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NâNg cao NăNg lực marketiNg xuất khẩu hàNg thủ côNg 
mỹ Nghệ, làNg Nghề Việt Nam

Bắc NiNh: khai giảNg lớp đào tạo Nghề may côNg Nghiệp

tiềN giaNg: tập huấN kĩ NăNg BáN hàNg Và chăm sóc 
khách hàNg

Ngày 07/8, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Bắc Ninh (TTKC) phối hợp 
với Công ty TNHH Trí Đức tổ chức 
Khai giảng lớp đào tạo nghề may 
công nghiệp cho 60 học viên trên 
địa bàn huyện Thuận Thành.

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

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

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

Tại lễ khai giảng, ông Tạ Đăng 
Ban - Phó Giám đốc TTKC nhấn 

mạnh: Để thực hiện tốt chương trình 
mở các lớp học nghề trên địa bàn 
tỉnh Bắc Ninh nói chung và huyện 
Thuận Thành nói riêng cần có sự 
quan tâm hỗ trợ hơn nữa từ Sở Công 
Thương Bắc Ninh. Mặt khác, phòng 
kinh tế hạ tầng huyện Thuận Thành, 
cần khảo sát lựa chọn các đề án, các 
làng, xã có khả năng đưa nghề mới 
về, cùng với đó tiếp tục khôi phục, 
củng cố để phát triển các nghề 
truyền thống tại địa phương

N.H

Nằm trong chương trình khuyến 
công quốc gia năm 2019, ngày 08/8, 
Cục Công Thương địa phương phối 
hợp với Hiệp hội Làng nghề Việt 
Nam và UBND tỉnh Hà Nam tổ 
chức Hội thảo “Nâng cao năng lực 
marketing xuất khẩu hàng thủ công 
mỹ nghệ, làng nghề Việt Nam”.

Tại Hội thảo, ông Hoàng Chính 
Nghĩa - Phó Cục trưởng Cục Công 
Thương địa phương khẳng định, 
hoạt động marketing xuất khẩu là 
yếu tố then chốt giúp các sản phẩm 
của Việt Nam đến với thị trường 
nước ngoài. Hoạt động này đòi hỏi 
phải có chiến lược và kế hoạch cụ 

thể, tổ chức thực hiện bài bản, linh 
hoạt theo sự thay đổi của thị trường. 
Chính vì thế, Hội thảo sẽ cung cấp 
cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn những thông tin, kiến thức về 
thị trường, cách nhận diện những 
sản phẩm dành cho xuất khẩu, giúp 
cơ sở công nghiệp nông thôn phân 
tích, xếp hạng thứ tự ưu tiên các thị 
trường tiềm năng để xây dựng kế 
hoạch marketing xuất khẩu phù hợp.

Hội thảo được tổ chức nhằm mục 
tiêu trang bị tư duy và nhận thức đúng 
đắn về chiến lược marketing định 
hướng xuất khẩu, từ đó thực hiện bài 
bản và hiệu quả quy trình chiến lược 

và các biện pháp maketing nhằm đạt 
được bước tăng trưởng mang tính đột 
phá trong xuất khẩu hàng thủ công 
mỹ nghệ, làng nghề Việt Nam

THái BìNH

Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Tiền Giang vừa tổ 
chức lớp tập huấn “Kĩ năng bán 
hàng và chăm sóc khách hàng” cho 
150 học viên của 30 doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh.

Nội dung của lớp tập huấn đã 
giúp các học viên hiểu được tầm 
quan trọng của việc bán hàng và 
nhân viên bán hàng, cũng như đặc 
điểm của từng nhóm khách hàng, 
tâm lý và hành vi của khách hàng 

khi mua hàng trong nền kinh tế 
thị trường; Nắm được quy trình 
ra quyết định mua hàng của khách 
hàng, thành thạo các kinh nghiệm 
trong việc giới thiệu sản phẩm để 
thuyết phục khách hàng. Bên cạnh 
đó cũng sẽ chủ động giải quyết và 
xử lý được các vướng mắc trong 
quá trình bán hàng và kỹ năng, 
nghiệp vụ chăm sóc khách hàng…

Thông qua lớp tập huấn, học 
viên không những được trang bị 

những phương pháp, kỹ năng bán 
hàng và phục vụ khách hàng chuyên 
nghiệp, mà còn có sự thay đổi trong 
nhận thức về tầm quan trọng của 
dịch vụ khách hàng, xây dựng một 
phong cách phục vụ khách hàng 
riêng biệt, qua đó nâng cao hiệu 
quả giao tiếp và phục vụ khách 
hàng nhằm tăng nguồn lợi nhuận 
cho doanh nghiệp

Trường An

Ông Hoàng Chính Nghĩa - Phó Cục 
trưởng Cục Công Thương địa phương 
phát biểu tại hội thảo
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Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ các khó khăn, 
vướng mắc tại Dự án đường dây 500 kV mạch 3, Văn phòng Chính phủ đã ra thông báo 
số 6570/VPCP-CN ngày 25/7/2019, đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các địa 
phương có tuyến đường dây đi qua tập trung hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) 
và Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) trong công tác bồi thường, giải phóng 
mặt bằng nhằm đưa Dự án đường dây 500 kV mạch 3 kịp thời đi vào vận hành trong tháng 
6/2020.

Chính phủ Chỉ đạo tháo gỡ CáC vướng mắC

Tuấn Anh

Đường dây 500 kV mạch 3 được EVNNPT 
khởi công ngày 18/12/2018. Theo kế 
hoạch tổng thể của Dự án, Tổng công 
ty sẽ xây mới 08 ngăn lộ 500 kV tại sân 

phân phối Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; Xây mới 
gần 742 km đường dây 500 kV mạch kép đi qua 09 
tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 
Ngãi, Kon Tum, Gia Lai và một số ngăn lộ 500 kV tại 
các TBA 500 kV Vũng Áng, Dốc Sỏi, Pleiku 2 với tổng 
mức đầu tư gần 12.000 tỷ đồng. Đây là Dự án quan 
trọng nằm trong "Quy hoạch điện VII" nhằm đảm bảo 
mục tiêu tăng năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV 
liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia. Qua đó, 
góp phần đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam trong 

những năm tới, khi mà hệ thống điện miền Nam không 
thể đảm bảo cân đối cung - cầu nội vùng. Bên cạnh đó, 
Dự án hoàn thành sẽ truyền tải khoảng 5 tỷ kWh/năm 
và giúp tối ưu hóa sản xuất trong vận hành hệ thống 
điện quốc gia. 

Theo kế hoạch, đường dây 500 kV mạch 3 sẽ được 
hoàn thành và đóng điện trong tháng 6/2020. Tuy 
nhiên, sau hơn 7 tháng thực hiện, mặc dù EVN và 
EVNNPT đã tập trung mọi nguồn lực, cũng như áp 
dụng nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công trình 
nhưng các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng đã làm cho Dự án đứng trước nguy 
cơ chậm tiến độ. Cụ thể, hạng mục sân phân phối các 
ngăn lộ 500 kV tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch 

Tại Dự áN ĐườNg Dây 500 kV mạcH 3

Đại diện EVN và EVNNPT làm việc với tỉnh Quảng Ngãi để tháo gỡ khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng
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đã được UBND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình 
phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền cho 
8/10 hộ dân bị ảnh hưởng. Một số hộ dân chưa đồng ý 
với phương án bồi thường đã làm chậm tiến độ Dự án. 

Tại tuyến đường dây đi qua thôn Tây Yên (xã Kỳ 
Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), nhiều hộ dân không 
những chưa ký hồ sơ đo đạc thửa đất mà còn xây dựng 
mới nhà ở, công trình trên diện tích đất cần thu hồi 
trong phạm vi an toàn hành lang lưới điện cao áp. Cùng 
với đó, nhiều người dân cho rằng, mức hỗ trợ đất trồng 
cây lâu năm, đất rừng sản xuất nằm trong hành lang 
tuyến của Dự án chưa phù hợp với giá cả thị trường nên 
không đồng thuận với phương án bồi thường.

Trước những khó khăn đó, theo chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, đến nay, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương có 
tuyến đường dây đi qua đang khẩn trương tập trung 
hỗ trợ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo 
đó, UBND các tỉnh, thành phố gồm: Hà Tĩnh, Quảng 
Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng 
Ngãi, Kon Tum, Gia Lai sẽ tạo điều kiện và hỗ trợ tối 
đa cho EVN, EVNNPT trong công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng của Dự án đường dây 500 kV mạch 3. 

Đặc biệt, Phó Thủ tướng quyết định thành lập Ban 
Chỉ đạo giải phóng mặt bằng do lãnh đạo UBND tỉnh, 
thành phố làm Trưởng ban để trực tiếp chỉ đạo các Sở, 
Ban, ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ bồi 
thường giải phóng mặt bằng trên địa bàn các địa phương 
có Dự án đi qua; Chỉ đạo hoàn thành phê duyệt phương 
án bồi thường, chi trả tiền cho các hộ dân để bàn giao 
xong tất cả các vị trí móng cột trong tháng 9/2019 và 
hành lang tuyến trong tháng 12/2019; Không để phát 
sinh nhà cửa, công trình trong hành lang tuyến đường 

dây đã được thỏa thuận. Đồng thời, có biện pháp xử lý 
cương quyết đối với các trường hợp không chấp hành 
phương án bồi thường đã được phê duyệt hoặc cố tình 
cản trở việc thi công công trình. Ngoài ra, Phó Thủ 
tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 
hướng dẫn thực hiện bồi thường thiệt hại do hạn chế khả 
năng sử dụng đất đối với đất thuộc hành lang an toàn 
công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng, Tổng giám đốc EVNNPT 
chia sẻ: "Hiện nay, EVN và EVNNPT đã thành lập các 
Ban chỉ đạo để điều hành Dự án. Đồng thời, Tổng công 
ty chỉ đạo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền 
Trung yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, vật 
lực để đảm bảo mặt bằng được bàn giao đến đâu, triển 
khai thi công đến đó. Với việc Văn phòng Chính phủ ra 
văn bản 6570/VPCP-CN truyền đạt ý kiến chỉ đạo của 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, chắc chắn trong thời 
gian tới công tác bồi thường gải phóng mặt bằng của 
Dự án sẽ được thuận lợi hơn, mọi vướng mắc sẽ được 
tháo gỡ. Từ đó, EVNNPT sẽ tiếp tục chủ động phối 
hợp chặt chẽ với các địa phương có Dự án đi qua để 
sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và hoàn 
thành theo đúng tiến độ mà Chính phủ đã yêu cầu".

Dự án đường dây 500 kV mạch 3 có ý nghĩa hết 
sức quan trọng trong việc làm tăng độ tin cậy cho trục 
xương sống của hệ thống truyền tải điện, nâng cao 
công suất truyền tải theo hướng Bắc - Trung - Nam, 
góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Vì vậy, 
thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa phương và người 
dân nơi có đường dây đi qua nên cùng nhau chia sẻ, 
tìm cách tháo gỡ và tạo điều kiện tốt nhất để EVNNPT 
sớm hoàn thành các công trình theo kế hoạch tổng thể 
đã đề ra

EVNNPT họp Ban chỉ đạo cấp Tổng công ty kiểm tra tiến độ 
triển khai thực hiện Dự án ĐZ 500 kV mạch 3

Lãnh đạo EVN và EVNNPT kiểm tra hiện trường Dự án 500 kV 
mạch 3
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Nhân dịp tổ chức Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam lần 
thứ VII – Bình Định năm 2019, phóng viên Tạp chí Công nghiệp & 
Tiêu dùng có cuộc trao đổi ông Nguyễn Tuấn Thanh - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức sự kiện văn hóa này. Xin giới thiệu 
cùng bạn đọc.

Làm THế Nào Để TINH Hoa Võ Cổ TruyềN BìNH ĐịNH 

được lan tỏa và phát triển?

pV: Năm 2019 là lần thứ VII Liên hoan Quốc tế Võ 
cổ truyền Việt Nam được tổ chức tại Bình Định, xin 
ông cho biết ý nghĩa, quy mô tổ chức và những điểm 
nổi bật của sự kiện lần này?

ông NguyễN tuấN thaNh: Liên hoan Quốc tế 
Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII năm 2019 được tổ 
chức tại Bình Định là hoạt động văn hóa, thể thao và du 
lịch nhằm tôn vinh các giá trị truyền thống của dân tộc, 
trong đó nổi bật là võ cổ truyền Bình Định, qua đó, giới 
thiệu đến với bạn bè trong nước và quốc tế về quê hương, 
đất nước, con người Bình Định. Liên hoan không chỉ giới 
thiệu về võ cổ truyền Việt Nam nói chung, võ cổ truyền 
Bình Định nói riêng, mà còn giới thiệu về truyền thống lịch 
sử, danh lam thắng cảnh, du lịch sinh thái của tỉnh Bình 
Định, nhằm tạo ấn tượng sâu sắc về miền Đất Võ với du 
khách và bạn bè trong nước và quốc tế đến dự Liên hoan.

Sự kiện lần này được tổ chức với quy mô hoành tráng, 
mang đậm màu sắc dân tộc, an toàn tuyệt đối, tiết kiệm, 
hiệu quả cao trong nhiều lĩnh vực nhất là công tác đối ngoại, 
mở rộng hợp tác quốc tế của tỉnh; thu hút nhiều người đến 
xem và cổ vũ, thể hiện lòng mến khách, tinh thần tự tôn, tự 
hào dân tộc, thể hiện nét đẹp trong văn hóa giao tiếp của 
người Bình Định, tạo tâm lý tin tưởng, phấn khởi cho các 
đoàn về tham dự Liên hoan. Dự kiến có khoảng 1.200 võ sư, 
võ sinh đến từ 20 đoàn nước ngoài (14 quốc gia) và 65 đoàn 
trong nước (22 tỉnh, thành) về tham dự Liên hoan.

Sự khác biệt của Liên hoan lần này đó là Giải “Tinh hoa 
Võ Việt Quốc tế” nằm trong chương trình Liên hoan, thi 
đấu ở 02 nội dung đối kháng và Hội thi. Các môn phái, võ 
phái võ cổ truyền trong và ngoài nước biểu diễn những bài 
võ dị bản đặc trưng của các môn phái, nhằm lưu giữ, bảo 
tồn và phát huy các bài võ dị bản này. Đặc biệt, trước đây, 

Ban Tổ chức chỉ tập trung giới thiệu giao lưu 06 lò võ tiêu 
biểu: Phan Thọ, Hồ Sừng (thuộc huyện Tây Sơn); Lê Xuân 
Cảnh, Lý Xuân Hỷ (thuộc thị xã An Nhơn) và Phi Long 
Vịnh, CLB Chùa Long Phước (thuộc huyện Tuy Phước). Tại 
Liên hoan, Ban Tổ chức sẽ tạo điều kiện cho tất cả các môn 
phái có hoạt động phong trào tốt đều được tham gia giao 

Ông nguyễn Tuấn ThAnh
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, 
Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Quốc tế 

Võ cổ truyền VN lần thứ VII

Các môn phái võ cổ truyền Việt Nam ở nước ngoài biểu 
diễn tại đêm khai mạc

Một tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc Liên hoan võ cổ 
truyền VN năm 2019
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lưu với các đoàn trong nước và quốc tế, qua đó sẽ tự giới 
thiệu về những nét đặt trưng riêng về môn phái mình. Ban 
Tổ chức tạo không gian giao lưu này nhằm sau khi bế mạc 
Liên hoan, các môn phái cũng tự liên hệ và trao đổi chuyên 
môn lẫn nhau, làm cho các môn phái trong tỉnh với các 
đoàn võ phái trong nước và quốc tế ngày càng gắn kết hơn.

pV: Vậy những hoạt động chính tạo sự khác biệt 
đó trong Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt Nam 
lần thứ VII là gì, thưa ông?

ông NguyễN tuấN thaNh: Liên hoan Quốc tế 
Võ cổ truyền Việt Nam lần thứ VII - Bình Đinh năm 
2019 diễn ra từ ngày 08/8/2019 đến ngày 11/8/2019, với 
những hoạt động chính như sau:

- Lễ dâng hoa, dâng hương tại Đài Kính Thiên, Bảo 
tàng Quang Trung, huyện Tây Sơn (Tổ chức vào sáng 
ngày 08/8/2019).

- Lễ Khai mạc Liên hoan tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành, thành phố Quy Nhơn. (Thời gian - địa 
điểm: 19h30’ ngày 08/8/2019). 

- Chương trình giao lưu kết hợp tham quan tại các 
lò võ, di tích lịch sử, văn hóa và các điểm du lịch của 
tỉnh: Tập trung tại các huyện Tây Sơn, Tuy Phước, thị 
xã An Nhơn và thành phố Quy Nhơn (Thời gian, địa 
điểm: Từ ngày 09/8/2019 đến ngày 10/8/2019). 

- Lễ Bế mạc Liên hoan tại Quảng trường Nguyễn 
Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (Thời gian - địa điểm: 
20h ngày 11/8/2019).

- Triển lãm ảnh về hoạt động của các võ đường, 
võ phái trong nước và trên thế giới tại Quảng trường 
Nguyễn Tất Thành, thành phố Quy Nhơn (Thời gian - 
địa điểm: từ ngày 08/8/2019 đến ngày 11/8/2019). 

- Đăng cai tổ chức Giải “Tinh hoa Võ Việt quốc 
tế” lần thứ II: tại Nhà Thi đấu Thể thao tỉnh - Sân vận 
động Quy Nhơn (Thời gian - địa điểm diễn ra từ ngày 
07/8/2019 đến ngày 11/8/2019. Trong đó sẽ khai mạc 
lúc 19h ngày 07/8/2019 và Bế mạc sáng ngày 11/8/2019). 

pV: Nhằm lan tỏa và phát triển hơn nữa tinh hoa 
Võ cổ truyền Bình Định, tỉnh đã có chương trình quy 
hoạch, đầu tư mở rộng và tạo điều kiện liên kết các 
môn phái, lò võ trong và ngoài nước sau Liên hoan lần 
này như thế nào, thưa ông?

ông NguyễN tuấN thaNh: Để tinh hoa Võ cổ 
truyền Bình Định được lan tỏa và phát triển hơn nữa, UBND 
tỉnh đã có chủ trương triển khai một số nội dung sau:

- Năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt Đề án Bảo 
tồn và Phát huy Võ cổ truyền Bình Định giai đoạn 2016 
- 2020, định hướng đến năm 2030.   

- Đầu tư xây dựng hoàn thiện Trung tâm Võ thuật 
Cổ truyền Bình Định nhằm đáp ứng công tác sưu tầm, 
bảo tồn và phát huy di sản võ cổ truyền Bình Định và 
đây là một trong những điểm đến của du khách khi đến 
với Quy Nhơn - Bình Định.

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp các lò võ tiêu biểu góp 
phần nâng cao công tác bảo tồn và phục vụ khách 
tham quan du lịch.

- Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, tuyên truyền 
nhằm nâng cao nhận thức về công tác sưu tầm, bảo 
tồn, phát huy giá trị võ cổ truyền Bình Định sâu rộng 
trong mọi tầng lớp nhân dân.

- Tổ chức truyền dạy những bài võ dị bản đặc trưng 
của các môn phái cho thế hệ kế cận nhằm nâng cao 
công tác bảo tồn các giá trị tiêu biểu của Võ cổ truyền 
Bình Định.

- Xây dựng các điểm biểu diễn võ cổ truyền Bình 
Định để gắn kết với các hoạt du lịch của tỉnh.

- Đẩy mạnh phát triển phong trào tập luyện võ cổ 
truyền Bình Định trong các trường học phổ thông, trên 
địa bàn dân cư trong toàn tỉnh.

- Tăng cường công tác giao lưu của võ cổ truyền 
Bình Định với các môn phái trong và ngoài nước, tham 
dự các giải thi đấu cấp quốc gia và quốc tế để khẳng 
định thương hiệu võ cổ truyền Bình Định.

pV: Xin cảm ơn ông!
Văn Thuận (Thực hiện)

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tặng hoa 
cho các đoàn về dự Liên hoan Quốc tế Võ cổ truyền Việt 
Nam 2019
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PHáT TriểN ồ ạT ĐiệN mặT Trời
và những Cảnh báo nguy hại

“hội chứNg” Và hệ quả tất yếu của phát 
triểN NóNg điệN mặt trời

 Số liệu từ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho 
thấy, do tranh thủ chính sách ưu đãi về thuế nên đến 
ngày 30/6/2019, các nhà đầu tư đã hoàn thành 82 dự án 
điện mặt trời (ĐMT) với tổng công suất 4.460 MW để 
hòa vào lưới điện quốc gia (chiếm 10% tổng sản lượng 
điện cả nước). Ngoài ra, hiện vẫn còn hơn 10 dự án 
đang tiếp tục triển khai và dự kiến đưa vào sử dụng vào 
cuối năm nay, với tổng công suất 630 MW. Trong số 
đó, đáng kể nhất là có nhà máy điện mặt trời  Hanwha 
(công suất 100 - 120 MW) tại Thừa Thiên Huế; Nhà 
máy Tata Power (công suất 300 MW) tại Hà Tĩnh; Nhà 
máy GT & Associates và Mashall & Street LTd (công 
suất 150 MW) tại Quảng Nam… Theo Trung tâm Điều 
độ Hệ thống điện Quốc gia (A0), thì hiện tại hai tỉnh là 
Bình Thuận và Ninh Thuận có số lượng nhà máy ĐMT 
lớn nhất toàn quốc. Đây được coi là một trong những 
giải pháp nhằm đối phó với những thách thức về nhu 
cầu năng lượng đảm bảo cho nền kinh tế tăng tưởng 
bền vững.

Với đà phát triển mạnh về nhà máy ĐMT như vậy, 
nên Việt Nam được coi là “cường quốc” Đông Nam Á 
về năng lượng sạch do số lượng các nhà máy đồng loạt 
đưa vào sử dụng “nhiều chưa từng có trong lịch sử”. 
Tuy nhiên, có một thực tế đáng báo động đó là tình 
trạng thiếu đồng bộ giữa quy hoạch phát triển ĐMT 
với các lĩnh vực hạ tầng phụ trợ đã làm vỡ quy hoạch, 
ảnh hưởng trực tiếp (quá tải từ 260 - 360%) tại các tuyến 
đường dây 110 kV Tháp Chàm - Hậu Sanh - Tuy Phong 
- Phan Rí. Hậu quả kèm theo đó còn là việc một số nhà 
đầu tư phàn nàn về tình trạng thường xuyên nhận được 
văn bản thông báo đề nghị các nhà máy ĐMT thường 
xuyên phải cắt giảm từ 30 - 60% công suất. Ông Lưu 

Xuân Vĩnh - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận  đã phải 
lên tiếng tại cuộc họp trực tuyến với Chính phủ ngày 
04/7 rằng, theo quy hoạch tới năm 2020, Ninh Thuận 
được duyệt 2.000 MW dự án năng lượng tái tạo, trong 
đó có ĐMT, nhưng thiết kế lưới truyền tải khu vực này 
chỉ chịu được tối đa công suất 800 - 1.000 MW. Tới cuối 
tháng 6/2019, tổng công suất các dự án năng lượng tái 
tạo của tỉnh này được đấu nối là 1.300 MW, trong đó 
gần 1.090 MW là ĐMT. Vì vậy, nếu không có các giải 
pháp căn cơ thì sẽ làm khó cho các nhà đầu tư. Trao 
đổi với phóng viên, ông Bùi Quốc Hùng - Phó Cục 
trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công 
Thương) cho biết, sở dĩ có những bất cập trên là do các 
dự án ĐMT thời gian triển khai chỉ mất khoảng 6 tháng, 
trong khi đó, thực hiện một dự án lưới điện 110 kV, 220 
kV và 500 kV phải mất từ 3 - 5 năm, nên phát triển lưới 
điện không theo kịp đầu tư các dự án ĐMT. 

Lắp các tấm pin điện mặt trời tại các tỉnh phía Nam

Với đà phát triển mạnh về nhà máy điện mặt trời (ĐMT) như hiện nay, thì Việt Nam được 
coi là “cường quốc” Đông Nam Á về năng lượng sạch do số lượng các nhà máy đồng loạt đưa 
vào sử dụng “nhiều chưa từng có trong lịch sử”.

MAi hương
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hãy cảNh giác Nguy hại từ tấm piN 
NăNg lượNg mặt trời

Trước nguy cơ thiếu điện trong những năm tới do 
các nguồn năng lượng hóa thạch, tài nguyên nước hiện 
ngày càng cạn kiệt, hoặc bởi những lý do khác như ô 
nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, thì người ta hay đề 
cập đến việc phát triển các nguồn năng lượng tái tạo, 
điện gió, điện mặt trời. Tuy nhiên, theo các nhà khoa 
học, các tấm năng lượng mặt trời sử dụng kim loại nặng, 
bao gồm chì, crom (Chromium) và cadimi (Cadmium) là 
những thứ rất có nguy cơ gây hại tới môi trường. Những 
rủi ro của chất thải hạt nhân là không phải bàn cãi và 
hoàn toàn có thể được chuẩn bị trước, nhưng đến nay 
hầu như vẫn chưa có phương pháp nào để giảm thiểu 
những vấn đề về chất thải độc của pin mặt trời. Các nhà 
khoa học đã phân tích, các dung dịch axit HF để tẩy rửa 
bề mặt tấm pin năng lượng mặt trời là một chất độc 
khi tiếp xúc với người không mang trang bị bảo hộ, nó 
có thể phá hủy các mô và làm giảm canxi trong xương. 
Đặc biệt, nguyên liệu để chế tạo pin năng lượng mặt trời 
là thạch anh (silica SiO-2 silicon), thạch anh được nhiệt 
luyện để tinh chế thành silicon nguyên chất (bước phát 
thải ra lượng khí CO2 và SO2), sau đó được tinh luyện 
tiếp với hóa chất, nhằm tạo ra những khối silicon đa tinh 
thể và hợp chất thải SiC14 vô cùng độc hại. Nếu thải ra 
môi trường sẽ gây nguy cơ oxy hóa đất đai, nguồn nước. 

Theo Giáo sư, tiến sĩ vật lý hạt nhân Jeff Terry - 
chuyên gia nghiên cứu năng lượng tại Viện Công nghệ 
Illinois, thì chất thải từ các tấm pin năng lượng mặt trời 
còn nan giải hơn cả chất thải hạt nhân, bởi các lưới 
điện cần một lượng lớn hơn các tấm năng lượng để sản 
xuất ra cùng một lượng điện với một lò phản ứng hạt 
nhân. Các tấm năng lượng mặt trời đều sử dụng các 
chất liệu nguy hiểm như axít sunphua (sulfuric acid) 
và khí phosphine độc hại trong quy trình sản xuất. Để 
tái sử dụng được các chất liệu này là cực kỳ khó khăn 
và các tấm năng lượng thường có vòng đời sử dụng rất 
ngắn. Các tấm năng lượng mặt trời không thể lưu trữ 
lâu tại các bãi phân loại rác vì nó có nguy cơ rủi ro gây 
ô nhiễm toàn bộ khu vực, trong khi việc tháo dỡ các 
tấm năng lượng ra để tái chế là một quy trình hết sức 
vất vả và nhìn chung không có lợi nhuận. Hiện nay các 
nhà khoa học vẫn còn lúng túng chưa biết cách ứng 
phó với chất thải năng lượng mặt trời và chưa có một ai 
có một kế hoạch thực sự nào để giải quyết được những 
tấm năng lượng mặt trời này sau khi chúng đã rời khỏi 
những ngôi nhà. 

Tóm lại, phát triển “nóng” thường sẽ kèm theo 
nhiều hệ lụy, mà điện mặt trời cũng không là ngoại lệ. 
Hệ lụy trước mắt là lưới điện đã và đang quá tải chưa 
thể giải quyết một sớm một chiều, còn lâu dài đó là vấn 
đề xử lý chất thải, về sức khỏe và ô nhiễm môi trường

Hiện nay, tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên có 518 dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG12 13

nghiên cứu - Trao ĐổI nghiên cứu - Trao ĐổI

Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đóng vai trò 
quan trọng trong tiếp thị thành công một 
loạt sản phẩm, giúp xác định hình ảnh 
thương hiệu của doanh nghiệp (DN) và 

cũng là nhân tố chính trong chiến lược tiếp thị của DN. 
Đồng thời, nó cũng tạo ra nguồn thu nhập bổ sung cho 
DN thông qua việc thu phí chuyển quyền sử dụng kiểu 
dáng cho người khác hoặc thông qua chuyển nhượng 
kiểu dáng được đăng ký. Nhiều nghiên cứu cho thấy, tài 
sản hữu hình của DN chỉ chiếm khoảng ¼ tổng giá trị 
tài sản của DN. Điều đó có nghĩa là tài sản vô hình hay 
giá trị thương hiệu của DN chiếm đến ¾ tổng giá trị tài 
sản của DN. Vì vậy, việc đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu 
trí tuệ về kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu chính 
là “chìa khóa” giúp DN tự bảo vệ tài sản của mình và 
đảm bảo sự độc quyền được sử dụng kiểu dáng công 
nghiệp đó của DN trên thị trường, quan trọng hơn là sẽ 
tạo được lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế.

Có thể thấy, tầm quan trọng và lợi ích của việc bảo 
hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu là rất rõ ràng, 
bên cạnh đó, các quy định của pháp luật quốc tế và 
Việt Nam về bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn 
hiệu dành cho các DN Việt cũng đã có. Tuy nhiên, hiện 
nay, số lượng đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu so với số lượng DN Việt Nam còn khá khiêm 
tốn, nhiều DN còn chưa thực sự coi trọng vấn đề này.

Thực tế đã cho thấy, thời gian qua, tình hình gian 
lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, đặc biệt là sự 

phát triển của công nghệ, internet… đã kéo theo sự 
xuất hiện những tội phạm công nghệ ngày càng tinh 
vi, nhiều DN có nhãn hiệu nổi tiếng đã bị xâm phạm 
quyền sở hữu trí tuệ. Không chỉ vậy, nhiều nhãn hiệu 
hàng hóa nổi tiếng của Việt Nam như: Kẹo dừa Bến 
Tre, cà phê Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc, 
cà phê Buôn Ma Thuột, thuốc lá Vinataba, võng xếp 
Duy Lợi,… khi xuất khẩu sang thị trường nước ngoài 
cũng đã bị các thương gia nước ngoài giành quyền 
đăng ký bảo hộ ở nước ngoài trước để sử dụng cho 
hàng hóa của họ lưu thông trên thị trường quốc tế. 
Hậu quả là các DN Việt phải mất rất nhiều thời 

Hiện nay, Việt Nam đã tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do chất lượng cao như 
Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), vừa mới đây là 
Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA)... Trong bối cảnh kinh tế trong 
nước đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới thì việc tuân thủ các cam kết về sở hữu 
trí tuệ, đặc biệt là bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu là việc làm hết sức cấp thiết 
của mỗi doanh nghiệp để đứng vững trên thương trường.

Quỳnh Anh

Doanh nghiệp việt Cần Chú trọng đến

bảo Hộ QuyềN sở Hữu Trí Tuệ Để 
PHáT TriểN bềN VữNg

Doanh nghiệp biết tận dụng tốt lợi thế của sở hữu trí tuệ sẽ 
đảm bảo được sự phát triển bền vững
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gian và tiền bạc để giành lại nhãn hiệu, trong số đó, 
nhiều trường hợp đã không thể đòi lại được nhãn 
hiệu của mình.

 Lý giải về thực trạng này, có ý kiến cho rằng, do 
Việt Nam có nhiều DN quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nên 
vấn đề về thương mại hóa sản phẩm chưa được nhiều. 
Các kênh tiêu thụ vẫn còn hạn chế mà chủ yếu theo 
con đường thương lái. Do đó, các DN thường không 
chú ý đến việc xây dựng thương hiệu cho mình ngay 
từ ban đầu. Còn theo Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc: "Để xảy 
ra tình trạng trên là do các DN Việt có tài sản sở hữu trí 
tuệ song lại chưa quan tâm hoặc không quan tâm nhiều 
đến việc bảo hộ. Kết quả là DN phải trả giá đắt bằng 
việc bị đánh cắp kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu 
của mình. Vì vậy, cùng với việc đẩy mạnh xuất khẩu ra 
nước ngoài thì việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp và 
nhãn hiệu hàng hóa là yêu cầu song hành của các DN 
trong giai đoạn hiện nay".

Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên của các hệ 
thống sở hữu trí tuệ mang tính cốt lõi của thế giới 
như Công ước Paris, Công ước Rome, Công ước Berne, 
Công ước Stockholm và hiện Việt Nam cũng đang 
trong quá trình gia nhập công ước LaHay về đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu cho DN Việt Nam, 
trong đó, Việt Nam đã có những cam kết rất cao, thậm 
chí là cao nhất liên quan đến sở hữu trí tuệ. Với việc 
tham gia vào các Hiệp định, Thỏa ước quốc tế này 
sẽ giúp cho việc đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp ở nước ngoài của các DN Việt được đơn giản 
hóa, giảm thời gian và chi phí. Chính vì vậy, nếu không 
muốn đánh mất lợi thế cạnh tranh trên trường quốc tế, 

các DN trong nước cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vai 
trò của sở hữu trí tuệ nói chung và bảo hộ kiểu dáng 
công nghiệp nói riêng.

Việt Nam đã cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế 
quy định về sở hữu trí tuệ, vì vậy, các DN Việt Nam 
một mặt phải cam kết tôn trọng sở hữu trí tuệ của các 
DN khác, mặt khác cũng phải quan tâm hơn nữa tới 
quyền sở hữu trí tuệ của mình. Để làm được điều này, 
trước tiên DN cần nắm rõ những thông tin về điều kiện 
và từng bước thực hiện để vận dụng hiệu quả, nhất là 
hệ thống bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ được tạo thành 
từ các luật sở hữu trí tuệ quốc gia và quy trình thủ 
tục, trên cơ sở đăng ký bảo hộ để đạt được sự bảo hộ 
sáng chế, nhãn hiệu quốc tế, kiểu dáng công nghiệp… 
Cùng với đó, cần nắm vững cách vận hành của các hệ 
thống quốc tế để sử dụng thành thạo và hiệu quả hệ 
thống này.

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng như hiện nay, 
đặc biệt là khi các Hiệp định thương mại tự do có hiệu 
lực, để đứng vững được ngay trên “sân nhà” và cả “sân 
khách”, các DN Việt Nam phải không ngừng đổi mới, 
sáng tạo để tạo ra những sản phẩm ưu việt hơn sản 
phẩm ngoại cùng loại khác, đặc biệt, phải chú trọng, 
đầu tư nghiêm túc vào việc đăng ký bảo hộ quyền sở 
hữu trí tuệ. Trong cuộc chơi này, nếu DN nào tận dụng 
tốt lợi thế của sở hữu trí tuệ để áp dụng vào hoạt 
động sản xuất kinh doanh thì DN đó sẽ đảm bảo được 
sự phát triển bền vững của mình. Tất nhiên, cùng với 
sự nỗ lực của DN thì việc đồng hành cùng DN trong 
việc cung cấp thông tin, hành trang cho DN về bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ của các cơ quan quản lý nhà nước 
là hết sức cần thiết
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“made iN” của các quốc gia trêN thế giới

Nhìn chung, các nước tiên tiến đều có quy định 
về việc ghi nhãn nước sản xuất. Đối với mặt hàng cần 
bảo hộ, hoặc đã xây dựng được thương hiệu mang 
tầm quốc tế, các nước quy định tiêu chí cho một số 
sản phẩm cụ thể. Ví dụ, quy định của Thụy Sỹ đối với 
đồng hồ; quy định của Hoa Kỳ đối với ô tô, hàng dệt 
may và len; quy định của New Zealand đối với rượu 
vang... Nhiều nước cho phép áp dụng việc ghi nhãn 
trên cơ sở tự nguyện đối với hàng sản xuất và tiêu thụ 
trong nước. Một khi hàng hóa đã ghi nhãn nước sản 
xuất thì bắt buộc phải đáp ứng tiêu chí và điều kiện 
theo quy định.

Tại châu Âu thì quy định bắt buộc tất cả đều 
phải ghi rõ xuất xứ, từ các loại thực phẩm như quả 
cam, quả táo cho đến những mớ rau.... Với những 
sản phẩm có linh kiện từ nhiều nước khác nhau thì 
được phép in dòng chữ “Made in” tại quốc gia đóng 
nửa giá trị tính theo giá bán của sản phẩm. Ví dụ, 
một chiếc áo khoác may ở Trung Quốc được nhập 
khẩu vào Pháp và đính một chiếc khuy trên đất Pháp 
thì không được gắn nhãn “Made in France”, thế 
nhưng nếu DN của một nước bất kỳ mua vải của 
Trung Quốc, mang sang Pháp thuê nhân công sản 
xuất chiếc áo đó thì có thể được gắn mác “Made in 
France” nếu như tiền mua vải chưa tới 1/2 giá bán 
chiếc áo đó.

Quy định về “Made in” không chỉ chặt chẽ tại châu 
Âu, tại Mỹ yêu cầu về gắn mác xuất xứ cũng khá tương 
đồng. Theo website chính thức của Ủy ban Thương mại 
Mỹ (FTC), về cơ bản, một sản phẩm muốn được chứng 
nhận là “Made in USA” thì hầu như tất cả các chi tiết 

và công đoạn chế tạo của sản phẩm phải có nguồn gốc 
từ Mỹ. Yếu tố nước ngoài trong nguồn gốc sản phẩm 
chỉ bao gồm các bộ phận không quan trọng và chiếm 
tỷ lệ không đáng kể.

hiểu thế Nào là “made iN VietNam”?

Hiện nay, với những sản phẩm tiêu dùng trong 
nước đang có Nghị định 43/2017 quy định về ghi nhãn 
hàng hóa. Theo Nghị định này, tổ chức, cá nhân phải 
ghi xuất xứ hàng hóa trên nhãn sản phẩm. Tuy nhiên, 
Nghị định cho phép các tổ chức, cá nhân được tự ghi 
và tự chịu trách nhiệm về việc ghi nhãn xuất xứ trên 
cơ sở hiểu biết tốt nhất của họ, miễn là họ trung thực. 
Thế nhưng, cần lưu ý bởi điều này chỉ quy định đối với 

Với người tiêu dùng, hiểu đơn giản “Made in Vietnam” chính là hàng sản xuất tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, thực tế tại nước ta hiện nay vẫn chưa có một quy định cụ thể nào về việc ghi xuất 
xứ đối với hàng bán tại thị trường nội địa như: Điều kiện gì thì mới được ghi là xuất xứ từ 
Việt Nam, sản xuất tại Việt Nam hay sản phẩm Việt Nam…

PhạM Trường

“Made in vietnaM”

Điện thoại Vsmart - một sản phẩm Made in Vietnam

hiểu sao Cho đúng?
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hàng nội địa bán tại Việt Nam, còn hàng xuất khẩu lại 
là câu chuyện khác. 

Một minh chứng cụ thể như việc nếu nhập bất 
kì một sản phẩm nguyên chiếc như các thiết bị điện 
tử, điện lạnh… từ Trung Quốc rồi dán nhãn “Made 
in Vietnam” thì sẽ bị coi là gian lận xuất xứ. Ở chiều 
ngược lại, khi nhập nguyên liệu, linh kiện về và lắp 
ráp tại Việt Nam, sản phẩm đó muốn được dán nhãn 
“Made in Vietnam” phải thỏa mãn điều kiện chiếm 
tỷ lệ nội địa bao nhiêu là hàng Việt thì lại chưa 
được quy định cụ thể và doanh nghiệp có thể được 
tự ý ghi thêm. Vì vậy, mới có chuyện dù hàng ghi 
“Made in Vietnam” nhưng lại là hàng Việt theo tiêu 
chuẩn châu Âu; hàng đẳng cấp Ý; hay công nghệ 
Đức, Nhật...

Trước việc những quy định hàng hóa như thế nào 
thì được gắn mác “Made in Vietnam” chưa được 
rõ ràng, ngày 01/8, Bộ Công Thương đã hoàn thành 
Dự thảo “Made in Vietnam" ban đầu dưới hình thức 
Thông tư và được đăng tải để lấy ý kiến của người 
dân và doanh nghiệp. Dự thảo Thông tư "Made in 
Vietnam" được xây dựng chủ yếu dựa trên các bộ 
quy tắc xuất xứ hiện đang áp dụng cho hàng xuất 
khẩu từ Việt Nam. Theo đó, dự thảo Thông tư đưa ra 
cách xác định hàng hoá được coi là có xuất xứ Việt 
Nam khi tỷ lệ nội địa hóa hay trị giá nguyên liệu đầu 
vào xuất xứ tại Việt Nam chiếm ít nhất 30% giá trị 
xuất xưởng của hàng hóa đó và phải vượt qua khâu 
gia công đơn giản.

Tuy nhiên, ý kiến của một số chuyên gia kinh tế 
cho rằng, con số 30% hàm lượng giá trị gia tăng chưa 
thực sự hợp lý cho tất cả mặt hàng, trong khi hàng hóa 
ASEAN phải đạt hàm lượng giá trị gia tăng là 40% mới 
được coi là đáp ứng quy tắc xuất xứ. Lý giải về điều 
này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh 
cho biết, trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN 
(ATIGA) và các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác, 
hàm lượng giá trị gia tăng được gọi là "hàm lượng giá trị 
khu vực" (RVC). Tên gọi này đã thể hiện tính chất "khu 
vực" của quy tắc xuất xứ, tức là cho phép cộng gộp xuất 
xứ của các nước thành viên.

Ví dụ, với RVC 40% trong ASEAN thì 01 sản phẩm 
có 20% giá trị của Thái Lan, 10% của Philippines, 5% 
của Lào và 5% của Việt Nam sẽ được coi là đạt tiêu chí 
xuất xứ ASEAN và được cấp Giấy chứng nhận xuất xứ 
Mẫu D. Thông tư này quy định chặt hơn. Cụ thể, tỷ lệ 
giá trị gia tăng 30% nêu tại Thông tư là chỉ tính riêng 
giá trị của Việt Nam.

Cũng theo Thứ trưởng Trần Quốc Khánh, hàng 
hóa được phép thể hiện là hàng hóa của Việt Nam 
phải có xuất xứ thuần túy hoặc được sản xuất toàn bộ 
tại Công ty. Cùng với đó hàng hóa có xuất xứ không 
thuần túy, hoặc không được sản xuất toàn bộ tại Việt 
Nam nhưng trải qua công đoạn gia công, chế biến 
cuối cùng tại Việt Nam làm thay đổi tính chất của 
hàng hóa. 

Thông tư do Bộ Công Thương ban hành áp dụng 
cho hàng hóa lưu thông trên thị trường Việt Nam 
nên ngôn ngữ thể hiện bắt buộc phải là tiếng Việt. 
Do vậy không được phép ghi nhãn bằng tiếng nước 
ngoài như “Made in Vietnam” hoặc “Product of 
Vietnam”.

Khi tiến hành một cuộc khảo sát, nhiều người tiêu 
dùng cho biết, xuất xứ không phải là thứ duy nhất họ 
quan tâm. Bên cạnh giá cả, chất lượng thì có một thứ 
họ quan tâm đó là thương hiệu. Ví dụ, với một sản 
phẩm như Apple thì phần lớn người tiêu dùng sẽ không 
quan tâm nó được lắp ở đâu và mặc định nó là hàng 
Mỹ. Bởi thực tế, thương hiệu Apple chịu trách nhiệm 
về tiêu chuẩn sản phẩm của họ, còn với những sản 
phẩm chưa có thương hiệu thì phần lớn họ lại quan tâm 
đến xuất xứ của nó.

Thực tế, tại Việt Nam chưa có nhiều sản phẩm 
mang thương hiệu toàn cầu kiểu Apple nên người tiêu 
dùng vẫn quan tâm nhiều đến xuất xứ. Lợi dụng điều 
này, nhiều doanh nghiệp đã làm giả xuất xứ.

Với Thông tư mà Bộ Công Thương vừa ban hành 
thì các doanh nghiệp chân chính sẽ không phải đối diện 
với nguy cơ cáo buộc "gian lận xuất xứ", tránh được rủi 
ro kiện tụng và mất uy tín với người tiêu dùng. Ngoài 
ra, kết hợp với việc thực thi nghiêm túc Nghị định 43 tại 
cửa khẩu, Thông tư cũng sẽ giúp loại bỏ dần tình trạng 
hàng nhập khẩu nhập nhèm, "đội lốt" hàng Việt Nam 
như đã xảy ra rải rác trong thời gian qua.

Trước thực tế hiện nay, người tiêu dùng trong nước 
không có căn cứ để nhận diện hàng “Made in Viet-
nam”, họ phải lựa chọn dùng những sản phẩm theo 
kinh nghiệm và niềm tin, tin tưởng vào những nhãn 
hàng không được kiểm chứng. Vì vậy, việc ban hành 
quy định về sản phẩm, hàng hóa của Việt Nam và sản 
phẩm, hàng hóa sản xuất tại Việt Nam là rất cần thiết, 
đó là cách để bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ những 
doanh nghiệp làm ăn chân chính, thúc đẩy môi trường 
kinh doanh lành mạnh, tạo công bằng cho tất cả các 
doanh nghiệp, doanh nhân
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Có lẽ cũng đã vài năm giờ mới gặp lại, nên 
câu chuyện giữa chúng tôi với ông Nguyễn 
Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 

dường như không dứt. Sau vài câu chuyện mở đầu tưởng 
chỉ xoay quanh công việc chính là công tác khuyến công, 
nhưng càng tiếp xúc, tôi có cảm giác như trong ông đầy 
ắp một kho tàng kiến thức rộng lớn về các lĩnh vực xã 
hội, về chính sách và cuộc sống...     

Khi đề cập đến thời gian gần đây, một số Trung 
tâm Khuyến công (TTKC) ở địa phương có vẻ không 
“mặn mà” với các đề án hỗ trợ cho cơ sở công nghiệp 
nông thôn, phải chăng các TTKC đã thay đổi cách 
tiếp cận khác để hoạt động hiệu quả hơn? Giám đốc 
Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, điều này, phụ thuộc 
vào từng địa phương, hoàn cảnh của từng giai đoạn cụ 
thể, để mỗi đơn vị xây dựng cho mình kế hoạch nội 
dung hoạt động phù hợp. Cái khác là các TTKC cũng 
đã đã đổi mới cách tiếp cận cơ sở để mở rộng quy mô, 
tìm kiếm công việc sao cho sát với thực tế hơn. Các 
TTKC đã triển khai tổ chức hội thảo về năng suất chất 
lượng, giúp cho doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn đổi mới phương thức quản lý, 
sản xuất; tổ chức Hội thảo, tọa đàm về các lĩnh vực; hỗ 
trợ pháp lý cho DN triển khai Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO; tập huấn chương trình 5S; đào tạo các khóa 
cho lao động nông thôn về cơ khí nông nghiệp, máy 
may, tiết kiệm năng lượng, hoặc giúp DN tìm mặt bằng; 
cách làm thủ tục, hồ sơ khởi nghiệp nhanh nhất; chắp 
mối cho DN tiếp cận với các ngân hàng…, tạo mối liên 
hệ chặt chẽ, tương tác thường xuyên. 

Ông Thắng cũng cho biết, các TTKC giờ đã biết 
cách tổ chức lựa chọn, quy tụ và là cầu nối để DN tiếp 
cận với các nhà khoa học, quản lý, các chuyên gia tư 
vấn…. Cái được lớn nhất là nhờ đội ngũ chuyên gia này, 
các DN sẽ phải rà soát lại xem cơ sở mình còn khiếm 
khuyết gì để hoàn thiện. Nhiều cơ quan, DN đã được 

hưởng lợi từ sự tư vấn đó để có sự điều chỉnh chiến lược 
SXKD, kế hoạch đầu tư thiết bị công nghệ phục vụ cho 
mục tiêu trước mắt và lâu dài… 

Nhân chuyện, tôi hỏi Giám đốc Nguyễn Toàn 
Thắng: Có DN vừa và nhỏ ở địa phương phàn nàn về 
việc tiếp cận với nguồn kinh phí hỗ trợ khuyến công 
rất khó khăn, vì sao vậy? Ông bảo, không thể trông 
chờ hoàn toàn vào Nhà nước, bởi kinh phí hỗ trợ chỉ 
là “cú hích” định hướng, giúp DN tạo ra tư duy mới, 
cách làm mới thôi, còn cái chính vẫn là cơ sở sản xuất. 
Vấn đề tiếp cận với nguồn kinh phí hỗ trợ của Nhà 
nước hay địa phương cũng không phải là điều gì khó 
khăn, mà quan trọng là cả hai phía Khuyến công và DN 
phải đồng hành, chia sẻ. Họ có thể tranh thủ vai trò tư 
vấn của các Sở Công Thương, các TTKC để phối hợp 
tổ chức các sự kiện; tham gia các đoàn khảo sát, trao 
đổi kinh nghiệm, giới thiệu, quảng bá thương hiệu, sản 
phẩm, qua đó ký kết hợp tác đầu tư liên kết, liên doanh 
mua sắm dây chuyền sản xuất, chuyển giao công nghệ 
với các đối tác trong nước và nước ngoài. Vấn đề là từ 
hai phía phải bắt tay cùng làm mới đem lại thành công. 

Từ câu chuyện khuyến công, chúng tôi lại chuyển 
sang một đề tài khác đó là làm thế nào để phát triển 
mạnh kinh tế tư nhân theo tinh thần Nghị quyết 10 của 
Trung ương? Nhấp một ngụm trà, Giám đốc Nguyễn 
Toàn Thắng cho rằng, chúng ta phải xác định, kinh tế tư 
nhân là đối tượng cần được quan tâm nhiều hơn nữa, vì 
ở đấy mới tạo ra sự khác biệt. Khác biệt ở đây về nội tại 
của nền kinh tế, là sức mạnh tiềm năng của mình. Thực tế 
chúng ta đang quan tâm nhiều về FDI và trong thời gian 
tới, cần phải kiểm đếm xem chúng ta được gì ở đó. Còn 
kinh tế tư nhân, nhất là DN nhỏ và vừa, khi họ mạnh lên 
về quản trị, công nghệ, về nguồn vốn, họ sẽ liên kết lại để 
có sức mạnh thị trường. Chúng ta bàn rất nhiều về việc 
tiêu thụ sản phẩm, nhưng thử hỏi xem hàng năm tiêu thụ 
hàng ngoại là bao nhiêu, tại sao mình chỉ nghĩ đến xuất 
khẩu mà không phải là tiêu thụ ngay trên sân nhà. DN tư 

Một chiều hè tháng 6 nắng như đổ lửa, chúng tôi có dịp về công tác tại các tỉnh vùng duyên 
hải phía Bắc. Vì đã quen nhau từ lâu, nên sau cú điện thoại ít phút, chúng tôi đã có mặt tại 
căn phòng làm việc của Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
1 trên đường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định.

giám đốC trung tâm Khuyến Công và

câu cHuyệN Về LòNg TiN

nguyễn Văn
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nhân nói chung, DN vừa và nhỏ nói riêng rất cần quan 
tâm, phải chăm lo đến họ, vì họ tạo ra sự phát triển bền 
vững; tạo thuế giúp thu ngân sách; tăng các giá trị sản 
xuất thực tế. Họ tận dụng tài nguyên quý giá là con người 
Việt Nam, thì tại sao lúc nào chúng ta cũng nghĩ đến 
xuất khẩu lao động ra nước ngoài mà không phải xuất 
khẩu lao động ngay trong nội địa từ vùng A đến vùng B 
khi nhu cầu lao động đáp ứng chuyên nghiệp. Kinh tế tư 
nhân cần sự chia sẻ, sự tương tác, trong đó vai trò của các 
hiệp hội hiện nay hoạt động chưa hiệu quả. 

Thời gian gần đây, báo chí thường hay nhắc đến 
cụm từ “hình thành chuỗi giá trị sản phẩm” từ các 
DN trong nước, ông Thắng cho rằng, việc tổ chức sản 
xuất ở các nước họ đã hình thành chuỗi sản xuất từ rất 
lâu rồi. Họ chuyên nghiệp hóa từng chi tiết của một 
sản phẩm và khả năng phối hợp rất tốt. Điều đó giải 
quyết được câu chuyện suất đầu tư. Nếu một cụm công 
nghiệp nào đấy mà mỗi DN sản xuất chuyên biệt một 
sản phẩm nào đó thì DN đơn lẻ chỉ cần đầu tư một 
loại thiết bị để sản xuất thôi. Trong cái chuỗi đấy hình 
thành các doanh nghiệp hạt nhân liên kết với nhau, tạo 
nên sức mạnh là suất đầu tư, tính chuyên nghiệp trong 
quản trị doanh nghiệp, tận dụng được máy móc tiên 
tiến nhất có thể và sẽ không bị lạc hậu. Nếu một DN 
nhỏ và vừa sản xuất ra một sản phẩm từ đầu đến cuối 
thì họ sẽ liên tục bị lạc hậu vì không thể đủ nguồn lực 
về tài chính, quản trị, công nghệ, thị trường, mặt bằng 
để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh khi mà cách mạng 
công nghiệp 4.0 đang thay đổi hàng ngày. Đối với Việt 
Nam cái khó là ai sẽ làm việc đó. Tôi thiết nghĩ là vai 

trò của từng Hiệp hội hay cơ quan Nhà nước cấp vi 
mô, cấp xã, huyện có thể tư vấn giúp họ. 

Vấn đề ở đây là lòng tin của các doanh nghiệp với 
nhau. Chúng ta chưa tạo được lòng tin đó để có một sản 
phẩm chung, một tài nguyên chung, mặt bằng chung và 
nguồn vốn chung. Phải có những người chấp nhận thiệt 
thòi đi tiên phong để tạo niềm tin. Ví dụ, cả cụm công 
nghiệp ở Quảng Châu (Trung Quốc) chỉ sản xuất một cái 
áo, mỗi xưởng chỉ có một máy mang tính công nghệ cao, 
công nhân có tính chuyên nghiệp, tăng năng suất, khi ra 
lợi nhuận chia đều. Trong khi đó Việt Nam không thể 
làm như vậy. Bài toán sản phẩm dùng chung, tài nguyên 
con người, vốn chung… nhưng ai sẽ là người cầm trịch 
nếu không phải là các nhà quản lý nhà nước? Thông qua 
các hội thảo, chúng ta sẽ biết được tâm tư, nguyện vọng 
của DN. Nếu giải quyết được câu chuyện lòng tin thì họ 
có thể bắt tay nhau hợp tác. Muốn có lòng tin về vốn 
thì phải minh bạch. Tất nhiên, thị trường là cạnh tranh, 
nhưng cạnh tranh từng nhóm với nhau được, chứ không 
phải cạnh tranh trong nội tại từ DN, đấy là tự tiêu diệt 
nhau. Lòng tin về quản trị, mô hình quản trị DN với quy 
mô lao động thì cái gì là tối ưu. Bên cạnh đó, vấn đề về 
thuế và các nội dung khác thì cơ quan nhà nước cũng 
phải làm gì để đồng hành cùng họ… 

Một giờ với Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp 1 Nguyễn Toàn Thắng 
qua nhanh. Đã đến giờ họp giữa chiều của Trung tâm, 
nên dù có muốn mạn đàm thêm thì chúng tôi vẫn phải 
chia tay. Rất cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị này 
và mong một ngày nào đó sẽ trở lại

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 (bên trái) mạn đàm với nhà báo
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Cuối tháng 6, trong Hội nghị Sơ kết sản 
xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 
và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, 
Tổng giám đốc VICEM Bùi Hồng Minh 

nhấn mạnh việc tối ưu hóa quy trình sản xuất hiện tại 
có vai trò quan trọng trong việc tăng năng suất lao 
động và khả năng cạnh tranh. 

Điều này càng trở nên cấp thiết hơn khi chi phí đầu 
vào để sản xuất xi măng ngày càng có xu hướng tăng 
cao từ cuối tháng 3 đến nay. Giá than, dầu và giá bao 
bì leo dốc đang ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận của các 
doanh nghiệp sản xuất xi măng. Nỗi lo chi phí năng 

lượng đầu vào đội giá buộc VICEM và các đơn vị thành 
viên phải tìm nhiều giải pháp tháo gỡ như: Tự lo than 
bằng nguồn nhập khẩu; tối ưu hóa các dây chuyền sản 
xuất; đầu tư công nghệ đổi mới theo hướng thân thiện 
với môi trường, tăng năng suất lao động… 

Những phản ứng nhanh nhạy ấy đã giúp VICEM có 
được kết quả sản xuất kinh doanh rất khả quan. Trong 
6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm tiêu thụ ước đạt hơn 
14,6 triệu tấn, tăng 3% so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ 
xi măng (gồm cả xuất khẩu) đạt hơn 12,8 triệu tấn, tăng 
tới 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận của toàn VICEM 
cũng tăng 53% so với cùng kỳ. Đây chính là mức lợi 

Kết thúc 6 tháng đầu năm với kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất trong nhiều năm trở lại 
đây, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) xác định nâng cao hiệu quả 
trong sản xuất là động lực chính cho sự phát triển của ngành Xi măng những năm tới.

Minh Phương

tổng Công ty Công nghiệp Xi măng việt nam:
Tối ưu Hóa sảN XuấT, NâNg cao NăNg Lực cạNH TraNH 

Là yếu Tố PHáT TriểN sốNg còN

Ông Bùi Hồng Minh - Tổng giám đốc VICEM phát biểu tại Hội nghị sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019
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nhuận 6 tháng cao nhất trong nhiều năm gần đây, trong 
đó lợi nhuận của khối các Công ty sản xuất xi măng 
tăng 21% so với cùng kỳ. 

Ông Nguyễn Quang Cung, Chủ tịch Hiệp hội Xi 
măng Việt Nam nhận định, trong những năm gần đây, 
bài toán lớn nhất của ngành sản xuất xi măng chính là 
sức cạnh tranh. Công nghệ lạc hậu, dây chuyền nhỏ lẻ, 
chất lượng thấp kéo theo năng suất kém hiệu quả, ảnh 
hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh của các doanh 
nghiệp xi măng Việt Nam với các đối thủ nước ngoài 
đáng gờm khác đến từ Trung Quốc, Thái Lan, Thụy Sĩ, 
Pháp, Indonesia… 

Nhận thức rõ điều này, VICEM đã triển khai nhiều 
giải pháp dài hạn, có lộ trình để siết chặt các khâu quản 
lý chất lượng cũng như tối ưu hóa quy trình sản xuất 
một cách bền vững. Tổng công ty đã xây dựng và trình 
phê duyệt Đề án tăng năng suất lao động trong thời đại 
công nghiệp 4.0 với mục tiêu bình quân 10%/năm, đồng 
thời ứng dụng công nghệ cao trong quản lý bằng việc 
xây dựng phần mềm quản lý nhân sự chuyên nghiệp. 
Tổng Giám đốc Bùi Hồng Minh cho biết, đã hối thúc 
và giao nhiệm vụ cho các đơn vị thành viên đẩy nhanh 
ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất, kinh 
doanh theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm môi 
trường. Trong đó, các nhà máy phải xây dựng lộ trình 
tự động hóa, trước mắt là khâu thí nghiệm và nghiền. 
Đồng thời, VICEM cũng đang đẩy mạnh xây dựng văn 
phòng điện tử, kết nối kiểm soát khâu lưu thông và 

logistics, tiến tới hoàn thiện mô hình nhà máy hiện đại, 
kiểm soát, quản lý theo xu hướng công nghệ 4.0. 

Thực tế cũng cho thấy, đầu tư dây chuyền, công 
nghệ hiện đại sẽ giúp các doanh nghiệp có thêm nhiều 
cơ hội chiếm lĩnh thị trường và nâng cao năng lực cạnh 
tranh, nhất là trong bối cảnh ngành Xi măng đang 
chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt chưa từng có. Theo 
ước tính, khoảng 1/3 sản lượng xi măng sản xuất ra là 
dành cho xuất khẩu. Các đối tác xuất khẩu đều đặt 
ra tiêu chí rất cao về chất lượng, tốc độ giao hàng… 
Nếu không đổi mới quy trình và tối ưu hóa các khâu 
từ quản lý, sản xuất đến tiêu thụ, các doanh nghiệp xi 
măng không những phải đối diện với nguy cơ mất đi thị 
trường xuất khẩu mà còn thua ngay trên sân nhà trước 
những doanh nghiệp nước ngoài. 

Năm 2019, VICEM đặt mục tiêu doanh thu 40.000 
tỷ đồng (nghĩa là tăng 10% so với năm 2018), lợi nhuận 
trước thuế đạt 3.200 tỷ đồng, tổng sản phẩm tiêu thụ 
đạt 31 triệu tấn (tăng 6% so với năm 2018). Để hoàn 
thành mục tiêu lớn ấy, những “nút thắt” trong vấn đề 
tối ưu hóa sản xuất, hơn lúc nào hết, cần phải được giải 
quyết triệt để. Về lâu dài, việc tối ưu hóa dây chuyền 
công nghệ hiện đại, giảm giá thành sản xuất cũng đang 
trở thành một trong những ưu tiên lớn trong chiến lược 
phát triển của VICEM theo hướng trở thành một tổng 
công ty có tiềm lực kinh tế mạnh, có trình độ công 
nghệ tiên tiến, mô hình quản trị hiện đại và có khả năng 
cạnh tranh quốc tế

Tối ưu hóa dây chuyền sản xuất là nhiệm vụ sống còn trong bài toán phát triển ngành xi măng
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Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo 
Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển 
bền vững (Bộ Công Thương); lãnh đạo Sở 
Công Thương tỉnh Thanh Hoá; Tập đoàn 

Điện lực Việt Nam (EVN); EVNNPC; Công ty Điện lực 
Thanh Hoá (PC Thanh Hoá) và gần 300 đại biểu đến từ 
các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, dịch vụ trên 
địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong những 
năm qua, với sự vào cuộc tích cực của Chính phủ cùng 
các Bộ, ngành, địa phương, môi trường kinh doanh của 
Việt Nam tiếp tục được cải thiện, tạo tâm lý phấn khởi 
cho các nhà đầu tư ở trong và ngoài nước mở rộng quy 
mô hoạt động, sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, điều 
này cũng đã kéo theo nhu cầu sử dụng điện năng tăng 

cao với mức tăng trưởng nóng trên hai con số một năm. 
Riêng tại tỉnh Thanh Hoá, tổng sản lượng điện thương 
phẩm năm 2018 đạt hơn 4,3 tỷ kWh, tăng 11,93% so 
với năm 2017. Trong 6 tháng đầu năm 2019, sản điện 
thương phẩm của PC Thanh Hoá đạt gần 2,25 tỷ kWh, 
tăng trưởng 8,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 
điện sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp - xây dựng 
chiếm tỷ trọng 53,25%, tăng 6,47%. 

Trình bày tại Hội thảo, ông Nguyễn Quốc Dũng - 
Trưởng Ban Kinh doanh EVN cho biết, tình hình cung 
cấp điện tại nước ta đang gặp nhiều thách thức bởi nhu 
cầu điện vẫn không ngừng tăng cao, công suất đỉnh của 
hệ thống đã đạt mức tới hạn. Trong khi đó, nhiều dự 
án theo Quy hoạch điện VII điều chỉnh đang chậm tiến 
độ so với kế hoạch từ 3 đến 5 năm; Nguồn than, khí 

Sẽ Hỗ Trợ TốI Đa CáC doaNH NGHIệP THam GIa 
CHươNG TrìNH ĐIều CHỉNH PHụ TảI Tự NGuyệN

Đó là những chia sẻ của ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc (EVNNPC) tại Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: Trách nhiệm và 
Lợi ích của doanh nghiệp" được tổ chức tại thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa ngày 
8/8/2019. Hội thảo do Bộ Công Thương cùng UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp chỉ đạo tổ 
chức và EVNNPC thực hiện.

Tuấn Anh

Lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2019 và các năm tiếp theo giữa doanh nghiệp với 
PC Thanh Hóa

evnNPC
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phục vụ sản xuất điện cũng gặp khó khăn và phụ thuộc 
vào nguồn nhập khẩu; Các hồ thuỷ điện luôn trong tình 
trạng thiếu nước do ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu… 
Bên cạnh đó, việc phải huy động nguồn điện chạy dầu, 
điện khí và năng lượng tái tạo sẽ tạo áp lực lên giá điện. 
Chính vì vậy, ngày 28/01/2019, Bộ Công Thương đã 
ban hành Quyết định số 175/QĐ-BCT về Chương trình 
Điều chỉnh phụ tải điện với mục tiêu đến năm 2020, 
công suất phụ tải đỉnh của hệ thống điện sẽ giảm được 
ít nhất 30%, tương ứng với 90 MW, đến năm 2025 là 300 
MW và năm 2030 sẽ là 600 MW. 

Xác định được ý nghĩa của Chương trình, ngay từ 
đầu năm 2019, PC Thanh Hóa đã đề xuất với UBND 
tỉnh chỉ đạo Sở Công Thương và các khách hàng sử 
dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt trên địa bàn phối 
hợp với ngành Điện tham gia chương trình DR. Ngoài 
ra, Công ty cũng đã chỉ đạo Điện lực các huyện, thị xã 
chủ động làm việc với khách hàng trên địa bàn tham gia 
thỏa thuận điều chỉnh phụ tải cơ chế phi thương mại. 
Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 176 khách 
hàng (KH) sử dụng điện trên 01 triệu kWh/năm. Trong 
đó, đã có 139/176 KH tham gia thỏa thuận chương trình 
điều chỉnh phụ tải cơ chế phi thương mại, đạt tỷ lệ 
78,9% với sản lượng tiết giảm ước đạt 66,73 MW trong 
trường hợp báo trước 24 giờ và 28,57 MW trong trường 
hợp báo trước 02 giờ. Phấn đấu hết quý III/2019, PC 
Thanh Hóa sẽ làm việc và ký thỏa thuận điều chỉnh phụ 
tải với toàn bộ các khách hàng trên. 

Tham luận tại Hội thảo, ông Lê Văn Trang - Phó 
Tổng giám đốc EVNNPC cho biết: “Thời gian qua, 
EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện năng an toàn, 
liên tục cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp, cũng như sinh hoạt của nhân dân tại 

27 tỉnh, thành phố phía Bắc. Năm 2019, Tổng công 
ty đã và đang tích cực triển khai đồng loạt chương 
trình tiết kiệm điện, trong đó đặc biệt là chương trình 
quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ tải 
và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Đến nay, 
EVNNPC đã chỉ đạo các Công ty Điện lực như: Hưng 
Yên, Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Bắc Giang, Bắc 
Ninh, Thanh Hóa… chủ động ký kết thỏa thuận với 
doanh nghiệp trong việc thực hiện chương trình điều 
chỉnh phụ tải. Đặc biệt, để chương trình tiếp tục lan tỏa 
mạnh mẽ trong cộng đồng doanh nghiệp, EVNNPC 
cam kết sẽ hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong 
quá trình sử dụng điện của doanh nghiệp như: Tư vấn 
miễn phí về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu 
quả; Miễn phí nhân công bảo dưỡng định kỳ TBA cho 
khách hàng; Hỗ trợ, tư vấn kiểm toán năng lượng và 
chăm sóc khách hàng; Đưa khách hàng vào danh sách 
ưu tiên cấp điện…”.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã nêu bật những lợi ích 
của việc sử dụng năng lượng hiệu quả, tiết kiệm. Đồng 
thời, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn 
tỉnh cũng đưa ra các câu hỏi liên quan đến thời gian 
điều chỉnh phụ tải; Các cơ chế hỗ trợ của Nhà nước 
đối với việc lắp đặt điện mặt trời trên mái nhà; Chính 
sách hỗ trợ về vốn vay ưu đãi để đầu tư thay đổi dây 
chuyền, thiết bị…

Cũng trong khuôn khổ của Hội thảo, với sự chứng 
kiến của lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Bộ Công Thương, 
EVN, EVNNPC và lãnh đạo PC Thanh Hóa, 10 doanh 
nghiệp có sản lượng điện tiêu thụ lớn trên địa bàn tỉnh 
đã tham gia lễ ký kết Thỏa thuận thực hiện chương 
trình điều chỉnh phụ tải trong năm 2019 và các năm 
tiếp theo

Toàn cảnh Hội thảo Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC phát biểu 
tại Hội thảo
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CôNG ĐoàN dệT may VIệT Nam
với những hoạt động thiết thực

07 Người lao độNg Và 02 cáN Bộ côNg 
đoàN may 10 được côNg đoàN dmVN 
tôN ViNh 

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công đoàn Dệt May 
Việt Nam đã ôn lại chặng đường vẻ vang của Công đoàn 
Việt Nam nói chung và Công đoàn Dệt May nói riêng từ 
khi thành lập cho đến nay. Chủ tịch Công đoàn DMVN 
khẳng định: Là một ngành đông lao động, trong những 
năm qua, ngành Dệt May Việt Nam đã vươn lên đóng 
góp chủ đạo vào kim ngạch xuất khẩu của đất nước và 
đứng thứ 3 trên bản đồ Dệt May thế giới (năm 2018 đạt 
36,2 tỷ USD). Trong thành tích đó, có sự đóng góp không 
nhỏ của hoạt động công đoàn và phong trào công nhân 
toàn ngành. Hoạt động công đoàn đã có những đóng 
góp quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận 
động người lao động; Tham gia quản lý; Tổ chức các 
phong trào thi đua; Chăm lo kèm cặp tay nghề nâng cao 
chất lượng đội ngũ; Thi đua lao động giỏi, lao động sáng 
tạo; Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến 
bộ; Từng doanh nghiệp và toàn ngành nâng cao năng lực 
cạnh tranh và phát triển bền vững; Làm đẹp cho đời, làm 
giàu cho xã hội.

Tại buổi lễ, Công đoàn Dệt May Việt Nam đã vinh 
danh 90 công nhân - người lao động xuất sắc tại các 
công đoàn cơ sở và 50 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu 
biểu của ngành về những đóng góp trong hoạt động 
công đoàn. Đây là những điển hình xuất sắc đã gắn 
với những mô hình, những phong trào hoạt động thiết 
thực, những cách làm hiệu quả, được hình thành trong 
thực tiễn hoạt động công đoàn và phong trào công 
nhân của Ngành giai đoạn 2015 đến nay. Tổng Công ty 
May 10 vinh dự có 7 người lao động và 02 cán bộ công 
đoàn được tôn vinh.

Công đoàn May 10 được Công đoàn Ngành đánh 
giá là một trong những đơn vị có bề dày lịch sử, hoạt 
động luôn hướng về người lao động, rất đa dạng, phong 
phú và luôn đổi mới. Thông qua các hoạt động đã nuôi 
dưỡng những tình cảm tốt đẹp, củng cố niềm tin, khơi 
gợi niềm tự hào, gắn bó, thúc đẩy lan tỏa những suy 
nghĩ việc làm tích cực trong CBCNV. Công tác tuyên 
truyền, giáo dục rèn luyện đội ngũ được gắn liền với tất 
cả các hoạt động công đoàn. Nổi bật nhất là việc đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Lao 
động giỏi - Lao động sáng tạo”; phong trào “Người tốt 
việc tốt”; Phong trào “Luyện tay nghề thành thợ giỏi” 
và phong trào “Phát huy sáng kiến cải tiến hợp lý hóa, 
tối ưu hóa sản xuất” luôn được quan tâm, coi trọng. 
Làm chủ thao tác, giỏi một công đoạn, thạo nhiều công 
đoạn, nghiên cứu chế tạo, cải tiến quy trình, công nghệ, 

Vừa qua, Công đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày 
thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019) và tuyên dương cán bộ công 
đoàn, công nhân, lao động tiêu biểu của Ngành. Tới dự, có các ông: Ngọ Duy Hiểu - Phó 
Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Tiến Trường - Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Dệt May Việt Nam và 140 cán bộ công đoàn, công nhân lao động tiêu biểu ngành Dệt May.

nguyễn nguyễn

07 người lao động và 02 cán bộ công đoàn được Công 
đoàn Dệt May Việt Nam tôn vinh



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG22 23

ĐồNg hàNh CùNg DoaNh NghIệP ĐồNg hàNh CùNg DoaNh NghIệP

trang thiết bị, để tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hiệu quả công tác, là sự phấn đấu, là đích đến của mỗi 
người lao động trên con đường khẳng định bản thân, 
chinh phục nghề nghiệp. 

Hoạt động tôn vinh biểu dương, chính là sự ghi 
nhận của Công đoàn Ngành dành cho những nhân 
vật điển hình - những bông hoa tiêu biểu trong vườn 
hoa dệt may cả nước. Qua đó động viên, khích lệ 
đội ngũ tiếp tục dệt nên những ước mơ, dệt nên 
những bài ca thời đại, tiếp tục đóng góp xuất sắc 
vào sự phát triển của từng doanh nghiệp, của tổ 
chức công đoàn, của ngành và đất nước trên chặng 
đường mới.

625 học siNh, siNh ViêN xuất sắc coN 
cBcNV NgàNh dmVN được tôN ViNh

Cũng trong dịp cuối tháng 7/2019, Công đoàn Dệt 
May Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương học sinh 
giỏi năm học 2018-2019 cho các cháu là con CBCNV 
công tác trong ngành khu vực phía Bắc với chủ đề "Bay 
cao ước mơ".

Năm học 2018-2019 toàn Ngành có 625 cháu học 
sinh, sinh viên xuất sắc, trong đó miền Bắc có 288 cháu, 
miền Trung: 163 cháu, miền Nam: 174 cháu, có 2 cháu 
đạt các giải Quốc tế, 12 cháu đạt các giải Quốc gia, 
350 cháu đạt giải cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. Những giải thưởng, thành tích mà các cháu đạt 
được trong năm học vừa qua rất đa dạng, phong phú, 

không chỉ trong lĩnh vực văn hóa mà còn trong lĩnh vực 
thể dục thể thao, sáng chế, nghiên cứu khoa học, kỹ 
năng mềm... Tổng Công ty May 10 vinh dự có 27 cháu 
là con CBCNV được tuyên dương đợt này. Các cháu là 
những tấm gương tiêu biểu để các bạn noi theo về tinh 
thần học hỏi, vươn lên, là niềm tự hào của mỗi gia đình, 
là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đầy hương sắc 
của May 10.

 Cũng trong buổi khen thưởng, Công đoàn Dệt May 
Việt Nam trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, 
mỗi suất học bổng trị giá 500.000đ.

Bên cạnh lễ tuyên dương và trao học bổng "Đồng 
hành cùng em đến trường", các cháu còn được tham 
gia rất nhiều hoạt động sôi nổi, mới lạ như: Cuộc thi 
Tìm kiếm Tài Năng - Cong doan Det May's Got Talent 
với 3 nội dung vẽ tranh, khiêu vũ, ca hát; Thi tìm hiểu 
về ngành Dệt May Việt Nam; Tham gia các trò chơi 
vui nhộn có thưởng cũng như trả lời các câu đố "mẹo". 
Điểm khác biệt và nổi bật của Hội nghị tuyên dương 
học sinh giỏi năm nay là chương trình diễn ra cả ngày, 
do đó các cháu được tham gia nhiều trò chơi hoạt động 
tập thể ngoài trời, rèn luyện tính dẻo dai, bền bỉ và tinh 
thần làm việc nhóm.

Có thể khẳng định, kết quả học tập cao của các 
cháu con CBCNV thể hiện nỗ lực của các cháu, của 
gia đình sẽ là hành trang để mỗi gia đình May 10 hạnh 
phúc hơn, vui tươi hơn

Các cháu là con CBCNV May 10 được Công đoàn DMVN biểu dương
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Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2019), 
sáng ngày 22/7/2019, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng công ty May 10 ( May 10) đã tổ chức lễ 
mít tinh chào mừng và tuyên dương khen thưởng công nhân, nhân viên tiêu biểu của Tổng 
công ty.

nguyễn Thúy

Thay mặt BCH 
Công đoàn 
May 10, bà 
Trần Quý 

Dân - Chủ tịch Công đoàn 
đã điểm lại quá trình hình 
thành, phát triển của phong 
trào công nhân và tổ chức 
Công đoàn Việt Nam qua 
90 năm. Trong đó có sự 
đóng góp của các thế hệ 
CBCNV, cán bộ công đoàn, 
những lao động giỏi, những 
chiến sỹ thi đua và cả những 
công nhân lao động bình 
thường khác của May 10. 

Khen thưởng cho CNV tiêu biểu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019

May 10 khen thưởng cán bộ, đoàn viênMay 10 khen thưởng cán bộ, đoàn viên
có THàNH TícH Xây DựNg Tổ cHức côNg ĐoàN

Lãnh đạo Công đoàn DMVN chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV May 10 tại lễ kỷ niệmLãnh đạo Công đoàn DMVN chụp ảnh lưu niệm cùng CBCNV May 10 tại lễ kỷ niệm
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Họ đã tận tuỵ, tận tâm, gương mẫu vun đắp vào 
sự phát triển của May 10, góp phần vào sự nghiệp 
xây dựng, bảo vệ đất nước. Thay mặt CBCNV, Chủ 
tịch Công đoàn May 10 hứa: “Sẽ tiếp tục đổi mới 
nội dung, hình thức hoạt động, đoàn kết, sáng tạo, 
khắc phục khó khăn. Tích cực học tập rèn luyện, 
nâng cao trình độ tay nghề, phát huy SKCT và 
nâng cao năng suất lao động để xây dựng tổ chức 
Công đoàn ngày càng vững mạnh”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông Lê Nho Thướng, 
Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam (DMVN) 
đã biểu dương những thành tích đạt được của tổ 
chức Công đoàn May 10 suốt thời gian qua. Ông 
cho biết: “Công đoàn May 10 đã có đóng góp quan 
trọng trong việc thường xuyên bám sát nhiệm vụ của 
Tổng Công ty, tích cực giáo dục truyền thống doanh 
nghiệp; Tuyên truyền vận động CBCNV luôn trau 
dồi nhận thức, đổi mới tư duy, nâng cao trình độ, kỹ 
năng nghề nghiệp và năng suất chất lượng sản phẩm; 
Thực hiện tốt chức năng là đại diện bảo vệ, chăm sóc 
người lao động (NLĐ). Hoạt động của Công đoàn 
May 10 đã đóng góp vào thành tích chung của Công 
đoàn DMVN”. 

 Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc May 10, ông 
Thân Đức Việt đã gửi lời cảm ơn tới Công đoàn 
DMVN đã luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao đưa hoạt 
động Công đoàn May 10 ngày càng phát triển. Bí 
thư Đảng ủy giao nhiệm vụ cho BCH Công đoàn 

May 10: “Thứ nhất, Công đoàn tiếp tục nhận thức 
sâu sắc hơn về vai trò và nhiệm vụ của tổ chức Công 
đoàn đối với hệ thống chính trị và kinh doanh của 
TCT May 10. Thứ hai, Công đoàn tiếp tục giữ vững 
vai trò là người đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp 
pháp và chính đáng của NLĐ. Thứ ba, phát huy 
thành quả đạt được và tiếp tục thay đổi phương 
thức hoạt động đưa tổ chức Công đoàn May 10 ngày 
càng phát triển”.

Nhân dịp này, Công đoàn Tổng công ty May 10 
biểu dương, khen thưởng 30 công nhân, nhân viên tiêu 
biểu có nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn và 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019; 
Trao Bằng khen của Công đoàn Dệt May Việt Nam 
cho 22 cán bộ Công đoàn, 5 tập thể có thành tích xuất 
sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng 
Công đoàn vững mạnh 2018; Tặng bằng Lao động sáng 
tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho 06 
cá nhân.

Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng 90 
năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Công 
đoàn TCT đã và đang tổ chức nhiều hoạt động ý 
nghĩa. Hoạt động tuyên dương, khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã kịp thời cổ 
vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động 
thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp 
phần hoàn thành vượt mức kế hoạch của TCT trong 
năm 2019

Trao bằng Lao động sáng tạo của Tổng Liên đoàn cho các 
cá nhân

Trao bằng khen của Công đoàn Dệt May Việt Nam cho các 
tập thể có thành tích xuất sắc
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Những năm qua, kinh tế miền Bắc tiếp đà phát triển mạnh mẽ, trong đó, vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc và 
Bắc Ninh đang đóng vai trò là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của toàn miền 
theo hướng CNH – HĐH. Bởi vậy, việc đảm bảo điện cho phát triển kinh tế khu vực phía 
Bắc là một nhiệm vụ hết sức khó khăn.

Tuấn Anh

Vượt lên thách thức, sáu tháng đầu năm 
2019, Công ty Truyền tải điện 1 (PTC1) 
đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ được giao, qua đó, góp 

phần thực hiện thắng lợi chủ đề năm do Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia đề ra là "Nâng cao hiệu quả 
quản lý vận hành Hệ thống điện truyền tải quốc gia". 

Qua tìm hiểu được biết, PTC1 hiện đang quản lý, 
vận hành 13 TBA 500 kV và 54 TBA 220 kV với tổng 
công suất lắp đặt 40.250 MVA. Công ty cũng đang 
quản lý gần 10.269 km đường dây, trong đó, đường dây 
500 kV là 2.971 km và hơn 7.297 km đường dây 220 kV… 
trên địa bàn 28 tỉnh, thành phố phía Bắc (từ Hà Tĩnh trở 
ra). Với hệ thống lưới điện được đầu tư đồng bộ, hiện 
đại và thường xuyên được tu bổ, nâng cấp, nên Công ty 
đã truyền tải đáp ứng đủ nhu cầu về điện cho phát triển 
kinh tế và sinh hoạt của nhân dân trên toàn miền. Tuy 

nhiên, miền Bắc đang trên đà phát triển nhanh về công 
nghiệp, do vậy, nhu cầu sử dụng điện tại các thành 
phố lớn, các tỉnh tập trung nhiều KCN ngày càng tăng 
mạnh và nhất là đối với các doanh nghiệp có vốn đầu 
tư nước ngoài đòi hỏi cao về chất lượng nguồn điện. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Hữu Long 
- Phó Giám đốc Phụ trách Công ty Truyền tải điện 
1 cho biết: "PTC1 hiện đang truyền tải điện năng từ 
các nhà máy thủy điện và nhiệt điện có công suất lớn 
như: Thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Lai Châu, Nhiệt điện 
Quảng Ninh, Mông Dương… phục vụ phát triển kinh 
tế khu vực phía Bắc và truyền tải một phần điện năng 
vào miền Nam. Theo tính toán của Công ty, năm 2019, 
tổng sản lượng điện truyền tải trên lưới của toàn Đơn vị 
sẽ vượt mốc 85 tỷ kWh, tăng hơn 8 tỷ kWh so với năm 
2018. Đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với tập thể 
CBCNV-LĐ trong Công ty". 

đảM bảo vận hành lưới điện truyền tải 
phục vụ phát triển kinh tế khu vực phía bắcptc1:

Thi công hoàn thành đường dây 500 kV Sơn La - Hiệp Hòa
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Để đảm bảo vận hành lưới điện truyền tải ổn định 
và an toàn, sáu tháng đầu năm, PTC1 đã tăng cường 
công tác kiểm tra, rà soát lại hệ thống lưới điện trên 
địa bàn các tỉnh để khắc phục những khiếm khuyết 
của đường dây, trạm biến áp và gia cố lại những vị trí 
cột có nguy cơ sạt lở trước mùa mưa bão; Thực hiện 
sửa chữa lớn 145 công trình… Đồng thời, Công ty cũng 
tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên để đầu tư phát triển 
mới lưới điện. Đến nay, Công ty đã nghiệm thu nhiều 
dự án, trong đó, nổi bật là đã hoàn thành lắp đặt MBA 
thứ 2 TBA Tuyên Quang (125 MVA); nhánh rẽ TBA 
Tây Hà Nội (dài 12,7 km); nhánh rẽ TBA Quang Châu 
(dài 0,1 km); nhánh rẽ TBA Lưu Xá (dài 0,94 km)… Đồng 
thời, khởi công lắp đặt 02 ngăn lộ 110 kV Nghi Sơn tại 
TBA 220 kV Nghi Sơn để đấu nối đường dây 110 kV 
cấp điện cho TBA 110 kV Luyện Kim 1; Nâng khả năng 
tải đường dây 220 kV Hòa Bình - Hà Đông; Nâng công 
suất TBA 500 kV Thường Tín và lắp máy biến áp 220 
kV thứ 2; Nâng công suất TBA 220 kV Đồng Hòa từ 
(125+250) MVA lên 2x250 MVA; Nâng công suất máy 
biến áp 220 kV-125 MVA tại TBA 500 kV Hà Tĩnh lên 
250 MVA; Thay dây, nâng tải đường dây 220 kV Nho 
Quan - Thanh Hóa… 

Ngoài ra, Công ty cũng đã chủ động xây dựng các 
giải pháp giám sát thông tin về hành lang, công trình 
trên lưới, trào lưu công suất theo khu vực địa lý và tình 
hình thời tiết tại các TBA cũng như ở khu vực có đường 
dây đi qua để dự báo phụ tải trong từng thời điểm 
trong ngày. Cùng với đó là tập trung ứng dụng thiết 
bị bay không người lái kết hợp với cammera giám sát 

vào công tác quản lý, bảo dưỡng, sửa chữa và vận hành 
đường dây; Đẩy mạnh công tác an toàn hành lang lưới 
điện theo Nghị định 14/2014 của Thủ tướng Chính phủ. 
Nhờ đó, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tỷ lệ tổn thất 
điện năng đều hoàn thành so với kế hoạch được giao. 
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện 
truyền tải của Công ty đạt 40,525 tỷ kWh, tăng 9,07% 
so với cùng kỳ năm 2018; Tỷ lệ tổn thất điện năng thực 
hiện đạt 1,99% và thấp hơn so với chỉ tiêu giao là 2,19%, 
qua đó cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội 
khu vực miền Bắc.

Trước những kết quả đã đạt được trong nửa đầu 
năm 2019, những tháng còn lại của năm, PTC1 tiếp tục 
thực hiện đảm bảo cung cấp điện an toàn và ổn định; 
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch cả 
năm; Phấn đấu tăng năng suất lao động, tối ưu hóa chi 
phí, đẩy mạnh công tác an toàn lao động và kỷ luật lao 
động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0 vào mọi hoạt động sản 
xuất kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh; 
TBA không người trực; vệ sinh sứ hotline; giám sát đo 
đếm từ xa; ứng dụng công nghệ mạng di động 5G…

Với sự nỗ lực, sáng tạo của tập thể lãnh đạo, 
CBCNV trong việc đưa ra nhiều giải pháp, tối ưu 
hóa chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành lưới 
điện, tin tưởng rằng, PTC1 sẽ tiếp tục hoàn thành 
vượt mức kế hoạch SXKD và các chỉ tiêu kỹ thuật 
được giao trong năm 2019, xứng đáng là Đơn vị Anh 
hùng - Trụ cột của ngành Truyền tải điện nước ta

Kiểm tra thiết bị trạm biên áp 500 kV Sơn La
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Là một tỉnh miền núi vùng Đông Bắc nước ta, Bắc Kạn có nhiều tiềm năng, lợi thế về phát 
triển công nghiệp - khai khoáng. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 tới nay, nhiều doanh nghiệp 
khai thác, chế biến khoáng sản lớn trên địa bàn đang gặp khó khăn trong công tác tiêu thụ 
sản phẩm nên đã tạm dừng sản xuất, kéo theo nhu cầu sử dụng điện năng của tỉnh sụt giảm. 
Trước những khó khăn đó, để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, Công ty 
Điện lực Bắc Kạn (PC Bắc Kạn) đã và đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp…

Tuấn Anh

pC bắC Kạn:
 vượt khó để hoàn thành 

nhiệM vụ sản xuất kinh doanh

Tỉnh Bắc Kạn được tái lập ngày 01/01/1997, 
có tổng diện tích tự nhiên 4.859 km2, 
với 08 đơn vị hành chính và dân số trên 
310.000 người, sinh sống tại thành phố Bắc 

Kạn và các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông, 
Ngân Sơn, Ba Bể, Na Rì, Bắc Nặm. Nơi đây hiện có 165 
mỏ và điểm quặng có trữ lượng lớn. Để góp phần thúc 
đẩy sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút 
doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh nhà, những năm qua, PC 
Bắc Kạn đã đặc biệt chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng 
lưới điện, nâng cao chất lượng điện năng. Hiện nay, 
Công ty đang quản lý trên 3.945 km đường dây các loại. 
Trong đó, đường dây 110 kV là 134,65 km, đường dây 
trung thế là 1.769 km, đường dây hạ thế là hơn 2.041 km 
và 1.074 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 
đạt 172.270 kVA, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn 
định phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh và sử dụng 
điện sinh hoạt cho 92.182 khách hàng sử dụng điện.

Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều 
diễn biến khó lường, từ đầu năm 2019 tới nay, ngành 
sản xuất công nghiệp khai khoáng của tỉnh đang gặp 
phải nhiều khó khăn và rơi vào tình cảnh hoạt động 
kém hiệu quả. Nhiều nhà máy chế biến khoáng sản lớn 
trên địa bàn như: Công ty CP Khoáng sản Tây Giang 
Bắc Kạn; Nhà máy Gang Cẩm Giàng; Xưởng Luyện 
chì của Doanh nghiệp tư nhân Cao Bắc; Nhà máy Điện 
phân chì - kẽm Ngọc Linh… phải tạm dừng sản xuất đã 
khiến cho kết quả sản xuất công nghiệp chung của tỉnh 
giảm 18,53% so với năm 2018. Đi cùng với sự sụt giảm tỷ 
trọng công nghiệp, sản lượng điện tiêu thụ trên địa bàn Kiểm tra lưới điện nông thôn ở ngoại ô thành phố Bắc Kạn
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tỉnh cũng giảm đáng kể. Theo đó, lũy kế 7 tháng đầu 
năm 2019, tổng sản lượng điện thương phẩm của toàn 
PC Bắc Kạn đạt 116,65 triệu kWh, giảm 2,13% so với 
cùng kỳ 2018 và đạt 48,20% so với kế hoạch Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc giao cả năm là 242 triệu kWh.

Bên cạnh việc sụt giảm về sản lượng điện thương 
phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng của toàn công ty thực 
hiện trong 7 tháng đầu năm đạt 7,08%, tăng 2,18% so với 
kế hoạch Tổng công ty giao. Nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ 
tổn thất tăng cao hơn so với kế hoạch là bởi trong năm 
2019, PC Bắc Kạn đã tiếp nhận toàn bộ hệ thống lưới điện 
cao thế trên địa bàn tỉnh và thực hiện truyền tải lưới điện 
110 kV từ các nhà máy thủy điện tại tỉnh Cao Bằng về 
Thái Nguyên. Tuy nhiên, ngoài các chỉ tiêu sản lượng điện 
thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng chưa đạt được theo 
đúng kế hoạch do các nguyên nhân khách quan thì các chỉ 
tiêu còn lại Công ty đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch. 

Mặc dù những khó khăn, thách thức được dự báo 
là còn kéo dài và sẽ ảnh hưởng tới kết quả sản xuất 
kinh doanh, quản lý vận hành của Đơn vị, nhưng PC 
Bắc Kạn vẫn quyết tâm phấn đấu hoàn thành các chỉ 
tiêu về điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất điện năng và 
giá bán điện bình quân mà Tổng công ty giao trong 
năm 2019. Đồng thời, Công ty sẽ nỗ lực thực hiện tỷ lệ 
thu nộp tiền điện đạt 100%; Chỉ số tiếp cận điện năng 
xuống dưới 06 ngày tại khu vực nông thôn và dưới 03 
ngày tại khu vực thành phố; Điểm đánh giá mức độ hài 
lòng khách hàng đạt trên 8 điểm; Hoàn thành 100% kế 
hoạch sửa chữa lớn, công tác đầu tư xây dựng và quyết 
toán dự án theo đúng kế hoạch mà Tổng Công ty giao…

Để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ theo kế hoạch 
đề ra, từ nay tới cuối năm, PC Bắc Kạn sẽ tiếp tục đẩy 

mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn 
thời gian tối đa cấp điện cho khách hàng. Theo đó, 
Công ty sẽ rà soát, sửa đổi các quy trình, quy định theo 
hướng đơn giản, minh bạch, công khai về thủ tục, rút 
ngắn chu trình xử lý nội bộ, tạo thuận lợi tối đa cho 
khách hàng khi có yêu cầu. Ngoài ra, PC Bắc Kạn sẽ 
hạn chế tối đa việc ngừng cấp điện để sửa chữa trên 
lưới và khắc phục nhanh nhất khi có sự cố xảy ra. Mặt 
khác, Công ty sẽ tiếp tục chỉ đạo sát sao trong công tác 
kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc áp giá bán điện đúng 
đối tượng, nhằm tăng giá bán điện bình quân. 

Bên cạnh đó, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ mới vào công tác dịch vụ chăm sóc 
khách hàng như: Triển khai hóa đơn điện tử, ghi chỉ số 
công tơ bằng các thiết bị HHU; Lắp đặt công tơ điện 
tử và thu thập dữ liệu từ xa. Đồng thời, PC Bắc Kạn 
sẽ tập trung phối hợp, ký kết hợp đồng với các ngân 
hàng như: BIDV, Viettinbank, Vietcombank, Agribank 
và các tổ chức trung gian thực hiện công tác thu hộ tiền 
điện. Đặc biệt, trong tháng 9 tới, PC Bắc Kạn sẽ là đơn 
vị đi đầu trong việc thực hiện đề án sắp xếp, kiện toàn 
lại tổ chức, nhân sự tại Điện lực các huyện, thành phố. 
Theo đó, các phòng ở Điện lực sẽ không còn cấp phó 
và không quá 15% lực lượng làm công việc gián tiếp.

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, 
CBCNV trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, 
vận hành, tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, tin tưởng rằng, PC Bắc Kạn sẽ vượt qua khó 
khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khách hàng của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc giao trong năm 2019 và 
những năm tiếp theo, góp phần phục vụ đắc lực cho 
sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh

Công nhân PC Bắc Kạn xuống từng hộ dân tuyên truyền tiết kiệm điện
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Vượt khó từ phát huy tiềm NăNg để 
tạo NguồN lực 

Quảng Ninh hiện là một trong những trung tâm sản 
xuất than, nhiệt điện lớn nhất của cả nước. Trong đó, 
chỉ riêng nguồn điện đến năm 2016, tổng công suất các 
nhà máy nhiệt điện tại Quảng Ninh đã đạt 5.150 MW, 
chiếm 16% tổng sản lượng điện toàn quốc. Giai đoạn 
này, Quảng Ninh có bước đột phá trong đầu tư phát 
triển hệ thống lưới điện và đến nay, toàn tỉnh đã đạt 
99,85% số hộ được cấp điện lưới quốc gia, là địa phương 
đi đầu cả nước về phát triển hệ thống điện nông thôn 
và đưa điện lưới ra các xã đảo. Ngành công nghiệp và 
“công nghiệp không khói” đều được “no điện”.

Trong hai năm 2017 - 2018, Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc đã cấp vốn đầu tư gần 2.300 tỷ đồng triển khai 
52 dự án lưới điện trên địa bàn Quảng Ninh, trong đó 
có 15 công trình cấp điện áp 110 kV và 37 công trình 
lưới điện trung áp cấp điện cho các nhà đầu tư chiến 
lược tại các KKT, KCN và khu trọng điểm của tỉnh. 
Đối với lưới điện 110 kV, Công ty Điện lực Quảng Ninh 
(PC Quảng Ninh) đã xây dựng và cải tạo 219 km đường 
dây 110 kV và 08 TBA công suất 01 x 344 MVA. Nổi 
bật là đường dây và trạm biến áp 110 kV Nam Hòa, 
công suất 02 x 40 MVA để cấp điện cho khu vực Hà 
Nam (TX Quảng Yên), trong đó bao gồm: KCN Đầm 
Nhà Mạc; KCN Nam Tiền Phong; Nhà máy Đóng tàu 
Nosco - Vinalines; Công ty Sửa chữa Ô tô Hải Phòng. 
Đồng thời, xây dựng đường dây và trạm biến áp 110 
kV Đông Mai, công suất 01 x 25 MVA để cấp điện cho 
KCN Đông Mai và phụ tải khu vực lân cận TX Quảng 
Yên, Tp. Uông Bí.

Hiện nay, PC Quảng Ninh đang quản lý vận hành 
hệ thống lưới điện hoàn chỉnh có cấp điện áp đến 110 

kV, trong đó có 17 trạm biến áp 110 kV với 28 MBA, 
tổng công suất đặt là 1.074 MVA và 07 TBA khách 
hàng với tổng công suất đặt là 371 MVA; cùng với 
hàng trăm km đường dây 110 kV từ Phả Lại đến Móng 
Cái; 04 trạm biến áp trung gian với 08 máy biến áp, 
tổng công suất 24,7 MVA và 49 trạm biến áp khách 
hàng với 85 máy, tổng công suất 404,8 MVA. Ngoài 
ra, còn có 2.425 trạm biến áp phân phối với 2.439 máy 
biến áp, tổng công suất 766,15 MVA và 1.982 trạm biến 
áp khách hàng với 2.000 máy biến áp, tổng công suất 
853,16 MVA. Về lưới điện, có 149 đường dây trung 
thế (6 - 35 kV) tổng chiều dài là 3.000,9 km; trong đó: 
2.708,44 km đường dây trên không, 292,49 km cáp ngầm 
và 626,02 km đường dây của khách hàng (563,73 km 
trên không, 62,29 km cáp ngầm) và 10.142,56 km đường 
dây hạ áp các loại.

Có thể nói, sở hữu một hệ thống mạnh về nguồn, 
lưới, PC Quảng Ninh có đủ điều kiện đảm bảo nhu cầu 

Năm 2018, Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), với 
những tiêu chí tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội. Có được thành quả ấy, ngành Điện 
Quảng Ninh tự hào là “bà đỡ”, là động lực chính của ngành công nghiệp với những nỗ lực 
vượt bậc trong phát triển nguồn, lưới điện, đảm bảo cung ứng thỏa mãn nhu cầu sử dụng 
điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

ngọc LAn

ngành điện Quảng ninh: tạo động lựC mạnh mẽ

THúc Đẩy côNg NgHiệP PHáT TriểN

PC Quảng Ninh đưa điện về vùng sâu, vùng xa
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của phụ tải, đem đến cho khách hàng sự hài lòng cả về 
lượng và chất trong sử dụng điện năng.

hiệu quả khôNg chỉ từ kiNh doaNh 
điệN NăNg

Với đội ngũ hơn 1.200 CBCNV, hiện nay PC Quảng 
Ninh đang quản lý, vận hành và kinh doanh điện năng 
trên địa bàn 14 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Với 
mục tiêu hoàn thành toàn diện, xuất sắc các chỉ tiêu 
KTKT của Tổng công ty Điện lực miền Bắc giao: Năm 
2018, điện thương phẩm của Công ty đạt 4.333,982 
triệu kWh, tăng 8,94% so với năm 2017; tỷ lệ tổn thất 
điện năng ở mức 4,69%, giảm 0,29% so với cùng kỳ 
năm 2017; doanh thu 7.363,649 tỷ đồng. Chỉ riêng quý 
1/2019: Sản lượng điện thương phẩm đạt 960.180.000 
kWh; tổn thất điện năng ở mức 4,22% và doanh thu đạt 
1.623,23 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh điện năng của PC 
Quảng Ninh không chỉ là những con số của ngành 
Điện, mà với vai trò là nguyên liệu đầu vào của Công 
nghiệp, là yếu tố then chốt trong tăng trưởng GRDP 
của Quảng Ninh những năm gần đây. Nhờ đáp ứng đủ 
nguồn điện, nên Quảng Ninh đã tiếp nhận một dòng 
đầu tư mới theo hướng công nghiệp công nghệ cao. 
Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, sự khởi sắc của ngành Công 
nghiệp sẽ là tiền đề quan trọng, tạo đà cho toàn ngành 
sớm về đích. Theo mục tiêu đề ra cả nhiệm kỳ thì đến 
năm 2020, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 
11 - 12%/năm, trong đó công nghiệp, xây dựng phấn 
đấu đạt 47 - 48%. Riêng năm 2018, tỉnh Quảng Ninh 
đã có những con số ấn tượng về phát triển KT-XH với 
tốc độ tăng trưởng kinh tế là 11,1% (vượt 0,9% so kế 
hoạch). Riêng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 
9,8%. Đặc biệt là khi đáp ứng đủ nguồn điện theo nhu 
cầu thì ngành “Công nghiệp không khói” - Du lịch 

Quảng Ninh đã có những bước phát triển vượt bậc, 
xứng tầm đầu tàu cả nước.

giữ VữNg Vai trò “đi trước”, NgàNh 
điệN quảNg NiNh tiếp tục tăNg tốc

Căn cứ quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển 
Điện lực Quảng Ninh giai đoạn 2016-2025, có xét đến 
2035, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã tiến hành đầu 
tư, xây dựng để phấn đấu đưa vào vận hành TBA 110 
kV Vân Đồn vào năm 2019; TBA Vân Đồn 3 vào năm 
2022; bổ sung xây mới 02 TBA 110 kV Hùng Thắng 
công suất 01 x 63 MVA đưa vào vận hành năm 2018; 
trạm Tuần Châu công suất 01 x 40MVA giai đoạn 2026-
2030 nhằm cấp điện ổn định cho các KCN, KKT. Ngoài 
ra, khu vực Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn; Khu 
Du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long; Khu đô thị Hùng 
Thắng… và khu vực dân cư lận cận được cấp điện ổn 
định với chất lượng cao. Giai đoạn 2018 - 2025, ngành 
Điện Quảng Ninh sẽ đầu tư xây mới 152 km đường dây 
trung áp, 203 TBA với công suất 107.620 kVA và 363 
km đường dây hạ áp với tổng vốn đầu tư cả giai đoạn 
là 642 tỷ đồng. Với việc dành nguồn vốn đáng kể cho 
đầu tư phát triển, cải tạo, nâng cấp hệ thống lưới điện 
tại các KCN, KKT, thì việc cung ứng điện trên địa bàn 
tỉnh sẽ được đảm bảo ổn định hơn, tạo điều kiện thuận 
lợi cho các nhà đầu tư thúc đẩy KT-XH địa phương.

Điện Quảng Ninh đang trên đà tăng tốc, tiếp tục 
phát triển theo quy hoạch chung của Tổng công ty 
Điện lực miền Bắc, tạo ra nguồn động lực dồi dào, góp 
phần thúc đẩy ngành công nghiệp của tỉnh phát triển 
nhanh hơn, thu hút các nhà đầu tư về với Quảng Ninh 
với nhiều ngành nghề, sản phẩm, tạo được nhiều công 
ăn việc làm cho người lao động. Đây chính là tiền đề 
quan trọng để thực hiện thắng lợi việc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, lao động theo Nghị quyết mà Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV đã đề ra

Khu công nghiệp Hải Yên, tỉnh Quảng Ninh
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Năm 2008, thị trường cơ khí điện trong nước còn rất lạ lẫm với cái tên “Công ty Cổ phần 
Sản xuất biến thế HBT Việt Nam”, thì sau hơn 10 năm, giờ đây, máy biến áp mang thương 
hiệu HBT đã được ngành Điện cả nước biết tới như một minh chứng cho sự phát triển bứt 
phá của doanh nghiệp mà ở đó niềm tin trở thành trung tâm sản xuất máy biến áp hàng đầu 
ở nước ta không phải là câu chuyện xa vời.

Đăng Quân

thương hiệu việt đã trở thành 
niềM tin của khách hànghbt:

Nhớ lại thời kỳ đầu mới đi vào sản xuất, 
HBT gặp rất nhiều khó khăn từ nguồn 
vốn eo hẹp, thiếu mặt bằng sản xuất, 
đến công nghệ thiết bị chưa được đầu 

tư đồng bộ, trong khi trình độ chuyên môn của đội ngũ 
lao động còn rất hạn chế. Đặc biệt là thị trường tiêu 
thụ sản phẩm mới chỉ “le lói” vài dự án tại các tỉnh khu 
vực Tây Nguyên. 

Không lùi bước trước thử thách nghiệt ngã đầy 
chông gai, thậm chí nhiều rủi ro đang chực chờ, Tổng 
giám đốc Công ty Nguyễn Đăng Quân cùng các đồng 
nghiệp trẻ đã đồng cam, cộng khổ để xây dựng chiến 
lược sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên đầu tư dây 

chuyền thiết bị, công nghệ để có được sản phẩm đặc 
trưng mang thương hiệu Việt Nam. Chặng đường hơn 
10 năm không phải là dài, thế nhưng ai đã từng theo dõi 
mỗi bước đi của HBT thì mới thấy sự phát triển mạnh 
mẽ đến táo bạo của doanh nghiệp này. Với hệ thống 
máy móc hiện đại có xuất xứ từ các nước có nền công 
nghiệp tiên tiến như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Trung 
Quốc, Công ty hiện là một trong những nhà cung cấp 
máy biến áp có uy tín hàng đầu ở nước ta, trong đó hầu 
hết dây chuyền thiết bị công nghệ được tự động hóa như 
máy xẻ tôn silíc; máy cắt tôn; dây chuyền quấn đồng lá; 
dây chuyền quấn dây cao thế; lò sấy chân không; máy 
nạp dầu chân không; phòng thí nghiệm đồng bộ, độ 

Trong phân xưởng sản xuất
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chính xác cao, điện áp cao đến 100 kV, tần số 100Hz, 
đảm bảo thử nghiệm máy biến thế theo đúng tiêu chuẩn 
TCVN. IEC 60076 và các tiêu chuẩn tương đương. Đặc 
biệt là quy trình sản xuất được kiểm soát bởi phòng VI-
LAS đạt chuẩn ISO/IEC 17025:2001 và Hệ thống quản lý 
chất lượng ISO 9001:2015. Dự kiến, trong thời gian tới, 
Công ty sẽ đầu tư lắp đặt sử dụng dây chuyền cắt, ghép 
tôn silic tự động bằng hệ thống rô bốt và 01 dây chuyền 
quấn dây tự động, công suất gấp 10 lần so với hiện tại.

Thành công của HBT không chỉ thỏa mãn nhu cầu 
sử dụng máy biến áp phát triển lưới điện cho nhiều 
Công ty Điện lực trên địa bàn cả nước, mà những năm 
gần đây, Công ty Cổ phần Sản xuất biến thế HBT Việt 
Nam còn vinh dự được Tổng công ty Điện lực Tp. Hà 
Nội chọn là nhà cung cấp sản phẩm máy biến áp phục 
vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội. 
Đặc biệt, nhờ xây dựng, củng cố được lòng tin thông 
qua chất lượng sản phẩm và những cam kết với khách 
hàng, nên số lượng máy biến áp của HBT được các 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc, miền Trung, miền 
Nam, Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội và Tổng công 
ty Điện lực Tp. Hồ Chí Minh sử dụng ngày càng tăng. 
Mới đây, HBT cũng đã trúng thầu cung cấp loạt máy 
biến áp AVR Transformer 25 MVA-17/22 kV cho Tổng 
công ty Điện lực Campuchia (EDC) để lắp đặt phục vụ 
phục vụ chống quá tải tại tỉnh Kampong Cham (Cam-
puchia), mở ra một triển vọng mới về khai thác thị 
trường các nước Đông Nam Á như Lào; Campuchia; 
Myanmar; Philippines;…

Nhờ chiến lược kinh doanh uyển chuyển, tạo bước 
đột phá trong công tác đầu tư công nghệ và phát triển 
thị trường, nên 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu SXKD của 
Công ty đều có mức tăng trưởng khá (tăng khoảng 30% 
so với năm 2018). Trong đó, ngoài việc cung cấp sản 
phẩm cho khách hàng truyền thống và những hợp đồng 
đã ký với các Tổng công ty Điện lực, thì HBT cũng đã 
được Tổng công ty Điện lực Tp. Hà Nội chọn thông qua 
đấu thầu cung cấp 221 máy biến áp để lắp đặt tại các địa 
phương trên địa bàn thành phố. Đồng thời, đã và đang 
sản xuất theo hợp đồng cung cấp hàng chục máy biến áp 
cho nước bạn Srilanka và Trinidad & Tobago…

Mười một năm xây dựng và phát triển doanh nghiệp 
trong bối cảnh hiện tại cũng đã là khó khăn, nhưng để 
thương hiệu HBT ngày càng được nhiều khách hàng 
biết tới và có sức lan tỏa rộng khắp thì không phải dễ. 
Để có được thành quả đó, là công sức trí tuệ, tinh thần 
lao động sáng tạo, khoa học của đội ngũ cán bộ, công 
nhân, người lao động và trên tất cả, họ làm việc vì HBT 
- Thương hiệu Việt

Đầu tư lắp đặt thiết bị tiên tiến

Máy biến áp chuẩn bị xuất xưởng

Máy biến áp của HBT được lắp đặt tại tỉnh Kampong Cham 
(Campuchia)
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Thành lập từ năm 1960, đến nay, gần 
60 năm xây dựng và phát triển, Nhựa 
Rạng Đông đã trở thành Thương hiệu 
Quốc gia, sản xuất nhiều mặt hàng uy 

tín thuộc ngành Nhựa, chất dẻo, phục vụ thị trường 
trong nước và xuất khẩu, với các nhóm sản phẩm thế 
mạnh như: Bao bì (bao bì phức hợp, màng đơn lớp và 
đa lớp dạng cuộn và túi, nhãn nhựa, tem nhãn giấy, 
màng co quấn pallet); Giả da (các loại sản phẩm giả 
da PVC, PU dùng cho sofa, yên xe, cặp - túi xách 
- dây nịt, giày dép thời trang - thể thao, may mặc, 
vải chống thấm, vải chậm cháy); Màng mỏng (Màng 

mỏng PVC, PE, PEVA, EVA dùng làm áo mưa, khăn 
trải bàn, màng phủ ruộng muối, chống thấm trong 
xây dựng); Tôn ván (tôn - ván PVC, PP, PE, tấm dán 
trần, vách ngăn - ván nhựa); Sản phẩm tiêu dùng khác 
như áo mưa, khăn trải bàn,… Những năm qua, với 
những sản phẩm chất lượng uy tín vượt trội cùng 
kết quả kinh doanh nổi bật, Công ty CP Rạng Đông 
Holding đã xuất sắc 6 lần liên tiếp đạt danh hiệu 
“Thương hiệu Quốc gia” và nhiều năm vào Top 100 
giải thưởng Sao Vàng đất Việt (gần đây nhất là năm 
2018); Hàng Việt Nam chất lượng cao và giành nhiều 
giải thưởng cao quý khác.

Lãnh đạo, cán bộ nhân viên, đối tác của Nhựa Rạng Đông chụp ảnh lưu niệm tại một kỳ Triển lãm ngành Nhựa

Theo Tổng cục Hải quan, kết thúc 6 tháng đầu năm 2019, trị giá hàng hóa xuất khẩu cả 
nước đạt 122,53 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ 2018. Có được kết quả đó là nhờ sự nỗ 
lực không nhỏ của phía các doanh nghiệp, trong đó có sự đóng góp của các mặt hàng mang 
thương hiệu Nhựa Rạng Đông - Công ty CP Rạng Đông Holding (tên gọi mới).

hà Đăng

nhựa rạng đông
thương hiệu xuất khẩu uy tín
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Vinh dự đón nhận danh hiệu “Thương hiệu quốc 
gia - Vietnam Value 2018”, Đại diện Ban lãnh đạo Nhựa 
Rạng Đông, Tổng giám đốc Trần Trọng Triệu cho biết: 
“Là một trong 97 doanh nghiệp được xướng tên để đạt 
được danh hiệu này, doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều 
tiêu chí khắt khe của Chương trình. Đặc biệt là tiêu chí 
năng lực lãnh đạo thương hiệu, năng lực sáng tạo và 
quản lý chất lượng là các tiêu chí trọng yếu. Do vậy, 
chúng tôi rất trân trọng và tự hào khi là một trong số ít 
công ty ở Việt Nam nhiều năm đạt danh hiệu “Thương 
hiệu Quốc gia” danh giá này…”.

Để có được sự thành công đó, Nhựa Rạng Đông 
đã luôn tích cực nỗ lực, không ngừng phát triển mạng 
lưới cung ứng và phân phối sản phẩm trên toàn quốc, 
nâng cao dịch vụ khách hàng, phục vụ tận tâm đối với 
mọi nhu cầu sử dụng, từ các nhà sản xuất đến người 
tiêu dùng. Trong đó, sản phẩm bao bì phức hợp và sản 
phẩm giả da là mặt hàng chủ lực được nhiều doanh 
nghiệp ưa chuộng, ứng dụng hiệu quả để làm bao bì 
và sử dụng làm vật liệu chính cho nhiều ngành nghề 
khác nhau.

Không chỉ mở rộng kênh phân phối trên toàn quốc, 
Nhựa Rạng Đông liên tục phát triển thị trường xuất 
khẩu qua các nước như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hà 
Lan, Trung Đông, Nigieria, Thái Lan, Myanma và các 
nước trong cộng đồng châu Âu. Đặc biệt, các dòng sản 
phẩm giả da cao cấp chuyên phục vụ cho ngành trang 
trí nội thất du thuyền được xuất khẩu sang Mỹ có độ 
tăng trưởng sản lượng bình quân 20% qua mỗi năm.

Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty CP Rạng Đông 
Holding đã xây dựng và ngày càng lớn mạnh với nhiều 
công ty thành viên, sở hữu nhiều nhà máy lớn như: Nhà 
máy Nhựa số 1 (Quận 11, TP HCM); Nhà máy Bao bì 
số 1 (Củ Chi, TP HCM); Nhà máy Nhựa Tiên Sơn (Khu 
công nghiệp Tiên Sơn, Bắc Ninh); Nhà máy Nhựa Rạng 
Đông Long An; Nhà máy Rạng Đông Healthcare (mới 
khởi công vào cuối tháng 5/2019),… Để có sản phẩm chất 
lượng xuất khẩu uy tín, hệ thống quản lý, dây chuyền 
sản xuất của Nhựa Rạng Đông đều đạt chứng nhận: 
Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004; Chứng 
nhận ISO 9001-2015; Chứng nhận ISO 22000- 2018; Tiêu 
chuẩn FSSC 22000. Tất cả các nhà máy được trang bị 
dây chuyền công nghệ và kiểm soát tự động kỹ thuật 
tiên tiến nhất được nhập từ Ý. Bên cạnh đó, Nhựa Rạng 
Đông luôn ưu tiên phát triển đội ngũ kỹ thuật có trình 
độ chuyên môn cao, hàng năm nghiên cứu cho ra đời 
trên 50 mẫu sản phẩm mới giả da các loại khác nhau…

Hướng đến tầm nhìn và chiến lược phát triển bền 
vững, hiện nay, Công ty CP Rạng Đông Holding đang 
tiếp tục gìn giữ, phát triển thương hiệu Nhựa Rạng 
Đông trở thành một trong những thương hiệu nhựa 
hàng đầu Việt Nam, khu vực và đạt đẳng cấp thế giới 
trong lĩnh vực sản xuất màng mỏng, giả da và bao bì 
mềm. Để thực hiện sứ mệnh đó, toàn thể lãnh đạo và 
tập thể cán bộ công nhân viên Công ty CP Rạng Đông 
Holding đang không ngừng nỗ lực, đoàn kết phấn đấu 
với cam kết “Luôn luôn tốt hơn” trên con đường chinh 
phục người tiêu dùng

Giới thiệu sản phẩm nhựa Rạng Đông tới khách hàng, người tiêu dùng
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Đi khai trươngĐi khai trương
bia hơi hà nộibia hơi hà nội

Đăng hưng

Giờ tan tầm đã đến! Cất chiếc laptop vào 
cặp chuẩn bị ra về thì tôi có chuông 
điện thoại. Đầu dây bên kia: “Anh H. 
à! Xong việc chưa anh? Ra quán Bia hơi 

Hà Nội Bếp 61 nhé? Làm vài cốc cho hạ nhiệt nắng 
nóng anh ạ, nhân thể ủng hộ em!”.

Nghe chất giọng quen quen, nhưng phải mất một 
lúc, tôi mới nhận ra đó là Tuấn - cậu em chơi thân đã 
lâu không gặp. Vì hơi bất ngờ nên tôi hỏi luôn: “Ủng 
hộ gì cơ?”.

Sau vài câu tếu vui vẻ, Tuấn bộc bạch: “Chả là gần 
đây, em có chung vốn với mấy người bạn để mở một 
nhà hàng kinh doanh bia hơi Hà Nội và hôm nay, trong 

những ngày hè oi ả, thuận với nhu cầu giải khát cao, 
chúng em quyết định khai trương. Quán chúng em nằm 
ở số 91B, Võ Thị Sáu, mang tên Nhà hàng Bia hơi Hà 
Nội - Quán Bia Bếp 61… Mời anh qua chỗ em chung 
vui luôn nhé!”.

- “Ok! Chúc mừng em!...” Tôi vui vẻ nhận lời.

Dứt cuộc điện thoại, tôi cảm thấy vừa mừng lại vừa 
lo. Mừng vì sắp được thưởng thức bia hơi Hà Nội bên 
bạn bè thân thiết đúng lúc mong đợi. Bia hơi Hà Nội 
luôn là chất xúc tác để mỗi một lần “hò hẹn” là một 
lần vui và những câu chuyện bên cốc bia hơi dường như 
không bao giờ hết. Nhưng lại cảm thấy lo ngại vì không 
biết việc khai trương này của Tuấn có thành công hay 

Bia hơi Hà Nội tại 91B Võ Thị Sáu có không gian đẹp, thoáng và thu hút nhiều bạn trẻBia hơi Hà Nội tại 91B Võ Thị Sáu có không gian đẹp, thoáng và thu hút nhiều bạn trẻ
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không. Bởi trước đây khá lâu, Tuấn đã từng kinh doanh 
bia hơi nhưng đã phải chuyển đổi sang “món” khác và 
bây giờ… lại “tái ngộ” cùng bia hơi. Đang nghĩ vơ vẩn, 
bỗng chuông điện thoại lại reo. Tôi nhanh tay vuốt 
máy: “A lô!”. 

Bên kia, một chất giọng ồm ồm như thể ông cụ 
nhưng mạnh mẽ và vui vẻ, vang lên: “ông H. ạ? Chiều 
ni, nhóm những người yêu bia hơi Hà Nội gặp nhau 
quán cũ nhé! Khi đi, nhớ mang theo... đấy!”.

Hóa ra, đó là Long con - thành viên hội những 
người yêu bia hơi học cùng cấp III. Tôi ngạc nhiên hỏi: 
“Mang theo gì cơ?”. 

- “Giời ơi! Chuyên môn viết lách như các ông mà 
vốn từ vựng tiếng lóng như vậy không ổn rồi… Nếu 
sau khi bia bọt mà mọi người không thích “bánh bao” 
thì phải “cam-pu-chia” hay “lệ quyên” chứ! Lệch 
“đường lối” thì dễ “thăng” lắm…” - Long con cười 
vui giải thích.

Tôi chợt nhận ra Long con là người thích đùa và là 
trung tâm các cuộc vui nhưng không quên việc nhận lời 
đến quán của Tuấn nên chia sẻ ngay: “À! Tôi mới biết 
một địa chỉ bia hơi Hà Nội đang khai trương hay lắm! 
Ở 91B, Võ Thị Sáu. Chỗ thằng em chơi thân với tôi. 
Ông thông báo cả nhóm chuyển hướng đến đó và nhớ 
xin “visa” của “sếp” ở nhà trước luôn nhé… để ngồi lâu 
một chút, nhiều chuyện vui mà!”.

Long con cười hềnh hệch, ok và hẹn sau 30 phút cả 
nhóm có mặt, rồi cúp máy!

Ngắt điện thoại, nhìn đồng hồ lúc này đã là 17h00, 
tôi điện thoại về nhà rồi nhanh chóng dắt chiếc “bình 
bịch” ra khỏi bãi xe cơ quan, lao về hướng quận Hai 
Bà Trưng trong dòng người đông hối hả đang chen 
chúc thoát khỏi cái nóng hầm hập của ngày hè Hà 
Nội. Đến đầu đường Võ Thị Sáu, một không khí nhộn 
nhịp, khang trang khác hẳn xưa kia. Nơi đây, quãng 
20 năm về trước, nổi tiếng về xóm liều Thanh Nhàn 
với nhiều tụ điểm tệ nạn xã hội nhức nhối… Vậy mà 
giờ đây, con phố đã trở thành một trong những con 
đường huyết mạch, sáng sủa của quận Hai Bà Trưng, 
xứng đáng với tên của một nữ anh hùng trẻ tuổi. 
Trong lúc tìm địa chỉ Quán Bia hơi Bếp 61 của Tuấn, 
để ý một chút, từ đầu phố cũng đã có vài quán bia hơi 
Hà Nội, cho thấy sức hấp dẫn của bia hơi Hà Thành 
tại khu vực nơi đây.

Quán Bia hơi Hà Nội của Tuấn nằm đối diện với 
Hồ Thanh Nhàn và phía sau quán là Hồ Quỳnh. Một 
vị trí khá đẹp, thông thoáng khiến cả nhóm chúng tôi 

khi đến nơi đều mừng cho Tuấn và quyết định đây sẽ 
là vị trí thưởng thức bia hơi thường xuyên của cả nhóm 
thay địa điểm cũ.

Tuấn chia sẻ: “Trong dịp khai trương, chúng em 
áp dụng khuyến mại uống 1 tặng 1, cam kết chất 
lượng bia luôn được đảm bảo ổn định và coi đây là 
một trong những yếu tố sống còn của Quán. Ngoài 
ra, để Quán có thể phát triển lâu dài, phục vụ thực 
khách chu đáo, chúng em còn có đội ngũ quản lý, 
nhân viên tâm huyết, nhiều kinh nghiệm, mạnh dạn 
áp dụng các công nghệ quản lý nhà hàng tân tiến 
nhằm giúp Nhà hàng hoạt động tiết kiệm, nhanh thu 
hồi vốn… Đây cũng là mô hình Nhà hàng Bia hơi Hà 
Nội thứ 2 của chúng em, phục vụ song song với một 
Nhà hàng Bia hơi đang hoạt động hiệu quả bên Quận 
Long Biên, sau nhiều năm em quay lại kinh doanh loại 
đồ uống này”.

Nghe Tuấn nói mà những e ngại trong tôi lúc trước 
đã ngay lập tức tan biến. Thay vào đó là sự thán phục 
về tinh thần khởi nghiệp không sợ thất bại của tuổi trẻ. 
Đặc biệt, tôi chợt nhận ra, bia hơi Hà Nội tuy giản dị, 
nhưng khi nó đã trở thành một nét văn hóa Hà Thành 
thì sức sống của nó sẽ luôn theo cùng năm tháng. Để từ 
đó, biết bao bạn trẻ, vẫn khát khao gìn giữ nét đẹp và 
sống cùng với sản phẩm đồ uống này.

Suy nghĩ bất giác qua nhanh, khi cả nhóm chúng tôi 
hò nhau nâng cốc bia hơi tràn bọt, mát lạnh, trông thật 
hấp dẫn, phá tan cái nóng mùa hè và chúc mừng ngày 
khai trương của Tuấn

Nâng cốc chúc mừng khai trương Quán Bia hơi Hà Nội Bếp 61
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Có thể nói, gạch tuynel hiện đang là một 
trong những loại gạch được thị trường xây 
dựng Việt Nam sử dụng nhiều nhất. Từ 
các công trình xây dựng nhỏ tới các công 

trình lớn tầm cỡ quốc gia hầu như đều sử dụng gạch 
tuynel. Với chủng loại đa dạng như: gạch 2 lỗ, 4 lỗ, 6 
lỗ, gạch đặc…, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn 
sản phẩm phù hợp với nhu cầu xây dựng của mình. 
Đặc biệt, nhờ tính phổ dụng và nhiều ưu điểm mà gạch 
tuynel đang được đông đảo khách hàng ưu tiên lựa chọn 
hàng đầu.

Bà Lê Thị Thanh Nga - Chủ tịch HĐQT Công ty CP 
Đầu tư Gạch Tuynel Đức Bảo cho biết: “Gạch Tuynel 
Đức Bảo có quy trình sản xuất tân tiến nhất hiện nay 
và có thành phần chính là đất sét. Qua quá trình nhào 
trộn cùng một số loại phụ gia khác, các thành phần 
nguyên liệu sẽ tạo thành viên gạch mộc có hình dạng, 
kích thước tiêu chuẩn. Sau đó là quy trình đốt ở nhiệt 
độ cao để cho ra thành phẩm hoàn thiện. Từ nguồn 
nguyên liệu tự nhiên, kết hợp cùng quy trình sản xuất 
đặc biệt đã hình thành nên những ưu điểm vượt trội 
cho gạch tuynel so với các loại gạch trên thị trường 
hiện nay…”.

ưu điểm của gạch tuyNel đức Bảo

Gạch Tuynel Đức Bảo có khả năng chịu nhiệt cao 
và chất lượng bền vững cho các công trình. Có được ưu 
điểm này cũng là nhờ sản phẩm được sản xuất trên quy 
trình đốt nóng ở nhiệt độ 1.000 độ C nên gạch tuynel có 
khả năng chịu nhiệt rất lớn. Dù là loại gạch đặc hay gạch 
lỗ thì sản phẩm này cũng được xếp vào hạng mục không 

cháy và được sử dụng làm vật liệu xây dựng chính trong 
các công trình có yêu cầu độ bền cao và có khả năng làm 
giảm các thiệt hại, cũng như hạn chế hiện tượng bén lửa 
trong các sự cố đám cháy. Đồng thời, nhờ thành phần 
nguyên liệu không chứa các hóa chất độc hại, không tỏa 
khí độc trong các sự cố cháy nổ nên gạch tuynel khá 
thân thiện với sức khỏe con người, thân thiện với mọi 
công trình. 

Không dừng lại ở đó, gạch tuynel sau khi được hoàn 
thiện, thành phẩm thường có màu đỏ tươi rất tự nhiên 
nên được nhiều kiến trúc sư cũng như người sử dụng 
dùng làm vật liệu trang trí trong kiến trúc nội thất. Đặc 
biệt, với giá thành cạnh tranh cùng tính thông dụng, 
phổ biến mà gạch tuynel còn giúp gia chủ, chủ đầu tư 

Hiện nay, nhắc đến các loại vật liệu xây dựng, không thể không nói tới gạch tuynel – sản phẩm 
thiết yếu, phổ biến đối với nhiều loại công trình xây dựng, góp phần tạo nên những tòa nhà, 
phòng ốc khang trang, bền đẹp, hiện đại. Đây cũng chính là một trong những nhóm ngành 
hàng kinh doanh chủ lực được Công ty CP Đầu tư Gạch Tuynel Đức Bảo cung cấp, phục vụ thị 
trường rộng khắp với chất lượng cao, dịch vụ uy tín, thuận tiện với giá cả cạnh tranh.

 hà Đăng

gạCh tuynel đứC bảo

sảN PHẩm Tạo NêN NHữNg côNg TrìNH THẩm mỹ,
Lâu bềN cùNg Năm THáNg

Gạch Tuynel luôn có chất lượng cao, bền đẹp với công 
nghệ lò xoay tiên tiến



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG38 39

Thị TrườNg - TIêU DùNg Thị TrườNg - TIêU DùNg

công trình tiết kiệm chi phí sơn (khi làm vật liệu trang 
trí thẩm mỹ) so với nhiều loại gạch khác trên thị trường. 
Đồng thời, nó góp phần tạo nên một diện mạo mới, 
tôn lên vẻ đẹp cổ kính nhưng không kém phần sang 
trọng, thể hiện sự độc đáo, cá tính cho công trình.

gạch tuyNel đức Bảo - sự lựa chọN tiN 
cậy cho Người tiêu dùNg

Bên cạnh mẫu mã đẹp, độ bền dài lâu cùng năm 
tháng, thì gạch tuynel còn được ưa chuộng, tin cậy bởi 
những ưu điểm khác vốn có như: độ hút ẩm rất thấp, 
cường độ chịu lực và hiệu quả cách nhiệt cao, góp phần 
giữ được sự mát mẻ của không gian trong nhà vào mùa 
hè cũng như duy trì sự ấm áp vào mùa đông, nhất là 
thích hợp với khí hậu tại Việt Nam. 

Hơn nữa, cùng với sự phát triển khoa học kĩ thuật 
không ngừng của thời đại, mà công nghệ sản xuất 
gạch tuynel ngày càng phát triển, cho năng suất cao. 
Đó là gạch đất sét nung tuynel không còn được làm tại 
những lò gạch thủ công ô nhiễm và có hiệu suất thấp. 
Thay vào đó là công nghệ lò xoay tuynel tân tiến 
nhất hiện nay (lò đĩa, lò quay là những tên gọi khác 
nhau của công nghệ này), có mức độ tự động hóa cao 
nhất, với robot làm thay cho tới hơn 80% sức người. 
Nhờ vậy, sản phẩm luôn có chất lượng cao nhất, đẹp 
về màu sắc, bền về cường độ… Đồng thời, công nghệ 
lò xoay còn cho sản lượng lớn từ 200-400 triệu viên 
QTC/năm; có hệ thống thu gom và xử lý khí thải tiên 

tiến nhất thế giới, thân thiện với môi trường; đem 
đến cho người dùng nhiều sự lựa chọn hơn về mẫu 
mã, chủng loại sản phẩm, đáp ứng nhu cầu xây dựng 
các công trình đa dạng như nhà ở, bệnh viện, trường 
học,… Cũng từ đó mà sản phẩm có được giá cả cạnh 
tranh, ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhanh gọn, 
thuận tiện.

Đánh giá về chất lượng Gạch Tuynel Đức Bảo, anh 
Lê Ngọc Ninh - một khách hàng và cũng là đối tác 
của Công ty CP Đầu tư Gạch Tuynel Đức Bảo chia sẻ: 
“Qua quan sát, kiểm tra chất lượng, chúng tôi nhận 
thấy Gạch Tuynel Đức Bảo có các góc cạnh thật sự sắc 
nét, màu sắc đồng bộ. Khi đập vỡ gạch thì nghe âm 
thanh dứt khoát, thả gạch từ độ cao 1m mà gạch không 
vỡ. Đó là những yếu tố cơ bản thể hiện chất lượng của 
gạch tuynel. Ngoài ra, khi ngâm gạch trong một ngày, 
chúng tôi thấy trọng lượng gạch hầu như không mấy 
thay đổi, tăng dưới mức 15% trọng lượng ban đầu cho 
phép…”.

Có thể nói, thời gian qua, sự phát triển của đời sống 
kinh tế xã hội đất nước đã cho ra đời nhiều công trình 
khang trang, tầm vóc với sản phẩm gạch tuynel. Để lựa 
chọn cho mình những sản phẩm gạch tuynel bền đẹp, 
chất lượng cao, dịch vụ nhanh gọn, uy tín, quý khách 
hàng có thể liên hệ với Công ty CP Đầu tư Gạch Tuynel 
Đức Bảo qua địa chỉ: xã Ngọc Bay, TP Kon Tum, tỉnh 
Kon Tum

Gạch Tuynel - vật liệu xây dựng thông dụng hiện nay
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Vào trung tuần tháng 8/2019, Hội nghị Phát triển kinh tế miền Trung được 
Chính phủ tổ chức tại tỉnh Bình Định. Đây là dịp để các địa phương trong 
khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung đánh giá lại những mặt được và 
chưa được, những khó khăn thách thức để tìm giải pháp tháo gỡ, tạo bước 
đột phá mới cho tiến trình thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) 
toàn miền, kết thúc kế hoạch nhà nước 5 năm (2016-2020). Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thúc Đĩnh - Giám đốc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định xung quanh sự kiện này.

Để Tạo Đà CHo KINH Tế - xã HộI TỉNH BìNH ĐịNH

bứt phá, tăng tốc

pV: Bình Định được vinh dự đăng cai Hội nghị Phát 
triển kinh tế miền Trung trong tháng 8/2019, vậy xin 
ông cho biết ý nghĩa và quy mô của Hội nghị lần này?

ông NguyễN thúc đĩNh: Đây là Hội nghị nhằm 
đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-
XH vùng miền Trung, trong đó bao gồm cả nội dung 
về vai trò của Vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền 
Trung giai đoạn 2016-2018 và 06 tháng đầu năm 2019 
theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (Văn bản 
số 5209/VPCP-KTTH ngày 13/6/2019). Hội nghị sẽ xác 
định những vấn đề tồn tại, vướng mắc, các thách thức 
đặt ra của Vùng để đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, các bộ, ngành tháo gỡ, thúc đẩy vùng miền 
Trung và vùng KTTĐ miền Trung tăng trưởng và phát 
triển bền vững.

Tham dự Hội nghị với số lượng từ 500- 550 đại biểu: 
Thủ tướng Chính phủ và đại diện lãnh đạo các cơ quan 
Trung ương, các Bộ, ngành liên quan, lãnh đạo 14 tỉnh, 
thành phố duyên hải miền Trung từ Thanh Hóa vào 
Bình Thuận và lãnh đạo các tỉnh Bình Dương, Gia Lai, 
Kon Tum. Ngoài ra, còn có 30 nhà đầu tư trong và 
ngoài nước, các hiệp hội, viện nghiên cứu và các trường 
đại học lớn cũng như các nhà tổ chức lập, xây dựng quy 
hoạch trong và ngoài nước.

pV: Ngoài những nội dung chính, đơn vị đăng cai 
tỉnh Bình Định còn có những nội dung hoạt động nào 
bên lề Hội nghị, thưa ông?

ông NguyễN thúc đĩNh: Các hoạt động bên 
lề, gồm: Thủ tướng thăm gia đình chính sách và Mẹ 
Việt Nam anh hùng tại huyện Phù Cát; Trao giấy 
chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho 3 địa phương 

là thành phố Quy Nhơn, thị xã An Nhơn, huyện Hoài 
Nhơn; Tham dự Lễ khánh thành Nhà máy điện Fujiwara 
tại Khu kinh tế Nhơn Hội.

pV: Bình Định là tỉnh thuộc duyên hải, cũng là địa 
phương trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, qua 
Hội nghị này, tỉnh có thể kỳ vọng gì để tạo cơ hội cho 
liên kết Vùng phát triển, thưa ông?

ông NguyễN thúc đĩNh: Bình Định là tỉnh 
cực Nam của Vùng KTTĐ miền Trung, nằm gần trung 
điểm trên trục Bắc - Nam của cả nước. Với cảng biển 
quốc tế Quy Nhơn và Quốc lộ 19, Bình Định là cửa 
ngõ hướng biển của Tây Nguyên, Nam Lào, Đông Bắc 
Campuchia và Thái Lan. Vì vậy, Bình Định có vai trò 
quan trọng trong phát triển KT-XH và củng cố quốc 
phòng, an ninh toàn vùng và cả nước. Trong đó, trực 
tiếp góp phần thúc đẩy hợp tác, liên kết phát triển với 
các tỉnh phía Nam của Vùng như Phú Yên, Khánh Hoà 
và các tỉnh Tây Nguyên là Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk.

Tuy nhiên, để sớm đưa tỉnh nhà phát triển, Bình Định 
đã và đang tập trung khai thác các tiềm năng, lợi thế 
riêng, đẩy mạnh phát triển du lịch, công nghiệp, đặc 
biệt là tìm hướng đi có tính đột phá phát triển logistics 
trên cơ sở lợi thế cửa ngõ hướng biển của Tây Nguyên, 
xây dựng hoàn thiện các khu đô thị khoa học, phát triển 
nguồn nhân lực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo (AI)… 
Đồng thời, muốn phát triển KT-XH bền vững, Bình Định 
và các địa phương trong vùng cần tiếp tục phát huy 
những điểm tương đồng về điều kiện tự nhiên, văn hoá, 
xã hội và phân công, hỗ trợ, bổ sung cho nhau những gì 
địa phương mình còn thiếu. Nếu xác định được hướng đi 
đúng đắn, phát huy được lợi thế, liên kết, hợp tác chặt 

Ông nguyễn Thúc Đĩnh
giám đốc Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Bình Định
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chẽ, đặc biệt là được Trung ương hỗ trợ kịp thời, đúng 
mức về cơ chế, chính sách và nguồn vốn thì sẽ sớm phát 
triển đột phá, đóng góp quan trọng, thiết thực vào sự 
phát triển chung của cả nước.

pV: Với tư cách là cơ quan quản lý nhà nước về 
kế hoạch - đầu tư ở địa phương, ông có đề xuất, tham 
mưu gì để KT-XH của tỉnh bứt phá, tăng tốc, thưa ông? 

ông NguyễN thúc đĩNh: Theo tôi, thứ nhất, 
cần sớm triển khai lập quy hoạch vùng theo Luật Quy 
hoạch, trong đó làm rõ định hướng, phương án phát 
triển Vùng KTTĐ miền Trung, vùng duyên hải miền 
Trung gắn với Tây Nguyên, phù hợp với các quy hoạch 
quốc gia, trên cơ sở đó các địa phương triển khai lập 
quy hoạch tỉnh đảm bảo đồng bộ, gắn kết vùng và cả 
nước. Tập trung khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế, cơ 
hội của các địa phương trong vùng, trong đó đặc biệt 
lưu ý tiềm năng phát triển cảng biển, sân bay, du lịch, 
logistics, kinh tế biển, đào tạo nguồn nhân lực… 

Hai là, cần sớm đầu tư hoàn thiện đường cao tốc Bắc 
- Nam trong đó có đoạn Quảng Ngãi - Bình Định - Phú 
Yên để tạo điều kiện lưu thông hàng hóa giữa các tỉnh 
duyên hải. Đồng thời, kết nối các tỉnh Tây Nguyên với 
các tỉnh duyên hải miền Trung, nhằm phát huy lợi thế là 
cửa ngõ hướng biển của các nước trong Tiểu vùng sông 
Mê Kông mở rộng (GMS), do đó cần đầu tư tuyến cao 
tốc nối liền các tỉnh duyên hải miền Trung với các tỉnh 
Tây Nguyên, trước mắt là đoạn Bình Định - Gia Lai.

Ba là, cần sớm đầu tư hoàn thiện hệ thống đường 
ven biển; hỗ trợ vốn phù hợp với khả năng của địa 
phương, đảm bảo khả thi việc triển khai đầu tư xây 
dựng; hỗ trợ địa phương xây dựng Cảng cá, nhằm đẩy 
mạnh phát triển thủy sản, đảm bảo an toàn cho cho 
ngư dân và phương tiện đánh bắt, vận chuyển trong 
điều kiện thiên tai bão lũ thường xuyên của miền Trung. 

Cụ thể, tỉnh Bình Định kiến nghị: Một là, đề nghị 
Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt Điều chỉnh 
tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nhơn 

Hội đến năm 2040, với tổng diện tích đất quy hoạch 
khoảng 14.308 ha, phần diện tích bổ sung 2.308 ha được 
dành để đầu tư Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ 
Becamex - Bình Định, để tạo điều kiện thuận lợi cho địa 
phương hoàn thành các thủ tục đầu tư, thu hút được 
các nhà đầu tư thực hiện các dự án có quy mô lớn để 
tạo ra sự đột phá trong phát triển công nghiệp của tỉnh.

Hai là, đề nghị Thủ tướng Chính phủ bổ sung Quy 
hoạch Cảng hàng không Phù Cát từ cảng hàng không 
nội địa thành Cảng hàng không quốc tế để đáp ứng 
công suất 1,5 triệu hành khách/năm, nhằm thu hút 
khách du lịch trong nước và quốc tế đến với Bình Định 
nói riêng và Việt Nam nói chung, góp phần quảng bá 
hình ảnh du lịch tỉnh Bình Định.    

Ba là, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo Bộ GTVT phối hợp với địa phương cho ngừng 
hoạt động tuyến đường sắt Diêu Trì - Quy Nhơn tạo 
điều kiện để tỉnh Bình Định triển khai đầu tư các dự án 
hạ tầng kỹ thuật đô thị theo quy hoạch được duyệt; mở 
rộng không gian đô thị, chấm dứt ách tắc và giảm thiểu 
tai nan giao thông cho thành phố Quy Nhơn.

Bốn là, để các Dự án Khu đô thị Khoa học Quy 
Hòa và Khu đô thị Khoa học Long Vân là các khu đô 
thị khoa học đầu tiên trong cả nước sớm đi vào hoạt 
động, trở thành điểm đến đặc trưng của Việt Nam về 
khoa học, giáo dục và định vị thương hiệu sản phẩm du 
lịch khoa học Bình Định đối với du khách trong nước và 
trên thế giới, đề nghị Chính phủ hỗ trợ đầu tư về cơ sở 
hạ tầng, thu hút, phát triển nguồn nhân lực, cho hưởng 
các chính sách ưu đãi cao nhất về thuế, tiền thuê đất 
như đối với khu công nghệ cao; đồng thời cho cơ chế, 
chính sách để hình thành một số doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu, trường đại học, trung tâm trí tuệ nhân tạo 
tại các khu đô thị khoa học này cũng như trên địa bàn 
tỉnh Bình Định.

pV: Xin cảm ơn ông!
Văn Thuận (thực hiện)

Nhà máy điện mặt trời Fujiwara tại Khu kinh tế Nhơn Hội tỉnh Bình Định chuẩn bị khánh thành
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Nói đến thành phố Điện Biên Phủ, người ta nghĩ ngay đến một vùng đất đầy huyền thoại về 
lịch sử chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, nơi in dấu bao chứng tích về những chiến công oanh liệt, chói 
ngời của các thế hệ cha ông, đã không tiếc máu xương mình, quyết tâm chiến đấu và giành chiến 
thắng, giải phóng ách gông xiềng của chủ nghĩa thực dân, mang lại hòa bình độc lập, tự do cho 
dân tộc.

Xuân Trường

thành phố điện biên phủ: nỗ lựC phấn đấu,
Xây DựNg THàNH PHố VăN miNH, HiệN Đại, XứNg ĐáNg 

Là TruNg Tâm Du LịcH TroNg Nước Và Quốc Tế

Chiến trường ác liệt năm xưa, nay đã trở 
thành một đô thị sầm uất, đông vui, tấp 
nập và phồn thịnh. Những dãy nhà cao 
chất ngất; đường xá dọc ngang được trải 

nhựa phẳng lỳ; hàng hóa phong phú đa dạng, đầy đủ 
các chủng loại. Hàng loạt những thiết chế văn hóa, xã 
hội và hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, đã làm 
cho diện mạo của thành phố càng trở nên khang trang, 
đẹp đẽ, văn minh, hiện đại. Đời sống của người dân đã 
được nâng lên không ngừng, nhiều sản phẩm của thành 
phố đã trở thành hàng hóa tiêu biểu của địa phương, 
thu hút được nhiều du khách thập phương đến dừng 
chân, ngưỡng mộ và đánh giá cao. 

Đạt được những thành quả đó là do sự lãnh đạo, 
điều hành năng động, hiệu quả của Đảng bộ, chính 
quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của mọi tầng lớp 
nhân dân trong thành phố, cùng với sự quan tâm thiết 
thực của Trung ương và các Sở, Ban, ngành trong tỉnh 
đã tích cực giúp đỡ thành phố, đẩy nhanh tốc độ tăng 
trưởng và phát triển, giành được nhiều kết quả cao 
trong các lĩnh vực công tác. 

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân 
dân thành phố đã nỗ lực không ngừng, tập trung chỉ 
đạo cụ thể hoá các Nghị quyết chuyên đề của Ban 
chấp hành Đảng bộ thành phố thành các đề án, chương 
trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện. 
Do vậy, kinh tế của thành phố tiếp tục phát triển ổn 
định; Tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng qua 
các năm: Năm 2016 là 3.714 USD; năm 2017 là 3.784 
USD; năm 2018 là 3.800 USD; Cơ cấu kinh tế phát triển 
đúng định hướng: Tăng dần tỷ trọng thương mại - du 
lịch - dịch vụ, công nghiệp, xây dựng; giảm dần tỷ trọng 
nông, lâm nghiệp trong GDP.

Xác định thế mạnh của thành phố là phát triển thương 
mại - dịch vụ - du lịch nên lãnh đạo thành phố đã khuyến 
khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh 
tế kinh doanh thương mại - dịch vụ - du lịch nhằm thu 
hút vốn đầu tư. Thành phố hiện có 09 doanh nghiệp quốc 
doanh; 232 doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 12 hợp tác 
xã và trên 5.695 cơ sở, hộ kinh doanh thương mại - dịch 
vụ, tăng 54 doanh nghiệp và 608 hộ kinh doanh. Tổng 
mức lưu chuyển hàng hoá, bán lẻ và dịch vụ tăng nhanh: 
Nếu năm 2016 đạt 4.147,55 tỷ đồng thì đến năm 2018 đạt 
4.785 tỷ đồng, tăng 8,48% so với năm 2017; 6 tháng đầu 
năm 2019, đạt 2.484,14 tỷ đồng, đạt 50,18% kế hoạch năm 
và 90% mục tiêu Nghị quyết Đại hội VI.

Hoạt động du lịch chuyển biến tích cực, lượng 
khách đến thăm quan du lịch hàng năm đều tăng. Năm 
2016, có 307.100 lượt người trong đó: Khách nước ngoài 
có 8.669 lượt người, doanh thu đạt 376 tỷ đồng. Năm 
2018 có 408.000 lượt người, tăng 48.000 lượt người so với 
năm 2017; trong đó: Khách nước ngoài là 10.061 lượt 
người, doanh thu đạt 489,6 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 

Ông Nguyễn Đức Đuyện, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND 
Thành phố Điện Biên Phủ
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2019 ước khoảng 270.000 lượt người, trong đó khách 
nước ngoài có 4.671 lượt người, doanh thu ước đạt 324 
tỷ đồng. Tổng doanh thu dịch vụ du lịch từ đầu nhiệm 
kỳ đến nay đạt 1.621,6 tỷ đồng. Sản xuất CN-TTCN 
trên địa bàn tiếp tục phát triển ổn định, giá trị sản xuất 
CN - TTCN năm 2017 đạt 984,88 tỷ đồng, năm 2018 
đạt 1.075, sáu tháng đầu năm 2019 đạt 555,07 tỷ đồng. 

Thành phố cũng đã quan tâm đầu tư hệ thống kênh 
mương thủy lợi, triển khai các dự án, xây dựng thí điểm và 
nhân rộng các mô hình cây trồng, vật nuôi có năng suất, 
chất lượng cao và đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, khắc phục 
kịp thời và làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh; sản 
lượng lương thực năm 2018 đạt 7.614,39 tấn; 6 tháng đầu 
năm 2019 sản lượng lương thực ước đạt 3.286,438 tấn, đạt 
mục tiêu của Nghị quyết Đại hội VI đề ra.

Từ nhận thức giáo dục là quốc sách, trong những 
năm qua, lãnh đạo, chính quyền thành phố đã tích cực 
quan tâm đến công tác giáo dục và đào tạo. Đến nay, 
toàn thành phố có 31/33 trường đạt chuẩn Quốc gia, 
đạt 93,9% (trong đó có 16 trường đạt chuẩn Quốc gia 
mức độ II, chiếm 64% số trường mầm non, tiểu học 
trong toàn thành phố) vượt chỉ tiêu Đại hội VI là 3,94% 
về số trường đạt chuẩn Quốc gia và 9% số trường đạt 
chuẩn Quốc gia mức độ II; số lượng giáo viên giỏi, học 
sinh giỏi ngày càng tăng, hàng năm tỷ lệ học sinh lên 
lớp đạt từ 99,9% trở lên, tốt nghiệp đạt 100%...

Đặc biệt, công tác xoá đói giảm nghèo đạt kết quả tích 
cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh: Năm 2016 có 191 hộ, tỷ lệ 
1,37%, hộ cận nghèo 125 hộ, tỷ lệ 0,89%; đến năm 2018 chỉ 
còn 67 hộ nghèo, tỷ lệ 0,46%; 46 hộ cận nghèo, tỷ lệ 0,3%. 
Sáu tháng đầu năm 2019, còn 55 hộ nghèo, tỷ lệ 0,37%.

Thành phố Điện Biên hôm nay, đã thực sự là trung 
tâm du lịch của cả nước và quốc tế. Du khách nước 
ngoài từ khắp các châu lục đến với Điện Biên ngày 
càng đông hơn, sức hấp dẫn về hàng hóa và cảnh quan 
thiên nhiên, các món ăn đặc sản vùng Tây Bắc, với 
phong cách phục vụ chuyên nghiệp, ấn tượng đã in sâu 
trong tiềm thức du khách, có sức lôi cuốn và thu hút 
du khách ngày càng đông đảo hơn. Cùng với đó là cơ 
sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, khang trang, 
sinh động, đẹp đẽ… đã làm cho du khách “đến một lần 
muốn dừng chân ở mãi” và “đến một lần lại hẹn những 
lần sau”… Đạt được những thành quả đó, phải khẳng 
định rằng với thương hiệu “lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu” đã có, Đảng bộ, chính quyền các cấp của 
thành phố đã và đang nỗ lực không ngừng, quyết tâm 
vượt khó, phấn đấu làm nổi bật thương hiệu của thành 
phố Điện Biên Phủ ngày càng thăng hoa hơn, có sức lan 
tỏa khắp các châu lục trên thế giới trong tiến trình hội 
nhập quốc tế, để thành phố Điện Biên Phủ thực sự xứng 
đáng là trung tâm du lịch của cả nước và quốc tế trong 
giai đoạn CNH, HĐH

Một góc thành phố Điện Biên Phủ

Văn nghệ chào mừng lễ hội Hoa ban của Tây Bắc
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pV: Thưa ông, mỗi mùa tuyển sinh hằng năm, 
Trường ĐH Quy Nhơn luôn có những điểm nhấn thu 
hút sự quan tâm của sinh viên mới và luôn đạt hiệu quả 
cao, năm 2019, Nhà trường đã chuẩn bị cơ sở vật chất 
như thế nào để mở rộng các khoa mới và nâng cao chất 
lượng đào tạo?

pgs. ts đỗ Ngọc mỹ: Để đáp ứng yêu cầu của 
hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, Trường ĐH 
Quy Nhơn đã chú trọng đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ 
sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đầu năm 2019, Nhà 
trường đã khánh thành một hệ thống phòng thực hành 
lưới điện thông minh trị giá 30 tỉ đồng phục vụ đào tạo 
các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử - viễn thông. 
Đây là phòng thí nghiệm lưới điện thông minh đầu tiên 
được trang bị cho các trường đại học có đào tạo khối 
ngành kỹ thuật ở Việt Nam hiện nay. Với hệ thống này, 
sinh viên (SV) các ngành Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện 
tử - viễn thông có thể tiếp cận các công nghệ mới, các 
phương pháp điều khiển vận hành thiết bị sử dụng điện 
có thể được kết nối, quản lý và giám sát thông qua một 
hệ thống liên lạc viễn thông hữu tuyến và vô tuyến. Hệ 
thống này cũng giúp SV thực hiện các nghiên cứu về hệ 
thống internet vạn vật kết nối (IoT). Bên cạnh đó, Nhà 
trường còn tiến hành rà soát, mua mới bổ sung các trang 
thiết bị cho các phòng thí nghiệm hiện có. Hệ thống 
giảng đường, nhà thi đấu, sân cỏ nhân tạo, hệ thống wifi, 
kí túc xá… đã được Nhà trường đầu tư đồng bộ.

Để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao 
của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, năm 2019 
- 2020, Nhà trường tiếp tục mở mới các ngành đào tạo: 
Kỹ thuật xây dựng; Kiểm toán; Sư phạm khoa học tự 

nhiên và Sư phạm lịch sử, Địa lý. Bên cạnh đó, Trường 
cũng đã xây dựng mới nhiều chuyên ngành gồm: Kỹ 
thuật viễn thông; Kỹ thuật điện tử - máy tính; Robotic 
và Iot (thuộc ngành Kỹ thuật điện tử - Viễn thông); 
Khoa học dữ liệu và Toán - Tin ứng dụng (thuộc ngành 
Toán ứng dụng); Biến đổi khí hậu; Quản lý tài nguyên 
môi trường (thuộc ngành Quản lý tài nguyên và môi 
trường); Quản lý thị trường bất động sản; Quản lý đô 
thị (thuộc ngành Quản lý đất đai); Nông nghiệp sạch; 
Chăn nuôi an toàn (thuộc ngành Sinh học ứng dụng). 
Đây là những ngành được đánh giá là có nhu cầu tuyển 
dụng cao trong thời gian tới.

pV: Thưa ông, Trường ĐH Quy Nhơn được coi là 
một đơn vị đi đầu trong cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 tại địa phương với những nghiên cứu mới trong đào 
tạo, liên kết và ứng dụng khoa học. Những nội dung 
đó đã tác động thế nào đối với định hướng khởi nghiệp 
tương lai cho SV?

Trường Đại học Quy Nhơn có sứ mệnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Tầm nhìn đến năm 2030, Trường Đại học Quy Nhơn sẽ 
là trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực định hướng ứng dụng cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng 
của khu vực Đông Nam Á, có vị thế quan trọng về hợp tác đào tạo, nghiên cứu, trao đổi học 
thuật, giao lưu văn hóa, đồng thời kết nối mật thiết với các doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế. Trước mùa tuyển sinh 2019, Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng có cuộc trao đổi với PGS. 
TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn xung quanh vấn đề này.

trường đại họC Quy nhơn: mở rộng hướng nghiệp Cho sinh viên

Từ các HoạT ĐộNg NgHiêN cứu 
ứNg DụNg kHoa Học Và kếT Nối DoaNH NgHiệP

PGS.TS Đỗ Ngọc Mỹ - Hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn
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pgs. ts đỗ Ngọc mỹ: Việc làm của SV sau khi 
ra trường là mối quan tâm lớn nhất của Nhà trường 
hiện nay. Trên cơ sở xác định mục tiêu như vậy, tất 
cả chương trình đào tạo của Nhà trường khi thiết kế 
phải có chuẩn đầu ra đáp ứng các yêu cầu về thái độ, 
kiến thức, kỹ năng thực tiễn của doanh nghiệp sử dụng 
lao động. Chúng tôi đã tổ chức các hội thảo để doanh 
nghiệp trực tiếp đóng góp ý kiến vào chương trình đào 
tạo, trên cơ sở đó xây dựng những chương trình đào 
tạo bám sát với nhu cầu thực tiễn.

Nhà trường đã xây dựng các chương trình gắn kết 
giữa đại học và doanh nghiệp. Hợp tác được thực hiện 
bằng nhiều hình thức như: Hỗ trợ nghiên cứu, hợp tác 
nghiên cứu, chuyển giao tri thức và chuyển giao công 
nghệ, thực tập và tuyển dụng. Trường đã ký kết biên 
bản hợp tác trong đào tạo, thực tập và tuyển dụng với 
các tập đoàn lớn như: FPT Software, TMA Solutions, 
Vintech (VinGroup), FLC, VNPT, Viettel, BIDV… 
Thông qua việc hợp tác đó, nhiều SV đã được doanh 
nghiệp ký kết hợp đồng tuyển dụng ngay khi vừa tốt 
nghiệp. Qua đó, giúp các giảng viên của trường có cơ hội 
tiếp cận những hoạt động của các tập đoàn công nghiệp 
để sau đó phản ánh vào việc đào tạo, định hướng về kĩ 
năng nghề nghiệp đối với SV cũng như hợp tác nghiên 
cứu khoa học, chuyển giao các công nghệ mới…

pV: Khi quy hoạch thành phố Quy Nhơn, lãnh đạo 
tỉnh Bình Định đặc biệt quan tâm phát triển một thành 
phố hiện đại nhưng phải có bản sắc riêng. Trường ĐH 
Quy Nhơn nằm trên  trục chính là đường An Dương 
Vương - Xuân Diệu, là một vị trí mang tính chiến lược, 
tạo nên một trong những điểm nhấn của thành phố. 
Thời gian tới, Nhà trường sẽ phối hợp triển khai quy 
hoạch đó như thế nào, thưa ông?

pgs. ts đỗ Ngọc mỹ: Theo Quyết định phê 
duyệt Đồ án quy hoạch xây dựng vùng - tỉnh Bình Định 
đến năm 2035 số 1672/QĐ-TTg  ngày 30/11/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ, một trung tâm nghiên cứu khoa 
học, giáo dục - đào tạo cấp vùng tại thành phố Quy 
Nhơn sẽ được hình thành. Với Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE đầu tiên ở Việt 
Nam được khánh thành năm 2013, Bình Định đã trở 
thành điểm hẹn của các nhà khoa học danh tiếng thế 
giới, góp phần thúc đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản 
của Việt Nam cũng như đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho vùng và khu vực. Đây là cơ hội vàng cho 
sự phát triển của Trường ĐH Quy Nhơn. Nhà trường 
đã chủ động tích cực hợp tác với Trung tâm Quốc tế 
Khoa học và Giáo dục liên ngành ICISE, liên kết tổ 
chức nhiều hội thảo quốc gia và quốc tế, nhằm quảng 
bá rộng rãi hình ảnh Nhà trường, đồng thời tìm kiếm, 

kết nối các cơ hội hợp tác trong đào tạo và nghiên cứu 
khoa học.

Trong chiến lược của tỉnh Bình Định, du lịch và 
khoa học là hai mảng lớn đang được tập trung đầu tư 
phát triển. Trường đã và đang phối hợp với các ngành 
chức năng của địa phương phác thảo các ý tưởng để 
đưa Trường ĐH Quy Nhơn trở thành một trong những 
điểm đến du lịch của tỉnh Bình Định và là điểm đến 
trong đào tạo các ngành nghề phục vụ lĩnh vực du 
lịch trong khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và cả 
nước. Cùng với Khu đô thị Khoa học và Giáo dục Quy 
Hòa đang trong quá trình hình thành, Trường ĐH Quy 
Nhơn đã và đang chủ động tìm kiếm, mở rộng liên 
kết hợp tác với các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu 
trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực chất 
lượng cao, góp phần hiện thực hóa kỳ vọng biến Quy 
Nhơn trở thành "Thung lũng Silicon" của Việt Nam.

pV: Trân trọng cảm ơn ông!

Văn Thuận (thực hiện)

Sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn nghiên cứu khoa học

Tạm biệt mái trường thân yêu lên đường khởi nghiệp
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Ngày 08/8, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Hà Nội (Sở Công Thương 
Hà Nội) phối hợp với Hội đồng 
Anh tại Việt Nam tổ chức “Hội 
nghị tư vấn, định hướng thiết kế 
mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ”.

Tại buổi Tập huấn, các chuyên 
gia của Hội đồng Anh đã giới thiệu, 
phân tích những xu hướng thiết kế 
mới trên thế giới. Đồng thời đưa 

ra những nhận xét, đánh giá, góp 
ý cho từng nhóm sản phẩm gồm: 
Mây tre đan; sơn mài khảm chai; 
gốm sứ và các sản phẩm khác…về 
mẫu mã sản phẩm, định hướng thị 
trường, giá thành sản phẩm của các 
nghệ nhân, doanh nghiệp ngành thủ 
công mỹ nghệ của Hà Nội.

Hội nghị tập huấn được kỳ 
vọng sẽ giúp các nghệ nhân, doanh 
nghiệp trong lĩnh vực này có thể 

phát huy những ý tưởng sáng tạo 
trong thiết kế mẫu sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ để tạo những sản 
phẩm có tính mới, sáng tạo, có giá 
trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao 
phù hợp với thị hiếu khách hàng. 
Đây là tiền đề để các doanh nghiệp 
đẩy mạnh phát triển mẫu mã sản 
phẩm mới phục vụ nhu cầu thị 
trường

hồng Trường

Năm 2019, UBND tỉnh Quảng 
Trị đã phê duyệt nguồn kinh phí 
1,05 tỷ đồng hỗ trợ các đề án khuyến 
công. Ngoài ra, Bộ Công Thương 
cũng phê duyệt hỗ trợ nguồn kinh 
phí khuyến công 1,7 tỉ đồng.  

Cụ thể, hỗ trợ 2 đề án xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật sản 
xuất sản phẩm mới, công nghệ mới; 
15 đề án ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, máy móc, thiết bị vào sản 
xuất sản phẩm may công nghiệp, 

mộc mỹ nghệ, tinh dầu, cao dược 
liệu các loại, bún, bánh; 01 đề án 
áp dụng một số giải pháp sản xuất 
sạch hơn trong công nghiệp vào 
hoạt động sản xuất bột sợi các loại…

Thời gian qua, Quảng Trị đã 
thực hiện nhiều chính sách khuyến 
khích các cơ sở sản xuất công 
nghiệp trên địa bàn từng bước đổi 
mới máy móc, thiết bị để nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
sử dụng hiệu quả nguồn nguyên 

vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, góp phần giải quyết việc 
làm cho người lao động…

MP

Vừa qua, UBND huyện Cam 
Lâm (tỉnh Khánh Hòa) đã xây dựng 
kế hoạch khuyến công năm 2020 
cho các đơn vị thụ hưởng đang hoạt 
động trên địa bàn huyện.

Cụ thể, với nguồn kinh phí 
khuyến công là 803 triệu đồng, 
UBND huyện sẽ tiến hành hỗ trợ 4 
đề án khuyến công của các doanh 
nghiệp, cơ sở, hộ kinh doanh bao 
gồm: “Ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến bảo quản xoài tươi sau 
thu hoạch” của Công ty TNHH 
Xuất nhập khẩu Khánh Hòa Phát 
(thôn Tân Thành, xã Cam Thành 
Bắc); “Ứng dụng máy móc, thiết 

bị tiên tiến sấy và chế biến nông 
sản” của hộ kinh doanh chế biến 
xoài sấy Trung Thành (thôn Bắc 
Vĩnh, xã Cam Hải Tây); “Ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến vào 
dây chuyền sản xuất bánh tráng và 
bún” của cơ sở tại thôn Văn Thủy 
1, xã Cam Phước Tây;  “Máy tiện 
tự động CNC” của hộ kinh doanh 
Hương Mộc (thôn Tân Quý, xã 
Cam Thành Bắc).

Ngoài ra, UBND huyện Cam 
Lâm còn đề nghị cấp trên cấp kinh 
phí để tổ chức đào tạo nghề, truyền 
nghề cho lao động nông thôn.

Được biết, năm 2019, nguồn 
kinh phí cho hoạt động khuyến 
công nông nông lâm ngư của huyện 
Cam Lâm vào khoảng 650 triệu 
đồng thực hiện 17 mô hình

Phương Lê

hà Nội: tư VấN, địNh hướNg thiết kế mẫu sảN phẩm 
thủ côNg mỹ Nghệ

quảNg trị: hơN 2,7 tỷ đồNg hỗ trợ các đề áN khuyếN côNg

đề xuất hỗ trợ đề áN khuyếN côNg tại huyệN cam lâm 
(kháNh hòa)

Xoài Cam Lâm được lựa chọn trước 
khi đem sấy
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Thời gian qua, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Vĩnh Long đã triển khai, 
hỗ trợ khá toàn diện từ tập huấn 
nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ 
hệ thống xử lý ô nhiễm môi trường, 
hỗ trợ cơ sở, doanh nghiệp ứng dụng 
máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản 
xuất công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp nhằm tăng năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hỗ trợ xây dựng và 
phát triển thương hiệu, mở rộng thị 
trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh.

Ông Nguyễn Đỗ Hoàng 
Anh Thy - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp (Sở Công thương) 
cho biết, thời gian qua, trung tâm 
đã tăng cường tuyên truyền, phổ 
biến, quảng bá thương hiệu sản 
phẩm công nghiệp chủ lực của 
tỉnh và tăng cường hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp có sản phẩm 
được công nhận là sản phẩm công 
nghiệp chủ lực tỉnh Vĩnh Long. 
Qua đó, nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các sản phẩm công 
nghiệp chủ lực.

Trung tâm sẽ tiếp tục đồng hành 
cùng các doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn nắm bắt nhu cầu, 
khó khăn để kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ 
những khó khăn tạo động lực phát 
triển, tăng quy mô sản xuất, góp phần 
chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng 
tỷ trọng ngành công nghiệp để phát 
triển bền vững trên địa bàn tỉnh

Lê Phương

Hà Tĩnh đã chọn được 8 sản 
phẩm đăng ký tham gia bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu quốc gia 2019. 

Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại (Sở Công 
thương Hà Tĩnh) cho biết, các sản 
phẩm được chọn bao gồm: Phản 
nằm mầm non của Công ty CP An 
Hồng; Bàn ghế xa lông của cơ sở 
sản xuất Hoàng Lê Bình; Kẹo lạc 
của Cơ sở sản xuất kẹo Tú Uyên; 
Kẹo cu đơ Thanh Hạnh của cơ sở 
sản xuất Nguyễn Đăng Thanh; Trà 

gừng hòa tan và viên nghệ mật ong 
của Công ty Cổ phần Dược Hà 
Tĩnh; Nước khoáng thiên nhiên Sơn 
Kim của Công ty CP Nước khoáng 
và Du lịch Sơn Kim; Bộ hố ga giao 
thông (kiểu 2) của Công ty TNHH 
Núi Hồng.

Theo quy định, các sản phẩm 
đăng ký tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 
năm 2019 phải là những sản phẩm 
đã được bình chọn và cấp Giấy 
chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp khu vực (giấy chứng nhận 

còn giá trị), đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chí bình chọn ở cấp quốc gia theo 
quy định

Phương Văn

yêN Bái đẩy mạNh hỗ trợ địa phươNg triểN khai các đề 
áN khuyếN côNg

VĩNh loNg: tăNg cườNg hỗ trợ sảN phẩm côNg Nghiệp chủ lực

hà tĩNh đăNg ký 8 sảN phẩm cNNt tiêu Biểu tham gia 
BìNh chọN cấp quốc gia

Nhờ làm tốt công tác phân 
khai chi tiết để thực hiện các đề án 
khuyến công, nên 5 tháng đầu năm 
2019, Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại (Trung tâm Khuyến 
công) tỉnh Yên Bái đã hoàn thành tốt 
nhiệm vụ, hỗ trợ khuyến khích CN - 
TTCN nông thôn phát triển, chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nông thôn trên 
địa bàn tỉnh theo hướng công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa.

Trung tâm Khuyến công đã hỗ 
trợ triển khai được 01 đề án ứng 

dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất công nghiệp, kinh 
phí hỗ trợ 900 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia. 
Tính đến hết tháng 5, Trung tâm đã 
ký hợp đồng thực hiện đề án với 
Cục Công Thương địa phương và 
03 cơ sở thụ hưởng, hiện tại đề án 
đang triển khai thực hiện đảm bảo 
theo đúng tiến độ.

Với nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương, Trung tâm 
Khuyến công đã triển khai 20 đề 

án, kinh phí hỗ trợ là 2.595 triệu 
đồng, ngoài ra, còn hỗ trợ cho 
các hoạt động khuyến công khác 
là 405 triệu đồng. Các đề án tập 
trung chủ yếu là ứng dụng máy 
móc thiết bị trong sản xuất chế 
biến nông - lâm sản; sản xuất, 
gia công bao bì; sản xuất đồ thủ 
công mỹ nghệ từ quế; sản xuất 
phân nén dúi sâu NK; sản xuất 
gạch không nung; sản xuất thực 
phẩm…

MH

Kẹo lạc Tú Uyên được lựa chọn tham 
gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp quốc gia năm 2019.
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Từ nhiều năm nay, cây lác luôn là cây chủ 
lực của xã Trung Thành Đông. Đây cũng 
là địa phương trồng lác nhiều nhất huyện 
Vũng Liêm. Theo thống kê, tổng diện tích 

cây lác toàn huyện Vũng Liêm là 306 ha, riêng xã Trung 
Thành Đông hiện có 223,2 ha. Ông Châu Minh Tuấn, 
Phó Chủ tịch UBND xã Trung Thành Đông cho biết: 
“Cây lác cho hiệu quả gấp 3 - 4 lần so với cây lúa, có 
tiềm năng phát triển mạnh. Xã cũng xác định đây là cây 
chủ lực để phát triển kinh tế địa phương”. 

Kể từ khi được thành lập (tháng 12/2018), đến nay 
HTX chiếu lác Thành Đông đã xuất bán trên 200 tấn 
lác se lõi và khoảng 300 chiếu thành phẩm. Sản phẩm 
chiếu của HTX luôn được khách hàng tin dùng, ưa 
chuộng. Một thợ dệt giỏi trung bình có thể làm ra 15 
chiếc chiếu mỗi ngày, cho thu nhập ổn định từ 120.000 
- 130.000 đồng/ngày. 

Để tạo điều kiện cho người dân mở rộng sản xuất, 
phát triển vùng trồng lác phục vụ dệt chiếu, tháng 
5/2019, Sở Công Thương tỉnh đã hỗ trợ 10 máy dệt 
cho hợp tác xã (HTX) chiếu lác Thành Đông (xã Trung 
Thành Đông). Với công suất dệt 15 chiếc chiếu/ngày, 
giàn máy dệt chiếu mới được kỳ vọng sẽ nâng cao năng 
suất, hiệu quả lao động của hợp tác xã. Sau khi HTX 
Thành Đông được đầu tư máy móc, năng suất lao động 
tăng lên rõ rệt, gấp 3 lần so với dệt thủ công, qua đó 
rút ngắn thời gian sản xuất, tạo ra sản phẩm đồng đều, 
tiết kiệm chi phí nhân công, giảm giá thành, năng cao 
chất lượng sản phẩm. 

Mới đây, ngày 24/5/2019, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh đã tổ chức 
nghiệm thu và bàn giao đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chiếu” cho HTX 
chiếu lác Thành Đông. Đề án được triển khai và nghiệm 
thu còn giúp HTX chiếu lác Thành Đông đầu tư ứng 
dụng máy móc vào sản xuất chiếu, tăng sản lượng sản 

xuất và mở rộng thị trường sang các tỉnh đồng bằng 
sông Cửu Long.  

Ông Châu Minh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã 
Trung Thành Đông cho hay: “Trước đây, lác chỉ dùng 
bán sản phẩm thô, giá trị kinh tế chưa cao. Hiện nay, 
chúng tôi đã thành lập được HTX chiếu lác và được 
ngành chức năng hỗ trợ đầu tư trang thiết bị nên 
cây lác đã được nâng giá trị hơn, từ sản phẩm thô đã 
thành chiếc chiếu, giá trị kinh tế cao hơn. Tới đây, xã 
sẽ tập trung tạo điều kiện hỗ trợ máy móc, thiết bị 
và công nghệ để phát triển cây lác và các ngành nghề 
có liên quan”. 

Bà Nguyễn Thị Ngọc Trăm, Phó Trưởng phòng 
Kinh tế và Hạ tầng huyện Vũng Liêm cũng bày tỏ vui 
mừng khi Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công 
đã hỗ trợ kinh phí để HTX đầu tư phát triển, đồng thời 
kiến nghị thời gian tới, Sở Công Thương, Trung tâm 
Khuyến công tiếp tục quan tâm hỗ trợ các cơ sở công 
nghiệp nông thôn trên địa bàn huyện, tạo điều kiện để 
cơ sở, doanh nghiệp ổn định và phát triển bền vững

vĩnh long: đầu tư máy móC, thiết bị phát triển 

 NgHề DệT cHiếu Lác cHo giá Trị kiNH Tế cao
Anh Nguyễn Văn Nam (xã Trung Thành Đông, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) đang 
trồng gần 4 công lác, cho biết: “Cây lác dễ trồng lại cho thu nhập khá cao mà không tốn công 
chăm bón. Mỗi công tôi lời được gần chục triệu đồng”. Hiện mỗi công lác như của anh đang 
cho thu hoạch từ 800 – 1.000 kg lác với mức giá cao nhất khoảng 13.000 – 15.000 đồng/kg.

Minh Phương

Được hỗ trợ đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại, hợp tác xã 
chiếu lác Thành Đông có thêm cơ hội nâng cao chất lượng 
sản phẩm.
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làng nghề Chè ở thái nguyên

PHáT TriểN NHờ có kiNH PHí kHuyếN côNg
Xóm Vân Hán là một trong những xóm có diện tích trồng chè lớn nhất xã Văn Hán, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên với diện tích 520 ha. Trên địa bàn xóm hiện có 245 hộ dân với 
998 nhân khẩu thì có tới 240 hộ trực tiếp trồng, sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ chè. 

Anh Tuấn

Tuy nhiên, theo đánh giá của chính quyền 
địa phương, vài năm trở về trước, cây chè 
chưa thực sự mang lại giá trị kinh tế tương 
xứng với điều kiện tự nhiên, thổ nhưỡng 

nơi đây. Nguyên nhân xuất phát bởi việc sản xuất chè 
vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là khâu sản xuất, bảo quản 
chè vẫn làm theo phương pháp thủ công, chưa ứng 
dụng các máy móc thiết bị tiên tiến nên chất lượng chè 
còn phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Trước thực trạng đó, những năm gần đây, TTKC 
Thái Nguyên đã phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
huyện Đồng Hỷ và UBND xã Văn Hán thực hiện đề 
án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong sản xuất 
chè" cho Tổ hợp tác Sản xuất chè xóm Vân Hán (Làng 
nghề chè truyền thống Vân Hán). Chỉ tính riêng năm 
2019, Trung tâm đã đầu tư mua 14 máy sao chè và 56 
máy vò chè với tổng số tiền là 403,2 triệu đồng. Từ khi 
ứng dụng hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy, 
máy sao và máy vò chè có nhiều ưu điểm nổi trội. Cụ 
thể, máy có thể điều chỉnh nhiệt độ nhanh, kịp thời 
và thân thiện với môi trường. Đặc biệt, sản phẩm chè 
đưa ra thị trường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
do hạn chế được khói, bụi và gỉ sét gây ra trong quá 
trình sao; thời gian sử dụng máy lên tới hơn 10 năm, 
giá trị sản phẩm tăng từ 20 - 25% so với phương pháp 
thủ công.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái Nguyên cho biết, 
nhờ hỗ trợ kinh phí khuyến công, đến nay, Làng nghề 
chè truyền thống Vân Hán đã được trang bị thêm 
nhiều máy móc hiện đại trong sản xuất chè. Khi ứng 
dụng thiết bị mới vào sản xuất, chất lượng và năng suất 
của sản phẩm chè đã tăng lên đáng kể, qua đó, tạo 
được uy tín, thương hiệu chè của địa phương trên thị 
trường cũng như từng bước gia tăng các đơn hàng có 

giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sau khi ứng dụng các máy 
móc tiên tiến mới, nhiều làng nghề chè cũng như các cơ 
sở chế biến chè khác trong tỉnh đã đến học tập và áp 
dụng công nghệ này vào sản xuất. Do vậy, đề án được 
đánh giá là có tính bền vững cao.

Ông Nông Văn Triệu - Trưởng ban Quản lý làng 
nghề, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất chè xóm Vân Hán 
chia sẻ: "Từ ngày làng nghề được TTKC Thái Nguyên 
hỗ trợ ứng dụng máy móc trong sản xuất thì tổng sản 
lượng chè thành phẩm của địa phương tăng đáng kể. 
Do nâng cao chất lượng nên giá bán chè cũng cao hơn, 
kinh tế của người dân cũng phát triển hơn. Hiện nay, số 
đông các gia đình trồng và kinh doanh chè trong xóm 
đã xây được nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều 
vật dụng tiện nghi. Rất mong trong những năm tới, 
Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên tiếp tục quan 
tâm và hỗ trợ cho làng nghề Vân Hán"

Năm 2019, Trung tâm KC Thái Nguyên đã mua mới 14 máy 
sao chè và 56 máy vò chè hỗ trợ làng nghề chè truyền 
thống Vân Hán
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KHuyếN CôNG THáI BìNH:

tạo niềM tin cho 
người dân và doanh nghiệp

công Du

Ngay từ đầu năm, TTKC và Sở Công 
Thương đã được UBND tỉnh Thái Bình 
giao nhiệm vụ và nguồn kinh phí cho 
công tác khuyến công địa phương năm 

2019, với nhiều chương trình, đề án cụ thể như: Tập huấn; 
đào tạo nghề cho người lao động; tuyên truyền, phổ biến 
qua các phương tiện thông tin đại chúng về tính hiệu quả, 
thiết thực của hoạt động khuyến công tại các địa phương 
trong tỉnh... Tính đến hết tháng 6, TTKC tỉnh đã tổ chức 
mở 46 lớp tập huấn máy cơ khí nông nghiệp cho 1.610 
lao động; 03 lớp dạy nghề may công nghiệp cho hơn 100 
lao động nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Trao đổi với 
chúng tôi, ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình cho 

biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, TTKC Thái Bình đã 
lập kế hoạch tư vấn, thực hiện và tập trung nguồn lực, 
thực hiện các Chương trình như: Tiết kiệm năng lượng; 
Sản xuất sạch hơn; Tập huấn máy cơ khí nông nghiệp; 
Đào tạo nghề may công nghiệp… Nhìn chung các chương 
trình, lớp tập huấn trên đều được các cấp ủy Đảng, chính 
quyền và nhân dân các địa phương đánh giá cao, bởi đây 
là chương trình rất thiết thực phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp và lợi ích đối với người dân khu vực nông thôn. Tại 
các lớp tập huấn máy cơ khí nông nghiệp, đào tạo nghề 
may công nghiệp do TTKC tỉnh tổ chức, các học viên 
tham gia lớp học được giáo viên hướng dẫn tỷ mỷ từ lý 
thuyết, đến thực hành trên hệ thống máy móc. Đồng thời, 
TTKC còn hỗ trợ một phần kinh phí cho học viên, hỗ trợ 

Bước vào năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (TTKC) đã 
triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng công tác đào tạo, tâp huấn nâng cao trình độ 
chuyên môn và nhận thức cho các đối tượng người dân khu vực nông thôn, nhằm tận dụng tối 
đa nguồn nhân lực, vật lực, khai thác tiềm năng thế mạnh sẵn của các địa phương, thu hút mọi 
thành phần kinh tế trong nước và ngoài nước đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị sơ kết thực hiện đề án vận hành, sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp cho NLĐ
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thay thế thiết bị khi thực hành, nên đã khuyến khích, thu 
hút được số động học viên hưởng ứng, trong đó tỷ lệ học 
viên đạt điểm chuyên cần khá cao.

Đại diện đơn vị phối hợp thực hiện công tác khuyến 
công tại địa phương, ông Bùi Xuân Triều, Trưởng phòng 
Kinh tế hạ tầng huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình chia 
sẻ: Được sự quan tâm của UBND tỉnh, Sở Công Thương 
tỉnh Thái Bình, 06 tháng đầu năm 2019, TTKC tỉnh đã 
phối hợp với Phòng Kinh tế hạ tầng huyện triển khai 
nhiều đề án hoạt động khuyến công trên địa bàn huyện 
Kiến Xương như: Dạy nghề; Đào tạo nghề may công 
nghiệp; Tập huấn vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy cơ 
khí nông nghiệp; Chương trình sản xuất sạch hơn… Đây 
là các Chương trình đào tạo tại địa phương cho người 
lao động là rất phù hợp với tình hình thực tế, bởi họ rất 
mong muốn được học tập, đào tạo một cách bài bản 
và được cấp chứng chỉ sau khóa học khi mà họ không 
có điều kiện học tập qua các trường lớp tập trung; giúp 
người dân có nhiều cơ hội tìm kiếm một công việc làm ổn 
định, phù hợp với năng lực, trình độ của mình, có nguồn 
thu nhập cho bản thân và gia đình. Đặc biệt, là tạo ra một 
sức bật mới cho lực lượng lao động trẻ tại các xã, nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp đã và đang tìm kiếm cơ hội đầu 
tư tại địa phương khi cần tuyển dụng lực lượng lao động 
có trình độ tay nghề cao, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội, chuyển dịch cơ cấu lao động, ổn định chính trị, trật 
tự an ninh, tạo việc làm, nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm, góp phần xóa đói giảm nghèo tại địa phương. 

Bên canh đó, TTKC Thái Bình còn tham mưu cho 
Lãnh đạo Sở Công Thương, xây dựng, tổng hợp, biên 
soạn Bản tin Công Thương để giới thiệu, quảng bá 
thành tựu phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 
Tuyên truyền cơ chế, chính sách khuyến khích phát 
triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh, giới 
thiệu nghề và làng nghề; Công tác an toàn về sử dụng 
điện; Công tác quản lý thị trường; Quản lý thương mại; 
An toàn lao động, phòng chống cháy nổ; Tiết kiệm 
năng lượng và sản xuất sạch hơn; Tổ chức các lớp tập 
huấn… Đồng thời, nghiên cứu, học tập, trao đổi kinh 
nghiệm về công tác khuyến công và các công tác quản 
lý nhà nước trong lĩnh vực Công Thương. Hiện TTKC 
tỉnh vẫn đang phối hợp hiệu quả với Đài PTTH Thái 
Bình; Báo Thái Bình; Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
xây dựng nhiều phóng sự, các chuyên đề tuyên truyền 
về hiệu quả của các lớp đạo tạo nghề may công nghiệp, 
tập huấn vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy cơ khí 
nông nghiệp, Chương trình sản xuất sạch hơn… 

Tiếp tục thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019, 
TTKC tỉnh sẽ tổ chức các đề án được UBND tỉnh giao, 
chủ động triển khai các chương trình khuyến công trên 
cơ sở tranh thủ sự giúp đỡ, ủng hộ của lãnh đạo các 
cấp, các ngành, sự giúp đỡ về chuyên môn của Cục 
Công Thương địa phương, Sở Công Thương tỉnh, đồng 
thời, phối hợp với UBND, Phòng Kinh tế & Hạ tầng 
các huyện, thành phố để triển khai các chương trình, 
kế hoạch đề ra

Lớp tập huấn vận hành bảo dưỡng sửa chữa máy cơ khí nông nghiệp
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NHIều doaNH NGHIệP TạI QuảNG BìNH

đã áp dụng sxsh trong sản xuất
Những năm qua, từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại Quảng Bình (TTKC) đã thực hiện công tác đào tạo, tập huấn nâng 
cao năng lực áp dụng sản xuất sạch hơn (SXSH) cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên 
địa bàn tỉnh. Nhờ đó, nhiều doanh nghiệp đã có cái nhìn đúng về SXSH trong công nghiệp, 
áp dụng thực tế vào cơ sở mình để đem lại lợi ích tối đa.

Trường An

SXSH đang trở thành nhu cầu cấp thiết trong 
công nghiệp. Ngoài việc nâng cao hiệu quả 
sản xuất, SXSH còn là giải pháp hữu hiệu 
trong việc sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên 

nhiên, góp phần bảo vệ sức khoẻ người lao động và đưa 
ngành công nghiệp phát triển bền vững.

Tại Quảng Bình, hiện đã có một số doanh nghiệp 
(DN) áp dụng SXSH vào quá trình sản xuất gạch không 
nung. Để đáp ứng tiêu chí cạnh tranh về giá thành, 
đồng thời tận dụng được nguồn phế thải từ sản xuất đá 
xây dựng, các doanh nghiệp này đã nghiên cứu, thay 
thế một phần nguyên liệu xi măng bằng các thành phần 
phụ gia khác, như bột đá, cát nhân tạo… Công nghệ 
này giúp DN tiết kiệm khoảng 4 -10% chi phí đầu vào 
nhưng vẫn đảm bảo chất lượng gạch.

Bên cạnh đó, SXSH còn được áp dụng trong việc 
sản xuất sản phẩm từ nhựa composite - thủy tinh tại 
Công ty TNHH sản xuất Composite miền Trung (xã 
Thanh Trạch, huyện Bố Trạch), Công ty hiện đang sử 
dụng chất liệu này để thay thế cho gỗ, sắt thép, xi măng, 
tạo ra những sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhờ 
đó, doanh nghiệp này đã giảm được 15-20% chi phí vật 
liệu đầu vào, giúp nâng cao được sức cạnh tranh cho 
sản phẩm. Ngoài ra, gần 100% vật liệu dư thừa và chất 
thải đã được Công ty tái sử dụng để sản xuất các sản 
phẩm, như: nắp hố ga, lưới chắn rác… góp phần giảm 
phát thải ra không khí, giúp bảo vệ môi trường.

Hiện nay, các cơ sở công nghiệp nông thôn thuộc 
các lĩnh vực sản xuất chế biến nông - thủy sản như: chế 
biến chả cá xuất khẩu, sản xuất nước mắm, chế biến 
tinh dầu lạc, sản xuất củi trấu… cũng đang được TTKC 
tư vấn hướng đến áp dụng SXSH. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Lê Mậu Khánh, Giám 
đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại 

cho biết: Những năm qua, bằng nguồn ngân sách địa 
phương, TTKC đã từng bước thực hiện công tác đào 
tạo, tập huấn nâng cao năng lực áp dụng SXSH cho các 
cán bộ quản lý nhà nước, cán bộ quản lý tại các cơ sở 
công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, đa 
phần các cơ sở công nghiệp nông thôn đã hiểu rõ lợi 
ích từ việc áp dụng SXSH trong công nghiệp. 

Thực tế, SXSH đang góp phần mang lại hiệu quả 
thiết thực, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh 
nghiệp; tạo được lợi ích kinh tế, xã hội và môi trường. 
Thời gian tới, Quảng Bình sẽ tiếp tục hỗ trợ các doanh 
nghiệp đánh giá áp dụng SXSH, đồng thời tuyên truyền 
nhiều hơn nữa những tích cực mà SXSH mang lại, nhằm 
mục tiêu đến năm 2020, 90% các cơ sở sản xuất công 
nghiệp nhận thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH 
trong công nghiệp; 50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp 
dụng SXSH; 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa có bộ phận 
chuyên trách về SXSH

SXSH đang được áp dụng trong việc sản xuất sản phẩm từ 
nhựa composite  thủy tinh 
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Là một cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn 
phát huy hiệu quả nguồn vốn khuyến công, 
Hợp tác xã (HTX) Tiên Phong - Mường Vi 
(huyện Bát Xát) đã mạnh dạn đầu tư dây 

chuyền xay xát gạo mới, hiện đại hơn, làm tăng năng 
suất, sản lượng đầu ra. Dây chuyền mới có khả năng 
tự động loại bỏ hạt gạo lỗi, hạt đen đầu, phân loại hạt 
bằng máy tách công nghệ ánh sáng CCD - ánh sáng 
màu, giúp cho sản phẩm gạo Sén Cù của HTX sáng đẹp 
đều màu, ít gãy, giữ được lớp vỏ cám giàu dinh dưỡng 
để đem bán ra trên thị trường. Chia sẻ với phóng viên, 
anh Hoàng Quang Dương - Phụ trách sản xuất của HTX 
Tiên Phong, Mường Vi cho biết: “Dây chuyền sản xuất 
mới này của chúng tôi nhận được hỗ trợ nguồn vốn từ 
cả chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công 
địa phương, qua đó chúng tôi đã nâng cấp máy móc 
sản xuất, đưa ra thị trường những sản phẩm chuẩn nhất, 
đảm bảo nhất”. Việc thay đổi dây chuyền sản xuất mới 
không chỉ thúc đẩy hoạt động sản xuất của HTX phát 
triển, mà còn góp phần ổn định việc làm, tăng thu nhập 
cho người dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Sim - lao 
động trong HTX chia sẻ: “Làm ruộng ở nhà không 
những vất vả mà thu nhập lại chả được bao nhiêu. Khi 
đi làm ở HTX Tiên Phong, tôi có thêm tiền trang trải 
cuộc sống, thu nhập còn ổn định hơn”. 

Được biết, trong 5 năm (2014 - 2018), tổng nguồn 
vốn khuyến công của trung ương và địa phương hỗ trợ 
cho 147 đề án là khoảng 16,5 tỷ đồng và mục tiêu chính 
mà chương trình khuyến công trong thời gian tới trên 
địa bàn tỉnh Lào Cai là đào tạo nghề, truyền nghề và 
nâng cao tay nghề cho người lao động ở khu vực nông 
thôn, tạo sự bền vững trong chuyển dịch cơ cấu, phát 
triển kinh tế, xã hội ở các địa phương. Tuy nhiên, toàn 
tỉnh đến nay mới chỉ có 02 đề án hỗ trợ cho công tác 
đào tạo nghề với tổng nguồn kinh phí khoảng 350 triệu 
đồng... Để khắc phục những hạn chế trên, ông Phan Văn 
Cương - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai 

đưa ra một số giải pháp, nâng cao hiệu quả của chính 
sách khuyến công như: Tích cực tuyên truyền nâng cao 
nhận thức của các cấp, các ngành về công tác khuyến 
công; Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; 
Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thủ tục 
giấy tờ theo hướng quản lý tốt, dễ làm, dễ thực hiện; Đề 
xuất nâng mức hỗ trợ, nhất là với các dự án điểm có tác 
động lớn, sức lan tỏa rộng như đầu tư cho các cụm công 
nghiệp, các sản phẩm nông nghiệp theo chương trình 
mỗi xã một sản phẩm, chương trình OCOP, cũng như 
các sản phẩm có thế mạnh của địa phương.

Trong năm 2019 này, tỉnh Lào Cai kỳ vọng sẽ tăng 
trưởng khoảng 15% hoạt động sản xuất công nghiệp 
khu vực nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng chế biến 
sâu, có hàm lượng công nghệ cao, nhằm gia tăng giá trị 
của các sản phẩm nông, lâm sản. Cùng với đó là chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động ở khu vực nông 
thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp 
phần đưa tỷ trọng ngành công nghiệp đạt 35% trong cơ 
cấu kinh tế của tỉnh vào năm 2020

Lào cai: cHú TrọNg Đào Tạo NgHề
Cho lao động nông thôn

Thời gian qua, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lào Cai được tiếp nhận 
nguồn vốn từ chương trình khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương sử dụng 
trong việc đầu tư sản xuất, góp phần quan trọng trong việc tăng giá trị phát triển công 
nghiệp địa phương.

Bích ngọc

Đóng gói gạo đặc sản Séng Cù tại Hợp tác xã Tiên Phong 
Mường Vi (Bát Xát)
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TỉNH THáI BìNH: xáC ĐịNH SxSH Là mộT CôNG Cụ QuảN Lý,
nhằM cải thiện Môi trường, 

nâng cao hiệu quả kinh tế
Sản xuất sạch hơn (SXSH) là việc áp dụng liên tục đưa ra chiến lược phòng ngừa tổng hợp 
về môi trường trong quá trình sản xuất, nhằm giảm thiểu phát thải độc hại, hạn chế mức độ 
gia tăng ô nhiễm môi trường, cải thiện sức khỏe người lao động và nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho các sản phẩm.

công Du

Thực hiện Quyết định số 1419/QĐ-TTg, 
ngày 07/9/2009 phê duyệt “chiến lược sản 
xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 
2020”, theo đó, đến năm 2020 trên phạm vi 

toàn quốc sẽ có 90% các cơ sở sản xuất công nhận thức 
được lợi ích của việc áp dụng SXSH trong công nghiệp; 
50% cơ sở sản xuất công nghiệp áp dụng SXSH; 90% 
các Sở Công thương có cán bộ chuyên trách đủ năng 
lực hướng dẫn áp dụng SXSH cho các cơ sở sản xuất 
công nghiệp. Cùng với việc thực hiện Quyết định trên, 
UBND tỉnh Thái Bình cũng tiếp tục triển khai Quyết 
định số 3375/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 về việc giao 
Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
Phát triển công nghiệp (Trung tâm KC&TVPTCN) tỉnh 
Thái Bình, thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà 
nước năm 2019, trong đó đẩy mạnh nhiệm vụ khuyến 
công tại địa phương, tập trung vào các hoạt động SXSH 
trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm hạn chế mức độ gia tăng 
ô nhiễm, cải thiện môi trường, sức khỏe người lao động 
và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Thái Bình là một tỉnh nông nghiệp, tuy nhiên, những 
năm gần đây, sản xuất công nghiệp cũng ngày càng 
phát triển mạnh, nhờ vào những chính sách ưu đãi của 
UBND tỉnh; sự phát triển mạng lưới giao thông, cùng 
với lực lượng lao động trẻ, có trình độ tay nghề cao, 
nên nhiều doanh nghiệp đã đầu tư vào tỉnh, đây là cơ 
hội và cũng là thách thức đối với công tác quản lý, điều 
hành trong sản xuất của các cơ quan quản lý nhà nước, 
nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng 
lượng... Nhận thức được tầm quan trọng đó, Trung tâm 
KC&TVPTCN tỉnh Thái Bình đã xây dựng đề án, thực 
hiện tư vấn, hỗ trợ đánh giá về SXSH cho các đơn vị là 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn; 
tổ chức hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về SXSH 

trong công nghiệp; đào tạo nâng cao nguồn nhân lực về 
SXSH trong công nghiệp. Đồng thời, tuyên truyền giáo 
dục nâng cao nhận thức về lợi ích áp dụng SXSH trong 
công nghiệp dưới nhiều hình thức như: In ấn tài liệu, 
treo băng rôn, khẩu hiệu… Sau khi được hỗ trợ đánh 
giá, tư vấn về SXSH, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
công nghiệp, cơ quan, đơn vị đã thay đổi nhận thức, 
đầu tư đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học 
- kỹ thuật trong sản xuất, áp dụng các giải pháp nhằm 
giảm thiểu chất thải, ô nhiễm môi trường.

Nổi bật trong hoạt động triển khai SXSH trên địa 
bàn tỉnh có lĩnh vực sử dụng điện năng. Theo báo cáo 
tại Hội thảo "Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả: 
Trách nhiệm và lợi ích của doanh nghiệp" nhằm đưa ra 
những giải pháp tiết kiệm và sử dụng hiệu quả nguồn 
điện năng được tổ chức ngày 10/7/2019 tại Thái Bình, 
thì nhu cầu sử dụng điện của các khách hàng, đặc biệt 
là khách hàng công nghiệp trong tỉnh tăng rất cao so 

Sản xuất sạch hơn đang được áp dụng tại Công ty CP 
Dịch vụ Dầu khí Thái Bình
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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

với bình quân cả nước, đạt trên 10%/năm, thậm chí có 
địa phương tăng trên 15%/năm. Tại Thái Bình, số doanh 
nghiệp có mức tiêu thụ 01 triệu kWh trở lên đạt khoảng 
122 doanh nghiệp. Đến nay, Công ty Điện lực Thái Bình 
đã làm việc với gần 100 doanh nghiệp, đã ký kết thoả 
thuận với trên 30 doanh nghiệp tự nguyện tham gia. 
Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhấn mạnh vai trò, trách 
nhiệm của ngành điện Thái Bình trong việc phổ biến 
thông tin, tuyên truyền rộng rãi về chương trình sử dụng 
điện tiết kiệm hiệu quả. Đồng thời đề nghị các cơ quan 
quản lý nhà nước, các chuyên gia, hiệp hội và cộng đồng 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cùng nhau trao đổi, nêu 
ý kiến, tìm ra các giải pháp hiệu quả để thực hiện chương 
trình quản lý nhu cầu điện, chương trình điều chỉnh phụ 
tải hướng tới mục tiêu giảm công suất phụ tải đỉnh của 
hệ thống điện, giảm áp lực đầu tư cho ngành điện, giảm 
áp lực tăng giá điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện, 
phát triển kinh tế bền vững và bảo vệ môi trường.

Theo ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm 
KC&TVPTCN tỉnh Thái Bình, để các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh nhận thức 
sâu hơn được ý nghĩa, lợi ích của hoạt động SXSH, thì 
vấn đề đầu tiên là các nhà đầu tư phải xác định, việc 
SXSH là một công cụ quản lý áp dụng trong quá trình 
sản xuất nhằm cải thiện môi trường, nâng cao hiệu quả 
kinh tế. Khi thực hiện SXSH, người quản lý sẽ xác định 
được số lượng nguyên vật liệu đầu vào bị thất thoát, 
hiểu được tại sao xảy ra lãng phí, tiếp cận một cách có 

hệ thống để giảm thiểu sự thất thoát và đề ra các kế 
hoạch hành động cụ thể, đồng thời quan trắc liên tục 
hiện trạng phát thải và tình trạng ô nhiễm môi trường. 
Sự áp dụng liên tục chiến lược phòng ngừa tổng hợp 
đối với các quá trình sản xuất, các sản phẩm và dịch 
vụ sẽ nâng cao hiệu quả trong sản xuất và giảm rủi ro 
tiềm ẩn gây ra trong mối liên hệ giữa con người và 
hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Trong quá trình 
thực hiện SXSH trong công nghiệp, phải tuân thủ 04 
nguyên tắc: Tiếp cận hệ thống; tập trung vào các biện 
pháp phòng ngừa; thực hiện thường xuyên và cải tiến 
liên tục; huy động sự tham gia của mọi người. Để triển 
khai thực hiện chúng ta có 03 nhóm giải pháp kỹ thuật 
sau: Giảm thải tại nguồn; tuần hoàn & tái sử dụng; cải 
tiến sản phẩm. Cùng với 05 bước tổ chức thực hiện sau: 
Tổ chức và lập kế hoạch; chuẩn bị đánh giá; đánh giá; 
phân tích khả thi; thực hiện & duy trì.

Để chương trình SXSH trong công nghiệp trên địa 
bàn tỉnh đạt kết quả cao, trong thời gian tới, các cấp, 
ngành chức năng của tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền về chủ trương, đường lối, chính sách về SXSH. 
Xây dựng cơ chế, chính sách đủ mạnh, phù hợp với 
chiến lược phát triển của quốc gia và tỉnh Thái Bình, 
nhằm tiến tới phát triển các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn, đáp ứng được các yêu 
cầu về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Kịp thời 
khen thưởng các tổ chức, cá nhân, đơn vị có thành tích 
trong hoạt động SXSH, nhằm khuyến khích thi đua áp 
dụng SXSH trên địa bàn tỉnh

Toàn cảnh hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác khuyến công 2019
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Hoàng Linh vốn là người Hà Nội gốc, có 
lối sống giản dị, khiêm nhường, nhưng 
rất có trách nhiệm và nhiệt tình với bạn 
bè nên cả nhóm ai cũng quí mến. Đặc 

biệt, cậu ấy rất thích giải khát với bia hơi Hà Nội mỗi 
khi tiếp bạn bè. Năm nay, trưởng nhóm chúng tôi dự 
định sẽ có món quà đặc biệt tặng Hoàng Linh nhân dịp 
sinh nhật sắp tới. 

Hôm nay là ngày cuối tuần, nhưng Tuấn Anh dậy 
rất sớm để chuẩn bị cho công việc. Anh đang chăm 
chú tìm hiểu một số giải pháp liên quan đến việc xử lý 
môi trường nước trên địa bàn thì có điện thoại gọi tới.

Minh: Alo! Alo! Ai đầu dây bên kia đấy? Có phải 
Tuấn Anh không?

- Tuấn Anh: Đúng rồi! Minh à. Có việc gì mà 
Trưởng nhóm điện thoại sớm thế?

Minh: Có việc cần bàn trước với cậu đây.

- Tuấn Anh: Lại chuyện rủ nhau đi uống bia hơi Hà 
Nội chứ gì?

Minh: Sao cậu đoán chuẩn thế?

- Tuấn Anh: Có gì khó đâu? Chúng mình chỉ có 
chuyện uống bia hơi Hà Nội ở nhà hàng nào thôi mà. 

Minh: Nhưng lần này là sinh nhật Hoàng Linh.

- Tuấn Anh: Thế Hoàng Linh và các bạn biết chưa?

 Minh: Cậu là người đầu tiên mình thông báo. 
Chúng mình hãy giữ bí mật với Hoàng Linh đến phút 
chót nhé! 

- Tuấn Anh: Có chuyện gì mà cậu cứ úp, úp, mở, 
mở thế! Cứ nói toẹt ra xem nào?

Minh: Cậu còn nhớ Bích Thủy học Trường Ngoại 
Thương không, bạn gái của Hoàng Linh ấy mà.

- Tuấn Anh: À Thủy “Tây” phải không? Thủy có 
khuôn mặt khả ái, nước da trắng hồng, sống mũi cao 
thẳng, đôi mắt tròn xoe và xanh ngọc nên trong trường 
cứ quen gọi là Thủy “Tây”. Nghe nói cậu ấy đi làm Đại 
sứ bên Vương quốc Anh cơ mà?

Minh: Đúng rồi! Tối qua tình cờ, tớ gặp bạn ấy 
cùng mấy người bạn trẻ nước ngoài đang uống bia hơi 
Hà Nội trên phố Tạ Hiện và chúng mình đã nhận ra 
nhau vui lắm và cùng nhau uống bia. Mấy người bạn 

nguyễn hoàng

Sinh nhật bạn tôi
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nước ngoài của Thủy rất mê uống bia hơi Hà Nội trên 
phố cổ này. Thủy bảo, về Việt Nam tham gia dự án về 
môi trường đã được gần một tuần, hôm nào các bạn ấy 
cũng lên đây uống bia hơi Hà Nội tới 11- 12 giờ đêm 
mới về khách sạn. Bích Thủy có hỏi thăm Hoàng Linh 
và các bạn trong nhóm.

Tuy ở châu Âu nhiều năm rồi, nhưng Thủy vẫn hồn 
nhiên như xưa, thế là tớ nghĩ ra ý tưởng là chủ nhật sẽ 
mời Bích Thủy đến dự sinh nhật Hoàng Linh và tạo cho 
bạn ấy sự bất ngờ, nhưng tớ không nói là sinh nhật mà 
chỉ nói là gặp gỡ bạn bè thôi. Cậu thấy thế nào?

- Tuấn Anh: Tuyệt vời! Nhưng mà bạn ấy nhận 
lời chưa? 

Minh: Đương nhiên là đồng ý. Nhiệm vụ của cậu là 
chọn một nhà hàng bia hơi Hà Nội, có không gian riêng 
cho chúng mình nhưng vẫn lãng mạn nhé!

- Tuấn Anh: Thế thì lên Nhà hàng bánh tôm Hồ 
Tây, vừa uống bia hơi Hà Nội vừa ngắm cảnh Hồ Tây 
được không?

Minh: Ý tưởng hay đấy! Chúng mình hẹn nhau 9h 
sáng chủ nhật nhé. Bây giờ tớ sẽ báo cho Bích Thủy và 
các bạn trong nhóm.

Dừng cuộc trao đổi với Tuấn Anh, Minh cầm điện 
thoại thông báo một loạt đến từng thành viên trong 
nhóm. Tin sắp tụ tập nhau làm cả nhóm ai cũng háo hức.

Hôm nay, Tuấn Anh đến Nhà hàng bánh tôm Hồ Tây 
rất sớm để kiểm tra bàn đã đặt hôm qua có đúng với tiêu 
chí của trưởng nhóm đề ra không. Thấy Tuấn Anh đến 
Nhà hàng, một cô nhân viên trẻ trung và rất lanh lợi đi tới 
nhanh nhảu: “Có phải anh hôm qua gọi điện đặt phòng 
sinh nhật cho 6 người không ạ. Mời anh đi theo em”.

Cô nhân viên đưa Tuấn Anh đến xem phòng mà 
Nhà hàng đã chuẩn bị. Vừa mở cửa phòng, một mùi 
hương thơm nhè nhẹ, man mát thật quyến rũ được tỏa 
ra từ hai bó hoa hồng xinh xắn cùng những keg bia hơi 
Hà Nội mát lạnh đang chờ sẵn.

Tuấn Anh cười rất mãn nguyện vì quá đúng ý của 
trưởng nhóm rồi. Phóng tầm mắt qua khung cửa sổ 
ngắm Hồ Tây, Tuấn Anh cảm thấy rạo rực không kém 
gì người trong cuộc vì chính tại nơi đây, Tuấn Anh đã 
từng tiếp cô bạn gái trước khi sang Mỹ du học bằng 
những cốc bia hơi Hà Nội.

Đúng 9h kém 15’, cả nhóm có mặt đầy đủ trước 
cửa Nhà hàng, riêng Minh vẫn chưa thấy đâu. Tuấn 
Anh cảm thấy bồn chồn định lấy máy điện thoại gọi 

cho Minh thì bắt gặp một cô gái vận chiếc váy dài màu 
xanh lơ giản dị, nhưng thật sang trọng bước xuống từ 
chiếc Taxi Mai Linh và sau đó là Minh.

Mọi người còn đang trầm trồ phỏng đoán là bạn 
gái của Minh thì Hoàng Linh đã thốt lên: “Bích Thủy! 
Ngọn gió nào đưa cậu về đây vậy...?”. Thủy chưa kịp 
phản ứng thì Minh đã cầm tay Thủy đặt vào lòng bàn 
tay Hoàng Linh: “Tớ tặng cậu một món quà đặt biệt 
nhân ngày sinh nhật lần thứ 50, ngạc nhiên chưa?”. Bị 
bất ngờ, Hoàng Linh và Bích Thủy mặt cứ đỏ bừng lên, 
còn các thành viên trong nhóm lúc này mới được bật 
mí là quà sinh nhật của Trưởng nhóm dành cho Linh và 
cùng cười sảng khoái.

Bích Thủy và Hoàng Linh là đôi bạn rất thân nhau, 
nếu có duyên và cơ hội biết đâu họ đã thành người một 
nhà. Biết được tâm sự của Linh nên Minh mới tạo sự 
bất ngờ cho bạn mình hôm nay.

Minh giang rộng vòng tay khoác lên vai các bạn 
cùng rảo bước vào phòng sinh nhật. Buổi sinh nhật đặc 
biệt dành cho Hoàng Linh mỗi lúc một vui vẻ và ấm 
cúng bên những cốc bia hơi Hà Nội thơm phức, vàng 
óng và mát lạnh. Mọi người chìm đắm trong không gian 
vô cùng lãng mạn với bản nhạc không lời du dương: 
“Hà Nội đêm trở gió” của Trọng Đài, gợi nhớ lại những 
ký ức tuổi học trò mà dù ai có đi đâu cũng không quên 
nhớ về Hà Nội.

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








