doanh Dương Thị Thúy đã hoàn thiện hệ thống 
máy móc sản xuất chè. Việc ứng dụng máy móc hiện 
đại vào sản xuất đã giúp tiết kiệm điện năng trong quá 
trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng 
thời, làm tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm làm 
ra. Qua đó, tạo điều kiện giảm giá thành và từng bước 
mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, việc trang bị máy móc 
mới, đơn vị đã giải quyết việc làm cho 07 lao động địa 
phương với mức lương bình quân trên 3,9 triệu đồng/
người/tháng. Sau khi đi vào hoạt động, nhiều cơ sở chế 
biến chè trong và ngoài thành phố Thái Nguyên đã đến 
học tập và áp dụng công nghệ này vào sản xuất. Do vậy, 
đề án được đánh giá là có tính bền vững cao”.

Có thể khẳng định, từ sự chung tay, góp sức của 
các cấp, ngành và người dân địa phương, cùng sự nhiệt 

huyết của cán bộ làm 
công tác khuyến công, 
hoạt động khuyến công 
Thái Nguyên đã ngày 
càng phát huy tác dụng 
là động lực thúc đẩy các 
cơ sở công nghiệp nông 
thôn ổn định sản xuất, 
phát triển. Qua đó, góp 
phần khai thác và sử 
dụng có hiệu quả nguồn 
nguyên liệu chè phong 
phú tại địa phương để 

từng bước nâng cao vị thế, phát triển thương hiệu chè 
Thái Nguyên vươn xa ra thị trường quốc tế 

Hương vị của sản phẩm chè sẽ thơm ngon hơn khi được đóng gói bằng công nghệ hiện đại

Máy đóng gói hút chân không 
do Đài Loan sản xuất.

Nguyên liệu
(Chè tươi)

Đóng gói SP
(Thủ công)

Làm héo

Sấy hương

Làm chín
(Tôn quay)

Phân loại

Vò

Sao khô
(Tôn quay)

Nguyên liệu
(Chè tươi)

Đóng gói SP
(Máy đóng gói 

hút chân không)

Làm héo

Sấy hương
(Tủ sấy AT-80)

Làm chín
(Máy xào Gas)

Phân loại

Vò

Sao khô
(Máy xào Gas)
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Hà Giang: 

Với mục tiêu đến năm 2020 mở rộng diện tích trồng chè trên 25 nghìn ha, năng suất đạt 52 tạ/
ha, tỉnh Hà Giang đã đẩy mạnh công tác khuyến công để huy động chi phí hỗ trợ doanh nghiệp, 
đồng thời đưa máy móc kỹ thuật tốt vào sản xuất để nâng cao năng suất.

Nhắc đến những tuyệt 
phẩm chè như Shan 
tuyết Lũng Phìn, Shan 
Nậm Ty, Cao Bồ…, 

người ta sẽ nhớ ngay tới Hà Giang 
- nơi có diện tích trồng cây chè 
đứng thứ 3 cả nước. Tuy nhiên, việc 
trồng chè tại Hà Giang còn tồn tại 
nhiều hạn chế như: Mật độ trồng 
thấp; việc đầu tư thâm canh, quá 
trình thu hái, chế biến và bảo quản 
chưa đúng quy trình kỹ thuật; sản 
phẩm chè đã qua chế biến không 
đa dạng; xuất khẩu chủ yếu vẫn ở 
dạng nguyên liệu thô. Do vậy, việc 
canh tác chè năng suất không cao, 
lợi nhuận thu về còn thấp. 

Từ thực trạng trên, Sở Công 
Thương Hà Giang cùng với Trung 
tâm Khuyến công - Xúc tiến Công 
Thương Hà Giang đã đưa ra nhiều 
chính sách hỗ trợ cây chè phát 
triển. Công ty TNHH Trà Hoàng 
Long phối hợp với Trung tâm 
Khuyến công - Xúc tiến Công 
Thương Hà Giang thực hiện Đề án 
“Hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật sản xuất chế biến chè 
Hoàng Long” có công suất khoảng 
220 tấn chè khô/năm từ nguồn kinh 
phí của Chương trình Khuyến công 
quốc gia năm 2017. Thiết bị được 
đầu tư với công nghệ mới, phần 
lớn công đoạn của dây chuyền sản 
xuất được cơ khí hóa, hạn chế lao 
động thủ công, một số công đoạn 

điều khiển tự động. Hệ thống thiết 
bị sẽ tạo ra sản phẩm chè mới với 
ưu điểm vượt trội như: Cánh xoăn 
đều, tỷ lệ gãy vụn ít, màu nước 
xanh đậm, hàm lượng nước thấp, 
thời gian bảo quản lâu hơn. Với 
đề án này, vùng nguyên liệu chè 
tại các huyện Tân Lập, Bắc Quang 
được phát huy tối đa lợi thế. 

Từ đầu năm đến nay, Trung 
tâm Khuyến công - Xúc tiến Công 
Thương Hà Giang đã triển khai 
được nhiều hoạt động như nghiệm 
thu 04 đề án Khuyến công địa 
phương và 01 đề án khuyến công 
Quốc gia với nội dung hỗ trợ ứng 
dụng thiết bị tiên tiến vào sản xuất. 
Kết quả nghiệm thu cho thấy, các 
doanh nghiệp đầu tư máy móc, 

thiết bị theo đúng nội dung đã 
đăng ký và hoạt động tốt. Nhiều 
đề án được thực hiện đã góp phần 
tự động hóa vào một số công đoạn 
sản xuất, giúp doanh nghiệp nâng 
cao năng lực, tăng năng suất và 
chất lượng sản phẩm, đồng thời tạo 
việc làm, thu nhập ổn định cho lao 
động địa phương. Bên cạnh việc 
xây dựng các đề án khuyến công hỗ 
trợ máy móc đối với doanh nghiệp 
hoạt động trên lĩnh vực chè trong 
địa bàn,công tác trồng mới, thâm 
canh, thu hái, đặc biệt là khâu chế 
biến được quan tâm bằng nhiều cơ 
chế, chính sách phù hợp như hỗ trợ 
lãi suất, xây dựng thương hiệu và 
quảng bá sản phẩm, từ đó góp phần 
hoàn thành tốt mục tiêu đã đề ra 

DIỄM HƯƠNG

Huy động nguồn vốn hỗ trợ từ chương trình 
khuyến công quốc gia để phát triển cây chè

Nông dân Hà Giang đi hái chè Shan tuyết - một loại đặc sản góp phần làm lên 
thương hiệu chè nơi đây
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Sản xuất gỗ là ngành nghề đã phát triển nhiều năm trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tuy nhiên, trong 
điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn như hiện nay, ít nhiều đã tác động đến sự phát triển 
của ngành gỗ. Vì vậy, để tạo điều kiện thuận lợi cho nghề sản xuất và chế biến gỗ phát triển hơn nữa, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Khuyến công) Bình Dương đã tập trung 
hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, máy móc, công nghệ hiện đại cho nhiều cơ sở sản xuất gỗ, qua đó, nâng cao 
chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương. 

Ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất 
và chế biến gỗ

ANH LÊ

Bình Dương: 

Thời gian qua, sự hỗ trợ của Khuyến công Bình 
Dương đã giúp cho nhiều doanh nghiệp (DN), 
hộ gia đình sản xuất gỗ trên địa bàn thực hiện 
được các dự án đổi mới, đầu tư, mua sắm thiết 

bị, máy móc nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao 
động và chất lượng sản phẩm. Đặc biệt, từ đầu năm đến 
nay, Trung tâm đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
của các huyện, thị, thành phố triển khai nhiều đề án hỗ 
trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao 
công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến trong sản 
xuất, mà trọng tâm là các DN chế biến gỗ, với tổng kinh 
phí trên 2,2 tỷ đồng. Hiện nay, các doanh nghiệp này 
đang từng bước mở rộng quy mô sản xuất và sử dụng 
hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị được đầu tư mới. 
Trước khi triển khai thực hiện đề án, các DN, cơ sở sản 
xuất được Trung tâm tư vấn kỹ lưỡng, cung cấp thông 
tin về trang thiết bị, máy móc để các đơn vị chủ động 
sử dụng nguồn vốn hợp lý, đầu tư xây dựng nhà xưởng, 
mua sắm máy móc, công nghệ mới phục vụ sản xuất. 
Có thể nói, đây là hoạt động rất thiết thực, qua đó, các 
cơ sở sản xuất tại các làng nghề mộc truyền thống từng 
bước thay đổi cách thức sản xuất để mang lại hiệu quả.

Bà Đỗ Thị Bích Sâm - Giám đốc Công ty TNHH 
Bảo Hưng, thị xã Tân Uyên, Bình Dương (đơn vị được 
thụ hưởng các ưu đãi từ chính sách khuyến công) cho 

biết: “Công ty Bảo Hưng được thành lập năm 2004 với 
ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất các sản phẩm 
từ gỗ, tre, nứa. Với số vốn hạn chế nên hệ thống máy 
móc, thiết bị phục vụ sản xuất chưa được Công ty đầu 
tư và cải tiến. Trước những đòi hỏi ngày càng cao của 
thị trường nội thất đồ gỗ, Bảo Hưng buộc phải tìm 
cách thay đổi, ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản 
xuất. Tháng 7/2017, được Trung tâm Khuyến công Bình 
Dương hỗ trợ 200 triệu đồng thực hiện Đề án “Ứng 
dụng máy CNC trong sản xuất chế biến gỗ”, chúng tôi 
đã mạnh dạn đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng để mua mới 01 
máy CNC đa chức năng (Model: TECH Z2-31B F26), 
vận hành hoàn toàn tự động thông qua hệ thống máy 
vi tính để phục vụ công đoạn chạm khắc, tạo ra các 
sản phẩm gỗ có độ đồng đều, chính xác cao, nâng cao 
năng suất lao động lên gấp 1,5 lần so với trước. Đồng 
thời, tiết kiệm được nhiều thời gian sản xuất, giảm chi 
phí, hạ giá thành sản phẩm. 

Có thể nói, với các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, 
trọng điểm, Khuyến công Bình Dương đã thực hiện 
hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra. Đặc biệt, 
các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc cho các đơn vị 
đã nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp trong 
cùng lĩnh vực học hỏi và mạnh dạn đầu tư, mở rộng 
phát triển sản xuất 

Quang cảnh buối nghiệm thu đề án tại Công ty TNHH  
Bảo Hưng

Lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công Bình 
Dương kiểm tra hệ thống máy CNC tại Công ty TNHH  Bảo Hưng
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Bắc Ninh: 

Hiện nay, việc sản xuất bao bì trong nước hầu hết vẫn sử dụng hệ thống máy móc cũ, đã qua sử 
dụng. Các công đoạn làm ra thành phẩm (sau in) còn thủ công, chất lượng thấp và không đồng 
bộ. Bao bì sản xuất ra có mẫu mã xấu, vỏ bao nhăn nhúm, do vậy, không thể cạnh tranh được với 
các sản phẩm của doanh nghiệp (DN) nước ngoài. Trước thực trạng đó và trên cơ sở nghiên cứu 
thị trường, Công ty TNHH In và Bao bì Châu Thái Sơn (Quế Võ – Bắc Ninh) đã mạnh dạn đầu 
tư hệ thống dây chuyền sản xuất bao bì Carton cao cấp để phục vụ thị trường trong nước.

Nhận thấy việc đầu tư 
dây chuyền hiện đại 
vào sản xuất của DN 
Châu Thái Sơn là một 

hướng đi đúng đắn, phù hợp với xu 
thế phát triển, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Bắc Ninh đã quyết định hỗ 
trợ Công ty TNHH In và Bao bì 
Châu Thái Sơn thực hiện đề án “Mô 
hình trình diễn kỹ thuật sản xuất 
bao bì Carton cao cấp” với mục 
tiêu khuyến khích DN phát triển, 
giải quyết việc làm cho lao động 
địa phương, cũng như tạo động lực 
cho các DN sản xuất Carton khác 
trên địa bàn mạnh dạn đầu tư máy 
móc hiện đại vào sản xuất. Qua đó, 
góp phần tích cực vào sự phát triển 
ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh nhà. 

Tổng nguồn vốn đầu tư, xây 
dựng nhà xưởng, mua sắm dây 
chuyền sản xuất của đề án là hơn 
240 tỷ đồng. Trong đó, Khuyến 
công Bắc Ninh hỗ trợ 500 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia năm 2017. Sau một 
thời gian triển khai đề án, đến nay 
mô hình sản xuất bao bì Carton cao 
cấp của Công ty đã hoạt động tốt, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm. Với công suất 9.600 tấn sản 
phẩm bao bì Carton cao cấp, dự 
kiến hàng năm sẽ đem lại doanh 
thu cho Công ty khoảng 388 tỷ 

đồng. Đồng thời, giải quyết việc 
làm cho hơn 200 lao động với mức 
lương bình quân từ 5 - 7 triệu đồng/
người/tháng, góp phần ổn định 
kinh tế, xã hội tại địa phương.

Chia sẻ với phóng viên, ông 
Tạ Minh Châu - Giám đốc Công 
ty TNHH In và Bao bì Châu Thái 
Sơn cho biết: Được sự quan tâm và 
hỗ trợ thiết thực của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Bắc Ninh, Công ty đã 
mạnh dạn chi hàng trăm tỷ đồng 
để đầu tư dây chuyền sản xuất hiện 
đại với các bộ phận: Thiết kế, chế 
bản, in và ra thành phẩm. Ở tất cả 
bộ phận đều được lập trình, điều 
chỉnh bằng các thông số và kết nối 
với nhau qua hệ thống mạng nội 
bộ. Thông số này cho phép nhà 
sản xuất tùy chỉnh màu, chọn chất 

liệu… và xuất file, đem in, ra thành 
phẩm. Việc đầu tư máy in thế hệ 
mới đã giúp chất lượng in sản phẩm 
đạt tiêu chuẩn đồng bộ, nhất quán 
về màu sắc, độ sắc nét, giảm tỉ lệ 
hao hụt. Đặc biệt, giúp hạn chế tiêu 
hao nhiên liệu, dung môi, hóa chất 
và thân thiện với môi trường.

Có thể nói, thành công của đề 
án đã tạo dựng được niềm tin cho 
các DN khi tham gia xây dựng mô 
hình trình diễn ứng dụng công nghệ 
hiện đại vào quá trình sản xuất. 
Hiệu quả thu được từ mô hình 
sẽ là cơ sở để Trung tâm Khuyến 
công Bắc Ninh tiếp tục giới thiệu, 
khuyến khích phát triển ngành sản 
xuất và in bao bì tại địa phương 
trong thời gian tới. Qua đó, tạo 
điều kiện phát triển công nghiệp 
tỉnh nhà theo hướng bền vững 

TUẤN ANH

Khuyến khích phát triển ngành 
sản xuất và in bao bì

Lãnh đạo Sở Công Thương và Trung tâm Khuyến công Bắc Bắc Ninh thăm quan 
dây chuyền sản xuất của nhà máy
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