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Không chỉ thực hiện nhiệm vụ lịch sử của 
đất nước, thắng lợi của Cách mạng tháng 
Tám đã cổ vũ mạnh mẽ phong trào chống 
đế quốc và phong kiến của hai nước láng 

giềng trên bán đảo Đông Dương là Lào và Campuchia; 
góp  phần thúc đẩy mạnh mẽ phong trào giải phóng 
dân tộc trên thế giới, nhất là các nước trong khu vực 
Đông Nam Á. Ngay tại chính quốc, Pháp đã bị phát-xít 
Đức xâm lược và phải lập chính phủ bù nhìn tay sai cho 
Đức. Ở Đông Dương, Pháp phải từng bước đầu hàng 
phát-xít Nhật, cuối cùng bị Nhật truất quyền thống trị. 

“Đó là thắng lợi to lớn của nhân dân Việt Nam, mà 
cũng là thắng lợi đầu tiên của chủ nghĩa Mác-Lênin ở 
một nước thuộc địa”.

Cách mạng tháng Tám để lại cho chúng ta những 
bài học kinh nghiệm lịch sử quan trọng. Những bài học 
đó đã được Đảng tiếp tục kế thừa và phát triển trong 
cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975). Đó là bài học giương 
cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, xác 
định rõ mục tiêu chiến lược lâu dài, nhiệm vụ trọng 
yếu trong từng thời kỳ cách mạng; bài học phát huy 

KỶ NIỆM 75 NĂM NGÀY CÁCH MẠNG THÁNG TÁM VÀ QUỐC KHÁNH 2/9 (1945-2020):

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Trong bầu trời không có gì quý bằng 
nhân dân, trong thế giới không gì mạnh bằng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân”. Tư tưởng ấy 
của Người đã được hiện thực hóa sinh động trong sự nghiệp giành độc lập tự do và xây dựng 
đất nước. Từ năm 1941, sau 30 năm xa Tổ quốc trở về, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày công 
xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Mặt trận Việt Minh do Người sáng lập là hình ảnh 
khối đại đoàn kết dân tộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, nhân dân cả nước đồng 
loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân.

NGUYỄN VĂN THANH

 “PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG MỘT NƯỚC VIỆT NAM HÒA BÌNH, 
THỐNG NHẤT, ĐỘC LẬP, DÂN CHỦ VÀ GIÀU MẠNH”
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cao độ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc mà nòng cốt là 
công - nông - trí thức; bài học về nhận rõ đối tượng 
cách mạng, phân loại lực lượng đối địch, thực hiện triệt 
để phương châm “thêm bạn bớt thù”; bài học nghệ 
thuật khởi nghĩa, nghệ thuật tạo thời cơ; bài học về xây 
dựng một đảng Mác - Lênin chân chính, trong sạch, 
vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, chiến đấu, 
hy sinh vì lợi ích của nhân dân và dân tộc. Để rồi, Việt 
Nam trở thành một quốc gia độc lập, thống nhất, toàn 
vẹn lãnh thổ.

Tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, phát huy 
tinh thần Cách mạng tháng Tám, dưới sự lãnh đạo của 
Đảng, nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy 
sinh, đánh bại các cuộc xâm lăng, bảo vệ nền độc lập 
dân tộc, tiến hành công cuộc đổi mới, xây dựng nền 
văn hóa mới tiến tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Thành 
tựu của hơn 30 năm đổi mới đất nước vừa qua chính 
là thành quả của ý chí Cách mạng tháng Tám, của sự 
kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền 
với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-
Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh; của nghệ thuật chớp lấy 
thời cơ, vững vàng vượt qua thách thức, sáng tạo trong 
hoạch định và thực hiện đường lối chính sách phù hợp 
với nhân dân và chính nhờ đó, đã và đang tạo ra những 
phong trào cách mạng có sức mạnh dời non, lấp biển.

Thành công của gần 30 năm thực hiện Cương lĩnh 
xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH, 
gần 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 2011-2020 với những thành tích rất đáng tự hào, đó 
là: Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn 
kết toàn dân tộc được phát huy mạnh mẽ; Nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ nghĩa ngày càng được hoàn 
thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đạt được nhiều 
kết quả quan trọng; an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội được bảo đảm, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn 
lãnh thổ được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng sâu 
rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiện toàn hệ 
thống chính trị được đẩy mạnh; cuộc đấu tranh phòng, 
chống tham nhũng đạt nhiều kết quả rõ rệt; mối quan 
hệ gắn bó mật thiết và lòng tin của nhân dân đối với 
Đảng không ngừng được củng cố, nâng cao. Những 
thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử đó đã góp phần 
quan trọng tạo nên cơ đồ, vị thế và uy tín của đất nước 
ta như ngày nay.

Đặc biệt, sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, chúng ta vui mừng trước những kết quả 
mà đất nước đã đạt được, nhất là trong phát triển kinh 

tế - xã hội; xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bảo đảm an 
ninh, quốc phòng; giữ vững hòa bình, ổn định đất nước, 
bức tranh kinh tế - xã hội tiếp tục khởi sắc, nổi bật là 
tốc độ tăng trưởng bình quân những năm gần đây ở 
mức cao nhất trong một thập kỷ qua. Kết quả đó một 
lần nữa khẳng định toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân 
dân ta đồng tâm hiệp lực, kiên trì, bền bỉ đi tiếp chặng 
đường vẻ vang của Cách mạng tháng Tám, mãi mãi 
giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc, gắn liền với chủ 
nghĩa xã hội trong tình hình mới, bởi đây là con đường 
duy nhất đưa dân tộc Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc, 
dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn 
minh. Tiếp nối con đường Cách mạng tháng Tám, nhân 
dân ta không cam chịu nghèo nàn, lạc hậu, tất cả chúng 
ta hôm nay cần ra sức xây dựng và phát triển đất nước 
giàu mạnh theo con đường xã hội chủ nghĩa và quyết 
tâm giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ 
quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng 
biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, tình hình chính trị, an ninh quốc tế đang 
diễn biến phức tạp, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
và tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, ô nhiễm 
môi trường, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, đại dịch 
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, gây nhiều 
thiệt hại cho nền kinh tế đất nước... đang là những 
thách thức rất lớn đối với nước ta. Các thế lực thù địch, 
phản động ráo riết chống phá Đảng, Nhà nước với âm 
mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi, nham hiểm hơn, nhất 
là trên lĩnh vực chính trị tư tưởng…

 Vì vậy, mỗi người Việt Nam chúng ta, cần có 
những hành động thiết thực: Quyết tâm đồng lòng nhất 
trí, phát huy cao độ truyền thống yêu nước, tinh thần 
quyết chiến, quyết thắng, khát vọng hòa bình không 
gì lay chuyển của toàn Đảng và toàn dân ta, không 
phân biệt dân tộc, tôn giáo, thành phần xã hội, tập hợp 
trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng 
lòng, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tiếp bước 
con đường cách mạng vinh quang mà Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, Đảng ta và dân tộc ta đã lựa chọn.

Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám thành công 
và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam, 51 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí 
Minh, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nguyện đồng 
lòng, quyết tâm thực hiện điều mong muốn cuối cùng 
trong Di chúc của Người “phấn đấu xây dựng một 
nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ 
và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách 
mạng thế giới”
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“NGHỊ QUYẾT 55-NQ/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ VỀ 
CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA 

CỦA VIỆT NAM CÓ Ý NGHĨA RẤT TO LỚN”
Ngày 22/7/2020, tại Diễn đàn Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020 do Chính phủ và Ban 
Kinh tế Trung ương đồng chủ trì và tổ chức tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần 
Tuấn Anh đã phát biểu nhấn mạnh: “Nghị quyết 55-NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm 2020 
của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045 được ban hành có ý nghĩa rất to lớn", Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng trích đăng bài phát biểu quan trọng này.

Nghị quyết 55-NQTW càng đặc biệt bởi 
đúng thời điểm năm 2020 là năm cuối 
cùng trong Kế hoạch phát triển kinh tế 
- xã hội 5 năm 2016-2020 và Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 và cũng là năm chúng 
ta đang khẩn trương xây dựng Chiến lược phát triển kinh 
tế-xã hội của đất nước trong 10 năm tới, thể hiện được 
quan điểm, tầm nhìn của Đảng đối với phát triển lĩnh vực 
năng lượng của quốc gia. Nghị quyết đã đưa ra nhiều 
điểm mới trong quan điểm chỉ đạo phát triển năng lượng 
quốc gia để bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, đẩy 
nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất 
nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nền kinh tế nhanh và 
bền vững, độc lập, tự chủ gắn với hội nhập quốc tế, bảo 
đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường sinh thái, 
tăng cường khả năng tiếp cận năng lượng với dịch vụ và 
chi phí hợp lý. Nghị quyết đã xác định rất rõ chiến lược 
phát triển bền vững năng lượng quốc gia thời gian tới là 
tập trung phát triển các nguồn năng lượng đa dạng, phù 
hợp, đồng thời tiếp tục ưu tiên năng lượng tái tạo, nhằm 
đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Là Bộ chuyên ngành và là cơ quan đầu mối tham 
mưu cho Chính phủ trong lĩnh vực năng lượng, Bộ Công 
Thương đã xây dựng và trình Chính phủ để sớm ban 
hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai 
thực hiện Nghị quyết. Trong đó, có Dự thảo Chương 
trình hành động của Chính phủ sẽ được ban hành trong 
quý III/ 2020; Quy hoạch điện VIII (dự kiến sẽ trình Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2020), Quy hoạch 
tổng thể phát triển năng lượng quốc gia (dự kiến trình 
Thủ tướng Chính phủ cuối năm 2020), Chiến lược phát 
triển ngành than Việt Nam, đồng thời tiếp tục rà soát để 
bổ sung, điều chỉnh các dự án điện vào Quy hoạch điện 

VII trong khi chờ Quy hoạch điện VIII. Có thể nói đây 
là các đề án có tính nền tảng, tạo tiền đề thúc đẩy phát 
triển năng lượng, điện lực Việt Nam trong thời gian tới.

Để Nghị Quyết 55 đi vào cuộc sống, được triển khai 
một cách hiệu quả, nhất quán trong nhiều lĩnh vực khác 
nhau thì những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới 
chủ yếu của Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết 55 sẽ bao gồm:

Bộ Công Thương và các bộ ngành sớm sửa đổi, 
hoàn thiện cơ chế chính sách để khuyến khích và thúc 
đẩy phát triển không chỉ các nguồn cung năng lượng 
mà ngay cả khu vực tiêu thụ năng lượng theo hướng 
bền vững, hiệu quả, khuyến khích kinh tế tư nhân tham 
gia trong lĩnh vực này trong bối cảnh ngành năng lượng 
đang phát triển hết sức năng động. 

Ngoài việc tổng kết, rà soát, sửa đổi lại một số Luật 
như Luật Điện lực, Luật Dầu khí, Luật Khoáng sản, Luật 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Diễn đàn 
Cấp cao Năng lượng Việt Nam 2020
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Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả... để hạn chế tối 
đa sự chồng chéo, mâu thuẫn giữa các luật, tạo hành lang 
pháp lý thông thoáng, nhất quán và tháo gỡ những nút thắt 
còn tồn tại từ lâu nay, tạo điều kiện cho ngành năng lượng 
có thể biến đổi cả về chất và lượng theo chiều hướng ngày 
càng tốt lên; Thúc đẩy phát triển lưới điện thông minh 
và triển khai rộng rãi chương trình quản lý nhu cầu điện, 
chương trình điều chỉnh phụ tải điện tại Việt Nam; xây 
dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn bắt buộc kèm theo chế 
tài về sử dụng năng lượng trong các ngành, lĩnh vực có 
mức tiêu thụ năng lượng cao, như ngành thép, hóa chất, 
xi măng, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm. Xây dựng 
Chương trình chuyển đổi thị trường phương tiện, thiết bị 
sử dụng năng lượng hiệu suất cao; Thúc đẩy ứng dụng 
năng lượng tái tạo, nhiên liệu sạch (CNG, LPG, LNG, nhiên 
liệu sinh học, năng lượng điện, năng lượng có tiềm năng 
khác) để thay thế nhiên liệu truyền thống đối với phương 
tiện, thiết bị giao thông vận tải. Đẩy mạnh ứng dụng công 
nghệ để gắn sự phát triển lĩnh vực năng lượng quốc gia với 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, nhằm nâng cao 
hiệu quả sử dụng năng lượng…

Bộ Công Thương cũng đã báo cáo Chính phủ xem 
xét, kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị 
quyết giải thích và làm rõ một số quy định tại một số Luật 
chuyên ngành, nhằm tạo hành lang pháp lý rõ ràng để thu 
hút tiềm năng rất lớn của khu vực tư nhân tham gia đầu tư 
mạnh mẽ hơn vào những lĩnh vực khác nhau của hệ thống 
năng lượng quốc gia, đặc biệt là đầu tư vào phát triển hệ 
thống điện... Xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển 
ngành năng lượng, đảm bảo môi trường, thúc đẩy hợp tác 
quốc tế trong lĩnh vực năng lượng. Cần tiếp tục đẩy mạnh 
việc phát triển hạ tầng năng lượng bền vững, kết nối khu 
vực; nâng cao nội lực ngành công nghiệp chế tạo, dịch vụ 
phục vụ ngành năng lượng bằng cách hoàn thiện cơ chế, 
xây dựng cơ sở dữ liệu, hạ tầng truyền thông số; hệ thống 

giám sát, quản lý năng lượng tự động, báo cáo thống kê 
năng lượng quốc gia phục vụ công tác quản lý, điều hành 
hiệu quả ngành năng lượng…

 Đẩy mạnh tăng cường hợp tác quốc tế, tích cực, chủ 
động xây dựng các đối tác chiến lược là chủ trương lớn 
của Chính phủ để thực hiện mục tiêu nhập khẩu năng 
lượng trong dài hạn và đầu tư tài nguyên năng lượng ở 
nước ngoài. Trong ngắn hạn, Chính phủ sẽ thúc đẩy triển 
khai chương trình trao đổi điện từ các nước láng giềng 
Lào, Campuchia và Trung Quốc. Nghiên cứu, thực hiện 
các giải pháp kỹ thuật nhập khẩu từ các nhà máy điện 
hoặc qua lưới điện; nghiên cứu liên kết lưới điện với các 
nước tiểu vùng Mê Kông để tăng cường đa dạng hóa 
nguồn năng lượng… Chính phủ sẽ triển khai áp dụng các 
mô hình sử dụng các nguyên vật liệu, sản phẩm thân 
thiện môi trường; giảm thiểu, thu gom, tái sử dụng chất 
thải; áp dụng giải pháp thân thiện môi trường, sử dụng 
năng lượng tiết kiệm hiệu quả tại các cơ sở, trung tâm 
phân phối sản phẩm, trung tâm thương mại và siêu thị...

Vai trò lãnh đạo của Đảng, sự hiện diện của nhân 
dân và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các 
tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển ngành năng 
lượng là một quan điểm chỉ đạo mới trong Nghị quyết 
55… Cùng với Chính phủ, các địa phương cần đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm 
của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các 
đoàn thể, cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị 
trí và tầm quan trọng Nghị quyết số 55 đối với ngành 
năng lượng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, 
đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, đất nước. 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần 
xây dựng các cơ chế, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư triển khai các dự án năng lượng trên địa bàn; 
tham gia xây dựng, góp ý, hoàn thiện cơ chế, chính sách 
đột phá để phát triển bền vững ngành năng lượng...

Các đại biểu tham dự Diễn đàn cấp cao năng lượng 
Việt Nam 2020

Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Năng lượng sạch
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MAI HƯƠNG

KINH TẾ VIỆT NAM

LIỆU CÓ PHỤC HỒI
QUA ĐẠI DỊCH COVID-19?

Năm 2020 đã bước qua hơn nửa chặng đường, với hy vọng sau đại dịch lần thứ nhất sẽ 
giúp cho nền kinh tế đất nước từng bước hồi phục, nhưng sự lây lan thứ hai của đại dịch Vius 
SARS-COV-2 đang khiến cho nền kinh tế đình trệ, dẫn đến tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh, 
đồng thời gây ra tình trạng gián đoạn trong hoạt động kinh doanh và sự sụp đổ nhu cầu 
trong nước. Các lệnh cấm đi lại quốc tế cũng đã tàn phá lĩnh vực du lịch có ý nghĩa vô cùng 
quan trọng đối với khu vực nói chung và Việt Nam nói riêng.

“PHÒNG THỦ” DỊCH BỆNH VÀ VÀ “TẤN 
CÔNG” TRÊN MẶT TRẬN KINH TẾ

Tại phiên họp trực tuyến của Chính phủ với các địa 
phương ngày 02/7/2020, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư Nguyễn Chí Dũng đã đề nghị các cấp, các ngành 
tuyệt đối không chủ quan, xác định nhiệm vụ phục hồi 
và phát triển kinh tế với phương châm "chống suy thoái 
kinh tế như chống giặc", như tinh thần "chống dịch như 
chống giặc", thậm chí ông Nguyễn Chí Dũng đã phải 
dùng đến cụm từ "nghiêm trọng" và "khẩn cấp" khi nói 
về tình hình kinh tế - xã hội hiện nay.

Nói thực sự là "nghiêm trọng" và "khẩn cấp" bởi 
tăng trưởng GDP quý II chỉ là 0,36% do bị "đứt gãy" 
thị trường xuất khẩu. 12 địa phương đã công bố tăng 
trưởng âm như: Đà Nẵng, Quảng Nam, Khánh Hòa, Bà 
Rịa- Vũng Tàu, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc… Đây là những địa 
phương hầu hết tăng trưởng đều đang có cơ cấu ngành 
dịch vụ, du lịch chiếm tỷ trọng lớn, hoặc tăng trưởng lại 
quá phụ thuộc vào khu vực doanh nghiệp đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI). Kinh tế tăng trưởng thấp sẽ kéo 
theo hàng loạt vấn đề như: Việc làm, an sinh xã hội, nợ 
xấu, doanh nghiệp phải rút lui khỏi thị trường… Thực 
tế này ảnh hưởng lớn đến thành quả phát triển của đất 
nước. Vậy nên, câu hỏi đặt ra lúc này là làm gì và làm 
như thế nào để phục hồi đà tăng trưởng kinh tế?

TẬP TRUNG HỒI PHỤC KINH TẾ

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã từng 
ví "cỗ máy" tăng trưởng của Việt Nam như "cỗ xe tam 
mã" gồm: Đầu tư, xuất khẩu và tiêu dùng, do đó cần 

phải dùng mọi biện pháp để ba con ngựa kéo đạt mục 
tiêu tăng trưởng cao nhất.

Hiện tăng trưởng là vấn đề rất quan trọng, cần 
thống nhất chủ trương điều hành linh hoạt các chính 
sách. Từng bộ, ngành, địa phương phải lập ban chỉ đạo 
để tháo gỡ vướng mắc đầu tư công, gỡ bỏ các rào cản 
thủ tục hành chính, đầu tư kinh doanh...

Nếu giải ngân tốt gần 700.000 tỷ đồng, tương đương 
30 tỷ USD thì sẽ tạo động lực cho tăng trưởng 6 tháng 
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cuối năm và đầu năm 2021. Trong khi đó, các chuyên 
gia kinh tế phân tích, cứ tăng thêm 1% giải ngân đầu 
tư công, GDP sẽ tăng thêm 0,06%. Tuy nhiên, khi cả 
Chính phủ và xã hội đang đặt hy vọng vào đầu tư công 
để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19, thì tỷ lệ 
giải ngân đầu tư công lại quá chậm chạp. Sáu tháng đầu 
năm, kết quả giải ngân mới đạt 33%, bằng 1/3 kế hoạch. 
Vì vậy, đòi hỏi các bộ, ngành, đặc biệt là địa phương 
phải kịp thời giải quyết vướng mắc, trong đó vướng 
mắc quan trọng hiện nay là giải phóng mặt bằng.

Theo các cơ quan truyền thông, Chính phủ đã 
lập đoàn kiểm tra các địa phương, đơn vị nào không 
giải ngân được thì giao đơn vị khác làm. Chính phủ 
coi giải ngân vốn đầu tư công là căn cứ đánh giá việc 
hoàn thành nhiệm vụ năm nay của các cấp, ngành, địa 
phương; không để tình trạng sau hội nghị về thì tình 
trạng trì trệ trong giải ngân vốn đầu tư tiếp tục tái diễn.

Yêu cầu chấn chỉnh sự chậm trễ bằng những biện 
pháp rắn hơn. Những chỉ đạo nghiêm khắc của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc với các bộ, ngành, địa 
phương được trông đợi là sẽ thúc đẩy tiến độ giải ngân 
nhanh hơn. Cùng với việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư 
công, các chính sách tài khóa và tiền tệ cũng là giải 
pháp để kích thích tăng trưởng.

XỬ LÝ VẤN ĐỀ NỢ CÔNG

Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính, 
đàm phán tiếp nhận các khoản hỗ trợ từ Ngân hàng 
Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế để có nguồn kích hoạt 
kinh tế, nâng trần nợ công lên mức cần thiết. Nợ công 
có thể nâng lên 2 - 3%. Nợ công hiện đang ở mức 57%, 
trong bối cảnh hiện nay, để thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế thì phải chấp nhận nới trần nợ công. Lúc này, "Vừa 
phòng dịch, vừa tấn công trên mặt trận kinh tế" là mục 
tiêu kép để Chính phủ tiếp tục theo đuổi. Để làm được 
điều này, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư xây dựng kịch bản tăng trưởng trong 
những quý còn lại, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 
GDP cả năm từ 3% - 4%, tinh thần chống trì trệ và 
"hành động, hành động hơn nữa".

DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG

Không chủ quan, tự mãn khi một số dự báo trong 
nước và quốc tế vẫn cho rằng, dù dịch bệnh đang lây 
lan chưa biết khi nào dừng, dẫn tới việc 9 trong 14 
nền kinh tế của khu vực ASEAN+3 được dự kiến tăng 
trưởng âm trong năm nay. Theo Văn phòng Nghiên 
cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN+3, Việt Nam vẫn là sẽ một 
trong 5 nền kinh tế dự kiến tăng trưởng dương (bao 

gồm: Trung Quốc, Brunei, Lào, Campuchia). Trong đó, 
tăng trưởng GDP trong khu vực dự báo giảm mạnh từ 
mức 4,8% trong năm 2019 xuống 0% trong năm nay, 
trước khi phục hồi mạnh mẽ 6% vào năm 2021.

Cùng chung nhận định trên, Fitch Ratings là một tổ 
chức xếp hạng tín dụng quốc tế đã đưa ra nhân định, 
Việt Nam là quốc gia nổi bật trong thị trường châu Á 
với khả năng phục hồi kinh tế và thành công vượt trội 
trong việc kiểm soát dịch COVID-19. Theo đó, Việt 
Nam sẽ có tiềm năng tăng trưởng kinh tế mạnh so với 
nhiều nước trong khu vực. Dữ liệu chính thức cho thấy 
GDP quý II của Việt Nam ước tăng khoảng 0,4%, mặc 
dù dịch bệnh đã gây ra những ảnh hưởng tiêu cực tới 
du lịch và xuất khẩu. Fitch cho rằng, số liệu là phù hợp 
với dự báo tăng trưởng 2,8% cả năm mà Việt Nam đưa 
ra trước đó.

Báo cáo của Fitch Ratings cũng cho rằng, Việt Nam 
có thể sẽ được hưởng lợi từ dòng chuyển dịch sản xuất 
của các doanh nghiệp lớn từ nước ngoài, do những 
gián đoạn nguồn cung từ một số thị trường tương đồng 
trong khu vực. Bên cạnh đó, dù có thể có tác động tốt 
từ Hiệp định EVFTA có hiệu lực vào tháng 8 tới, nhưng 
theo Fitch, Việt Nam cũng cần chuẩn bị kỹ để tận dụng 
hiệu quả hiệp định này.

Dịch bệnh COVID-19 dự báo vẫn diễn biến phức 
tạp, muốn kinh tế hồi phục nhanh, thì các Bộ, ngành, địa 
phương phải hết sức bình tĩnh, không chủ quan nhưng 
tuyệt đối không được bi quan. Lúc này, cùng với các biện 
pháp để chống suy giảm kinh tế, biện pháp quan trọng 
trước tiên chính là tập trung chống bằng được sự trì trệ 
khi triển khai các chính sách phục hồi và phát triển kinh 
tế trong cả ngắn hạn, lẫn trung và dài hạn

Sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 đã làm cho nền kinh tế 
đình trệ
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PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
“LỐI THOÁT HIỂM” CHO DOANH NGHIỆP

Theo Tổng cục thống kê, doanh thu bán lẻ 
của ngành hàng dịch vụ lưu trú, ăn uống 
và lữ hành lần lượt giảm 9,6% và 27,8% 
trong quý I/2020 so với cùng kỳ năm 

ngoái. Lưu lượng khách đến mua sắm ở các trung tâm 
thương mại tại TPHCM và Hà Nội cũng giảm xấp xỉ 
80% trong giai đoạn dịch bệnh diễn ra. Tuy nhiên, việc 
doanh số thị trường bán lẻ sụt giảm lại giúp TMĐT và 
kinh doanh mua sắm trực tuyến trở thành điểm sáng 

thu hút sự quan tâm chưa từng thấy của các DN và 
người tiêu dùng. Kết quả khảo sát của Tạp chí Nikkei 
mới đây với 4.273 doanh nghiệp, khách hàng tại vùng 
châu Á - Thái Bình Dương cho thấy, có đến 52% ý kiến 
được hỏi cho biết sẽ tăng mua hàng online.

Lợi thế của TMĐT đó là giúp DN tăng được việc 
tiếp cận đầu vào và đầu ra, mở rộng khả năng quảng 
bá, tiếp thị tới khách hàng mà không cần tăng chi phí 
tương ứng. Đặc biệt, thời gian dành cho thực hiện giao 

Trong 6 tháng đầu năm, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tiêu cực đến kênh mua sắm truyền 
thống nhưng lại tạo ra nhiều cơ hội tăng trưởng tích cực cho các mô hình bán hàng vừa và 
nhỏ, đặc biệt là lĩnh vực thương mại điện tử (TMĐT). Thương mại điện tử đã làm thay đổi 
xu hướng phát triển của thị trường bán lẻ và trở thành một điểm sáng của nền kinh tế trong 
thời gian qua. Đây cũng được ví như “lối thoát hiểm” cho nhiều doanh nghiệp (DN) bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch.

QUỲNH ANH

Tiki nổi lên là một sàn TMĐT phát triển với tốc độ nhanh nhất tại Việt Nam
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dịch TMĐT không giới hạn đối với khách hàng toàn 
cầu với tốc độ giao dịch nhanh nhất, hiệu quả nhất, tận 
dụng được tối đa mọi nguồn lực. Ngày nay, thói quen 
của người tiêu dùng cũng đang dần thay đổi, đặc biệt 
là giới trẻ luôn đồng hành cùng các thiết bị thông minh 
và dễ dàng thích nghi với việc mua hàng trực tuyến 
tiện lợi và nhanh chóng. Chỉ cần một chiếc điện thoại 
thông minh hay chiếc máy tính là họ có thể đặt hàng 
và được đáp ứng nhu cầu tận nơi mà không cần phải đi 
bất kỳ đâu. Vì vậy, mặc dù trong mùa dịch bệnh nhưng 
bán lẻ đa kênh và bán lẻ trực tuyến vẫn hoạt động khá 
tốt, các sản phẩm từ hàng tiêu dùng đến các hàng xa xỉ 
phẩm đều có thể được giao dịch trên các sàn TMĐT. 
Đây được coi như một đòn bẩy để kích cầu được người 
tiêu dùng mua sắm trong bối cảnh mới.

Tại thị trường Việt Nam, trong số những tên tuổi 
lớn ở lĩnh vực TMĐT, Tiki nổi lên là một sàn TMĐT 
phát triển với tốc độ nhanh nhất và đạt kỷ lục 4.000 
đơn hàng/phút; hay Grab đã kích hoạt một nền tảng 
mới 'GrabMart' để phục vụ nhu cầu mua sắm thực 
phẩm tại nhà của khách hàng… Thực tế cho thấy, ngày 
càng có nhiều DN chú trọng nhiều hơn vào TMĐT, coi 
đây là một kênh quan trọng và tiềm năng trong việc 
phân phối sản phẩm hàng hóa dịch vụ của mình thay vì 
chỉ tập trung vào các kênh truyền thống như trước đây.

Các chuyên gia cho rằng, với tốc độ tăng trưởng 
bình quân cao, 4 tỷ USD vào năm 2015 tăng lên 8 tỷ 
USD vào năm 2018 và nếu tiếp tục tăng trưởng ở mức 
30% thì năm 2020 quy mô thị trường TMĐT dự kiến sẽ 
lên tới 13 tỷ USD. Về dài hạn, sự tăng trưởng doanh thu 
TMĐT sẽ là một nền tảng vững chắc cho bất kỳ sự phát 
triển nào trong tương lai ở thị trường bán lẻ.

Có thể thấy, TMĐT đang là cánh cửa thoát hiểm, 
đồng thời tạo ra nhiều cơ hội lớn cho các DN Việt, 
nhất là các DN kinh doanh truyền thống đang bế tắc 
do những khó khăn mà đại dịch Covid-19 gây ra. Tuy 
nhiên, sự phát triển quá nhanh của TMĐT cũng mang 
lại những thách thức không nhỏ, đó là sự cạnh tranh 
gay gắt đến từ các “ông lớn” TMĐT trên thế giới như 
Amazon, Alibaba, eBay… chỉ trong năm 2019, các sàn 
TMĐT như Adayroi, Lotte.vn, Robins.vn hay VuiVui 
đã phải “tạm biệt” cuộc chơi do không đủ nguồn lực. 
Bên cạnh đó, nhiều DN trong nước khi tham gia TMĐT 
lại không linh hoạt trong việc ứng dụng công nghệ 
thông tin nên gặp khó khăn khi phải quản lý đơn hàng, 
hàng tồn kho, doanh thu… dẫn đến thất bại.

Ngoài ra, hàng giả, hàng nhái xuất hiện ngày càng 
nhiều trên kênh bán hàng trực tuyến cũng là một vấn 

nạn ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của nhiều DN, 
mất niềm tin của người tiêu dùng. Theo thống kê mới 
nhất của Bộ Công Thương, chỉ tính trên các sàn TMĐT 
như Sendo, Shopee, Lazada, Tiki, Cục TMĐT và Kinh 
tế số (Bộ Công Thương) đã xử lý khoảng trên 11.400 
gian hàng và 26.400 sản phẩm vi phạm. Qua đó thấy 
rằng, TMĐT cũng là môi trường béo bở của những trò 
buôn gian bán lận, lừa dối khách hàng hoành hành.

Theo ông Lê Đức Anh - Giám đốc Trung tâm Tin 
học và Công nghệ (Bộ Công Thương): Hiện nay, các 
nền tảng hỗ trợ giao dịch TMĐT tại Việt Nam là tương 
đối tốt. Điều quan trọng là DN cần sử dụng các nền 
tảng hỗ trợ giao dịch có uy tín, từ việc xác thực thông 
tin, xử lý tranh chấp khiếu nại, qua đó xây dựng niềm 
tin với người tiêu dùng, nâng cao lợi thế cạnh tranh. 
Ông Lê Đức Anh cho biết, hiện Bộ Công Thương đã có 
một đề án với nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ DN tham 
gia TMĐT như: Hỗ trợ DN về chuyển phát; hỗ trợ DN 
vay vốn ngân hàng để kinh doanh trên TMĐT; hỗ trợ 
DN đưa sản phẩm lên môi trường TMĐT… Mục tiêu 
trong năm 2020 của Bộ Công Thương là đưa các DN 
sản xuất lên các sàn TMĐT, đồng thời thúc đẩy Gian 
hàng quốc gia trên các sàn TMĐT nhằm hỗ trợ các DN 
trong nước phát triển.

Có thể thấy, Việt Nam đang ở thời điểm có đà phát 
triển tốt về TMĐT. Trong bối cảnh mới, với nỗ lực của 
các DN, cùng sự hỗ trợ từ Nhà nước sẽ giúp TMĐT 
Việt Nam phát triển ổn định, phấn đấu vươn lên nhóm 
ba nước dẫn đầu khu vực Đông Nam Á và trở thành 
thị trường tiềm năng nhất khu vực theo như mục tiêu 
mà Chính phủ đã đề ra cho TMĐT Việt Nam giai đoạn 
2021-2025

TMĐT đang là cánh cửa thoát hiểm cho DN trong mùa dịch 
Covid-19
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Trước làn sóng lây nhiễm mới trong cộng đồng, bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ hai 
tại Việt Nam, từ ngày 27/7/2020, Tổng công ty May 10 (May 10) đã khẩn trương tái thiết 
lập các biện pháp phòng chống dịch như trong giai đoạn Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, 
với quyết tâm không có ca bệnh Covid-19 nào tại May 10.

NGUYỄN THỊ THÚY

TÁI THIẾT LẬP CÁC BIỆN PHÁP
PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19MAY 10 

Đại dịch Covid-19 bùng phát kể từ đầu 
năm 2020, diễn biến phức tạp trong 
nhiều tháng liên tục đã gây ra những 
khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh 

doanh của các doanh nghiệp ngành Dệt May nói 
chung và TCT May 10 nói riêng. Trong suốt thời gian 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 
Covid-19 của Chính phủ cho đến thời điểm hiện tại, 
TCT May 10 đã triển khai nhiều biện pháp thiết thực 
và hiệu quả, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho 
toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động, duy 
trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh. 

Thấu hiểu được những kết quả tích cực từ việc thực 
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo 
khuyến cáo của Bộ Y tế từ giai đoạn trước, ngay từ 
khi phát hiện ca bệnh 416 tại Đà Nẵng, lãnh đạo TCT 
May 10 nhận định tình hình dịch Covid-19 lần này phức 
tạp hơn, cần ứng phó nhanh hơn, khẩn trương hơn, vì 
vậy TCT May 10 đã lập tức tái thiết lập các biện pháp 
phòng chống dịch như đi qua buồng khử khuẩn, đo 
thân nhiệt trước khi vào làm việc; Trong trường hợp 
phát hiện có người bị sốt sẽ yêu cầu đến ngay phòng 
khám của TCT để theo dõi sức khỏe; Thực hiện đeo 
khẩu trang, bố trí không gian làm việc giãn cách, chia 
nhiều giờ cơm ca trên bàn ăn có vách ngăn, khuyến cáo 
rửa tay thường xuyên bằng dung dịch sát khuẩn, tiếp 
tục phát khẩu trang miễn phí và C sủi nhằm tăng cường 
sức đề kháng cho người lao động… 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Tổng Công ty, 
Phòng Thông tin và Truyền thông (PTT&TT) cũng đẩy 
mạnh hoạt động tuyên truyền, thông tin đầy đủ đến 
người lao động về diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 
tái bùng phát lần thứ 2. Tuyên truyền cho CBCNV, 
người lao động hạn chế đến vùng có dịch và các bệnh 
viện (trừ trường hợp cần thiết); Các đơn vị điều tra dịch 

tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe của 
cán bộ nhân viên, hoặc người thân đi về từ vùng dịch và 
thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh. Tuyên 
truyền người lao động cài đặt Bluezone - ứng dụng giúp 
cảnh báo sớm cho người dùng nếu chẳng may từng tiếp 
xúc với những người bị nhiễm Covid-19. Đồng thời cập 

Tặng Ban Thời sự Đài truyền hình Việt Nam 10.000 khẩu trang 
y tế
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nhật liên tục tình hình về thị trường dệt may và việc 
làm thông tin tới người lao động

Dịch bệnh đang lây lan mạnh ở nhiều nước trên 
thế giới, trong đó có những nước là đối tác thương mại 
hàng đầu của Việt Nam như Trung Quốc, Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Liên minh châu Âu EU, Mỹ. Điều này dẫn 
đến tình trạng "đứt gãy" chuỗi cung ứng nguyên vật 
liệu, thị trường tiêu thụ hàng dệt may bị thu hẹp hoặc 
đình trệ. Khi các công ty không có nguyên liệu sản xuất 
và đơn đặt hàng thì công nhân sẽ không có việc làm và 
thất nghiệp. Trong giai đoạn này, TCT tiếp tục dành 
một phần năng lực để sản xuất khẩu trang kháng khuẩn, 
khẩu trang y tế và bộ đồ phòng dịch.

Trong những ngày qua, dịch Covid-19 trên địa bàn 
Đà Nẵng diễn biến rất phức tạp, khó lường, xuất hiện 
thêm nhiều ca nhiễm mới, đã có ca tử vong ở người 
nhiễm có nhiều bệnh nền. Tổng công ty May 10 đã 
gửi tặng các bệnh viện ở Đà Nẵng 25.000 khẩu trang 
y tế loại tốt nhất do May 10 sản xuất để chung tay 
cùng cả nước phòng chống dịch. May 10 cũng tặng cho 
Ban Thời sự Đài Truyền hình Việt Nam 10.000 khẩu 
trang y tế để các phóng viên, biên tập viên phòng dịch 
Covid-19.

Trong giai đoạn cả hệ thống chính trị và nhân dân 
cùng chung tay “chống dịch như chống giặc”, “mỗi 

gia đình là một pháo đài” đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, 
Tổng công ty May 10 đã và đang triển khai tốt nhiều 
giải pháp nhằm phòng chống và ứng phó hiệu quả với 
dịch bệnh.

Hy vọng rằng với sự cố gắng trong công việc và 
tinh thần nỗ lực vượt khó, toàn thể CBCNV May 10 sẽ 
chung tay cùng doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, 
trở ngại, hoàn thành tốt các mục tiêu đã đặt ra

Người lao động đi qua buồng khử khuẩn trước khi vào nơi làm việc

Người lao động được đo thân nhiệt trước giờ vào làm việc
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Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) hiện đang quản lý và vận hành 24.946 
km đường dây (bao gồm 7.825 km đường dây 500 kV và 17.121 km đường dây 220 kV); 153 
trạm biến áp với tổng dung lượng 87.488 MVA. Do các tuyến đường dây phải đi qua nhiều 
khu vực đô thị, khu dân cư, rừng núi,… nên tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện 
cao áp còn nhiều phức tạp. Trước thực trạng đó, những năm qua, EVNNPT đã và đang triển 
khai nhiều giải pháp có hiệu quả để giảm thiểu thiểu số vụ vi phạm.

TUẤN ANH

ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNH LANG LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP 
LÀ NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG HÀNG ĐẦUEVNNPT:

Sau 26 năm đi vào vận hành, hệ thống đường 
dây 500 kV Bắc - Nam vẫn luôn đảm bảo 
an toàn, hiệu quả, bổ sung lượng điện năng 
thiếu hụt cho miền Trung và miền Nam vào 

các tháng mùa khô. Tuy nhiên, nhiều thời điểm, hệ 
thống lưới điện truyền tải vẫn phải vận hành trong tình 
trạng đầy tải, có lúc quá tải đã gây ra nhiều tiềm ẩn, 
nguy cơ sự cố. Đặc biệt, tại một số đường dây còn rất 
căng thẳng do tình trạng vi phạm an toàn hành lang 
lưới điện cao áp, mặc dù sau khi xây dựng xong đường 
dây 500 kV (mạch 1), các quy phạm về an toàn bảo vệ 
đường dây, trạm biến áp, hành lang lưới điện… đã được 
cơ quan chức năng ban hành tại Nghị định 14/2014/
NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Điện lực về bảo vệ an toàn công trình lưới 
điện cao áp.

Nguyên nhân dẫn đến các vụ vi phạm chủ yếu 
là do sự hiểu biết của một số người dân ở nhiều khu 
vực còn hạn chế. Ngoài ra, các hình thức xử phạt 
còn nhẹ, chưa tương xứng với mức độ nguy hiểm của 
hành vi này nên chưa đủ sức răn đe đối với người vi 
phạm. Mặc dù ngành Điện và các cấp chính quyền địa 
phương đã tuyên truyền, cảnh báo nhưng nhiều người 
vẫn chưa thấy hết được những thiệt hại, nguy hiểm 
xảy ra khi vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện. Cụ 
thể như, tại một số nơi vẫn xảy ra tình trạng người 
dân trộm cắp, tháo gỡ thanh giằng, dây néo, dây tiếp 
địa, trang thiết bị của lưới điện; trèo lên cột điện, vào 
trạm điện hoặc khu vực bảo vệ an toàn công trình 
điện khi không có nhiệm vụ; sử dụng hạ tầng công 
trình lưới điện cao áp (hệ thống cột điện) vào những 
mục đích khác khi chưa được sự thỏa thuận với đơn 
vị quản lý công trình lưới điện cao áp; thả diều, vật 

bay gần công trình lưới điện cao áp; lắp đặt ăng ten 
thu phát sóng, dây phơi, giàn giáo, biển, đèn quảng 
cáo không đúng quy định; trồng cây, hoặc để cây cối 
cao vi phạm khoảng cách an toàn đối với đường dây 
dẫn điện trên không, trạm điện; đắp đất, san nền, xếp 
các loại vật liệu, thiết bị, hoặc đổ phế thải vi phạm 
khoảng cách an toàn; sử dụng cột điện, trạm điện để 
làm nhà, lều, quán…

Trước tình hình vi phạm hành lang tuyến ngày 
càng có nhiều diễn biến phức tạp, thời gian qua, EVN-
NPT đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nhằm 
ngăn ngừa sự cố. Theo đó, Tổng công ty đã yêu cầu 
các đơn vị Truyền tải điện phối hợp với lực lượng bảo 
vệ đường dây 500 kV, chính quyền địa phương để 
tuyên truyền tới người dân về sự nguy hiểm và các 

EVNNPT tuyên truyền tới các hộ gia đình có đường dây 
đi qua về công tác bảo vệ hành lang lưới điện cao áp
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nguy cơ tiềm ẩn khi đốt rừng, nương rẫy, thi công 
xây dựng công trình gần hành lang an toàn tuyến. 
Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị thành viên chủ động tổ 
chức các đợt tuyên truyền về công tác bảo vệ hành 
lang lưới điện cao áp tại các trường học, xã, huyện, 
thị xã; lắp đặt biển báo tuyên truyền tại hàng trăm 
điểm, khu vực có nhiều người tập trung như: Trường 
học, bệnh viện, chợ, khu công cộng; tổ chức các đợt 
cổ động, diễu hành bằng xe, phát loa tuyên truyền để 
người dân không vi phạm hành lang an toàn tuyến; ký 
cam kết phòng chống cháy rừng với các hộ gia đình 
có rẫy - rừng dọc hành lang đường dây lưới điện cao 
áp; ký biên bản phối hợp phòng chống cháy rừng với 
các Hạt Kiểm lâm tại các khu vực tuyến đường dây 
đi qua. Ngoài ra, Tổng công ty đã phối hợp với các 
Đài phát thanh, Truyền hình của Trung ương và địa 
phương tổ chức thực hiện các phóng sự về công tác 
bảo vệ hành lang an toàn lưới điện. Do vậy, tính đến 
hết tháng 6/2020, số vụ vi phạm đã giảm tối thiểu 30% 
so với cùng kỳ năm 2019 và không để phát sinh số vụ 
vi phạm hành lang mới.

Bảo vệ an toàn hành lang lưới điện cao áp là nhiệm 
vụ quan trọng. Bởi nếu xảy ra sự cố đường dây, thì 
sẽ gây mất điện trên diện rộng, gây thiệt hại lớn về 
kinh tế - xã hội. Do vậy, thời gian tới, bên cạnh việc 
đẩy mạnh tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện 
thông tin đại chúng từ Trung ương đến địa phương, 
đặc biệt tại các bản tin dự báo thời tiết, EVNNPT cần 

tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương các cấp 
vận động các tổ chức, cá nhân tự giác tháo dỡ các 
công trình vi phạm. Đồng thời, kiên quyết xử lý dứt 
điểm các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, 
Tổng công ty cũng cần tăng cường chỉ đạo các Công 
ty Truyền tải điện tiếp tục phát tờ rơi, tặng sách/vở 
có in hình cảnh báo vi phạm an toàn lưới điện cao áp. 
Đặc biệt, EVNNPT tiếp tục ký kết quy chế phối hợp 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn lưới điện truyền tải 
với công an các tỉnh, thành phố có lưới điện truyền tải 
đi qua; xử lý nghiêm các vụ vi phạm; tổ chức ký cam 
kết phòng cháy chữa cháy với tất cả các Hạt Kiểm 
lâm, hộ dân có nương rẫy nằm dọc hành lang đường 
dây 220 kV, 500 kV đi qua

Các đơn vị truyền tải khuyến cáo người dân không trồng cây hoặc để cây cối vi phạm khoảng cách an toàn đối với 
đường dây dẫn điện trên không
Các đơn vị truyền tải khuyến cáo người dân không trồng cây hoặc để cây cối vi phạm khoảng cách an toàn đối với 
đường dây dẫn điện trên không

PGS.TS Cao Thị Oanh - Phó Trưởng khoa Pháp luật hình 
sự (Trường Đại học Luật Hà Nội) cho rằng: Các hình thức xử lý 
vi phạm hành lang bảo vệ lưới điện cao áp hiện nay tuy đầy đủ 
về hình thức, nhưng mức hình phạt còn nhẹ, chưa tương xứng 
với mức độ nguy hiểm của hành vi này, chưa đủ sức răn đe đối 
với người vi phạm dẫn đến tồn tại nhiều vụ vi phạm. Theo Bộ 
luật Hình sự hiện hành, nhiều hành vi xâm phạm hành lang lưới 
điện cao áp gây hậu quả nghiêm trọng về tính mạng và tài sản, 
chỉ bị phạt tù cao nhất là 10 năm. Do vậy, về lâu dài và để xử 
lý dứt điểm tình trạng này, pháp luật cần được sửa đổi theo 
hướng tăng nặng tính răn đe đối với người vi phạm. Ngoài ra, 
cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa của hệ thống chính trị 
để ngăn ngừa tình trạng tái diễn.
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ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN ỔN ĐỊNH

Sáu tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm 
của PC Hải Dương đạt 2.801,382 triệu kWh, tăng trưởng 
1,61% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, tình hình 
cung cấp điện trên địa bàn tỉnh Hải Dương cũng tương 
đối ổn định. Công ty đã thực hiện tốt việc đảm bảo cung 
cấp điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh và các ngày 
Lễ, Tết, các sự kiện chính trị xã hội... theo đúng chỉ đạo 
của UBND tỉnh Hải Dương và của Tổng công ty Điện lực 
miền Bắc. Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tăng 
cường trực để ứng phó, xử lý kịp thời các sự cố cũng 
như quá tải cục bộ (nhất là trong những ngày nắng nóng) 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương. Trong đó, sản lượng điện ngày 
cao nhất đạt 22.064.267 kWh (ngày 30/6/2020) tăng 4,73% 
so với sản lượng ngày cao nhất của năm 2019, công suất 
lớn nhất đạt 1.024,1MW (ngày 23/6/2020).

Theo ông Phạm Trung Nghĩa - Giám đốc PC Hải 
Dương cho biết: Xác định ngày càng phải làm tốt hơn 
công tác dịch vụ khách hàng, Công ty đã nỗ lực đầu tư 
cả về nhân lực và vật lực để nâng cao hiệu quả chăm 
sóc khách hàng. Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã 
thực hiện tốt các chỉ tiêu về chất lượng dịch vụ khách 
hàng như: Chỉ số tiếp cận điện năng trung bình là 5,3 
ngày; thời gian phục hồi cấp điện trở lại sau sự cố là 
1,24 giờ; thời gian giải quyết kiến nghị của khách hàng 
về công tơ đo đếm là 1,46 ngày; thời gian sắp xếp cuộc 
hẹn với khách hàng = 1,07 ngày…

Các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách cơ bản 
đảm bảo được tiến độ yêu cầu, đáp ứng nhu cầu phát 
triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

NHIỀU GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO CUNG ỨNG ĐIỆN 
HIỆU QUẢ

Năm 2020, ngành Điện nói chung đang phải đối 
diện với nhiều khó khăn, thách thức trong cung cấp 
điện do tình hình nắng nóng kéo dài, khiến nhu cầu sử 
dụng điện tăng cao. Trong khi đó, nguồn nhiên liệu đầu 
vào cho việc sản xuất điện tiếp tục thiếu hụt. Hệ thống 
lưới điện có khả năng xảy ra quá tải, dẫn đến các sự 
cố bất thường... Để chủ động việc cấp điện trong các 
điều kiện thời tiết và khả năng cung cấp của hệ thống 
truyền tải trong năm 2020, đảm bảo lưới điện vận hành 
ổn định, tin cậy, PC Hải Dương đã triển khai nhiều giải 
pháp nhằm đảm bảo cung ứng điện hiệu quả, ổn định 
cho khách hàng.

CHUNG SỨC PHÁT TRIỂN
KINH TẾ XÃ HỘI ĐỊA PHƯƠNG

Là một trong những địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, công nghiệp ngày càng phát 
triển khiến nhu cầu sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang không 
ngừng gia tăng, đây vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức với ngành Điện. Tuy nhiên, thời 
gian qua, Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương (PC Hải Dương) đã luôn nỗ lực đầu 
tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, đảm bảo cấp điện đầy đủ, an toàn, 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

NGUYỄN HOA

PC HẢI DƯƠNG:

PC Hải Dương thường xuyên đầu tư cải tạo, nâng cấp 
hệ thống nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định
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Tại các Điện lực trực thuộc, để chống quá tải, hệ 
thống lưới điện đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Cụ 
thể, vừa qua MBA T2 thuộc TBA 110 kV Nghĩa An 
(Ninh Giang) với công suất 40 MVA đã chính thức đi 
vào hoạt động, giúp khắc phục tình trạng thiếu hụt điện 
trong một thời gian dài ở khu vực các huyện Ninh Giang, 
Gia Lộc, Tứ Kỳ, Thanh Miện và một số địa phương của 
tỉnh Hưng Yên. Cùng với đó, Điện lực Ninh Giang cũng 
tập trung cải tạo, sửa chữa hệ thống lưới điện, bảo đảm 
vận hành đồng bộ. Trong đó đã cải tạo đường dây 35 kV, 
lộ 375E8.7, sửa chữa đường dây 35 kV nhánh Đại Xuân 2, 
trạm bơm Ứng Hòe, Tam Cửu, Hưng Thái...

Là một trong những khu vực có mật độ dân cư 
đông đúc, nhu cầu sử dụng điện cao và nhiều thiết bị 
tiêu thụ điện năng lớn, ngay từ đầu năm, Điện lực TP 
Hải Dương đã quan tâm nâng cấp, cải tạo hệ thống lưới 
điện. Đơn vị vừa đưa vào vận hành 12TBA với tổng 
công suất gần 4.300 kVA, đồng thời tiến hành cải tạo, 
nâng cấp, bảo dưỡng, thay sứ kém chất lượng trên các 
đường dây 22 kV, 35 kV...

NỖ LỰC HOÀN THÀNH MỤC TIÊU

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm còn rất nặng nề bởi 
ảnh hưởng của dịch Covid-19, đòi hỏi Công ty phải 
xác định rõ mục tiêu nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp 
mang tính đột phá.

Theo đó, Công ty phấn đấu thực hiện đạt các chỉ 
tiêu điện năng thương phẩm là 6.250,00 tr. kWh (cả 
năm); tổn thất điện năng là ≤ 3,73 % và giá bán bình 
quân là 1.740,00 đ/kWh. Công ty cũng đặt mục tiêu 

nâng cao năng lực quản trị, sử dụng hiệu quả mọi nguồn 
lực, duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch và nâng cao 
hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo hoạt động SXKD có lãi, 
bảo toàn vốn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu kinh tế, kỹ thuật Tổng Công ty giao, không ngừng 
nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao 
động. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực để thực hiện 
kế hoạch chủ đề năm 2020 là “Tập trung hoàn thành 
toàn diện kế hoạch 5 năm 2016-2020”, đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ vào các lĩnh vực sản xuất 
kinh doanh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch 
Tổng Công ty giao.

Ngoài ra, PC Hải Dương cũng phấn đấu thực hiện 
vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định và thực hiện 
tốt các chỉ tiêu về suất sự cố lưới điện 110 kV và các 
chỉ tiêu về độ tin cậy cung cấp điện lưới điện phân phối 
Tổng Công ty giao năm 2020. 

Luôn coi khách hàng là trung tâm, Công ty sẽ tiếp 
tục thực hiện triệt để các quy định về tiếp cận điện 
năng, đẩy mạnh việc cải tiến các thủ tục hành chính 
trong quản lý và dịch vụ khách hàng, nâng cao chất 
lượng dịch vụ, nhằm tạo điều kiện tiện lợi dễ dàng nhất 
cho các khách hàng sử dụng điện.

Tin tưởng rằng, với kinh nghiệm và kỹ năng cùng 
thái độ làm việc chuyên nghiệp của tập thể lãnh đạo, 
CBCNV PC Hải Dương sẽ tự tin đổi mới phát triển hơn 
nữa, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch đề 
ra, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng 
các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Công nhân Điện lực TP Hải Dương đo chỉ số công tơ cho khách hàng
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ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP
PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI NĂM 2020

Theo dự báo của Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, năm 2020, bão, áp thấp 
nhiệt đới sẽ xuất hiện nhiều hơn so với trung bình mọi năm. Các trận mưa, lũ lớn có thể xảy 
ra và khả năng sạt lở, lũ quét ở các sông, suối sẽ ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Công 
ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình). Vì vậy, để hạn chế thiệt hại thấp nhất do thiên tai gây 
ra, Công ty đã chủ động lập kế hoạch và đưa ra nhiều giải pháp nhằm đảm bảo vận hành 
lưới điện an toàn trong mùa mưa bão.

LÊ TUẤN

PC HÒA BÌNH:

Hiện nay, PC Hòa Bình đang thực hiện 
nhiệm vụ cung ứng điện năng cho 10 
huyện và 01 thành phố, với hơn 250.000 
khách hàng sử dụng điện. Do địa hình 

của tỉnh hầu hết là đồi, núi dốc theo hướng Tây Bắc - 
Đông Nam nên khi vào mùa mưa bão sẽ có hàng trăm 
điểm tại các huyện như: Đà Bắc, Tân Lạc, Mai Châu, 
Kim Bôi, Yên Thủy… đứng trước nguy cơ cao xảy ra 
thiên tai. Đặc biệt, nhiều trạm biến áp, đường dây và 
cột điện sẽ nằm trong vùng chịu tác động mạnh nhất 
của các hình thái thời tiết cực đoan. Do đó, để đảm 
bảo an toàn tuyệt đối cho con người, an toàn điện cho 

người dân, cũng như hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài 
sản do thiên tai, bão lụt gây ra, PC Hòa Bình đã lập kế 
hoạch và đề ra nhiều giải pháp hiệu quả trong công tác 
phòng chống thiên tai nhằm phù hợp với tình hình, đặc 
điểm của từng địa phương trên địa bàn tỉnh. 

Theo đó, Công ty đã thành lập và kiện toàn Ban 
chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do 
ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc Công ty làm 
Trưởng ban chỉ đạo. Đồng thời, PC Hòa Bình cũng đã 
xây dựng các phương án phòng chống thiên tai; Thành 
lập các đội xung kích và nghiêm chỉnh tổ chức diễn 
tập theo các tình huống giả định. Bên cạnh đó, Công 

PC Hòa Bình tổ chức diễn tập thực tế công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp Công ty năm 2020
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ty cũng đã chỉ đạo Điện lực các huyện và thành phố tổ 
chức rà soát lưới điện để kịp thời phát hiện, khắc phục 
những khiếm khuyết, tồn tại trên lưới để vừa đáp ứng 
việc cung ứng điện năng, vừa tăng cường hệ thống điện 
trong thời điểm thiên tai; Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết 
bị thay thế dự phòng để kịp thời xử lý sự cố, nhằm hạn 
chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho ngành Điện; Bố trí 
lực lượng ứng trực để cấp điện trở lại một cách an toàn 
cho người dân trong thời gian sớm nhất. 

Đối với lưới điện hạ áp nông thôn, do chất lượng 
nhiều thiết bị đã xuống cấp nên PC Hòa Bình đã và 
đang tiếp tục tập trung thu xếp nguồn vốn để đầu tư, 
cải tạo sửa chữa hệ thống lưới điện, nhằm đáp ứng được 
các yêu cầu tốt nhất của kỹ thuật vận hành, đảm bảo 
an toàn tối thiểu. Cùng với đó, Công ty cũng đề nghị 
các Điện lực trực thuộc phải thường xuyên cập nhật, 
theo dõi tình hình thiên tai trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, cũng như phối hợp với chính quyền địa 
phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến cho người 
dân về công tác an toàn điện, kịp thời thông báo đến 
khách hàng chủ động trong công tác chuẩn bị ứng phó 
và khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão.

Đặc biệt, để rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện, 
Công ty đã tổ chức các buổi diễn tập an toàn, xử lý nhanh 
sự cố phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Điển 
hình như trong quý II vừa qua, tại thành phố Hòa Bình 
và các huyện Kim Bôi, Cao Phong…, PC Hòa Bình đã tổ 
chức diễn tập thực tế trên lưới điện công tác phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Quản lý trình tự công việc 

đảm bảo an toàn cho con người và thiết bị, cũng như xử 
lý sự cố trên lưới điện và hệ thống viễn thông. Mục đích 
của công tác diễn tập nhằm tiếp tục huấn luyện và nâng 
cao hơn nữa nhận thức cho cán bộ công nhân viên trong 
công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, công 
tác nhận diện, xử lý nhanh các sự cố trên hệ thống điện 
và viễn thông. Sau các buổi diễn tập, Công ty đã tổ chức 
đánh giá kết quả và so sánh thực tế với các mục tiêu đề ra 
để rút kinh nghiệm, cũng như nâng cao khả năng ứng phó 
khi có sự cố do thiên tai xảy ra.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Giám đốc, kiêm 
Trưởng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn PC Hòa Bình chia sẻ: Ngày càng xuất hiện nhiều 
hình thái thời tiết cực đoan như bão, mưa lũ khốc liệt, lốc 
mạnh... Do vậy, sự chuẩn bị ứng phó của PC Hòa Bình là 
hết sức cần thiết. Hàng năm, Công ty đều chủ động kiện 
toàn Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu 
nạn, trong đó phân công nhiệm vụ cho từng thành viên 
và đề ra kế hoạch ứng phó cụ thể. Theo đó, Công ty yêu 
cầu các Điện lực trực thuộc phải đặc biệt quan tâm, củng 
cố và hoàn thiện sớm lưới điện ngay từ đầu năm nhằm 
bảo đảm tính an toàn, chống chịu được trước mưa bão. 
Đặc biệt, PC Hòa Bình yêu cầu các đơn vị thực hiện khắc 
phục hậu quả bão lũ, thiên tai theo phương châm "4 tại 
chỗ" nhằm xử lý, khắc phục kịp thời sự cố do thiên tai 
gây ra với hệ thống lưới điện. Khi thiên tai xảy ra, Ban 
chỉ huy sẽ trực chỉ huy 24/24h để theo dõi, nắm bắt diễn 
biến thiên tai, chỉ huy và điều động kịp thời nhân lực, 
phương tiện, vật tư thiết bị dự phòng trong Công ty để 
khắc phục hậu quả nhanh nhất

Tình huống giả định khi một công nhận bị gãy chân được sơ cứu và đưa đi cấp cứu
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ĐĂNG HƯNG

CÔNG NHÂN NGÀNH ĐIỆN

Nếu được nghe những phút trải lòng của người thợ ngành Điện, đặc biệt là những người làm 
việc, lao động trực tiếp tại các công trình, thực địa khó khăn, hiểm trở, thì chúng ta mới thêm 
hiểu: Đây là nghề không ít những nỗi vất vả, gian truân, thậm chí có cả những hiểm nguy 
luôn rình rập. Ấy thế, mấy ai có thể công tâm, cảm thông với nỗi nhọc nhằn của người công 
nhân đồng phục áo cam này?

Đặc biệt, trong những đợt nắng nóng kéo 
dài hay đại dịch Covid-19 phức tạp vừa 
qua, khi hóa đơn tiền điện tăng cao đột 
biến, mọi “búa rìu” dư luận lại đổ lên 

đầu người thợ điện. Nào là thợ điện làm ăn tắc trách; 
Nào là thợ điện, ngành Điện chỉ muốn tăng giá hay 
trục lợi hóa đơn; Nào là thợ điện, ngành Điện đo công 
tơ thiếu trách nhiệm, phục vụ cửa quyền;… Nói chung, 
chẳng khác nào “trăm dâu đổ đầu tằm”. 

Công tâm mà nói, mọi nghề có yếu tố dịch vụ nào 
cũng vậy, đều như người “làm dâu trăm họ”. Công 
nhân ngành Điện cũng không nằm ngoài điều đó. Chỗ 
tốt, chỗ hay, người ta không mấy khi đề cao, coi trọng. 
Nhưng những thiếu sót, sai lệch, sự cố nào đó, dù nhỏ, 
cũng rất dễ bị quy chụp, đánh giá, bình phẩm thái quá 
chẳng khác nào tờ giấy trắng, nếu bị vấy bẩn, người ta 
chỉ để ý đến vết mực đen trên đó. Những vụ việc về 
hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến đây đó vừa qua có 
thể là những ví dụ. Bởi vậy, thiết nghĩ, nghề có yếu tố 
dịch vụ nào cũng vậy, nếu thiếu mất sự bản lĩnh, ngay 
thẳng và đặc biệt là tình yêu, niềm say mê trong công 
việc thì rất khó có thể đứng vững, khó có thể vượt qua 
những khó khăn, trắc trở hay rủi ro đặc thù mà nghề 
nào cũng nếm trải.

Còn nhớ, những chuyến công tác vùng cao, vùng 
sâu, vùng xa hay vào những ngày nắng nóng đỉnh điểm 
kéo dài, rồi những vụ cháy rừng, lũ quét, giông bão vừa 
qua, chúng tôi không khỏi cảm thông với những nỗi 
vất vả, gian nan của anh chị em công nhân ngành Điện.  

Tại Yên Bái - một công nhân Đội quản lý đường 
dây và trạm Điện lực Thành phố từng chia sẻ: “Trong 
số những ngành nghề gian khó, thì nghề điện của chúng 
tôi vừa vất vả vừa nguy hiểm, nhất là những lúc xảy 

ra sự cố vào thời điểm nắng nóng. Thời điểm này, các 
thiết bị trên lưới bị hỏng hóc nên anh em chúng tôi 
luôn đầu tắt mặt tối, dù giữa trưa nắng nóng cháy thịt, 
cháy da, hay đêm tối khuya khoắt. Thậm chí, cả những 
lúc tan ca, hễ có sự cố mất điện cục bộ, khách hàng 
gọi “đường dây nóng” là anh em chúng tôi lập tức đến 
ngay. Đặc biệt, với những địa bàn trọng điểm như khu 
vực đông dân cư thì cần phải xử lý nhanh, kịp thời và 
đảm bảo không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, 
kinh doanh cũng như sinh hoạt của người dân”.   

Không chỉ có vậy, vào những ngày nghỉ thứ Bảy, 
Chủ Nhật, dù thời tiết mưa bão, nắng gắt, giông lốc 
nhưng thợ điện vẫn phải túc trực, làm việc bình thường. 
Ngày lễ, Tết hay ngày nghỉ, anh chị em luôn phải tuân 
thủ chế độ ca kíp, không có khái niệm thảnh thơi cuối 
tuần, trừ khi ốm đau, bệnh tật, tai nạn,… được nghỉ theo 
nội quy và luật định.

NGHỀ MẤY AI HIỂU VÀ CẢM THÔNG?

Sửa chữa lưới điện trung áp khi có sự cố
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Gian nan đưa điện về vùng sâu

Là nữ giới, nhưng đã chót yêu ngành Điện, chị Chinh, 
một công nhân Công ty Điện lực Bắc Kạn cũng không 
dấu nổi những nỗi niềm buồn vui nghề nghiệp khi được 
hỏi và trải lòng với chúng tôi: “Nhiều lúc thiếu người, 
kể cả việc leo trèo hay trực sự cố giông bão, lũ quét… 
chị em chúng tôi cũng phải làm hết. Trong mùa hè oi 
bức, anh chị em thường xuyên phải chuyển đổi, dồn pha, 
nâng máy biến áp để đảm bảo nhu cầu đột biến do nắng 
nóng kéo dài. Những lúc như vậy, công việc đa phần 
là đột xuất, không nằm trong kế hoạch nên rất vất vả. 
Nghề nào nghiệp đó, yêu nghề thì gắn bó thôi, không 
hối hận. Có lẽ cũng là duyên nghiệp của mỗi người...”.

Có thể nói, ở vùng nào cũng vậy, đồng bằng có nỗi 
khổ của đồng bằng, miền núi hay vùng cao có nỗi gian 
truân của vùng cao, đặc biệt ở những địa bàn hiểm trở 
như rừng rậm, vực sâu,… công nhân điện lực còn đối 
mặt với không ít rủi ro rình rập, nguy hiểm. Các huyện 
vùng cao, phần lớn giao thông không thuận lợi, đường 
hẹp, đèo, dốc. Vì thế, vào lúc thời tiết mưa gió thì 
đường sá lầy lội, khiến cho việc vận chuyển vật tư, thiết 
bị để khắc phục, xử lý sự cố lưới điện nơi đây vô cùng 
khó khăn, nhọc nhằn. Đặc biệt, ở những nơi khí hậu 
khắc nghiệt như miền Trung, người thợ điện còn phải 
phơi mình trên cao dưới cái nắng nóng như đổ lửa, phải 
lặn lội nơi rừng đèo heo hút, lội suối hàng chục cây số 
để thu tiền điện, ghi chỉ số công tơ, hoặc bám trụ trực 
điện nơi đầu sóng ngọn gió ngoài hải đảo…

Khó khăn là vậy, nhưng những người thợ điện chân 
chính, yêu ngành yêu nghề luôn coi đó là những đặc 
thù của mỗi công việc. Với họ, thắp sáng ánh điện 
nơi biên cương, duy trì dòng điện trong sinh hoạt, sản 
xuất,… là sứ mệnh rất đỗi tự hào. Bởi vậy, mỗi chúng ta, 
cần có cái nhìn thiện tâm, để ứng xử, cảm thông với họ, 
động viên chia sẻ cũng là động lực để người thợ điện 
vượt qua gian nan, nhọc nhằn, mang nguồn sáng tới 
mọi gia đình, tới từng địa phương và quan trọng hơn, 
nguồn sáng ấy sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội đất nước ngày càng phồn vinh

Sửa chữa lưới điện mùa nắng nóng
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Xuất phát chủ yếu từ hai thương hiệu lớn 
là: Công ty TNHH Giống gia cầm Minh 
Dư và Công ty TNHH Giống gia cầm 
Cao Khanh, liệu cách làm ăn lớn, phát 

triển sản xuất gà giống theo mô hình công nghiệp hóa 
của Bình Định, ngoài thị trường trong nước có đáp ứng 
được thị trường xuất khẩu sang châu Âu theo Hiệp 
định Thương mại tự do EVFTA vừa có hiệu lực ngày 
1/8 hay không? 

TỪ MỘT QUYẾT TÂM CAO VÀ TẦM NHÌN XA 
VỀ NGHỀ NUÔI GÀ

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê lúa và tôm Tuy Phước 
- cuối nguồn sông Kon, sông Hà Thanh đổ ra biển, ông 
Lê Văn Dư sớm có ước mơ lập nghiệp từ con gà gia 
đình khi còn trên ghế nhà trường. Trưởng thành với sự 
phát triển đổi mới của quê hương, ông đã biến ước mơ 
của mình thành hiện thực. Trên cơ sở trại gà giống gia 
đình, Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư được 
thành lập năm 2006.

Trong bối cảnh tình hình chăn nuôi gia cầm cả nước 
đang phát triển có ảnh hưởng sâu sắc vì dịch bệnh, thì 
tổng đàn gia cầm cả nước trong 4 năm qua vẫn có 
tốc độ tăng trưởng 10,10%, riêng đàn gà tăng trưởng 
11,53%, trong đó gà thịt tăng 12,9%, gà đẻ tăng 6,77%, 
đàn thủy cầm tăng 5,25%. Đến tháng 6/2020, tổng đàn 
gia cầm khoảng 510 triệu con, trong đó đàn gà 410 triệu 
con. Năm 2019, tổng lượng thịt gà có trên 900 ngàn tấn 
chiếm 76,03%. Trứng gia cầm đạt 13,28 tỷ quả, trong đó 
trứng gà chiếm 61,75%.

Phát biểu tại Hội thảo “Nâng cao chất lượng và 
hiệu quả chăn nuôi gia cầm - Lễ hội ẩm thực, quảng bá 

sản phẩm gà”, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức 
Tiến cho biết: “Bình Định có 02 DN đang sở hữu nhiều 
giống gà lông màu chất lượng cao, được tiêu thụ rộng 
rãi trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Hiện tỉnh 
Bình Định đang triển khai nhiều biện pháp nhằm phát 
triển đàn gà thịt trên 100 triệu con, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, xây dựng các nhà máy chế biến thịt gà phục vụ 
thị trường nội địa và xuất khẩu. Định hướng phát triển 
của Bình Định phù hợp với định hướng phát triển của 
Bộ NN&PTNT”.

Hiện nay không chỉ ở Việt Nam, nhu cầu về thịt 
gà trong bữa ăn đang có nhu cầu lớn, bởi thành phần 
thịt gà nhiều nạc và ít mỡ, có hàm lượng protein cao 
và đa dạng. Phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng 
trong lễ nghi cúng giỗ ở Việt Nam cũng như một số 
nước ở châu Á, là thực phẩm tiêu dùng phổ biến nhất 
trên thế giới.

VĂN THUẬN

CÔNG TY TNHH GIỐNG GIA CẦM MINH DƯ:

Không phải ngẫu nhiên mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chọn Bình Định để tổ 
chức Hội thảo: “Nâng cao chất lượng và hiệu quả chăn nuôi gia cầm - Lễ hội ẩm thực, quảng 
bá sản phẩm gà” trong những ngày cuối tháng 7/2020, bởi tại địa phương “Trời văn – Đất 
võ” này đang sáng lên mô hình nuôi gà lông màu, sản xuất gà giống với gần 100 triệu con 
giống/năm.

KHẲNG ĐỊNH NỘI LỰC 
VƯƠN TẦM ĐẾN “ĐẠI LỘ” EVFTA

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường tham dự Hội thảo
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Từ nghiên cứu nắm chắc thị trường trong nước và 
xuất khẩu, căn cứ vào thực trạng địa phương về nguồn 
vốn, thiết bị, mặt bằng và nhân lực…Minh Dư đã chọn 
hướng đi phù hợp để con gà giống của mình lan tỏa 
mạnh vào thị trường cả nước.

Sau 30 năm đầu tư nghiên cứu chọn tạo và thu 
thập những giống gà ta của Việt Nam, đến nay, Công 
ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã có đàn gà giống 
cụ kỵ được lưu giữ ổn định và chọn tạo 3 giống: MD1.
BĐ, MD2.BĐ và MD3.BĐ đã được Bộ NN&PTNT công 
nhận về đơn vị đạt tiêu chuẩn: Tiến bộ kỹ thuật và 
công nghệ mới. Các giống này có đặc điểm: Độ đồng 
đều và sức đề kháng cao, tiêu tốn thức ăn thấp, tỷ lệ 
nuôi sống đạt trên 98%, gà tăng trọng nhanh, ngoại 
hình đẹp, chất lượng thịt thơm ngon..., được người tiêu 
dùng ưa chuộng.

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG NHỜ ỨNG DỤNG 
TIẾN BỘ KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Có được cả 3 yếu tố: “Thiên thời, địa lợi, nhân 
hòa” Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư đã 
mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, ứng dụng 
công nghệ hiện đại trong chăn nuôi, các dây chuyền 
công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi trang trại 
thời đại 4.0 và quan tâm lớn vào vệ sinh môi trường, 
nguồn thực phẩm, công tác đảm bảo phòng chống 
dịch bệnh.

Để phát huy thế mạnh về con giống, hiện nay Công 
ty đã đầu tư 02 trang trại nuôi gà bố mẹ, 02 nhà máy 
ấp trứng với tổng diện tích trên 40 hecta và đang đầu 
tư xây dựng thêm 02 trang trại nuôi gà bố mẹ đến đầu 
năm 2021 đi vào hoạt động với diện tích 90 hecta. Khi 
các trang trại này đi vào hoạt động sẽ nâng tổng số 
lượng gà giống 1 ngày tuổi của Công ty sản xuất hàng 
năm đạt khoảng 121,5 triệu con/năm, trong đó gà giống 
bố mẹ trên 2,7 triệu con/năm và gà giống thương phẩm 
gần 119 triệu con/năm.

Công ty đã ứng dụng công nghệ cao, hiện đại và tự 
động hóa vào chăn nuôi như: Hệ thống ăn, uống, kiểm 
soát khí hậu chuồng nuôi, chiếu sáng và hệ thống phun 
thuốc sát trùng hoàn toàn tự động.

Ngoài ra, Công ty đã đầu tư nhà máy ấp nở hiện đại 
nhất châu Á, là một trong 8 nhà máy ấp hiện đại nhất 
thế giới, ứng dụng công nghệ 4.0, tự động hóa vào sản 
xuất theo đánh giá của Công ty cung cấp thiết bị máy 
ấp nở Petersime. Nhà máy ấp trang bị đồng bộ máy ấp, 
máy nở, hệ thống kiểm soát khí hậu thế hệ mới nhất 
của Bỉ. Toàn bộ hệ thống thiết bị trong nhà máy ấp đều 

được kết nối với hệ thống điều khiển trung tâm và được 
điều khiển từ xa bằng smartphone. 

Điều đáng ghi nhận là hàng năm, Công ty đã mời 
các chuyên gia giỏi trong và ngoài nước đến nghiên 
cứu, đào tạo, nhằm nâng cao năng lực quản lý điều 
hành và kiến thức kỹ thuật cho cán bộ nhân viên trong 
Công ty.

TẦM NHÌN MỚI ĐẦY TRIỂN VỌNG

Đến nay, Công ty Minh Dư đã có tổng đàn gà giống 
680.000 con, dẫn đầu cả nước về lượng và chất, trong 
đó có 5.000 con gà cụ kỵ, 50.000 con gà ông bà và 
625.000 con gà bố mẹ. Đàn gà giống trên đã được nhiều 
chuyên gia, các công ty đánh giá cao, được nhiều tập 
đoàn lớn trên thế giới về sản xuất gà giống như Sacso 
(Pháp), Bel gà (Bỉ) đề nghị hợp tác xây dựng các trang 
trại giống ông bà liên doanh tại Bình Định để sản xuất 
gà giống bố mẹ cung cấp cho thị trường trong nước và 
thế giới.

Mỗi năm, Công ty Minh Dư sản xuất 50 triệu con gà 
giống thương phẩm. Tiêu thụ trong nước 95% và xuất 
khẩu 5%. Trong thời gian tới, Công ty sẽ cung cấp gà 
giống bố mẹ sang một số thị trường châu Âu và châu 
Á. Ngoài ra, Công ty sẽ đầu tư nhà máy giết mổ và chế 
biến thịt gà để cung cấp cho thị trường.

Hướng đến EVFTA - Hiệp định Thương mại tự do 
Việt Nam - EU có hiệu lực từ 01/8/2020, với mức thuế 
nhập khẩu 0%, ngành chăn nuôi gia cầm nước ta, trong 
đó có các cơ sở như Công ty Minh Dư - Bình Định có 
quyền và có đủ điều kiện hướng tới xuất khẩu sản phẩm 
gà giống, thịt gà và trứng vào 27 nước châu Âu với sự 
tiếp tục đầu tư vươn lên từ nội lực và tạo điều kiện tốt 
nhất của Nhà nước

Công ty TNHH Giống gia cầm Minh Dư ký kết hợp đồng 
cung ứng sản phẩm tại Hội thảo cho các đối tác trong nước 
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VƯỢT KHÓ, TẠO BƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG VÀ ẤN TƯỢNG

Trong nhiệm kỳ qua (2015-2019), dưới sự lãnh đạo 
của Đảng bộ, Công ty Xăng dầu Bình Định đã khắc 
phục được những khó khăn chung của thị trường nhiên 
liệu quốc tế và trong nước, triển khai các hoạt động 
kinh doanh, chấp hành nghiêm túc các quy định của 
Nhà nước, của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, đảm bảo 
nguồn nhập, đáp ứng hơn 50% nhu cầu xăng dầu cho 
tiêu dùng trên phạm vi tỉnh Bình Định, riêng khu vực 
Tây Nguyên đã cung ứng 80-90% cho tỉnh Gia Lai và 
Kon Tum..., góp phần quan trọng vào tiến trình phát 
triển, hội nhập kinh tế trong thời kỳ công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa ở thị trường được giao.

Cụ thể, đã nhập 1.950.392 m3 xăng dầu các loại, tăng 
3,2% so với nhiệm kỳ trước, với tổng số 486 chuyến tàu, 
đảm bảo an toàn tuyệt đối từng chuyến tàu cập cảng. 
Tổng xuất xăng dầu các loại là 1.940.207 m3 xăng dầu 
các loại, trong đó xuất bán trực tiếp 754.344 m3, tăng 
19% so với nhiệm kỳ trước, năm cuối nhiệm kỳ tăng 
13% so với năm đầu của nhiệm kỳ. Tổng doanh thu 
trong nhiệm kỳ (2015-2019) đạt 9.586 tỷ đồng, bình quân 
1.917 tỷ đồng/năm, trong 3 năm cuối của nhiệm kỳ 
doanh thu tăng bình quân 18%/năm. Lợi nhuận trong 5 
năm (2015-2019) là 242 tỷ đồng, bình quân 48 tỷ đồng/
năm, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân hàng 
năm là 48%, luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch Tập 
đoàn giao. Công ty Xăng dầu Bình Định là một trong 
những đơn vị trong Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam liên 
tục kinh doanh có hiệu quả, quản lý tốt nguồn vốn.

Tổng nộp ngân sách trong 5 năm là 1.854 tỷ đồng, 
bình quân 371 tỷ đồng/năm, luôn hoàn thành và hoàn 
thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Đây là 

một cố gắng vượt trội, là điểm nhấn tích cực, khẳng 
định vai trò, vị trí chủ đạo của Công ty trong hoạt động 
kinh doanh xăng dầu tại địa phương. 

Công ty Xăng dầu Bình Định không ngừng đầu tư 
cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh 
bảo đảm an toàn và tăng năng suất lao động. Đã thực 
hiện tổng giá trị cho đầu tư xây dựng cơ bản, đổi mới 
công nghệ và quản lý trong nhiệm kỳ qua là 140 tỷ 
đồng, bình quân 28 tỷ đồng/năm. Công ty đã đảm bảo 
việc làm ổn định cho 100% lao động với mức thu nhập 
không ngừng tăng. Đây là một cố gắng lớn, thể hiện sự 
tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ 
Đảng và sự điều hành của lãnh đạo Công ty. Đồng thời, 
làm tốt công tác an sinh xã hội với tổng giá trị thực hiện 
trong nhiệm kỳ là hơn 5 tỷ đồng, trong đó đã nhận hỗ 
trợ xây nhà tình nghĩa cho 38 hộ gia đình chính sách, 
có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn trên 
địa bàn tỉnh...

Triển khai các hoạt động kinh doanh, cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Bình Định và 
khu vực Tây Nguyên, Công ty Xăng dầu Bình Định dưới sự quản lý trực tiếp của Tập đoàn 
Xăng dầu Việt Nam đã luôn phấn đấu hoàn thành toàn diện, xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm 
qua: Đạt hiệu quả cao trong kinh doanh, phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, bảo đảm môi 
trường, an toàn..., đóng góp tích cực vào chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

THUẬN TƯỚNG

TẠO SỨC BẬT MỚI TỪ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ 
LẦN THỨ XVI NHIỆM KỲ 2020-2025

ĐẢNG BỘ CÔNG TY XĂNG DẦU BÌNH ĐỊNH:

Ông Bùi Chánh Khiêm - Bí thư Đảng ủy, Quyền Chủ tịch 
kiêm Giám đốc Công ty Xăng dầu Bình Định



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG26 27

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

BÀI HỌC TỪ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

Những thành quả đó được trình trước Đại hội Đảng 
bộ XVI Công ty Xăng dầu Bình Định tháng 3/2020 vừa 
qua như một nguồn cỗ vũ lớn lao cho từng đảng viên. 
Niềm tự hào và niềm tin như được nhân lên để toàn 
Đảng bộ bước vào nhiệm kỳ mới. Thành tích luôn gắn 
liền với trách nhiệm và sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên. 
Công tác cán bộ lại là nội hàm quan trọng trong công 
tác xây dựng Đảng. 

Trong nhiệm kỳ, Công ty đã cử 01 cán bộ học lớp 
cao cấp lý luận chính trị, 17 đảng viên học lớp Trung 
cấp lý luận chính trị; có 30 đồng chí được xét hồ sơ 
và trao giấy xác nhận tương đương trình độ sơ cấp lý 
luận chính trị, đồng thời đã cử 35  người học lớp bồi 
dưỡng đảng viên mới, cử 47 quần chúng ưu tú học lớp 
bồi dưỡng nhận thức về Đảng... Ngoài ra còn cử 21 lượt 
cán bộ, đảng viên tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ 
công tác Đảng khác. Trong nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ 
phát triển được 31 đảng viên mới, đạt 4,7% so với tổng 
số đảng viên từ đầu năm. Con số đó thể hiện được tính 
chặt chẽ, nghiêm túc trong xây dựng, lựa chọn đội ngũ 
đảng viên trẻ cho tổ chức đảng, đạt đúng tiêu chí “vừa 
hồng vừa chuyên”.

Đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức đảng và 
đảng viên trong 5 năm qua, Đảng bộ Công ty Xăng dầu 
Bình Định giữ vững danh hiệu “hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ” 5 năm liền, giữ được vai trò hạt nhân chính 
trị, lãnh đạo toàn diện các hoạt động của đơn vị. Tập 
thể lãnh đạo đoàn kết, nhất trí, có bản lĩnh vững vàng, 
phát huy sức mạnh tập thể. 100% chi bộ trực thuộc 
được Đảng ủy Công ty xếp loại hoàn thành tốt nhiệm 
vụ, trong đó số chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 
đạt từ 10 đến 20%. 100% đảng viên được công nhận 
hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có từ 15 -20% đảng 
viên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

NGHỊ QUYẾT XVI - MỞ HƯỚNG VÀO TƯƠNG LAI 

Đại hội Đảng bộ XVI Công ty Xăng dầu Bình Định 
nhận định một cách sâu sắc rằng giai đoạn 5 năm tới 
(2020 - 2025), ngành Xăng dầu Việt Nam nói chung và 
Công ty Xăng dầu Bình Định còn phải nỗ lực tạo đột 
phá mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mở hướng 
tiến về tương lai phía trước, thể hiện trong các chỉ tiêu 
quan trọng: Phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch 
Tập đoàn giao hàng năm, với sản lượng xăng dầu bán 
ra hàng năm tăng từ 3-5%. Sản lượng và doanh thu các 
sản phẩm ngoài xăng dầu từ 7-10%/năm. Tăng xuất bán 
trực tiếp qua phương thức bán lẻ hàng năm từ 5-7%.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác đầu tư cơ sở vật chất 
kỹ thuật, đảm bảo tiến độ, an toàn và hiệu quả, trong 
đó ưu tiên đầu tư chiều sâu các cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu hiện có, phấn đấu phát triển mới và đưa vào hoạt 
động kinh doanh thêm 10 cửa hàng xăng dầu/nhiệm 
kỳ. Nâng cao năng suất lao động, đảm bảo đủ việc làm 
cho CNVC, tăng từ 7 đến 10% thu nhập hàng năm cho 
người lao động. Đảm bảo an toàn phòng chống cháy 
nổ, an toàn hàng hóa, tài sản, con người, thực hiện tốt 
công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, 
an toàn cơ quan, đơn vị.

Nhìn về tương lai phía trước, Đảng bộ Công ty 
Xăng dầu Bình Định trong 5 năm tới sẽ phải vượt qua 
nhiều khó khăn, thách thức. Những chỉ tiêu đề ra trong 
Nghị quyết XVI vừa là nhiệm vụ vẻ vang vừa là mệnh 
lệnh cho mỗi đảng viên thể hiện sức chiến đấu của 
mình. Truyền thống là hành trang, ý thức trách nhiệm 
là vũ khí, thành công của Đại hội là tiếng kèn xung trận 
để Đảng bộ phát huy cao tính chiến đấu của Đảng, tinh 
thần tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết tâm 
đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, 
nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025

BCH Đảng ủy Công ty Xăng dầu Bình Định ra mắt tại Đại hội XVICông đoàn Công ty Xăng dầu Bình Định nhận cờ thi đua 
của Công đoàn Bộ Công Thương
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Phố xá tấp nập, náo nức lòng người, với ánh 
sáng, cờ, hoa quyện vào ngày hội lớn. Trong 
dịp này, một điểm nhấn mới về khu vui chơi 
giải trí trẻ em kết hợp điện ảnh, điện máy 

xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố Quy Nhơn: 
Chuẩn bị khai trương Rạp chiếu bóng 31/3 - Trung tâm 
Cinema QK.

ƯỚC MƠ LOẠI HÌNH NGHỆ THUẬT THỨ 7

Tiếp chúng tôi ngay chân công trường thi công dự 
án đang vào giai đoạn hoàn thiện tại số 312, đường Phan 
Bội Châu, thành phố Quy Nhơn, ông Hàng Văn Nghĩa 
- Giám đốc Công ty kinh doanh về ngành hàng điện tử, 
điện máy, thiết bị âm thanh… tại Quy Nhơn chia sẻ thật 
chân tình: “Mình xuất thân từ Huỳnh Giản - Gò Bồi, 
thuộc huyện Tuy Phước, quê ngoại của thi sĩ Xuân Diệu. 
Từ hồi còn học trường làng, không biết mình đã ngấm 
những vần thơ lãng mạn của thi sĩ Xuân Diệu tự bao giờ 
nên mình rất yêu thích các loại hình nghệ thuật, mà mê 
nhất là điện ảnh - loại hình nghệ thuật thứ 7. Lên cấp II 
rồi xuống Quy Nhơn, không biết bao lần mình trốn học 
để đi xem phim. Ước mơ về một rạp chiếu phim tương 
lai do mình đầu tư để phục vụ rộng rãi các đối tượng 
trong xã hội, nhất là trẻ em đã hình thành từ những ngày 
còn ngồi trên ghế nhà trường”.

Thế nhưng, đời không như là mơ! Cơ chế thị trường 
đã đưa ông Hàng Văn Nghĩa vào con đường kinh 
doanh những mặt hàng như ti vi, tủ lạnh, máy giặt, bếp 
điện, loa, amply điện máy, điện tử, thiết bị âm thanh… 
từ sau ngày đất nước còn bao cấp.  Khi thị trường mở 
cửa, hàng nhập ngoại phong phú ùa về cũng là lúc các 
cửa hàng điện máy Quốc Khánh phát triển mạnh: Từ 
một cửa hàng tại 50 Lê Hồng Phong, đến 268 và 277 Lê 
Hồng Phong, tiếp tục phát triển cửa hàng Ngã 3 Phú 
Tài, rồi tại ngã 4 Tuy Phước… Doanh thu cả năm thấp 
nhất cũng đến 120 tỷ đồng, giai đoạn khó khăn do dịch 
Covid 19 cũng đạt trên 65 tỷ…

Dòng xoáy thị trường tiếp tục cuốn ông Hàng Văn 
Nghĩa vào con đường kinh doanh điện máy. Nhưng 
điều kỳ lạ là ước mơ về ngành điện ảnh luôn đau đáu 
trong ông như một món nợ của tuổi trẻ, ngọn lửa đam 
mê cứ âm âm ỉ, âm ỉ để chờ có dịp bùng lên. 

ĐIỆN ẢNH PHÁ THẾ “ĐỘC CANH” ĐIỆN MÁY

Cuối năm 2017, được sự khuyến khích của UBND 
Tỉnh và Lãnh đạo sở Văn hóa Thể thao Bình Định, 
Quốc Khánh được tín nhiệm cho tổ chức lại hoạt động 
kinh doanh cơ sở Rạp Chiếu bóng 31/3 - tòa nhà này 
vốn là khách sạn - nhà hàng điện ảnh và rạp chiếu phim 
đã xuống cấp trầm trọng. Cơ hội đến với đủ các yếu tố 
“thiên thời - địa lợi - nhân hòa”, ông Hàng Văn Nghĩa 
bàn với cổ đông Công ty và quyết định đầu tư phát 
triển điện ảnh địa phương, đến với ngành “nghệ thuật 
thứ 7”, phá thế “độc canh” hàng điện máy lâu nay. Đó 
là lý do sự xuất hiện của Trung tâm Cinema, khu vui 
chơi giải trí trẻ em và kết hợp siêu thị điện máy, thiết 

Dự án Tổ chức lại hoạt động cơ sở Rạp Chiếu bóng 31/3- 
Cinema QK

Tháng 9 về, cả nước tưng bừng hân hoan trong không khí chào đón 75 năm ngày Quốc 
khánh 2/9 nước ta. Thành phố biển Quy Nhơn xinh đẹp cũng khoác trên mình chiếc áo mới 
lấp lánh tự hào với danh hiệu “Thành phố Du lịch sạch Asean 2020-2022”.

VĂN THUẬN

ĐIỂM NHẤN VĂN HÓA ĐỘC ĐÁO TẠI 
TRUNG TÂM THÀNH PHỐ QUY NHƠN

KHAI TRƯƠNG RẠP 31/3 - CINEMA QK:
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bị âm thanh Quốc Khánh tại trung tâm thành phố Quy 
Nhơn sau gần 2 năm thi công.

Dự định nguồn vốn ban đầu cho dự án là 30 tỷ, 
nhưng hiện nay đến giai đoạn cuối đã phát sinh lên trên 
40 tỷ đồng, chưa kể chi phí lắp đặt thiết bị hệ thống 
máy chiếu công nghệ Hàn Quốc đang khẩn trương hoàn 
thiện. Dẫn chúng tôi tham quan toàn bộ công trình mới 
thấy cơ ngơi đồ sộ này “đáng đồng tiền bát gạo” biết 
chừng  nào! Không chỉ là quy mô hoành tráng mà từng 
chi tiết góc cạnh sắc nét của kiến trúc, từ màu sắc đến 
ánh sáng trang trí hiện đại, các khu chức năng được bố trí 
sắp đặt hài hòa phù hợp với công năng. Điều đó thể hiện 
cái tâm, cái tầm và phong cách cá tính của nhà đầu tư.

Với 4 cụm Rạp cách biệt theo phong cách thiết kế 
kiến trúc cá tính, gồm 380 ghế ngồi đơn và đôi, ấn tượng 
nhất là phòng chiếu và phòng chờ vip thuận tiện phục vụ 
các tiện ích cho khán giả khi xem phim. Riêng tầng 3 là 
khu vui chơi cho trẻ em với đầy đủ các loại hình giải trí, 
thể dục thể thao, thám hiểm, leo núi, bé tập kỹ năng, trò 
chơi điện tử lành mạnh và hấp dẫn. Chúng tôi ngỡ ngàng 
với không gian tầng 4 bởi quang cảnh toàn thành phố 
đang rộng mở trong tầm mắt, tự hào được ngắm tượng 
vua Quang Trung- vị anh hùng áo vải của đất võ Tây 
Sơn, nơi đây được bố trí phục vụ coffee, điểm tâm giải 
khát với không gian thưởng thức nhạc giao hưởng, thính 
phòng đẳng cấp…, phối hợp không gian lãng mạn sống 
ảo của tuổi trẻ và tạo thêm điểm nhấn phục vụ khách du 
lịch của Thành phố biển Bình Định.

Trở lại khu kinh doanh điện máy, thiết bị điện ảnh, 
âm thanh… được ưu tiên đặt ở tầng 1, mới thấy sự bố trí 
hợp lý của toàn khu vực: Khách tham quan có thể mua 
sắm hàng điện máy như một siêu thị, lên thang máy để 
xem phim thư giãn, trẻ em được vui chơi giải trí ở khu 
riêng biệt, trong lúc chờ đợi phụ huynh dùng điểm tâm, 
giải khát, hoặc tham gia các hội thảo, gặp gỡ diễn viên.

Ấn tượng ban đầu về thành quả đầu tư của Rạp 31/3 
- Cinema QK chắc chắn sẽ tạo thêm một cảm nhận 
mới trong lòng du khách về với Quy Nhơn hôm nay. 
Từ đây, người dân thành phố không chỉ tự hào về một 
không gian sinh hoạt văn hóa đẹp, một khu vui chơi giải 
trí mầm non liên hoàn rộng lớn hài hòa giữa trung tâm 
thành phố, mà còn tạo cho những “tín đồ” của nghệ 
thuật thứ 7 có dịp thưởng thức biểu diễn nghệ thuật địa 
phương mang nét hiện đại, đầy đủ tiện nghi hơn, mở 
rộng và sâu sắc hơn tầm nhìn về văn hóa điện ảnh.

NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG BỀN VỮNG CHO 
TƯƠNG LAI

Trao đổi với chúng tôi về những dự định trong 
tương lai, ông Hàng Văn Nghĩa tâm đắc và háo hức với 

dự định của mình: “Tất cả các hoạt động kinh doanh 
trong khu liên hợp này đều phục vụ chính cho hoạt 
động điện ảnh, góp phần làm sôi nổi, đa dạng hoạt 
động văn hóa của thành phố. Mình mong muốn có sự 
liên kết chặt chẽ hơn nữa giữa Trung tâm Phát hành 
phim và Chiếu bóng với nhà đầu tư Quốc Khánh, dưới 
sự chỉ đạo thống nhất về chuyên môn của Sở Văn hóa 
-TDTT Bình Định, tạo điều kiện tổ chức nhiều sự kiện 
văn hóa như: Liên hoan phim, mời các  diễn viên, nghệ 
sĩ điện ảnh nổi tiếng trong nước về với người hâm mộ 
thành phố Quy Nhơn thông qua các cuộc hội thảo, gặp 
gỡ giao lưu. Mặt khác, để khán giả thưởng thức được 
nhiều  nguồn phim hay, hấp dẫn trong nước và thế giới 
cần mở rộng liên kết với các hãng phim lớn trong và 
ngoài nước…

Siết chặt tay Hàng Văn Nghĩa, tôi cảm nhận được 
từ ánh mắt tràn đầy hy vọng của ông như gửi gắm một 
niềm tin tương lai về sự quan tâm tạo điều kiện lâu dài 
của chính quyền địa phương và của ngành điện ảnh để 
Rạp chiếu 31/3- Cinema QK được thăng hoa phát triển 
hoạt động kinh doanh bền vững, hiệu quả

Trong phòng chiếu phim tại Rạp 31/3- Cinema QK

Khu vui chơi trẻ em trong quần thể dự án Rạp 31/3 Cinema QK
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Triển khai kế hoạch sản xuất năm 2020 trong điều kiện khó khăn chung về đại dịch 
Covid-19, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn – miền Trung tại Quy Nhơn đã bằng mọi 
giải pháp tối ưu trong quản lý, kỹ thuật và mở rộng thị trường… để chủ động vượt khó, 
hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế theo kế hoạch một cách ngoạn mục. Theo đánh giá của 
UBND tỉnh Bình Định, Chi nhánh là một trong những đơn vị đạt chỉ tiêu nộp ngân sách 
6 tháng đầu năm cao nhất toàn tỉnh.

HUY BĂNG

GIỮ VỮNG NGỌN CỜ ĐẦU PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT 
GẮN VỚI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

BIA SÀI GÒN - MIỀN TRUNG TẠI QUY NHƠN:

PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TỪ NỀN MÓNG 
CƠ BẢN

Bước vào năm 2020, từ công suất 5 triệu lít bia/năm 
ban đầu thành lập Nhà máy Bia Quy Nhơn, dấu ấn tuổi 
25 của Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung 
tại Quy Nhơn gắn với sản lượng tăng gấp 12 lần: 59,3 
triệu lít/năm, nộp ngân sách nhà nước 315 tỷ đồng. Thị 
trường được mở rộng với hàng trăm đại lý, không chỉ 
các tỉnh duyên hải miền Trung mà còn vươn lên đáp 
ứng “gu” ưa thích của các tỉnh Tây Nguyên.

Đạt được tốc độ phát triển như vậy, Chi nhánh đã 
nỗ lực toàn diện: Từ tháng 12/2008, HĐQT Công ty 
quyết định đầu tư, nâng công suất Nhà máy lên 50 triệu 
lít/năm. Chi nhánh đã áp dụng Hệ thống quản lý chất 
lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; Hệ thống quản 
lý an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2005;  
Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 
14001:2015. Với sự đầu tư chiều sâu và đồng bộ, sản 
phẩm của Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền 
Trung tại Quy Nhơn ngày càng đa dạng hóa, đảm bảo 
chất lượng, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các chỉ 
tiêu sản xuất kinh doanh cũng như tài chính đều đạt và 
vượt mức kế hoạch. Tính từ năm 2016, sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ của Công ty đạt 65,88 triệu lít, trong 
đó, bia Sài Gòn trên 30 triệu lít; bia tươi, Lowen, “Qui 
Nhơn” đạt trên 31 triệu lít; bia hơi và các sản phẩm đồ 
uống khác đạt 4 triệu lít… tổng doanh thu đạt 609 tỷ 
đồng, lợi nhuận 55,26 tỷ đạt 162,53% so với kế hoạch đề 
ra, đóng góp ngân sách nhà nước 255 tỷ đồng và là một 
trong Top 100 “Thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nổi 

tiếng tại Việt Nam năm 2016”. Năm 2018, sản lượng sản 
xuất và tiêu thụ đạt 60,88 triệu lít. Trong khó khăn của 
năm 2019, Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền 
Trung tại Quy Nhơn vẫn đạt sản lượng 59,3 triệu lít bia/
năm, nộp ngân sách nhà nước 315 tỷ đồng, chỉ xếp sau 
Công ty Xăng dầu Bình Định trên địa bàn tỉnh.

MỆNH LỆNH VÀ TRÁCH NHIỆM CAO CẢ: 
BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG!

Quán triệt được tinh thần đó, Lãnh đạo Chi nhánh 
đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ môi trường và 
được sự hưởng ứng tự giác của toàn thể người lao động. 
Ai đã từng đến thăm Nhà máy mới thấy được công sức 

Ông Nguyễn Hoàng Long (phải) - Giám đốc Chi nhánh Công 
ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn nhận cờ thi đua 
xuất sắc
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của CBCNV ở đây, ngoài khu vực dây chuyền sản xuất 
hiện đại, cảnh quan môi trường toàn nhà máy được 
chăm chút một cách bài bản: Từ thảm cỏ, bồn hoa và 
cây cảnh, hệ thống chiếu sáng được bố trí hài hòa, xanh 
mát tầm mắt nổi bật trong toàn KCN Phú Tài.

Nhằm kiểm soát, giảm thiểu các hoạt động phát 
sinh chất thải gây ô nhiễm môi trường, trong quá trình 
sản xuất bia, Nhà máy đầu tư dây chuyền khép kín, 
hiện đại; Thường xuyên phun nước mặt bằng, khuôn 
viên Nhà máy, khu vực nhập, xuất nguyên liệu và sản 
phẩm; Kiên cố hóa hệ thống giao thông; Vệ sinh công 
nghiệp nhà xưởng; Thực hiện chặt chẽ các nội quy về 
sử dụng máy móc đúng công suất và trang bị thiết bị 
bảo hộ lao động, chống ồn cho công nhân, nội quy 
Phòng chống cháy nổ… Nguồn nước thải từ dây chuyền 
sản xuất được xử lý và đưa vào hệ thống thu gom nước 
thải của KCN Phú Tài.

Nhờ duy trì tốt công tác bảo vệ môi trường, nên 
Chi nhánh đã giữ vững lá cờ đầu tiêu biểu về phát triển 
sản xuất gắn với bảo vệ môi trường tại KCN Phú Tài và 
các KKT toàn tỉnh.  

MÃI XỨNG ĐÁNG VỚI TRUYỀN THỐNG

Từ những đóng góp tích cực cho công cuộc phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương cũng như sự nỗ lực, 
cố gắng trong công tác bảo vệ môi trường, Chi nhánh 
đã được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba 

(năm 2001); Huân chương Lao động hạng Nhì (2004); 
Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ (các năm 1999, 
2000, 2003); Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt 
Nam công nhận là Doanh nghiệp đạt tiêu chí Chương 
trình "Vì Môi trường Xanh Quốc gia" năm 2014; UBND 
tỉnh Bình Định trao tặng danh hiệu Doanh nghiệp Xanh, 
liên tục các năm từ 2013 - 2016. Đặc biệt, tháng 5/2017, 
được Bộ Tài nguyên & Môi trường trao Giải thưởng 
''Môi trường Việt Nam giai đoạn 2014 - 2016”.

Lá cờ đầu về phát triển sản xuất gắn với bảo vệ 
môi trường được CBCNV Chi nhánh Công ty CP Bia 
Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn tiếp tục phấn đấu 
giữ vững đến tuổi 25 sung mãn hôm nay và có cơ sở để 
phát triển bền vững trong tương lai

Một góc Chi nhánh Công ty CP Bia Sài Gòn - miền Trung tại Quy Nhơn

Hệ thống xử lý nước thải của Công ty
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Ngày 05/8/2020, tại Hà Nội, 
Thứ trưởng Bộ Công Thương 
Hoàng Quốc Vượng đã làm việc 
với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và 
trực tuyến tới 5 Tổng công ty Điện 
lực, cùng 4 Công ty Điện lực (Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Đắk Lắk, Đắk 
Nông) - những địa bàn đang phát 
triển mạnh điện mặt trời mái nhà 
(ĐMTMN).

Báo cáo của EVN nêu rõ, vướng 
mắc lớn nhất hiện nay là định nghĩa 
về công trình xây dựng và cơ sở để 
xác định loại hình ĐMTMN. Hiện có 
rất nhiều dự án ĐMT gần 01 MWp 
thực hiện theo mô hình trang trại 
nông nghiệp, chưa có hướng dẫn cụ 

thể của cơ quan chức năng để xác 
định có phải là ĐMTMN hay không, 
trong khi các quy định để xác định 
thế nào là mái nhà chưa cụ thể, gây 
khó khăn cho việc xác định giá mua 
bán điện theo QD 13/2020/QĐ-TTg.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ 
trưởng Bộ Công Thương Hoàng 
Quốc Vượng cho biết sẽ giao các 
cơ quan chức năng rà soát những 
khó khăn, vướng mắc, sớm có văn 
bản hướng dẫn để EVN và các 
đơn vị trực thuộc triển khai Quyết 
định số 13/2020/QĐ-TTg, cũng như 
Thông tư số 18/2020/TT-BCT của 
Bộ Công Thương. Đồng thời thống 
nhất, với những dự án ĐMTMN 

mới, chỉ thỏa thuận đấu nối với các 
hệ thống ở những khu vực có khả 
năng giải tỏa công suất. Với những 
dự án đã triển khai và không trái 
với Quyết định số 13 của Thủ tướng 
Chính phủ thì tạo điều kiện cho các 
nhà đầu tư triển khai

LINH PHƯƠNG

Cùng với các chương trình hỗ 
trợ khuyến công, 6 tháng đầu năm 
2020, Trung tâm Khuyến công và 
Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh 
Hóa đã thực hiện giải ngân xong 
kinh phí còn thiếu của 10 dự án 
tiết kiệm năng lượng (TKNL) thực 
hiện trong năm 2019. Đồng thời, 
hoàn thiện công tác đấu thầu và 
hiện đang phối hợp với các đơn vị, 
UBND các huyện triển khai đồng 

loạt 8 dự án TKNL, trong đó tập 
trung vào thực hiện các dự án về 
xây dựng hệ thống điện chiếu sáng 
bằng đèn LED tiết kiệm điện; xây 
dựng hệ thống điện chiếu sáng sử 
dụng năng lượng mặt trời kết hợp 
nối lưới. 

Đặc biệt, các chương trình tiết 
kiệm năng lượng (TKNL) đã nhận 
được sự quan tâm của UBND tỉnh, 
sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực 

của các tổ chức, cơ quan, doanh 
nghiệp và người dân trong tỉnh, nên 
các dự án đạt hiệu quả, sức lan tỏa 
cao. Thông qua công tác hỗ trợ kinh 
phí, tỉnh đã xây dựng được các mô 
hình TKNL, từ đó nâng cao nhận 
thức quần chúng nhân dân và các 
doanh nghiệp chuyển từ nhận thức 
thành hành động trong việc sử dụng 
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

MH

Trong 3 năm qua, Công ty Cổ 
phần Quốc tế Sơn Hà đã triển 
khai nhiều giải pháp tiết kiệm năng 
lượng trong sản xuất, như: Lắp máy 
biến tần cho MNK 75 kW; lắp đặt 
điều khiển tập trung cho hệ thống 
máy nén khí để vận hành tối ưu, 
lắp hệ thống tấm cooling-pad cho 
nhà xưởng… Nhờ vậy, đã tiết kiệm 
được 426.471 kWh, tương đương 
với số tiền tiết kiệm được là 0,77 

tỷ đồng và tương đương với lượng 
CO2 giảm phát thải là 245,818 tấn.

Bên cạnh đó, Sơn Hà còn chú 
trọng giải pháp tận dụng ánh sáng tự 
nhiên từ các cửa ra vào, tường bao 
xung quanh nhà xưởng có sử dụng 
các tấm tận dụng sáng. Tại nhà máy 
nhôm, Công ty thiết kế và lắp đặt 
kết cấu khung vòm chịu lực với trình 
độ kỹ thuật và mỹ quan cao, có tận 
dụng rất tốt chiếu sáng tự nhiên từ 

kết cấu mái để làm mát không khí 
bên trong, làm giảm lượng bụi công 
nghiệp trong xưởng, tạo môi trường 
làm việc trong lành và hiệu quả…

Kế hoạch mà Sơn Hà đặt ra 
trong 5 năm tiếp theo là phải tiết 
kiệm được 710.785 kWh, tương 
đương với giảm phát thải 409,66 tấn 
CO2 và tương đương với số tiền tiết 
kiệm được 1,3 tỷ đồng

MAI HƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

CÁC CHƯƠNG TRÌNH TKNL Ở THANH HÓA ĐÃ THU HÚT 
ĐÔNG ĐẢO NGƯỜI DÂN THAM GIA

CÔNG TY SƠN HÀ TIẾT KIỆM ĐIỆN NHỜ GIẢM PHÁT THẢI NHÀ KÍNH

Ông Hoàng Quốc Vượng - Thứ trưởng Bộ 
Công Thương phát biểu tại cuộc họp
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Thời gian qua, Đồng Nai đã đặt ra nhiều chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện, hướng tới 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

PHƯƠNG LÊ

CHUNG TAY BẢO VỆ AN NINH NĂNG LƯỢNG
ĐỒNG NAI:

Theo đánh giá của Sở Công Thương, những 
năm qua, chương trình tiết kiệm điện ở 
Đồng Nai đã có chuyển biến tích cực, 
nhiều mô hình, chương trình được triển 

khai hiệu quả. Có thể kể đến các chương trình như: 
Xanh hóa trong sản xuất công nghiệp; ứng dụng khoa 
học - công nghệ nhằm tiết kiệm điện trong sản xuất 
nông nghiệp; tiết kiệm điện trong các đơn vị sự nghiệp 
hành chính; hưởng ứng Giờ Trái đất… 

Theo thống kê, Đồng Nai là một trong những tỉnh 
có sản lượng điện tiêu thụ lớn của cả nước, chiếm 
khoảng 6%, trong đó 75% sản lượng điện phục vụ nhu 
cầu sản xuất công nghiệp và xây dựng. Do đó, bài toán 
tiết kiệm năng lượng được đặt ra vô cùng cấp thiết. 
Hiệu quả từ thực hiện tiết kiệm điện tại Đồng Nai có ý 
nghĩa lớn đối với công tác đảm bảo an ninh năng lượng 
và áp lực đầu tư đường dây, trạm biến áp ngành điện. 

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành kế 
hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 
7/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết 
kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025. Theo 
đó, các cơ quan, đơn vị hành chính được giao yêu cầu 
tiết kiệm tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ hằng 
năm. Các tổ chức, cá nhân quản lý vận hành hệ thống 
chiếu sáng công cộng, chiếu sáng đô thị, chiếu sáng 
quảng cáo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 20% điện 
năng tiêu thụ. 

Các dự án năng lượng sạch, năng lượng tái tạo trên 
địa bàn tỉnh cũng đang được Đồng Nai tập trung đầu 
tư. Điển hình có thể kể đến các lĩnh vực như điện mặt 
trời, điện từ rác, thuỷ điện… giúp tăng cường nguồn 
cung điện tại chỗ, kịp thời ứng phó với tình trạng thiếu 
điện cục bộ có thể xảy ra… 

Đặc biệt, trong thời gian qua, việc lắp điện mặt trời 
trên mái nhà xưởng đang được nhiều DN, cơ sở sản 
xuất ở Đồng Nai thực hiện. Ngày 16/7, Tổng công ty 
Sonadezi tuyên bố hợp tác với Nami Solar để lắp đặt 
các hệ thống điện mặt trời. Cả hai kỳ vọng sẽ tạo ra 

khoảng 50 MWp điện mặt trời áp mái trong tương lai. 
Đầu tháng 7, Cảng Đồng Nai cũng đã đưa vào vận hành 
hệ thống điện mặt trời áp mái công suất 1 MWp. 

Trong giai đoạn 2020 - 2025, Đồng Nai tiếp tục 
chương trình hỗ trợ các DN sản xuất công nghiệp, dịch 
vụ triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng; thay 
thế các trang thiết bị, máy móc có hiệu suất thấp bằng 
các thiết bị, dây chuyền có hiệu suất cao, tiết giảm năng 
lượng. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu PC Đồng Nai 
xây dựng kế hoạch cải tạo các công trình điện, hạn chế 
sự cố và giảm tổn thất điện năng; ưu tiên phát triển các 
dự án cung cấp điện cho sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và sinh hoạt; đồng thời có phương án phân bổ 
sản lượng hợp lý tránh tình trạng thiếu điện sản xuất 
vào cao điểm, cắt điện trên diện rộng và kéo dài. 

Để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm điện giai đoạn 
2020 - 2025, Đồng Nai xác định công tác thông tin tuyên 
truyền cần phải được đẩy mạnh để khuyến khích, hỗ 
trợ các nhà sản xuất, DN tham gia thực hiện tốt chương 
trình kiểm toán năng lượng, quy định sử dụng năng 
lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các cơ sở sản xuất 
công nghiệp, cũng như thực hiện các các chương trình 
tiết kiệm điện khác

Một góc hệ thống điện mặt trời áp mái tại Cảng Đồng Nai.
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Cơ sở sản xuất bột gạo Tư Nương là một 
trong những hộ sản xuất kinh doanh đầu 
tiên của thành phố Sa Đéc đầu tư hệ 
thống điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN). 

Ông Nguyễn Văn Nương - Chủ hộ cho biết: Từ năm 
2018, được Trung tâm Khuyến công - Sở Công Thương 
tỉnh tư vấn và hỗ trợ 40 triệu đồng để đầu tư nguồn 
điện 4 kW, gia đình ông đã bù thêm kinh phí để đầu tư 
nguồn điện 10 kW phục vụ sản xuất, chế biến mỗi ngày 
4 tấn bột. Việc đầu tư hệ thống ĐMTMN có 3 cái lợi 
lớn: Tiết kiệm được khoảng 30% chi phí tiền điện sản 
xuất; Giảm bớt được tiền điện sinh hoạt và còn bán 
được lượng điện dư thừa cho lưới điện quốc gia. Trước 
đây, khi chưa lắp đặt hệ thống này, mỗi tháng tôi phải 
trả khoảng 7 triệu đồng tiền điện thì nay chỉ trả khoảng 
5 triệu đồng. Thời tiết nắng nóng, gia đình tôi còn bán 
cho ngành Điện mỗi tháng từ 150 - 400.000 đồng do 
không sử dụng hết công suất và chỉ sau 5-7 năm gia 
đình tôi sẽ thu hồi được vốn”… 

Được biết, không chỉ các hộ sản xuất bột, mà các 
hộ dân tại Thành phố còn lắp đặt ĐMTMN để mở 
rộng loại hình kinh doanh du lịch. Ông Trần Văn Hùng 
- chủ cơ sở Homestay Ngôi nhà hoa và ếch (xã Tân 
Qui Đông) đã đầu tư hệ thống ĐMTMN từ cuối năm 
2017. Khi mới hoạt động, chi phí tiền điện rất lớn. Mỗi 
tháng sử dụng các thiết bị như máy lạnh, tủ lạnh, máy 
giặt, tivi... lên tới 1.200 - 1.600 kWh cho việc tưới tiêu 
hoa kiểng và phục vụ du lịch (tương đương trên 2 triệu 
đồng tiền điện/tháng). Nhờ có chương trình hỗ trợ đầu 
tư ĐMTMN 49 triệu đồng của Trung tâm Khuyến công 

nên ông Hùng đã mạnh dạn đầu tư thêm công suất 4 
kW với mong muốn duy nhất là tiết kiệm được chi phí 
và có được nguồn điện sạch để sử dụng. Qua đó, giúp 
tiết kiệm được 40% chi phí. Ông Hùng cũng đang vận 
động các thành viên Hội quán cùng nhau làm du lịch và 
đầu tư hệ thống này để tiết kiệm chi phí. 

Những nỗ lực của người dân thành phố Sa Đéc 
nhằm khai thác tốt tiềm năng sẵn có của địa phương, 
qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và mở 
rộng thị trường sản phẩm bột gạo của làng nghề đã 
là đáng quý, nhưng trân trọng hơn, từ lao động thực 
tiễn, chính người dân nơi đây đã biết cách tiếp cận 
với phương thức đầu tư mới, trong đó có hệ thống 
ĐMTMN để nâng cao hiệu sản xuất quả kinh doanh, 
tiết kiệm năng lượng và gìn giữ môi trường

NGƯỜI DÂN SA ĐÉC TIẾT KIỆM ĐIỆN
TỪ HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ

Sa Đéc là thành phố từ lâu được coi là cầu nối giữa hai vựa lúa lớn nhất nước là Đồng Tháp 
Mười và vùng tứ giác Long Xuyên, chính vì vậy nơi đây tập trung nhiều doanh nghiệp kinh 
doanh, chế biến lúa gạo. Trong đó, từ nguồn nguyên liệu phong phú là tấm (gạo khi xay xát 
bị bể vụn), làng bột gạo Sa Đéc đã hình thành và phát triển hơn 100 năm qua. Thời gian 
gần đây, người dân thành phố Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) nhận thức được việc đầu tư lắp đặt 
thiết bị năng lượng mặt trời phục vụ sản xuất và sinh hoạt, bởi nó không chỉ giảm chi phí do 
tiết kiệm điện, mà còn còn bán được điện thừa cho ngành Điện và hạn chế được gây ô nhiễm 
môi trường.

VI KHANH

Hệ thống điện mặt trời tại Homestay Ngôi nhà hoa và ếch 
giúp cung cấp nguồn năng lượng sạch phục vụ du khách
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Nhằm khai thác tiềm năng, lợi thế trên, 
Đảng bộ tỉnh Cà Mau đã ban hành 
Chương trình hành động số 42-Ctr/TU 
về việc thực hiện Nghị quyết 55-NQ/

TW của Bộ Chính trị về định hướng phát triển năng 
lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2045 để thực hiện mục tiêu đến năm 2030 trở 
thành một trong những trung tâm năng lượng lớn ở khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó, đến năm 2045 
sẽ hoàn thiện hệ thống hạ tầng năng lượng đồng bộ, 
hiện đại, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh.

Ông Phạm Bạch Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 
cho biết: “Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đề ra, tỉnh 
sẽ chú trọng xây dựng, hoàn thiện cơ sở vật chất, hoàn 
thiện hệ thống hạ tầng lưới điện truyền tải, phân phối 
điện để đáp ứng nhu cầu giải phóng công suất các dự 
án năng lượng. Mục tiêu đến năm 2045 sẽ hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng năng lượng đồng bộ, hiện đại, phát triển 
một cách bền vững ngành kinh tế công nghiệp năng 
lượng để trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội. Tỉnh Cà Mau cũng sẽ tiếp tục triển khai các 
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, 
mục tiêu vào năm 2030 sẽ có tỷ lệ tiết kiệm năng lượng 
đạt 7% và tăng lên 14% vào năm 2045”.

 Được biết, hiện nay, đã có trên 30 nhà đầu tư chính 
thức tiếp cận, nghiên cứu, đề xuất thực hiện dự án điện 
gió, điện mặt trời, điện khí LNG tại Cà Mau với tổng 
công suất khoảng 12.000 MW, trong đó có 29 dự án đề 
xuất điện gió (tổng công suất 6.050 MW); Điện mặt trời 

có 02 dự án đề xuất với tổng công suất dự kiến 1.450 
MWp; Điện khí LNG có 02 dự án, tổng công suất dự 
kiến 4.500 MW…

Trên cơ sở mục tiêu, Tỉnh đã đề ra một số nhiệm 
vụ và giải pháp cụ thể:

- Phát triển các nguồn cung năng lượng sơ cấp theo 
hướng tăng cường khả năng tự chủ, đa dạng hóa, đảm 
bảo tính hiệu quả, tin cậy, bền vững, bao gồm năng lượng 
khí, năng lượng tái tạo, điện gió và điện năng lượng mặt 
trời, điện sinh khối, rác thải và chất thải rắn...

- Thực hiện chính sách về sử dụng năng lượng sạch, 
tiết kiệm và hiệu quả, phát triển hạ tầng năng lượng bền 
vững, kết nối khu vực.

- Khuyến khích kinh tế tư nhân tham gia xã hội 
hóa phát triển năng lượng, phát triển khoa học - công 
nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho 
ngành năng lượng.

- Thực thi chính sách bảo vệ môi trường ngành năng 
lượng gắn với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính.

Phát huy tiềm năng, khai thác lợi thế, lại được tăng 
cường bởi sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo 
quyết liệt, đồng bộ bằng các giải pháp thiết thực của 
các cấp chính quyền, cùng với thay đổi nhận thức của 
người dân, sự ủng hộ của các tổ chức chính trị - xã hội 
trong tỉnh, có thể đặt niềm tin vào chủ trương đúng 
đắn của Cà Mau trong việc thực hiện thắng lợi chiến 
lược đã đề ra về phát triển năng lượng bền vững

ĐẤT MŨI BƯỚC VÀO CHIẾN DỊCH
PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG SẠCH

Tỉnh Cà Mau – Nơi cực Nam của Tổ quốc có lợi thế địa hình thấp và bằng phẳng, có 3 mặt 
giáp biển, với bờ biển dài hơn 250 km, gió biển mạnh khoảng 6,3-7 m/s, ở độ cao từ 80-
100m so với mực nước biển, là nơi có tiềm năng khai thác năng lượng gió ven biển rất lớn. 
Đặc biệt, với số giờ nắng trung bình từ 2.000 – 2.200 giờ/năm sẽ rất thuận lợi để tỉnh phát 
triển hệ thống điện mặt trời.

LINH PHƯƠNG
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại tỉnh 
Bắc Giang đã phối hợp với các đơn 
vị liên quan, tổ chức nghiệm thu 
đề án “Đầu tư ứng dụng máy móc, 
thiết bị trong chế biến nông sản” tại 
Công ty TNHH MTV Cơ nhiệt Văn 
Anh (phường Thọ Xương, thành 
phố Bắc Giang).

Đề án được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công địa phương 

năm 2020, với tổng số tiền hỗ trợ là 
220 triệu đồng để đầu tư 01 lò hơi 
trong chế biến nông sản ( máy mới 
100%, xuất xứ: Việt Nam), công 
suất 1500k/giờ.

Ông Nguyễn Văn Anh - Giám 
đốc Công ty cho biết, đề án được 
triển khai sẽ giúp nhân rộng và lan 
toả mô hình này tới các cơ sở sản 
xuất chế biến nông sản của những 
địa phương khác. Mặt khác, còn 

tăng thêm thu nhập, tạo thêm việc 
làm mới cho lao động địa phương.

Việc hỗ trợ các cơ sở sản xuất 
CNNT thông qua nguồn kinh phí 
khuyến công thời gian qua đã và 
đang khuyến khích các cơ sở mạnh 
dạn đầu tư, phát triển sản xuất, đem 
lại hiệu quả kinh tế cao cho doanh 
nghiệp, qua đó, góp phần vào sự 
phát triển KT-XH địa phương

QUÝ NGUYỄN

Triển khai Quyết định số 14 của 
UBND tỉnh phê duyệt Chương trình 
khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc giai 
đoạn 2016-2020, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp (TTKC) phối hợp với các 
huyện, thành phố thực hiện hiệu 
quả việc tư vấn, hỗ trợ cho các cơ 
sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
xây dựng và đăng ký thương hiệu.

Theo kế hoạch, năm 2020, 
TTKC sẽ hỗ trợ thủ tục cho 6 cơ 
sở xây dựng và đăng ký thương 

hiệu với tổng kinh phí 66 triệu đồng 
(bình quân mỗi cơ sở 11 triệu đồng), 
gồm: Cơ sở sản xuất Nguyễn Thị 
An ở xã Đạo Trù (Tam Đảo) với 
sản phẩm dầu lạc; HTX Chăn nuôi 
bò sữa Tam Đảo ở xã Bồ Lý (Tam 
Đảo) với các sản phẩm từ bò sữa; 
Cơ sở sản xuất Lê Xuân Hải ở xã 
Đồng Quế (Sông Lô) với sản phẩm 
nước lọc tinh khiết; Cơ sở sản xuất 
Lê Văn Thắng ở xã Bàn Giản (Lập 
Thạch) với các sản phẩm mộc gia 
dụng; Cơ sở sản xuất Vũ Viết Quân 
ở xã Thái Hòa (Lập Thạch) với sản 

phẩm mộc mỹ nghệ; Cơ sở sản xuất 
Nguyễn Bạch Dương ở xã Thương 
Trưng (Vĩnh Tường) chuyên gia 
công các sản phẩm nhôm kính.

Để hoạt động đem lại hiệu quả 
cao, TTKC sẽ tập trung xây dựng 
mạng lưới cộng tác viên, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, nâng cao 
nhận thức về tầm quan trọng của 
việc xây dựng, đăng ký thương hiệu 
cho các DN, cơ sở CNNT trên địa 
bàn tỉnh

QUỐC DÂN

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa 
ban hành quyết định về việc thành 
lập Cụm công nghiệp Thọ Nguyên, 
huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, Cụm công nghiệp Thọ 
Nguyên có diện tích khoảng 20 ha 
với tổng mức vốn đầu tư khoảng 
100 tỷ đồng. Các ngành nghề được 
thu hút đầu tư, hoạt động tại đây 
như: Cơ khí; sản xuất vật liệu xây 
dựng; chế biến, nông, lâm sản; sản 
xuất máy móc thiết bị nông, lâm 
nghiệp; sản xuất hàng tiêu dùng; 
may mặc, da giầy, công nghiệp hỗ 

trợ ngành dệt may, da giày... và các 
ngành nghề khác có liên quan.

Theo kế hoạch, từ quý IV/2022, 
dự án sẽ hoàn thành đầu tư hạ tầng 
và kêu gọi các dự án đầu tư thứ cấp 

(chỉ được đưa các dự án sản xuất 
kinh doanh đi vào hoạt động sau 
khi đã hoàn thành đầu tư hạ tầng 
cụm công nghiệp)

PV

BẮC GIANG: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “ĐẦU TƯ ỨNG DỤNG MÁY MÓC, 
THIẾT BỊ TRONG CHẾ BIẾN NÔNG SẢN”

VĨNH PHÚC: HỖ TRỢ XÂY DỰNG, ĐĂNG KÝ THƯƠNG HIỆU CHO CÁC 
CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

THANH HÓA: THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THỌ NGUYÊN

Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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

UBND tỉnh Long An vừa phê 
duyệt đề án khuyến công hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương đợt 2 năm 2020 với kinh phí 
205 triệu đồng để thực hiện 3 đề án.

Theo đó, cả 3 đề án đều được 
xây dựng tập trung hỗ trợ các cơ 
sở công nghiệp nông thôn (CNNT) 
trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ 
triển lãm hàng CNNT tiêu biểu tại 
tỉnh Tây Ninh; học tập kinh nghiệm 
về các hoạt động khuyến công và 

xúc tiến thương mại nhằm tạo cơ 
hội cho các cán bộ chuyên môn 
cũng như các cơ sở CNNT có điều 
kiện gặp gỡ, trao đổi, học tập và 
chia sẻ kinh nghiệm trong công tác 
khuyến công.

Bên cạnh đó, các đề án cũng 
tập trung hỗ trợ các cơ sở CNNT 
tham gia hoạt động hội chợ triển 
lãm, quảng bá thương hiệu sản 
phẩm, tạo hình ảnh sản phẩm trên 
thị trường, phát triển sản xuất, mở 

rộng thị trường trong nước và tiến 
đến xuất khẩu.

Trước đó, UBND tỉnh đã phê 
duyệt kinh phí khuyến công đợt 1 
năm 2020 với tổng kinh phí khoảng 
2,3 tỷ đồng để triển khai thực hiện 
8 đề án, trong đó, kinh phí khuyến 
công địa phương trên 1,27 tỉ đồng, 
phần vốn đối ứng từ đơn vị thụ 
hưởng 1,045 tỉ đồng

MAI HƯƠNG

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp 1 đã phối hợp với Trung tâm 
Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng 
Thanh Hóa tổ chức nghiệm thu nội 
dung đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất 
vật liệu xây dựng” tại Công ty CP 
Sản xuất Vật liệu và Xây dựng H&T 
(Công ty H&T) tại thị trấn Bến Sung, 
huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa.

Đây là đơn vị đi đầu trong lĩnh 
vực sản xuất các vật liệu phục vụ 

ngành xây dựng trên địa bàn huyện 
Như Thanh. Nắm bắt được xu thế 
của thị trường trong lĩnh vực xây 
dựng và quy định của nhà nước 
khuyến khích phát triển vật liệu 
xây dựng không nung, Công ty 
H&T quyết định đầu tư mua sắm 
dây chuyền thiết bị đồng bộ để 
sản xuất gạch không nung với quy 
trình khép kín. Doanh nghiệp đã 
hoàn thành công tác lắp đặt, chạy 
thử dây chuyền thiết bị trong sản 
xuất gạch không nung, sản phẩm 

sản xuất ra có chất lượng ổn định, 
đảm bảo yêu cầu

HỒNG TRƯỜNG

Đây là số liệu tại Hội nghị tổng 
kết hoạt động khuyến công, sản xuất 
sạch hơn giai đoạn 2016-2020 và kết 
nối cung cầu Hà Tĩnh năm 2020.

Theo đó, giai đoạn 2016-2020 
có 109 đề án khuyến công được 
triển khai với tổng kinh phí hỗ trợ 
là 23.292,2 triệu đồng. Trong đó, 
khuyến công quốc gia hỗ trợ thực 
hiện 10 đề án với tổng kinh phí là 
11.040 triệu đồng; khuyến công địa 
phương hỗ trợ 99 đề án với tổng 
kinh phí là 12.252,2 triệu đồng. 
Tổng kinh phí huy động đối ứng để 

thực hiện các đề án khuyến công là 
320 tỷ đồng.

Nhìn chung, các đề án khuyến 
công sau khi đi vào sản xuất kinh 
doanh, cơ bản đã phát huy hiệu quả 
trong việc nâng cao năng lực quản 
lý cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT); hỗ trợ xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ khoa học 
kỹ thuật; hỗ trợ liên doanh, liên kết, 
hợp tác kinh tế và phát triển các 
cụm công nghiệp; hỗ trợ phát triển 
sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh có 
kế hoạch hỗ trợ thành lập mới 
khoảng 20-30 doanh nghiệp công 
nghiệp; hỗ trợ trên 10 mô hình 
trình diễn kỹ thuật áp dụng công 
nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới; 
tổ chức 3 cuộc bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh 
sử dụng kinh phí từ nguồn khuyến 
công địa phương; hỗ trợ xây dựng 
thương hiệu cho khoảng 30 sản 
phẩm CNNT…

QUỐC DÂN

LONG AN PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG ĐỢT 2

THANH HÓA: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA NĂM 2020

HÀ TĨNH: 109 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐƯỢC TRIỂN KHAI 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Quy trình sản xuất gạch không nung tại 
Công ty H&T
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Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho các nhà đầu tư vào các 
cụm công nghiệp (CCN) trên địa 
bàn tỉnh, vừa qua, HĐND tỉnh Vĩnh 
Phúc đã ban hành Nghị quyết số 
07/2020/NQ-HĐND về việc sửa 
đổi, bổ sung một số điều Nghị 
quyết 50/2018/NQ-HĐND của 
HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về việc hỗ 
trợ, đầu tư phát triển CCN trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Theo Nghị quyết 07, đối tượng 
được thực hiện đầu tư SXKD trong 
CCN là các doanh nghiệp, hợp 
tác xã, tổ hợp tác được thành lập 
theo quy định của pháp luật; các cá 
nhân và hộ gia đình có đăng ký kinh 
doanh theo quy định của pháp luật.

Việc hỗ trợ chỉ được thực hiện 
khi các chủ đầu tư kinh doanh hạ 
tầng thực hiện hoàn thành nội dung 
hạng mục đề nghị hỗ trợ, phù hợp 

với nội dung hạng mục trong báo 
cáo đánh giá tác động môi trường 
được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt.

Phấn đấu hết năm 2020, tỷ lệ 
lấp đầy bình quân các CCN trên địa 
bàn tỉnh đạt trên 60% diện tích đất 
công nghiệp cho thuê và nâng lên 
75% vào năm 2030, thu hút thêm 
khoảng 12.000-15.000 lao động

PV

Tại Hội chợ, triển lãm hàng 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
tiêu biểu khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên năm 2020 vừa diễn ra hồi 
trung tuần tháng 7 tại Quảng Bình, 
tỉnh Ninh Thuận đã có 6 sản phẩm 
đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
khu vực năm 2020.

Các sản phẩm gồm: Sản phẩm 
Đũa gỗ Sơn Trà “Kiểu Nhật” của 
Công ty TNHH Mỹ nghệ Hương 

Quê; Sirô táo (nước cốt táo) Thái 
Thuận của Công ty TNHH SX và 
TM Nông sản Thái Thuận - Ninh 
Thuận; Nước giải khát mủ trôm 
hương Dưa Lưới-Gum của Công ty 
TNHH TM và DV Phượng Định; 
Nước mắm nhĩ cá cơm Chi Ninh 
Cà Ná-Loại đặc biệt của Công ty 
TNHH SX và TM Chi Ninh Cà 
Ná; Rượu nho đỏ TEE của Hộ kinh 
doanh Rượu - Mật nho TEE; Thịt 

dê sấy của Hộ kinh doanh cơ sở 
kinh doanh dê, cừu Triệu Tín.

Cũng tại sự kiện này, Ninh 
Thuận tổ chức 02 gian hàng trưng 
bày sản phẩm CNNT tiêu biểu của 
tỉnh, gồm các sản phẩm: Nho, Táo; 
Dệt thổ cẩm, Gốm; Trà măng tây; 
Nước mắm; Mủ trôm; Thịt dê sấy; 
Đũa;..... thu hút được nhiều khách 
tham quan, mua sắm

MINH VŨ

Chiều 22/7, Hội đồng bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020 
của tỉnh Gia Lai đã tổ chức công bố 
và tôn vinh sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp tỉnh năm 2020.

Theo đó, có 25 sản phẩm, bộ 
sản phẩm của 24 đơn vị được chứng 
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu 
năm 2020 với 3 nhóm gồm: Nhóm 
sản phẩm chế biến nông-lâm-thuỷ 
sản và thực phẩm; nhóm sản phẩm 
về thiết bị, máy móc, dụng cụ và 
phụ tùng cơ khí; nhóm sản phẩm 
khác. Trong số này có 8 sản phẩm 

của 7 đơn vị đạt chứng nhận sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực 
năm 2020.

Việc bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu được đánh giá dựa 
trên các tiêu chí cơ bản như: Đáp 
ứng thị trường và khả năng phát 
triển sản xuất; kinh tế, kỹ thuật, xã 
hội và môi trường; tính văn hoá và 
thẩm mỹ… Qua đó, tôn vinh các 
sản phẩm CNNT có chất lượng, giá 
trị sử dụng cao và tiềm năng phát 
triển sản xuất, mở rộng thị trường 
trong và ngoài nước. Đồng thời, có 
kế hoạch hỗ trợ và xúc tiến thương 

mại, quảng bá thương hiệu cho các 
sản phẩm này, góp phần thúc đẩy 
CNNT phát triển

VŨ THẢO

VĨNH PHÚC: HỖ TRỢ ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP

NINH THUẬN: 6 SẢN PHẨM ĐẠT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC NĂM 2020

GIA LAI: CÔNG BỐ 25 SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
TIÊU BIỂU CẤP TỈNH

Trao chứng nhận cho các đơn vị có 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020.
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 PHÁT TRIỂN SXKD CHO CÁC CƠ SỞ CNNT
YÊN BÁI: KHUYẾN CÔNG TẠO ĐỘNG LỰC

Huyện Trấn Yên là địa phương có thế mạnh về trồng rừng. Tại đây, nhiều doanh nghiệp công 
nghiệp nông thôn (CNNT) đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền máy móc hiện đại để sản xuất 
gỗ thanh xuất khẩu, trong đó có sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, điều này đã giúp họ 
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. 

THÁI BÌNH

Có thể kể đến việc doanh nghiệp Tư nhân 
Đăng Khoa (huyện Trấn Yên), nhờ nhận 
được sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Yên Bái 

(TTKC), đã quyết định đầu tư dây chuyền máy móc 
hiện đại sản xuất gỗ thanh xuất khẩu cho thị trường Đài 
Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Nhật Bản…. Bên cạnh 
đó, đơn vị còn được hỗ trợ trong việc đầu tư nâng cấp 
công nghệ, xây dựng mô hình trình diễn, đẩy mạnh 
hỗ trợ xúc tiến tìm kiếm đối tác. Đến nay, Công ty 
đã có nguồn thị trường xuất khẩu ổn định, trung bình 
mỗi tháng xuất khẩu từ 4-6 container, tạo việc làm, thu 
nhập ổn định cho người lao động tại địa phương. 

Ông Nguyễn Đăng Khoa, Giám đốc Doanh nghiệp 
Tư nhân Đăng Khoa cho biết: “Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến Thương mại Yên Bái đã giúp đỡ cho 
doanh nghiệp rất nhiều như hỗ trợ hệ thống nồi hơi, 
các cuộc xúc tiến tìm kiếm bạn hàng ở trong nước 
cũng như ở nước ngoài, như Hàn Quốc, Nhật Bản và 
thị trường Đông Nam Á… Điều này đã mang lại hiệu 
quả cho doanh nghiệp, cũng như nâng cao thu nhập 
cho người lao động tại địa phương với mức bình quân 
khoảng từ 7,5 - 9 triệu đồng/người/tháng”.  

Qua tìm hiểu được biết, thời gian qua, TTKC đã 
phối hợp thực hiện 25 đề án khuyến công quốc gia và 
103 đề án khuyến công địa phương với kinh phí hỗ trợ 
triển khai các chương trình là gần 25 tỷ đồng. Nguồn 
kinh phí này thu hút tới hơn 136 tỷ đồng vốn đối ứng 
từ các cơ sở CNNT, góp phần gia tăng giá trị sản xuất 
CN - TTCN trong toàn ngành công nghiệp của tỉnh.

Ông Đoàn Lê Khoa - Giám đốc Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại Yên Bái cho biết: Đến hết 
năm 2020, Trung tâm Khuyến công sẽ tiếp tục hỗ trợ 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn đầu tư đổi 
mới máy móc, thiết bị cho mở rộng sản xuất, áp dụng 
các giải pháp sản xuất sạch hơn trong công nghiệp góp 

phần gia tăng giá trị sản xuất CN - TTCN trong toàn 
ngành công nghiệp của tỉnh. Trong đó, sẽ hỗ trợ đào 
tạo 150 lao động cho các cơ sở CNNT; tập huấn khởi 
sự doanh nghiệp cho 200 học viên; xây dựng 1-2 mô 
hình trình diễn kỹ thuật và hỗ trợ từ 50-55 cơ sở đầu tư 
mới công nghệ sản xuất; hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết 
cho 1 cụm công nghiệp…”.

Có thể nói, thông qua các hoạt động hỗ trợ từ 
chương trình khuyến công đã tạo điều kiện để các DN, 
cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Yên Bái phát triển sản 
xuất - kinh doanh theo hướng bền vững, từ đó người dân 
địa phương có nhiều việc làm, nâng cao thu nhập, đóng 
góp chung cho sự phát triển của KT - XH địa phương

Khuyến công hỗ trợ các cơ sở CNNT tại Yên Bái xúc tiến 
tìm kiếm đối tác tiêu thụ sản phẩm

Giai đoạn 2020-2030, khuyến công tỉnh Yên Bái sẽ ưu 
tiên cho các chương trình, dự án phát triển sản phẩm CNNT 
tiêu biểu; sản phẩm thuộc chương trình phát triển sản phẩm 
công nghiệp chủ lực, mũi nhọn. Ưu tiên các chương trình triển 
khai tại các huyện miền núi; các xã trong kế hoạch thực hiện 
chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, ưu tiên hỗ trợ 
như: Công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản; công nghiệp 
hỗ trợ, sản xuất các sản phẩm có thị trường xuất khẩu và sản 
phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ... góp phần khai thác tốt 
tiềm năng của địa phương.
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Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Trung (thị 
trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái 
Nguyên) được thành lập và cấp giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu 

ngày 17/01/2020 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 
Đại Từ cấp. Hộ kinh doanh ra đời đã tập trung sản xuất 
các đồ gỗ nội, ngoại thất như: Giường, tủ, bàn ghế... 
Ban đầu, do nguồn vốn hạn hẹp, đơn vị chưa thể đầu 
tư đồng bộ hệ thống dây chuyền hiện đại mà chủ yếu 
sử dụng máy móc đã qua sử dụng, nên sản lượng đầu ra 
của sản phẩm thấp, số lượng làm ra không đủ đáp ứng 
cho nhu cầu thị trường. Mặt khác, do công nghệ cũ nên 
độ tinh xảo và tính thẩm mỹ của sản phẩm chưa được 
đảm bảo, một số chi tiết của sản phẩm vẫn bị lỗi, gây 
thiệt hại về kinh tế.

Để giúp đỡ đơn vị phát triển, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên đã quyết định phối hợp với Phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện Đại Từ và UBND thị trấn Hùng 

Sơn (huyện Đại Từ) hỗ trợ hơn 90 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí khuyến công địa phương năm 2020 để Hộ kinh 
doanh Nguyễn Thanh Trung đầu tư mới máy điêu khắc 
gỗ CNC. Cụ thể, máy có model S8000 với 08 đầu khắc; 
Công suất động cơ của 01 đầu khắc 1,5 kW với độ khắc 
24.000 vòng/phút; Tốc độ di chuyển tối đa đạt 10.000 
mm/phút.

Đây là hệ thống máy móc tiên tiến được nhập 
khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc, có độ mới 100% 
với nhiều ưu điểm nổi bật như: Sử dụng công nghệ 
CNC (Computer Numerical Control) nên máy được 
điều khiển bằng vi tính; Tự động hóa các thao tác 
tính năng; Cho phép gia công các sản phẩm có độ 
chính xác và độ phức tạp cao mà các máy công cụ 
truyền thống không làm được; Dễ sử dụng và có thể 
ứng dụng rộng rãi đối với tất cả các loại gỗ; Sản phẩm 
làm ra có đường nét tinh xảo và ứng dụng linh hoạt 
với nhiều kích thước, kiểu mẫu đa dạng; Năng suất 

CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN
KHUYẾN CÔNG THÁI NGUYÊN: ĐIỂM TỰA CHO

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Khuyến 
công) Thái Nguyên đã tích cực xây dựng, triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, 
thiết bị hiện đại vào sản xuất cho các cơ sở công nghiệp nông thôn và đã đem lại nhiều hiệu 
quả thiết thực. Trong đó, đề án "Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong chế biến lâm sản" 
cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Trung là một điển hình cụ thể.

ANH TUẤN

Áp dụng máy móc hiện đại vào sản xuất sẽ giúp doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao
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lao động tăng gấp 8 - 10 lần so sản xuất thủ công; 
Chất lượng sản phẩm cao, tỷ lệ sai hỏng gần như bằng 
không; Tiếng ồn trong quá trình gia công trong giới 
hạn cho phép; Tiết kiệm điện năng, cũng như cải 
thiện được điều kiện làm việc của công nhân, giảm 
được sức người trong lao động.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Thanh Trung 
- Chủ hộ kinh doanh cho biết: Ngay từ khi được thành 
lập hồi đầu năm 2020, chúng tôi đã nhận được sự 
quan tâm, giúp đỡ của Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên. Thông qua đề án "Ứng dụng máy móc thiết bị 
trong chế biến lâm sản" với số tiền hỗ trợ hơn 90 triệu 
đồng, hộ kinh doanh chúng tôi đã mạnh dạn dành ra 
hơn 160 triệu đồng để đầu tư mới 01 máy điêu khắc 
gỗ CNC. Đồng thời, lắp đặt hoàn chỉnh 01 máy dán 
cạnh và máy cưa bàn trượt. Sau một thời gian sử dụng, 
kết quả cho thấy, hiệu quả sản xuất và chất lượng của 
sản phẩm làm ra đã được nâng cao rõ rệt, giá trị của 
sản phẩm tăng lên đáng kể. Đặc biệt, nhờ sức mua của 
thị trường tốt, đến nay hộ kinh doanh chúng tôi đã 
tuyển thêm một số lao động tại địa phương với mức 
thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng 
để gia công sản phẩm. 

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên chia sẻ: Đề án hỗ trợ cho 
Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Trung là một trong rất 
nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn được hưởng lợi từ 
chương trình khuyến công. Bởi, chỉ tính riêng trong 
năm 2020, Trung tâm đã hỗ trợ 25 đề án ứng dụng các 
máy móc thiết bị tiên tiến cho các doanh nghiệp và 
cơ sở tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Thông qua sự hỗ trợ 
thiết thực của hoạt động khuyến công, đến nay, các 
đơn vị được thụ hưởng đã nâng cao được tính chủ động 

trong sản xuất, cũng như có khả năng đáp ứng được các 
đơn hàng lớn, có giá trị cao. Sản phẩm làm ra của các 
doanh nghiệp và cơ sở sản xuất đều đã đạt đến chất 
lượng tối ưu, qua đó, làm tăng thêm uy tín và mở rộng 
được thị trường tiêu thụ. Chính từ những hiệu quả thiết 
thực như vậy, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công 
Thương) đã quyết định chọn Thái Nguyên là một trong 
những địa phương thực hiện Đề án Khuyến công điểm 
quốc gia giai đoạn 2018 - 2020.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động hỗ 
trợ có trọng tâm, trọng điểm trong suốt những năm 
qua, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã và đang 
thực hiện hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra. 
Đặc biệt, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, đổi mới 
công nghệ cho các hộ kinh doanh đang nhận được sự 
quan tâm từ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong và 
ngoài tỉnh đến học hỏi để mạnh dạn đầu tư, mở rộng 
phát triển sản xuất 

Ứng dụng máy khắc gỗ CNC sẽ cho ra đời những sản phẩm 
gỗ có độ thẩm mỹ cao

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT:
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Với mục tiêu huy động các nguồn lực tham 
gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và các dịch vụ khuyến công 
trên cả nước, Chương trình KCQG bước 

đầu đã hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở 
công nghiệp nông thôn thúc đẩy phát triển sản xuất, đầu 
tư đổi mới máy móc thiết bị, ứng dụng công nghệ, nâng 
cao năng lực quản lý, tạo ra những sản phẩm có chất 
lượng đủ sức cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường 
trong và ngoài nước, tạo sự chuyển dịch cơ cấu công 
nghiệp nông thôn theo hướng công nghiệp hóa.

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC tỉnh Thái 
Bình cho biết: Để thực hiện tốt Chương trình KCQG, 
TTKC tỉnh Thái Bình đã tổ chức nhiều hội nghị, phổ 

biến rộng rãi các cơ chế chính sách của Nhà nước về 
Chương trình tư vấn, hỗ trợ khuyến công trên địa bàn 
tỉnh Thái Bình nhằm khuyến khích các doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn, khai thác hiệu quả nguồn 
nguyên liệu sẵn có tại địa phương; Hỗ trợ sản xuất sạch 
hơn tại các cơ sở sản xuất công nghiệp, giảm thiểu phát 
thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm, bảo vệ và cải 
thiện chất lượng môi trường, sức khỏe con người. Bên 
cạnh đó, TTKC cử cán bộ làm công tác khuyến công, 
khảo sát tại các cơ sở công nghiệp nông thôn, doanh 
nghiệp và tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ các doanh nghiệp 
ổn định phát triển sản xuất, xây dựng Đề án hỗ trợ 
khuyến công cho doanh nghiệp có đủ điều kiện được 
hỗ trợ từ nguồn kinh phí này.

XÂY DỰNG ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT

THÁI BÌNH:

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC) 
tỉnh Thái Bình đã thực hiện nhiều Đề án khuyến công quốc gia (KCQG) và hiệu quả mang 
lại là hết sức to lớn. Năm 2020, Trung tâm tiếp tục thực hiện các Đề án KCQG nhằm hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh 
tế - xã hội tại địa phương.

QUANG VINH

Sản phẩm tấm nhựa Pallet
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Thông qua đó, Sở Công Thương, cũng như TTKC 
tỉnh Thái Bình đã lập kế hoạch, xây dựng Đề án KCQG 
năm 2020 trình Bộ Công Thương phê duyệt, hỗ trợ cho 
Công ty TNHH Pallet Môi Trường Xanh (cụm công 
nghiệp Xuân Động, xã Đông Động, huyện Đông Hưng, 
tỉnh Thái Bình), thực hiện đề án Xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật sản xuất Pallet nhựa.

Công ty TNHH Pallet Môi Trường Xanh là một 
trong những doanh nghiệp tiên phong, dẫn đầu trong 
ngành sản xuất nhựa Việt Nam hiện nay. Với hệ 
thống, dây chuyền máy móc loại siêu lớn, hiện đại 
nên Công ty đủ khả năng sản xuất các tấm pallet 
nhựa và các sản phẩm khác đáp ứng nền công nghiệp 
nước nhà. 

Hiện nay, Công ty chuyên sản xuất và cung cấp các 
mặt hàng như: Bể biogas; Pallet nhựa dùng để lưu kho 
và xuất nhập khẩu có tải trọng cao; Giỏ lan với nhiều 
kích thước khác nhau… Theo ông Ngô Duy Đông - 
Giám đốc Công ty TNHH Pallet Môi trường Xanh cho 
biết: Năm 2019, Công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất 
tiên tiến với tổng kinh phí là 20 tỷ đồng, giải quyết việc 
làm cho hơn 40 lao động tại địa phương, thu nhập bình 
quân từ 5 - 7 triệu đồng/người/tháng. Để tiếp tục đầu 
tư máy móc thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất nhằm 
nâng cao năng xuất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước, 
Công ty TNHH Pallet Môi trường Xanh đang được Bộ 

Công Thương xem xét, phê duyệt Đề án KCQG năm 
2020. Ông Đông mong rằng, Bộ Công Thương sớm phê 
duyệt đề án Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản 
xuất Pallet nhựa, nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công 
ty đầu tư ứng dụng công nghệ hiện đại và phát triển 
ổn định.

Theo đánh giá của TTKC tỉnh Thái Bình, Công ty 
TNHH Pallet Môi trường Xanh là một doanh nghiệp 
chuyên sản xuất các thiết bị sử lý chất thải chăn nuôi 
làm bằng chất liệu nhựa được sản xuất theo dây chuyền 
khép kín, hiện đại không gây ảnh hưởng đến môi trường 
xung quanh, tấm Pallet nhựa phù hợp trong vận chuyển 
hàng hóa do tính năng chịu lực tốt, không mối mọt, 
dùng để lưu kho và xuất nhập khẩu có tải trọng cao. 
Trong khi tấm Pallet gỗ tự nhiên phải thực hiện các 
biện pháp thanh trùng để xử lý dịch bệnh và phòng 
chống mối mọt thì với Pallet nhựa có thể đưa vào sử 
dụng ngay, đặc biệt, bể biogas, tấm Pallet nhựa dần 
thay thế nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn 
kiệt như: gỗ, gạch, cát…

Với năng lực của mình, Công ty TNHH Pallet Môi 
trường Xanh đã sản xuất ra những sản phẩm có chất 
lượng tốt, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp 
đem lại hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo các yếu tố về 
xử lý môi trường xung quanh, tạo nhiều việc làm và có 
trách nhiệm với người lao động, góp phần vào việc phát 
triển kinh tế chung của đất nước

Dây chuyền sản xuất tự động tấm Pallet nhựa tự động
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Là trung tâm may mặc xuất khẩu của các tỉnh miền núi phía Bắc, thời gian qua, tỉnh 
Thái Nguyên đã xác định dệt, may là một trong những ngành công nghiệp xuất khẩu 
chủ lực, tạo ra nhiều việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Do vậy, để phát triển 
ngành theo hướng bền vững, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(TTKC) Thái Nguyên đã và đang tập trung hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã may 
công nghiệp trên bịa bàn ứng dụng các máy móc, thiết bị công nghệ tiên tiến để tăng hiệu 
quả sản xuất kinh doanh.

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
HỖ TRỢ ĐẮC LỰC CHO NGÀNH DỆT MAY TẠI THÁI NGUYÊN

NHUẬN TRÍ

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh Thái 
Nguyên có gần 20 doanh nghiệp hoạt động 
trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu. Trong 
đó, phần đông đều có quy mô vừa và nhỏ, 

chỉ có một số ít doanh nghiệp có quy mô lớn với những 
dây chuyền sản xuất hiện đại như: Công ty CP Đầu tư 
và Thương mại TNG, Công ty CP Đầu tư và Phát triển 
TDT, Công ty CP May Thành Hưng, Công ty CP May 

xuất khẩu Phú Lương… Sự phát triển của ngành công 
nghiệp may đã tạo việc làm cho khoảng 30 nghìn công 
nhân với mức thu nhập đạt từ 7,5 - 8 triệu đồng/người/
tháng. Không những thế, ngành may mặc còn đóng góp 
vào giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh ngày càng cao 
và giữ được tỷ lệ tăng trưởng ổn định. Riêng năm 2019, 
kim ngạch xuất khẩu của ngành đạt trên 300 triệu USD, 
tăng trưởng 22,4% so với năm liền kề trước đó. 

TTKC Thái Nguyên đã và đang tập trung hỗ trợ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã may công nghiệp trên địa bàn tỉnh
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Tuy nhiên, một trong những rào cản lớn của ngành 
may mặc tỉnh Thái Nguyên hiện nay là nhiều doanh 
nghiệp có quy mô vừa và nhỏ vẫn chậm đổi mới, cũng 
như sử dụng công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều điện 
năng, sản phẩm làm ra chưa thể đạt được chất lượng 
tốt nhất…, dẫn đến chi phí sản xuất lớn, lợi nhuận thu 
về cho doanh nghiệp không cao. Trước thực tế đó, thời 
gian qua, TTKC Thái Nguyên đã tập trung phối hợp 
với Phòng Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị, thành 
phố để triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng máy 
móc tiên tiến trong sản xuất hàng may mặc xuất khẩu.

Đến nay, nhiều đơn vị đã mở rộng quy mô sản xuất 
và sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị mới 
được đầu tư. Đặc biệt, trước khi triển khai thực hiện 
đề án, các doanh nghiệp đều được TTKC Thái Nguyên 
tư vấn kỹ lưỡng, cung cấp những thông tin về trang 
thiết bị, máy móc để Đơn vị chủ động sử dụng nguồn 
vốn hợp lý, đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy 
móc, công nghệ mới phục vụ sản xuất may mặc. Có 
thể nói, đây là hoạt động rất thiết thực, qua đó, các 
doanh nghiệp dệt may trên địa bàn đã từng bước thay 
đổi cách thức sản xuất theo hướng hiện đại để mang lại 
hiệu quả kinh tế cao hơn.

Điển hình như tại Hợp tác xã may công nghiệp Tân 
Bình Minh (xóm Thanh Xuyên, xã Trung Thành, thị 
xã Phổ Yên), sau một thời gian nghiên cứu, Hợp tác 
xã nhận thấy sự cần thiết việc phải đầu tư, tiếp tục 
mua sắm mới hệ thống máy móc, dây chuyền hiện đại 
trong sản xuất hàng may mặc để nâng cao năng suất, 
cũng như chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, việc bỏ ra 
một số tiền lớn để mua sắm trang thiết bị là hết sức 
khó khăn, nhưng nhờ được sự quan tâm, hỗ trợ hơn 80 
triệu đồng của TTKC Thái Nguyên thì đến nay, Hợp 
tác xã đã mạnh dạn đầu tư hơn 120 triệu đồng để mua 
thêm 01 máy cắt mẫu đa năng mới 100% với model: 
GM-1512M3-1. Do là thiết bị hiện đại nên máy cắt mẫu 
đa năng có nhiều ưu điểm vượt trội như: Có độ chính 
xác cao trong quá trình cắt vải, tiết kiệm chi phí sửa 
chữa; Đường cắt vải đẹp, mịn; Cắt được nhiều loại vải 
và nhiều lớp vải cùng một lúc; Máy hoạt động rất tiết 
kiệm điện năng…

Ông Phạm Trường Sinh - Giám đốc Hợp tác xã 
may công nghiệp Tân Bình Minh chia sẻ: "Từ khi Hợp 
tác xã chúng tôi được TTKC Thái Nguyên hỗ trợ đầu 
tư mới máy cắt vải đa năng thì hiệu quả kinh tế do 
thiết bị mới đem lại rất lớn. Do sản phẩm làm ra có 
chất lượng cao và mẫu mã đẹp nên đơn hàng, cũng 
như giá bán của hàng hóa khi xuất khẩu sang các nước 

cũng tăng lên đáng kể. Hiện nay, Hợp tác xã đã tạo 
thêm việc làm cho 105 lao động địa phương với mức 
lương bình quân ổn định. Chúng tôi hy vọng, thời gian 
tới, TTKC Thái Nguyên sẽ tiếp tục quan tâm và hỗ trợ 
thiết thực cho Hợp tác xã Tân Bình Minh".

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái Nguyên chia sẻ: Từ 
sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, đến nay, Hợp 
tác xã may công nghiệp Tân Bình Minh đã hoàn thiện 
hệ thống dây chuyền may mặc hiện đại với quy trình 
khép kín. Theo tính toán của Trung tâm, việc Hợp tác 
xã Tân Bình Minh ứng dụng máy móc hiện đại vào sản 
xuất sẽ giúp tiết kiệm điện năng trong quá trình sản 
xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Đồng thời, làm 
tăng năng suất và chất lượng của sản phẩm làm ra. Từ 
đó, uy tín, thương hiệu của đơn vị trên thị trường dần 
được nâng lên, cũng như tạo điều kiện hạ thành và từng 
bước gia tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế cao. Bên 
cạnh đó, việc trang bị máy móc mới, Hợp tác xã đã 
nâng cao được tính chủ động trong khâu sản xuất, tạo 
thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương và tăng 
khả năng đóng góp cho ngân sách nhà nước.

Có thể khẳng định, qua các chương trình hoạt động 
có tính thực tiễn và đạt hiệu quả cao, cán bộ làm công 
tác khuyến công của TTKC Thái Nguyên đã kịp thời 
tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ và thúc đẩy cho các doanh 
nghiệp ổn định sản xuất. Qua đó, tiếp đà bứt phá và có 
bước chuyển rõ rệt cho sự phát triển của ngành Công 
Thương trong tỉnh theo hướng tăng dần tỷ trọng công 
nghiệp trong cơ cấu GRDP

Máy cắt vải đa năng có thể cắt được nhiều loại vải và nhiều 
lớp vải cùng một lúc
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Trong thời gian qua, công tác đào tạo nghề cho người lao động, nhất là lao động khu vực 
nông thôn tại Thái Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần giải quyết việc làm cho 
hàng ngàn lao động nông thôn, tạo sự chuyển dịch cơ cấu lao động công nghiệp nông thôn 
theo hướng công nghiệp hóa.

NÔNG DÂN HUYỆN QUỲNH PHỤ, TỈNH THÁI BÌNH

THU HẰNG

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công & Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh Thái Bình (TTKC Thái 
Bình) cho biết: Nhằm khuyến khích, thu 

hút các dự án đầu tư vào tỉnh Thái Bình nhằm phát huy 
các thế mạnh của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh 
tế-xã hội trên địa bàn của tỉnh, những năm gần đây, 
UBND tỉnh đã giao cho Sở Công Thương - TTKC Thái 
Bình thực hiện các Chương trình, Đề án khuyến công 
quốc gia, khuyến công địa phương, để hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp đầu tư thiết bị, máy móc phát triển 
sản xuất, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho người 
lao động.  

Để sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí này, TTKC 
Thái Bình đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành 
của tỉnh và các địa phương tổ chức, triển khai nhiều 

Chương trình hỗ trợ người lao động như mở lớp đào 
tạo nghề cơ khí; tập huấn sửa chữa máy nông nghiệp; 
lớp tập huấn về tiết kiệm năng lượng; mở lớp máy may 
công nghiệp…, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ 
chuyên môn, nhận thức, giúp cho các cơ sở, doanh 
nghiệp đầu tư trên địa bàn tuyển dụng lao động không 
cần phải qua đào tạo.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Khánh, 
Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xá, huyện Quỳnh Phụ, 
tỉnh Thái Bình chia sẻ: “Xã Quỳnh Xá là một xã nông 
nghiệp, nên đời sống của người dân còn gặp nhiều khó 
khăn, hàng năm số lượng lớn lao động chính trên địa 
bàn xã phải tìm kiếm việc làm tại nhiều địa phương 
khác, ở lại địa phương chủ yếu là phụ nữ, người già và 
các cháu nhỏ. Trong thời gian qua, nhờ chính sách ưu 
đãi của tỉnh, nhiều doanh nghiệp đã đầu tư, xây dựng 

CÓ THÊM NHIỀU VIỆC LÀM MỚI

Ông Hà Văn Hải - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Bình (bên phải) kiểm tra lớp học
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nhà máy tại huyện Quỳnh Phụ, nhằm thu hút một lực 
lượng lớn nhân sự trong độ tuổi lao động. Được sự 
quan tâm của các cấp, ngành của tỉnh Thái Bình, Sở 
Công Thương - TTKC tỉnh Thái Bình đã triển khai các 
chương trình hỗ trợ cho địa phương như: Tổ chức lớp 
tập huấn sửa chữa máy nông nghiệp; lớp tập huấn về 
tiết kiệm năng lượng... Đặc biệt, năm 2019 - 2020, TTKC 
tỉnh đã mở lớp đào tạo nghề may tại xã Quỳnh Xá, thu 
hút được khá đông lao động nông thôn tham gia, đây là 
việc làm rất cần thiết và hiệu quả, giúp cho người dân 
quê tôi có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm tại các cơ sở, 
doanh nghiệp trên địa bàn”.

Theo bà Mai Thị Hiên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 
Quỳnh Xá cho biết: Năm 2019, TTKC Thái Bình đã 
phối hợp với Hội Phụ nữ xã tổ chức mở 02 lớp may 
công nghiệp miễn phí tại địa phương cho các đối 
tượng nam, nữ tuổi từ 15 đến 45, thời gian đào tạo là 
03 tháng, sau khóa học các học viên phải thi kiểm tra 
và được TTKC cấp chứng chỉ. Đến nay, các học viên 
đã tìm được việc làm tại các công ty may trên địa bàn 
như: Công ty may Đức Giang, Công ty MXP, Công ty 
TNHH INNOFLOW VINA… với mức thu nhập bình 
quân từ 5 đến 7 triệu đồng/tháng, nên người dân rất 
phấn khởi và mong muốn TTKC tiếp tục mở lớp đào 
tạo máy may công nghiệp tại địa phương, để người dân 
được đăng ký tham gia học tập có tay nghề, được cấp 
chứng chỉ, tạo cơ hội xin việc làm, có thu nhập, góp 
phần giảm bớt khó khăn, nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho người nông dân.

Chị Lê Thị Dung - thôn Xuân La, xã Quỳnh Xá 
chia sẻ: Năm 2019, qua thông báo trên đài truyền 
thanh của xã về việc địa phương phối hợp với TTKC 
tỉnh Thái Bình tổ chức lớp học cắt may trên máy may 
công nghiệp tại địa phương, sau đó chị được Hội Phụ 
nữ xã hướng dẫn làm thủ tục đăng ký nhập học và 
được tham gia học lớp may công nghiệp, sau 03 tháng 
hoàn thành khóa học, chị được TTKC cấp Chứng chỉ 
học nghề. Ngay sau đó chị được Công ty TNHH IN-
NOFLOW VINA trong cụm công nghiệp Đô Lương 
tuyển dụng. Đây là doanh nghiệp chuyên sản xuất đồ 
chơi thú gấu bông và các con vật… để xuất khẩu sang 
thị trường Mỹ và châu Âu. Nhờ có kiến thức được 
học, chị đã đáp ứng được yêu cầu từ phía tuyển dụng, 
với công việc cụ thể là chuyên may quần, áo cho các 
con vật đồ chơi bằng máy may công nghiệp, thu nhập 
bình quân từ 5-7 triệu đồng/tháng và được hưởng các 
chế độ theo Luật Lao động. Với nguồn thu nhập trên, 
chị đã cơ bản đủ trang trải, chăm sóc cho cuộc sống 
gia đình tốt hơn so với làm nông nghiệp và lao động 
tự do trước đây. 

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả công 
tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, TTKC tỉnh 
Thái Bình đang tranh thủ các nguồn lực từ ngân sách 
trung ương và địa phương để hỗ trợ đào tạo nghề, 
nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp 
phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, 
phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
nông nghiệp nông thôn

Giờ học lý thuyết của học viên lớp học may tại xã Quỳnh Xá
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Ngày 06/8/2020, Thủ tướng 
Chính phủ đã ký ban hành Nghị 
quyết 115/NQ-CP về thúc đẩy công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT).

Theo đó, Nghị quyết đặt ra 
mục tiêu đến năm 2025 doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam có khả 
năng sản xuất các sản phẩm CNHT 
có tính cạnh tranh cao, đáp ứng 
được 45% nhu cầu thiết yếu cho 
sản xuất, tiêu dùng trong nội địa; 
có khoảng 1.000 DN đủ năng lực 

cung ứng trực tiếp cho các DN lắp 
ráp và tập đoàn đa quốc gia trên 
lãnh thổ VN.

Năm 2030, sản phẩm CNHT đáp 
ứng 70% nhu cầu cho sản xuất, tiêu 
dùng trong nội địa; chiếm khoảng 
14% giá trị sản xuất công nghiệp. 
Có khoảng 2.000 DN đủ năng lực 
cung ứng trực tiếp cho các DN lắp 
ráp và tập đoàn đa quốc gia trên 
lãnh thổ VN. 

Nghị quyết cũng đưa ra 7 nhóm 
giải pháp chính để thực hiện các 
mục tiêu nêu trên gồm: Hoàn thiện 
cơ chế, chính sách; Đảm bảo và huy 
động hiệu quả nguồn lực phát triển 
CNHT; Giải pháp về tài chính, tín 
dụng; Phát triển chuỗi giá trị trong 
nước; Phát triển và bảo vệ thị 
trường; Nâng cao năng lực doanh 
nghiệp CNHT; Thông tin truyền 
thông, thống kê và cơ sở dữ liệu

QUỲNH ANH

Trong khuôn khổ Dự án hỗ 
trợ kết nối giao thương về vật liệu 
Carbon, vừa qua, Viện công nghệ 
Carbon Hàn Quốc đã phối hợp với 
BSR Group tiến hành các buổi giao 
lưu kết nối doanh nghiệp (DN) Hàn 
Quốc - Việt Nam như hội thảo, 
họp trực tuyến, tìm kiếm đối tác 
tiềm năng...

Đây là dự án quan trọng nhằm 
thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa 2 
nước trong lĩnh vực vật liệu Carbon 
và là dịp để các DN Việt Nam trực 
tiếp trao đổi với nhà sản xuất Hàn 
Quốc nhằm tìm hiểu về sản phẩm 
cũng như tìm cơ hội hợp tác đầu tư. 
Dự án lần này đã thu hút sự tham 
gia của 34 DN trẻ Hàn Quốc. Đây 
là những DN được đánh giá là sẽ 
mang lại cho thị trường Việt Nam 
những công nghệ kỹ thuật mới giúp 
khai phá thêm nhiều khía cạnh đầy 
tiềm năng của thị trường. Đây cũng 
được coi là cơ hội hợp tác tốt cho 
các DN ngành vật liệu Carbon của 
Việt Nam và Hàn Quốc.

Mục tiêu của Viện công nghệ 
Carbon tổng hợp Hàn Quốc là 
thành lập được 100 DN vừa và nhỏ 
đổi mới kỹ thuật trong lĩnh vực vật 
liệu carbon tổng hợp, đồng thời liên 
tục tổ chức các dự án về Carbon 
trong năm 2020 và không ngừng 
nỗ lực đi đầu trong lĩnh vực công 
nghiệp vật liệu.

Được biết, vật liệu Carbon là 
loại vật liệu mới, được ứng dụng 
rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: 
Chế tạo ô tô, lọc nước, điện năng, 
hàng không, vũ trụ…

MINH VŨ

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ THÚC ĐẨY CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

HỖ TRỢ KẾT NỐI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HÀN QUỐC 
LĨNH VỰC VẬT LIỆU CARBON

Theo đại diện lãnh đạo Ban 
Quản lý các khu công nghiệp Đồng 
Nai, trong 41 dự án đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) mới vào các khu 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh thì có 
22 dự án đầu tư vào lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ.

Các dự án lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ có tổng vốn đăng ký là 121,3 

triệu USD, chiếm gần 72% trong 
tổng vốn đăng ký mới. Tuy nhiên, 
các doanh nghiệp FDI trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ chủ yếu là 
thuê nhà xưởng để sản xuất. Một 
số doanh nghiệp FDI đầu tư những 
dự án mới có số vốn cao là: Công 
ty TNHH Prime Glorious  Việt 
Nam có vốn đầu tư 35 triệu USD 

sản xuất các loại vải; dự án nhà 
máy Công ty TNHH Dae Young 
Textile Việt Nam có vốn đầu tư 
16 triệu USD, chuyên sản xuất các 
loại vải.

Các dự án đầu tư mới đến từ 
10 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế 
giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc...

C.D

THU HÚT 22 DỰ ÁN FDI ĐẦU TƯ VÀO CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ TẠI CÁC 
KCN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI
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Đồng Nai là một trong bốn 
địa phương cung ứng nguyên 
liệu cho ngành Dệt May lớn nhất 
cả nước. Theo Sở Công Thương 
tỉnh, hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
có khoảng 137 doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ cho ngành 
Dệt May, chiếm tỷ lệ khoảng 23% 
trong tổng số các doanh nghiệp 
trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ 
của Đồng Nai.

Trong số các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt 
May, các doanh nghiệp có vốn đầu 

tư nước ngoài (FDI) chiếm đa số, 
khoảng 70%. Dẫn đầu trong sản 
xuất, xuất khẩu cho ngành công 
nghiệp hỗ trợ dệt may là Công ty 
TNHH Hyosung Việt Nam.

Sản phẩm của các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ ngành Dệt May 
vừa cung ứng cho thị trường trong 
nước, vừa xuất khẩu sang nhiều 
nước trên thế giới như: Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc, châu Âu, Trung Quốc. 
Dệt may hiện đang là ngành có kim 
ngạch xuất khẩu lớn thứ 2 của Đồng 
Nai chỉ sau ngành Da Giày PV

Thực hiện chủ trương phát 
triển công nghiệp hỗ trợ của 
Thành phố, Sở Công Thương triển 
khai Chương trình hỗ trợ nghiên 
cứu phát triển, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong 
sản xuất thử nghiệm một vài lĩnh 
vực linh kiện, phụ tùng, nguyên 
liệu và vật liệu.

Căn cứ Kế hoạch số 94/KH-
UBND ngày 05/5/2020 về Chương 
trình phát triển công nghiệp hỗ trợ 
thành phố Hà Nội năm 2020 và dự 
toán kinh phí hỗ trợ nghiên cứu 
phát triển, ứng dụng chuyển giao và 
đổi mới công nghệ trong sản xuất 
thử nghiệm linh kiện, phụ tùng, 
nguyên liệu và vật liệu đã được phê 

duyệt, vừa qua, Sở Công Thương 
Hà Nội đã thông báo và đề nghị các 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 
hỗ trợ có trụ sở chính tại thành phố 
Hà Nội nghiên cứu, đăng ký và đề 
xuất dự án, nội dung hỗ trợ gửi Sở 
Công Thương để phối hợp, triển 
khai theo quy định

MINH ANH

Hội nghị do Sở Công Thương 
TPHCM phối hợp với Ban quản 
lý Khu công nghệ cao TPHCM 
(SHTP), Ban quản lý các Khu chế 
xuất và công nghiệp TPHCM 
(Hepza) tổ chức sẽ diễn ra vào 
ngày 17/9/2020.

Theo đó, các hoạt động chính 
nằm trong chương trình Hội nghị 
bao gồm: Tổ chức kết nối cung 
cầu trực tiếp (B2B) giữa các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp 

hỗ trợ Việt Nam với các doanh 
nghiệp FDI/ doanh nghiệp sản 
xuất công nghiệp đầu cuối có nhu 
cầu hợp tác và tìm kiếm các nguồn 
cung ứng chi tiết linh kiện phục 
vụ sản xuất. Trưng bày các chi tiết 
linh kiện tìm kiếm nhà cung cấp 
trong nước; các sản phẩm công 
nghiệp - công nghiệp hỗ trợ tiêu 
biểu; nhóm sản phẩm công nghiệp 
chủ lực và nhóm sản phẩm công 
nghiệp tiềm năng của thành phố. 
Bên cạnh đó là các chương trình 

giao lưu và trao đổi kinh nghiệm 
phát triển sản xuất tại nhà máy 
của doanh nghiệp sản xuất công 
nghiệp đã tham gia vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu.

Hội nghị được tổ chức nhằm 
tạo điều kiện cho các doanh nghiệp 
FDI và các nhà sản xuất công nghiệp 
có chiến lược nội địa hóa tiếp cận 
các nhà cung cấp sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ trong nước

BẢO KIÊN

ĐỒNG NAI: 137 DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
THUỘC NGÀNH DỆT MAY

HÀ NỘI: HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO 
VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2020

HỘI NGHỊ TÌM KIẾM NHÀ CUNG CẤP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NĂM 2020

CNHT cho ngành Dệt May chiếm khoảng 
23% trong tổng số các DN lĩnh vực CNHT 
của Đồng Nai



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG50

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

Dịch COVID-19 đã bùng phát trở lại khiến ngành Dệt may lâm vào khó khăn vì thiếu hụt 
nguyên liệu. Hình thành chuỗi liên kết sẽ là phương án giải quyết bài toán khó này. 

MINH PHƯƠNG

NGÀNH DỆT MAY: LÀM THẾ NÀO ĐỂ

GIẢI BÀI TOÁN LIÊN KẾT CHUỖI?

Vinatex được coi là một trong những 
doanh nghiệp dệt may chịu ảnh 
hưởng rõ rệt từ đại dịch COVID-19. 
Doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm 

của Vinatex giảm gần 25% so với cùng kỳ năm 2019 
(đạt hơn 7.000 tỷ đồng). Vinatex đã tiết giảm đáng kể 
các loại chi phí, nhưng lợi nhuận sau thuế lũy kế nửa 
đầu năm vẫn sụt giảm tới 20,7% so với cùng kỳ năm 
trước, chỉ đạt 276 tỷ đồng. 

Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty May 10 Bạch 
Thăng Long cho biết, trong sáu tháng qua, doanh thu 
của đơn vị đạt gần 1.800 tỷ đồng, tăng 16% so cùng kỳ, 
nhưng trên thực tế doanh nghiệp vẫn còn rất nhiều 
khó khăn, nhất là khi các sản phẩm truyền thống giảm 
khoảng 30%. 

Trong ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nhiều 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam đang lâm vào tình 
cảnh “tiến thoái lưỡng nan”: Nguyên phụ liệu trong 
các hợp đồng ký kết với nước ngoài không nhập về 
được, nguồn cung gián đoạn, các thị trường nhập khẩu 
lớn như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản… sức mua giảm vì các 
nước áp dụng biện pháp phong toả khiến người tiêu 
dùng ít chi tiêu hơn. 

Theo ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt 
may Việt Nam, các doanh nghiệp sản xuất nguyên phụ 
liệu trong nước hiện vẫn chưa có đủ năng lực đáp ứng 
nhu cầu hàng nghìn mẫu mã, chủng loại của doanh 
nghiệp ngành may. Phương án xây dựng nhà máy sản 
xuất vải cũng đã được nhiều doanh nghiệp ngành Dệt 
may tính đến, song hầu như tất cả đều phải từ bỏ ý 
định trước những dự báo về khả năng lỗ lớn. 

Trước tình hình ấy, việc hình thành chuỗi liên 
kết bền vững được xem như yêu cầu thiết yếu để các 
doanh nghiệp Dệt may vượt qua khúc quanh này. Ông 
Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần may 
Sông Hồng cho biết: “Hiện nay, nhu cầu và khả năng 
cung ứng của ngành Dệt may cần có người “cầm trịch”, 

thống kê nhu cầu và khả năng đáp ứng, để các DN có 
thể kết nối với nhau”. 

Ngoài ra, Hiệp hội Dệt may cũng đang đề xuất Bộ 
Công Thương sớm trình Chính phủ và ban hành Chiến 
lược phát triển ngành Dệt may đến năm 2040 để quy 
hoạch các vùng nhằm xây dựng và phát triển các khu 
công nghiệp cho ngành Dệt may. Vai trò “bà đỡ” của 
Nhà nước là rất quan trọng bởi việc xây dựng cơ sở hạ 
tầng đòi hỏi nguồn vốn lớn, các doanh nghiệp không 
đủ sức tiến hành. 

Bộ Công Thương đã xây dựng và triển khai các 
chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT), quy 
hoạch vùng, tránh tình trạng phân tán nhỏ lẻ, “mệnh ai 
nấy làm” khi mà quy mô ngành may ở các địa phương 
đều nhỏ và thiếu hiệu quả. Mới đây, Bộ đã khai trương 
cơ sở dữ liệu về CNHT, trong đó ngành công nghiệp 
dệt may có 1.400 DN được đưa vào hệ thống. Bộ cũng 
đang tích cực hoàn thiện chiến lược phát triển ngành 
công nghiệp dệt may đến năm 2040, sớm trình Chính 
phủ để làm cơ sở xây dựng các khu công nghiệp dệt 
nhuộm quy mô lớn, có hệ thống xử lý nước thải đủ tiêu 
chuẩn để thu hút nhà đầu tư

Công nhân đang kiểm tra vải dệt tại Công ty dệt Bảo Minh
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Đại dịch Covid-19 đã tác động tiêu cực 
tới tình hình sản xuất công nghiệp, xuất 
nhập khẩu của doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam nói chung và Bình Dương nói 

riêng. Song, với việc triển khai quyết liệt các nhóm giải 
pháp của Chính phủ, Bộ Công Thương, UBND tỉnh 
Bình Dương cùng với sự nỗ lực của DN trong sản xuất 
công nghiệp, các ngành hàng chủ lực của Bình Dương 
vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ 2019. 

6 tháng đầu năm 2020, ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo tăng 6,38% so với cùng kỳ, đây là ngành đóng 
vai trò chủ chốt, thúc đẩy tăng trưởng chung, chiếm tỷ 
trọng 98,9% giá trị sản xuất toàn ngành công nghiệp (CN). 
Trong đó có thể kể đến một số dự án lớn như: Dự án 
Công ty TNHH Sharp Manufacturing (Khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore II-A) với vốn đăng ký 135 triệu 
USD; dự án Công ty TNHH Nitto Denko với vốn đăng 
ký 186,2 triệu USD; dự án Công ty nội thất Lacquerrr 
Crafft Việt Nam với tổng vốn đăng ký 98,3 triệu USD...

Bên cạnh đó, để khuyến khích và thúc đẩy sản xuất 
CN, thời gian qua Bình Dương đã ban hành và triển khai 
nhiều chương trình, chính sách có tác động mạnh, hỗ 
trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực CN 
và công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đẩy mạnh triển khai các 
chính sách hỗ trợ phát triển sản phẩm CN chủ lực, hỗ 
trợ doanh nghiệp tiếp tục khai thác, mở rộng thị trường 
tiêu thụ, tạo nguồn đầu ra cho hoạt động sản xuất.

Để ưu tiên phát triển và nâng tầm ngành CNHT, 
Bình Dương cũng đã nghiên cứu và phát triển riêng một 
khu công nghiệp (KCN) tại huyện Bàu Bàng trên 1.000 
ha, đồng thời xây dựng danh mục chính sách ưu đãi thu 
hút đầu tư trên địa bàn, trong đó có các dự án thuộc lĩnh 
vực CNHT. Tỉnh đưa ra nhiều chính sách khuyến khích 
phát triển SXKD từng nhóm sản phẩm hỗ trợ thích ứng; 
hình thành các khu, cụm công nghiệp sản xuất phụ tùng, 
linh kiện, nguyên vật liệu hỗ trợ cho các ngành công 
nghiệp; tạo điều kiện cho các DN vừa và nhỏ tham gia 
sản xuất các loại sản phẩm hỗ trợ, cung ứng linh kiện, 
phụ tùng, nguyên phụ liệu cho sản xuất CNHT.

Theo Sở Công Thương Bình Dương, trên địa bàn 
tỉnh hiện có 2.277 DN sản xuất, kinh doanh (SXKD) 
các sản phẩm CNHT, trong đó ngành dệt may có 442 
DN, da giày 172 DN, chế biến gỗ 953 DN, cơ khí 710 
DN. Tỉnh Bình Dương đang nỗ lực xây dựng chiến lược 
phát triển lâu dài cho ngành CNHT. Cụ thể, Sở đang 
triển khai Đề án Phát triển ngành CNHT nhằm tham 
mưu cho UBND tỉnh hoàn chỉnh, bổ sung cơ sở pháp 
lý, chương trình kích cầu đầu tư lĩnh vực CNHT tại địa 
phương. Trong đó, trọng tâm xây dựng Chương trình 
phát triển CNHT trên địa bàn Bình Dương đến năm 
2025; xây dựng quy chế quản lý thực hiện chương trình 
phát triển CNHT; thực hiện các chương trình đào tạo, 
hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực 
quản lý cho DN CNHT và đánh giá tỷ lệ nội địa hóa 
của 4 ngành công nghiệp trọng yếu...

Nhằm tiếp tục giữ vững tăng trưởng sản xuất công 
nghiệp và CNHT, thúc đẩy ngành công nghiệp chế 
biến, chế tạo, Sở Công Thương Bình Dương đang tiếp 
tục xây dựng, hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường 
đầu tư kinh doanh, khơi dậy các nguồn lực phục vụ cho 
phát triển các lĩnh vực công nghiệp, qua đó giúp tăng 
trưởng kinh tế nhanh và bền vững

Sáu tháng đầu năm 2020, chỉ số toàn ngành công nghiệp của tỉnh Bình Dương tăng 6,4% 
so với cùng kỳ. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, thúc đẩy 
tăng trưởng chung của toàn ngành công nghiệp tại địa phương.

THÁI BÌNH

BÌNH DƯƠNG:
CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO LÀ NGÀNH CHỦ LỰC

Công nghiệp chế biến, chế tạo tại Bình Dương đang thu hút 
nguồn vốn FDI vô cùng lớn.
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Công nghiệp hỗ trợ (CNHT), đặc biệt là các nhà máy sản xuất linh kiện để lắp ráp các sản 
phẩm công nghệ cao có ý nghĩa quan trọng cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của 
đất nước. Thời gian gần đây, lĩnh vực này nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ với nhiều chính 
sách ưu đãi từ Chính phủ, TP. Đà Nẵng cũng có những ưu đãi riêng để phát triển CNHT.

NGUYỄN HOA

ĐÀ NẴNG: 

ĐẨY NHANH CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CNHT

Nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 
lĩnh vực CNHT, thời gian qua, Đà Nẵng 
đã ban hành nhiều chính sách ưu đãi 
cho các dự án đầu tư trong lĩnh vực 

CNHT như: Được hưởng giá thuê đất ưu đãi, được hỗ 
trợ 50% tiền sử dụng hạ tầng trong 2 năm đầu kể từ 
ngày nhận giao đất, hỗ trợ 50% tiền xử lý nước thải 
trong Khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng theo quy 
định hiện hành…

Song song với đó, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh tập 
trung vào một số giải pháp về quy hoạch đất đai, phát 
triển hạ tầng, điển hình là khu vực Tây Bắc Đà Nẵng, 
nơi phát triển công nghệ (CN) thông tin - CN phần 
mềm với 2 dự án lớn là Khu CN thông tin tập trung Đà 
Nẵng. Cùng với đó là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 
chính, đơn giản hóa các thủ tục đầu tư… để sẵn sàng 
chào đón doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Hiện nay, Đà Nẵng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ 
Dự án Khu CNHT phục vụ Dự án Khu CNC. Dự án này 
có diện tích quy hoạch trên 102ha, với tổng mức đầu tư 
235 tỷ đồng góp phần cung cấp dịch vụ phụ trợ, hình 
thành liên kết giữa các doanh nghiệp, thúc đẩy ngành 
công nghiệp thành phố phát triển.

Theo ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng BQL Dự án 
đầu tư xây dựng Khu CNC Đà Nẵng, dự án đang được 
UBND thành phố trình Thủ tưởng Chính phủ chuyển 
đổi mô hình thành Khu CNHT. Điều này nhằm tạo 
điều kiện phát triển ngành CNHT và cung cấp dịch vụ 
phụ trợ cho Khu CNC; hình thành liên kết giữa các 
doanh nghiệp trong Khu CNC; đổi mới cơ cấu thu hút 
đầu tư nước ngoài; chuyển giao CN, kỹ năng sản xuất 
tiên tiến, hiện đại thông qua hợp tác đầu tư, kinh doanh 
giữa các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trong 
lĩnh vực CNHT và được hưởng các chính sách ưu đãi để 
thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực này.

Với vị trí thuận lợi cả về đường hàng không, đường 
thủy, đường bộ và đường sắt, khi hoàn thiện hệ thống 

giao thông từ khu CNC đến cảng biển, sân bay cùng với 
việc hình thành và hoàn thiện khu CNHT sẽ giúp nhà 
đầu tư, doanh nghiệp giảm chi phí, có thêm nhiều dịch 
vụ để cung ứng, nhằm hình thành hệ sinh thái công 
nghiệp trong khu CNC.

Là một trong những nhà đầu tư đi tiên phong trong 
việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư ở Khu CNC, ông 
Bùi Lê Anh Hiếu, Giám đốc Công ty CP Long Hậu 
nhận định, hiện nay, một số nhà đầu tư nước ngoài có 
sự dịch chuyển đầu tư, di chuyển hoặc mở rộng nhà 
máy sản xuất linh kiện, sản phẩm ở các quốc gia khu 
vực Đông Nam Á. Đây là cơ hội lớn để Việt Nam tham 
gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu thông qua đẩy 
mạnh phát triển ngành CNHT. Trong bối cảnh đó, Khu 
CNC Đà Nẵng, một trong 3 khu CNC hàng đầu của cả 
nước, được dự báo sẽ trở thành nam châm thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài (FDI), đặc biệt là các ngành sản xuất 
điện - điện tử, cơ khí chính xác.

Việc hình thành và hoàn thiện khu CNHT cho Khu 
CNC là cần thiết nhằm chuẩn bị sẵn sàng mọi nguồn 
lực cho Đà Nẵng nói chung, Khu CNC nói riêng đón 
làn sóng đầu tư trong thời gian tới

Khu công nghệ cao TP Đà Nẵng
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Từ lâu, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đã được ví là ngành đóng vai trò "xương sống" của nền 
công nghiệp. Do vậy, những năm qua, Đồng Nai đã triển khai chiến lược phát triển CNHT 
để tạo đà cho các ngành công nghiệp khác phát triển.

MINH TRÍ

ĐỒNG NAI:
ĐIỂM SÁNG PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CỦA CẢ NƯỚC

Năm 2006, Đồng Nai đã đi tiên phong 
trong việc mời gọi các doanh nghiệp 
(DN) đầu tư vào CNHT và khuyến 
khích DN nghiệp trong nước tham gia 

vào chuỗi cung ứng nguyên liệu cho các công ty, tập 
đoàn đa quốc gia tại địa phương. Nhờ đi trước trong 
việc thu hút đầu tư và ưu tiên các dự án CNHT nên 
tỉnh đã sớm trở thành nơi cung ứng sản phẩm đầu vào 
lớn của cả nước và là một trong 05 tỉnh, thành xuất 
khẩu lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, các DN Việt trên 
lĩnh vực CNHT đang từng bước tái cơ cấu, nâng cao 
công tác quản lý sản xuất, đáp ứng được các yêu cầu 
của khách hàng nước ngoài.

Đến nay, các DN CNHT trên địa bàn tỉnh đã tham 
gia vào chuỗi sản xuất cho những tập đoàn đa quốc 
gia như: Samsung, Bosch, Kenda, Changshin, Nestlé, 
Vision, LG… Đồng thời, nhiều sản phẩm CNHT cũng 
đã xuất ra nước ngoài cho nhiều công ty, tập đoàn nổi 
tiếng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, 
Italy… Do vậy, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm 
CNHT đã chiếm hơn 50% tổng khối lượng xuất khẩu 
của tỉnh, với hơn 10 tỷ USD/năm.

Bà Quan Ngọc Liên - Giám đốc Công ty TNHH 
Hoàn Mỹ (huyện Vĩnh Cửu) cho biết: "Công ty chúng 
tôi chuyên sản xuất các loại nút áo cung cấp cho nhiều 
tập đoàn thời trang nổi tiếng tại Italy, Pháp, Anh… Sản 
phẩm của Công ty làm ra đều được các tập đoàn nước 
ngoài bao tiêu đầu ra. Do đó, từ việc chỉ có một nhà máy 
sản xuất, chúng tôi đã đầu tư thêm một số nhà máy khác 
để nâng công suất, đáp ứng cho những đơn hàng lớn".

Có được nền CNHT phát triển như vậy cũng là nhờ 
Đồng Nai đã đưa ra hàng loạt các chính sách ưu đãi, 
mời gọi DN đầu tư. Theo đó, tỉnh đã quy hoạch và phát 
triển thêm các khu, cụm CNHT cùng với nhiều cơ chế 
đãi ngộ kèm theo. Đặc biệt là các chính sách về thuế, 
hỗ trợ kỹ thuật và quản lý. Ngoài ra, việc xây dựng 
chiến lược đầu tư vào khoa học công nghệ và đào tạo 

nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành CNHT cũng 
được tỉnh quan tâm. Bên cạnh đó, Đồng Nai cũng chú 
trọng công tác xúc tiến thương mại tại chỗ để kết nối 
DN CNHT trong nước với DN nước ngoài trên địa bàn 
nhằm chủ động sản xuất, bớt lệ thuộc, tăng giá trị cho 
sản phẩm, hạn chế nhập khẩu và tăng xuất siêu.

Ông Nguyễn Phú Cường - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai chia sẻ: “DN ngành 
CNHT khi đầu tư tại các khu, cụm công nghiệp trên địa 
bàn sẽ nhận được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất. Đồng 
thời, tỉnh cũng còn nhiều chính sách khác giúp DN sản 
xuất CNHT như: Tín dụng, xúc tiến thương mại để kết 
nối cung cầu. Kết quả là đã có những DN Việt trên lĩnh 
vực này tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu”.

Thời gian tới, để tiếp sức cho các DN CNHT trên địa 
bàn phát triển, Đồng Nai đang dự thảo kế hoạch phát 
triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025, với 
tổng kinh phí dự kiến 60 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương 
cũng đang hoàn thiện thông tin dữ liệu DN ngành 
CNHT, tạo cầu nối gắn kết DN CNHT với DN sản xuất 
sản phẩm hoàn chỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng sẽ tập trung 
xây dựng một số cụm liên kết công nghiệp nhằm tập 
trung phát triển DN CNHT trong nước có quy mô lớn, 
đa quốc gia và có năng lực cạnh tranh quốc tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh (bên trái) 
tham quan gian hàng của DN CNHT tại hội nghị xúc tiến 
thương mại tại chỗ.



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG54 55

VĂN HÓA - XÃ HỘI VĂN HÓA - XÃ HỘI

Hàng Xóm
Hàng xóm của mình ở Hà Nội, 

mình vẫn gọi là hai bác và xưng 
em. Anh là người dân tộc thiểu 
số, quê ở huyện Lục Yên (tỉnh 

Yên Bái). Chị là người Hà Nội. Anh chị là hai người 
hàng xóm rất tình nghĩa. 

Rằm tháng Bảy, anh hay về quê. Khi xuống Hà Nội, 
lần nào chị cũng gọi cổng nhà mình cho bọn trẻ con vài 
cái bánh nếp, một ít măng tươi mà anh chị dù vất vả xe, 
tàu vẫn chở từ quê xuống.

Hồi mình mới về làm hàng xóm, anh chị còn khó 
khăn, con nhỏ, nhà cũ. Cả gia đình có cái xe đạp tàng 
là tài sản duy nhất thì hỏng không đi được. Chồng mình 
bảo: “Em sang đưa anh chị ít tiền để anh chị mua chiếc 
xe đạp mới”. Tiền chẳng đáng là bao, nhưng anh chị cứ 
nói “Cô chú tốt quá!”. 

Tết đến, chồng mình mua tặng anh chiếc áo sơ mi 
của May 10 mừng tuổi anh. Mình đem cân gạo nếp 
từ quê Bắc Ninh sang biếu chị. Anh chị lại cho lại cặp 
bánh chưng tự gói. Khi anh chị làm nhà, nhà mình 
sang thưa chuyện: “Chúng em biếu anh chị mấy nghìn 
gạch “của nhà làm ra”. Rồi cả năm trời nhà mình làm 
nhà sau đó, quấy nhiễu gia đình anh chị, cát bụi, thợ 
thuyền, hai nhà như một. 

Người ta hay nói Hà Nội là đất “Kẻ Chợ”, nhà ai 
biết nhà đó. Nhưng giữa nhà mình với nhà hàng xóm 
sát vách lại gần gũi như anh em ruột thịt. 

Khi sang Mỹ, cả nhà mình dặn nhau: “Người da 
trắng họ rất tôn trọng sự riêng tư. Gia đình mình cố 
gắng sống “nhập gia tuỳ tục”, đừng ảnh hưởng đến họ”.

Bên cạnh nhà mình, thấy có một bà mẹ già và hai 
ông con trai tầm trên dưới 60 tuổi. Ông em không thấy 
có vợ, người anh có gia đình nơi khác, nhưng vì mẹ già, 
nên gần cả tuần ở nhà mẹ để chăm sóc mẹ, cuối tuần 
ông mới về nhà riêng. 

Dạo đó là giữa mùa hè, buổi chiều trời trong xanh, 
cao vút, gió nhè nhẹ thổi qua những tán lá phong rập 
rờn, hoa cẩm tú cầu tưng bừng, hoa hồng các màu rực 
rỡ... Bãi cỏ xanh rờn trước sân nhà người hàng xóm trở 
thành nơi mỗi chiều hai người con đưa mẹ ra hóng mát. 
Mình đi qua, thường chào bà, bà hay giơ tay vẫy. 

Một hôm, thấy gia đình mình đi mua sắm, khuân 
vác mọi thứ về cho căn nhà mới đến, người anh chặn 
mình lại và nói: “Nhà tôi có một bộ giường đệm mới 
mua chưa dùng đến và một lò vi sóng vẫn dùng tốt, tôi 
tặng bạn”.

Mình bối rối, chưa biết nói như thế nào, thì ông đã 
dẫn vào nhà. Rồi hai ông cùng nhà mình khiêng lễ mễ 
những thứ đó sang, lắp ráp cẩn thận rồi mới về. 

Mấy hôm sau, mình nấu món Việt, làm nem rán, 
bún chả thịt nướng và mang sang biếu gia đình hàng 
xóm. Khi họ mang chiếc đĩa rửa trắng tinh sang trả, 
người hàng xóm kể hôm nay mẹ họ ăn được nhiều, bà 
khen món ăn Việt Nam tuyệt vời. Từ đó, thỉnh thoảng 
mình lại biếu họ đồ ăn Việt: Bún mọc, phở bò, bún 
sườn... Thậm chí, có lần thấy 5-6 ông hàng xóm ngồi 
trên thảm cỏ uống bia, mình bưng đĩa chả cốm nóng 
sang. Cốm mình mang từ Hà Nội qua. Một lúc sau, 
thấy một người hàng xóm khác cầm sang một chai rượu 
vang và bấm chuông, nói: “Tôi tặng bạn. Cảm ơn bạn 
đã cho chúng tôi thưởng thức lại món ăn Việt Nam mà 
tôi đã từng được ăn khi du lịch”. 

Mình nhận ra một điều: Từ Đông sang Tây, những 
giá trị căn bản của con người, thực ra vẫn giống nhau và 
vẫn được gìn giữ. Một trong những giá trị đó là sự hoà 
hợp thân thiện giữa người với người và tình làng nghĩa 
xóm. Đó là nét đẹp của sự CỘNG SINH 

Nguyễn Thị Như Trang
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Trở về, ta gặp lại ta

Ngày khung trời còn bỏ ngỏ

Dừng chân giữa mùa phượng nở

Nghe tiếng đàn rơi chơi vơi...

Ta gửi nỗi nhớ lên trời

Treo trên vầng trăng mười sáu

Thả những tháng ngày yêu dấu

Chạm vào đáy mắt của đêm

Ta đi cỏ ngọt chân mềm

Đường xưa vắng người qua lại

Những vạt hoa vàng mê mải

Một cánh diều nghiêng hồn ta

Trở về, thương nhớ đã xa

Thấy lòng vẫn còn thương nhớ...

ĐINH HUYỀN LINH

Thương nhớ đã xa
Nắng mới yêu em một chút thôi

Mà em đã trách nắng tơi bời

Tóc thời cháy đỏ da đen sạm

Trước biển xanh mà chẳng dám bơi.

Cứ thế nắng đi chẳng một lời

Chiều nay mưa gió đổ ngang trời

Em đi tìm nắng trong lòng bão

Nắng lại về đi, ơi nắng ơi!

ĐINH HUYỀN LINH

Tìm nắng
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