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Một tư duy Mới 
Về cácH mạNg côNg NgHiệp 4.0

Tại Hội nghị khoa học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 
trong thời kỳ cách mạng công nghiệp do Trường Đại học Công 
nghiệp Hà Nội tổ chức đầu năm 2018, ông Nguyễn Mạnh 
Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, hiện đang là Quyền Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã có bài phát biểu ấn 
tượng và sâu sắc về cách mạng công nghiệp 4.0. Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng xin trân trọng trích đăng bài phát biểu đó.

CáCh mạng Công nghiệp 4.0 là gì?
- Là cái mới thay cái cũ.

- Là công ty mới thay thế các công ty cũ. Đại học 
mới thay thế đại học cũ.

- Mỗi cuộc cách mạng sẽ tạo cơ hội chỉ cho một vài 
nước bứt phá lên thành nước công nghiệp phát triển. 
Tạo cơ hội cho một số đại học bứt phá lên thành đại 
học hàng đầu. Số ít đó là các nước, các đại học dám 
đi đầu.

Cách mạng 4.0 đột phá về việc học: Chung qui chỉ 
có một chữ là “LÀM NGƯỢC”. Cách mạng 4.0 mở 
ra một cơ hội về sự làm ngược, nhưng mang lại kết 
quả bất ngờ, cơ hội của các đột phá, cơ hội cho những 
người đi sau, nhưng không phải những người đi sau 
mong muốn giống người đi trước, đi theo cách này thì 
mãi mãi là người đi sau.

Đi sau, nhưng làm khác người đi trước, các công cụ 
4.0 chủ yếu hỗ trợ cho sự làm khác, làm ngược, bằng 
cách này chúng ta sẽ đi trước một cách vượt trội các 
nước đi trước chúng ta. 4.0 đi liền với từ Distructive, 
tức là phá huỷ, đột phá. Gọi là sự sáng tạo mang tính 
phá huỷ. 

Người có quá nhiều quá khứ hoành tráng, có quá 
nhiều hạ tầng 1.0; 2.0; 3.0 sẽ không có đủ can đảm phá 
huỷ, chỉ trừ những ai đang không có gì hay có rất ít thứ 
trong tay. Chúng ta đang có mọi thứ để thắng vì chúng 
ta không có gì trong tay, không có gì để mất.

- Trước đây: Học trước rồi làm sau. Bây giờ: Làm 
trước học sau; trải nghiệm trước học sau thì vào hơn. 
Đại học cần cho các em làm nhiều hơn, làm trước 
khi học.

- Trước đây: Không biết thì hỏi thầy, không biết thì 
đi học. Bây giờ: Biết thì hãy hỏi; tự học trước, biết 7-8-
90% rồi thì mới hỏi thầy. Học rồi mới đi học.

- Trước đây: Học sách giáo khoa, cái đã có trước 
đây hàng chục, hàng trăm năm. Bây giờ: Học cái chưa 
có trong sách giáo khoa, ví dụ công nghiệp 4.0: Trí tuệ 
nhân tạo, phân tích dữ liệu, Cloud, Hệ thống thực-ảo.

- Trước đây: Thầy dạy 100%. Bây giờ: Những người 
không phải thầy chuyên nghiệp, ví dụ như doanh nhân, 
chuyên gia sẽ dạy 30%.

- Trước đây: Giáo viên là thầy. Bây giờ: Thầy là 
huấn luyện viên. Huấn luyện viên thì trò làm là chính. 
Mô hình huấn luyện viên thì trò bao giờ cũng giỏi hơn 
thầy. Mô hình thầy thì trò bao giờ cũng kém hơn thầy.

- Trước đây: Làm nghiên cứu trên thế giới thực, trong 
phòng thí nghiệm, tốn kém, mất nhiều thời gian. Bây giờ: 
Làm nghiên cứu trên thế giới ảo, trong môi trường mô 
phỏng, như là trò chơi, không tốn kém, lại nhanh.

- Trước đây: Học sâu các chuyên ngành. Bây giờ: 
Cần học đa ngành. Cơ hội nằm ở liên kết các ngành, 
các tri thức khác nhau.

- Trước đây: Chỉ cần biết ngôn ngữ người với 
người. Bây giờ: cần biết ngôn ngữ người và máy, ra 

Ông NguyễN MạNh hùNg 
Quyền Bộ trưởng 

Bộ Thông tin và Truyền thông
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lệnh cho máy, vì máy làm là chính, nên cần biết lập 
trình, biết coding.

- Trước đây: Học cách giải quyết vấn đề là chính. 
Bây giờ: Cần học cách tìm ra vấn đề là quan trọng 
nhất. Có việc rồi thì mới có các cái khác. Học cách 
tìm ra việc.

- Trước đây: Học để làm cái đã học, cái mọi người 
đã làm. Bây giờ: Học để làm cái chưa ai làm; tức là 
sáng tạo.

- Trước đây: Học sự tiệm cận, học sự tiến hoá, tốt 
lên từng ngày. Bây giờ: Học để đột phá, cuộc cách 
mạng 4.0 sẽ tạo ra những đột phá, cái mới thay thế cái 
cũ. Để phá huỷ thay vì tiến hoá.

- Trước đây: Nghe theo là quan trọng, học thuộc là 
quan trọng. Bây giờ: Tư duy phản biện là quan trọng, 
critical thinking.

- Trước đây: Tài sản quan trọng của đại học là sách, 
là thư viện, là giảng đường. Bây giờ: Sách ở trên mạng, 
thì tài sản quan trọng của đại học là phòng Labs, là 
công cụ mô phỏng, là máy móc, là hạ tầng CNTT, như 
là hạ tầng của doanh nghiệp vậy, như hạ tầng của nhà 
máy với nhiều công xưởng để làm.

- Trước đây: Thước đo đi học không rõ ràng. Bây 
giờ thước đo của đại học là mức lương trung bình của 
sinh viên tốt nghiệp. Đi học đại học là một khoản đầu 
tư của người học, họ hoàn vốn bằng lương nhận được 
khi đi làm, nếu lương nhận được cao họ sẽ sẵn sàng chi 
trả cao để học trường đó.

- Trước đây: Cạnh tranh là làm giống người khác và 
làm tốt hơn. Bây giờ: Cạnh tranh là khác biệt, là làm 
khác người khác.

- Trước đây: Chúng ta phấn đấu trở thành đại 
học MIT, trường công nghiệp hàng đầu của Mỹ, 
thì bây giờ chúng ta phấn đấu để không trở thành 
MIT, làm khác, dạy khác, học khác MIT và vì vậy mà 
chúng ta hơn MIT. Còn những doanh nghiệp nào cần 
sinh viên MIT thì qua Mỹ tuyển họ về Việt Nam làm 
việc. Đại học MIT không phải đại học Mỹ mà là đại 
học Việt Nam. 

- Trước đây: Chúng ta thiếu giáo viên giỏi, vì giáo 
viên giỏi phải là giỏi, là người giỏi. Là người dạy giỏi. 
Nếu cứ theo cách này thì không chỉ ta mà cả Tây cũng 
rất thiếu giáo viên giỏi. Nếu nay ta định nghĩa giáo viên 
là người giao việc cho sinh viên làm và đo lường kết 
quả, rồi nhận xét thì nghề giáo viên đã dễ tìm người 
hơn rất nhiều rồi.

- Trước đây: Chúng ta tìm giáo viên trong số những 
người giáo viên, thì cơ hội tìm được người không lớn. 
Bây giờ chúng ta tìm giáo viên trong số tất cả mọi người 

có chuyên môn mà đại học cần và có đam mê dạy học 
thì cơ hội đã lớn hơn gấp nhiều lần. Trước đây, chúng 
ta tìm người trong số 90 triệu người Việt Nam, bây giờ 
chúng ta tìm người chúng ta cần trong số 7 tỷ người 
trên thế giới thì dễ hơn rất nhiều.

- Trước đây: Người giỏi nhất là người giỏi nhất. Bây 
giờ: Người dốt nhất có thể là người giỏi nhất. Người 
giỏi nhất thì ít đi nhiều để học hỏi, vì vậy giỏi ở một 
góc. Người dốt thì phải đi khắp nơi trên thế giới để tìm 
ra ai giỏi nhất cái gì, tích hợp những cái nhất đó lại và 
thành người giỏi nhất.

- Trước đây: Người thay đổi thế giới là người nói, là 
người đi khai sáng người khác. Bây giờ: Người khai sáng 
người khác, người thay đổi thế giới lại có thể là người 
hỏi một câu hỏi.

- Trước đây: Toán không quan trọng, có vẻ như ít 
tạo ra giá trị. Bây giờ: Toán là quan trọng nhất. Bây giờ 
mọi thứ máy làm được. Nhưng thuật toán thì không, 
thuật toán là cách chúng ta bảo máy làm. Xử lý dữ liệu 
là quan trọng nhất. Mà chỉ có toán, thuật toán mới xử 
lý dữ liệu để mang lại giá trị. Thuật toán hiệu quả hơn 
sẽ mang lại nhiều giá trị hơn.

- Trước đây: đi theo sau thì vẫn đi lên được. Bây 
giờ: The winner takes all. Người thắng cuộc, người 
đi đầu sẽ hưởng tất, người đi sau chẳng được bao 
nhiêu. Bởi vậy, đi sau thì phải đi trước. Đi sau thì phải 
vượt trội. Không đi theo nữa. Nếu chúng ta muốn 
tận dụng cơ hội 4.0 thì Việt Nam phải là người đi 
đầu, đi trước cả Đức là nước đầu tiên ý thức về cách 
mạng 4.0.

- Trước đây: Chúng ta dạy sinh viên để khi ra 
trường sẽ trở thành một mắt xích trong một tổ chức, 
một công ty. Bây giờ: chúng ta dạy sinh viên để khi ra 
trường trở thành giám đốc của công ty 01 người, biết 
huy động các nguồn lực khác nhau để thực hiện công 
việc của mình

Tiến trình của các cuộc cách mạng công nghiệp
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nhân tố quan trọng góp phần thựC hiện thắng lợi 

sự nghiệp Cnh - hĐh nông nghiệp, 
nông thôn

Sau 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, 
nông thôn, hoạt động khuyến công (KC) cả nước đã đạt được những thành quả đáng ghi 
nhận, đã và đang khẳng định được vai trò, tầm quan trọng trong khuyến khích phát triển 
công nghiệp nông thôn (CNNT), góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH – HĐH 
nông nghiệp, nông thôn.

VŨ đức

những thành quả nổi bật
Trong giai đoạn 2008 - 2017, tổng kinh phí từ ngân 

sách bố trí cho hoạt động KC là 1.859,665 tỷ đồng, 
trong đó, kinh phí KC quốc gia là 739,55 tỷ đồng và 
kinh phí KC địa phương là 1.120,115 tỷ đồng.

Chương trình KC đã hỗ trợ tổ chức đào tạo nghề 
cho khoảng 451.000 lao động; đào tạo về khởi sự và 
nâng cao năng lực quản lý cho 70.392 lượt cán bộ quản 
lý, điều hành tại các doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT, 
với tổng kinh phí thực hiện là 569,276 tỷ đồng, chiếm 
30,6% tổng kinh phí KC thực hiện được. 

Hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu bằng 
hình thức đào tạo tại chỗ, ngắn hạn (tối đa 3 tháng) 
gắn với cơ sở CNNT. Mục tiêu đào tạo là trang bị cho 
người lao động (NLĐ) các kỹ năng, kỹ thuật phù hợp 
với thực tế đầu tư trang thiết bị, công nghệ của cơ sở 
CNNT, đảm bảo lao động sau đào tạo có tay nghề, kỹ 
thuật, có khả năng vào làm việc ngay được trên dây 
chuyền sản xuất của DN. Do các đề án đào tạo nghề 
đều gắn với nhu cầu sử dụng lao động của các DN, cơ 
sở CNNT, vì vậy, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo 
rất cao, đạt trung bình tới hơn 90%.

Đáng chú ý là công tác hỗ trợ xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và ứng 
dụng máy móc, tiến bộ khoa học tiên tiến vào sản xuất, 
chương trình đã thu hút một lượng lớn vốn đối ứng của 
DN, cơ sở CNNT trong việc đầu tư máy móc, thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, tăng hiệu quả sử dụng nguyên nhiên 
liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng sức cạnh tranh 
của sản phẩm. Trong 10 năm qua, chương trình đã hỗ trợ 
cho 4.994 DN, cơ sở CNNT sử dụng nhiều lao động và 
nguyên vật liệu tại chỗ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 569,814 
tỷ đồng, chiếm 30,37% tổng kinh phí KC thực hiện được. 
Hiệu quả mà hoạt động này mang lại là rất lớn nhất, nó 

giúp các cơ sở CNNT giảm dần cách tổ chức sản xuất 
tự phát, manh mún, kém hiệu quả để chuyển dần sang 
sản xuất hiện đại, đem lại hiệu quả lớn hơn về mọi mặt.

Bên cạnh đó, để tạo điều kiện cho các sản phẩm 
CNNT tiêu biểu phát triển, trong 10 năm qua, chương 
trình đã hỗ trợ 13.200 cơ sở CNNT trong việc tham gia 
các hội chợ triển lãm trong và ngoài nước; xây dựng 
thương hiệu; kết nối ký kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 
do các cơ sở CNNT sản xuất. Tổng kinh phí hỗ trợ là 
230,679 tỷ đồng, chiếm 12,4% tổng kinh phí KC thực hiện 
được. Cũng trong giai đoạn này, 563 sản phẩm được tôn 
vinh và trao giải sản phẩm CNNTTB cấp khu vực; có 202 
sản phẩm được  tôn vinh và trao giải sản phẩm CNNTTB 
cấp quốc gia, qua đó, giúp các cơ sở CNNT giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm, thương hiệu; tạo động lực để các 
cơ sở phát huy lợi thế, tạo ra các sản phẩm có năng 
suất, chất lượng, mẫu mã đẹp, khái thác và tận dụng tốt 
nguồn nguyên liệu tại địa phương,...

Việc hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và 
phát triển các cụm công nghiệp (CCN) cũng được quan 
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tâm. Cụ thể, chương trình đã hỗ trợ đầu tư hạ tầng và 
lập quy hoạch chi tiết 275 CCN, với kinh phí hỗ trợ 
thực hiện là 102,145 tỷ đồng, chiếm 5,5% tổng kinh phí 
KC thực hiện được. Quá đó, từng bước đưa các cơ sở 
CNNT tham gia sản xuất trong các CCN, giảm rõ rệt 
vấn đề ô nhiễm môi trường trong khu dân cư, giảm 
các chi phí sản xuất cho DN, khuyến khích DN, cơ sở 
CNNT sử dụng lao động tại chỗ ở nông thôn.

Một điểm nhấn góp phần vào thành quả chung của 
chương trình KC giai đoạn vừa qua là công tác thông 
tin tuyên truyền được chú trọng và đẩy mạnh. Từ năm 
2008 - 2017, đã hỗ trợ thực hiện được 128,1 tỷ đồng, 
chiếm 6,9% tổng kinh phí KC thực hiện. Bên cạnh Bản 
tin Khuyến công do Cục Công Thương địa phương xuất 
bản, việc thông tin tuyên truyền trên các phương tiện 
thông tin đại chúng như: VTV; Thông tấn xã VN; Báo 
Công Thương; Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng… đã 
giúp đưa những chủ chương chính sách của Đảng, nhà 
nước về khuyến khích, hỗ trợ CNNT phát triển, cùng 
các hoạt động KC… có sức lan tỏa sâu, rộng hơn. Đặc 
biệt, đã thu hút được sự quan tâm của các DN, cơ sở 
CNNT, làng nghề… qua đó, góp phần thúc đẩy phát 
triển sản xuất công nghiệp ở khu vực nông thôn.

Ngoài ra, các hoạt động tư vấn, cung cấp thông tin; 
hỗ trợ các dự án phát triển CN-TTCN… cũng được quan 
tâm, đem lại hiệu quả đáng kể cho các cơ sở CNNT.

hướng tới mụC tiêu đưa Việt nam 
Cơ bản trở thành nướC Công nghiệp 
theo hướng hiện đại

Để hoàn thành tốt mục tiêu này, yêu cầu đặt ra cho 
hoạt động KC trong thời gian tới là hướng vào việc tham 
gia thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển KT-XH giai 
đoạn đến năm 2020, phát huy những thành quả đạt được, 
khắc phục những yếu kém, tập trung trọng tâm trọng 
điểm để đẩy nhanh nhịp độ phát triển CNNT. 

Cụ thể, các hoạt động KC phải bám sát chiến lược 
phát triển công nghiệp; quy hoạch, kế hoạch phát triển 
KT-XH quốc gia; góp phần phát huy tốt nhất lợi thế 
và khai thác thế mạnh sẵn có tại mỗi địa phương. Phấn 
đấu mỗi địa phương đều có sản phẩm tiêu biểu, có giá 
trị gia tăng cao và có sức cạnh tranh trên thị trường 
trong và ngoài nước. 

Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung hoạt động 
KC, trong đó chú trọng các chương trình: Hỗ trợ xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị và chuyển giao công nghệ cho cơ sở CNNT; 
hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNTTB; hỗ trợ liên doanh, 
liên kết, hợp tác kinh tế và phát triển các CCN. 

Đặc biệt, tập trung rà soát nhu cầu của các đối 
tượng thụ hưởng, xây dựng các đề án điểm, đề án 
nhóm, đề án hỗ trợ các cơ sở có sản phẩm CNNTTB 
đạt cấp khu vực, cấp quốc gia đảm bảo có sự liên kết, 

có tác động lan tỏa, tránh hỗ trợ dàn trải, phân tán, 
hiệu quả thấp. Chú trọng phát triển các ngành và sản 
phẩm công nghiệp ưu tiên làm nền tảng cho hiện đại 
hóa nông nghiệp nông thôn. Hướng tới hình thành các 
CCN hỗ trợ theo cụm liên kết chuỗi ngành, xây dựng 
mô hình các cơ sở CNNT đi đầu, dẫn dắt các cơ sở 
khác tại địa phương cũng như các tỉnh lân cận. 

Gắn các hoạt động khuyến khích phát triển CNNT 
theo hướng bền vững với giải quyết các vấn đề xã hội 
như tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho NLĐ, bảo vệ 
môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Chú trọng công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến 
sâu rộng về các chủ trương chính sách khuyến khích phát 
triển CN, TTCN, chính sách KC của địa phương…

Có thể nói, chương trình KC thời gian qua đã khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển CNNT theo đúng định hướng 
quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch CN - 
TTCN của các địa phương, góp phần quan trọng trong 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở nông thôn, 
qua đó đã đóng góp không nhỏ vào việc thực hiện thắng 
lợi sự nghiệp CNH - HĐH nông nghiệp, nông thôn

Việc chú trọng hỗ trợ các cơ sở sản xuất ứng dụng máy 
móc thiết bị, công nghệ hiện đại vào sản xuất đem lại hiệu 
quả lớn về mọi mặt

Các sản phẩm CNNTTB cấp QG của tỉnh Bình Dương
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Chưa ĐượC như kỳ vọng
Trong hai năm trở lại đây, với sự quyết tâm của Chính phủ, môi trường kinh doanh của nước 
ta đã có nhiều cải thiện; nhiều thủ tục hành chính rườm rà, điều kiện kinh doanh (ĐKKD) 
bất hợp lý đã được bãi bỏ. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng, tốc độ cải cách vẫn còn 
chậm, chưa có sự đồng đều trong quá trình cắt giảm ĐKKD của các Bộ ngành, khiến doanh 
nghiệp (DN) vẫn gặp nhiều khó khăn.

MiNh VŨ

cắT giảm Điều kiệN kiNH doaNH:

Còn Chậm trễ Và Chưa đồng đều
Nghị quyết 01/2018 của Chính phủ yêu cầu đến 

31/10/2018 các Bộ, ngành cần phải cắt giảm, đơn giản 
hóa được 50% ĐKKD hiện hành. Tuy nhiên, theo báo 
cáo mới nhất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đến hết quý 
2/2018 mới chỉ có 378/5.719 ĐKKD được cắt giảm, đơn 
giản hóa, chiếm 13% tổng số ĐKKD. 

Theo thống kê cho thấy, bên cạnh một số bộ rất 
tích cực, quyết liệt trong việc cắt giảm các ĐKKD, 

xóa bỏ rào cản cho DN như: Bộ Công Thương đã có 
Nghị định sửa đổi bổ sung ĐKKD; Bộ Xây dựng, Bộ 
NN&PTTN đã trình Chính phủ dự thảo nghị định sửa 
đổi, bổ sung ĐKKD, thì tính đến hết quý 2/2018, vẫn 
còn nhiều bộ chậm trễ, thậm chí có Bộ còn chưa tiến 
hành rà soát.

Cụ thể, có 8 Bộ đang xây dựng dự thảo nghị định 
là: Giao thông vận tải; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; 
Tư pháp; Tài chính; Lao động Thương binh và Xã hội; 
Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước; 2 Bộ đã 

Cắt giảm các điều kiện kinh doanh còn chậm
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rà soát nhưng chưa xây dựng dự thảo là: Bộ Văn hóa 
Thể thao và Du lịch; Khoa học và Công nghệ; riêng Bộ 
Công an đề nghị giữ nguyên các quy định hiện có. Bộ 
Thông tin và Truyền thông chưa thực hiện rà soát, đề 
xuất cắt giảm. 

Như thế có thể thấy rằng, về mặt thời gian chắc 
chắn khó có thể đảm bảo đến 31/10/2018 Chính phủ 
có thể ban hành được tất cả các Nghị định về cắt giảm 
ĐKKD như kế hoạch. Bởi các Bộ còn phải dự thảo, lấy 
ý kiến, hoàn thiện rồi mới trình. Khả thi nhất có lẽ chỉ 
có hai Nghị định do Bộ Xây dựng và Bộ NN&PTNT đã 
trình Chính phủ và sẽ được Chính phủ ban hành.

lý do Của sự Chậm trễ
Theo ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện 

nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương (CIEM), lý 
do lớn nhất có lẽ là các Bộ chưa sẵn sàng cho việc 
cắt giảm các ĐKKD, bởi việc cải cách này không xuất 
phát từ chính nhu cầu nội tại của các Bộ mà là sự 
chỉ đạo từ Chính phủ xuống. Do vậy, các Bộ không 
chuẩn bị được về nguồn lực, thời gian, cộng với khối 
lượng công việc rất lớn dẫn đến việc chậm trễ. Một 
lý do nữa là trước kia các Bộ chỉ có thói quen ban 
hành thêm điều kiện kinh doanh, nay lại phải làm 
ngược lại là chọn ra và cắt bỏ bớt đi các điều kiện 
không cần thiết, dẫn đến sự lúng túng trong việc 
thực hiện.

Có ý kiến cho rằng, Bộ Công Thương có thể một 
lúc cắt 675 ĐKKD, vậy tại sao ở các Bộ khác lại khó 
đến thế? Phải chăng áp lực về quyền lực, chức vụ, 
lợi ích là một trong những thách thức khó vượt qua, 
khiến cho việc cải cách bị chậm trễ? Ông Hiếu cho 
rằng, đây chỉ là một phần của lý do. Còn một phần 
khác đáng quan ngại hơn đó chính là năng lực, tư duy 
xây dựng và hoạch định chính sách của nhiều Bộ còn 
rất yếu.

Theo nhận định của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
thì trên thực tế, việc thực hiện chính sách sẽ có độ 
trễ nhất định, nhưng theo ông thì lý do nằm ở sự chủ 
động của các Bộ, ngành; điểm cản trở chính hiện nay 
nằm ở các vụ cục, chuyên viên... thực hiện cải cách. 
Bên cạnh đó, Chủ tịch VCCI cũng cho rằng, việc cắt 
giảm các ĐKKD cũng chưa đi vào thực chất. Tại một 
số phương án cắt giảm thì một số chỉ điểu chỉnh một 
điểm nhỏ chứ không bãi bỏ hoàn toàn; tại một số 
phương án, các ĐKKD chỉ được chỉ sửa đổi câu chữ 
mà thôi.

giải pháp nào để ViệC Cắt giảm 
CáC đKKd đượC đẩy nhanh Và đi Vào 
thựC Chất?

Theo ông Phan Đức Hiếu - Phó Viện trưởng Viện 
nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, giải pháp cho 
vấn đề này đó là Chính phủ cần kiên quyết xử lý kỷ luật 
nghiêm đối với những Bộ, ngành không hoàn thành nhiệm 
vụ đúng thời hạn quy định, nhất là người đứng đầu đơn vị. 

Đồng thời, cần có các cơ quan giám sát độc lập để 
thực hiện rà soát và giám sát việc cải cách. Cùng với đó 
là tăng cường vai trò giám sát, đánh giá của người dân, 
DN để thực hiện việc cải thiện môi trường kinh doanh 
đạt hiệu quả cao nhất. 

Điểm quan trọng để cải cách đi vào thực chất 
chính là cách thức quản lý. Đặc biệt, cần phải tính toán 
chi phí lợi ích và hiệu quả khi đặt ra các rào cản, các 
ĐKKD. Về mặt dài hạn, cần kiểm soát chất lượng quy 
định pháp luật và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật. 
Thay đổi cơ chế khuyến khích đối với các cán bộ, nâng 
cao kiến thức kinh tế thị trường cho những người trực 
tiếp tham gia xây dựng, hoạch định chính sách. Cùng 
với đó là tăng cường ứng dụng công nghệ, giảm tiếp 
xúc trực tiếp giữa DN với người giải quyết các thủ tục 
hành chính, qua đó sẽ giảm bớt được sự nhũng nhiễu.

Có thể nói, việc chậm trễ cắt giảm các ĐKKD vô 
lý không chỉ ảnh hưởng tới hoạt động của DN, mà còn 
kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế của đất nước. Chỉ còn 
vài tháng nữa là đến hạn các Bộ, ngành phải cắt giảm và 
đơn giản hóa 50% ĐKKD. Tuy nhiên, con số này không 
quá quan trọng, điều mà cộng đồng DN quan tâm đó là 
việc cắt giảm phải đi vào thực chất, tạo hành lang thông 
thoáng cho DN hoạt động. Có như vậy mới tạo động lực 
phát triển tích cực, bền vững cho DN, từ đó, mới có thể 
thúc đẩy nền kinh tế của đất nước phát triển mạnh mẽ

(Ảnh: Tuổi trẻ)



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

NghiêN cứu - Trao đổi NghiêN cứu - Trao đổi

Chuyển từ tiền Kiểm sang hậu Kiểm trong quản lý attp:

Động lựC Mạnh Mẽ 
Để doanh nghiệp phát triển

Đầu năm 2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP thay thế Nghị định 38 
/2012/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (ATTP). 
Nghị định mới có hiệu lực ngay lập tức kể từ ngày ký 02/02/2018, được đánh giá như cuộc 
“cách mạng” trong quản lý ATTP và là động lực mạnh mẽ để doanh nghiệp (DN) phát triển 
sản xuất kinh doanh.

QuỳNh ANh

những điểm mới
Nghị định 15 (NĐ) có thay đổi 11 nội dung chính, 

trong đó, quy định về thủ tục tự công bố sản phẩm là 
có sự thay đổi lớn nhất so với trước. Cụ thể, ngoài 3 
nhóm sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, thực 
phẩm dinh dưỡng y học, thực phẩm dùng cho chế độ 
ăn đặc biệt; sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ đến 36 
tháng tuổi và sản phẩm phụ gia thực phẩm hỗn hợp, 
vẫn phải thực hiện thủ tục đăng ký công bố; còn lại 
trên 90% các sản phẩm thông thường khác, DN sẽ tự 
công bố các điều kiện an toàn chất lượng và sau đó gửi 
một bộ hồ sơ cho cơ quan quản lý. Ngay sau khi tự 
công bố, DN được sản xuất, kinh doanh và chịu trách 
nhiệm hoàn toàn về những công bố ATTP của sản 
phẩm đó. 

Một điểm mới khác trong NĐ 15 là ngoài việc trao 
thêm quyền tự chủ cho các DN thì căn cứ vào công bố 
của các DN, cơ quan quản lý nhà nước sẽ tăng cường 
hậu kiểm và tăng mức xử phạt nếu có sai phạm.

Đối với những lô hàng thực phẩm nhập khẩu, chỉ 
kiểm tra xác suất hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng 
nhập khẩu trong vòng 1 năm do cơ quan hải quan lựa 
chọn ngẫu nhiên. Những lô hàng này trước đó đã được 
xác nhận đạt yêu cầu của nước đã ký Điều ước quốc 
tế thừa nhận lẫn nhau mà Việt Nam là thành viên, 
hoặc đã có 3 lần liên tiếp trong 12 tháng đạt yêu cầu 
nhập khẩu, hoặc được sản xuất theo hệ thống GMP, 
HACCP, ISO:22000... Với những DN có lịch sử nhập 
khẩu lô hàng tốt thì sẽ được miễn kiểm tra. Những lô 
hàng này sẽ được kiểm soát chặt chẽ khi sản phẩm lưu 
thông trên thị trường. 

Ngoài ra, Nghị định 15 còn điều chỉnh các quy định 
về thủ tục đăng ký bản công bố sản phẩm, thực phẩm 
biến đổi gen, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 
ATTP, ghi nhãn thực phẩm, quảng cáo thực phẩm, 
phân cấp toàn diện cho chính quyền địa phương...

thuận lợi Và Khó Khăn 
Đối với các DN trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, 

việc cắt giảm nhiều thủ tục đăng ký công bố kiểm tra 
chuyên ngành về thực phẩm của NĐ 15/2018 được ví 
như “món quà” ý nghĩa mà Chính phủ và Bộ Y tế 
dành cho họ. Giờ đây, DN được tự công bố chất lượng 
và tự chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm, tất 
nhiên, việc công bố các chỉ tiêu an toàn phải nằm trong 
ngưỡng quy định của Bộ Y tế. Như vậy là, từ việc phải 
bị động chờ đợi, nay DN đã được trao quyền tự chủ 
động nhiều hơn trong sản xuất kinh doanh. 

Sản phẩm phụ gia thực phẩm hỗn hợp vẫn phải thực hiện 
đăng ký công bố (Ảnh minh họa)
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NghiêN cứu - Trao đổi NghiêN cứu - Trao đổi

Theo đánh giá của ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), 
NĐ 15 sẽ giúp DN tiết kiệm đến 90% thời gian và công 
sức trong việc thực thi các thủ tục hành chính, giúp tiết 
kiệm tới 10 triệu ngày công và khoảng 3.700 tỷ đồng 
mỗi năm. Tuy nhiên, trên hết, Nghị định đã thể hiện 
sự thay đổi tư duy quản lý, từ tiền kiểm sang hậu kiểm, 
phân quyền mạnh mẽ hơn và nâng cao trách nhiệm của 
DN lên đến 100% đối với sản phẩm của mình để bảo 
đảm ATTP cho người tiêu dùng.

Đại diện Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) cho 
rằng, việc yêu cầu DN chịu 100% trách nhiệm, hay 
quản lý hậu kiểm không phải là áp lực mà lại trở thành 
động lực để các DN tuân thủ pháp luật, nỗ lực tạo ra 
những sản phẩm chất lượng đưa đến người tiêu dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, việc thay đổi 
trong tư duy quản lý nhà nước chuyển từ tiền kiểm 
sang hậu kiểm cũng cần phải có những đầu tư phù hợp 
cho các cấp cơ sở. Bên cạnh đó, việc để DN tự chủ 
động công bố chất lượng sản phẩm, hay chỉ kiểm tra 
xác xuất lô hàng nhập khẩu (tối đa 5%), chắc chắn cơ 
quan quản lý nhà nước phải chấp nhận rủi ro và cần 
tăng cường hơn nữa trong công tác hậu kiểm. Đặc biệt, 
cần tăng chế tài xử phạt đối với những DN vi phạm quy 
định về ATTP. Có như vậy mới nâng cao được trách 
nhiệm của DN lên 100% đối với sản phẩm của mình để 
đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng.

giám sát, Kiểm tra Và quản lý 
những sản phẩm tự Công bố như 
thế nào?

Bà Trần Việt Nga - Phó Cục trưởng Cục ATTP (Bộ 
Y tế) cho biết, đối với trong nước, Cục ATTP đã phân 
công trách nhiệm rất rõ ràng cho các bộ ngành. Bộ 
ngành nào chịu trách nhiệm đối với nhóm sản phẩm 
nào sẽ phải kiểm soát từ đầu đến cuối nhóm sản phẩm 
đó. Các quy trình, quy định về các mức giới hạn an 
toàn, tức là những chỉ tiêu bắt buộc các sản phẩm phải 
tuân thủ cũng đã được ban hành tương đối đầy đủ. 
Ngoài ra, hiện nay Bộ Y tế, Bộ Công Thương và Bộ 
Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cũng đang phối 
hợp, tiến tới hoàn thiện bộ quy trình cũng như các quy 
định đối với sản phẩm thực phẩm. 

Đặc biệt, Bộ Y tế đang gấp rút trình Chính phủ 
Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực ATTP, trong đó sẽ tăng nặng mức xử phạt, chia 
nhỏ các hành vi vi phạm; tham mưu ban hành một kế 
hoạch tổng thể về hậu kiểm các sản phẩm thực phẩm, 
đặc biệt tập trung vào nhóm sản phẩm thực phẩm công 
bố hay nhóm sản phẩm không phải qua kiểm tra nhà 
nước. Hiện nay, Bộ cũng đang triển khai xây dựng cơ 
sở dữ liệu quốc gia về ATTP, qua đó, người tiêu dùng 
và DN có thể tìm hiểu tất cả các thông tin về ATTP.

Nghị định 15 được ví như cuộc “cách mạng” trong 
quản lý ATTP, bởi sự thay đổi này không chỉ giúp DN 
tiết kiệm thời gian và chi phí, mà nó còn thể hiện sự 
thay đổi tư duy quản lý nhà nước trong lĩnh vực ATTP, 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm. Đây chính là động 
lực mạnh mẽ để DN phát triển SXKD, tuy nhiên, DN 
cũng phải tuân thủ pháp luật và làm ăn chân chính, 
nghiêm túc hơn, bởi hậu kiểm nhà nước cũng sẽ xử lý 
vi phạm nghiêm khắc hơn

Cần tăng cường hậu kiểm, tăng chế tài xử phạt để nâng cao trách nhiệm DN
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EvnNPT:EvnNPT:
nhiều giải pháp tuyên truyền bảo Vệ

 hành lang an toàn lưới truyền tải điện
nhiều giải pháp tuyên truyền bảo Vệ

 hành lang an toàn lưới truyền tải điện
Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) hiện đang quản lý và vận hành 24.365 
km đường dây (bao gồm 7.503 km đường dây 500 kV và 16.862 km đường dây 220 kV); 
140 trạm biến áp với tổng dung lượng 77.613 MVA. Do đặc điểm các tuyến đường dây đi 
qua nhiều khu vực đô thị, khu dân cư, rừng núi, sông suối hiểm trở,… nên tình hình vi phạm 
hành lang bảo bệ an toàn lưới điện còn nhiều phức tạp. Trước thực trạng đó, những năm qua, 
EVNNPT đã triển khai nhiều giải pháp có hiệu quả để giảm thiểu thiểu số vụ vi phạm hành 
lang an toàn lưới điện cao áp, đảm bảo cung ứng điện an toàn và tin cậy.

TuấN ANh

Nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm 
chủ yếu là do sự hiểu biết của người 
dân ở nhiều khu vực còn hạn chế. 
Mặc dù EVNNPT và các cấp chính 

quyền địa phương đã tuyên truyền, cảnh báo nhiều 
lần nhưng nhiều người vẫn chưa thấy hết được những 
thiệt hại, nguy hiểm xảy ra khi vi phạm hành lang 
an toàn. Trong đó, tại nhiều nơi vẫn còn những hiện 
tượng xây dựng, cải tạo, cơi nới nhà cửa, đốt nương 

làm rẫy, đốt mía… trong và gần khu vực hành lang bảo 
vệ lưới điện cao áp. Bên cạnh đó, trong quá trình thực 
hiện các dự án đầu tư lưới điện 220/500 kV, nhiều hộ 
gia đình dù đã nhận tiền đền bù, gồm cả chi phí phá 
dỡ các công trình, nhà ở trong hành lang lưới điện 
nhưng chưa tìm được nơi ở mới nên khi đóng điện, 
đưa công trình vào vận hành thì vẫn còn nhiều công 
trình, nhà ở của người dân nằm trong hành lang bảo 
vệ lưới điện cao áp. Ngoài ra, tại một số địa phương, 

EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, 
bảo về đường dây truyền tải điện
EVNNPT phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể, địa phương trong công tác tuyên truyền, 
bảo về đường dây truyền tải điện
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chính quyền chưa kịp thời bố trí quỹ đất tái định cư 
cho người dân thuộc diện phải di dời khi thực hiện dự 
án. Do đó, người dân tiếp tục ở lại.

Trước tình hình vi phạm hành lang tuyến ngày 
càng diễn biến phức tạp, thời gian qua, EVNNPT đã 
triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn ngừa 
sự cố. Theo đó, Tổng công ty đã yêu cầu các Đơn vị 
Truyền tải điện phối hợp với lực lượng bảo vệ đường 
dây 500 kV, chính quyền địa phương để tuyên truyền 
tới người dân về sự nguy hiểm và các nguy cơ tiềm ẩn 
khi đốt rừng, nương rẫy, thi công xây dựng công trình 
gần hành lang an toàn tuyến. Đồng thời, EVNNPT đã 
chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động tổ chức các 
đợt tuyên truyền về công tác bảo vệ hành lang lưới 
điện cao áp tại các trường học, xã, huyện, thị xã; lắp 
đặt biển báo tuyên truyền tại hàng trăm điểm, khu 
vực có nhiều người tập trung như: Trường học, bệnh 
viện, chợ, khu công cộng; tổ chức các đợt cổ động, 
diễu hành bằng xe, phát loa tuyên truyền để người 
dân không vi phạm hành lang an toàn tuyến; hoàn 
thành ký 125.000 bản cam kết phòng chống cháy rừng 
với các hộ gia đình có rừng, nương rẫy dọc hành lang 
đường dây 500 kV Bắc - Nam (mạch 1, 2 và mạch 3 
đoạn từ Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông); ký 26 Biên 
bản phối hợp phòng chống cháy rừng với các Hạt 

Kiểm lâm tại các khu vực tuyến đường dây đi qua. 
Ngoài ra, Tổng công ty đã phối hợp với các Đài phát 
thanh, Truyền hình của Trung ương và địa phương tổ 
chức thực hiện các phóng sự tuyên truyền về công tác 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Do vậy, số vụ vi 
phạm đã giảm theo từng năm như: Năm 2015, số vụ vi 
phạm là 1.194 vụ; năm 2016 giảm xuống còn 962 vụ và 
năm 2017 tiếp tục giảm xuống còn 702 vụ.

Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là nhiệm 
vụ quan trọng. Bởi nếu xảy ra sự cố đường dây, thì sẽ 
gây mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về kinh tế 
- xã hội. Do vậy, thời gian tới, bên cạnh việc đẩy mạnh 
tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt tại 
các bản tin dự báo thời tiết, EVNNPT cần tiếp tục phối 
hợp với các địa phương giúp người dân nắm rõ và tuân 
thủ pháp luật an toàn lưới điện. Cụ thể như phát tờ 
rơi, tặng sách/vở có in hình cảnh báo vi phạm an toàn 
lưới điện cao áp. Đặc biệt, Tổng công ty tiếp tục ký kết 
quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lưới 
điện truyền tải với công an các tỉnh, thành phố có lưới 
điện truyền tải đi qua; xử lý nghiêm, dứt điểm các vụ 
vi phạm; tổ chức ký cam kết phòng cháy chữa cháy với 
tất cả các Hạt Kiểm lâm, hộ dân có nương rẫy nằm dọc 
hành lang đường dây 220 kV, 500 kV đi 

Công nhân Truyền tải điện Đà Nẵng phát quang thực bì trong hành lang bảo vệ đường dây, chống cháy rừng
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EVN:

Hiện nay, ý thức sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả góp phần rất lớn vào việc giảm áp lực đầu 
tư cho ngành Điện, đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường và tiết kiệm cho đất 
nước. Vì vậy, Chính phủ đã ban hành các cơ chế, chính sách về việc sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả. Về phía Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban lãnh đạo đã và đang 
chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn diện các giải pháp tiết kiệm điện, từ khâu phát 
điện, truyền tải tới phân phối; trong đầu tư cải tạo lưới điện cũng như giải pháp kỹ thuật 
vận hành…

ThăNg LoNg

TiếT kiệm Tối THiểu 550 Triệu kwH/Năm 
Từ 2018-2020

Với phương châm đó, thông qua các 
chương trình, dự án tiết kiệm điện 
được triển khai theo kế hoạch giai đoạn 
2018 - 2020, EVN phấn đấu tiết kiệm 

tối thiểu 550 triệu kWh/năm. Đây là sản lượng điện 

tiết kiệm chưa bao gồm các dự án dịch vụ năng lượng 
(ESCO), các dự án pin năng lượng mặt trời (NLMT) áp 
mái phát triển cho khách hàng.

Để đạt được mục tiêu, EVN đã và đang tích cực 
triển khai các chương trình, giải pháp tiết kiệm điện có 

EVN hướng dẫn tiết kiệm điện
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tính cộng đồng, lan tỏa sâu rộng, ưu tiên thực hiện qua 
các kênh truyền thông có hiệu quả cao. Song song với 
tuyên truyền, trong giai đoạn này, EVN cũng tập trung 
vào hoạt động tư vấn, hướng tới từng nhóm khách hàng 
cụ thể như: Tiết kiệm điện trong hộ gia đình, trong 
nuôi tôm, sản xuất nông nghiệp, bệnh viện, trường học, 
khu chế xuất, khu công nghiệp... Đặc biệt, EVN đã chỉ 
đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện toàn diện các giải 
pháp tiết kiệm điện.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, tích cực, thời gian 
qua, công tác tuyên truyền, thực hiện tiết kiệm điện tại 
các đơn vị thành viên của EVN đã đạt được nhiều kết 
quả đáng khích lệ.

Tại Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội 
(EVNHANOI), năm 2017, có 800.000 hộ gia đình 
trên địa bàn Thủ đô đã đăng ký, cam kết thực 
hiện các giải pháp sử dụng điện an toàn, hiệu quả. 
Đó là kết quả rất đáng khích lệ trong việc nỗ lực 
triển khai đa dạng các biện pháp tuyên truyền tiết 
kiệm điện của EVNHANOI. Đặc biệt, 600 hộ đã 
được nhận giấy khen và chứng nhận “Hộ gia đình 
tiết kiệm điện” của Sở Công thương TP Hà Nội. 
Đây cũng là cơ sở để năm 2018, các con số về sản 
lượng tiết kiệm điện của EVNHANOI sẽ có những 
kết quả khả quan. Đặc biệt, ngay từ đầu năm 2018 
đến nay, EVNHANOI đã triển khai đồng bộ: Các 
hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao 
nhận thức trong việc sử dụng điện tiết kiệm điện 
và hiệu quả như: tuyên truyền trực tiếp đến từng 
tổ dân phố, cụm dân cư, các tổ chức đoàn thể, 
trường học…; Quảng bá rộng rãi số điện thoại 
19001288/024.22222000 và chức năng tư vấn sử dụng 
điện an toàn, hiệu quả của Trung tâm chăm sóc 
khách hàng; Vận động các cơ quan hành chính sự 
nghiệp, đơn vị chiếu sáng đô thị, công ty đèn quảng 
cáo, trang trí ký cam kết tiết giảm công suất điện sử 
dụng trong giờ cao điểm, tiết giảm 50% công suất 
cho chiếu sáng; Áp dụng giải pháp khoa học công 
nghệ, thân thiện với môi trường; Chú trọng nâng 
cao trình độ, năng suất lao động,…

Tại TP Hồ Chí Minh, trong 7 tháng đầu năm 2018, 
Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh (EVNHCMC) 
đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện 
khảo sát, tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho gần 
20.400 hộ gia đình trên địa bàn. Qua đó, EVNHCMC 
cũng đã triển khai có hiệu quả các công trình: “Tuyến 
hẻm có hệ thống điện an toàn, mỹ quan, tiết kiệm”; 
“Nguồn sáng an toàn văn minh tiết kiệm vì an sinh xã 

hội”; “Cùng bạn sử dụng điện an toàn và tiết kiệm”; 
“Chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”,... Cũng trong 
7 tháng đầu năm, Tổng công ty đã phát hơn 45 ngàn 
cuốn “Cẩm nang sử dụng điện an toàn” và 4.850 tờ rơi 
các loại đến các hộ gia đình.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam, nhiều đơn vị trực thuộc EVN 
cũng như Tổng công ty Điện lực miền Trung hiện 
cũng đang nỗ lực đẩy mạnh tuyên truyền tiết 
kiệm điện, nhất là trong mùa nắng nóng vừa qua. 
Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Trung đã 
chỉ đạo các công ty điện lực thành viên phối hợp 
với Sở Công Thương đề nghị UBND tỉnh/thành 
phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các sở ban 
ngành/chính quyền địa phương hỗ trợ công ty 
điện lực trong việc tuyên truyền và thực hiện kế 
hoạch tiết kiệm điện; lập kế hoạch kiểm tra, giám 
sát các tổ chức/cá nhân sử dụng điện, thực hiện 
nghiêm quy định của pháp luật về sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả; xác nhận sản lượng điện 
tiết kiệm theo quy định.

Có thể nói, với công tác chỉ đạo, điều hành sát 
sao cũng như việc thực hiện được nhiều giải pháp hiệu 
quả, mong rằng, EVN sẽ sớm đạt đạt được mục tiêu 
sản lượng điện tiết kiệm đã đặt ra. Từ đó, ngành Điện 
khẳng định rõ vai trò, góp phần phục vụ cho phát triển 
kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc 
gia trong thời gian tới

Sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả góp phần rất lớn vào việc 
giảm áp lực đầu tư cho ngành Điện
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EVNNpc:

Trong tháng 7/2018, hệ thống lưới điện của Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã 
chịu ảnh hưởng nặng nề do diễn biến bất lợi của thời tiết. Đặc biệt, đợt nắng nóng gay gắt trên 
diện rộng diễn ra hồi đầu tháng và cơn bão số 3 gây mưa lớn, lũ quét tại các tỉnh miền núi phía 
Bắc đã làm gián đoạn cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời gây thiệt hại lớn về tài sản đối 
với ngành Điện. Tuy nhiên, EVNNPC vẫn đạt được những kết quả khả quan.

ANh TuấN

Điện thương phẩM tháng 7
tăng 18,39% so với Cùng kỳ

Dưới dự chỉ đạo sát sao của Ban Lãnh đạo, 
Tổng Công ty đã nỗ lực vượt qua khó 
khăn, chủ động ứng phó với thiên tai và 
khẩn trương khắc phục hậu quả sau bão, 

cấp điện trở lại cho người dân ở các địa phương bị ảnh 
hưởng. Đồng thời, thực hiện tốt công việc cung ứng 
điện năng ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt và các 
hoạt động chính trị - xã hội lớn trên địa bàn 27 tỉnh, 
thành phố miền Bắc. 

Nhờ đó, sản lượng điện thương phẩm tháng 7/2018 
của toàn Tổng Công ty ước đạt 5,993 tỷ kWh, tăng 
18,39% so với cùng kỳ năm 2017. Lũy kế 7 tháng đầu 
năm, điện thương phẩm đạt 36,252 tỷ kWh, tăng 14,23% 
so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 56,73% kế hoạch cả 
năm EVN giao. Trong đó, thành phần CNXD chiếm 
tỷ trọng 64,3%, tăng 15,13; thành phần QLTD chiếm 
29,25%, tăng 11,3% so với cùng kỳ.

Để đảm bảo cung ứng điện năng, trong tháng 
7/2018, Tổng Công ty đã đóng điện 06 dự án 110 kV 
với năng lực công suất tăng thêm 151 MVA gồm: Lắp 
MBA T2 TBA 110 kV Yên Mỹ; ĐZ 110 kV Nghĩa Lộ 
- Ba Khe - Cẩm Khê (Đoạn Cẩm Khê - Ba Khe); Hoàn 
thiện sơ đồ TBA 110 kV Võ Cường, Bắc Ninh… và 
khởi công 02 dự án 110 kV: ĐZ và TBA 110 kV Thuận 
Thành 2; Cải tạo ĐZ 110 kV Quỳnh Lưu - Quỳ Hợp 
cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế được đưa 
vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và 
độ tin cậy cung cấp điện.

Cũng trong tháng này, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ 
khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp 
nhận và giải quyết cấp điện mới cho 141 khách hàng 
trung áp với thời gian bình quân là 6,14/7 ngày, giảm 
0,86 ngày so với quy định. Ngoài ra, các đơn vị thực đã 

thực hiện tốt việc niêm yết công khai trình tự, thủ tục 
giải quyết yêu cầu của khách hàng. Tính chung 7 tháng 
đầu năm, toàn Tổng Công ty đã tiếp nhận và giải quyết 
cấp điện cho 1.289 khách hàng với thời gian cấp điện 
trung bình là 5,61 ngày; giảm 1,39 ngày so với quy định. 
Trong tháng 7, có 44,92% khách hàng thanh toán tiền 
điện qua Ngân hàng và tổ chức trung gian. 

Trong tháng 8 và các tháng cuối năm, Tổng Công ty 
sẽ tiếp tục tăng cường các giải pháp bảo đảm cung ứng 
điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất 
điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 
điện, tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền sử 
dụng điện an toàn trong mùa mưa bão; đẩy mạnh triển 
khai chương trình đổi mới hoạt động kinh doanh và 
dịch vụ khách hàng, công tác văn hóa doanh nghiệp, 
nâng cao năng lực quản trị và thực hiện hiệu quả chủ 
đề năm "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực"

Ngành Điện miền Bắc khắc phục sự cố cáp ngầm biển 22 
kV gây mất điện cho huyện đảo Cô Tô
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pC hưng yên:

Thực hiện hóa chủ trương của Chính phủ về việc thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam 
giai đoạn 2016 - 2020, những năm gần đây, Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã 
đẩy mạnh triển khai công tác thu tiền điện thông qua các ngân hàng, tổ chức trung gian và coi 
đây là một trong những mũi đột phá trong giao dịch thanh toán tiền điện, ứng dụng công nghệ 
thông tin để khách hàng trả tiền điện thuận tiện, nhanh chóng và an toàn nhất.

Thời gian đầu, việc triển khai thanh toán 
qua ngân hàng còn gặp nhiều khó khăn, 
bởi người dân vẫn có thói quen sử dụng 
tiền mặt và chưa thực sự tin tưởng vào 

phương thức thanh toán điện tử. Ngoài ra, hệ thống 
phòng giao dịch của ngân hàng chỉ có tại trung tâm 
huyện, trong khi đó nhóm khách hàng sử dụng điện là 
các hộ gia đình ở nông thôn chiếm tỷ lệ lớn. Do vậy, 
người dân ở các xã xa trung tâm huyện đi giao dịch 
tiền điện chưa được thuận lợi. Mặt khác, các ngân hàng 
và tổ chức trung gian vẫn chưa có các chương trình 
khuyến mãi để thu hút và kích thích khách hàng sử 
dụng dịch vụ thu tiền điện qua ngân hàng của mình…

Để đẩy mạnh hình thức thanh toán tiền điện qua 
ngân hàng, PC Hưng Yên đã vận động CBCNV-LĐ 
trong Công ty tích cực hưởng ứng hình thức thanh toán 
mới; tổ chức hội nghị bàn về các giải pháp nâng cao tỷ 
lệ thanh toán qua ngân hàng và cử các đoàn công tác 
đến làm việc cụ thể với từng ngân hàng, thống nhất các 
phương thức tuyên truyền đến người dân để triển khai 
có hiệu quả. Bên cạnh đó, PC Hưng Yên đã tiến hành 
nhiều đợt quảng bá về các tiện ích thanh toán tiền điện 
qua ngân hàng dưới nhiều hình thức như: Treo băng 
rôn, cổ động tuyên truyền, đăng thông tin trên website, 
thông báo bằng email, qua các dịch vụ tin nhắn SMS, 
vận động trực tiếp khi khách hàng đến giao dịch. Đặc 
biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên Công ty và Phòng 
Kinh doanh các Điện lực đã phối hợp với nhân viên 
ngân hàng đi đến từng nhà dân, khu phố để phát tờ rơi, 
giúp khách hàng làm thủ tục đăng ký, tuyên truyền và 
vận động trực tiếp các hộ gia đình, tổ chức, cơ quan 
đoàn thể và nhất là các doanh nghiệp thực hiện.

Đến nay, PC Hưng Yên đã ký hợp đồng ủy quyền 
thu tiền điện với Công ty Cổ phần Giải pháp thanh 
toán Điện lực và Viễn thông (ECPay) và các ngân 
hàng cấp tỉnh trên địa bàn như: Ngân hàng TMCP 
Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng 
TMCP Công Thương Việt Nam (Viettinbank); Ngân 
hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam 
(Agribank); Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV); Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 
Nam (Techcombank)… để triển khai dịch vụ thu hộ 
tiền điện. Các đối tác ngân hàng đã tạo điều kiện 
thuận lợi tối đa cho khách hàng thanh toán bằng 
nhiều phương thức như: Trích nợ tự động tài khoản; 
thanh toán qua Internet Banking/Mobile banking; 
thanh toán tại phòng giao dịch các ngân hàng bằng 
tiền mặt hoặc chuyển khoản; thanh toán qua ví điện 

TuấN ANh

tạo thuận lợi Cho kháCh hàng
 thanh toán tiền Điện

Công ty Điện lực Hưng Yên tiếp xúc khách hàng là doanh 
nghiệp để giới thiệu và đề nghị thanh toán tiền điện điện tử
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tử; thanh toán tại phòng giao dịch khách hàng của 
Công ty… Ngoài ra,  PC Hưng Yên đã đẩy mạnh triển 
khai nhiều tiện ích sử dụng công nghệ thông tin để 
kéo khách hàng gần hơn với nhà cung cấp như: Dịch 
vụ cấp tiền điện trực tuyến; tra cứu thông tin sử dụng 
điện và tư vấn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu 
quả thông qua website Công ty… nhằm không ngừng 
nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Kết quả là vài năm trở lại đây, tỷ lệ thanh toán tiền 
điện qua các ngân hàng năm sau luôn cao hơn năm 
trước. Cụ thể, năm 2017, số khách hàng sử dụng thanh 
toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian đạt 
2.738.444 lượt khách hàng thì sáu tháng đầu năm 2018, 
đã có 1.881.262 lượt khách hàng sử dụng hình thức thanh 
toán điện tử, đạt tỷ lệ 73,83% số khách hàng sử dụng điện 
của cả tỉnh. Qua đó, đã tạo nên sự thay đổi căn bản về 
phương thức tổ chức thu tiền điện tại PC Hưng Yên. 

Ông Lê Văn Chín, sống tại khu tái định cư Loan 
Điệp, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên cho biết: 
Kể từ khi Công ty Điện lực Hưng Yên thực hiện đa dạng 
hóa các hình thức thanh toán tiền điện, gia đình tôi đã 
lựa chọn phương thức thanh toán qua mạng internet. 
Hàng tháng, sau khi nhận được tin nhắn của Điện lực 
thông báo chỉ số công tơ điện đã sử dụng và số tiền phải 
thanh toán thì bất cứ lúc nào rảnh tôi cũng có thể mở 
máy tính hoặc điện thoại để thanh toán tiền điện thông 
qua dịch vụ Internet Banking. Sử dụng hình thức thanh 

toán này, gia đình tôi không phải mất công và thời gian 
đến các địa điểm thu tiền điện như trước đây mà lại 
không hề mất một chi phí dịch vụ nào.

Hết năm 2018, PC Hưng Yên đặt ra mục tiêu tỷ 
lệ khách hàng thanh toán qua ngân hàng và tổ chức 
trung gian sẽ đạt hơn 80 %, tương đương với tối thiểu 
là 3.878.598 lượt khách hàng. Để đạt được mục tiêu đó, 
PC Hưng Yên sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến 
khách hàng sử dụng điện về những tiện ích thanh toán 
tiền điện qua ngân hàng thông qua các kênh phương 
tiện truyền thông đại chúng; chỉ đạo các Điện lực tích 
cực phối hợp với UBND huyện, thị xã, thành phố và 
các tổ chức cá nhân đã chuyển lương qua tài khoản, 
tư vấn và hướng dẫn khách hàng đăng ký và sử dụng 
phương thức thanh toán qua ngân hàng; phối hợp với 
các ngân hàng phát hành thẻ đồng thương hiệu (thẻ 
khách hàng + ATM) để cấp đổi, cấp mới cho khách 
hàng có nhu cầu.

Thu tiền điện qua hệ thống ngân hàng và các tổ 
chức trung gian không chỉ mang lại sự tiện ích cho 
khách hàng mà còn giúp ngành Điện tối ưu hóa nguồn 
nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo ra sự minh 
bạch hóa và chống thất thu thuế cho nhà nước. Với 
những tiện ích vượt trội, tin tưởng rằng thanh toán tiền 
điện qua ngân hàng sẽ ngày càng trở nên thông dụng tại 
Hưng Yên và trở thành xu thế phát triển tất yếu của xã 
hội hiện đại ngày nay

CBCNV Công ty Điện lực Hưng Yên tuyên truyền tới các hộ dân về những tiện ích khi thanh toán tiền điện qua ngân hàng.
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Lai Châu là tỉnh ở ven trời Tây Bắc, nơi biên cương xa xôi, với 
địa hình núi cao, vực sâu, chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, 
nhất là về mùa mưa lũ. Năm nào cũng vậy, Lai Châu phải 
đương đầu, đối mặt với bao nỗi gian nan, vất vả và trở ngại 
bởi đường xá sạt lở do lũ quét, đất đá đồi núi bị sụt vỡ làm cho 
hạ tầng kĩ thuật, lưới điện, trạm biến áp, cột xà bị ảnh hưởng 
nghiêm trọng. Thêm vào đó là địa hình rộng lớn, toàn rừng núi, 
nhận thức của phần lớn người dân về việc bảo vệ an toàn hành 
lang lưới điện còn hạn chế. Vì vậy sự cố thường xuyên xảy ra 
trong mùa mưa bão.

XuâN TrườNg

Công ty Điện lựC lai Châu: 
gồNg mìNH TroNg mưa Lũ

Quả thật, ai đã từng lên Lai Châu vào 
mùa mưa lũ mới thấy hết sự khó khăn, 
vất vả của các cấp, các ngành, đặc biệt 
nhất vẫn là ngành Điện lực. Bởi ngành 

điện là ngành phục vụ, đảm bảo điện năng liên tục, đầy 
đủ, an toàn cho mọi thành phần kinh tế, xã hội của địa 
phương. Sản phẩm của ngành điện lại rất nhạy cảm, chỉ 
cần mất điện vài chục phút là mọi việc sẽ trì trệ, đình 
đốn trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Theo đó 
ngành điện sẽ phải hứng chịu rất nhiều phản ứng phức 
tạp, ít có người chia sẻ đúng với những nhọc nhằn, gian 
khó mà ngành điện đang phải đối mặt.

Đầu tháng 7 vừa qua, chúng tôi có dịp lên Lai Châu 
công tác, đi đúng vào thời điểm bão lũ tràn về, được tận 
mắt chứng kiến thảm cảnh hoang tàn của đường xá, cây 
cối, nhà cửa và các công trình hạ tầng kĩ thuật của Lai 
Châu mà thấy xót xa vô cùng. Càng thêm thông cảm, 
chia sẻ sâu sắc với CBCNV ngành Điện lực Lai Châu, khi 
giữa màn đêm tối mịt mùng của núi rừng vẫn le lói, thấp 
thoáng ánh đèn pin và sắc màu áo vàng của những CBC-
NV ngành Điện lực Lai Châu, họ đang gồng mình trong 
cơn lũ giữa trời mưa bão, gió giật để khắc phục sự cố, 
quyết tâm vượt khó, nối mạch, giữ vững dòng điện cho 
sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân trong tỉnh. 

Chúng tôi có dịp được gặp Giám đốc Công ty Điện 
lực Lai Châu Cao Ngọc Lạc, vừa ngồi xuống ghế chưa 
đầy 10 phút mà ông đã có bao cuộc điện thoại, máy 
điện thoại réo chuông liên tục, điện từ cơ sở báo cáo 
tình hình bão lũ, điện của Tổng Công ty, của khách 

hàng và của người dân… Được biết, tối qua ông đã cùng 
mọi người xuyên màn đêm không ngủ vì sự cố bão lũ. 
Vậy nên chúng tôi không ngồi lâu thêm nữa, vì biết 
ông phải đi cơ sở ngay, chúng tôi chủ động chia tay, 
để ông dành thời gian ứng phó với bao bề bộn đang 
cần ông có mặt ở hiện trường. Giám đốc Cao Ngọc 
Lạc, con người của tâm huyết và trách nhiệm, chúng 
tôi được biết ông từ những ngày đầu tỉnh Lai Châu mới 
chia tách, ông làm Giám đốc từ đó đến nay đã hơn 10 
năm. Vật lộn, gắn bó với Lai Châu, ông hiểu rõ tường 
tận từng đường điện, trạm biến áp, từng con suối, ngọn 
đồi, thung khe, đường mòn, thôn bản và từng con phố, 
từng ngõ ngách của xã phường trên thành phố Lai 

Công ty Điện lực Lai Châu chủ động xử lý các sự cố của hệ 
thống lưới điện

Ông cAo Ngọc Lạc
Giám đốc Công ty điện lực Lai Châu
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Châu. Với ông, công việc là niềm vui trong cuộc sống, 
ít thấy ông thảnh thơi, an nhàn. Lúc nào cũng thấy bề 
bộn với công việc. Cũng dễ hiểu, vì khác hẳn với các 
công ty thành viên trong Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, Công ty Điện lực Lai Châu vừa ở xa trung tâm, 
vừa là tỉnh miền núi, tỉ lệ hộ nghèo và xã, huyện 30A 
còn rất cao, đường xá đi lại hiểm trở, địa bàn rộng lớn 
nhưng lại toàn là núi cao, rừng rậm, suối sâu, vực thẳm, 
nên việc đưa được ánh sáng của Đảng về với bản làng 
cho người dân là một nỗi khó khăn vô vàn mà chính 
ông và Công ty của mình phải nếm trải, chấp nhận. 
Điều đó cắt nghĩa vì sao Giám đốc Cao Ngọc Lạc luôn 
vất vả, tất bật, bởi khối lượng công việc phát sinh liên 
tục chất chồng. Hiểu và chia sẻ với ông, nên mỗi lần 
gặp, chúng tôi chuẩn bị rất ngắn gọn chương trình làm 
việc, không dài dòng, chiếm nhiều thời gian của ông. 
Theo ông chia sẻ: “Ngành Điện Lai Châu vất vả, gian 
khó thì các anh đã thấy đó, song không có cách nào 
hơn là phải sáng tạo, tâm huyết, tìm mọi giải pháp để 
hoàn thành nhiệm vụ, đưa ánh sáng của Đảng đến cho 
người dân. Có bản chỉ có 10 hộ dân, mỗi hộ chỉ dùng 
01 bóng điện, tiền thu được cả 10 hộ trong 01 tháng chỉ 
200 ngàn, nhưng nhân viên thu tiền vẫn phải đi mấy 
chục cây số, có khi phải ba lần mới thu được. Vậy nếu 
tính hiệu quả kinh tế thì không ổn, song vẫn phải thực 
hiện, vì đó là nhiệm vụ chính trị của Đảng giao”.

Đó mới chỉ là một đơn cử về sự gian khó của ngành 
Điện lực Lai Châu, còn muôn vàn khó khăn nữa trong 
quá trình vận hành, cung cấp điện phục vụ sự nghiệp 
phát triển KT-XH của địa phương. Nói ra không phải 
để cầu mong điều gì, vì thực tế ngành Điện Lai Châu 
thường xuyên gặp gian khó như cơm bữa vậy. Chia sẻ 
với ngành điện, lãnh đạo tỉnh Lai Châu đã khẳng định 
“Công ty Điện lực Lai Châu luôn nỗ lực cố gắng khắc 
phục mọi khó khăn, vất vả trong mọi điều kiện ngày 
đêm, mưa gió, bão lũ, vẫn đảm bảo điện cho sản xuất 
kinh doanh và tiêu dùng, chúng tôi đánh giá cao và ghi 
nhận sự nỗ lực đó, rất mong được Đảng, Nhà nước và 

Trung ương, các bộ ngành quan tâm hơn nữa cho ngành 
Điện Lai Châu, giúp tỉnh phủ khắp điện về từng thôn 
bản, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế chậm phát triển, 
để người dân Lai Châu được hưởng những văn minh, 
lợi ích từ ánh sáng của Đảng mang lại. Ngành Điện Lai 
Châu cần phát huy truyền thống vượt khó, khắc phục 
khó khăn, đoàn kết đồng tâm, hoàn thành thắng lợi mọi 
nhiệm vụ được giao, xứng đáng là niềm tin của dân, là 
người đưa ánh sáng của Đảng đến với người dân”. 

Được lãnh đạo tỉnh và nhân dân tin tưởng, dành 
cho sự mến mộ và trân trọng, nhưng tập thể CBCNV 
ban lãnh đạo Công ty không chủ quan, mãn nguyện 
mà thường xuyên học tập, rèn luyện, nâng cao trình 
độ nghiệp vụ chuyên môn, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, 
nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh. Tích cực nghiên cứu, 
triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất 
kinh doanh, thường xuyên duy trì và phát huy chương 
trình 5S. Đẩy mạnh triển khai đề án “Nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và năng suất lao động”. Tiếp tục 
ứng dụng khoa học kĩ thuật trong sản xuất kinh doanh…

Cùng với đó, việc thực hiện chủ đề công tác năm 2018 
của Tập Đoàn về “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” 
và chủ đề công tác của Tổng công ty “Đổi mới và nâng 
cao phương thức quản trị nguồn nhân lực trong toàn Tổng 
Công ty”. Công ty Điện lực Lai Châu đã triển khai nhiều 
giải pháp khắc phục những tồn tại hạn chế, phấn đấu hoàn 
thành các chỉ tiêu được giao, thực hiện cấp điện an toàn, 
liên tục và ổn định cho các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội 
và sinh hoạt tiêu dùng của nhân dân. 

Nhiệm vụ trước mắt còn bao bộn bề, nhất là việc 
khắc phục hậu quả sau bão lũ vừa qua, song chúng tôi 
tin rằng với ý chí quyết tâm cao, với tinh thần vượt 
khó, đoàn kết sát cánh bên nhau của tập thể CBCNV 
và ban lãnh đạo, chắc chắn rằng Công ty Điện lực Lai 
Châu sẽ gặt hái được nhiều thành quả cao, phấn đấu 
hoàn thành thắng lợi những mục tiêu kinh tế - xã hội 
trong năm đã đề ra

Công ty Điện lực Lai Châu khắc phục sự cố sau mưa lũ



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Thanh Hóa là tỉnh đất rộng, người đông, trên địa bàn tỉnh hiện 
nay, ngoài các huyện, còn có 2 thành phố, 1 thị xã, 5 khu công 
nghiệp và 1 khu kinh tế Nghi Sơn, với nhà máy lọc dầu lớn tầm cỡ 
quốc tế đang hoạt động… Điều đó đặt ra cho CBCNV ngành Điện 
lực Thanh Hóa bài toán về vận hành an toàn, cung cấp đủ lượng 
điện cho nhu cầu tiêu dùng, sản xuất - kinh doanh và phát triển 
công nghiệp là vô cùng vất vả, gian nan và nhiều trở ngại. Song 
vượt qua mọi khó khăn, gian khó, 6 tháng đầu năm ngành Điện 
lực Thanh Hóa đã nỗ lực không ngừng, hoàn thành cơ bản các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh được giao, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn 
định cho các phụ tải, đặc biệt trong các thời điểm nắng nóng gay 
gắt, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sản xuất kinh doanh. 

MiNh PhươNg

Công ty Điện lựC thanh hóa:
NâNg cao cHấT LượNg NguồN NHâN Lực, 

Đáp ứNg NHu cầu cNH - HĐH cHo Địa pHươNg

Ngay từ đầu năm, Công ty Điện lực 
Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã triển 
khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện 
Chỉ thị của Tổng Giám đốc Tổng công 

ty về việc triển khai thực hiện kế hoạch SXKD năm 
2018. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và tạo điều 
kiện của Tổng Công ty, sự nỗ lực cố gắng của toàn thể 
CBCNV, Công ty Điện lực Thanh Hoá đã hoàn thành 
cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2018, với 
những kết quả rất đáng khích lệ và trân trọng. 

Điện thương phẩm 6 tháng đầu năm 2018 toàn PC 
Thanh Hoá đạt 2.064,76 tr.kWh, tăng 14,02% so cùng 
kỳ, đạt 102,46% KH 6 tháng; đạt 49,16% kế hoạch cả 
năm EVNNPC giao. Thành phần CNXD chiếm tỷ 
trọng 54,36% và tăng 18,48%, thành phần QLTD chiếm 
38,84% và tăng 8,36% so cùng kỳ.

Giá bán điện bình quân 6 tháng đầu năm 2018 toàn 
Công ty đạt 1.612,95 đ/kWh, tăng 66,89 đ/kWh so cùng 
kỳ; tăng 6,41 đ/kWh so KH 6 tháng...

Công tác kiểm tra áp giá bán điện 6 tháng đầu năm 
2018, toàn PC Thanh Hoá đã thực hiện kiểm tra được 
23.330 khách hàng thuộc đối tượng kiểm tra giá, áp 
lại giá đối với 15 khách hàng sai giá và có thay đổi về 
định mức số hộ dùng chung, truy thu tổng số 67,50 

triệu đồng. Tổn thất điện năng của Công ty 6 tháng 
đầu năm ước thực hiện 10,34% giảm hơn 0,58% so với 
cùng kỳ 2017. 

Xác định công tác vận hành kinh tế lưới điện là 
khâu quan trọng nhất, 6 tháng đầu năm, Công ty đã 
thực hiện luân chuyển 167 máy biến áp đạt 61% kế 
hoạch do không có máy biến áp công suất lớn theo đề 
xuất của các Điện lực. Trong đó Điện lực Hoằng Hóa 
14 MBA; Ngọc Lặc 12 MBA; Thạch Thành 10 MBA; 
Cẩm Thủy 8 MBA; Quan Sơn 8 MBA; Thành Phố 7 
MBA. 

Việc dọn hành lang an toàn lưới điện thực hiện xử 
lý 2.529km đường dây trung thế và hạ thế. Xử lý tiếp 
xúc, mối nối cho đường dây hạ thế sau 352 trạm biến 
áp; 288 cột trung thế được duy trì đều đặn để chống 
cháy, chập, nổ. 

Công ty đã thực hiện sửa chữa thường xuyên củng 
cố sửa chữa an toàn lưới điện phục vụ cấp điện tốt cho 
các phụ tải hè 2018. Thí nghiệm định kỳ 35 trạm/64 
MBA trung gian, 171 bộ máy cắt cao thế, 182 bộ rơ le 
bảo vệ; kiểm tra thí nghiệm 207 máy biến áp phụ tải 
đảm bảo chất lượng và các hạng mục thí nghiệm khác 
phục vụ lắp đặt xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn và sửa 
chữa thường xuyên cho các đơn vị; Sửa chữa 07 máy 

Ông TrịNh XuâN Như 
Giám đốc Công ty điện lực Thanh Hóa
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biến áp trung gian, 35 máy biến áp phụ tải, 29 máy cắt 
không đảm bảo kỹ thuật tại các Trạm TG, nhằm đảm 
bảo cấp điện ổn định phục vụ khách hàng (đặc biệt cấp 
điện ổn định phục vụ tết nguyên đán và mùa hè năm 
2018 và các sự kiện chính trị diễn ra trong tỉnh), nâng 
cao độ tin cậy cung cấp điện. Lưới điện được nâng cấp 
mở rộng đáp ứng nhu cầu cấp điện phục vụ phát triển 
kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng của địa phương 
đã được Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ghi nhận và 
đánh giá cao. 

Công ty đã thực hiện các dự án đầu tư, cải tạo lưới 
điện được đưa vào vận hành trong 6 tháng đầu năm 
2018 gồm: Xuất tuyến dự án TBA 220 kV Nông Cống, 
các dự án xóa bỏ TG Bỉm Sơn, 06 trạm trung gian dã 
chiến, dự án KFW2 và các dự án chống quá tải đợt 1 tại 
các khu vực thành phố Thanh Hóa và các huyện, thị… 
đã phát huy được hiệu quả. Các dự án được triển khai 
chặt chẽ về thủ tục pháp lý, đáp ứng tiến độ và chất 
lượng. Công tác giải ngân kịp thời và quyết toán hoàn 
thành kế hoạch EVNNPC giao. 

Thực hiện nghiêm chủ đề công tác trong năm là 
“Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực”, Công ty đã tổ 
chức bồi huấn, thi tuyển dụng lao động lần 2 cho 08 
công nhân, tổ chức lớp đào tạo công nhân treo tháo hệ 
thống đo đếm điện năng trung áp cho 58 CBCNV,  tập 
huấn công tác tiền lương - BHXH năm 2018 cho 63 cán 
bộ là Giám đốc, Quản đốc và các kế toán tiền lương 
tại các đơn vị.

Phối hợp với Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc 
mở lớp trung cấp, chuyên ngành hệ thống điện cho 20 
công nhân Nhà khách Điện lực miền Bắc; Tổ chức lớp 
đào tạo, bồi huấn, sát hạch quy trình KDĐN và văn 
hóa kinh doanh cho 200 CBCNV trong Công ty; Tổ 
chức bồi huấn thi giữ bậc và thi nâng bậc lương cho 
65 công nhân khối kỹ thuật bậc thấp, lớp bồi dưỡng 
nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình cho 49 

CBCNV, lớp huấn luyện công tác ATVSLĐ cho mạng 
lưới ATVSV cho 120 công nhân tại các đơn vị trực 
thuộc Công ty. 

Bên cạnh đó, Công ty còn tổ chức đào tạo hướng 
dẫn sử dụng và khai thác các phần mềm quản lý ĐTXD, 
CMIS3.0, phần mềm dự báo phụ tải... Đào tạo sửa chữa 
lưới điện đang vận hành cấp điện áp 22 kV - Hotline 
( khoá 3). Đào tạo sát hạch cán bộ vận hành kỹ thuật, 
điều hành cơ sở hệ thống VTDR, Tổ chức tập huân cho 
cán bộ quản lý cấp 4 theo chương trình khung EVN, 
tập huấn về công tác truyền thông. Đào tạo sát hạch 
cán bộ tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ kiểm tra giám 
sát mua bán điện với tổng số 111 người.  

Tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy 
và kỹ năng thoát hiểm cho cán bộ, nhân viên nhà cao 
tầng, huấn luyện cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chữa 
cháy tại chỗ; Tổ chức tuyên truyền về sử dụng điện an 
toàn, phòng chống cháy nổ trong mùa nắng nóng, bảo 
vệ HLLĐCA và an toàn điện trong dân tại trên phương 
tiện thông tin đại chúng toàn tỉnh. 

Với phong cách làm việc khoa học, chính quy, bài 
bản, cầu thị, dân chủ và năng động, nhạy bén của lãnh 
đạo Công ty, với quan điểm con người là gốc của mọi 
hoạt động, Công ty đã chủ động đào tạo, bồi huấn 
nghiệp vụ chuyên môn cho CBCNV, nhằm làm cho 
mỗi cán bộ, mỗi nhân viên đều tinh thông nghiệp vụ, 
làm việc bằng kiến thức đã được đào tạo, sẽ tạo ra năng 
suất lao động cao, đảm bảo tính kỷ luật, an toàn trong 
thực hiện nhiệm vụ. Đó là nền tảng, là động lực đưa 
Công ty giành được nhiều thành quả trong 6 tháng vừa 
qua, chắc chắn rằng thời gian tới Công ty sẽ hoàn thành 
thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2018, xứng 
đáng với niềm tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền địa 
phương và người dân xứ Thanh trong sự nghiệp CNH 
- HĐH đất nước

Các cá nhân của PC Thanh Hóa có thành tích xuất sắc trong năm 2017 nhận Giấy khen của Tổng công ty Điện lực miền Bắc
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Nỗ Lực TriểN kHai các dự áN ĐiệN NôNg THôN, 
góp pHầN HoàN THàNH Tiêu cHí số 4 TroNg 

Xây dựNg NôNg THôN mới

Công ty Điện lựC Bình Định:

Thời gian qua, Công ty Điện lực Bình Định (PC Bình Định) đã 
triển khai thực hiện nhiều Dự án điện nông thôn trên địa bàn, 
tạo động lực mạnh mẽ cho các địa phương phát triển kinh tế, xã 
hội, đồng thời hoàn thành tiêu chí số 4 trong xây dựng nông thôn 
mới (NTM) về nguồn, lưới điện và số hộ sử dụng điện an toàn, 
hiệu quả.

Ông huỳNh Ngọc ViệT 
Giám đốc Công ty điện lực Bình định

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có 122 xã 
xây dựng NTM, trong đó có 118/122 đã đạt tiêu chí 
số 4 về điện nông thôn. Tỉnh Bình Định đã được Nhà 
nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất 
về thành tích xây dựng NTM. Để làm rõ hơn vai trò của 
ngành điện trong xây dựng NTM tại Bình Định, PV Tạp 
chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với 
Ông Huỳnh Ngọc Việt - Giám đốc PC Bình Định xung 
quanh vấn đề này.

pV: Cùng với các đơn vị thuộc Tổng công ty Điện 
lực miền Trung, PC Bình Định đang nỗ lực triển khai 
các dự án điện nông thôn của EVNCPC năm 2018. 
Ngoài hiệu quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã 
hội, các dự án này còn có vai trò đắc lực trong hoàn 
thành chỉ tiêu số 4 trong xây dựng NTM. Xin ông cho 
biết quy mô và hiệu quả của những dự án điện nông 
thôn tiêu biểu?

ông huỳnh ngọC Việt: Trong những năm qua, 
lưới điện của tỉnh Bình Định đã được đầu tư bằng nhiều 
nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân 
hàng Tái thiết Đức (KFW), vốn khấu hao của ngành 
Điện, vốn đối ứng của địa phương, vốn vay ngân hàng 
thương mại tại địa phương, qua đó đã đầu tư và cải 
tạo lưới điện giai đoạn 2011-2015 như sau: Nguồn vốn 

XDCB đã đầu tư, cải tạo được 217 km đường dây trung 
áp, 370 km đường dây hạ áp, 265 TBA với dung lượng 
60.210 kVA. 

Nguồn vốn sửa chữa lớn đã sửa chữa được 722 km 
đường dây trung áp, 365.5 km đường dây hạ áp, 494 
TBA với dung lượng 89.650 kVA. Nguồn vốn các dự án 
RE, KFW1, RD đã đầu tư, cải tạo được 300,45 km đường 
dây trung áp, 183.72 km đường dây hạ áp, 302 TBA với 
dung lượng 45.650 kVA. 

Triển khai dự án điện nông thôn tại huyện Phù Cát bằng 
nguồn vốn KFW
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Đến nay, có những dự án đã hoàn thành đưa vào 
sử dụng như dự án RE, REII, RD, KFW1 và đã phát huy 
hiệu quả rất lớn trong vận hành và đảm bảo chất lượng 
điện năng ổn định, bên cạnh đó vẫn còn những dự án 
đang triển khai như dự án KWF2, KFW3, dự án thôn, 
buôn chưa có điện, dự án cấp điện cho xã đảo Nhơn 
Châu. Khi các dự án này được triển khai và đưa vào vận 
hành sử dụng, sẽ góp phần hoàn thành theo Tiêu chí số 
4 để thực hiện xây dựng NTM của địa phương.

pV: Từ năm 1993, tỉnh Bình Định đã có được điện 
lưới quốc gia. Thời điểm đó, một số xã vùng sâu, vùng 
xa, miền núi, hải đảo…tiếp tục được kéo điện về đến 
trung tâm xã. Xin ông cho biết con số đó đến nay được 
cải thiện như thế nào và bức tranh về điện nông thôn 
tỉnh Bình Định hiện nay?

ông huỳnh ngọC Việt: 25 năm qua, lưới điện 
tỉnh Bình Định luôn vươn dài, trải rộng. Hiện trạng 
hệ thống lưới điện phân phối nông thôn tỉnh Bình 
Định trải dài từ miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số đến miền biển và hải đảo. 
Lưới điện trung áp và trạm biến áp phân phối tại các 
xã đã được đầu tư xây dựng đảm bảo cung cấp điện 
an toàn và ổn định, các TBA hầu hết đã được đầu tư 
xây dựng về tâm phụ tải. Tuy nhiên, vẫn còn những 
xã ở vùng sâu, vùng xa, lưới điện chưa bàn giao cho 
ngành Điện quản lý chỉ mới đầu tư lưới điện trung áp 
đến trung tâm xã, thôn và vẫn còn một vài xóm nhỏ 
nằm xa đường dây hạ áp thì lưới điện còn xuống cấp 
cần phải đầu tư. Riêng xã đảo Nhơn Châu của thành 
phố Quy Nhơn hiện nay chưa có điện lưới quốc gia 
và đang dùng điện Diesel, thời gian người dân dùng 
điện từ 3 - 4 giờ/ngày.

Lưới điện hạ áp nông thôn về cơ bản đảm bảo cung 
cấp điện được cho người dân, trong những năm qua, 
thực hiện chỉ đạo EVNCPC về tiếp nhận lưới điện hạ 
áp nông thôn tại các tổ chức dịch vụ điện và các hợp 
tác xã quản lý điện địa phương, PC Bình Định cũng đã 
chủ động phối hợp với Sở Công Thương, UBND các 
huyện và vận động các Hợp tác xã bàn giao lưới điện 
hiện có cho ngành Điện quản lý để phục vụ nhân dân 
được tốt hơn. Tính đến năm 2016, Công ty Điện lực 
Bình Định đã tiến hành tiếp nhận lưới điện của 95 xã 
với 135 tổ chức dịch vụ bán lẻ điện năng với quy mô 
khối lượng 23 km đường dây trung áp, 18.907 km đường 
dây hạ áp, 28 TBA với dung lượng 4.735 kVA và 218.638 
khách hàng.    

pV: Tháng 10/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc khi về công tác tại Bình Định đã giải quyết 
nguyện vọng của địa phương về Dự án cấp điện cho xã 

đảo Nhơn Châu (Cù Lao xanh) thuộc thành phố Quy 
Nhơn tỉnh Bình Định. Xin ông cho biết việc triển khai 
Dự án này có thuộc thẩm quyền của PC Bình Định và 
đã tiến triển như thế nào?

ông huỳnh ngọC Việt: Theo thông báo số 62/
TB-VPCP ngày 10/02/2018 của Văn phòng Chính phủ 
về ý kiến kết luận của Thủ tướng giải quyết kiến nghị 
của UBND tỉnh Bình Định đề nghị giao Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư Dự án kéo điện 
lưới quốc gia ra xã đảo Nhơn Châu. Hiện nay, Bộ Công 
Thương đã tổng hợp ý kiến của các Bộ ngành liên quan 
và UBND tỉnh Bình Định thống nhất trình Thủ tướng 
Chính phủ chính thức quyết định chuyển giao dự án 
này cho chủ đầu tư là EVN.

Dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ chính sách phát 
triển năng lượng và tiếp cận năng lượng bền vững 
tới khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo”. Sử dụng 
vốn ODA không hoàn lại do Liên minh Châu Âu tài 
trợ, phân bổ nguồn vốn trung hạn dự kiến bố trí 280 
tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương cho Dự án 
chuyển từ UBND tỉnh Bình Định sang EVN.

Như vậy dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo 
Nhơn Châu (Cù Lao xanh) vẫn đang chờ thủ tục chuyển 
giao chủ đầu tư trong khi cái đích hoàn thành dự án đề 
ra ban đầu là quý I/2019 đang đến gần.

pV: Xin cám ơn ông và chúc PC Bình Định hoàn 
thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật 
EVNCPC giao năm 2018.

VăN ThuậN (thực hiện)

PC Bình Định nâng cấp lưới điện hạ áp nông thôn
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Những năm gần đây, Công ty CP Thủy điện Thác Bà được đánh giá là doanh nghiệp hàng 
đầu trên địa bàn tỉnh vùng cao Yên Bái trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; đóng góp 
ngân sách nhà nước; đầu tư khoa học công nghệ; mở rộng các loại hình dịch vụ; đảm bảo trật 
tự an toàn an sinh xã hội; tham gia các hoạt động từ thiện vì cộng đồng…; Trong đó, một hoạt 
động nổi bật đã được ghi nhận đó là công tác xây dựng đời sống văn hóa doanh nghiệp, thiết 
thực góp phần phát triển Công ty theo hướng bền vững.

MAi hươNg

THuỷ ĐiệN THác Bà 

ĐiểM sáng về 
văn hóa doanh nghiệp

Xác định rõ vai trò, chức năng của nhà 
máy thủy điện đa mục tiêu: Phát điện, 
chống lũ, đảm bảo đủ nước cho sản xuất 
và sinh hoạt vùng hạ du và góp phần 

khai thác lòng hồ phục vụ du lịch, dịch vụ, nên những 
năm gần đây, Thủy điện Thác Bà liên tục hoàn thành 
toàn diện các nhiệm vụ chính trị đề ra, đặc biệt là năm 
2017 được đánh giá lần đầu tiên Công ty xác lập nhiều 
chỉ số mới trong hoạt động SXKD sau 47 năm hoạt 
động: Sản lượng điện sản xuất đạt 490,98 triệu kWh 
(tăng 38% so với kế hoạch đề ra và tăng 61% so với 
cùng kỳ năm 2016); nộp ngân sách trên 133 tỷ đồng và 
là doanh nghiệp hàng đầu về đóng góp nghĩa vụ thuế 
trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sáu tháng đầu năm 2018, 
Công ty đã thực hiện sản xuất được hơn 230 triệu kWh 
điện, vượt hơn 55 triệu kWh, tăng 31% so với cùng kỳ 
năm 2017.

Bên cạnh việc hoàn thành các nhiệm vụ sản xuất 
điện năng, đảm bảo lợi ích của doanh nghiệp và cổ 
đông, Thủy điện Thác Bà đã rất chú trọng xây dựng 
đời sống văn hóa doanh nghiệp. Những nội dung tưởng 
như to tát nhưng lại rất gần gũi với đời thường của 
người lao động, bởi quan điểm của Ban Lãnh đạo Công 
ty từ khi cổ phần hóa là công tác xây dựng đời sống 
văn hóa doanh nghiệp phải được thông suốt tới từng 
phòng ban, xưởng đội và tới từng người lao động. Văn 
hóa doanh nghiệp được cụ thể hóa từ đội ngũ lãnh đạo 
tới từng nhân viên, thông qua những quy tắc trong bộ 
tài liệu văn hóa doanh nghiệp của Công ty CP Thủy 
điện Thác Bà. 

Điều dễ nhận thấy được ở đây là, những nội dung 
về văn hóa doanh nghiệp được người lao động trong 
Công ty biến nó thành một việc hết sức bình thường 
trong cuộc sống hàng ngày. Họ tự hào với bộ trang 
phục công sở có gắn logo Thủy điện Thác Bà và biết 
phải tự làm gì để xây dựng thương hiệu ngày càng phát 
triển. Chính vì thế, ở Thủy điện Thác Bà không có khái 
niệm phân biệt người của Phòng ban hay Đội, xưởng, 
mà tất cả như một tập thể thống nhất, biết đoàn kết sẻ 
chia những khó khăn trong công việc, trong các hoạt 
động phong trào và cuộc sống sinh hoạt đời thường. 

Những người lao động trong Công ty không coi 
việc thực hiện văn hóa là điều kiện bắt buộc, mà ở họ 
thấy đó là việc phải làm, được làm, bởi họ nghĩ, muốn 
duy trì phát triển SXKD thì mọi người đều phải có ý 
thức: Coi tài sản máy móc thiết bị như chính tài sản 
của gia đình mình, phải thường xuyên kiểm tra, bảo 
dưỡng, sửa chữa, đảm bảo cho các tổ máy và thiết bị 
công nghệ vận hành ổn định. Họ không nghĩ cứ có 
ISO, hay 5S là mọi quy trình hoạt động trong cơ quan 
sẽ được thực hiện trôi chảy, mà quan trọng chính là tư 
duy, nhận thức của CBCNVC-LĐ hiểu được, nắm bắt 
được tinh thần đó để xây dựng cho cá nhân, đơn vị 
mình một tác phong làm việc bài bản, chuyên nghiệp, 
theo hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
bắt đầu ở nước ta.  

Văn hóa doanh nghiệp không phải là điều xa vời 
đối với mỗi người lao động của Thủy điện Thác Bà, 
bởi họ tự hào đây là cái nôi thủy điện đầu tiên ở nước 
ta. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, 
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biết bao thế hệ CBCNVC-LĐ trong Công ty đã gắn 
bó với mảnh đất vùng cao này, nơi đây là quê hương, 
nhà máy là gia đình của họ. Trong công sở, người lao 
động với thái độ làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, 
thì lúc hết giờ, ngày nghỉ, họ sống chan hòa, cởi mở, 
thả hết lòng mình qua từng lời ca, tiếng hát, những 
trận cầu thể thao cống hiến, mọi người vui như quên 
hết những áp lực miếng cơm, manh áo của cuộc sống 
đời thường.   

Người lao động của Thủy điện Thác Bà coi văn 
hóa doanh nghiệp như một việc làm rất đỗi bình dị, họ 
biết quan tâm sẻ chia với những người có hoàn cảnh 
khó khăn, những mảnh đời cơ nhỡ, biết nhớ ơn những 
người đã hy sinh cống hiến, không tiếc máu xương cho 
Tổ quốc trường sinh. Đặc biệt, chỉ mấy năm trước đây 
thôi, với sự đồng tâm nhất trí của tập thể lãnh đạo và 
người lao động trong Công ty, Thủy điện Thác Bà đã 
quyên góp hỗ trợ, xây dựng một ngôi trường hai tầng 
khang trang cho Trường THCS xã Yên Bình, huyện Yên 
Bình, tỉnh Yên Bái. Đồng thời, hoàn tất việc di rời, quy 
tập toàn bộ hài cốt của hơn 100 liệt sĩ, CBCNVC-NLĐ, 
những người đã hy sinh xương máu trong công cuộc 
xây dựng và phát triển Thủy điện Thác Bà vào Nghĩa 
trang riêng. Đây là việc làm vô cùng ý nghĩa, có tính 
giáo dục sâu sắc cho các thế hệ trẻ, thể hiện đạo lý: 
“Uống nước nhớ nguồn”, tiếng thơm vọng mãi, được 

chính quyền và nhân dân địa phương, cùng thân nhân 
các gia đình liệt sĩ ghi nhận.

Đến Thủy điện Thác Bà hôm nay, người ta không 
chỉ cảm nhận được một phong cách làm việc mẫu mực 
về sự nghiêm túc, thân thiện giữa người với người, sự 
đồng thuận hứng khởi từ lãnh đạo tới công nhân trong 
Công ty, mà còn cảm nhận được môi trường cảnh quan 
với bạt ngàn màu xanh và thật sự yên bình. Hàng chiều 
sau mỗi ngày làm việc, nơi có dòng sông Chảy hiền 
hòa, người lao động của Công ty cùng với bà con nơi 
đây lại nô nức hội tụ đắm mình dưới làn nước trong 
xanh mát lành, để cảm nhận không gian sơn thủy hữu 
tình mà không phải nơi nào cũng có được.    

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xét cho cùng 
chính là hướng tới phát triển hiệu quả, bền vững và để 
thực hiện được điều đó, Công ty CP Thủy điện Thác 
Bà vẫn đang phấn đấu không chỉ hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, trở thành điểm sáng, 
hội tụ và có sức lan tỏa, đóng góp tích cực vào sự phát 
triển chung của ngành Điện, mà trong tương lai còn 
biến nơi đây ngày càng trở lên xanh hơn, sạch, đẹp hơn, 
thân thiện với môi trường, phục vụ đắc lực cho người 
lao động trong Công ty và là một trong những doanh 
nghiệp góp phần xứng đáng giúp cho mảnh đất Yên 
Bình mãi mãi bình yên, trở thành địa chỉ “đáng sống” 
của người dân Yên Bái trong thời kỳ hội nhập

Trụ sở Công ty CP Thủy điện Thác Bà
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nhân tố quyết định đưa hbt 
Vươn xa

Những năm gần đây, ngành Cơ khí Điện lực Việt 
Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trong ứng dụng tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, mạnh dạn đầu tư thiết bị công nghệ 
tiên tiến, hiện đại phục vụ cho công tác quản lý sản 
xuất kinh doanh; quản trị điều hành doanh nghiệp, đặc 
biệt là chuyển từ tâm lý người bán, kẻ mua sang tâm 
lý là người phục vụ để làm tốt công tác dịch vụ khách 

hàng, coi “Khách hàng là sự tồn tại của doanh nghiệp” 
nên càng phải nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và 
lực lượng lao động.

Trong 10 năm qua, bên cạnh việc chú trọng đầu tư 
trang thiết bị hiện đại, HBT luôn đặc biệt coi trọng nhân 
tố con người, trong đó vai trò cán bộ chủ chốt là hết sức 
quan trọng và cần thiết. Hàng năm, những cán bộ cấp 
trung, cấp cao, đều được Công ty cho đi học tập, nâng cao 
kiến thức thông qua các lớp đào tạo ngắn hạn về quản lý.

Với mục tiêu trở thành một nhà sản xuất và phân phối máy biến áp, thiết bị điện hàng đầu 
Việt Nam, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm, mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh… thì công tác nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực luôn được Công ty CP Chế tạo Máy biến thế Hà Nội (HBT) xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong quá trình phát triển.

Như QuỳNh

Đội ngũ cán bộ HBT ngày càng hoàn thiện và được nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn

lao Động Chất lượng Cao 
Là NHâN Tố quyếT ĐịNH Đưa HBT VươN Xa
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Không chỉ vậy, xây dựng được một đội ngũ CBCNV 
có năng lực chuyên môn và tâm huyết với công việc từ 
các phòng, ban tới các đội, xưởng cũng được HBT rất 
quan tâm. Hiện tại, Công ty có gần 200 CBCNV, trong 
đó hầu hết đều có trình độ đại học, cao đẳng, trung 
cấp và công nhân kỹ thuật, tất cả được đào tạo tại các 
trường chuyên ngành điện hàng đầu ở nước ta. Đội ngũ 
này vẫn liên tục được đào tạo thông qua các khóa đào 
tạo ngắn hạn và đào tạo tại chỗ nhằm nâng cao trình 
độ chuyên môn kỹ thuật, nắm bắt công nghệ mới phục 
vụ sản xuất...

Để phát triển sản xuất kinh doanh, xây dựng 
Công ty trở thành một trong những doanh nghiệp 
hàng đầu về chế tạo máy biến áp chất lượng cao, đòi 
hỏi đội ngũ CBCNV phải hết sức nỗ lực cố gắng, tâm 
huyết, cũng như biết phát huy năng lực chuyên môn, 
tay nghề vững vàng mới có thể hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao. Triết lý này đã được người lao 
động nơi đây thấm nhuần. Đến HBT có thể dễ dàng 
thấy ngay không khí làm việc nghiêm túc, kỷ cương, 
văn minh và hiệu quả, bởi họ có chuyên môn, được 
sống và làm việc trong môi trường hết sức khoa học, 
thân thiện và quan trọng hơn, các chế độ chính sách 
đãi ngộ, khuyến khích người lao động được quan 
tâm chu đáo. 

Công ty cũng đặc biệt quan tâm xây dựng thương 
hiệu HBT đặc trưng và có bản sắc riêng, trong đó đã và 
đang triển khai công tác văn hoá doanh nghiệp trong 
toàn Công ty như xây dựng bộ quy tắc ứng xử, xây 
dựng văn hoá giao tiếp văn minh lịch sự; trang bị trang 
phục công sở, cải thiện môi trường làm việc… Nhờ đó, 
CBCNV trong đơn vị đều thực sự đoàn kết, yên tâm 
gắn bó, hoàn thành các nhiệm vụ được giao vì sự phát 
triển chung của Công ty.

Vững Vàng tuổi lên 10
Tháng 3/2018, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 

Hà Nội vừa kỷ niệm tròn 10 năm thành lập. Ở độ tuổi 
lên 10, HBT đã có một nền tảng cơ sở vững chắc, đội 
ngũ cán bộ quản lý giỏi, kỹ sư có trình độ cao với 
chuyên môn tốt, cùng đội ngũ công nhân lành nghề, 
giàu kinh nghiệm. 

Với năng lực và kinh nghiệm của mình, HBT đã thực 
hiện thành công nhiều công trình điện có yêu cầu kỹ 
thuật khắt khe; Chế tạo hàng chục ngàn máy biến thế 
1 pha, 3 pha cho nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, 
doanh nghiệp, nhất là các đơn vị trong ngành Điện, 
được khách hàng tin tưởng, đánh giá cao; Thị trường 

của HBT không chỉ phủ khắp cả nước với nhiều khách 
hàng lớn như Tổng công ty Điện lực miền Bắc, Tổng 
công ty Điện lực Hà Nội, Tổng công ty Điện lực miền 
Trung và các đơn vị thành viên, Tổng công ty Điện lực 
miền Nam… mà còn được mở rộng ra các nước khu vực 
Đông Nam Á như Lào, Campuchia và Myanma; Doanh 
thu năm sau luôn cao hơn năm trước… qua đó, làm tốt 
nghĩa vụ với địa phương, các hoạt động xã hội, đóng 
góp vào sự phát triển chung của ngành Điện. 

Có thể khẳng định, thành quả của 10 năm qua là 
sự nỗ lực cao độ của tập thể CBCNV toàn Công ty. 
Với những gì đã đạt được, tin tưởng rằng đây sẽ là nền 
tảng vững chắc để HBT phát huy tốt hơn nữa trong 
giai đoạn tới, tiếp tục giữ vững uy tín, vị thế của mình, 
xứng đáng với niềm tin mà các đối tác, khách hàng đã 
dành cho

CBCNV Công ty liên tục được đào tạo tập huấn nâng cao 
trình độ

Lực lượng lao động ngày càng chuyên nghiệp



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30

Đồng hành cùng doanh nghiệp

Vừa qua, huấn luyện viên (HLV) đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam Park Hang Seo 
và trợ lý Lee Young Jin đã đến thăm và đặt may sản phẩm Veston May 10. Bà Nguyễn Thị 
Thanh Huyền - Tổng giám đốc Tổng công ty May 10 (May 10) rất vui được đón tiếp đoàn 
đến thăm.

hải Lê

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cho biết, bà  
rất quý trọng những điều mà huấn luyện 
viên Park đã mang lại cho bóng đá Việt 
Nam. Kết quả Huy chương Bạc của đội 

tuyển U23 Việt Nam đã làm trào dâng tình cảm mến 
mộ của người dân Việt Nam nói chung và CBCNV 
May 10 nói riêng với bóng đá Việt Nam. Thành công 
ban đầu của đội tuyển U23 Việt Nam mang lại sự tin 

tưởng của người dân Việt vào thế hệ trẻ của bóng đá 
nước nhà.

Sau khi tìm hiểu các hoạt động của May 10, 
xem những bức ảnh tập thể CBCNV May 10 tại Hà 
Nội chụp nhân dịp 70 năm May 10 và biết về câu 
chuyện chào cờ vào sáng thứ hai hàng tuần, HLV  
Park Hang Seo đánh giá cao những hoạt động của 
Tổng công ty và tin tưởng rằng, “một công ty yêu 

Lãnh đạo May 10 chụp ảnh lưu niệm với HLV Park Hang Seo và trợ lý Lee Young Jin

HuấN LuyệN ViêN park HaNg sEo 
Đến thăM May 10
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nước, có tinh thần tự hào dân tộc cao như May 
10 sẽ không ngừng phát triển và thành công trong 
tương lai”.

Sau khi đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đoạt Huy 
chương Bạc châu Á, Tổng công ty May 10 đã tặng 
thưởng mỗi thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam 
2 bộ Veston cao cấp. Ấn tượng với sản phẩm May 10 
tặng, bởi khi mặc bộ trang phục này, HLV Park luôn 
nhận được lời khen ngợi của bạn bè và người hâm mộ. 
Vì lẽ đó, HLV và trợ lý đã đến thăm nơi sản xuất ra 
những sản phẩm làm đẹp cho mình. Tại các xưởng sản 
xuất Veston, Sơ mi của May 10, HLV Park luôn nhận 
được sự chào đón nồng nhiệt của CBCNV, nhiều bạn 
đã xin chữ ký, vỗ tay chào mừng khi ông đến, nhiều 
người muốn được chụp ảnh cùng ông. Tất cả đều được 
ông vui vẻ chấp thuận.

Tại Trung tâm Thời trang May 10 Centurion Group, 
HLV Park ấn tượng đặc biệt với những phần quà tặng 
mà May 10 dành cho ông. Đó là những chiếc cà vạt, là 
chiếc túi in hình HLV Park và phu nhân, là tấm lòng 
của CBCNV May 10 với mình.

Có thể khẳng định, với những sản phẩm đẳng cấp, 
phù hợp với các doanh nhân, HLV, vận động viên thể 
thao... May 10 luôn mang lại vẻ đẹp cho người tiêu 
dùng nói chung và vị HLV Park Hang Seo nói riêng. 
Đây là kỷ niệm đẹp mà ông Park Hang Seo sẽ nhớ mãi 
khi đến thăm May 10

Ông Park Hang Seo và trợ lý tham quan dây chuyền sản xuất của May 10.

Huấn luyện viên Park Hang Seo thăm Tổng công ty May 10
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ThANh hải

trần viết trung
NHâN ViêN pHòNg cơ ĐiệN may 10

NHậN giải THưởNg NguyễN Đức cảNH 2018

Tối 26/7/2018, tại Cung Văn hóa Hữu nghị 
Việt - Xô, Tổng Liên đoàn Lao động 
Việt Nam (TLĐLĐVN) tổ chức trao Giải 
thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 năm 

2018 cho 70 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao 
động sản xuất. Tới dự lễ trao giải các ông Trần Quốc 
Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị (UVBCT), Thường trực 
Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nguyễn Văn Bình - Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương; Nguyễn Văn Hùng - Phó Trưởng 
Ban Dân vận Trung ương; Bà Bùi Thị Thanh - Phó Chủ 
tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
Trung tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục 
Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Bà Nguyễn 
Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã 
hội; Ông Bùi Văn Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, 
Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

“Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh” là phần thưởng 
cao quý của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được 

xét, trao tặng 5 năm một lần cho công nhân, lao động 
trực tiếp sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành 
phần kinh tế có thành tích xuất sắc tiêu biểu nhất trong 
lao động sản xuất; Có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật; 
Tích cực đào tạo, kèm cặp, bồi dưỡng, giúp đỡ đồng 
nghiệp nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp 
vụ. Giải thưởng lần thứ nhất năm 2008 tôn vinh 100 cá 
nhân. Giải thưởng lần thứ hai năm 2013 tôn vinh 139 cá 
nhân. Giải thưởng lần thứ ba năm 2018 tôn vinh 70 cá 
nhân, trong đó có Anh Trần Viết Trung - nhân viên Kỹ 
thuật Phòng Cơ điện của Tổng công ty May 10 (May 10) 
đã vinh dự nhận được giải thưởng này. Trong tổng số 70 
cá nhân được nhận “Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh”, 
Tổng LĐLĐ Việt Nam đã lựa chọn được 30 cá nhân 
xuất sắc đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Ông Trần Quốc Vượng - UVBCT, Thường trực 
Ban Bí đánh giá: “Các công nhân lao động lần này 
được trao giải thưởng tuy khác nhau về hoàn cảnh, về 
những công việc cụ thể hàng ngày, về những nỗ lực 

Ông Trần Quốc Vượng và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao Bằng khen cho anh Trần Viết Trung
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và những khó khăn mà các anh, chị em phải vượt qua, 
nhưng họ đều có điểm chung là những người miệt mài 
hăng say trong lao động; Không ngừng nâng cao trình 
độ về mọi mặt để tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, công nghệ mới, phát huy sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật trong sản xuất đem lại giá trị làm lợi kinh 
tế cao. Đồng thời luôn quan tâm, chăm lo, bồi dưỡng, 
kèm cặp, truyền thụ kinh nghiệm quý báu được tích lũy 
cho công nhân lao động trẻ”. Tôi mong muốn các anh, 
chị, em được nhận giải thưởng tiếp tục phát huy nhiệt 
huyết và sự năng động, sáng tạo trong lao động, tạo ra 
nhiều sáng kiến, sáng tạo có hiệu quả thiết thực làm lợi 
cho doanh nghiệp, cho đất nước...”

Ông Trần Quốc Vượng chỉ đạo các doanh nghiệp 
cần thực hiện trong thời gian tới. Ông nhấn mạnh: 
“Các doanh nghiệp cần tập trung đào tạo, nâng cao 
hơn nữa đội ngũ công nhân lao động, kết hợp nhuần 
nhuyễn phong trào lao động giỏi và lao động sáng tạo 
để mỗi công nhân thật sự giỏi nghề, thạo việc, gương 
mẫu về đạo đức, lối sống để ngày càng có nhiều hơn 
nữa các cá nhân đạt giải thưởng. Các cấp cần làm tốt 
công tác tuyên truyền giáo dục, nêu gương, nhân rộng 
điển hình, kịp thời tuyên dương, khen thưởng, đổi mới 
và nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước...”.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết “Giải 
thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ 3 đã được xét chọn kỹ 
lưỡng từ cấp cơ sở, tiêu chí xét chọn lần này cao hơn 2 
lần trước, trong đó nhấn mạnh vào tiêu chí sáng kiến, giải 
pháp kỹ thuật mang lại giá trị kinh tế cao. Giải thưởng 
được trao cho 52 công nhân lao động, 18 kĩ sư trực tiếp 
sản xuất, 04 cá nhân được tôn vinh là nữ. Tổng số đề 

tài, sáng kiến, giải pháp kỹ thuật của các cá nhân là 781, 
trong đó có 30 đề tài, 750 sáng kiến có giá trị làm lợi hàng 
chục ngàn tỷ đồng. 70 cá nhân đã đào tạo, kèm cặp tay 
nghề cho 8220 người”. Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam 
“trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 
các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, cấp ủy, chính 
quyền các cấp đã tạo điều kiện để các cấp công đoàn 
phát hiện, xây dựng và bồi dưỡng những công nhân tiêu 
biểu, xuất sắc xứng đáng để nhận giải thưởng lần này”.

Anh Trần Viết Trung - nhân viên Kỹ thuật Phòng 
Cơ điện May 10 rất vinh dự nhận được giải thưởng cao 
quí này. Trong 5 năm qua, anh cùng các đồng nghiệp 
đã nghiên cứu cho ra đời đề tài cải tạo và nâng cấp hệ 
thống máy ép phom từ việc điều khiển bằng hệ thống 
Relay (Rơ-le) sang bộ lập trình bằng công nghệ tự động 
hóa (PLC). Sáng kiến này đã đáp ứng yêu cầu về vận 
hành đơn giản, ngôn ngữ dễ đọc, dễ thay thế phụ tùng, 
giúp tiết kiệm chi phí đầu tư, nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm ngành May và 8 sáng kiến khác 
với giá trị làm lợi gần 10 tỷ đồng. Ngoài ra, anh cũng đã 
đào tạo, kèm cặp tay nghề cho 15 thợ sửa máy các đơn 
vị sản xuất giúp họ vững tay nghề phục vụ sản xuất tốt 
hơn. Là Ủy viên BCH Công đoàn Phòng Cơ điện, anh 
Trung không chỉ gương mẫu mà còn đi đầu trong các 
hoạt động của phòng từ việc quan tâm đến hoàn cảnh 
anh em, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn đến việc 
góp ý với đồng nghiệp trong cung cách làm việc tạo 
nên 1 tập thể đoàn kết tất cả vì mục tiêu chung.

Anh Trần Viết Trung là bông hoa đẹp đang được 
lan tỏa không chỉ vườn hoa của May 10 mà còn của 
cả nước

Anh Trần Viết Trung (hàng đầu tiên, đứng thứ 5 từ trái qua 
phải) nhận Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh năm 2018

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng chúc 
mừng người lao động May 10 nhận được giải thưởng 
Nguyễn Đức Cảnh
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hà đăNg

haBECo

ngượC dòng lịCh sử
Tiền thân của Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước 

giải khát Hà Nội (HABECO - Bia Hà Nội) là Nhà máy 
Bia Hommel, được thành lập từ năm 1890. Sau nhiều 
thăng trầm, biến đổi cùng lịch sử đất nước, năm 1957, 
Nhà máy Bia Hommel được Chính phủ tiếp quản, khôi 
phục và được đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội. Ngày 
15/8/1958, sản phẩm bia chai Trúc Bạch - “đứa con đầu 
lòng” của Nhà máy đã ra đời, đánh dấu bước ngoặt lịch 
sử của Bia Hà Nội và cũng là ngày truyền thống của 
Tổng công ty cho đến hôm nay.

 Bia Hà Nội đã trải qua nhiều dấu mốc phát triển với 
sản lượng sản xuất, tiêu thụ các loại sản phẩm ngày một 
tăng cao, từ 15 triệu lít/năm vào những năm 1960 đến nay 

là gần 900 triệu lít/năm. Các sản phẩm của Bia Hà Nội 
luôn được đông đảo người tiêu dùng yêu thích, từ chỗ 
phải xếp hàng mua bia hoặc phân phối sản phẩm đến các 

60 năM HàNH TrìNH, Tự Hào mộT 
THươNg Hiệu quốc gia

Tổng công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) là một trong những 
thương hiệu hàng đầu trong ngành Đồ uống Việt Nam với bề dày 60 năm khôi phục, xây 
dựng và phát triển. Cho đến nay, HABECO đã đi qua một chặng đường dài với không ít 
khó khăn, thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào khi là một Thương hiệu Quốc gia, góp phần 
không nhỏ vào công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Trình chiếu nhận diện mới bia Trúc Bạch

Dây chuyền sản xuất bia hiện đại của HABECO
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cơ quan, xí nghiệp, đến nay sản phẩm bia đã thỏa mãn 
nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Đặc biệt, chất lượng 
sản phẩm ngày càng được nâng lên, chủng loại sản phẩm 
cũng đa dạng và phong phú hơn. Hiện nay, Bia Hà Nội 
đã có thêm nhiều sản phẩm và chủng loại sản phẩm như: 
Bia lon Trúc Bạch 330ml; bia chai Trúc Bạch; bia lon Hà 
Nội 330ml; bia chai Hà Nội 450ml; bia Hanoi Premium; 
bia hơi Hà Nội;… Tất cả các sản phẩm này đã trở thành 
thức uống quen thuộc không chỉ người Hà Nội, người 
Việt Nam mà khách nước ngoài cũng rất ưa thích mỗi 
khi đến Thủ đô.

tập trung đầu tư tăng sản 
lượng, Chất lượng 

Có được những kết quả trên đây là nhờ Ban lãnh đạo 
HABECO luôn quan tâm đến công tác đổi mới quản lý, 
đổi mới thiết bị công nghệ, mạnh dạn đưa tiến bộ khoa 
học kỹ thuật vào sản xuất. Đặc biệt là tập trung đầu tư 
phát triển sản xuất để tăng sản lượng và đa dang hóa sản 
phẩm. Đồng thời, không ngừng mở rộng thị trường để 
phục vụ nhu cầu ngày càng cao của đông đảo người tiêu 
dùng. Minh chứng là Doanh nghiệp đã xây dựng Nhà 
máy Bia Hà Nội - Mê Linh công suất 200 triệu lít/năm đi 
vào hoạt động năm 2009. Từ ngày đi vào hoạt động, Nhà 
máy Bia Hà Nội - Mê Linh đóng vai trò là đơn vị sản xuất 
chủ lực của Tổng Công ty. Tại đây, tất cả sản phẩm đều 
được sản xuất trên các thiết bị hiện đại và công nghệ tiên 
tiến ngang tầm thế giới nên sản phẩm sản xuất ra luôn 
đạt chất lượng cao, giá thành hợp lý. HABECO tiếp tục 
đầu tư giai đoạn 2 lắp thêm một dây chuyền chiết lon 
có công suất 60 nghìn lon/giờ để đáp ứng nhu cầu của 
người tiêu dùng. Sản phẩm của HABECO luôn tuân thủ 
nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng, an toàn thực 
phẩm, vệ sinh môi trường theo tiêu chuẩn quốc tế: ISO: 
9000; 14000; 22000; HACCP,… Không những thế, HABE-
CO còn 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. Song song với 
việc tăng sản lượng và chất lượng, HABECO đã nhanh 
chóng phát triển mạng lưới tiêu thụ, với hàng nghìn đại 
lý tại hầu khắp các tỉnh thành trên cả nước. Ngoài ra, 
các sản phẩm mang thương hiệu Bia Hà Nội còn được 
xuất khẩu sang thị trường Anh; Pháp; Đức; Nhật Bản; 
Hàn Quốc; Đài Loan, Liên bang Nga; Hoa Kỳ; Úc…

 Vươn tới tương lai
Những thành quả ấy, những truyền thống ấy được 

lớp lớp CBCNV kế cận tích cực phát huy. Ông Ngô Quế 
Lâm - Tổng giám đốc HABECO nhấn mạnh: “Tháng 
4/2018, HABECO đã khánh thành và gắn biển công trình 
“Dự án nghiên cứu và phát triển sản phẩm” tại Viện Kỹ 
thuật Bia - Rượu - Nước giải khát. Bên cạnh ý nghĩa về 
mặt ứng dụng khoa học công nghệ vào nghiên cứu và 
phát triển các dòng sản phẩm của HABECO, công trình 
còn đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Đồ 
uống. Dự án này mở ra tiềm năng hợp tác quốc tế và đào 

tạo chuyên ngành, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
sản xuất, không chỉ tại HABECO mà còn có thể cho các 
doanh nghiệp khác trong ngành. Việc đầu tư phát triển 
hệ thống nghiên cứu và phát triển sản phẩm thể hiện 
quyết tâm của HABECO, luôn chú trọng tới ứng dụng 
công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, không 
ngừng cho ra đời những sản phẩm vượt bậc, nhằm nâng 
cao vị thế cạnh tranh, chắp cánh cho Thương hiệu quốc 
gia Bia Hà Nội ngày một vươn xa trên trường quốc tế…”.

Đánh giá cao những kết quả mà HABECO đã đạt 
được trong hành trình 60 năm qua, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Cao Quốc Hưng khẳng định: “HABECO là một 
đơn vị đã có đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của 
ngành Công Thương. Thời gian qua, Doanh nghiệp đã 
phát triển lớn mạnh và trở thành một trong những doanh 
nghiệp hàng đầu trong ngành Đồ uống của Việt Nam. 
Chặng đường 60 năm phát triển, dù gặp nhiều khó khăn 
thách thức, nhưng HABECO luôn nỗ lực thực hiện tốt 
công tác tiết kiệm, giảm chi phí, giữ giá thành sản phẩm 
ở mức hợp lý, góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm 
phát, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. 
Các sản phẩm mang thương hiệu của HABECO luôn 
được đánh giá là một trong những thương hiệu mạnh và 
đã xây dựng được chỗ đứng vững chắc trong lòng người 
tiêu dùng”. Đồng thời chỉ đạo: “Trong những năm tới, 
trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển ngành Rượu 
- Bia - Nước giải khát nói chung, đề nghị HABECO tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu với các giải pháp 
phù hợp, hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra. 
Bên cạnh đó, HABECO cần tiếp tục đẩy mạnh cải tiến, 
nâng cao hiệu quả quản lý, quản trị điều hành, tổ chức 
sản xuất, tích cực áp dụng KHKT và cải tiến hơn nữa 
chất lượng sản phẩm, ngày một mở rộng thị trường với 
nhiều sản phẩm mới, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và 
nhu cầu của xã hội…”.

Với truyền thống lâu đời, các thế hệ HABECO hôm 
nay vô cùng tự hào khi là lớp người đáp đền, tiếp nối, 
gắn kết chất men thời gian tới tương lai, để bảo vệ và 
phát triển thương hiệu Bia Hà Nội - thương hiệu đã trở 
thành một phần lịch sử của mảnh đất Thăng Long ngàn 
năm văn hiến và xây dựng HABECO là một Tổng Công 
ty năng động, vững mạnh, trở thành doanh nghiệp dẫn 
đầu trong ngành Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam 
và khu vực, mang đến cho khách hàng sự hài lòng về 
các sản phẩm chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo

Những dấu mốc sản lượng của HABECO
- Năm 1960: sản xuất 15 triệu lít/năm
- Năm 1983: sản xuất 30 triệu lít/năm
- Năm 1993: sản xuất 50 triệu lít/năm
- Năm 2003 - 2007: sản xuất 100 triệu lít/năm (Nhà máy 
Bia Hà Nội tại Hoàng Hoa Thám)
- Năm 2009: Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh đi vào hoạt 
động với công suất 200 triệu lít/năm
- Hiện nay: Năng lực sản xuất đã đạt gần 900 triệu lít/năm
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NguyễN hoàNg

Chung Một ĐaM Mê

Bia hơi Hà Nội

Vừa hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Tân 
Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh (TP.
HCM), mọi người còn đang chăm chú 
tìm hành lý của mình trên băng chuyền, 

ngước lên Minh bắt gặp ánh mắt thân thiện của người 
đàn ông trạc 50 tuổi, tóc hơi dài kiểu nghệ sỹ đang dõi 
theo mình.

- Minh! Cậu cũng vào TP. HCM à?

Minh chưa kịp nhận ra ai thì người khách đã tự 
giới thiệu:

- “Thiện đây! Minh không nhận ra à. Mà cũng phải, 
đã một phần tư thế kỷ rồi chúng mình mới gặp lại 
nhau. Cậu còn nhớ tốp ca nam của lớp mình được giải 
Ba hôm liên hoan tiết mục văn nghệ của trường, rồi cả 
bọn kéo nhau ra xả láng bia hơi Hà Nội ở Nhà hàng 
gần Lăng Bác không?

Minh reo lên: “Trời ơi, Thiện ga lăng". Nghe nói 
cậu đi du học ở Mỹ rồi ở lại công tác luôn phải không?

- Thiện: Đúng rồi!

Minh: Mình ấn tượng nhất cái tên “Thiện ga lăng” 
của cậu đấy!

Chả là khi còn học phổ thông, Thiện lúc nào cũng quan 
tâm và nhiệt tình với bạn bè, chẳng chút bon chen, nhất là 
đối với các bạn nữ nên mới có biệt danh “Thiện ga lăng...”. 
Rồi hai bạn ôm chặt lấy nhau trong niềm vui khôn xiết.

Minh: Từ ngày ra trường, cậu đi Mỹ, tớ cứ tưởng 
không bao giờ gặp lại được nhau, thế mà hôm nay cơn 
gió nào đưa chúng ta đến với nhau. 

- Thiện: Đúng là quả đất tròn. Tuyệt quá! Mình 
không nghĩ lần này về công tác ở quê nhà lại gặp được 
nhau tại TP.HCM.

Ông Dương Trung Quốc và bạn bè bên cốc bia hơi Hà Nội
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- Thiện: Thôi nào, lấy hành lý rồi chúng ta cùng 
bắt taxi đi vào Thành phố. À, mà bây giờ cùng gần đến 
bữa rồi, chúng ta kiếm gì ăn đã. Cậu có biết gần đây có 
quán nào bán bia hơi Hà Nội không? Tớ thèm lắm rồi!

Minh: Yên tâm đi anh bạn. Việc này để tớ lo. Minh 
gọi taxi đưa Thiện đến nhà hàng Bắc Việt ngay khu vực 
gần Sân bay Tân Sơn Nhất - địa điểm bán bia hơi Hà 
Nội. Vừa đến nhà hàng nhìn thấy cốc bia vàng óng, phía 
trên phủ một lớp bọt trắng li ti dầy đến 1 cm (nhân viên 
đang rót bia cho khách), mắt Thiện đã sáng lên. 

- Tuyệt vời! Không ngờ ở đây cũng có bia hơi Hà 
Nội. Thiện thốt lên.

Minh: Thời công nghệ số, cái gì mà chẳng có. TP. 
HCM có bia hơi Hà Nội cũng như Hà Nội có bia Sài 
Gòn, vấn đề là chúng mình thích loại gì thôi.

- Thiện: Lâu nay bọn cậu có tụ tập ở Hà Nội không?

 Minh: Có chứ! Vài tuần lại có một chầu bia hơi Hà 
Nội, nhưng không phải ở quán gần Lăng Bác mà trên 
phố cổ (thiên đường bia hay còn gọi là ngã tư quốc tế) 
uống mới khoái vì ở đó không phân biệt “Tây - Ta" mà 
mọi người đều có niềm đam mê chung là thích bia hơi 
Hà Nội. Vừa uống bia, vừa ngắm phố phường Hà Nội 
về đêm, ngắm những ánh đèn nhiều sắc màu, lung linh 
huyền ảo in bóng xuống Hồ Gươm, khiến quang cảnh 
nơi đây thật kỳ ảo. Hấp dẫn nhất vẫn là ngắm các cô 
gái đẹp xúng xính trong tà áo dài thướt tha đang thả bộ 
qua những con phố nhỏ thật lãng mạn.

- Thiện reo lên, thế thì hay quá! Mấy hôm nữa về 
Hà Nội cậu nhớ gọi nhóm bạn đội văn nghệ hồi xưa ra 
đó xả láng nhé!

Minh: Chuyện nhỏ mà. Cậu cứ thu xếp công việc 
đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở Hà Nội. Còn bây giờ hãy 
nâng cốc chúc mừng ngày gặp hội ngộ đã.

- Thiện: Nào 100%. Hai bạn cùng nhau nâng cốc.

Làm một hơi hết cốc bia. Thiện cảm nhận khi uống 
vào cuống họng vẫn để lại cảm giác mát lạnh, có mùi 
thơm của gạo, mạch và phảng phất mùi hoa bia thật 
khó tả. Thiện bảo, lâu lắm rồi mình mới được thả mình 
trong không khí thật đầm ấm tại quê nhà với bia hơi 
Hà Nội ngon như thế này. Vài hôm nữa vào thành phố 
có cửa hàng nào bán bia Hà Nội giới thiệu cho tớ để 
tớ mời nhóm bạn nước ngoài và khoe đặc sản của Việt 
Nam nữa chứ!

Minh: Trong TP. HCM có nhiều nơi bán: Quận 
Nhất, quận 3, quận 7... đều có nhà hàng bán bia hơi Hà 
Nội, thậm chí, cậu ra Vũng Tàu cũng có nữa.

- Thiện: Thế thì tuyệt vời rồi!

Hai bạn lại tiếp tục uống bia lai rai với những món 

ăn dân dã như lạc luộc, ốc luộc, nem chua, mực nướng, 
đậu phụ lướt ván... trong không gian sôi động của mùa 
hè tại TP.HCM, càng làm cho Thiện nhớ Hà Nội, nhớ 
bạn bè da diết. Những kỷ niệm với bạn bè lúc chia tay 
tại một nhà hàng bia hơi Hà Nội lại ùa về càng thôi thúc 
Thiện nhanh chóng xong công việc để bay ra Hà Nội.

- Thiện: Uống bia hơi Hà Nội với các món ăn dân 
dã như thế này, mình thấy khoái hơn nhiều so với ăn 
trong khách sạn 5 sao, dù món ngon thế nào nhưng 
thiếu bia hơi Hà Nội cũng kém hấp dẫn Minh ạ.

Minh: Dĩ nhiên rồi!

 Minh liếc nhìn đồng hồ thấy đã điểm 13g 15 phút, 
sắp đến giờ hẹn với đối tác, vội nhắc Thiện, chúng ta 
vào thành phố thôi và sẽ hẹn nhau ở Hà Nội.

Hai bạn tạm chia tay nhau, người đi quận 3 người về 
quận 7. Thiện gọi với Minh: “Nhớ về Hà Nội rủ bạn và 
đưa tớ tới thiên đường bia để uống bia hơi Hà Nội nhé...”.

Minh: Nhất định rồi. Tạm biệt Thiện, hẹn gặp lại

Các thực khách thích thú với bia hơi Hà Nội

Chung một đam mê bia hơi Hà Nội
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Một chiều hè nắng nóng, lâu ngày không gặp, nhóm bạn học cũ chúng tôi hẹn tụ họp tại 
một quán bia hơi Hà Nội ở quận Thanh Xuân (Hà Nội). Giờ tan tầm, nên quán đông nghịt 
khách, chủ yếu là thanh niên và trung niên. Trong đó, có hai bác là cựu chiến binh nom vẫn 
còn phong độ, ngồi ngay gần lối đi. Chúng tôi mời hai bác ghép bàn ngồi chung. Đó là bác 
Sơn và bác Quốc. Nhờ đó, mà những câu chuyện về bia hơi xưa nay được hai bác kể nghe 
thật thú vị…

NAM hà

Sau đôi tuần bia mát lạnh, nói cười rôm rả, 
bác Sơn kể, ngày ấy - thời còn bao cấp, 
người Hà Nội đã quen việc xếp hàng mua 
bia hơi Hà Nội. Vì thích và mê bia hơi Hà 

Nội, mọi người rồng rắn xếp hàng dài cả trăm mét 
để chờ được phát một cái tích-kê bằng một miếng 
sắt nhỏ có dập nổi chữ viết tắt: “MDQD” - Mậu dịch 
quốc doanh. Hồi đó, bia chỉ bán ba hào/cốc, nhưng 
muốn có 01 cốc bia lại phải mua kèm đĩa lạc luộc 

hay vài điếu thuốc lá. Một “tiền gà ba tiền thóc”, 
nhưng mua được bia vẫn cảm thấy sung sướng. Nhiều 
khi, xếp hàng đến lượt mình rồi, mồ hôi, mồ kê nhễ 
nhại, chị bán bia cất giọng ráo hoảnh, khô khốc: “Hết 
bia!”. Thế là xếp hàng công toi, tiu nghỉu ra về mà 
cảm thấy ấm ức... 

Một thời, các quán bia ở Nguyễn Biểu, Cầu Giấy, 
Thủy Tạ, Mơ, Vọng, Hàng Bài... bao giờ cũng đông 
khách. Đặc biệt, bên ngoài cửa hàng bán bia ở Cổ 

Một chiều hè
với Bia hơi hà nội

Bia hơi Hà Nội giờ đây luôn được phục vụ đầy đủ, chu đáoBia hơi Hà Nội giờ đây luôn được phục vụ đầy đủ, chu đáo
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Tân (nay là khu vực Công an phường Tràng Tiền), có 
hàng bán ốc luộc, đậu rán chấm mắm tôm, nộm, mực 
nướng, bánh đa nhắm với bia hơi thật đã. Dân uống 
bia có thơ vui rằng: "Nộm Thừa, đậu Thiếu, ốc Phân. 
Vắng ba bà ấy Cổ Tân rất buồn". Nộm Thừa là bà 
bán nộm tên Thừa. Đậu Thiếu là bà bán đậu rán chấm 
mắm tôm tên Thiếu và ốc Phân là bà Phân bán ốc. Khi 
cửa hàng mậu dịch hết bia mới là lúc các bà, các cô 
phe lôi bia ra bán. Ai cũng biết bia do nhân viên cửa 
hàng tuồn ra, nhưng chẳng ai tố họ. Mà chẳng riêng 
bán cho phe, khối người có chức quyền cũng mua 
cửa hậu hàng can. Chỉ có người lao động là phải chen 
chân xếp hàng... 

Bác Quốc nhớ lại: “Chúng tôi còn nhớ, vào năm 
1974, Bách hóa Quán Thánh bán đầu sư tử cho trẻ 
em vui chơi Trung Thu nhưng bán không hết đã kết 
hợp với quầy Bia Nguyễn Biểu tiêu thụ nốt đầu sư 
tử ế. Cứ mua 4 cốc kèm một đầu sư tử loại nhỏ, 6 
cốc kèm đầu sư tử loại lớn. Thời đó, chẳng ai cho 
đó là độc quyền, chỉ mong cửa hàng bán càng nhiều 
càng tốt nên dù “ép” thế nào cũng được, miễn là có 
bia uống. Lúc ấy, quán bia giống như nơi sản xuất 
đồ chơi, biết bao là đầu sư tử. Đặc biệt, bên ngoài 
quán bia, có bà cụ bán vó bò chấm tương rất ngon, 
nhất là nhắm với bia hơi Hà Nội thì càng tuyệt vời 
hơn .Cái dư vị bia hơi hấp dẫn lúc ấy chúng tôi vẫn 
còn nhớ mãi…”.

Nếu như thời bao cấp, bia hơi Hà Nội quả là một 
thời “người khôn của hiếm” thì bây giờ, bia hơi Hà 
Nội đã được Công ty CP Thương mại Bia Hà Nội 
(HABECO  TRADING) cung cấp đầy đủ tới tận nơi, 
đáp ứng mọi nhu cầu. Đặc biệt, cơ chế xin cho sớm 
được xóa bỏ nên các nhà hàng bia hơi cũng đã “thả 
phanh” phục vụ thực khách. Dân nhậu vào uống bia 
ở các địa chỉ bia hơi Hà Nội được các chị em phục vụ 
tươi cười đón tiếp, chào mời nhiệt tình “thượng đế” 
đến mát cả lòng… 

Đặc biệt, từ 2007 trở lại đây, mọi chuyện đã hoàn 
toàn thay đổi, quý khách có thể dễ dàng tìm kiếm 
được những địa chỉ bán bia hơi Hà Nội tin cậy, đảm 
bảo chất lượng và dịch vụ chu đáo tại bất cứ đâu 
trên địa bàn Hà Nội, thậm chí là ở cả nhiều địa chỉ 
tại các tỉnh thành phía bắc, TP. Hồ Chí Minh, Vũng 
Tàu... Ngay từ khi mới thành lập, HABECO TRAD-
ING đã xác định mục tiêu xây dựng thương hiệu bia 
hơi Hà Nội trở thành thương hiệu hàng đầu Thủ đô 
và cả nước. Do đó, Công ty đã đáp ứng tối đa nhu 
cầu của thị trường tại mọi thời điểm trong năm. Vào 
những thời điểm cao điểm mùa hè, hệ thống sản xuất 

và phân phối hàng hóa, vận tải, chăm sóc thị trường 
chạy liên tục ngày đêm không ngừng nghỉ, nhằm đáp 
ứng cao nhất nhu cầu tiêu dùng. Hiện nay, có nhiều 
bạn trẻ kinh doanh bia, nghĩ cả cách tiêu thụ, phục 
vụ bia hơi tại nhà bằng việc “ship” hàng qua các 
trang thông tin điện tử fanpage, trang facebook cá 
nhân…  

Ngày nay, khi thị trường đã xuất hiện đủ loại bia 
tươi, bia chai, bia hơi các loại… thì bia hơi Hà Nội vẫn 
giữ cho mình được nét riêng. Với màu sắc vàng ươm 
như sắc nắng, bọt sủi đều và vị thơm đặc trưng, bia 
hơi Hà Nội đã chinh phục biết bao thực khách. Chẳng 
thế mà nhiều loại bia đắt tiền nhưng chẳng thể sánh 
được với bia hơi Hà Nội từ Hoàng Hoa Thám. Bởi 
nhẽ, bia hơi Hà Nội có được bí quyết truyền thống vô 
cùng quý giá

Bia hơi Hà Nội được các bạn trẻ rất yêu thích

Bia hơi Hà Nội tuy bình dị mà luôn hấp dẫn mọi thực khách
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VŨ huy BăNg

từ tầm nhìn Chiến lượC trong 
Kinh doanh

Thành lập vào ngày 18/10/2006, Công ty TNHH Kỹ 
thuật Hòa Hiệp đã quy tụ được đội ngũ trên 500 cán 
bộ quản lý, thợ kỹ thuật tâm huyết, đồng cam cộng 
khổ để thực hiện sứ mệnh chung: “Mang lại niềm tin, 
uy tín và tự hào cho cộng đồng cơ khí lắp máy tại Việt 
Nam và khu vực”.

Từ những ngày “vạn sự khởi đầu nan” ấy, Kỹ sư 
Nguyễn Văn Hùng - Tổng giám đốc Công ty TNHH 
Kỹ thuật Hòa Hiệp đã từng chia sẻ: “Việt Nam là một 
quốc gia có ưu thế mạnh về kinh tế biển, có địa chính 
trị, địa kinh tế ổn định và đang phát triển trong tiến 
trình đổi mới. Hòa Hiệp hoàn toàn có đủ điều kiện về 
năng lực kỹ thuật, nhân lực và tài chính để liên doanh 
với Tập đoàn nước ngoài nào đó, hình thành một nhà 
máy sản xuất phụ kiện cơ khí phục vụ cho công nghiệp 
đóng tàu tầm cỡ trong nước và khu vực”. Đó là ước mơ 
cháy bỏng của người kỹ sư cơ khí trẻ với tầm nhìn từ cơ 
ngơi đang phát triển của mình.

Với nhận định thực tế và phân tích khoa học: Nhà 
máy đóng tàu Hyundai Vinashin tại Việt Nam mặc dù 
có quy mô lớn và sản lượng không ngừng tăng lên qua 
các năm nhưng phải nhập khẩu đến 70% vật tư phục 
vụ sản xuất. Trong nước, các nhà máy đóng tàu của 

Việt Nam cũng rơi vào tình trạng khó khăn vì quá phụ 
thuộc vào nguồn nguyên liệu từ nước ngoài. Vì vậy, xu 
hướng nội địa hóa sản phẩm là nhu cầu cấp bách hiện 
nay để giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh là có 
thật. Với tầm nhìn của nghề kỹ thuật, ông Nguyễn Văn 
Hùng nghiệm ra được tiềm năng vô cùng to lớn của thị 
trường phụ kiện cơ khí trong ngành công nghiệp đóng 
tàu và tự tin người Hòa Hiệp có thể sản xuất ra vật tư 
kỹ thuật phục vụ ngành công nghiệp này.

Ý chí ấy được nung nấu bằng nghị lực và quyết tâm 
trong ông Nguyễn Văn Hùng cho đến một cơ duyên 
đem thời cơ đến!

Ông được một người bạn giới thiệu với một Công 
ty đến từ Hàn Quốc. Đó chính là Công ty Seyoung.  
Seyoung nổi lên như là nhà cung cấp số một về phụ 
kiện cơ khí có uy tín và chất lượng trong ngành công 
nghiệp đóng tàu của tập đoàn Hyundai tại Hàn Quốc. 
Sau 2 năm xây dựng mối quan hệ trên nền tảng có cùng 
quan điểm, mục tiêu, sự đam mê, niềm tin, Seyoung và 
Hòa Hiệp quyết định cùng hợp tác đầu tư.

đến giấC mơ đã thành hiện thựC 
Khởi công xây dựng vào ngày 18/12/2017, sau hơn 6 

tháng khẩn trương thi công, Nhà máy Liên doanh Sey-
oung - Hòa Hiệp đã hoàn thành và đi vào hoạt động. 
Nhà máy tọa lạc trong Khu Công nghiệp Ninh Thủy 

nhà Máy sEyoung - hòa hiệp:
Bước ĐộT pHá cHo NgàNH 

côNg NgHiệp pHụ Trợ ĐóNg Tàu ViệT Nam
Ngày 27/7/2018, tại Khu Công nghiệp Ninh Thủy, thị xã Ninh 
Hòa, tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Seyoung – Hòa Hiệp 
(Liên doanh giữa Công ty Seyoung đến từ Hàn Quốc và Công ty 
TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp) đã long trọng tổ chức lễ khánh thành 
Nhà máy Seyoung – Hòa Hiệp. Đây là Nhà máy chuyên sản xuất 
spools ống và là nhà máy đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công 
nghệ hiện đại và phần mềm quản lý (ERP) trong lĩnh vực sản xuất 
các sản phẩm cho ngành công nghiệp phụ trợ tàu thủy ở Việt Nam 
và khu vực, nhằm tiết kiệm chi phí tạo ưu thế cạnh tranh khác biệt 
với các Tập đoàn cùng ngành hàng, góp phần vực dậy ngành công 
nghiệp đóng tàu của Việt Nam.

Ông NguyễN VăN hùNg 
Tổng giám đốc 

Công ty TnHH Seyoung – Hòa Hiệp
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có vị trí đắc địa với tổng diện tích hơn 3 héc ta. Giai 
đoạn 1, nhà máy có mức đầu tư hơn 130 tỷ đồng trong 
đó phía Hàn Quốc và Việt Nam mỗi bên góp 50% vốn. 
Nhà máy vận hành với 200 lao động kỹ thuật trong đó 
có 30 lao động là kỹ sư lành nghề được đào tạo bài bản 
tại Hàn Quốc. 

Ngay khi đưa vào hoạt động, Nhà máy đã nhận 
được đơn hàng từ Công ty đóng tàu Hyundai Vinashin 
cho 01 năm sản xuất (từ tháng 7/2018 đến tháng 6/2019) 
với các loại sản phẩm như spools ống thép đen (carbon 
steel), thép trắng (stainless steel) và ống thép đặc biệt 
(framo). Tổng sản lượng dự kiến của Nhà máy là 20.000 
ID ống thép trắng và 6.000 PCS ống thép đen tương 
đương với sản lượng 400 tấn ống các loại/tháng.

Tại lễ khánh thành có sự hiện diện của chính quyền 
địa phương và Lãnh đạo Ban quản lý KKT Vân Phong, 
KCN Ninh Thủy. Ông Kang Seok Bong - Chủ tịch 
HĐTV Công ty TNHH Seyoung - Hòa Hiệp phát biểu 
chân tình: “Cám ơn sự giúp đỡ chí tình của các địa 
phương, ban ngành thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, Việt 
Nam, sự hợp tác vô cùng quý báu của Công ty TNHH 
Kỹ thuật Hòa Hiệp với vai trò đầu tàu của Tổng Giám 
đốc Nguyễn Văn Hùng, chúng tôi tin tưởng rằng Nhà 
máy Seyoung - Hòa Hiệp sẽ vươn ra biển lớn, không 
phụ niềm tin của quý vị có mặt hôm nay”.

tạo đường băng Cho ngành đóng 
tàu Việt nam Cất Cánh

Tin vui đến: Việc chấp nhận ký kết mua sản phẩm 
mặc dù nhà máy mới chỉ mới khánh thành. Điều đó dựa 
trên các yếu tố, thứ nhất là chính sách nội địa hóa của 
Tập đoàn Hyundai; thứ hai, uy tín của đối tác Seyoung 
và Hòa Hiệp đủ lớn để tạo sự tin tưởng vào chất lượng 

sản phẩm trong đó vấn đề chất lượng và tiến độ giao 
hàng được đặt lên hàng đầu (Seyoung là đối tác lâu 
năm với tập đoàn Hyundai tại Hàn Quốc cũng như 
sự hợp tác giữa Hòa Hiệp để sản xuất sản phẩm cho 
Hyundai Vinashin tại Nhà máy cơ khí Hòa Hiệp từ năm 
2015 đến nay); thứ ba, sức thuyết phục từ Dự án khi 
Hòa Hiệp trực tiếp thuyết trình tại trụ sở của tập đoàn 
được đánh giá là khả thi.

Liên doanh đã đầu tư gần 100% công nghệ và thiết 
bị đến từ Hàn Quốc cùng với phần mềm quản lý doanh 
nghiệp ERP. Có thể nói, đây là nhà máy đầu tiên ở 
Việt Nam áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại và tiết 
kiệm chi phí nhất cho ngành công nghiệp phụ trợ tàu 
thủy ở Việt Nam và khu vực. Đây chính là một bước 
tiến quan trọng, tạo ra đột phá giúp sản phẩm của Liên 
doanh có thể cạnh tranh được với các nước trong khu 
vực. Không chỉ là hy vọng nữa - mà từ đây, ngành công 
nghiệp đóng tàu Việt Nam đã có được đường băng để 
cất cánh vươn xa

Cắt băng khánh thành nhà máy Seyoung - Hòa Hiệp

Trong xưởng sản xuất của nhà máy
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 Nhìn nhận bối cảnh hiện nay, nền kinh tế cả nước đang có dấu 
hiệu tăng trưởng mạnh. Sáu tháng đầu năm 2018, tỉnh Bình Định 
cũng góp phần với bước phát triển khá. Trong đó, thuế sản phẩm 
toàn tỉnh đạt 842,3 tỷ đồng, tăng 7,77%; tổng thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn là 3.964 tỷ đồng, đạt 58,5% dự toán năm và tăng 
20,4% so cùng kỳ.

Phát huy thành quả đó, ngành Thuế Bình Định đang 
tăng cường nhiều giải pháp tổng lực để đảm bảo nguồn 
thu, nhằm hoàn thành toàn diện và phấn đấu vượt mức 
kế hoạch năm 2018 đề ra. Để hiểu rõ hơn về vấn đề 
này, Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã 
có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Công Thành - Cục 
trưởng Cục Thuế Bình Định.

pV: Xin ông cho biết khái quát tình hình thu ngân 
sách địa phương 6 tháng đầu năm 2018. Những giải 
pháp nào quyết định để bảo đảm nguồn thu tăng 
trưởng bền vững?

Cục trưởng nguyễn Công thành: Trong tổng 
thu NSNN trên địa bàn tỉnh, số thu ngành Thuế quản 
lý là 3.656 tỷ đồng, đạt 59,1% dự toán năm, tăng 23,9% 
so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 13/16 khoản thu và 
sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ. Đó là, thu cấp 
quyền khai thác khoáng sản tăng 70,5%; tiền thuê đất 
tăng 52,4%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tăng 
46,4%; thu cố định tại xã tăng 44,3%; thu tiền sử dụng 
đất (tăng 32,3%); thuế công thương nghiệp NQD tăng 
30,6%; thuế thu nhập cá nhân tăng 27,5%; lệ phí trước 
bạ tăng 25,4%; thu xổ số kiến thiết tăng 14,6%; thu đối 
DNNN TW tăng 12%, thu đối DNNN ĐP tăng 6%; phí 
- lệ phí tăng 5,8%; thu khác NS tăng 35,5%. 

Tuy kinh tế địa phương còn nhiều khó khăn, thách 
thức nhưng nhờ sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của 
Tỉnh uỷ và UBND tỉnh, sự nỗ lực vượt khó của doanh 
nghiệp (DN) nên ngay từ đầu năm 2018, ngành Thuế 
tỉnh đã chủ động triển khai áp dụng đồng bộ và quyết 

liệt các biện pháp thu, khai thác nguồn thu và chống 
thất thu thuế một cách có hiệu quả, góp phần tích 
cực vào kết quả thu trong 6 tháng, đảm bảo nguồn 
thu tăng trưởng.

Cụ thể, ngành đã triển khai có hiệu quả đề án quản 
lý thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh 
trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 
15/5/2017 của UBND tỉnh Bình Định; Tăng cường 
công tác giám sát kê khai thuế hàng tháng, quý và tạm 
nộp thuế TNDN đối với tất cả các DN trên địa bàn; 
Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra thuế, tập trung 
vào các DN, lĩnh vực, ngành nghề trọng điểm, có độ 
rủi ro cao như kinh doanh khách sạn lưu trú, nhà 
hàng, dịch vụ, vận tải, thương mại tiêu dùng,… nhằm 

Ông NguyễN côNg ThàNh 
Cục trưởng Cục Thuế 

tỉnh Bình định

Cục Thuế Bình Định triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
gắn với cải cách TTHC tạo nhiều thuận lợi cho khách hàng 
trong giao dịch

NgàNH THuế BìNH ĐịNH Đảm Bảo NguồN THu
 làM giàu Cho quê hương
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phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai 
không đúng, có hành vi gian lận thuế, trốn thuế;...

Tuy nhiên, đối với 3 khu vực DNNN TW, DNNN 
ĐP và DN có vốn ĐTNN, trong 6 tháng, thu đạt thấp. 
Nguyên nhân chủ yếu là một số ngành khai khoáng, 
chế biến gỗ, dệt may tiêu thụ sản phẩm chậm, hàng tồn 
kho lớn, điều kiện môi trường chưa đảm bảo,... đã ảnh 
hưởng đến tình hình nộp NS ở khu vực này.

pV: Để đạt được kết quả đó, các giải pháp để hỗ 
trợ nghiệp vụ thuế được triển khai như: cải cách thủ 
tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin thời đại 
4.0, tăng cường tiếp cận hướng dẫn DN, khách hàng…đã 
được Cục Thuế Bình Định triển khai như thế nào trên 
toàn hệ thống, thưa ông?

Cục trưởng nguyễn Công thành: Cục Thuế 
thực hiện giải quyết các TTHC thuế của NNT theo cơ 
chế “một cửa” và “một cửa liên thông”. Công tác tiếp 
nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả các TTHC về thuế 
luôn đạt yêu cầu nhiệm vụ đề ra, không để ách tắc, tồn 
đọng hồ sơ quá thời hạn quy định. Hiện nay, gần 100% 
DN khai thuế qua mạng; 98% DN nộp thuế điện tử; gần 
100% DN hoàn thuế điện tử. Hiện tại, Cục Thuế có kế 
hoạch triển khai việc cung cấp các dịch vụ thuế điện tử 
cho các đối tượng là cá nhân trong hoạt động cho thuê 
nhà; lệ phí trước bạ ô tô, xe máy…

Cùng với đó, Cục Thuế hiện cũng đang phối hợp 
triển khai ứng dụng CNTT thời đại 4.0 trong một số 
lĩnh vực như: Triển khai hệ thống hóa đơn điện tử có 
mã của cơ quan thuế trên nền tảng công nghệ tiên 
tiến (Cloud infrastructure); Giải pháp trí tuệ nhân tạo 
(AI) và chuỗi khối (Block chain) hỗ trợ trả lời tự động 
về TTHC thuế, quy trình nghiệp vụ, dữ liệu cho người 
nộp thuế (NNT) và cán bộ thuế; Thu thập thông tin 
từ mạng xã hội và các nguồn tin khác. Từ đó, áp dụng 
công nghệ phân tích dữ liệu để quản lý, chống gian lận 
và thất thu trong hoạt động kinh doanh trực tuyến, bán 
hàng qua mạng. 

Ngoài ra, Cục Thuế còn đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền phổ biến các chính sách thuế và quản lý thuế 
mới đến NNT, đặc biệt là những nội dung về cải cách 
TTHC chính, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho DN, tạo 
thuận lợi cho NNT, hỗ trợ khởi nghiệp; Tổ chức các 
tuần lễ lắng nghe ý kiến NNT, tháng hỗ trợ NNT quyết 
toán thuế TNCN, TNDN. 

pV: Thực hiện chủ trương của toàn ngành Thuế về 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trong thời gian 
tới, Cục Thuế Bình Định sẽ triển khai những giải pháp 
đồng bộ nào để phát huy nội lực bộ máy tinh giản và 

hiệu quả?

 Cục trưởng nguyễn Công thành: Để xây 
dựng đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức 
tốt và bản lĩnh chính trị, có năng lực thực tiễn, trách 
nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, Cục Thuế tỉnh Bình 
Định đã và đang triển khai đồng bộ một số giải pháp 
cụ thể như:

Thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán 
bộ, công chức (CBCC) kiến thức về lý luận chính trị, 
lãnh đạo, quản lý và kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn 
phù hợp với vị trí việc làm, công việc được giao.

Triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế luân 
chuyển, luân phiên, điều động và định kỳ chuyển đổi vị 
trí công tác trong ngành Thuế tỉnh, đảm bảo mục tiêu 
giúp CBCC tiếp cận, rèn luyện, bồi dưỡng và thông 
thạo công việc ở nhiều vị trí khác nhau, đồng thời ngăn 
ngừa các tiêu cực trong thi hành công vụ.  

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực 
thi công vụ của CBCC thuế; Tổ chức thực hiện nghiêm 
túc quy định về đánh giá, phân loại công chức hàng 
năm; Triển khai công tác tinh giản biên chế theo quy 
định của ngành, tinh gọn bộ máy, giảm đầu mối cấp 
Đội Thuế trong năm 2018; Xây dựng và triển khai Đề 
án sắp xếp, sáp nhập các Chi cục Thuế huyện thành Chi 
cục Thuế khu vực thuộc Cục Thuế theo Kế hoạch và 
lộ trình tại Quyết định số 520/QĐ-BTC ngày 13/4/2018 
của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.

Với các giải pháp đồng bộ nói trên, ngành Thuế 
Bình Định đang góp phần thực hiện thắng lợi Tuyên 
ngôn ngành Thuế Việt Nam: “Minh bạch - Chuyên 
nghiệp - Liêm chính - Đối mới”.

pV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

VăN ThuậN (thực hiện)

Cục thuế Bình Định tổ chức Hội nghị tuyên dương các Tổ 
chức, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp lệnh thuế
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

hơn 200 gian hàng tham gia hội Chợ triển lãm 
hàng Cnnt tiêu biểu Khu VựC phía bắC năm 2018

63 sản phẩm đượC tôn Vinh sản phẩm Cnnt tiêu biểu 
Khu VựC phía bắC năm 2018

thái nguyên: 6 sản phẩm đượC Công nhận sản phẩm 
Cnnttb Khu VựC phía bắC

Ngày 01/8/2018, tại TP Vinh (Nghệ An), Cục Công 
Thương địa phương phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức 
Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu (CNNTTB) khu vực phía Bắc năm 2018. Đây sự 
kiện nằm trong chuỗi hoạt động Chương trình Khuyến 
công quốc gia năm 2018 của Bộ Công Thương.

Hội chợ năm nay thu hút được sự tham gia của các 
Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và các doanh 
nghiệp (DN), cơ sở CNNT từ các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc, một số địa phương miền Trung, với quy 
mô hơn hơn 200 gian hàng tiêu chuẩn, giới thiệu những 
thành tựu phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 
(CN-TTCN) và trưng bày sản phẩm CNNTTB của địa 
phương, bao gồm nhiều chủng loại như: Nông lâm sản, 
thực phẩm chế biến, thực phẩm công nghệ, gia vị, rượu, 
bia, nước giải khát, thức ăn chăn nuôi và các máy móc 
thiết bị chế biến, vận chuyển, bảo quản nông sản, vật tư, 
vật liệu xây dựng và các sản phẩm hàng hóa khác.

Đây là dịp để các DN, cơ sở CNNT gặp gỡ, trao đổi 
kinh nghiệm; giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản phẩm; 
tìm kiếm cơ hội đầu tư phát triển; thúc đẩy tiêu thụ hàng 
Việt Nam... Qua đó, sẽ là điều kiện để khai thác tốt tiềm 
năng lợi thế của mỗi DN, địa phương và cả khu vực trong 
phát triển CN - TTCN, thương mại và dịch vụ 

Quý NguyễN

Thực hiện kế hoạch khuyến công quốc gia năm 
2018, tối ngày 01/8, tại Nghệ An, Cục Công Thương 
địa phương đã phối hợp với Ban Tổ chức Hội chợ triển 
lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) 
khu vực phía Bắc tổ chức Lễ tôn vinh các sản phẩm đạt 
giải sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc năm 2018.

Năm nay, có 63/134 sản phẩm, bộ sản phẩm đạt giải 
sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc, thuộc các nhóm 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy 
sản, đồ uống; thiết bị máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ 
khí... Đây là những sản phẩm tiêu biểu của khu vực; có 
chất lượng, giá trị sử dụng cao; có tiềm năng phát triển 
mở rộng sản xuất, mở rộng thị trường; đồng thời đáp 
ứng được các tiêu chí về bảo vệ môi trường; là những 

đại diện xứng đáng cho các sản phẩm CNNT của các 
tỉnh, thành khu vực phía Bắc.

Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công 
Thương và ông Lê Xuân Đại - Phó Chủ tịch thường 
trực UBND tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận, 
Kỷ niệm chương cho các đơn vị có sản phẩm đạt 
giải. Ngoài phần thưởng được nhận, các sản phẩm 
CNNTTB sẽ được ưu tiên hỗ trợ từ nguồn kinh phí 
khuyến công quốc gia và các nguồn kinh phí địa 
phương để đầu tư phát triển sản xuất, đổi mới công 
nghệ thiết bị, xúc tiến thương mại, đào tạo lao động,… 
theo chương trình khuyến công quốc gia và khuyến 
công địa phương

PV

Vừa qua, tại Nghệ An, trong số 63 sản phẩm được 
tôn vinh sản phẩm CNNTTB khu vực phía Bắc năm 
2018,  tỉnh Thái Nguyên vinh dự có 6 sản phẩm góp mặt 
trong danh sách này.

Những sản phẩm được công nhận gồm: Bạch Ngọc 
Trà và Tân Hương Trà của HTX Chè Tân Cương (xã 
Phúc Xuân, TP Thái Nguyên); Ngân Long Trà của Công 
ty CP Tân Cương Hoàng Bình (xã Quyết Thắng, TP Thái 
Nguyên); Lộc Trà thượng hạng của Công ty CP Trà Việt 

Thái (xã Phúc Thuận, TX Phổ Yên); Thanh Hải Trà của 
HTX Chè La Bằng (xã La Bằng, huyện Đại Từ) và mỳ gạo 
bao thai Định Hóa của HTX Chăn nuôi và Sản xuất nông 
sản sạch (xã Kim Phượng, huyện Định Hóa).

Ngoài Giấy chứng nhận, kỷ niệm chương và tiền 
thưởng, các sản phẩm CNNTTB sẽ được ưu tiên hỗ 
trợ theo chương trình khuyến công quốc gia và khuyến 
công địa phương

LTA

Lãnh đạo Bộ Công Thương và UBND tỉnh Nghệ An thăm các 
gian hàng tại Hội chợ
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hơn 102 tỷ đồng thựC hiện CáC đề án Khuyến Công 
quốC gia trong 6 tháng đầu năm 2018

hà giang tổ ChứC nghiệm thu CáC đề án Khuyến Công

long an phê duyệt 09 đề án Khuyến Công địa phương

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, 
tính đến hết tháng 6/2018, tổng kế hoạch kinh phí 
khuyến công quốc gia (KCQG) và khuyến công địa 
phương (KCĐP) năm 2018 được phê duyệt của 63 tỉnh, 
thành phố là 272,644 tỷ đồng.

Trong đó, kinh phí KCQG được giao là 120 tỷ 
đồng, chiếm 44,01% tổng kinh phí; kinh phí KCĐP 
được giao là 152,644 tỷ đồng, chiếm 55,99% tổng kinh 
phí khuyến công. 

Riêng đối với các đề án KCQG, tính đến tháng 
6/2018, đã ký hợp đồng triển khai thực hiện được 
189/211 đề án, với kinh phí 102,06 tỷ đồng, ước đạt 

85,05% kế hoạch. Trong đó, kinh phí thực hiện của 28 
tỉnh, thành khu vực phía Bắc đạt 19,963 tỷ đồng, đạt 
32,46% kế hoạch năm.

Các hoạt động khuyến công được đánh giá là đã 
bán sát mục tiêu, kế hoạch của chương trình khuyến 
công với quy mô và chất lượng các đề án ngày càng 
được nâng cao. Hỗ trợ, khuyến khích được các cơ sở 
công nghiệp nông thôn (CNNT) thúc đẩy sản xuất, 
đổi mới, cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản 
phẩm… Qua đó, tạo cho các cơ sở CNNT và các địa 
phương có những nhìn nhận tích cực hơn về hiệu quả 
sự hỗ trợ của Nhà nước

N.Q

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2018, 
vừa qua, Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến Công 
Thương tỉnh Hà Giang (Trung tâm) đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan tiến hành nghiệm thu một số đề 
án khuyến công.

Cụ thể, nghiệm thu đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất tôn ngói" của Công ty 
TNHH Sản xuất và Thương mại Đông Á (P. Nguyễn 
Trãi, TP. Hà Giang); đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong chế biến và xây dựng, đăng ký thương 
hiệu, tư vấn thiết kế nhãn mác bao bì sản phẩm chè 

phục vụ khách du lịch trải nghiệm" của Công ty TNHH 
Thành Sơn (tổ 9, xã Phương Độ, TP.Hà Giang); đề án 
"Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản 
xuất lưới thép" (xã Tân Quang, huyện Bắc Quang).

Nhìn chung, các đề án được triển khai thực hiện 
theo đúng nội dung và tiến độ đề ra. Các đơn vị được 
thụ hưởng đã chủ động sử dụng nguồn kinh phí để thực 
hiện các hạng mục đầu tư của đề án, đưa các thiết bị 
hỗ trợ vào vận hành sản xuất, giúp tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm và đáp ứng nhu cầu của thị trường

TuấN ANh

Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt 09 đề 
án khuyến công (KC) địa phương đợt 1 - năm 2018 với 
tổng kinh phí hỗ trợ là trên 746,6 triệu đồng.

Theo đó, 09 đề án được phê duyệt gồm: Đề án duy 
trì mạng lưới cộng tác viên hoạt hoạt động KC năm 
2018; tổ chức Hội nghị tập huấn công tác KC năm 2018; 
xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công 
đưa nghề về tỉnh Long An trong ngành thủ công mỹ 
nghệ năm 2018; tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT 
tiêu biểu khu vực phía Nam lần thứ VI - 2018 tại tỉnh 
Đồng Tháp; tham gia Hội chợ Công nghiệp - Thương 
mại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long - Kiên Giang 

năm 2018; tham gia Hội chợ triển lãm hàng CNNT tiêu 
biểu khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018 tại 
Phú Yên; Đề án ứng dụng máy cán thép phục vụ nghề 
rèn truyền thống cho hộ kinh doanh Đinh Văn Phước 
(ấp 5, xã Vĩnh Châu B, huyện Tân Hưng); hỗ trợ ứng 
dụng máy sản xuất bún tươi tự động cho cơ sở sản 
xuất Minh Tú (số 664, tổ 29/1, ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, 
huyện Cần Giuộc) và Đề án ứng dụng máy chà nhám 
thùng trong sản xuất - gia công chạm khắc gỗ mỹ nghệ 
cho cơ sở Hiệp Lực (số 175, Quốc lộ 62, khu phố 1, 
phường 3, TX. Kiến Tường)

Lê MiNh
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khuyến Công thái nguyên:

TícH cực Hỗ Trợ doaNH NgHiệp 
NâNg cao NăNg suấT, cHấT LượNg sảN pHẩm

C ông ty TNHH Song Vũ Minh Thế 
được thành lập vào tháng 3/2017, 
chuyên gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại; sản xuất máy công cụ 

và máy tạo hình kim loại, các sản phẩm từ Plastic, 
các cấu kiện kim loại…. Do là doanh nghiệp mới 
được thành lập, nguồn vốn còn hạn hẹp nên Công 
ty chưa thể đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền, 
thiết bị hiện đại mà chủ yếu sử dụng máy móc thiết 
bị cũ, công nghệ lạc hậu, khiến chất lượng đầu ra 
của sản phẩm thấp, không đáp ứng được yêu cầu 
của thị trường.

Để hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục khó khăn, phát 
triển sản xuất, sau một thời gian khảo sát, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 

Nguyên (TTKC) đã quyết định phối hợp với Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Từ hỗ trợ 100 triệu đồng 
từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018 
cho Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế để đầu tư 
mua sắm, lắp đặt hoàn chỉnh Hệ thống máy cắt nhôm, 
nhựa tự động. Đây là hệ thống máy móc tiên tiến có 
độ mới 100% với những thông số kỹ thuật nổi bật như: 
Cắt thanh nhôm chính xác 2 mặt ở các góc vát 45o, 
90o và các góc cắt ở giữa; Tự động định vị góc 45o 
và 90o; Hệ thống điều khiển trợ lực cho phép định 
vị nhanh và kích thước chính xác và được điều khiển 
bằng hệ thống PLC; Có khả năng cắt một đầu và hai 
đầu lưỡi cưa, đồng thời, có thể điều chỉnh được tốc 
độ của lưỡi cưa…

Quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm:

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2018, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đã tích cực triển khai nhiều đề án hỗ trợ máy 
móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho doanh nghiệp và đã đem lại hiệu quả thiết thực cho 
các cơ sở công nghiệp nông thôn. Trong đó, đề án “Hỗ trợ hệ thống máy móc thiết bị trong 
sản xuất cơ khí” cho Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế (xã Tiên Hội, huyện Đại Từ) là một 
ví dụ điển hình.

Lê TuấN

Sau một thời gian ứng dụng hệ thống máy móc 
mới, kết quả cho thấy hệ thống máy cắt nhôm, nhựa 

tự động có nhiều tính năng ưu việt. Sản phẩm làm 
ra là các cấu kiện kim loại, chi tiết của các thiết bị 
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nâng, hạ và bốc xếp có chất lượng tốt, không bị lỗi. 
Đồng thời, máy móc vận hành ổn định với tiếng ồn 
thấp, tuổi thọ cao, hệ thống điều khiển tự động có 
chức năng kiểm soát hoạt động chính xác, tin cậy. 
Đặc biệt, do là máy móc tiên tiến nên đã tiết kiệm 
đáng kể lượng điện năng trong sản xuất, giảm chi 
phí và được khách hàng đánh giá cao về mẫu mã, 
chất lượng. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Thế - 
Giám đốc Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế chia sẻ: 
Khi thành lập vào đầu năm 2017, Công ty chúng tôi 
đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của các cấp chính 
quyền địa phương, nhất là trong việc giải quyết thủ 
tục hành chính. Không những thế, năm 2018, Công ty 
còn nhận được sự quan tâm của TTKC Thái Nguyên 
khi đã hỗ trợ 100 triệu đồng để đầu tư dàn máy sản 
xuất cửa nhựa lõi thép với tổng giá trị trên 200 triệu 
đồng. Từ đó, hoạt động sản xuất của Công ty đạt 
hiệu quả cao hơn, tạo việc làm cho 20 lao động địa 
phương với thu nhập bình quân đạt 7 - 8 triệu đồng/
người/tháng.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên cho biết: “Hệ 
thống máy cắt nhôm, nhựa tự động mới với công nghệ 

hiện đại đã giúp Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế 
nâng cao tính chủ động trong khâu sản xuất, cũng như 
có khả năng đáp ứng được các đơn hàng lớn, có giá trị 
cao. Sản phẩm của doanh nghiệp làm ra đã đạt đến 
chất lượng tối ưu nhất. Qua đó, làm tăng thêm uy tín, 
thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Đồng 
thời, tạo thêm được nhiều việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động”.

Đề án “Hỗ trợ hệ thống máy móc thiết bị trong 
sản xuất cơ khí” cho Công ty TNHH Song Vũ Minh 
Thế là một trong nhiều đề án mà Khuyến công 
Thái Nguyên đã triển khai trong kế hoạch khuyến 
công địa phương năm 2018. Trước đó, các đề án 
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất 
và gia công đồ gỗ cho các Hộ kinh doanh: Dương 
Ngọc Quang (huyện Phú Bình); Nguyễn Văn Hùng 
(huyện Đại Từ); Đặng Thị Nga (thành phố Sông 
Công)… đã hoàn thành. Theo đánh giá của các đơn 
vị được thụ hưởng, đề án đã giúp các cơ sở cải thiện 
năng lực sản xuất, kinh doanh. Đáng nói, các đề án 
đã tạo thêm nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho 
nhiều lao động địa phương, góp phần phát triển 
các ngành sản xuất công nghiệp trên địa bàn, thúc 
đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa 
tỉnh nhà)

Việc ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp các sản phẩm của Công ty Song Vũ Minh Thế đạt đến chất lượng tối 
ưu nhất.
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hoạt Động khuyến Công Đã góp phần
cHuyểN dịcH cơ cấu Lao ĐộNg ở NôNg THôN

Trong giai đoạn 2008 - 2017, tổng kinh phí 
từ ngân sách bố trí cho hoạt động khuyến 
công quốc gia và địa phương là 1.859,665 
tỷ đồng, trong đó, kinh phí dành cho 

công tác hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng 
cao tay nghề cho các doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT 
là 569,276 tỷ đồng, chiếm 30,6% tổng kinh phí khuyến 
công thực hiện được.

Chương trình đã hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, 
nâng cao tay nghề và nâng cao năng lực quản lý cho 
các DN, cơ sở CNNT có nhu cầu đổi mới sản phẩm, 
mở rộng sản xuất. Cụ thể, đã tổ chức đào tạo nghề 
cho khoảng 451.000 lao động, với kinh phí thực hiện là 
470,439 tỷ đồng; đào tạo về khởi sự và nâng cao năng 
lực quản lý cho 70.392 lượt cán bộ quản lý, điều hành 
tại các cơ sở CNNT, với kinh phí thực hiện là 98,837 
tỷ đồng.

Hoạt động đào tạo nghề, truyền nghề chủ yếu bằng 
hình thức đào tạo tại chỗ, ngắn hạn (tối đa 3 tháng) 
gắn với DN, cơ sở CNNT. Các Sở Công Thương đã 
hướng dẫn xây dựng kế hoạch đào tạo nghề xuất phát 
từ nhu cầu của DN, cơ sở CNNT. Đồng thời, thực hiện 
đa dạng hóa các ngành nghề, chương trình đào tạo, lấy 
mục tiêu là trang bị cho người lao động (NLĐ) các kỹ 
năng, kỹ thuật phù hợp với thực tế đầu tư trang thiết bị, 
công nghệ của DN, đảm bảo NLĐ sau đào tạo có khả 
năng vào làm việc ngay được trên dây chuyền sản xuất 
của đơn vị. Do các đề án đào tạo nghề đều gắn với nhu 
cầu sử dụng lao động của DN, vì vậy, tỷ lệ NLĐ có việc 
làm sau đào tạo rất cao, đạt tới 95,54%.

Nói về hiệu quả mà hoạt động hỗ trợ đào tạo nghề 
mang lại cho DN, bà Ngô Thị Diệu Linh, Giám đốc 
Công ty TNHH May Phù Yên, tỉnh Sơn La chia sẻ: 
“Là một DN chuyên may các sản phẩm áo jacket xuất 
khẩu gián tiếp sang thị trường các nước châu Á, châu 

Âu và châu Mỹ, chúng tôi đặc biệt quan tâm đến công 
tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho NLĐ. Bởi tay nghề 
của công nhân được nâng cao thì mới tăng năng suất 
lao động, đồng thời, đáp ứng được những yêu cầu khắt 
khe về chất lượng của các đơn hàng xuất khẩu. Năm 
2017, việc phối hợp của Trung tâm Khuyến công Sơn 
La với Công ty trong đào tạo nguồn lao động là hình 
thức hỗ trợ rất phù hợp và thiết thực, giúp DN chúng 
tôi có được đội ngũ công nhân có tay nghề cao, giảm 
tối đa chi phí đào tạo đầu vào và nâng cao sức cạnh 
tranh của sản phẩm”.

Có thể thấy, công tác đào tạo nghề đã mang lại 
hiệu quả thiết thực, giúp DN, cơ sở CNNT bổ sung lao 
động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật đáp ứng được 
yêu cầu sản xuất, chủ động được nguồn lao động. Đồng 
thời, tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận với nghề có thu 
nhập ổn định, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ 
cấu lao động nông thôn theo hướng công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp

Trong những năm qua, bằng nguồn kinh phí khuyến công, nhiều hoạt động khuyến công đã 
được triển khai có hiệu quả, quy mô và chất lượng các đề án khuyến công ngày càng được 
nâng cao và có tác động rõ nét đến phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT). Trong đó, 
công tác hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề cho các cơ sở CNNT cũng đã 
góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển KT-XH, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo 
an sinh xã hội tại các địa phương.

Quốc DâN

Đào tạo nguồn lao động là hình thức hỗ trợ rất thiết thực đối 
với DN
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khuyến Công BắC ninh: 
góp pHầN Đẩy NHaNH cHuyểN dịcH cơ cấu kiNH Tế, 

TăNg Tỷ TrọNg côNg NgHiệp

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn 
hiện nay, nhiều doanh nghiệp (DN) triên 
địa bàn tỉnh Bắc Ninh đang phải chật vật 
trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên 

cạnh đó, do nguồn tài chính còn yếu và thiếu, trình độ 
quản lý còn hạn chế nên việc cải tiến quy trình công 
nghệ, đầu tư máy móc thiết bị vẫn chưa được DN quan 
tâm. Để hỗ trợ DN vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát 
triển sản xuất, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh (TTKC) đã phối hợp 
chặt chẽ với phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị, 
thành phố phổ biến rộng rãi các chính sách khuyến 
công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) để 
hỗ trợ DN đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị. 

Sáu tháng đầu năm 2018, TTKC đã hỗ trợ có chọn 
lọc cho 15 cơ sở CNNT đầu tư máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất để trở thành đầu tàu phát triển công 
nghiệp tại khu vực nông thôn. Trong đó, ưu tiên cho 
các cơ sở có định hướng phát triển sản xuất về công 
nghệ hỗ trợ mũi nhọn như điện, điện tử, cơ khí và nhựa. 
Ngoài ra, Trung tâm đã xây dựng 01 đề án mô hình 
trình diễn kỹ thuât cho DN; mở 05 lớp đào tạo nghề 
cho người lao động tại các cơ sở để nắm bắt và làm chủ 
công nghệ; liên kết các DN sản xuất với thương nghiệp, 
tạo sự hợp tác và cạnh tranh lành mạnh trong việc sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các lớp tập huấn, 
bồi dưỡng năng lực cho các cơ sở về quy trình sản xuất, 
trao đổi các thông tin, mối liên hệ, liên kết để tham gia 
chuỗi giá trị toàn cầu… 

Ông Tạ Đăng Đoan - Phó giám đốc Sở Công 
Thương Bắc Ninh đánh giá, hoạt động khuyến công của 
tỉnh trong những năm qua và sáu tháng đầu năm 2018 
đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, trước 
hết là công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn, tạo 

việc làm, tăng thu nhập và phân công lại lao động xã 
hội. Thông qua việc hỗ trợ DN, công tác khuyến công 
đã góp phần tích cực làm gia tăng giá trị sản xuất CN 
- TTCN ở các địa phương trong tỉnh. Bên cạnh đó là 
thúc đẩy sự ra đời các loại hình DN sản xuất TTCN 
trong nông nghiệp và nông thôn; tạo lập mô hình đổi 
mới công nghệ, đầu tư theo chiều sâu, tạo việc làm có 
kỹ thuật cho người lao động, gia tăng giá trị sản xuất…

Thời gian tới, để hoạt động khuyến công tiếp tục 
giúp các DN mở rộng đầu tư sản xuất, TTKC sẽ tăng 
cường bám sát cơ sở, tìm hiểu những khó khăn, vướng 
mắc của DN trong quá trình triển khai đầu tư để từ 
đó có những biện pháp hỗ trợ kịp thời. Đồng thời, xây 
dựng một số đề án khuyến công điểm với mức hỗ trợ 
đủ lớn và thực hiện trong nhiều năm để hỗ trợ DN. 
Cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ 
trương, chính sách về khuyến công trên các phương 
tiện truyền thông đại chúng để các cấp địa phương và 
DN trong tỉnh tham gia và nắm rõ chính sách của Nhà 
nước về khuyến công

Thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến công, 
những năm qua và đặc biệt trong sáu tháng đầu năm 2018, hoạt động khuyến công tỉnh 
Bắc Ninh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân 
thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất theo hướng bền vững, nâng 
cao năng lực cạnh tranh. Qua đó, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cải thiện đời sống 
xã hội nông thôn. 

Lê MiNh

Trung tâm khuyến công hỗ trợ có chọn lọc cho các cơ sở 
CNNT đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất.
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bến tre: 
nghiệm thu 3 đề án Khuyến Công quốC gia năm 2018

phổ biến, tuyên truyền Chính sáCh Khuyến Công 
Cho hội Viên nông dân huyện Krông bông

nâng Cao năng lựC quản lý Cho CáC Cơ sở Công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh bình thuận

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Bến Tre đã phối hợp với các đơn vị 
liên quan, tổ chức nghiệm thu 3 đề án khuyến công 
quốc gia năm 2018.

Các đề án bao gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất thạch dừa thô cho Hộ Kinh 
doanh Phạm Mười (ấp Đông Hòa, xã Thành An, 
huyện Mỏ Cày Bắc); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị trong sản xuất chỉ xơ dừa tại Công ty TNHH SX-
TM Dừa Nguyên Phát (Ấp Long Hội, xã Long Định, 
huyện Bình Đại); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
trong sản xuất mặt nạ dừa tại Công ty TNHH Chế 

biến sản phẩm Dừa Cửu Long (số 15B, Nguyễn Đình 
Chiểu, Phường 8, TP Bến Tre). Tổng kinh phí hỗ trợ 
3 đề án là 585 triệu đồng (mỗi đề án được hỗ trợ 195 
triệu đồng), thu hút vốn đầu tư đối ứng từ DN là 855 
triệu đồng.

Việc hỗ trợ đầu tư mới máy móc thiết bị và ứng 
dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất đã giúp các cơ 
sở sản xuất dừa trên địa bàn nâng cao chất lượng các 
sản phẩm, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu; nâng cao 
năng lực chế biến của cơ sở; giải quyết việc làm ổn định 
cho khoảng 100 lao động… 

PV

Sáng ngày 01/8/2018, tại huyện Krông Bông, Đắk 
Lắk, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Đắk Lắk (TTKC) đã tổ chức lớp tập huấn kiến 
thức sơ chế bảo quản nông sản sau thu hoạch và phổ 
biến, tuyên truyền chính sách khuyến công.

Việc tổ chức lớp tập huấn nhằm giúp các hội viên 
nông dân từng bước tiếp cận với khoa học - công nghệ 
trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm cũng như 
nâng cao trình độ kỹ thuật sơ chế, chế biến, bảo quản nông 
sản; đồng thời, nắm bắt được các cơ chế khuyến khích hỗ 
trợ từ chính sách khuyến công từ đó có thể mở rộng sản 

xuất kinh doanh; giúp hội viên nông dân mạnh dạn trong 
việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sơ chế, bảo quản nông 
sản sau thu hoạch và tiếp cận chính sách khuyến công đem 
lại hiệu quả tối ưu trong phát triển kinh tế hộ gia đình cũng 
như phát triển kinh tế của địa phương.

Trước đó, TTKC cũng đã phối hợp với Hội Nông 
dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức tập huấn kiến thức sơ chế bảo 
quản nông sản sau thu hoạch và phổ biến, tuyên truyền 
chính sách khuyến công cho cán bộ, hội viên nông dân 
huyện M’Dắk

h' yer

Vừa qua, tại TP.Phan Thiết, Trung tâm Khuyến 
công tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khóa đào tạo “Quản 
trị tài chính” cho 40 học viên là cán bộ, nhân viên của 
các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn, đây 
là chuyên đề thứ nhất của đề án được phê duyệt hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018. 

Chuyên đề đào tạo lần này nhằm giúp cho học viên 
nắm thêm kiến thức về vai trò của kế toán tài chính 
trong công tác quản trị, nắm được một số nội dung chủ 
yếu về quản trị tài chính và kỹ năng để ra được một số 
quyết định căn bản trong quản trị kinh doanh.

Nhiều học viên là lãnh đạo của các cơ sở công 
nghiệp đánh giá rất cao nội dung đào tạo và trình độ 
giảng viên đã giúp hệ thống lại kiến thức cũng như sau 
khóa học sẽ vận dụng một số kinh nghiệm từ lớp học 
cho công tác quản lý của cơ sở.

Kết thúc khóa học, các học viên tham gia được cấp 
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo. Được biết, 
khóa đào tạo thứ hai với chuyên đề “Quản trị marketing” 
dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 9/2018

PV

Tại lớp đào tạo Quản trị tài chính 2018
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Hải Phòng là một trong những cánh chim đầu đàn về phát triển công nghiệp của cả nước 
với các lĩnh vực như: Công nghiệp chế tạo, đóng tàu, sản xuất kim loại, lắp ráp, chế biến… 
Sáu tháng đầu năm 2018, tuy tình hình sản xuất kinh doanh của cả nước còn gặp nhiều khó 
khăn, thách thức, nhưng với những nỗ lực của ngành Công Thương Hải Phòng, kinh tế của 
Thành phố vẫn ổn định và phát triển.

hẢi phòng:
Đóng góp quan trọng 

CỦa Công táC khuyến Công

điNh côNg

Theo đó, giá trị sản xuất công nghiệp của 
thành phố trong sáu tháng đầu năm ước 
đạt 135.311,4 tỷ đồng, tăng 26,79% so với 
cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa 

bán lẻ trên địa bàn đạt 57.026,7 tỷ đồng, tăng 14,84% so 
với cùng kỳ năm 2017 và đạt 48,22% kế hoạch năm. Có 
được kết quả ấn tượng đó, một phần, là nhờ sự đóng 
góp quan trọng của công tác khuyến công. Những 
tháng qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Hải Phòng (Khuyến công Hải Phòng) 
đã được phê duyệt 15 đề án, với các hình thức hỗ trợ 
như: Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 
chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến, 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất công nghiệp - 
tiểu thủ công nghiệp; xây dựng các mô hình thí điểm 
về áp dụng sản xuất sạch hơn; đào tạo nghề, truyền 
nghề cho lao động nông thôn… với tổng kinh phí 4.431 
triệu đồng. Trong đó, 04 đề án khuyến công quốc gia 
có tổng kinh phí hỗ trợ là 1.450 triệu đồng và 11 đề án 
khuyến công địa phương được hỗ trợ 1.145 triệu đồng.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh hoạt động công tác 
khuyến công trên địa bàn thành phố, trong thời gian 
tới, Sở Công Thương sẽ chỉ đạo Khuyến công Hải 
Phòng thành lập các chi nhánh khuyến công cấp huyện 
và phát triển mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp 
cơ sở; Tăng cường đào tạo, tập huấn nâng cao năng 
lực cho cán bộ làm công tác khuyến công. Đồng thời, 
Trung tâm tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành địa 
phương liên quan để tham mưu, giúp UBND thành phố 
ban hành các văn bản pháp luật về công tác khuyến 
công phù hợp với thực tế; Đẩy mạnh phát triển các 
ngành nghề CNNT, đặc biệt ưu tiên hoạt động khuyến 
công cho các vùng hải đảo; Hỗ trợ các cơ sở CNNT, 
các cụm công nghiệp; Tăng cường các dịch vụ tư vấn… 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ phối hợp với các 
cơ quan chức năng thực hiện các cơ chế chính sách ưu 
đãi, tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp đầu tư 
vào phát triển CNNT, góp phần chuyển dịch cơ cấu, 
tạo việc làm cho người lao động, nhằm phát triển kinh 
tế - xã hội khu vực nông thôn. Hơn nữa, Khuyến công 
Hải Phòng sẽ tăng cường phối hợp với các tố chức, cá 
nhân, các hội, hiệp hội… để triển khai thực hiện các 
hoạt động khuyến công có hiệu quả cao; Phối hợp với 
các huyện, khảo sát thực hiện lồng ghép các đề án 
khuyến công với các chương trình mục tiêu khác như: 
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; Chiến 
lược sản xuất sạch hơn trong công nghiệp… Qua đó, 
xây dựng các đề án khuyến công theo hướng hỗ trợ có 
trọng tâm, trọng điểm, nhằm tạo bước chuyển biến rõ 
rệt cho sự phát triển công nghiệp - TTCN nông thôn 
trên địa bàn…

Nghiệm thu ứng dụng máy móc tiên tiến vào SX điêu khắc đá
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Ngay từ đầu năm 2018, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã đăng 
ký các đề án khuyến công và rà soát 
nhiệm vụ tại các địa phương để tập 

trung thực hiện. Sáu tháng đầu năm, Trung tâm đã hỗ 
trợ cho 26 Đề án với tổng mức kinh phí hỗ trợ đạthơn 
3,4 tỷ đồng. Trong đó, 04 Đề án khuyến công quốc 
gia được Bộ Công Thương hỗ trợ trên 800 triệu đồng 
và 22 Đề án khuyến công địa phương được UBND 
tỉnh hỗ trợ hơn 2,6 tỷ đồng. Các đề án này này tập 
trung chủ yếu vào các nội dung: Xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ 
khoa học kỹ thuật, ứng dụng thiết bị hiện đại trong 
sản xuất; mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về công 

tác khuyến công; hoàn thiện kế hoạch thực hiện các 
đề án tham dự Hội nghị, hội thảo và tọa đàm về phát 
triển sản xuất, thúc đẩy xúc tiến thương mại cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn tại các tỉnh Bắc Ninh, 
Nghệ An, Nam Định, Phú Yên; thực hiện Đề án tuyên 
truyền các hoạt động khuyến công trên ấn phẩm Tạp 
chí Công nghiệp và Tiêu dùng; làm phóng sự “Khuyến 
công Thái Nguyên đồng hành cùng các cơ sở công 
nghiệp nông thôn" phát sóng trên Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh Thái Nguyên… Đồng thời, hỗ trợ 
kinh phí, đưa sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm năm 2018 tại tỉnh 
Nghệ An với tiến độ thực hiện các đề án đạt khoảng 
60% khối lượng công việc.

Phát huy thành quả của hoạt động khuyến công năm 2017, 6 tháng đầu năm 2018, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công Thái 
Nguyên) đã có thêm lợi thế để hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, Trung tâm đã chủ trì, phối hợp 
với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố thực hiện được nhiều chương trình, 
đề án hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn đóng trên địa bàn, giúp DN nâng cao năng lực 
cạnh tranh.

TrIểN KHaI HIệu Quả CáC Đề áN KHuyếN CôNG 
trên Địa Bàn tỉnh thái nguyên

TuấN MiNh

Từ sự hỗ trợ của Trung tâm khuyến công Thái Nguyên, HTX Chè Tân Trà đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy đóng gói trà túi lọc 
trong sản xuất.
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Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn phát triển công nghiệp 
và tiết kiệm năng lượng của Trung tâm đạt được nhiều 
kết quả đáng khích lệ, khi thực hiện 07 hợp đồng tư vấn 
và lựa chọn xong nhà thầu thi công, lắp đặt hệ thống điện 
năng lượng mặt trời cấp điện cho Sở Công Thương Thái 
Nguyên. Ngoài ra, trong công tác đầu tư, kinh doanh 
hạ tầng cụm công nghiệp, Trung tâm đã tham mưu cho 
Sở Công Thương về các thủ tục lập quy hoạch khu tái 
định cư Cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2 cũng như giải trình 
thẩm định chủ trương đầu tư dự án Cụm công nghiệp 
này. Đồng thời, Trung tâm đã báo cáo UBND tỉnh xem 
xét, phê duyệt quyết định thành lập cụm công nghiệp Hà 
Thượng tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên…

Để triển khai được hiệu quảcác chương trình, đề 
án trong sáu tháng đầu năm là nhờ Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ 
của Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương), 
UBND tỉnh Thái Nguyên và đặc biệt là sự chỉ đạo sát 
sao của lãnh đạo Sở Công Thương Thái Nguyên. Qua 
đó, các phòng, ban của Trung tâm đã tập trung triển 
khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến 
độ các đề án.

Ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Nguyên cho biết, từ nay đến cuối năm, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên sẽ tiếp tục giám sát, đôn 
đốc tình hình thực hiện, đảm bảo các đề án khuyến 
công được triển khai đúng nội dung, mục đích; phối 

hợp với các đơn vị được thụ hưởng, hoàn thiện hồ sơ, 
chứng từ theo đúng quy định. Bên cạnh đó, Trung tâm 
sẽ trình Sở Công Thương Thái Nguyên thẩm định, 
UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công địa 
phương đợt 2 và đề án công nhận làng nghề, làng 
nghề truyền thống cấp tỉnh năm 2018 cũng như lập 
kế hoạch, xây dựng các đề án khuyến công năm 2019. 
Tiếp tục thực hiện các thủ tục về lập quy hoạch khu 
tái định cư cụm công nghiệp và nghiên cứu, đề xuất 
nguồn vốn để triển khai các dự án đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng cụm công nghiệp.

Có thể nói, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên ngày càng đi vào thực chất, hỗ trợ có trọng 
tâm, trọng điểm, qua đó đã góp phần quan trọng trong 
công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo 
hướng CNH - HĐH. Để hoạt động khuyến công ngày 
một hiệu quả và có sức lan tỏa rộng hơn, bên cạnh sự 
nỗ lực của tập thể CBVC Trung tâm khuyến công thì 
rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ phía Bộ Công 
Thương và lãnh đạo UBND tỉnh trong việc tăng cường 
nguồn kinh phí khuyến công từ ngân sách trung ương và 
địa phương. Qua đó, có thể nâng mức hỗ trợ các đề án, 
khuyến khích các cơ sở sản xuấtnhất là các cơ sở tại các 
địa bàn nông thôn, vùng sâu, vùng xa tham gia thực hiện. 
Trung tâm Khuyến công cũng mong muốn các cấp chính 
quyền Trung ương và địa phương cần sớm ban hành và 
quy định cụ thể về công tác thi đua khen thưởng để kịp 
thời động viên các tổ chức, cá nhân có thành tích tốt 
trong công tác khuyến công…

Sáu tháng đầu năm, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ máy móc thiết bị trong chế biến và bảo quản chè 
cho nhiều cơ sở CNNT trên địa bàn.
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Những năm qua, Sở Công Thương tỉnh Hà Nam đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, 
đạt được nhiều thành quả trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tạo thế và 
lực để Hà Nam tăng tốc, phát triển vững chắc trong những năm tiếp theo.

hà nam:

Đẩy Mạnh CáC giẢi pháp hiệu quẢ 
về khuyến Công

côNg Du

Theo đó, năm 2017, tổng sản phẩm trên 
toàn tỉnh (GRDP) đạt 32.363,5 tỷ đồng, 
tăng 10,84% so với năm 2016. GRDP bình 
quân đầu người đạt 48,6 triệu đồng/người, 

tăng 8,5% năm 2016. Sản xuất công nghiệp tăng 13,15% 
so với cùng kỳ. Thu cân đối ngân sách đạt 6.150 tỷ 
đồng, tăng 31% so với năm 2016, tăng 122% so với dự 
toán địa phương. Thu hút được 88 dự án đầu tư với 
tổng vốn là 101,06 triệu USD... 

Để đạt được những thành quả trên, có sự đóng 
không nhỏ của ngành Công Thương tỉnh Hà Nam, 
trong đó có hoạt động khuyến công. Những năm qua, 
nhờ sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí của khuyến công 
quốc gia (KCQG) và khuyến công địa phương (KCĐP) 
giao, công tác khuyến công trên địa bàn tỉnh đã thu 
được kết quả khả quan, góp phần làm tăng trưởng giá 
trị sản xuất công nghiệp của tỉnh, tạo việc làm cho 
nhiều lao động, đảm bảo an sinh xã hội... 

Cụ thể, năm 2017, Hà Nam đã thực hiện nguồn 
kinh phí KCQG là 1,91 tỷ đồng, hỗ trợ các cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất trong lĩnh vực may mặc, cơ 
khí, than sạch, ứng dụng khoa học công nghệ… Cũng 
trong năm qua, nhờ nguồn kinh phí KCQG, Hội chợ 
“Công nghiệp - Thương mại đồng bằng sông Hồng - Hà 
Nam” đã diễn ra thành công với sự góp mặt của gần 
200 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh, với trên 300 
gian hàng, thu hút khoảng trên 25 nghìn lượt người đến 
tham quan mua sắm. Trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh 
đã có 02 đề án KCQG được nghiệm thu; hỗ trợ 05 cơ 
sở ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất với kinh 
phí 01 tỷ đồng… 

Đối với hoạt động khuyến công địa phương, năm 
2017, Trung tâm Khuyến công tỉnh đã hỗ trợ cho 03 cơ 
sở CNNT ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất; Tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, phổ biến chính sách pháp luật trong sản xuất; 

Tổ chức bình xét các sản phẩm có chất lượng và động 
viên, khích lệ những DN, nghệ nhân lành nghề, những 
người thợ giỏi… đã tạo ra nhiều sản phẩm đạt chất 
lượng cao, đáp ứng nhu cầu của các bạn hàng, người 
tiêu dùng, đặc biệt, các sản phẩm này đã được đánh giá 
cao tại Triển lãm “Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin 
cậy và giàu tiềm năng” trong khuôn khổ APEC CEO 
Summit 2017 ở Đà Nẵng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, 
Sở Công Thương đã hỗ trợ các cơ sở CNNT tham gia 
5 triển lãm tại Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình, Huế và 
trưng bày sản phẩm tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ 
gặp gỡ công nhân lao động các khu công nghiệp đồng 
bằng sông Hồng.

Nhìn chung, hoạt động khuyến công của tỉnh đã 
triển khai rất đa dạng, với nhiều lĩnh vực. Công tác 
khuyến công mở rộng khắp trên địa bàn tỉnh đã khuyến 
khích phát triển CNNT. Nhờ có sự phối hợp giữa các 
ngành các địa phương và DN, mà công tác tổ chức xây 
dựng, thực hiện các đề án khuyến công luôn gắn liền 
với thực tế và đạt hiệu quả cao. Thông qua công tác 
khuyến công, Sở Công Thương đã tập hợp được các 
đề xuất, kiến nghị, những bất cập của các DN, cơ sở 
CNNT, từ đó, nắm bắt thông tin, rút kinh nghiệm và 
kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, góp phần 
thúc đẩy phát triển sản xuất CNNT theo đúng định 
hướng của Bộ Công Thương và tỉnh Hà Nam đề ra

Hỗ trợ máy nhuộm cao áp cho DN tại Hà Nam
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Sáng nay, mưa mở đầu cho một tiết trời tháng tám dịu nhẹ. Vậy là hạ đang nhòa dần bước 
chân cho mùa thu dịu dàng ghé đến mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời 
gian. Tháng tám về chới với bao nhiêu ký ức, hoài niệm. Ừ! Tháng tám rồi đó, tháng tám 
đong đầy cảm xúc yêu thương.

Sáng nay, mưa mở đầu cho một tiết trời tháng tám dịu nhẹ. Vậy là hạ đang nhòa dần bước 
chân cho mùa thu dịu dàng ghé đến mặc lòng người thổn thức bao kỷ niệm nhuốm màu thời 
gian. Tháng tám về chới với bao nhiêu ký ức, hoài niệm. Ừ! Tháng tám rồi đó, tháng tám 
đong đầy cảm xúc yêu thương.

hoàNg NhuNg

Chiều nay đi qua ngõ nhà hàng xóm, cây Thị 
réo rắt phảng phất hương thơm như níu 
kéo cả người đi đường. Một mùi vị quen 
thuộc mà lâu rồi không được thưởng thức. 

Tháng tám ở vùng quê, quả thị như đặc trưng của sự thay 
đổi chuyển giao mùa. Có lẽ khác với nhiều vùng miền, 
thị ở đây vẫn còn chỗ đứng khi nó vừa có tác dụng bóng 
mát, vừa lấy quả.  Lấp ló sau màu xanh của lá những quả 
thị chín bói e thẹn, kiêu hãnh khoe cái màu vàng ươm 
còn lấm chấm đôi ba vết xanh nhỏ. Lạ cái cây thị này, 
chỉ một vài quả chín mà cũng đã toả thơm cả một đoạn 
đường. Một mùi hương dịu ngọt không lẫn trộn vào đâu 
được. Mình dừng lại hít thật sâu cái mùi hương quen 
thuộc ấy tham lam cất giữ lấy một ít trong lòng. Hình 
như cũng đã lâu rồi không cảm nhận được mùi vị dịu 
ngọt đậm chất quê hương mình đến thế!

Tháng tám, khi mà mùa gặt đã xong, mùa lạc cũng 
đã thu hoạch. Những bác nông dân cũng không cho 
phép mình nghỉ tay để bắt đầu một vụ mùa mới. Đôi vai 
hằn vết sẹo nặng gánh củi xuống chợ. Những giọt mồ 
hôi lại rơi mặn chát cả xô phụ hồ. Cuộc sống người nhà 
quê là vậy. Phải tranh thủ kiếm thêm chút tiền chi tiêu 
trong cuộc sống, cho khoản học phí đầu năm của con.

Tháng tám, thời tiết cũng bắt đầu đỏng đảnh. Ừ thì 
mới nắng đó mà đã mưa rồi. Chông chênh lắm, nắng 
mưa lại thất thường. Mẹ lại cẩn thận nhắc đi đâu cũng 
nên kèm theo cái áo mưa. Chiều nay đang chạy xe, cơn 
mưa rào bất chợt làm ướt sũng. Mưa hắt thật mạnh vào 
mắt, vào da thịt, một cảm giác lành lạnh. Mình lại như 
cố tình để cảm nhận cái vị mưa ấy, sống lại thời con 
trẻ một lần tắm mưa. Tiếng người phàn nàn sao mưa 
nhiều thế! Mưa như chưa bao giờ được mưa, mưa như 

trút nước. Chỉ có mấy cụ già tóc bạc nhâm nhi chén 
trà, trầm ngâm: Thời tiết sắp sang lập thu rồi đấy! Mưa 
tạnh. Nắng. Gió lại thoả sức ngao du bỏ quên cả chiếc 
cầu vồng đầy diêm dúa huyền ảo, long lanh.

Nắng tháng tám dịu dàng, hiền hoà lắm. Cảm giác 
một màu vàng trong nhẹ nhàng quá đỗi. Không còn 
bỏng rát và gay gắt như những cái nắng của tháng 
sáu và tháng bảy. Nắng chiều lại càng đẹp. Nó buông 
mình trải dài cả miền quê, hiền hoà quấn lấy những 
con người nhà quê chân chất. Ấy vậy mà khi những tia 
nắng cuối cùng trong ngày cũng không còn lưu luyến, 
bịn rịn đổ dài trên những cành cây. Cũng là lúc gió lạnh 
lùa qua làn áo chạy vào da thịt thấm chút khí trời, tẩm 
chút hương vị mùa thu. Những ánh đèn bắt đầu được 
thắp sáng. Đi dạo qua quán nước chè nhỏ khách vắng 
hơn thường ngày.

Tháng tám bọn trẻ lại náo nức chuẩn bị vào năm 
học mới. Sắc thái biểu cảm nhất trên những gương mặt 
sĩ tử vừa trải qua kỳ thi đại học trong sự đợi chờ hồi 
hộp. Người ta cũng không ngạc nhiên nữa khi ở miền 
quê nghèo mà tỷ lệ đậu đại học của xã lại rất cao. Niềm 
vui chưa trọn vẹn khi biết điểm thì đã phảng phất nỗi lo 
trong mắt người lớn “Tiền đâu cho con đi học xa nhà?  
Trăm thứ còn phải chi tiêu, lấy đâu ra tiền?”. Vui buồn 
lẫn lộn trên khuôn mặt những đấng sinh thành, làm bọn 
trẻ cũng đắn đo.  Phải chăng đại học đối với miền quê 
khác thành phố ở đó, đâu chỉ riêng niềm vui.

Tháng tám đã về trên cả những ngõ nhỏ, mang theo 
cảm xúc vui buồn bất chợt. Mang cả những yêu thương 
của những ngày mưa nắng thất thường. Khe khẽ, nhẹ 
nhàng đón tháng tám bình yên!

Tản văn: 
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