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Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong 
6 tháng đầu năm, sản xuất công nghiệp, 
giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp 
tăng 8,48%, cao hơn so với mức tăng 

chung của toàn nền kinh tế (tăng 6,42%) và tăng cao 
hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước (6 tháng 
năm 2021 tăng 5,74%). Ngành công nghiệp chế biến, 
chế tạo tiếp tục đóng vai trò động lực dẫn dắt tăng 
trưởng của nền kinh tế với mức tăng 9,66%, đóng góp 
2,58 điểm phần trăm vào tốc độ tăng giá trị tăng thêm 
của toàn nền kinh tế.

Đối với hoạt động xuất nhập khẩu, kim ngạch 
xuất nhập khẩu tiếp tục tăng cao với tổng kim ngạch 
ước đạt hơn 371,3 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch xuất 
khẩu hàng hóa tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước 
(cùng kỳ tăng 29,2%), đạt hơn 186 tỷ USD. Xuất 
khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu 
vực có vốn FDI, tăng 19,5% (khu vực FDI kể cả dầu 
thô tăng 16,6%) cho thấy sự nỗ lực của các doanh 
nghiệp trong nước trong việc khôi phục sản xuất kinh 
doanh, nối lại chuỗi cung ứng trong điều kiện còn 
nhiều khó khăn.

Trong đó có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu 
trên 1 tỷ USD, tăng 4 mặt hàng so với cùng kỳ, chiếm 
91,2% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất 
khẩu trên 10 tỷ USD, chiếm 58,3%). Nhìn chung, các 
doanh nghiệp đã tận dụng tốt các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTA thế hệ mới để 
thúc đẩy xuất khẩu: 6 tháng năm 2022 cấp C/O mẫu 
CPTPP đạt 1,32 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ; cấp 
C/O mẫu EUR.1 sang EU đạt 5,84 tỷ USD, tăng 32,1% 
so với cùng kỳ…

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2022 
và Kế hoạch triển khai 6 tháng cuối năm 2022, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết: 
Năm 2022 là thời điểm diễn ra nhiều những sự kiện, 
yếu tố ảnh hưởng đến tình hình kinh tế trong và ngoài 
nước. Chính sách Zero Covid của Trung Quốc cũng 
đã làm ảnh hưởng đến nguồn cung về nguyên liệu cho 
các ngành sản xuất, đồng thời, ảnh hưởng đến đầu ra 
cho các sản phẩm, nhất là sản phẩm nông sản. Về xăng 
dầu, trong 3 tháng đầu năm, việc điều hành xăng dầu 
gặp nhiều khó khăn, nhất là do nguồn cung về xăng 
dầu cùng với việc giá cả leo thang là do những biến 
động của thế giới, mặt khác nguồn cung do Nhà máy 
Lọc dầu Nghi Sơn không bảo đảm được theo kế hoạch 
cũng bị ảnh hưởng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn nhiều 
thách thức, tình hình lạm phát trên phạm vi toàn cầu, 

BỘ CÔNG THƯƠNG: ƯU TIÊN CÁC GIẢI PHÁP
KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH CUNG CẦU

TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM
Trước bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến khó lường, nhưng 
với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các Bộ, ngành, 
doanh nghiệp và người dân, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã đạt được những kết quả 
rất nổi bật về kinh tế - xã hội, chính trị ổn định, dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát và hoàn 
thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

CÔNG CHUYỀN

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên phát biểu tại hội nghị sơ kết
công tác 6 tháng đầu năm 2022
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sự đứt gãy các chuỗi cung ứng, nhất là cung ứng nguồn 
cung về nguyên vật liệu, các vật tư chiến lược như xăng 
dầu, phân bón, hoặc các hóa chất cơ bản là các nguyên 
liệu cho các ngành sản xuất mà Việt Nam đang có lợi 
thế trong việc xuất khẩu. Bên cạnh đó, cuộc chiến giữa 
Nga và Ukraine cũng chưa có dấu hiệu kết thúc. Cho 
nên, dự báo tình hình thế giới cả về chính trị và kinh 
tế sẽ còn bất ổn và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tình hình 
nước ta.

Do vậy, trong những tháng cuối năm, nền kinh tế 
dự báo vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Để 
phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các 
chỉ tiêu phát triển kinh tế được giao: Trong đó chỉ 
số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng khoảng 7-8%; Kim 
ngạch xuất khẩu tăng khoảng 8%, duy trì xuất siêu; 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng tăng 8%; Tổng điện năng sản xuất và nhập 
khẩu tăng 7,88%; Điện thương phẩm tăng 7,1 - 9,1%, 
ngành Công Thương tập trung thực hiện đồng bộ 
các giải pháp. 

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ tập trung đẩy mạnh 
xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sản xuất; hỗ trợ các 
doanh nghiệp về thông tin thị trường, xúc tiến xuất 
khẩu, tận dụng các cam kết trong các Hiệp định FTA 
đã ký kết và thông qua các chuỗi giá trị toàn cầu để tìm 
kiếm thị trường mới; khuyến khích các doanh nghiệp 

đổi mới sáng tạo để tạo ra các sản phẩm mới; Cần giải 
quyết nhanh những khó khăn, vướng mắc về pháp lý để 
doanh nghiệp, nhà đầu tư có điều kiện thuận lợi đồng 
hành cùng Chính phủ thúc đẩy nguồn vốn đầu tư toàn 
xã hội gia tăng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn cho các địa phương, 
doanh nghiệp; phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
theo dõi chặt chẽ các dự án, ngành hàng lớn và một 
số địa bàn trọng điểm để nắm bắt tình hình và xử lý, 
tháo gỡ khó khăn nhằm đẩy mạnh sản xuất, nhất là các 
nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào; kiểm soát nhập khẩu, 
chủ động nguồn cung trong nước thay thế cho nguồn 
nhập khẩu, huy động mọi nguồn lực; bám sát tình hình 
thực tế, có phương án chuẩn bị trong mọi trường hợp, 
nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện, than, xăng dầu, phân 
bón… cho sản xuất và sinh hoạt.

Ưu tiên cho các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn 
định cung cầu; theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả 
các mặt hàng thiết yếu, chủ động đưa ra các biện pháp 
điều tiết kịp thời; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành 
trong điều hành giá để kiểm soát giá cả hàng hóa đầu 
vào, tăng cường kiểm tra, kiểm soát để ngăn chặn các 
hoạt động găm hàng, đầu cơ, thao túng giá… Đảm bảo 
các hoạt động kích cầu tiêu dùng hiệu quả và bền vững, 
hỗ trợ doanh nghiệp Việt, hợp tác xã ở địa phương 
phân phối và tiêu thụ sản phẩm

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến
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GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN CHUYỂN ĐỔI SỐ 
MỘT CÁCH ĐỒNG BỘ

Theo bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT Công 
ty Giải pháp nhân lực Le & Associates (L&A), trong 
mô hình 6 bước chuyển đổi số thì đã có 2 bước liên 
quan tới tư duy lãnh đạo và năng lực của con người. 
Bởi những lý do chính khiến cho doanh nghiệp thất bại 
khi ứng dụng công nghệ là thiếu năng lực triển khai và 
thiếu công nghệ quản trị nhân lực chỉn chu, quan trọng 
nhất là thiếu hiểu biết về công nghệ. Điều cần thiết là 
phải xây dựng được khung năng lực cốt lõi và lãnh đạo.

Theo bà Trần Phương Ngọc Thảo, Giám đốc chuyển 
đổi số hóa Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), 
Nếu muốn chuyển đổi số thành công thì đầu tiên phải 
đi từ nhận thức và tầm hiểu biết của người lãnh đạo. 
Họ cần sự nắm bắt được xu thế mới và nhận định được 
nó ảnh hưởng như thế nào đến doanh nghiệp và môi 
trường kinh doanh trong tương lai. Từ đó nắm bắt được 
các cơ hội và giảm thiểu được rủi ro nếu mình không 
chuyển đổi. Đồng thời có được sự lựa chọn ưu tiên cho 
từng hạng mục và mạnh dạn đầu tư đủ quy mô, đúng 
cách, tránh sự va vấp trong quá trình chuyển đổi số.

“Chuyển đổi kinh doanh giữa công nghệ với con 
người được ví tương tự như chân trái và chân phải. Có 
nghĩa là khi chúng ta bước một bước về mặt thay đổi 
công nghệ thì cũng phải kéo nhân sự đi theo một bước. 
Khi đội ngũ nhân sự được nâng tầm họ sẽ đưa ra những 
yêu cầu mới thì chúng ta lại tiếp tục đầu tư tiếp. Theo 
tiến trình này chuyển đổi số sẽ lan tỏa theo mô hình 
kim tự tháp từ lãnh đạo tới nhân viên mới khai thác 
hiệu quả việc chuyển đổi số”, bà Thảo cho hay.

Tình trạng thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công 
nghệ số và thiếu thông tin về công nghệ số là các rào 
cản hàng đầu về chuyển đổi số. Và như thế nhu cầu tư 
vấn chuyên môn từ các chuyên gia chuyển đổi số là bức 
thiết. Theo các chuyên gia, mặc dù nhận thức về chuyển 
đổi số của lãnh đạo đã được nâng cao nhưng tình trạng 
thiếu thông tin cần thiết để xây dựng lộ trình tiếp cận 
đơn giản khiến cho tiến trình này trở nên khó khăn hơn.

Ông Đặng Hoàng Nam, Trưởng ban đầu tư, Quản 
lý phát triển kinh doanh thị trường quốc tế Bestmix, 
cho biết đối với doanh nghiệp có thâm niên trong các 
lĩnh vực chuyên ngành chúng ta nên có sự kết nối giữa 
công nghệ và con người ở mức độ nhẹ nhàng hơn. Cụ 

Trong bối cảnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ phải đối mặt với những thách thức lớn từ tác 
động tiêu cực của dịch Covid-19, chuyển đổi số được xem là một trong những chiến lược then 
chốt mà các doanh nghiệp đang đẩy mạnh thực hiện nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
trong tình hình mới phục hồi sau đại dịch.

V. DŨNG

THẤY GÌ QUA VIỆC CHUYỂN ĐỔI SỐ 
TRONG DOANH NGHIỆP?

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ số
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thể là tìm một phần mềm hỗ trợ tương đối thân thiện 
và không gây nên gánh nặng cho nhân sự để họ nhanh 
chóng đáp ứng và vận hành nhanh nhất. Lãnh đạo phải 
đi làm việc cùng họ để thiết kế quy trình và chứng minh 
được sự khác biệt mà công nghệ mang lại và nâng tầm 
nhân sự bằng các phần mềm đơn giản.

Cũng đánh giá cao vai trò của lãnh đạo trong 
chuyển đổi số, ông Trương Bình Nguyên, Phó chủ tịch 
HĐQT SKALE, cho hay nhiều người luôn nghĩ chuyển 
đổi số là công nghệ đi trước, điều này tạo nên một rào 
cản rất lớn. Việc chuyển đổi tư duy của lãnh đạo mới 
là quan trọng, họ cần xem chuyển đổi số là câu chuyện 
chiến lược mà họ vẫn làm bao lâu nay. Điều quan trọng 
là người lãnh đạo cảm thấy sẵn sàng và không sợ những 
cái mới, khi có chiến lược tốt rồi thì mới tính đến năng 
lực của nhân sự giúp cho quá trình này trở nên nhẹ 
nhàng hơn.

Dưới góc nhìn của công ty công nghệ, bà Nguyễn 
Thị Linh, Giám đốc Nhân sự công ty VNTT, cho rằng 
chuyển đổi số cần một nguồn nhân lực chất lượng hơn 
là ổn định. Bởi tốc độ phát triển công nghệ ứng dụng 
rất nhanh và chúng ta cần nhân sự phải đáp ứng tốt và 
phù hợp với mục tiêu của doanh nghiệp. Chuyện thay 
đổi nhân sự là bình thường doanh nghiệp cũng phải 
chấp nhận bởi quá trình chuyển đổi số tạo nên sự thay 
đổi về văn hóa làm việc.

LÀM GÌ ĐỂ KHÔNG LỖI NHỊP VỚI CHUYỂN ĐỔI SỐ?

Khi được đặt vấn đề về việc làm sao để không lỗi 
nhịp trong chuyển đổi số, nhiều diễn giả cho rằng sự 
thống nhất các mục tiêu là điều quan trọng nhất và 
người lãnh đạo phải là người kết nối. Nếu có sự khác 
biệt về tư duy thì việc chuyển đổi số sẽ lỗi nhịp, dù mỗi 
bộ phận đều có một mục tiêu khác nhau nhưng cần 
phải có một ngôn ngữ chung để hoàn thiện.

Theo bà Trần Phương Ngọc Thảo, để chuyển đổi số 
hiệu quả và không lỗi nhịp cần phải phối hợp chuẩn giữa 
công nghệ và kinh doanh. Nếu hai chủ thể này không 
nói cùng một ngôn ngữ thì chúng ta mất rất nhiều thời 
gian. Bên cạnh đó là sự thiếu quan tâm chăm chút đến 
trải nghiệm nhân viên cũng là lý do gây lỗi nhịp.

“Chúng ta đầu tư một hệ thống quá phức tạp và 
không thân thiện thì nhân viên không muốn tìm tòi 
học hỏi và phát huy nó. Thậm chí những người có năng 
lực và gắn bó lâu cũng sẽ rời công ty vì quy trình phức 
tạp”, bà Thảo cho biết.

Trong khi đó, ông Trương Bình Nguyên cho rằng, 
lỗi nhịp của doanh nghiệp trong chuyển đổi số phần 
lớn vẫn là ở cán bộ quản lý cấp trung. Đội ngũ này ở 
thế hệ cũ hơn so với nhân viên trẻ nên bắt nhịp chậm 

hơn còn những vấn đề tiên tiến họ không nhanh bằng 
lãnh đạo. Để vào đúng nhịp cần cải thiện năng lực của 
đội ngũ này với những giải pháp công nghệ đơn giản và 
nâng cấp theo từng cấp độ. Vì vậy để cân chỉnh nhịp 
chuyển đổi số đầu tiên phải là giải pháp về nhân sự sau 
đó mới là công nghệ.

Theo các diễn giả, nhân viên thường rất thực tế, 
nên chuyển đổi phải gắn liền với quyền lợi của họ. Vì 
vậy cần phải có một phương pháp truyền thông hiệu 
quả để họ thấy được lợi ích và đồng lòng với mình.  Sự 
tác động của thị trường luôn là yếu tố dẫn đến quyết 
định thay đổi nhưng chuyển đổi một cách tổng thể rất 
khó. Vì vậy để tối ưu doanh nghiệp thường hướng đến 
mô hình chuyển đổi “một công ty hai tốc độ”. Đó là 
tốc độ nhanh cho đội ngũ trẻ để đáp ứng thị trường 
và tốc độ dành cho đội ngũ cũ hơn thường chậm hơn 
được tăng tốc theo thời gian.

Chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi số cho các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, ông Trần Lệ Nguyên, Phó chủ tịch 
HĐQT Tập đoàn KIDO, cho rằng chuyển đổi số là xu 
hướng nhưng mục tiêu mới là quan trọng. Với doanh 
nghiệp nhỏ cần phải xác định được mục tiêu cụ thể của 
chuyển đổi số là gì, chúng ta hướng tới điều gì và quan 
trọng nhất là bài toán hiệu quả kinh doanh. Doanh 
nghiệp cực đoan quá với chuyển đổi số dẫn đến đầu tư 
dàn trải sai với quy mô công ty thì vừa tốn nguồn lực, 
thời gian mà lại không đạt kết quả tốt.

“Chuyển đổi số hiệu quả là khi chúng ta “nội soi” 
được doanh nghiệp và đưa ra những chiến lược đúng 
đắn. Công nghệ hiệu quả là khi chúng ta định lượng tốt 
giá trị nhân lực, chúng ta thấy được bộ phận nào tốt 
và bộ phận nào yếu kém để đưa ra những giải pháp 
tốt nhất và mục tiêu cuối cùng vẫn là hiệu quả kinh 
doanh”, ông Nguyên cho hay

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu 
tham quan sản phẩm công nghệ số
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Vừa qua, tại trụ sở TCT May 10, Câu lạc bộ Doanh nghiệp Long Biên đã tổ chức chương 
trình “Kết nối thương mại nội khối 1.1” và kết nạp hội viên mới. Tổng giám đốc Tổng Công 
ty May 10 Thân Đức Việt vinh dự được trao cờ Chủ tịch danh dự của CLB doanh nghiệp 
Long Biên.

VỊ TRÍ CHỦ TỊCH DANH DỰ
CLB DOANH NGHIỆP LONG BIÊN

CEO MAY 10 ĐƯỢC TÍN NHIỆM ĐẢM NHẬN 

Tham dự hội nghị có các ông: Vũ Xuân 
Trường - Phó Chủ tịch UBND Quận; Mạc 
Quốc Anh - Phó Chủ tịch Thường trực 
kiêm Tổng thư ký Hiệp hội doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Thành phố Hà Nội (Hanoisme); Lãnh đạo 
phòng Kinh tế quận Long Biên và gần 100 thành viên 
Câu lạc bộ.

Được thành lập từ tháng 3 năm 2020, Câu lạc bộ 
Doanh nghiệp Long Biên có vai trò là cầu nối giao lưu, 
chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ giữa các doanh nghiệp với 
doanh nghiệp, doanh nghiệp với cơ quan chức năng, 
doanh nghiệp với các hiệp hội… Câu lạc bộ còn là một 
sân chơi bổ ích, nơi giao lưu chia sẻ kinh nghiệm trong 
hoạt động kinh doanh đồng thời được lãnh hội những 
kiến thức từ các lãnh đạo, chuyên gia trong lĩnh vực kinh 
tế, tài chính, nhân sự, pháp luật. Để duy trì và phát huy 
tinh thần giao lưu, hợp tác, phát triển thương hiệu, Câu 
lạc bộ đã triển khai nhiều hoạt động hiệu quả, bổ ích đối 
với doanh nghiệp như: thường xuyên kết nạp các thành 
viên mới, triển khai và tham gia chương trình “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hỗ trợ hội viên 
tiêu thụ hàng hóa thông qua các kênh liên kết.

Tại hội nghị, ngoài việc thực hiện chương trình 
“Kết nối thương mại nội khối 1.1”, kết nạp thành viên 
mới, Câu lạc bộ đã chính thức khởi động “Hành trình 
ra biển lớn”. Với mục tiêu tiến xa hơn nữa trên thị 
trường, vươn mình ra biển lớn, CLB cần đến những 
người thuyền trưởng tài ba để đinh hướng và đưa con 
thuyền đi đúng hướng, đúng mục tiêu. Ông Thân Đức 
Việt -  Ủy viên BCH Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và 
Vừa thành phố Hà Nội, Tổng giám đốc Tổng Công ty 
May 10 được tin tưởng đảm nhận vị trí Chủ tịch danh 
dự Câu lạc bộ, Đại tá Tạ Cao Phong - Chủ tịch HĐQT 
Công ty CP 22 đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch danh dự 
Câu lạc bộ.  

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Vũ Xuân Trường 
và ông Mạc Quốc Anh đã đánh giá cao các nội dung hoạt 
động của Câu lạc bộ và yêu cầu Câu lạc bộ tiếp tục thực 
hiện tốt vai trò kết nối giữa các doanh nghiệp, đặc biệt là 
doanh nghiệp với các cơ quan chức năng, kịp thời thông tin 
tới lãnh đạo quận những khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp để tháo gỡ đồng thời mong muốn Câu lạc bộ tạo 
điều kiện, cơ hội để các thành viên tích cực tham gia nhiều 
hoạt động thương mại, sự kiện trên địa bàn quận.

Thay mặt cho các thành viên CLB Long Biên, ông 
Thân Đức Việt với vai trò là Chủ tịch danh dự Câu lạc 
bộ gửi lời cảm ơn và thể hiện quyết tâm: “Thay mặt 
anh em doanh nghiệp thành viên CLB hiện nay khoảng 
100 doanh nghiệp, xin tiếp thu toàn bộ ý kiến chỉ đạo 
của anh Mạc Quốc Anh và Vũ Xuân Trường để CLB 
tiếp tục phát triển kể cả chiều rộng và chiều sâu, cũng 
xứng đáng với cái tên CLB Long Biên. Chúng tôi sẽ 
cùng với ban điều hành của CLB, sẽ nỗ lực để doanh 
nghiệp trên địa bàn trên địa bàn của quận  Long Biên 
phát triển và phát triển bền vững”

Ông Thân Đức Việt - Tổng giám đốc May 10 vinh dự nhận 
nhiệm vụ Chủ tịch danh dự CLB Doanh nghiệp Long Biên

NTT
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Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, vừa qua, tại Hội trường khu 
liên cơ quan UBND quận, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Ngày hội 
ý tưởng sáng tạo trong công nhân, viên chức, lao đông (CNVC-LĐ) quận Long Biên năm 
2022. TCT May 10 có 4 sáng kiến tham gia và được giải Nhì tập thể.

TRONG CNVC-LĐ QUẬN LONG BIÊN NĂM 2022

TCT MAY 10 GIÀNH NHIỀU GIẢI THƯỞNG 
NGÀY HỘI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO

Thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ quận, bà 
Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận 
đã trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền 
thống tốt đẹp của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam sau 93 năm trưởng thành, phát triển. Đồng thời sơ 
kết giai đoạn 1, triển khai giai đoạn 2 Chương trình “1 
triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo quyết tâm chiến 
thắng đại dịch Covid-19” của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó 
sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” 
do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động 
vào thời điểm cả nước chung sức, đồng lòng phòng, 
chống đại dịch Covid-19 và từng bước phục hồi kinh tế; 
đã khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, 
tự cường, đồng cam cộng khổ của CNVC-LĐ, đóng 
góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, trường học và sự phát triển chung của quận, 
Thủ đô, đất nước.

Tính đến thời điểm kết thúc giai đoạn 1 Chương trình 
1 triệu sáng kiến, đoàn viên, CNVC-LĐ quận Long Biên 
đã cập nhật được 1.333/1.127 sáng kiến, đạt 118% chỉ tiêu 
Thành phố giao. Qua chương trình, xuất hiện nhiều tập 
thể, cá nhân có sáng kiến tiêu biểu trong lao động sản xuất. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đường Hoài Nam, 
Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận 
Long Biên đã chúc mừng, ghi nhận, biểu dương những 
nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ công đoàn và 
CNVC-LĐ quận Long Biên trong triển khai Chương 
trình 1 triệu sáng kiến. Những hoạt động thiết thực của 
LĐLĐ quận Long Biên đã khẳng định sự phát triển ngày 
càng lớn mạnh của tổ chức Công đoàn và là chỗ dựa 
vững chắc cho đoàn viên, người lao động.

Tại hội nghị đã biểu dương các tập thể, các nhân có 
thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chương 
trình 1 triệu sáng kiến, LĐLĐ quận Long Biên đã quyết 
định tặng Giấy khen cho 6 tập thể (01 Nhất, 02 Nhì, 03 

Ba) và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc tham gia giai 
đoạn 1 Chương trình. 

TCT May 10 có 4 sáng kiến tham gia và được giải Nhì 
tập thể. Trong đó, nổi bật có sáng kiến “Thay đổi hướng 
cắt canh sợi khẩu trang CG01” của chị Nguyễn Thị Lập - 
Phó trưởng Phòng Kỹ thuật, Tổng Công ty May 10 đã tiết 
kiệm công cắt, giúp doanh nghiệp tiết kiệm được gần 500 
triệu đồng tiền vải... Sáng kiến Cải tạo máy ép sống lưng 
xoay cũ hiệu Test thành máy ép sống tay đôi của anh 
Trần Viết Trung mang lại giá trị làm lợi 200 triệu đồng.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong 
Chương trình, Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên Phan Thị 
Thu Hằng mong muốn và tin tưởng rằng các tập thể, cá 
nhân xuất sắc, tiêu biểu sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn 
nữa, sẽ tiếp tục trăn trở, không ngừng vươn lên, sáng 
tạo, cống hiến nhiều hơn, đạt những thành tích cao hơn 
nữa, xứng đáng là hạt nhân, là tấm gương sáng tạo, lan 
tỏa đến mọi CNVC-LĐ như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh 
đã dạy: “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một 
trăm bài diễn văn tuyên truyền”

PTT&TT

May 10 đạt giải Nhì tập thể ngày hội sáng tạo của LĐLĐ 
quận Long Biên
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Hiện nay, EVNNPC đang thực hiện nhiệm 
vụ cung ứng điện năng trên địa bàn 27 
tỉnh, thành khu vực phía Bắc, với 10,86 
triệu khách hàng, chiếm khoảng 40% tổng 

số khách hàng của toàn EVN. Trong đó, 2/3 diện tích là 
vùng rừng núi và khoảng 835 km bờ biển từ Quảng Ninh 
đến Hà Tĩnh, nơi chịu tác động mạnh nhất của các hình 
thái thời tiết cực đoan. Do vậy, để đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho con người, an toàn điện cho nhân dân cũng như 
hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai, bão 
lũ gây ra, EVNNPC đã lập kế hoạch và đề ra nhiều giải 
pháp hiệu quả trong phòng chống thiên tai, phù hợp với 
tình hình, đặc điểm của từng đơn vị thành viên. Theo 
đó, Tổng công ty đã kiện toàn Ban chỉ huy Phòng chống 
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN); Xây dựng 
các phương án phòng chống thiên tai… Ngoài ra, Tổng 
công ty còn chỉ đạo các đơn vị thành viên tổ chức rà 
soát lưới điện để kịp thời phát hiện và khắc phục khiếm 
khuyết, tồn tại trên lưới nhằm vừa đáp ứng tốt 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 nhanh chóng xử lý sự cố, hạn chế thấp nhất 
thiệt hại về tài sản cho ngành Điện; Bố trí lực lượng ứng 
trực 24/24h để xử lý sự cố và cấp điện trở lại cho người 
dân trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, đối với lưới điện hạ áp nông thôn, do chất 
lượng của một số thiết bị đã xuống cấp, EVNNPC đã và 
đang tiếp tục thu xếp nguồn vốn để đầu tư, cải tạo, nâng 
cấp hệ thống lưới điện nhằm đáp ứng được các yêu cầu 
kỹ thuật vận hành, đảm bảo an toàn tối thiểu. Tính tới 
thời điểm hiện tại, các Công ty Điện lực thành viên đã 

hoàn thành việc diễn tập công tác PCTT&TKCN. Đồng 
thời, tổ chức kiểm tra quản lý vận hành đường dây và 
trạm biến áp trước mùa mưa bão năm 2022.

Mặt khác, EVNNPC cũng chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc phải thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình 
thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và 
thông báo kịp thời đến nhân dân để chủ động trong công 
tác chuẩn bị ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Phối 
hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền, phổ 
biến với người dân về công tác an toàn điện và có biện 
pháp phòng tránh trong mùa mưa bão. Đồng thời, chỉ 
đạo các Công ty cổ phần thủy điện/Nhà máy thủy điện 
có vốn chi phối của Tổng công ty thực hiện đúng các quy 

Theo quy luật của thời tiết, từ nửa cuối tháng 6 hàng năm, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu 
hoạt động mạnh. Mưa lũ lớn có thể xảy ra và khả năng sạt lở, lũ ống, lũ quét tại các triền sông, 
suối, gây ngập lụt tại các vùng trũng sẽ tác động xấu tới hệ thống lưới điện của ngành Điện nói 
chung và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nói riêng. Chính vì vậy, ngoài nhiệm 
vụ SXKD, EVNNPC đã chủ động lập kế hoạch, đưa ra nhiều giải pháp phòng chống thiên tai 
hiệu quả để đảm bảo vận hành lưới điện an toàn trong mùa mưa bão.

EVNNPC: CHỦ ĐỘNG TRƯỚC MỌI TÌNH HUỐNG

ĐỂ ỨNG PHÓ KỊP THỜI
TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

TUẤN ANH

EVNNPC khắc phục các khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện 
để đáp ứng tốt việc cung ứng điện trong mùa mưa bão
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định về PCTT&TKCN, công tác vận hành hồ chứa, liên hồ 
chứa (nếu có), công tác xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập, 
đặc biệt là con người và tài sản vùng hạ du; Lên phương 
án cấp điện cho Ban chỉ huy địa phương, cũng như các 
phụ tải quan trọng như: Bệnh viện, trạm bơm tiêu úng, 
trụ sở UBND… và các Ban chỉ huy PCTT&TKCN của đơn 
vị để giữ vững thông tin liên lạc. 

Là một trong những đơn vị trực thuộc EVNNPC 
đang làm tốt công tác chủ động ứng phó trước mọi 
tình huống của thiên tai, bão lũ, thời gian qua, bên cạnh 
các giải pháp kỹ thuật, gia cố, nâng cấp hệ thống lưới 
điện tại các vị trí xung yếu dễ bị tác động bởi thiên tai, 
Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) còn đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn trong nhân 
dân. Theo đó, thông qua hệ thống loa phát thanh tại 
các địa phương và tin nhắn Zalo, PC Yên Bái khuyến 
cáo người dân khi phát hiện có hiện tượng bất thường 
hoặc mất an toàn về điện phải gọi ngay tới đường dây 
nóng của Tổng đài Chăm sóc khách hàng Điện lực miền 
Bắc (19006769) để thông báo và được xử lý ngăn ngừa, 
khắc phục kịp thời. 

Bên cạnh đó, đối với việc sử dụng điện trong gia 
đình, PC Yên Bái khuyến cáo người dân nên ngắt nguồn 
điện (tắt cầu dao) trong trường hợp khu vực nhà đang 
sinh sống bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt sàn, ướt 
ổ cắm điện và ướt các thiết bị điện có thể sẽ dẫn đến 
nguy cơ chập điện cục bộ, có khả năng gây điện giật 
hoặc cháy. Mặt khác, người dân cũng cần bố trí lắp 
đặt đường dây dẫn, ổ cắm điện, thiết bị sử dụng điện 

trong nhà cao hơn mực nước ngập úng, ẩm ướt đã từng 
xảy ra trong những năm trước đó; Lắp đặt các thiết 
bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp. Đặc 
biệt, người dân cần cắt toàn bộ nguồn điện cung cấp 
cho các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời như: Bảng hiệu, 
bảng quảng cáo… khi trời mưa to, gió lớn.

Mùa mưa bão năm nay, gia đình ông Hoàng Văn 
Thứ (thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái) 
rất yên tâm khi được PC Yên Bái chủ động thông báo, 
hướng dẫn kỹ lưỡng việc sử dụng an toàn các thiết bị 
điện. “Ngành điện đã hướng dẫn, khuyến cáo rất cụ thể 
đến các hộ dân chúng tôi khi phát hiện các bất thường về 
điện thì cần phải gọi ngay tới tổng đài 19006769 để thông 
báo. Đồng thời, ngắt nguồn điện nếu khu vực trong nhà 
bị ngập nước. Đặc biệt, khi đang đi ngoài đường mà gặp 
mưa to, gió lớn hoặc ngập úng thì cần tránh xa các khu 
vực nguy hiểm như đường dây điện, trạm điện; Không 
trú mưa tại chân cột điện, dưới mái hiên trạm biến áp; 
Không đi qua khu vực cột điện bị gãy, đổ, đường dây 
điện bị đứt, võng…”, ông Thứ chia sẻ. 

Có thể khẳng định rằng, với sự chỉ đạo, điều hành 
quyết liệt, kịp thời của Ban Lãnh đạo Tổng công ty, 
cũng như tinh thần chủ động, sáng tạo trong khắc phục 
khó khăn và xử lý tình huống của CBCNV các Công 
ty Điện lực trực thuộc, đặc biệt là những giải pháp cấp 
bách nhằm PCTT&TKCN thì EVNNPC sẽ không chỉ 
hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD mà còn đảm bảo an 
toàn tuyệt đối cho con người, cũng như giảm thiểu tối 
đa thiệt hại về tài sản cho người dân và ngành Điện

Công ty Điện lực Điện Biên sử dụng camera nhiệt kiểm tra hệ thống lưới điện trước mùa mưa bão
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Với mục tiêu trở thành một trong 10 tổ chức truyền tải điện (TTĐ) hàng đầu châu Á vào 
năm 2025 và đến năm 2030 sẽ đạt trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực truyền tải 
điện, những năm qua và đặc biệt 6 tháng đầu năm 2022, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc 
gia (EVNNPT) đã không ngừng nỗ lực, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ được giao, TTĐ an toàn, ổn định và đảm bảo điện năng phục vụ phát triển 
KT-XH đất nước.

Theo đó, tổng sản lượng điện truyền tải 
trong 6 tháng đầu năm của Tổng công 
ty đạt 104,7 tỷ kWh, tăng 2% so với 
cùng kỳ; Lưới điện truyền tải 500 kV và 

220 kV vận hành trong giới hạn điện áp cho phép; 
Sự cố đường dây (ĐZ) và trạm biến áp (TBA) giảm 
đáng kể; Công tác ứng dụng khoa học công nghệ 
(KHCN), chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực và chăm lo đời sống cho CBCNV-LĐ luôn 
được EVNNPT quan tâm, đầu tư đúng mức… Để có 
được những kết quả trên cũng là nhờ Tổng công ty 
đã có nhiều giải pháp đồng bộ trong sản xuất kinh 
doanh, tổ chức điều hành, thu xếp tốt nguồn vốn cho 
đầu tư xây dựng (ĐTXD), ứng dụng KHCN vào hoạt 
động sản xuất.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2022, EVNNPT đã chủ 
động xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo nguồn vốn 
phục vụ công tác ĐTXD cho các dự án lưới điện truyền 
tải. Bởi vậy, từ tháng 1 - 7/2022, Tổng công ty đã có 
đủ nguồn lực để ĐTXD 10 dự án công trình đặc biệt 
quan trọng như: ĐZ 220 kV Ninh Phước - Thuận Nam; 
TBA 500 kV Vĩnh Yên; Lắp đặt máy T2 TBA 500 kV 
Tây Hà Nội; ĐZ 500 kV Thuận Nam - Điểm D; ĐZ 500 
kV Ô Môn - Thốt Nốt; Nâng khả năng tải tuyến ĐZ 
Sơn La - Việt Trì, Quảng Ngãi - Quy Nhơn, Pleiku 2 
- Krông Buk, Rạch Giá 2 - Kiên Giang, Bảo Lộc - Sông 
Mây… Mặt khác, EVNNPT cũng đã hoàn thành việc 
đóng điện 18 dự án với nhiều công trình quan trọng, 
cấp bách như: ĐZ 500 kV Tây Hà Nội - Thường Tín; 
ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi; Nâng công suất các 

LÊ TUẤN

NỖ LỰC HOÀN THÀNH TOÀN DIỆN
CÁC CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

EVNNPT:

EVNNPT phấn đấu thực hiện khối lượng đầu tư thuần đến hết năm 2022 đạt 11.500 tỷ đồng
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TBA 500 kV Nho Quan, Đăk Nông, Nhà Bè; TBA 220 
kV Tương Dương; Nâng công suất TBA 220 kV Ngũ 
Hành Sơn; Treo dây mạch 2 ĐZ Thanh Hóa - Nghi Sơn 
- Quỳnh Lưu; ĐZ 220 kV Lào Cai - Bảo Thắng…

Ngoài ra, EVNNPT còn tiếp tục đẩy mạnh triển khai 
ứng dụng KHCN, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu 
quả công tác kinh doanh và vận hành lưới điện truyền tải 
như: Trang bị chống sét van và thiết bị định vị khoảng 
cách điểm sự cố ĐZ; Áp dụng thiết bị bay không người 
lái (UAV) để kiểm tra ĐZ; Trang bị Camera tích hợp trí 
tuệ nhân tạo (AI); Mở rộng triển khai nội dung TBA số; 
Ứng dụng hệ thống thu thập thông tin, giám sát; Quản 
lý thiết bị, TBA, ĐZ trên nền bản đồ thông tin địa lý… 

Bên cạnh việc đảm bảo cấp phát đủ và kịp thời chi 
phí phục vụ đầu tư xây dựng, ứng dụng KHCN…, các 
mặt hoạt động khác như: Sản xuất kinh doanh có lợi 
nhuận; Đảm bảo thu nhập tiền lương cho người lao 
động; Công tác an sinh xã hội; Triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ chủ đề năm; Công tác môi trường; Thanh tra 
bảo vệ pháp chế… đều được EVNNPT thực hiện tốt, 
đảm bảo kế hoạch đã đề ra.

Có thể khẳng định, những kết quả đã đạt được 
đang chính là động lực, trở thành tiền đề quan trọng 
để EVNNPT tiếp tục có sự bứt phá trong các tháng 
còn lại của năm 2022, cũng như các năm tiếp theo. Đặc 
biệt, Tổng công ty sẽ quyết tâm hoàn thành toàn diện 
kế hoạch năm 2022 với các chỉ tiêu cụ thể như: Tổng 
sản lượng truyền tải đạt trên 205,4 tỷ kWh; Tỷ lệ tổn 
thất điện năng trên lưới điện truyền tải giữ ở mức 2,3%; 
Doanh thu truyền tải đạt kế hoạch đề ra; Phấn đấu thực 
hiện khối lượng đầu tư thuần đạt 11.500 tỷ đồng. Trong 
đó, từ nay đến hết năm, EVNNPT sẽ tiếp tục khởi công 
33 dự án và hoàn thành 53 dự án để hoàn tất 100% kế 
hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao.

Trước những mục tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề 
đó, EVNNPT sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý kỹ 
thuật; Tập trung xử lý các khiếm khuyết về chất lượng 
đối với các công trình lưới điện truyền tải; Chấn chỉnh kỷ 
cương, kỷ luật vận hành, tuyệt đối không để xảy ra các 
sự cố do nguyên nhân chủ quan; Đảm bảo đầy đủ vật tư, 
thiết bị dự phòng sẵn sàng khắc phục nhanh sự cố. Đồng 
thời, đẩy nhanh quá trình áp dụng các công nghệ mới 
trong lĩnh vực TTĐ như: Lưới điện thông minh, không 
người trực, vệ sinh sứ online, giám sát dầu online, định vị 
sự cố, giám sát TBA bằng flycam, quản lý thông tin bản 
đồ GIS, giám sát cảnh báo sét… Bên cạnh đó, EVNNPT 
cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành và 
kiểm tra, bảo vệ hành lang tuyến ĐZ cao áp; Xây dựng 

các tiêu chuẩn, kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế 
các thiết bị lâu năm có chất lượng suy giảm nhằm ngăn 
ngừa sự cố và tăng cường độ tin cậy, ổn định của hệ 
thống TTĐ; Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược phát 
triển, đổi mới doanh nghiệp và văn hóa doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Tuấn Tùng -  Chủ tịch HĐTV EVNNPT 
cho biết: Khối lượng công việc từ nay đến cuối năm là rất 
lớn, do vậy Tổng công ty đề nghị các đơn vị cần phải tăng 
cường công tác quản lý kỹ thuật, đảm bảo vận hành lưới 
TTĐ ổn định, an toàn; Giảm tối đa số lượng sự cố. Đồng 
thời, đề nghị Giám đốc các Ban Quản lý dự án tập trung 
đẩy nhanh tiến độ, khối lượng ĐTXD, cũng như giải ngân 
kinh phí đối với các dự án trọng điểm theo kế hoạch năm; 
Đề nghị các Ban, Đơn vị trực thuộc phải đảm bảo hoàn 
thành kế hoạch chuyển đổi số, các nhiệm vụ chiến lược 
khác và nghiêm túc thực hiện các nội dung trong kế hoạch 
triển khai công tác quản trị rủi ro cấp quy trình năm 2022 
của EVNNPT tại văn bản số 275/HĐTV-EVNNPT ngày 
30/6/2022”.

Có thể nói, trong xu thế hội nhập sâu rộng vào 
nền kinh tế quốc tế, EVNNPT có vai trò vô cùng quan 
trọng đối với sự phát triển KT-XH của đất nước. Tin 
rằng, với truyền thống đoàn kết, kết hợp với sự cố 
gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV-NLĐ trong 
việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành, tối ưu 
hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, 
Tổng công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 
2022, cũng như hướng tới thực hiện thắng lợi mục tiêu 
trở thành một trong 10 tổ chức TTĐ hàng đầu châu Á 
vào năm 2025 và đến đạt trình độ tiên tiến trên thế giới 
trong lĩnh vực TTĐ vào năm 2030

EVNNPT tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành 
và bảo vệ hành lang tuyến đường dây cao áp
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PV: VHDN là một yêu cầu tất yếu cho sự phát triển 
thương hiệu, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến vị thế 
của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Vậy trong 
những năm qua, HBT Việt Nam đã triển khai và thực 
thi VHDN tại Công ty mình như thế nào, thưa ông?

Ông NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Slogan của HBT Việt 
Nam là “Giữ vững niềm tin chất lượng”, do đó, phông 
VHDN của chúng tôi luôn đặt chữ “Tín” lên hàng đầu 
đối với khách hàng, đối tác và chính bản thân CBCNV-
NLĐ của Công ty. Chữ tín là tôn chỉ hành động, điều 
này làm cho các sản phẩm của HBT Việt Nam có được 
niềm tin, sự tin cậy của đông đảo khách hàng, đối tác. 
Qua đó, giúp cho Công ty luôn giữ vững vị thế trong 
top 03 nhà sản xuất máy biến thế hàng đầu Việt Nam. 
Với các sản phẩm của HBT, chúng tôi khẳng định luôn 
thực hiện nghiêm túc việc “nói thật, làm thật, giá trị 
thật” và điều này đã đi sâu vào tâm khảm, triết lý sống 
của mỗi người, cũng như triết lý sản xuất của Công ty. 
Thông qua các chương trình đào tạo cụ thể và kế hoạch 
khảo thí định kỳ, kết hợp với thưởng phạt phân minh, 
HBT Việt Nam tự tin sẽ thúc đẩy được sự phát triển 
của người lao động một cách toàn diện, bao gồm cả: 
Thân - Tâm - Trí.

PV: Được biết nền móng VHDN tại HBT Việt Nam 
được xây dựng từ những thói quen ứng xử thân thuộc 
nhất, nhằm xây dựng phong cách và lề lối làm việc 
chuyên nghiệp, hiệu quả, hành vi ứng xử thân thiện, 
văn minh, lịch sự tại công sở. Vậy, ông có thể chia sẻ 
rõ hơn về những hoạt động này tại Công ty, thưa ông?

Ông NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Thông qua các hoạt 
động như: Luôn đúng giờ trong mọi hoạt động; Hình 
thành văn hóa hội họp, văn hóa làm việc, sự lắng nghe 
thấu hiểu giữa Lãnh đạo cấp trên với người lao động; 
Luôn giữ chữ tín với đối tác… HBT Việt Nam đã đưa 
các yếu tố trên vào chương trình đào tạo ngay từ khi 
nhân viên mới tiếp nhận công việc và nâng tầm thành 
thói quen, phản xạ vô điều kiện trong công việc, tác 
phong hàng ngày. Thêm vào đó, việc có những bài 
đánh giá, kiểm tra định kỳ 6 tháng cũng là một điều 
đặc biệt của HBT Việt Nam. Điều này cũng là để nhắc 
nhở và làm mới VHDN của Công ty, giữ cho HBT 
Việt Nam luôn trong trạng thái tươi mới, sung sức và 
chuyên nghiệp.

PV: Để đưa VHDN tiếp tục đi vào chiều sâu, xin 
ông cho biết HBT Việt Nam đã và đang xây dựng 
những chương trình hành động gì?

Từ nhiều năm qua, bên cạnh việc luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công 
ty Cổ phần Sản xuất biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) còn chú trọng đẩy mạnh 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN) và coi đây là tài sản vô giá chắp cánh cho sự phát 
triển bền vững của thương hiệu trước những đòi hỏi ngày càng khắt khe của thị trường máy 
biến áp. Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đăng Quân 
– Tổng Giám đốc HBT Việt Nam xung quanh vấn đề này.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
TẠO NÊN SỨC MẠNH ĐOÀN KẾTHBT VIỆT NAM:

HBT Việt Nam coi VHDN là tài sản vô giá chắp cánh cho sự phát triển bền vững của thương hiệu
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Ông NGUYỄN ĐĂNG QUÂN: Hiện tại, HBT Việt 
Nam đã xây dựng, đang duy trì và đồng thời liên tục 
bổ sung, nâng cấp các chính sách đãi ngộ cho người 
lao động, cũng như khích lệ động viên việc phát triển: 
“Tâm - Tầm - Tài” cho toàn bộ CBCNV-NLĐ. Cụ thể, 
Công ty tạo lập chương trình tập huấn đào tạo định 
kỳ về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cả trong kỹ 
thuật chuyên môn, sản xuất, cũng như phát triển năng 
lực quản trị quản lý; Tạo dựng môi trường văn hóa làm 
việc an toàn, tôn trọng và đoàn kết để CBCNV-NLĐ có 
điều kiện phát huy tối đa năng lực, sở trường của mình 
nhằm hướng tới hình ảnh, con người HBT Việt Nam có 
bản lĩnh vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, luôn coi 
trọng tính nhân văn, giàu lòng nhân ái. Đặc biệt, một 
trái ngọt của chương trình này là Giám đốc Marketing 
Nguyễn Lan Hương đã đoạt ngôi Á hậu cuộc thi Hoa 

hậu Quý bà Việt Nam toàn cầu 2022, đem vinh quang 
về cho cá nhân nói riêng và HBT nói chung.

Ngoài ra, hàng năm, Công ty còn tổ chức các 
chương trình vui chơi định kỳ để nâng cao đời sống 
tinh thần cho CBCNV-NLĐ; Tổ chức và tham gia các 
chương trình thiện nguyện nhằm nêu cao đạo lý “Lá 
lành đùm lá rách”. Đặc biệt, trong đại dịch Covid-19, 
HBT Việt Nam cũng đã dành ra hàng trăm triệu đồng 
để ủng hộ cho quỹ phòng, chống dịch do Ủy ban Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh kêu gọi. Qua đó, 
phần nào thể hiện được định hướng thiện lành từ Ban 
lãnh đạo và CBNV của toàn Công ty.

PV: Trân trọng cảm ơn ông! 

TUẤN ANH (thực hiện)

HBT Việt Nam tổ chức các chương trình vui chơi định kỳ để nâng cao đời sống tinh thần cho CBCNV-NLĐ

ÔNG VŨ NGỌC LÂM - XÍ NGHIỆP DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC 
BẮC NINH: Là đối tác và cũng là bạn hàng lâu năm đối với 
HBT Việt Nam, tôi nhận thấy HBT Việt Nam là một doanh 
nghiệp uy tín trong lĩnh vực sản xuất, cung cấp các loại máy 
biến áp, cũng như các thiết bị điện. Các sản phẩm do HBT 
cung cấp luôn vận hành an toàn, chạy êm, chất lượng ổn 
định. Đặc biệt, chúng tôi đánh giá cao về chất lượng dịch vụ 
sau bán hàng của Công ty. Các nhân viên chăm sóc khách 
hàng rất nhiệt tình, chu đáo và có tinh thần trách nhiệm cao. 
Có được những điều này, cũng là nhờ HBT Việt Nam luôn 
đề cao vai trò của VHDN, trong đó chữ “Trung Tín” luôn 
được Công ty đặt lên hàng đầu. Do vậy, trong tất cả các dự 
án do HBT Việt Nam cung cấp sản phẩm, chúng tôi đều rất 
an tâm và hài lòng. 

BÀ NGUYỄN HỒ GIA LAI - GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH 
GIA THÀNH: Các sản phẩm máy biến áp của HBT Việt Nam đã 
trở thành một trong những thương hiệu lớn trong ngành sản xuất 
máy biến áp tại Việt Nam. Có được điều đó, chứng tỏ VHDN tại 
HBT được làm rất tốt, bởi văn hóa là kết tinh của sản phẩm, của 
quan hệ với đối tác. Đã nhiều lần tới thăm Công ty, tôi thấy rất vui 
mừng và phấn khởi khi toàn bộ CBCNV-NLĐ đều được HBT Việt 
Nam quan tâm từ việc tổ chức sinh nhật, các hoạt động liên hoan 
văn nghệ, tham quan nghỉ mát, thể dục thể thao… Gần đây, Công 
ty còn cho ra đời bài hát truyền thống “Tình yêu HBT” mang đậm 
phong cách người quan họ. Tôi cho rằng, nhờ làm tốt VHDN nên 
HBT Việt Nam đã trở thành thương hiệu lớn, phát triển bền vững 
không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế. Với 
những hoạch định trong tương lai của Ban lãnh đạo Công ty, tin 
tưởng rằng, HBT Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ không ngừng.
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Công ty CP Điện lực Hoàng Ngân được thành lập vào ngày 10/10/2014 tại tỉnh Đồng Nai 
với chuyên ngành đầu tư hạ tầng lưới điện 110/22kV các khu công nghiệp; Truyền tải, phân 
phối, bán buôn điện; Tư vấn, thiết kế, giám sát các công trình điện đến 110 kV và là nhà thầu 
cung cấp, thi công hệ thống đường dây, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng, năng lượng mặt 
trời, hệ thống điện văn phòng, nhà xưởng...

VŨ HUY BĂNG

VƯƠN LÊN XỨNG TẦM VỆ TINH ĐẮC LỰC
CHO NGÀNH ĐIỆN PHÍA NAM

CÔNG TY CP ĐIỆN LỰC HOÀNG NGÂN:

Những năm qua, với tinh thần nỗ lực vượt 
khó, bằng ý chí nghị lực và sự năng động 
sáng tạo của đội ngũ CBCNV, Hoàng 
Ngân trở thành thương hiệu sáng giá 

cho những công trình điện, xứng tầm một trong những 
vệ tinh đắc lực cho ngành điện phía Nam.

TẠO ĐỘT PHÁ VỚI NHỮNG CÔNG TRÌNH ĐIỆN 
MANG DẤU ẤN HOÀNG NGÂN

Sau thời gian bị tác động bởi dịch bệnh Covid-19, 
nền kinh tế Việt Nam nói chung và tỉnh Đồng Nai nói 

riêng đang phục hồi mạnh mẽ, nhu cầu sử dụng điện 
trong mùa khô năm nay tăng vọt bình quân từ 10 - 
12,5% trên phạm vi toàn quốc và các tỉnh phía Nam 
cũng không là ngoại lệ. Đặc biệt, các Khu Công nghiệp 
mới đã hình thành và trong giai đoạn “khát điện”.

Công ty CP Điện lực Hoàng Ngân cùng các đối tác 
và Thành Phương IP đã mạnh dạn đầu tư trên: 1.530 tỷ 
đồng cho 4 công trình điện mới mở màn cho năm 2022 
tại CCN Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. 
Công trình mang tên: “Đường dây trung thế 22 kV cấp 
điện cho CCN Tân Tiến 1 và Tân Tiến 2”. Quy mô 

Ông Lê Thanh Vương, Chủ tịch HĐQT  Công ty CP Điện lực Hoàng Ngân (thứ 4 từ trái qua) tại buổi lễ ký kết hợp tác
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công trình tuy không lớn bao gồm: 7,602 km đường 
dây trung thế 3 pha, trong đó: Đường dây trung thế 3 
pha 1 mạch: 7,602 km nhưng mang ý nghĩa kinh tế thiết 
thực đưa điện về Cụm công nghiệp (CCN) Tân Tiến 1 
và Tân Tiến 2 làm bừng dậy một sức sống mới về phát 
triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đồng thời với triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ 
tầng lưới điện 22 kV cho CCN Tân Tiến 1 và Tân Tiến 
2, Công ty CP Điện lực Hoàng Ngân cũng lần lượt khởi 
công xây dựng hạ tầng lưới điện 22 kV cho CCN Tiến 
Hưng 1 và CCN Tân Phú. Cân đối lực lượng, nhân lực 
và phương tiện thi công, Hoàng Ngân đã điều phối  
năng lực một cách hợp lý cho các công trình điện, có 
sự đầu tư tương thích cho các dự án trọng điểm như: 
Công trình xây dựng hạ tầng lưới điện 22 kV cho KCN 
Nam Tân Uyên mở rộng và hạ tầng lưới điện 22 kV 
cho KCN Rạch Bắp, cả 2 đều đang ở giai đoạn 2…  Đó 
là những dự án, công trình điện tiếp nối trong hành 
trình xây dựng và phát triển của Hoàng Ngân suốt 8 
năm qua.

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO NĂNG LỰC, 
KHẲNG ĐỊNH SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hiện nay, Công ty CP Điện lực Hoàng Ngân đang 
trên đà phát triển, mở rộng phạm vi hoạt động không 
chỉ khu vực phía Nam mà cả trên địa bàn cả nước.  Với 
việc đưa 4 Chi nhánh vào hoạt động độc lập theo sự 
điều hành thống nhất của Lãnh đạo Công ty, bao gồm:

Chi nhánh 1: Tọa lạc tại KCN Rạch Bắp, xã An 
Điền, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương;

Chi nhánh 2: KCN Nam Tân Uyên mở rộng, tỉnh 
Bình Dương;

Chi nhánh 3: CCN Tân Tiến 1-2, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước;

Chi nhánh 4: CCN Tiến Hưng 1, CCN Tân Phú, 
huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Hoàng Ngân đã chiếm lĩnh được thị phần xây dựng 
các công trình điện bằng chính năng lực và thương hiệu 
uy tín của mình.

Trong những năm qua, Công ty CP Điện lực Hoàng 
Ngân hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả với tỷ lệ 
lãi hàng năm tăng từ 10 - 15% , hoàn thành tốt nghĩa vụ 
ngân sách nhà nước tại địa phương và luôn bảo đảm an 
toàn trong lao động. Với đội ngũ cán bộ kỹ thuật được 
đào tạo bài bản và giàu kinh nghiệm trong xây dựng, 
từ khâu nghiên cứu kỹ thuật, ứng dụng công nghệ mới, 
phương pháp thi công hiện đại, nghiên cứu công năng 
vật liệu điện tiên tiến đến việc cung cấp vật tư, quản 
lý công nhân, quản lý chất lượng, phù hợp giá thành, 
tuân thủ tiến độ, bảo hành công trình chu đáo, bảo vệ 
an toàn cho công nhân và thực hiện bảo vệ môi trường 
trên các công trình đang thi công.

Nhờ có chính sách thu hút nguồn nhân lực được 
đào tạo chuyên môn bài bản trong và ngoài nước, đặc 
biệt là đưa các cán bộ kỹ sư đào tạo nước ngoài về lĩnh 
vực thí nghiệm điện và đồng thời trang bị những thiết 
bị thi công với công nghệ hiện đại. Đẩy mạnh các hoạt 
động trong các lĩnh vực: Thí nghiệm hiệu chỉnh các 
thiết bị điện, phân tích, đánh giá và khắc phục các sự 
cố các thiết bị điện trên lưới; trong các Nhà máy điện, 
trong các KCN… đảm bảo chất lượng, uy tín và luôn 
thỏa mãn với các yêu cầu của khách hàng và các tiêu 
chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

“Hoạt động với tinh thần đồng đội và phát triển 
cùng với lợi ích của khách hàng”. Phương châm này 
đã và đang đồng hành cùng sự phát triển bền vững của 
thương hiệu Hoàng Ngân tiến về phía trước, xứng tầm 
là một trong những vệ tinh đắc lực cho ngành điện 
phía Nam

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án
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NHỮNG CON SỐ ĐẦY NỘI LỰC

Sau 7 tháng năm 2022, toàn tỉnh thu hút 44 dự án 
đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 10.768,42 tỷ 
đồng và thực hiện tăng vốn đầu tư 09 dự án, với tổng 
vốn tăng thêm 5.196,44 tỷ đồng.

Theo đó, có 19 dự án được đầu tư trong các cụm 
công nghiệp với tổng vốn đầu tư 366,52 tỷ đồng; 12 dự 
án ngoài Khu kinh tế (KKT), Khu công nghiệp (KCN) 
với tổng vốn đầu tư 8.105,52 tỷ đồng và 13 dự án trong 
KKT, KCN với tổng vốn đầu tư 2.296,38 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước ngoài, có hai trường hợp 
điều chỉnh tăng vốn, 01 trong KCN và 01 ngoài KCN 
và KKT; tổng vốn điều chỉnh tăng 2,03 triệu USD. 
Cả tỉnh hiện có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 
1.093,68 tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong KKT và 
KCN với tổng vốn đăng ký 848,06 triệu USD và 48 dự 
án ngoài KKT và KCN với tổng vốn đăng ký 245,62 
triệu USD.

Phân theo lĩnh vực: 31 dự án thuộc lĩnh vực công 
nghiệp; 09 dự án thuộc lĩnh vực thương mại, dịch vụ, 

VĂN THUẬN

Cùng với sự khởi sắc trong sản xuất công nghiệp đạt 27.236 tỷ đồng, tăng 8,38% so với cùng 
kỳ; Du lịch bùng nổ với trên 3 triệu khách, tăng 92,5%, tỉnh Bình Định đã tạo được đột phá 
về thu hút đầu tư trong giai đoạn phục hồi kinh tế sau đại dịch và đang thẳng tiến về đích 
năm 2022 với những giải pháp nóng và bền vững.

TẠO BỨT PHÁ TRONG THU HÚT ĐẦU TƯ 7 THÁNG
VỚI TỔNG VỐN TRÊN 10.768 TỶ ĐỒNG

BÌNH ĐỊNH:

Lễ ký biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Bình Định và UNDP Việt Nam
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du lịch; 03 dự án thuộc lĩnh vực bất động sản và 01 dự 
án lĩnh vực công nghệ thông tin.

Một số dự án lớn đáng chú ý như: Dự án Tổ hợp 
Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên 
gia công nghệ FPT Software của Công ty TNHH Phần 
mềm FPT với vốn đăng ký đầu tư 2.000 tỷ đồng; Dự án 
Nhà máy Sản xuất đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm của Công 
ty CP Đồ gỗ cao cấp Thiện Tâm với vốn đăng ký đầu 
tư 250 tỷ đồng; Dự án nhà máy cưa xẻ, sấy gỗ thành 
phẩm của Công ty TNHH AVP Quang Trung với vốn 
đăng ký đầu tư 165,56 tỷ đồng; Dự án Nhà máy sản xuất 
viên nén gỗ (Wood Pellet) Nguyệt Anh của Công ty CP 
Nguyệt Anh với vốn đăng ký đầu tư 115 tỷ đồng.

NHỮNG GIẢI PHÁP NÓNG CHO KẾ HOẠCH VỀ ĐÍCH 
NĂM 2022

Chặng đường những tháng cuối năm 2022, tỉnh Bình 
Định tiếp tục đẩy mạnh và tạo lập môi trường đầu tư 
thông thoáng, chất lượng tốt nhằm thu hút thêm nhiều 
chủ đầu tư trong và ngoài nước, trong đó tập trung cải 
cách thủ tục hành chính, cắt giảm thời gian thực hiện 
thủ tục đầu tư; huy động nguồn lực hoàn thiện hạ tầng. 
Để thực hiện tiến trình đó một cách bài bản và hiệu 
quả, Bình Định linh hoạt áp dụng hình thức trực tiếp 
và trực tuyến trong công tác xúc tiến đầu tư, mời gọi 
nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, thương 
hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào 5 trụ cột 
chính, gồm: Công nghiệp; du lịch; nông nghiệp công 
nghệ cao; dịch vụ cảng và logistics; kinh tế đô thị gắn 
với quá trình đô thị hóa. 

Để tăng cường thu hút đầu tư FDI, vừa qua Sở Kế 
hoạch và Đầu tư đã đề xuất UBND tỉnh các giải pháp 

thực hiện công tác xúc tiến đầu tư trọng tâm các tháng 
cuối năm 2022, cụ thể:

Thứ nhất, tập trung rà soát tình hình triển khai các 
dự án đã được Chấp thuận đầu tư, Giấy chứng nhận 
đầu tư, kể cả các dự án đấu thầu, đấu giá. Qua đó sẽ 
kiến nghị UBND tỉnh hỗ trợ đầu tư cho những dự án 
có vướng mắc, khó khăn hoặc thu hồi, chấm dứt các dự 
án không còn khả năng triển khai; tăng cường tổ chức 
lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án đã đủ điều kiện tổ 
chức. Đồng thời, tăng cường giao cho các địa phương 
tổ chức lựa chọn, nhất là các dự án đấu giá.

Thứ hai, đề xuất phương án lựa chọn chủ đầu tư 
xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp, trong đó 
tính chất, mục tiêu cụm công nghiệp được đánh giá dựa 
trên mức độ phù hợp của ngành nghề dự kiến thu hút 
đầu tư với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực công 
nghiệp ưu tiên trên địa bàn tỉnh; định hướng phát triển 
kinh tế - xã hội, các quy hoạch vùng, quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật, chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Thứ Ba, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư 
các thị trường quan trọng, trước mắt là tổ chức đoàn 
xúc tiến đầu tư tại Hàn Quốc (9/2022) và Nhật Bản 
(11/2022); tham dự Hội nghị xúc tiến đầu tư với các nhà 
đầu tư Đài Loan và Hội nghị xúc tiến đầu tư Thái Lan 
được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh (10/2022), Tổ 
chức Hội nghị xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp 
Đức tại Bình Định vào tháng 11/2022; tham dự Diễn 
đàn Kinh tế Xanh và Triển lãm Quốc tế (GEFE) 2022 do 
Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EURO-
CHAM) tổ chức nhằm tiếp cận một số doanh nghiệp 
châu Âu tại Việt Nam

Lễ khởi công Nhà máy sản xuất viên nén xuất khẩu An Việt Phát Tây Sơn
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Bộ Công Thương đã và đang 
đồng hành tháo gỡ từng điểm 
nghẽn, cùng doanh nghiệp lấy lại 
đà sản xuất, tăng trưởng xuất khẩu, 
trong đó, Bộ chủ trương khuyến 
khích phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
giảm dần phụ thuộc vào nguyên 
phụ liệu nhập khẩu, nâng cao sức 
cạnh tranh trên thị trường xuất 
khẩu, phát triển ngành thời trang 
trong nước.

Theo giới chuyên gia, doanh 
nghiệp dệt may, da giày đã nỗ 

lực tự thân tìm ra những cách ứng 
phó với khó khăn phát sinh, nhất 
là thiếu nguyên liệu sản xuất. Tuy 
nhiên, giải pháp này chỉ là tạm thời. 
Để giải quyết tận gốc vấn đề cần 
đồng bộ từ chính sách đến định 
hướng và thực hiện.

Đồng hành cùng doanh nghiệp 
trong nỗ lực khôi phục sản xuất, 
xuất khẩu, Bộ Công Thương đã và 
đang phối hợp với các bộ, ngành 
tháo gỡ ngay những nút thắt, đồng 
thời xây dựng các giải pháp dài 

hạn. Cùng với đó, đẩy nhanh tiến 
độ xây dựng và triển khai Chiến 
lược phát triển ngành công nghiệp 
Dệt May và Da giày đến năm 2030, 
định hướng đến năm 2035. Đồng 
thời, tập trung hỗ trợ đào tạo 
nguồn nhân lực và ứng dụng công 
nghệ 4.0 trong thiết kế sản xuất; 
xanh hóa ngành công nghiệp Dệt 
May, Da giày cũng như phát triển 
dệt, nhuộm trong nước, bảo đảm 
nhu cầu vải cho ngành

QUANG VINH

Ngày 20/7/2022, UBND TP.Đà 
Nẵng đã ban hành quyết định phê 
duyệt Chương trình phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) trên địa bàn 
thành phố giai đoạn 2022-2025.

Mục tiêu của Chương trình là 
đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển 
CNHT đáp ứng nhu cầu nội địa hóa 
ở các lĩnh vực khác nhau của các 
ngành công nghiệp chế biến-chế 
tạo. Trong đó, tập trung phát triển 

các sản phẩm CNHT phục vụ các 
ngành công nghiệp ưu tiên gồm: 
Công nghiệp công nghệ cao (CNC); 
Công nghiệp điện tử - công nghệ 
thông tin (CNTT) - viễn thông; Cơ 
khí chế tạo máy móc thiết bị; Công 
nghiệp ô tô…, góp phần giảm nhập 
siêu linh kiện, phụ tùng và thúc đẩy 
xuất khẩu; thúc đẩy liên kết chuỗi 
cung ứng giữa DN trong nước và 
DN FDI;…

Cụ thể, đến năm 2025, tỷ trọng 
CNHT trong cơ cấu giá trị tăng thêm 
ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 
chiếm khoảng 30%, trong đó, tỷ trọng 
CNHT các ngành công nghiệp CNC, 
công nghiệp điện tử - CNTT - viễn thông 
chiếm trên 20%. Có 150 DN CNHT, 
trong đó, 10% DN trong nước đủ năng 
lực cung ứng sản phẩm trực tiếp cho các 
DN sản xuất, lắp ráp hoàn chỉnh...

LÊ PHƯƠNG

BỘ CÔNG THƯƠNG GỠ VƯỚNG CHO NGÀNH SẢN XUẤT DỆT MAY, DA GIÀY

ĐÀ NẴNG PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN CNHT
GIAI ĐOẠN 2022-2025

Thông báo cáo của Tổng cục 
Thống kê cho biết, vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tại 
Việt Nam 6 tháng đầu năm 2022 
ước tính đạt 10,06 tỷ USD, tăng 
8,9% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó, vốn FDI đầu tư vào lĩnh 
vực công nghiệp chế biến, chế tạo 
đạt gần 8,84 tỷ USD, chiếm 63% 
tổng vốn FDI.

Nhiều địa phương ghi nhận 
tăng trưởng rất mạnh so với cùng 
kỳ năm trước như Bắc Giang tăng 
48,9%; Quảng Nam tăng 25,4%; Hà 
Giang tăng 23%; Bình Phước tăng 
23,7%; Sơn La tăng 14,4%; Đắk Lắk 
tăng 10%; Bắc Ninh tăng 19,8%; Bạc 
Liêu tăng 8,9%.

Không chỉ thu hút lượng vốn 
đầu tư khủng, lĩnh vực công nghiệp 

chế biến, chế tạo còn có sức hấp 
dẫn đối với những tập đoàn lớn 
trên thế giới, như: Samsung, LG, 
Canon, Honda, Toyota,… Những 
tập đoàn này liên tục mở rộng 
đầu tư tại Việt Nam sau một thời 
gian đầu tư và hoạt động hiệu 
quả...

NHUẬN CHÍ

CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO THU HÚT HƠN 252 TỶ USD VỐN FDI
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Triển lãm Quốc tế lần thứ 3 về 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế 
biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 
2022 do Cục Công nghiệp (Bộ Công 
Thương) chủ trì sẽ chính thức trở 
lại từ ngày 16 đến 18/11/2022 tại 
Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE 
Hanoi. VIMEXPO 2022 dự kiến có 
quy mô gần 300 gian hàng của hơn 
200 doanh nghiệp (DN) trong nước 
và quốc tế. Tại đây, các DN sẽ 
giới thiệu sản phẩm thuộc 4 nhóm 
CNHT mục tiêu: Cơ khí chế tạo, 

sản xuất lắp ráp ô tô, công nghiệp 
công nghệ cao, Điện tử và các nhóm 
ngành liên quan. 

Với mục tiêu “Kết nối để phát 
triển”, VIMEXPO 2022 là cơ hội 
cho ngành CNHT Việt Nam hội 
nhập và phát triển, là cầu nối cho 
các DN hoạt động trong lĩnh vực 
CNHT trong và ngoài nước gặp gỡ 
trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu sản 
phẩm, mở rộng quan hệ hợp tác, 
tiếp cận với những phương tiện kỹ 

thuật cao, những thành tựu CNHT 
tiên tiến hàng đầu thế giới để nâng 
cao năng lực sản xuất... Từ đó, mở 
ra cơ hội cho DN CNHT trở thành 
nhà cung cấp, tham gia chuỗi cung 
ứng của các DN sản xuất, lắp ráp 
sản phẩm cuối cùng.

Trong 3 ngày mở cửa, VIMEXPO 
2022 dự kiến thu hút khoảng 12.000 
khách đến tham quan và làm việc 
trực tiếp

NGUYỄN HOA

Theo đó, để kết nối, hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) trở thành nhà cung ứng 
sản phẩm cho khách hàng trong và 
ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu 
tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT, 
Bình Phước sẽ hỗ trợ 100% một số 
khoản chi phí như: Tổ chức đánh 
giá, xác nhận năng lực DN CNHT; 
chi tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho DN 
CNHT; tư vấn, hỗ trợ DN đầu tư 
vào lĩnh vực CNHT; đánh giá và 

công nhận các DN có trình độ và 
quy mô đáp ứng yêu cầu quốc tế. 

Đồng thời, hỗ trợ DN áp dụng 
hệ thống quản lý đáp ứng yêu cầu 
của các chuỗi sản xuất toàn cầu 
trong quản trị DN, quản trị sản xuất 
gồm: Đánh giá khả năng và nhu cầu 
áp dụng các tiêu chuẩn, hệ thống 
quản lý trong sản xuất tại các DN; 
Xây dựng chương trình, tổ chức 
đào tạo cho các DN; Đánh giá, 
công nhận hệ thống quản trị DN 

và quản trị sản xuất. Bên cạnh đó, 
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, mức hỗ trợ 100% áp dụng cho 
việc giới thiệu, phổ biến một số quy 
trình công nghệ sản xuất và yêu cầu 
kỹ thuật về sản phẩm công nghiệp 
hỗ trợ cho các DN CNHT trên địa 
bàn tỉnh...

HƯƠNG VIỆT

Trong 7 tháng của năm 2022, 
tỉnh Đồng Nai thu hút 19 dự án mới 
thì có 14 dự án thuộc ngành công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT), với vốn đầu 
tư đăng ký là hơn 216 triệu USD, 
chiếm gần 79% tổng vốn đăng ký 
cấp mới.

Theo thông tin từ UBND tỉnh 
Đồng Nai, từ đầu năm đến nay, 
trong số các dự án đăng ký mới, dự 
án của các doanh nghiệp (DN) Hàn 

Quốc là 7 dự án với tổng vốn đăng 
ký gần 185 triệu USD, chiếm gần 
37% tổng số dự án và chiếm hơn 
67% tổng vốn đầu tư của các dự án 
có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
cấp mới. Hiện Hàn Quốc đang dẫn 
đầu các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu 
tư vào Đồng Nai với 426 dự án và 
vốn đăng ký là trên 7 tỷ USD. Các 
DN Hàn Quốc đa số đầu tư vào 
những dự án thuộc lĩnh vực CNHT, 

trong đó tập trung vào các ngành 
nghề: sản xuất linh kiện điện tử, 
thiết bị máy móc, nguyên phụ liệu 
cho ngành dệt may, giày dép, xơ sợi 
dệt. Hiện nay, đối với ngành nghề 
đầu tư của các dự án cấp mới, Đồng 
Nai vẫn tập trung thu hút đầu tư có 
chọn lọc các dự án xanh, dự án phát 
triển công nghiệp công nghệ cao, 
công nghệ chế biến, CNHT

TRƯỜNG AN

BÌNH PHƯỚC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KINH PHÍ PHÁT TRIỂN 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

ĐỒNG NAI: 7 THÁNG ĐẦU NĂM, THU HÚT 14 DỰ ÁN MỚI
TRONG LĨNH VỰC CNHT

VIMEXPO 2022 SẼ TRỞ LẠI VÀO THÁNG 11
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Năm 2022, các doanh nghiệp (DN) dệt may đã từng bước phục hồi sau 2 năm chịu ảnh hưởng 
nặng nề của dịch Covid-19. Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu dệt may ước 
đạt 22,3 tỉ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù tăng trưởng ấn tượng nhưng 
ngành Dệt may vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức trong 6 tháng cuối năm.

LÊ PHƯƠNG

ĐÂU LÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ NGÀNH DỆT MAY? 

Bước qua 2 năm đại dịch, thị trường của 
ngành Dệt may đang có dấu hiệu phục hồi 
khá tích cực với những đơn hàng dồi dào. 
Trong 6 tháng đầu năm 2022, kim ngạch 

xuất khẩu dệt may ước đạt 22,3 tỉ USD, tăng 17,7% so 
với cùng kỳ năm 2021. Mặc dù tăng trưởng ấn tượng 
nhưng sự thiếu hụt về nguồn cung nguyên phụ liệu vẫn 
đang khiến nhiều DN lo lắng. 

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may 
Việt Nam (VITAS), cho rằng, 6 tháng cuối năm, ngành 
Dệt may còn phải đối mặt với nhiều rủi ro, thách thức 
trước mắt khi nguy cơ tái bùng phát bởi các biến chủng 
Covid-19 mới vẫn hiện hữu. “Nhiều quốc gia là đối tác 
thương mại quan trọng của Việt Nam như Trung Quốc 
vẫn đang áp dụng các biện pháp chống dịch nghiêm 
ngặt và ảnh hưởng không nhỏ đến chuỗi cung ứng 
nguyên, phụ liệu và tiêu thụ sản phẩm dệt may của 
Việt Nam”, ông Giang cho biết. 

Lạm phát cao tại các thị trường tiêu thụ dệt may 
lớn của Việt Nam như: Mỹ, EU... và diễn biến phức tạp 
của chiến tranh Nga - Ukraine cũng khiến giá nguyên, 
phụ liệu liên tục tăng cao từ đầu năm đến nay. Cụ thể, 
giá bông tăng 19,1%, giá dầu thô tăng 40%, giá xăng 
trong nước tăng 67%, chi phí vận tải cao gấp 3 lần so 
với bình quân 5 năm trở lại đây... Tất cả những điều 
đó đã khiến chi phí của DN tăng trung bình khoảng 
20% - 25%. 

Đơn cử, như Tổng công ty May 10 hiện đã có đơn 
hàng đến hết quý III/2022, riêng với mặt hàng veston 
đã có đơn hàng đến cuối năm. Song nỗi lo lớn nhất của 
May 10 là việc Trung Quốc thực hiện chính sách Zero 
Covid đã tác động không nhỏ tới chuỗi cung ứng, nhất 
là 50% nguyên phụ liệu dệt may của DN đang nhập 
khẩu từ Trung Quốc. Khi nước này áp dụng chiến lược 

Zero Covid, nguy cơ thiếu nguyên liệu ngay trong ngắn 
hạn đã đẩy chi phí tăng cao. 

Trong những năm gần đây, các DN trong nước đã 
đầu tư và tăng cường sản xuất nguyên phụ liệu dệt may 
song tỷ lệ nội địa hóa và ngành công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) chưa cao. Bản thân DN dệt may trong nước 
hoàn toàn có năng lực tiếp cận công nghệ dệt, nhuộm 
hiện đại. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là bài toán hiệu quả. 
Vốn đầu tư cho sản xuất nguyên phụ liệu rất lớn, nếu 
không có đầu ra, DN không thể và không dám đầu tư. 
Mỗi công đoạn sản xuất từ xơ, sợi, đến dệt nhuộm, DN 
tính từ 5 - 7% lợi nhuận mà thành phẩm cuối cùng tạo 
ra gánh tới 15 - 20% lợi nhuận thì không thể cạnh tranh. 

Theo nhận định của Cục Công nghiệp (Bộ Công 
Thương), sự phụ thuộc nguyên phụ liệu sẽ còn tiếp tục 
ảnh hưởng đến công nghiệp nói riêng và kinh tế Việt 
Nam nói chung trong dài hạn. Hơn nữa, việc phát triển 
CNHT để từng bước tự chủ nguồn nguyên vật liệu, linh 
phụ kiện trong nước là một trong những vấn đề cốt lõi 
để phát triển bền vững công nghiệp Việt Nam. 

Ngành Dệt may phục hồi ấn tượng sau dịch Covid-19 
nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn
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CNHT ngành Dệt may trong nước vẫn còn chưa đáp ứng được nhu cầu

Do vậy nâng cao năng lực các DN CNHT là giải 
pháp căn cơ để thay đổi tình hình hiện nay. Điều kiện 
tiên quyết là phải có ngành công nghiệp chế biến, chế 
tạo trong nước phát triển. Từ đó, mở ra cơ hội thị trường 
cho DN CNHT trở thành nhà cung cấp, tham gia chuỗi 
cung ứng của các DN sản xuất sản phẩm cuối cùng.

Đại dịch Covid-19 xảy ra đã bộc lộ rõ hạn chế của 
ngành Dệt may Việt Nam khi phụ thuộc quá lớn vào 
nguồn cung nguyên phụ liệu ở thị trường nước ngoài. 
Không ít DN dệt may chậm giao hàng vì nguồn cung 
nguyên liệu sản xuất bị gián đoạn. Ông Lê Tiến Trường, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Dệt may Việt 
Nam (Vinatex) nhấn mạnh, đặc thù của ngành Dệt may 
là cung ứng theo chuỗi, trong khi các DN sở hữu thương 
hiệu thời trang lớn thường lựa chọn cả chuỗi cung ứng. 
Do vậy, để ngành Dệt may phát triển, cần thúc đẩy 
thành lập những cụm công nghiệp để tập trung sản xuất 
nguyên phụ liệu. Đồng thời, cần có các chính sách ưu đãi 
cho các DN, thu hút các nhà đầu tư mới, đáp ứng đầy đủ 
nguồn nguyên liệu chất lượng cao và ổn định.

Ngoài ra, cần phải có khu công nghiệp được quy 
hoạch cho loại hình sản xuất nguyên liệu dệt may, 
CNHT cho dệt may. Hiện tại, trên cả nước vẫn chưa có 
khu công nghiệp nào được quy hoạch, xác định rõ là khu 
công nghiệp dành cho ngành phụ trợ dệt may. Do đó, 
các DN lớn không thể vào thị trường Việt Nam, đặc biệt 
là những DN lớn của châu Âu. Ông Lê Tiến Trường cho 
biết: “Đối với ngành Dệt may, nhất là ngành sản xuất 
nguyên liệu thì các DN châu Âu lại đang giữ công nghệ 
và thiết bị tốt nhất của ngành sản xuất sợi, dệt, nhuộm… 
Như vậy, DN châu Âu hoàn toàn có thể đầu tư, kể cả 

đầu tư bán trả chậm trang thiết bị cho DN Việt Nam. 
Các nguyên liệu được sản xuất ra từ công nghệ, thiết bị 
hiện đại tiếp tục trở lại cung cấp cho sản xuất dệt may 
xuất khẩu, đảm bảo xuất xứ, như vậy cả hai bên đều có 
lợi”, ông Lê Tiến Trường cho biết thêm. 

Để khắc phục tình trạng thiếu hụt nguyên phụ liệu 
do phụ thuộc vào nhập khẩu, các DN Việt Nam đã 
đẩy mạnh hợp tác, liên kết với các nhà cùng các nhà 
cung cấp trong nước, linh hoạt trong công tác điều 
hành xuất nhập khẩu trong khâu vận chuyển (tàu biển, 
đường bộ, hàng không…). Về phía Tập đoàn Dệt may 
Việt Nam, đơn vị này đã có kế hoạch nhằm theo dõi 
rất sát tình hình thị trường để có những chiến lược mục 
tiêu ngắn cũng như dài hạn. “Tập đoàn liên tục đưa ra 
những cập nhật sâu sát nhất về tình hình bông xơ sợi, 
biến động nguyên phụ liệu đầu vào cho các DN thành 
viên, đồng thời nhập khẩu một lượng bông dự trữ nhất 
định cho các DN sợi với giá tốt, tránh những rủi ro về 
tăng giá”, Tổng Giám đốc Vinatex cho hay.

Ngoài ra, về lâu về dài, giải pháp chính vẫn là hình 
thành và phát triển chuỗi giá trị trong nước, thông qua 
thu hút đầu tư hiệu quả và thúc đẩy kết nối kinh doanh, 
liên kết giữa các DN Việt Nam với các DN đa quốc 
gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong nước và nước 
ngoài. Trong đó, xây dựng các khu CNHT tập trung 
để tạo cụm liên kết ngành; phát triển các ngành công 
nghiệp vật liệu nhằm tăng cường tính tự chủ về nguyên 
vật liệu đầu vào cho sản xuất, giảm sự phụ thuộc vào 
nguồn nhập khẩu, từ đó nâng cao giá trị gia tăng và sức 
cạnh tranh của sản phẩm và DN Việt Nam trong chuỗi 
giá trị toàn cầu



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 8/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 8/2022)26 27

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

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

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Trong khi đó, hiện nay, ngành Công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) lĩnh vực dệt may Việt 
Nam có lượng kim ngạch nhập khẩu lớn 
đối với vải nguyên liệu từ nhiều thị trường 

trên thế giới như Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, 
Nhật Bản... Còn lượng vải nguyên liệu nhập khẩu từ 
EU hiện rất khiêm tốn (chỉ một vài % trong tổng kim 
ngạch xuất khẩu mặt hàng này). Tại hội thảo "Truy xuất 
nguồn gốc nguyên liệu dệt may trước tác động của tình 
hình địa chính trị mới" do Hiệp hội Dệt May Việt Nam 
(VITAS) phối hợp với Hiệp hội Bông Quốc tế Mỹ (CCI) 
tổ chức ở Tp. Hồ Chí Minh vào cuối tháng 7/2022, các 
chuyên gia cũng cho biết, nguồn cung nguyên phụ liệu 
của ngành Dệt May hiện nay chủ yếu nhập khẩu. Thị 
trường nội địa không có lợi thế về nguồn nguyên phụ 
liệu phục vụ cho sản xuất kinh doanh dệt may. Do 
đó, doanh nghiệp dệt may đang chịu sức ép lớn về 
quy định truy xuất nguồn gốc nguyên phụ liệu ở nhiều 
khâu trong chuỗi cung ứng ngành. Đặc biệt, khi doanh 
nghiệp muốn tận dụng ưu đãi khi xuất nhập khẩu ở 
những thị trường mà Việt Nam có ký kết và tham gia 
Hiệp định Thương mại tự do (FTA), EVFTA thì phải sử 
dụng nguyên phụ liệu đảm bảo yêu cầu của nước sở tại 
nhập khẩu hàng hóa.

Trước vấn đề ấy, các cơ quan chức năng, giới 
chuyên gia cũng như “người trong cuộc” đang đưa ra 
nhiều ý kiến, giải pháp, định hướng để sớm giải quyết 
bài toán nan giải này.

Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam  (Vinatex) kiến nghị: 
“Cần có khu công nghiệp được quy hoạch cho loại hình 
sản xuất nguyên liệu dệt may, công nghiệp phụ trợ cho 
dệt may. Còn hiện tại, trên cả nước chưa có khu công 

nghiệp nào được chỉ rõ đây là khu công nghiệp dành 
cho ngành phụ trợ dệt may. Do đó, các doanh nghiệp 
lớn không thể vào, đặc biệt là những doanh nghiệp lớn 
của châu Âu. Đối với ngành Dệt May, nhất là ngành sản 
xuất nguyên liệu thì các doanh nghiệp châu Âu lại đang 
giữ công nghệ và thiết bị tốt nhất của ngành sản xuất 
sợi, dệt, nhuộm. Như vậy, lợi thế là doanh nghiệp châu 
Âu có thể đầu tư, kể cả đầu tư bán trả chậm trang thiết 
bị cho doanh nghiệp Việt Nam và nguyên liệu đó quay 
trở lại cho sản xuất dệt may xuất khẩu, đảm bảo xuất 
xứ, thì cả hai bên đều có lợi…”.

Ông Nguyễn Anh Dương, Trưởng ban Nghiên cứu 
tổng hợp, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương 
(CIEM) cho rằng, để có thể đáp ứng được yêu cầu sản 
xuất hàng dệt may xuất khẩu sang EU và tận dụng được 
các ưu đãi từ Hiệp định EVFTA thì phải có cơ chế hỗ 
trợ, thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư máy móc thiết bị, 
công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất vải nguyên 
liệu trong nước, không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn 

Hiện nay, để được hưởng ưu đãi thuế quan về 0% khi xuất khẩu vào thị trường EVFTA (thị 
trường các nước thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam - Liên minh châu Âu), 
doanh nghiệp dệt may Việt Nam phải đảm bảo tiêu chuẩn “xuất xứ từ vải trở đi”. Điều này 
có nghĩa là, vải sử dụng để cắt may thành quần áo xuất khẩu vào thị trường EVFTA phải có 
xuất xứ từ EU hoặc Việt Nam.

NAM HÀ

CẦN SỚM GIẢI BÀI TOÁN
XUẤT XỨ NGUYÊN PHỤ LIỆU CNHT DỆT MAY

ĐỂ TẬN DỤNG ƯU ĐÃI TỪ EVFTA,

Các doanh nghiệp ngành Dệt May làm hàng xuất khẩu
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nguyên liệu nhập khẩu. Đặc biệt, để tận dụng quy tắc 
xuất xứ từ EVFTA thì việc chọn nguồn vải phù hợp 
cũng là một yếu tố rất quan trọng. Thế nhưng, câu 
chuyện lớn hơn nữa là trong những xung đột địa chính 
trị có nhiều vấn đề phi kinh tế xảy ra thời gian gần đây 
cũng trực tiếp ảnh hưởng đến ngành Dệt May. Đây 
cũng là một điều mà không phải chỉ trong EVFTA mà 
trong xuất khẩu dệt may nói chung cũng cần phải cân 
nhắc những nguồn hàng mà có thể gặp rủi ro cấm vận 
của các đối tác liên quan…”.

Bày tỏ quan điểm, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ 
tịch HĐQT Tổng công ty May Hưng Yên (CTCP) kiến 
nghị, không phải khi Hiệp định EVFTA có hiệu lực các 
doanh nghiệp dệt may mới tính toán đến chiến lược 
phát triển nguồn nguyên phụ liệu trong nước. Doanh 
nghiệp dệt may luôn mong muốn gia tăng giá trị trong 
chuỗi sản xuất, nhưng khó khăn từ lâu vẫn chưa giải 
quyết được là việc xin cấp phép đầu tư các dự án dệt 
nhuộm quy mô lớn (do một số địa phương do lo ngại 
các vấn đề về môi trường). Do vậy, để đáp ứng phần 
cung phụ liệu thiếu hụt của ngành, cần khuyến khích 
đầu tư sản xuất sợi, vải trong nước, đáp ứng yêu cầu 
chất lượng cho may xuất khẩu cũng như đẩy mạnh quá 
trình nội địa hóa. Muốn làm được điều này, chúng ta 
không có đường nào khác là phải tạo được lợi ích cho 
nhà đầu tư. Cho nên, Chính phủ phải có chủ trương rất 
lớn về vấn đề này thì mới giải quyết được…”.

Để giải quyết bài toán về “xuất xứ”, ông Vũ Đức 
Giang - Chủ tịch Hiệp hội Dệt May Việt Nam cũng 
nhấn mạnh rằng, xuất khẩu dệt may sang Liên minh 
châu Âu trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng khoảng 40% 

so với cùng kỳ năm ngoái. Hiệp định EVFTA đã có 
những tác động tích cực, tạo ra thị trường rộng mở, 
có tính toàn diện. Trong đó, vấn đề về xuất xứ đòi hỏi 
ngành Dệt May cần nỗ lực, đẩy mạnh hơn nữa việc đầu 
tư đổi mới công nghệ, đẩy mạnh tự động hoá, quản trị 
số… để đáp ứng quy tắc xuất xứ  “hai công đoạn” hết 
sức chặt chẽ của Hiệp định.

Có thể nói, trong năm đầu tiên Hiệp định EVFTA 
có hiệu lực, dưới tác động không nhỏ từ đại dịch 
Covid-19, nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt 
Nam sang EU giảm, trong đó có Dệt May (giảm 15,2% 
so với năm 2020). Tuy nhiên, sang năm thứ 2 thực thi 
Hiệp định này, xuất khẩu hàng dệt may sang EU đã 
tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước và tỷ lệ sử dụng 
chứng nhận xuất xứ ưu đãi theo Hiệp định EVFTA 
cũng tăng cao hơn nhiều so với năm đầu thực thi (năm 
đầu tiên thực thi EVFTA, hàng dệt may sử dụng C/O 
mẫu EUR.1 đạt 15,17%).

Thị trường Liên minh châu Âu (EU) vốn là đối tác 
truyền thống của ngành Dệt May Việt Nam từ lâu và 
được hưởng chính sách ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) 
9,6% khi xuất khẩu hàng dệt may vào thị trường EU. 
Theo cam kết từ Hiệp định EVFTA, lộ trình giảm thuế 
về 0% đối với hàng dệt may Việt Nam vào thị trường 
EU cho phép kéo dài trong vòng 7 năm - với các tiêu 
chuẩn ngày càng cao hơn. Trong khoảng 5 năm đầu, 
thuế nhập khẩu với một số mặt hàng dệt may vào thị 
trường EVFTA vẫn dao động từ 3% đến 12%. Như vậy, 
để tận dụng tốt mọi ưu đãi từ EVFTA, ngành phụ trợ 
Dệt May Việt Nam cần sớm giải bài toán về xuất xứ 
nguyên phụ liệu
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Hiện nay, ngành Dệt May Việt Nam vẫn phụ thuộc vào thị trường nước ngoài về nguồn 
nguyên liệu ở mức cao. Hạn chế này đã tạo ảnh hưởng rõ rệt trong những đợt dịch Covid-19 
vừa qua, khi không ít doanh nghiệp dệt may như "ngồi trên đống lửa" vì các đối tác cung 
cấp nguyên, phụ liệu không thể giao hàng, làm ảnh hưởng đến 20 - 30% năng lực sản xuất 
toàn ngành. HƯNG HÀ

PHÁT TRIỂN NGUỒN NGUYÊN LIỆU
ĐỂ TĂNG TRƯỞNG BỀN VỮNG

Trong bối cảnh ấy, Công ty CP Đầu tư và 
Thương mại TNG lại là một trong số ít 
những doanh nghiệp ngành Dệt May vẫn 
đảm bảo ổn định sản xuất và tăng trưởng, 

đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước nhờ chủ 
động, phát triển được nguồn nguyên phụ liệu dệt may.

TNG tiền thân là Xí nghiệp May Bắc Thái được thành 
lập từ năm 1979, với khởi điểm là 2 dây chuyền sản xuất. 
Đến năm 2007, Công ty đổi tên mô hình SXKD thành 
Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG và niêm 
yết trên sàn giao dịch HNX. Trải quả 43 năm thành lập 
và phát triển, đến nay, TNG là một trong những doanh 
nghiệp đầu ngành Dệt May tại Thái Nguyên nói riêng và 
Việt Nam nói chung, với tổng số lượng gần 287 chuyền 
may, cùng số lượng công nhân là hơn 16.000 người.

TNG hoạt động chính trong lĩnh vực may mặc với hai 
mảng chủ đạo là: Sản xuất nguyên phụ liệu (bông tấm), 
hàng may mặc xuất khẩu và sản xuất, kinh doanh thương 

hiệu thời trang TNG. Các sản phẩm dệt may của TNG 
được xuất khẩu chủ yếu sang Mỹ, EU, Nga,… Bên cạnh lĩnh 
vực truyền thống, TNG có chiến lược phát triển dài hạn 
vào ngành bất động sản với các dự án tiềm năng tại tỉnh 
Thái Nguyên. Ngoài ra, đầu năm 2022, TNG đã thành lập 
Chi nhánh giải pháp công nghệ Tre - với sản phẩm chính là 
phần mềm quản lý cho các doanh nghiệp Dệt May.

Theo các chuyên gia cho biết, phát triển công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT) nhằm tạo nền tảng cho ngành công 
nghiệp dệt may tăng trưởng bền vững là vấn đề đã được 
đặt ra từ nhiều năm nay. Bởi sự phụ thuộc vào thị trường 
nước ngoài về nguồn nguyên liệu dệt may hiện vẫn đang 
duy trì ở mức cao. Do đó, đến nay, năng lực của ngành 
CNHT lĩnh vực dệt may vẫn hạn chế, chưa như kỳ vọng.

Trong khi đó, ở các ngành xuất khẩu, giá trị nội địa của 
ngành Dệt May lại là lớn nhất, đạt tỷ lệ 51 - 52%. Vì vậy, 
một số chuyên gia cho rằng, bài toán phụ liệu với ngành 
Dệt May là mua nguyên liệu ở đâu để có được giá thành 

Một góc khu vực sản xuất của Nhà máy Bông TNG

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI TNG: 
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cạnh tranh nhất và giữ được đơn hàng mới là quan trọng 
chứ không phải đầu tư dàn trải, tốn kém để có trong tay 
tất cả các nguồn nguyên liệu đầu vào, bởi trong chuỗi giá 
trị toàn cầu, khâu mang lại giá trị cao nhất là thiết kế mẫu 
và thương mại. Vì vậy, điều ngành Dệt May đang chờ đợi 
là một chiến lược phát triển đúng đắn để các doanh nghiệp 
có thể tiến lên nấc cao hơn trong chuỗi giá trị.

Trong bối cảnh ấy, Công ty CP Đầu tư và Thương 
mại TNG là một trong số ít doanh nghiệp may mặc đã 
chủ động được nguyên liệu bông, dây chuyền đóng gói 
và in tên sản phẩm nhờ tự đầu tư xây dựng nhà máy 
sản xuất nguyên liệu bông tấm. Điều này mang lại sự 
chủ động cũng như giúp doanh nghiệp có uy tín hơn 
với đối tác quốc tế, dẫu rằng việc đầu tư khá tốn kém.

Ông Lã Anh Chiến - Giám đốc Chi nhánh Nhà máy 
Bông TNG chia sẻ, Công ty CP Đầu tư và Thương mại 
TNG tuy đã xây dựng Nhà máy Bông, nhưng ban đầu, 
chúng tôi cũng phải nhập khẩu nguyên liệu xơ sợi từ 
Hàn Quốc, Thái Lan. Đến nay, khi chuyển sang sử dụng 
xơ sợi tái chế mới, chúng tôi đã chủ động được nguồn 
nguyên liệu trong nước khoảng 80%, 20% còn lại vẫn 
phải nhập khẩu. Nhờ việc phát triển được nguyên liệu 
phụ trợ trong nước đã giúp TNG thu được nhiều lợi ích 
như: chi phí vận chuyển giảm, giảm lệ thuộc vào ngoại 
tệ, tạo thêm công ăn việc làm cho nhiều lao động...

Chính nhờ chủ động được nguồn nguyên phụ liệu 
cùng chú trọng phát triển đều mọi hoạt động nên thời 
gian qua, TNG luôn giữ vững, ổn định sản xuất và có 
được kết quả kinh doanh cũng như sự tăng trưởng 
tốt. Cụ thể, kết quả kinh doanh năm 2021 tăng trưởng 
mạnh. Doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 5.444 tỷ 
đồng (+21% YoY) và 233 tỷ đồng (+53% YoY). Doanh 
thu tăng trưởng tiếp tục đến từ mảng dệt may truyền 
thống. Đáng chú ý, Công ty còn ghi nhận 182 tỷ doanh 
thu từ bất động sản (x12 lần so với cùng kỳ). Có được 
điều này cũng nhờ bởi nguyên liệu đầu vào (sợi, vải) 
tăng cao khiến biên gộp giảm (do lợi nhuận định mức 
trên 1 sản phẩm không đổi).

Tại một sự kiện gần đây, ông Nguyễn Văn Thời - 
Chủ tịch HĐQT TNG cho biết thêm, biên lợi nhuận của 
Doanh nghiệp những tháng đầu năm có cải thiện nhưng 
không nhiều. Các đơn hàng dệt may của TNG đã đủ cho 
đến tháng 8. Doanh thu 6 tháng đầu năm 2022 ước hơn 
3.200 tỷ đồng, tăng 35% và lợi nhuận tăng trên 50% so với 
cùng kỳ năm trước (ước khoảng 125 tỷ đồng). Đặc biệt 
năm 2022, Công ty đã đề ra kế hoạch doanh thu tăng trên 
10% (lên 6.000 tỷ đồng) và lợi nhuận tăng 21% (lên 280 tỷ 
đồng). Con số này sẽ góp phần không nhỏ vào mục tiêu 
xuất khẩu hàng dệt may cả năm đạt 43 tỷ USD của Việt 
Nam. Dựa trên kết quả 6 tháng vừa qua, tin tưởng rằng, 
TNG chắc chắn hoàn thành và vượt kế hoạch năm.

Với hướng sản xuất chủ đạo và kết quả SXKD nêu 
trên cho thấy, TNG đã và đang đóng góp tích cực cho 
ngành CNHT nói riêng và Công nghiệp Dệt May nói 
chung. Đặc biệt là, TNG có sự đóng góp tích cực vào 
ngân sách nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm và uy 
tín, niềm tin cho thương hiệu Dệt May Việt Nam trên 
cả nước cũng như trường quốc tế.

Cùng nhìn lại những điểm nghẽn trong việc phát 
triển Công nghiệp hỗ trợ cho ngành Dệt May trong 
thời gian qua và đi tìm lời giải nhằm tạo sự chủ động 
trong nguồn nguyên liệu đầu vào cho ngành Dệt May 
sắp tới, Thái Nguyên và các cơ quan chức năng của 
Chính phủ cũng đã đưa ra nhiều định hướng, giải pháp, 
chính sách khuyến khích phát triển CNHT Dệt May. 
Trong đó, Chiến lược phát triển ngành Dệt May giai 
đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 đang được 
Bộ Công Thương tích cực thúc đẩy thực hiện, cũng như 
thúc đẩy đầu tư sản xuất nguyên, phụ liệu để đáp ứng 
yêu cầu về quy tắc xuất xứ của các Hiệp định thương 
mại tự do (FTA) thế hệ mới, EVFTA... 

Với tiềm năng đó, tin tưởng rằng, TNG sẽ phát huy 
tốt các thế mạnh về Dệt May đang có của mình và tận 
dụng tốt các cơ hội khách quan về phát triển ngành Dệt 
May hôm nay, nhằm đưa thương hiệu TNG ngày một 
vươn cao, bay xa…

Nhờ chủ động được nguồn nguyên phụ liệu, TNG đã đảm bảo hoạt động Dệt May của Công ty ngày một phát triển
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Có thể nói, dệt may luôn nằm trong tốp 
đầu ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu 
“tỷ đô”. Đây cũng là ngành đòi hỏi số 
lượng lao động lớn, lành nghề. Tuy nhiên, 

hiện nay, khoảng 75% lao động ngành Dệt may còn 
chưa qua đào tạo hoặc chỉ được đào tạo dưới 3 tháng. 
Đây chính là thách thức lớn để ngành Dệt may nói 
chung và CNHT ngành Dệt may nói riêng tạo bước đột 
phá trong quá trình chuyển giao, ứng dụng công nghệ 
hiện đại vào sản xuất, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá. 

Trên thực tế, phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu 
nhập khẩu đang là hiện trạng nổi cộm của dệt may 
Việt Nam từ nhiều năm qua. Đây cũng là nguyên nhân 
khiến giá trị thu về của ngành Dệt may còn thấp dù kim 
ngạch xuất khẩu lớn. Chỉ khi CNHT của ngành phát 
triển, bù đắp được phần lớn giá trị nhập khẩu thì giá trị 
gia tăng từ sản phẩm dệt may mới tăng cao. Giải quyết 
vấn đề nguồn nhân lực sản xuất nguyên vật liệu, vì thế 
trở thành một nhu cầu vô cùng cấp thiết. 

Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, 
ngành Dệt may, nhất là phân ngành sản xuất nguyên 
phụ liệu sẽ cần phải ứng dụng máy móc, thiết bị, công 
nghệ hiện đại, tự động hóa cao… thay thế phần lớn 
cho sức lao động của con người. Ví dụ trong khâu sản 
xuất sợi, quá trình tự động hóa, sử dụng robot... được 
áp dụng rộng rãi vào tất cả các công đoạn từ chuẩn bị 
bông đến đóng gói sản phẩm. Theo nhiều chuyên gia, 
cách đây 10 năm, DN sợi cần sử dụng 100 - 110 lao động 
để vận hành một nhà máy có quy mô 1 vạn cọc sợi, 
nhưng khi áp dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất, số lượng 
nhân lực giảm chỉ còn 25 - 35 lao động để vận hành nhà 
máy có quy mô tương tự.

Việc vận hành các thiết bị hiện đại và tổ chức quản 
lý sản xuất trong quy trình hiện đại đòi hỏi trình độ lao 
động cũng ngày càng phải được nâng cao. Thế nhưng, 
chất lượng nguồn nhân lực mới ra trường chưa đáp ứng 

yêu cầu thực tế, thậm chí là chưa từng được đào tạo 
ở một số ngành như: sợi, bông... Điều này đang tạo ra 
một áp lực lớn với các DN ngành Dệt may. 

Nguyên nhân khiến nguồn nhân lực phục vụ CNHT 
ngành Dệt may chưa đáp ứng yêu chủ yếu là do suất 
đầu tư thấp. DN và các trường đào tạo chưa hình thành 
liên kết bền vững hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau. Tại không ít 
DN, cán bộ quản lý, kỹ thuật, công nghệ thường được 
lựa chọn, cất nhắc từ những công nhân có tay nghề tốt 
nhưng lại chưa được bồi dưỡng về kỹ năng quản lý, khả 
năng ứng dụng công nghệ trong sản xuất. 

Chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang là 
một trong những giải pháp căn cơ để phát triển CNHT 
ngành Dệt may. Đây cũng là mong muốn của nhiều 
DN CNHT cho ngành Dệt may. Hiện tại, Chiến lược 
phát triển ngành Dệt may, Da giày đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2035 đang được Bộ Công Thương gấp rút 
hoàn thiện. Dự thảo Chiến lược phát triển ngành Dệt 
may, Da giày đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 
đề ra lộ trình: Triển khai nghiên cứu, dự báo nhu cầu 
lao động trong ngành Công nghiệp nói chung và hai 
ngành nói riêng nhằm định hướng tuyển sinh và đăng 
ký ngành nghề đào tạo cho các cơ sở đào tạo; tăng 

Ngành Dệt may trong nước đang bước vào giai đoạn phục hồi sau thời gian dài ngưng trệ vì 
dịch Covid-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) đang 
gặp rất nhiều khó khăn khi thiếu hụt nguồn nhân lực có tay nghề, chất lượng cao.

MINH PHƯƠNG

BÀI TOÁN KHÓ VỀ NGUỒN NHÂN LỰC
PHÁT TRIỂN CNHT CỦA NGÀNH DỆT MAY

Nhân lực ngành Dệt may Việt Nam còn thiếu cả chất và lượng
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cường phổ biến thông tin về nhu cầu lao động trong hai 
ngành, đặc biệt trước các kỳ tuyển sinh… 

Cùng với đó, cũng cần chú trọng các vấn đề như: 
Phát triển nguồn nhân lực cho các kỹ năng mới cần 
thiết đối với ngành Dệt may như kỹ năng về thiết kế, 
phát triển sản phẩm…; tăng cường phát triển liên kết 
giữa các cơ sở đào tạo trong nước với nước ngoài, giữa 
các cơ sở đào tạo với các DN nhằm nâng cao chất 
lượng đào tạo đáp ứng nhu cầu của DN; nâng cao năng 
lực hoạch định chính sách về tuân thủ, thanh kiểm tra 
lao động trong ngành Dệt may và Da giày, phối hợp với 
các tổ chức sử dụng lao động và người lao động, nhằm 
đảm bảo điều kiện làm việc an toàn lành mạnh, thúc 
đẩy quan hệ lao động hài hòa, ổn định và phát triển.

Cùng với nỗ lực của Bộ Công Thương trong xây 
dựng đường hướng cho phát triển ngành Dệt may nói 
chung, nhân lực cho CNHT nói riêng, vai trò của các 
các cơ sở đào tạo cũng rất quan trọng. Theo đó, các 
cơ sở này cần đổi mới, chỉnh sửa chương trình đào tạo 
theo hướng tiếp cận với công nghệ 4.0 trong cả lĩnh 
vực kỹ thuật công nghệ và lĩnh vực quản lý; mở thêm 
các chuyên ngành đào tạo theo hướng liên ngành để 
tiếp cận với công nghệ hiện đại như kỹ thuật cơ điện 
tử trong thiết bị dệt may, thiết kế thời trang bằng công 
nghệ 3D, nghiên cứu và phát triển các loại vật liệu mới 
sử dụng trong ngành Dệt may… 

Đặc biệt, các trường đào tạo cần thúc đẩy hợp tác 
với các DN để hiểu rõ được thị trường lao động, qua 

đó, xây dựng các chương trình đào tạo đáp ứng được 
yêu cầu về nhân sự mà DN đang cần, đảm bảo đầu ra 
cho các sinh viên mới ra trường; tổ chức cho sinh viên 
đi thực tập ở nước ngoài nhằm tiếp cận với môi trường 
làm việc có công nghệ tự động hóa, kết nối thực - ảo 
cao theo công nghệ 4.0. Duy trì quy mô đào tạo nguồn 
nhân lực trình độ đại học và cao đẳng cho ngành Dệt 
may với mức khoảng 6000-8000 sinh viên tuyển mới/
năm như hiện nay cũng là một biện pháp cần tính đến 
để đảm bảo đủ nhân lực phục vụ cho CNHT ngành 
Dệt may. 

Bên cạnh các giải pháp đào tạo nguồn nhân lực 
dệt may phục vụ công nghiệp 4.0, các cơ sở đào tạo 
cũng như các DN dệt may cần chú trọng thực hiện cả 
các giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực cho phương 
thức sản xuất ODM và OBM. Đây là hai phương thức 
chủ yếu sản xuất hàng thời trang, rất khó có thể tự 
động hóa và vẫn giữ được lợi thế tương đối của lao 
động Việt Nam. Điều này cũng giảm thiểu được yêu 
cầu phải sử dụng nguồn vốn quá lớn để đầu tư cho 
công nghiệp 4.0, đặc biệt là các DN dệt may có quy 
mô vừa và nhỏ. 

Về phía DN, các giải pháp cần tính đến là: Đầu 
tư có chọn lựa các công nghệ hiện đại, đi kèm chuẩn 
bị nhân lực phù hợp; tham gia xây dựng chuẩn nghề 
nghiệp của các vị trí việc làm; liên kết, phối hợp với các 
trường đào tạo trong việc đào tạo, tuyển dụng cũng 
như nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho DN

Cần phải nâng cao chất lượng nguồn nhân lực CNHT ngành Dệt may
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Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK & HQ) đang trở thành vấn đề cấp bách để đối 
phó với nguy cơ thiếu hụt năng lượng. Tuy nhiên, nhận thức và sự thay đổi hành vi về sử dụng NLTK 
& HQ của nhiều người dân, cũng như doanh nghiệp còn hạn chế. Trước thực trạng đó, thời gian qua, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình (Khuyến công) đã và đang 
đặc biệt chú trọng vào công tác tuyên truyền, tổ chức các khóa đào tạo nâng cao nhận thức về quản lý 
năng lượng cho các cơ sở sử dụng năng lượng trên địa bàn tỉnh.

TUẤN ANH

LÀ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG
ĐẢM BẢO AN NINH NĂNG LƯỢNG

Những năm qua, Trung tâm Khuyến công 
tỉnh Thái Bình đã đưa vào triển khai 
chương trình sử dụng NLTK & HQ với 
nhiều nội dung thiết thực. Trong đó, 

Trung tâm tập trung giới thiệu các ứng dụng công nghệ 
khoa học - kỹ thuật hiện đại trong lĩnh vực năng lượng 
đến các doanh nghiệp và người dân. Đồng thời, giới thiệu 
những ưu điểm, sự cần thiết về việc sử dụng năng lượng 
tiết kiệm. Theo đó, Trung tâm đã triển khai đồng bộ 
các giải pháp hữu hiệu để lan tỏa tính hiệu quả của việc 
sử dụng NLTK & HQ như: Phối hợp với Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng, Đài Truyền hình tỉnh và Báo Thái 
Bình mở các chuyên mục thường kỳ về tiết kiệm năng 
lượng, cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến, nâng cao 
nhận thức cho cộng đồng về ý thức sử dụng năng lượng 
theo hướng tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần bảo vệ 
môi trường; In ấn và cấp phát các cuốn cẩm nang về tiết 
kiệm điện trong văn phòng, nhà xưởng; Treo băng zôn, 
khẩu hiệu về các nội dung tiết kiệm năng lượng, sử dụng 
năng lượng hợp lý, áp dụng công nghệ mới, thiết bị tiên 
tiến để tiết kiệm điện, cũng như nâng cao kỹ năng quản 
lý năng lượng cho người dân và doanh nghiệp…

Ngoài ra, để việc sử dụng NLTK & HQ được triển khai 
sâu rộng hơn trong cộng đồng doanh nghiệp, Trung tâm 
còn phối hợp với nhiều cơ quan, doanh nghiệp tổ chức các 
hội nghị tuyên truyền và chương trình hành động về tiết 
kiệm năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp; Tổ chức nhiều 
lớp đào tạo người quản lý năng lượng cho cán bộ của các 
cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình. Thông qua các buổi hội nghị, cùng các lớp tập huấn, 
đào tạo, đông đảo các doanh nghiệp tham gia đã được các 
chuyên gia, kỹ sư, kỹ thuật viên giới thiệu về nguyên lý hoạt 
động, cũng như ưu điểm của các thiết bị năng lượng tái tạo; 
Các kỹ năng và kinh nghiệm trong việc quản lý năng lượng; 
Giúp doanh nghiệp có thể xây dựng mô hình quản lý năng 

lượng; Tổ chức kiểm toán năng lượng để xác định những 
khu vực có tỷ trọng tiêu thụ năng lượng cao và các khu vực 
còn tiềm năng tiết kiệm năng lượng… Để từ đó, tập trung 
cải tạo, tìm kiếm các sáng kiến cải tiến, áp dung công nghệ 
nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm tiêu thụ và tiết kiệm 
năng lượng cho doanh nghiệp.

Nổi bật là ngày 23/8/2022 vừa qua, sau khi tham gia 
khóa đào tạo người quản lý năng lượng cho cán bộ của 
các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh Thái Bình 
do Trung tâm Khuyến công, Sở Công Thương Thái Bình 
phối hợp với Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Tiêu dùng bền 
vững (Bộ Công Thương) tổ chức, hơn 30 học viên là đại 
diện cho các doanh nghiệp đã được cập nhật nhiều kiến 
thức mới. Trong đó, nổi bật là những kiến thức về: Một 
số nội dung Luật Sử dụng NLTK & HQ; Quản lý năng 
lượng và hệ thống quản lý năng lượng; Hệ thống quạt 
bơm, máy nén khí; Hệ thống hơi công nghiệp; Hệ thống 
điều hòa không khí và máy lạnh công nghiệp; Sử dụng 
hiệu quả và tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng; 
Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện trong hệ thống điện; 
Phân tích dự án tiết kiệm năng lượng…

THÁI BÌNH: SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ
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Ông Hoàng Trung Nguyện - Cán bộ phụ trách về 
điện Công ty CP Đầu tư Thương mại Quốc tế Minh Long 
(địa chỉ đường Long Hưng, phường Hoàng Diệu, Tp. Thái 
Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết: “Hiện nay, Công ty chúng 
tôi chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm sợi, khăn 
tay bông các loại với sản lượng hơn 12.000 tấn/năm, phục 
vụ cho thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Do sản 
xuất khối lượng lớn các sản phẩm sợi nên mức độ tiêu thụ 
điện hàng năm của doanh nghiệp là hơn 60 tỷ đồng. Sau 
khi tham gia khóa học lớp đào tạo người quản lý năng 
lượng do Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình tổ chức, 
tôi đã cập nhật thêm được nhiều kiến thức mới về sử 
dụng năng lượng tiết kiệm để có thể áp dụng tại Công ty 
mình như: Thay thế các thiết bị cũ bằng thiết bị hiện đại, 
tiết kiệm năng lượng; Tận dụng nguồn ánh sáng tự nhiên 
và hạn chế dùng đèn thắp sáng; Đưa ra quy định thời gian 
vận hành máy móc, thiết bị rõ ràng; Lên kế hoạch kiểm 
tra, bảo dưỡng máy móc định kỳ và thường xuyên hơn; 
Sử dụng giải pháp thay thế từ năng lượng mặt trời; Thay 
đổi thói quen và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng từ 
người công nhân… Theo tính toán của tôi, nếu áp dụng 
các giải pháp tiết kiệm năng lượng này, Công ty chúng 
tôi sẽ giảm được đáng kể lượng điện tiêu thụ hàng năm. 

Trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Diễn - Phó 
Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 
phát triển công nghiệp tỉnh Thái Bình chia sẻ: Công tác 
tuyên truyền sử dụng NLTK & HQ đã góp phần không 
nhỏ trong việc làm chuyển biến nhận thức và hành động 
về sử dụng điện tiết kiệm trong các cơ quan công sở, 
doanh nghiệp và đông đảo nhân dân. Bởi vậy, thời gian 
tới, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền thông qua thực hiện các mô hình điểm, tăng 

cường tổ chức các cuộc hội thảo, hội nghị, tổ chức các 
lớp đào tạo về việc sử dụng NLTK & HQ. Qua đó, phấn 
đấu tiết kiệm năng lượng tối thiểu đạt 6,7% so với dự báo 
tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn toàn tỉnh 
đến năm 2030. Đồng thời, Trung tâm cũng sẽ tiếp tục 
triển khai các giải pháp công nghệ sử dụng NLTK & HQ 
tại 90% khu công nghiệp và 70% cụm công nghiệp; 100% 
các trường học trên địa bàn áp dụng hoạt động tuyên 
truyền, giảng dạy về sử dụng NLTK & HQ.

Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả công tác quản lý 
Nhà nước về năng lượng, cũng như đẩy mạnh cung cấp 
dịch vụ tư vấn tiết kiệm năng lượng, góp phần thúc đẩy 
phát triển KT-XH của tỉnh theo hướng bền vững, Trung 
tâm mong muốn, Bộ Công Thương, UBND tỉnh, Sở 
Công Thương tỉnh Thái Bình tiếp tục bổ sung kinh phí, 
tăng cường nguồn nhân lực với những chuyên gia kỹ 
thuật, tư vấn dự án về tiết kiệm năng lượng cho Trung 
tâm để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ, phấn đấu trong 
giai đoạn 2021-2025 sẽ tiết kiệm năng lượng tối thiểu là 
5,5% so với dự báo tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng 
trên toàn địa bàn tỉnh.

Có thể khẳng định, việc Trung tâm Khuyến công 
Thái Bình kiên định với các giải pháp mang tính chiến 
lược, căn cơ, nhằm thực hiện thắng lợi Kế hoạch và mục 
tiêu về sử dụng NLTK & HQ là một hướng đi đúng đắn, 
bài bản - điều mà không phải địa phương nào cũng làm 
được. Tin rằng, với sự nhiệt huyết, trách nhiệm của đội 
ngũ những người làm công tác khuyến công tỉnh Thái 
Bình, Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng NLTK & 
HQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2030 sẽ góp phần 
mang lại lợi ích kinh tế; đảm bảo an ninh năng lượng; bảo 
vệ môi trường và phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Các học viên tham gia lớp đào tạo người quản lý năng lượng do Trung tâm Khuyến công Thái Bình tổ chức
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Ngày 23/8/2022, tại Tp Thái Bình, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Thái Bình (TTKC) đã phối hợp với Trung tâm Giải pháp năng lượng – Công 
ty CP giải pháp công nghệ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Người quản lý năng 
lượng cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh”.

CÔNG DU

CHO CÁN BỘ CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG 
TRỌNG ĐIỂM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

THÁI BÌNH: KHAI GIẢNG KHÓA ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG 

Tham dự Lễ khai giảng khóa đào tạo gồm 
có: Ông Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc 
Sở Công Thương; Bà Trần Thị Diễn - Phó 
Giám đốc phụ trách TTKC Thái Bình; 

Ông Hoàng Hải - Giám đốc điều hành Trung tâm Giải 
pháp năng lượng - Công ty CP giải pháp công nghệ Việt 
Nam; đại diện các cơ quan báo chí…, cùng 30 học viên 
là cán bộ của các doanh nghiệp sử dụng năng lượng 
trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Thực hiện Luật số: 50/2010/QH12 ngày 17/6/2010 về 
sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (NLTK&HQ); 
Nghị định số 21/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết về biện pháp thi hành Luật sử dụng 
NLTK&HQ, ngày 08/3/2021, UBND tỉnh Thái Bình 
đã ban hành Quyết định số 692/QĐ-UBND về việc 
ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng 
NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. 
Theo đó, mục tiêu chung của Chương trình là: Đẩy 
mạnh sử dụng NLTK&HQ thông qua việc triển khai 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước, 
hỗ trợ kỹ thuật, nghiên cứu khoa học công nghệ và 
phát triển sản phẩm, chuyển đổi thị trường, đào tạo 
- phát triển nguồn nhân lực, tranh thủ kinh nghiệm 
và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế trong lĩnh vực sử 
dụng NLTK&HQ; Triển khai đồng bộ các hoạt động 
của Chương trình nhằm tạo bước chuyển biến đột phá 
trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng tập 
trung vào các lĩnh vực: Sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp, công trình xây dựng sử dụng nhiều năng lượng, 
các tòa nhà công, chiếu sáng công cộng… theo hướng 
tiết kiệm năng lượng (TKNL); Thúc đẩy hoạt động 
TKNL, hình thành thói quen sử dụng NLTK&HQ trong 
hoạt động xã hội; Giảm cường độ sử dụng năng lượng 
trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế…

Phát biểu khai mạc Lễ khai giảng khóa đào tạo, bà 
Trần Thị Diễn - Phó Giám đốc phụ trách TTKC tỉnh 
Thái Bình đã nhiệt liệt chào mừng các đại biểu, cùng 
30 học viên tham dự khóa đào tạo quản lý năng lượng 

Các học viên tham gia lớp đào tạo người quản lý năng lượng do Trung tâm Khuyến công Thái Bình tổ chức
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cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Đến với khóa học lần này, 
các học viên sẽ được cập nhật nhiều kiến thức mới như: 
Một số nội dung Luật Sử dụng NLTK&HQ; Quản lý 
năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng; Hệ thống 
quạt bơm, máy nén khí; Hệ thống hơi công nghiệp; Hệ 
thống điều hòa không khí và máy lạnh công nghiệp; 
Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện đối với hệ thống 
chiếu sáng; Sử dụng hiệu quả và tiết kiệm điện trong hệ 
thống điện; Phân tích dự án TKNL… Thông qua những 
kiến thức mới được cập nhật, các học viên có thể tìm 
kiếm thêm được các sáng kiến cải tiến, áp dụng công 
nghệ nhằm đáp ứng được yêu cầu về giảm tiêu thụ và 
TKNL cho doanh nghiệp mình đang công tác. 

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng khóa đào tạo, 
ông Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương 
tỉnh Thái Bình nhấn mạnh: Năng lượng có vai trò đặc 
biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước. Chính vì vậy, những năm qua, Đảng và Nhà 
nước đặc biệt coi trọng khâu cải thiện chất lượng sử 
dụng năng lượng trong chính sách phát triển bền vững 
ngành năng lượng nói riêng và an ninh năng lượng quốc 
gia nói chung. Tại Thái Bình, thực hiện Chương trình 
sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2030, 
mục tiêu đặt ra là phấn đấu TKNL tối thiểu 5,5% so với 
dự báo tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và tiếp tục TKNL tối thiểu 
6,7% trong giai đoạn 2026 - 2030. Riêng đối với ngành 
Công nghiệp, toàn tỉnh phấn đấu giảm mức tiêu hao 
năng lượng bình quân của các cơ sở công nghiệp trên 
địa bàn, cụ thể: Giảm 7,5% đối với công nghiệp cơ khí, 
luyện kim; Giảm 9% đối với công nghiệp dệt may, gia 
dày; Giảm bình quân 8,3% đối với công nghiệp vật liệu 
xây dựng; Giảm 6,1% đối với sản xuất đồ uống, nước 

giải khát… Do vậy, thông qua khóa đào tạo lần này, 
Sở Công Thương mong muốn các học viên sẽ lĩnh hội 
được thêm những kiến thức về TKNL để áp dụng vào 
thực tế trong quá trình quản lý, điều hành sản xuất tại 
đơn vị mình đang công tác.

Chia sẻ với phóng viên, học viên Trần Văn Tuấn 
- nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát 
triển Đức Quân (Lô A2 - Khu công nghiệp Nguyễn Đức 
Cảnh, Tp Thái Bình) chia sẻ: TTKC Thái Bình mở khóa 
đào tạo về quản lý năng lượng cho cán bộ các cơ sở sử 
dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh là việc 
làm hết sức cần thiết và rất hữu ích đối với các doanh 
nghiệp như chúng tôi. Tại lớp học, tôi được giảng viên 
đến từ Trường Đại học Điện lực trang bị thêm các kiến 
thức về quản lý, vận hành thiết bị, giải pháp khắc phục 
và giảm thiểu chi phí sử dụng năng lượng tại doanh 
nghiệp. Ngoài ra, giảng viên còn giải thích thêm cho 
chúng tôi cách thức TKNL đối với các hệ thống máy 
móc trong nhà xưởng như: Bơm, quạt; Hệ thống điện; 
Hệ thống nén khí; Hệ thống điều hòa không khí; Hệ 
thống chiếu sáng và động cơ điện; Hệ thống hơi… 

Có thể nói, khóa đào tạo quản lý năng lượng cho 
cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm tỉnh 
Thái Bình đang đem lại những lợi ích thiết thực đến 
với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Tại khóa 
đào tạo, đa số các ý kiến của học viên được ghi nhận 
đều mong muốn rằng, Sở Công Thương và TTKC tỉnh 
tiếp tục triển khai Chương trình sử dụng NLTK&HQ 
tới người dân, doanh nghiệp… nhằm nâng cao hơn nữa 
trách nhiệm, cũng như sự thay đổi thói quen, hành vi 
trong việc sử dụng NLTK&HQ trong cộng đồng. Được 
biết, khóa đào tạo được diễn ra trong 05 ngày (từ 23 - 
28/8/2022). Sau khóa học, các học viên được cấp chứng 
chỉ về quản lý năng lượng

Bà Trần Thị Diễn - Phó giám đốc phụ trách TTKC tỉnh Thái Bình 
phát biểu khai mạc Lễ khai giảng khóa đào tạo

Ông Trần Ngọc Phúc - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 
Thái Bình phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng
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Tham dự Hội nghị có: ông Trần Ngọc Phúc, 
Phó Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình; 
lãnh đạo UBND huyện Tiền Hải; bà Trần 
Thị Diễn, Phó Giám đốc phụ trách TTKC 

Thái Bình; ông Hà Ngọc Phi, Phó Trưởng phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện Tiền Hải cùng các doanh nghiệp (DN) 
sản xuất công nghiệp trên địa bàn huyện Tiền Hải. 

Để Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả (NLTK&HQ) tiếp tục triển khai có hiệu quả, Sở 
Công Thương Thái Bình đã giao cho TTKC phối hợp với 
giảng viên trường Đại học Điện lực (Bộ Công Thương) 
và Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Tiền Hải tổ chức Hội 
nghị tuyên truyền về TKNL cho các đơn vị sản xuất công 
nghiệp. Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Ngọc 
Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình 
khẳng định: “Giai đoạn 2016-2020, kinh tế Thái Bình liên 
tục tăng trưởng khá, chất lượng được cải thiện, quy mô 
và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên. Tổng sản phẩm 
GRDP bình quân 5 năm ước tính tăng 8,7%/năm, vượt 

mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX đề ra (8,6%/
năm), cao hơn mức trung bình cả nước và gấp 1,3 lần 
mức tăng trưởng của 5 năm trước (6,7%/năm). Điều đó 
đồng nghĩa nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh 
ngày càng lớn. Do đó, sử dụng NLTK&HQ là giải pháp 
thiết thực và tối ưu trong tình hình hiện nay của Việt 
Nam nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Bình nói riêng”. 

Tiền Hải là một huyện có nền kinh tế phát triển 
năng động của Thái Bình. Theo báo cáo của UBND 
huyện Tiền Hải, quý I/2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế 
của huyện đạt 10,7%, đạt 19,4% kế hoạch năm. Trong 
đó, giá trị ngành Nông, lâm thủy sản ước đạt trên 1.050 
tỷ đồng; giá trị ngành Công nghiệp xây dựng ước đạt 
gần 2.400 tỷ đồng; giá trị sản xuất ngành Dịch vụ ước 
đạt gần 800 tỷ đồng. Kinh tế phát triển đồng nghĩa với 
nhu cầu sử dụng năng lượng nói chung và năng lượng 
điện nói riêng của địa phương ngày càng gia tăng. Bởi 
vậy, việc tuyên truyền, phổ biến kiến thức cho các tổ 
chức, cá nhân sử dụng NLTK&HQ có ý nghĩa đặc biệt 

Ngày 25/8, tại thị trấn Tiền Hải, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Thái Bình, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC), Sở Công Thương đã tổ chức “Hội 
nghị tuyên truyền tiết kiệm năng lượng (TKNL) cho các đơn vị sản xuất công nghiệp” trên 
địa bàn huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.

MINH PHƯƠNG 

CHO CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

THÁI BÌNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ
TUYÊN TRUYỀN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Hội nghị tuyên truyền TKNL khai mạc tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
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quan trọng, giúp người dân duy trì sản xuất ổn định, 
nâng cao hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường.  

Từ những thực tiễn cấp bách đó ngày 08 tháng 
3 năm 2021, UBND tỉnh Thái Bình đã ra Quyết định 
số 692/QĐ-UBND về Ban hành Kế hoạch thực hiện 
Chương trình sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh 
Thái Bình giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu TKNL tối 
thiểu là 5,5% so với dự báo tổng nhu cầu tiệu thụ năng 
lượng trên toàn địa bàn tinh; Thúc đẩy hoạt động 
TKNL, hình thành thói quen sử dụng NLTK&HQ trong 
mọi hoạt động xã hội; giảm cường độ sử dụng năng 
lượng trong các ngành nghề, lĩnh vực kinh tế; TKNL 
trở thành hoạt động thường xuyên đối với các cơ sở 
sử dụng năng lượng và các ngành kinh tế trọng điểm 
tiêu thụ nhiều năng lượng; góp phần đảm bảo an ninh 
năng lượng, bảo vệ môi trường, hướng tới mục tiêu 
tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.  

Tại hội nghị diễn ra ở huyện Tiền Hải, bên cạnh 
được truyền đạt và nghiên cứu các quy định của pháp 
luật, các tổ chức, cá nhân được cán bộ của TTKC tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, lợi ích 
của việc sử dụng NLTK&HQ. Các cán bộ của TTKC 
cũng phổ biến, hướng dẫn DN, người dân một số kiến 
thức cơ bản và phương pháp sử dụng các thiết bị điện: 
hệ thống chiếu sáng, ti vi, tủ lạnh, điều hòa, quạt điện, 
bình nước nóng, máy công nghiệp... bảo đảm tiết kiệm 
điện mà vẫn đạt hiệu suất tối ưu. TTKC cũng tư vấn 
cho người dân một số kỹ năng lựa chọn sử dụng các 
thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện; sử dụng hiệu quả, 
tiết kiệm các loại năng lượng như gas, xăng, than; ứng 
dụng khoa học công nghệ trong việc tận dụng năng 
lượng gió, năng lượng nhiệt mặt trời và tái tạo năng 
lượng từ những chất phế thải trong sản xuất, chăn nuôi 
phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt đời sống. 

Phát biểu tại Hội nghị, bà Trần Thị Diễn, Phó Giám 
đốc phụ trách TTKC Thái Bình cho biết: “Hiện nay, 
nguồn năng lượng ngày càng cạn kiệt, để đáp ứng nhu 
cầu năng lượng cho phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh, việc sử dụng NLTK&HQ, khai thác hợp lý các 
nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và bảo vệ 
môi trường là rất quan trọng. Hội nghị lần này khai mạc 
với mục tiêu tuyên truyền nâng cao nhận thức của các 
tổ chức, cá nhân, các hộ kinh doanh, các cơ sở sử dụng 
năng lượng trong việc sử dụng NLTK&HQ, khai thác 
hợp lý các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo 
và bảo vệ môi trường”. 

Ngoài ra, hội nghị cũng đã giúp phổ biến Luật sử 
dụng NLTK&HQ cùng các văn bản hướng dẫn luật 
được triển khai và phổ biến đến các DN, cơ sở sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao 

nhận thức về việc áp dụng các biện pháp sử dụng 
NLTK&HQ. Thông qua hội nghị tuyên truyền về sử 
dụng NLTK&HQ, Sở Công Thương mong muốn giúp 
cho các tổ chức, cá nhân giảm chi phí đầu tư, nâng cao 
hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tạo sức cạnh tranh cho 
sản phẩm, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu 
toàn cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống. Có thể 
thấy, các hội nghị tập huấn về sử dụng NLTK&HQ do 
TTKC tỉnh Thái Bình tổ chức đã mang lại nhiều hiệu 
quả thiết thực, góp phần giúp người dân, DN phát triển 
sản xuất kinh doanh và từng bước nâng cao chất lượng 
cuộc sống. 

Thời gian tới, TTKC vẫn xác định công tác tuyên 
truyền về sử dụng NLTK&HQ là một trong những 
nhiệm vụ chính, trong đó tập trung tuyên truyền, giới 
thiệu mô hình TKNL hiệu quả trong sinh hoạt, thương 
mại, dịch vụ, làng nghề, xây dựng, đặc biệt là trong 
sản xuất công nghiệp; tiếp tục điều tra, khảo sát các 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn về sử dụng NLTK&HQ 
để tổng hợp, đánh giá, nghiên cứu và đề xuất các hình 
thức hỗ trợ hợp lý

Ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 
Thái Bình phát biểu khai mạc

Bà Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc Phụ trách TTKC Thái Bình 
phát biểu tại Hội nghị
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TUẤN NINH

Theo đó, từ đầu năm 2022 đến nay, Trung 
tâm Khuyến công Thái Nguyên đã tăng 
cường công tác phối hợp với Phòng Kinh 
tế - Hạ tầng huyện Phú Bình để triển khai 

nhiều đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ 
thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên 
tiến trong sản xuất và chế biến gỗ. Trong đó, đề án hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị để chế biến lâm sản 
cho Hộ kinh doanh Dương Thế Trường (thị trấn Hương 
Sơn, huyện Phú Bình) là một ví dụ điển hình cụ thể.

Hộ kinh doanh Dương Thế Trường được Phòng Tài 
chính - Kế hoạch huyện Phú Bình cấp giấy chứng nhận 
đăng ký ngày 19/6/2019 và thay đổi đăng ký lần thứ 
nhất ngày 20/9/2021 với ngành nghề kinh doanh chính 
là sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ, buôn bán phụ kiện máy 
móc về sản xuất đồ gỗ, sơn PU. Do là đơn vị mới được 
thành lập, đồng thời lại phải trải qua hơn hai năm dịch 
bệnh Covid-19 nên nguồn vốn khởi điểm ban đầu còn 
rất eo hẹp. Hộ kinh doanh Dương Thế Trường chưa có 

đủ nguồn lực để đầu tư đồng bộ hệ thống dây chuyền 
hiện đại cùng lúc. Việc sản xuất theo phương pháp thủ 
công, sử dụng thiết bị lạc hậu nên sản phẩm làm ra có 
độ tinh xảo không cao, mẫu mã chưa được bắt mắt nên 
sức mua trên thị trường khá thấp.

Nhằm giúp Hộ kinh doanh Dương Thế Trường khắc 
phục những khó khăn, phát triển sản xuất nên sau một 
thời gian tiến hành khảo sát, Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã quyết định phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện Phú Bình hỗ trợ 185 triệu đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công địa phương năm 2022 cho Đơn vị để 
thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
chế biến lâm sản”. Từ nguồn vốn khuyến công, Hộ kinh 
doanh Dương Thế Trường đã mạnh dạn dành thêm 285 
triệu đồng để đầu tư mua mới 02 máy điêu khắc gỗ CNC 
hiện đại (một máy có 08 đầu khắc và một máy có 10 đầu 
khắc). Cụ thể, hai máy này có Model lần lượt là S1818 và 
S2820; Công suất động cơ của mỗi đầu khắc gỗ là 2,2 kW; 
Tốc độ đầu khắc đạt tối đa 24.000 vòng/phút và tốc độ 

Hiện nay, huyện Phú Bình (tỉnh Thái Nguyên) có khoảng 60% diện tích rừng đang trong 
độ tuổi khai thác. Tuy nhiên, những tác động tiêu cực sau đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng 
không nhỏ đến hoạt động chế biến gỗ của các cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện. Trước thực 
trạng đó, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến 
công) đã tập trung hỗ trợ nguồn vốn đầu tư máy móc, công nghệ hiện đại cho nhiều cơ sở sản 
xuất gỗ trên địa bàn nhằm nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm và giải quyết 
việc làm, tăng thu nhập cho lao động địa phương.

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG ĐÃ TẠO ĐÀ CHO NGÀNH 
CHẾ BIẾN LÂM SẢN HUYỆN PHÚ BÌNH PHÁT TRIỂN

Tỷ lệ sai hỏng sản phẩm khi sử dụng máy điêu khắc gỗ CNC gần như bằng không
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di chuyển đạt 500mm/phút; Đường kính mũi cắt từ 3,175 
mm đến 12,7 mm; Máy sử dụng phần mềm điều khiển 
NcStudio/CA100; File nhận dạng G-Code, HPGN, PLT, 
DST, DXF, AL…; Sử dụng động cơ Servo/Stepmotor có 
điện áp AC 220V/380V/50Hz, trọng lượng 850 kg.

Đây là hệ thống máy móc tiên tiến được nhập khẩu 
từ Trung Quốc và có độ mới 100%, với nhiều ưu điểm 
nổi bật như: Máy sử dụng công nghệ CNC (Computer 
Numerical Contral), được điều khiển bằng máy 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. Đặc 
biệt, máy rất dễ sử dụng, được sử dụng rộng rãi đối với 
tất cả các loại gỗ với đường nét tinh xảo, ứng dụng linh 
hoạt với nhiều kích thước, kiểu mã đa dạng; Đáp ứng 
nhanh nhu cầu của thị trường bởi thời gian gia công 
ngắn và gia công được nhiều bề mặt gỗ phức tạp…

Ông Dương Thế Trường - Chủ hộ kinh doanh cho 
biết: Khi thành lập vào giữa năm 2019, gia đình chúng 
tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, giúp đỡ của 
các cấp chính quyền địa phương trong việc giải quyết 
thủ tục hành chính. Không những thế, đầu năm 2022 
này, gia đình còn nhận được sự giúp đỡ của Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên khi đã hỗ trợ 185 triệu đồng 
để đầu tư, mua mới 02 máy điêu khắc gỗ hiện đại CNC 
phục vụ quá trình sản xuất các sản phẩm từ gỗ. Điều 
này đặc biệt có ý nghĩa khi mà từ năm 2020 đến nay, 
dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến cho tình hình tài 
chính của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Sau một 
thời gian sử dụng máy CNC công nghệ mới, tôi thấy 
hiệu quả đem lại rõ rệt. Máy vận hành hoàn toàn tự 
động thông qua hệ thống máy vi tính để gia công các 
loại gỗ có kích thước lớn, tạo ra các sản phẩm gỗ có độ 

chính xác cao; Năng suất lao động tăng lên gấp hàng 
chục lần so với sản xuất thủ công và tỷ lệ sai hỏng sản 
phẩm gần như bằng không. Đồng thời, trong quá trình 
sản xuất, tiếng ồn của máy giảm đi rất nhiều, qua đó, 
cải thiện điều kiện làm việc của người lao động; Tiết 
kiệm điện năng, giảm chi phí và hạ giá thành sản phẩm.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hùng - 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên chia sẻ: 
Sau một thời gian dài phải hứng chịu nhiều tác động tiêu 
cực của đại dịch Covid-19 đã khiến cho cộng đồng doanh 
nghiệp nói chung và các hộ sản xuất kinh doanh chế biến 
lâm sản trên địa bàn tỉnh nói riêng trải qua một phen lao 
đao nên nguồn vốn để đầu tư, đổi mới trang thiết bị máy 
móc, công nghệ trong sản xuất bị hạn hẹp. Do vậy, để hỗ 
trợ các cơ sở, doanh nghiệp phát triển, những năm qua và 
đặc biệt trong năm 2022 này, Trung tâm đã tiếp tục đẩy 
mạnh triển khai nhiều đề án hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy 
móc tiên tiến trong sản xuất, chế biến gỗ. Đồng thời, tổ 
chức giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện nhằm đảm bảo 
các đề án khuyến công được triển khai đúng nội dung, 
mục đích. Qua đó, đã từng bước khuyến khích các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn ứng dụng máy móc thiết 
bị hiện đại để sản xuất sản phẩm mới có chất lượng cao, 
cung cấp đa dạng sản phẩm gỗ cho thị trường …

Thông qua các chương trình hoạt động có tính thực 
tiễn và đạt hiệu quả cao, có thể khẳng định, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, 
hỗ trợ và thúc đẩy cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
chế biến lâm sản từng bước ổn định sản xuất. Từ đó, tạo 
đà bứt phá nhằm mang lại bước chuyển rõ rệt cho sự 
phát triển của ngành Công Thương tỉnh nhà theo hướng 
tăng dần tỷ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP

Sản phẩm do máy CNC làm ra có độ tinh xảo cao
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Vừa qua, Hội đồng Nghiệm thu 
các đề án khuyến công - Sở Công 
Thương Bình Định tổ chức nghiệm 
thu Đề án “Hỗ trợ ứng dụng cụm 
máy móc thiết bị vào sản xuất cửa 
nhôm kính Xingfa” thực hiện tại 
Hộ kinh doanh Hồ Duy Đức (xã An 
Tân, huyện An Lão).

Đề án này được hỗ trợ 110 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí Khuyến 
công địa phương năm 2022 để lắp 
đặt cụm máy móc thiết bị sản xuất 
nhôm kính Xingfa công suất 750 

m2/năm (tổng chi phí đầu tư là 
220 triệu đồng). Việc áp dụng công 
nghệ, máy móc thiết bị tiên tiến vào 
sản xuất sẽ giúp Hộ kinh doanh Hồ 
Duy Đưc tăng năng suất, chất lượng 
sản phẩm, đáp ứng yêu cầu khách 
hàng trên địa bàn.

Qua xem xét, Hội đồng Nghiệm 
thu các đề án khuyến công đánh 
giá, đề án đã hoàn thành đúng nội 
dung và tiến độ đề ra cũng như hiệu 
quả đề án đem lại. Hội đồng thống 
nhất nghiệm thu đề án QUÝ NGUYỄN

Vừa qua, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (TTKC) phối 
hợp các đơn vị liên quan nghiệm thu 
đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong sản xuất chế 
biến nông sản” cho Công ty TNHH 
Tư Trúc tại Ô 4, tổ 3, ấp Bắc 2, xã 
Hòa Long, TP.Bà Rịa.

Đề án có tổng kinh phí đầu tư 
là 970 triệu đồng, trong đó, nguồn 
kinh phí Khuyến công địa phương 
hỗ trợ 300 triệu đồng, doanh 

nghiệp đã đầu tư: Máy tách màu 
gạo 12 máng model MS1200, máy 
mới 100%, xuất xứ Trung Quốc. 
Đây là máy có công nghệ mới hiện 
nay, hoạt động hoàn toàn tự động 
theo lập trình, có thể phân biệt 
được hàng triệu màu sắc khác nhau 
và cho ra kết quả phân loại chính 
xác, phân loại rất nhanh và có thể 
làm việc liên tục với công suất 6-8 
tấn/giờ.

Bà Dương Thị Thanh Trúc 
- Giám đốc Công ty TNHH Tư 

Trúc cho biết, việc đầu tư máy 
móc thiết bị tiên tiến trong công 
đoạn tách màu gạo phân loại màu 
sắc cho hạt gạo sẽ giúp đảm bảo 
hạt gạo chất lượng nhất trong 
sản xuất và chế biến, tăng năng 
lực cạnh tranh, nâng cao uy tín 
thương hiệu cho Công ty trên thị 
trường. Mong rằng, TTKC tiếp 
tục đồng hành cùng các doanh 
nghiệp trong thời gian tới

MINH ANH

BÌNH ĐỊNH NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG CỤM MÁY MÓC 
THIẾT BỊ VÀO SẢN XUẤT CỬA NHÔM KÍNH XINGFA

BÀ RỊA - VŨNG TÀU NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC 
THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CHẾ BIẾN NÔNG SẢN”

Hội chợ được tổ chức nhằm 
giúp các địa phương, doanh nghiệp 
trưng bày, giới thiệu tiềm năng phát 
triển sản phẩm công nghiệp nông 
thôn (CNNT) tiêu biểu, các ngành 
nghề truyền thống, sản phẩm 
OCOP, hàng thủ công mỹ nghệ 
của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
các tỉnh, thành phố trong nước, tìm 
kiếm đối tác, phát triển tiêu thụ 

sản phẩm cho doanh nghiệp, cơ sở 
CNNT ổn định sản xuất, mở rộng 
thị trường tiêu thụ.

Hội chợ dự kiến diễn ra từ ngày 
29/9 đến 05/10/2022, với quy mô 
khoảng 250 gian hàng. Các Phòng 
Kinh tế/Kinh tế & Hạ tầng các địa 
phương trong tỉnh; cơ sở CNNT 
và các đơn vị có sản phẩm đạt sản 

phẩm OCOP của tỉnh được hỗ trợ 
100% phí thuê gian hàng. Đối với 
gian hàng trưng bày, giới thiệu hàng 
hóa và tiềm năng thế mạnh của 
tỉnh, thành phố trong nước và các 
cơ sở CNNT ngoài tỉnh tham gia 
Hội chợ được hỗ trợ 80% chi phí 
thuê gian hàng

PHƯƠNG LÊ

SẮP DIỄN RA “HỘI CHỢ TRIỂN LÃM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
- BẾN TRE NĂM 2022”

Hệ thống máy móc tại HKD Hồ Duy Đức
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Ngày 22/7, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại tỉnh 
Hậu Giang (TTKC) đã phối hợp với 
các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm 
thu Đề án Khuyến công Quốc gia 
năm 2022 tại Doanh nghiệp tư nhân 
(DNTN) Nguýnh Đào (khu vực 
Bình Thạnh B, phường Bình Thạnh, 
thị xã Long Mỹ).

Năm 2022, triển khai thực hiện 
Đề án Khuyến công Quốc gia về 

việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến trong chế biến nông, 
thủy sản, TTKC đã hỗ trợ DNTN 
Nguýnh Đào đầu tư máy tách màu 
gạo công suất 5-7 tấn/giờ với tổng 
trị giá đầu tư là 780 triệu đồng, 
trong đó, kinh phí Khuyến công 
Quốc gia hỗ trợ 300 triệu đồng.

Sau khi kiểm tra vận hành của 
máy, đánh giá tiến độ và nội dung 
đầu tư, Hội đồng nghiệm thu đánh 

giá, Đề án đã thực hiện đúng theo 
yêu cầu. Việc thực hiện đề án đã 
đáp ứng đúng nhu cầu của DN, 
giúp DN nâng cao năng lực sản 
xuất, sản lượng, chất lượng sản 
phẩm, qua đó, mở rộng thị trường 
trong nước, tiến tới xuất khẩu, đem 
lại hiệu quả cao cho DN, đóng góp 
vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
chung của tỉnh

DÂN TRỊNH

HẬU GIANG: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA 2022

Hội đồng bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiêu biểu 
(CNNTTB) tỉnh Quảng Ngãi vừa 
tổ chức Hội nghị đánh giá và chấm 
điểm bình chọn các sản phẩm 
CNNTTB cấp tỉnh năm 2022 với 17 
sản phẩm, bộ sản phẩm của 16 cơ 
sở sản xuất trên địa bàn tỉnh đăng 
ký tham gia bình chọn, trong đó, 
nhóm sản phẩm chế biến nông lâm 

thủy sản và thực phẩm chiếm đa số 
với 13 sản phẩm; nhóm sản phẩm 
thủ công mỹ nghệ có 04 sản phẩm. 

Căn cứ các tiêu chí như: Đáp 
ứng thị trường; khả năng phát triển 
sản xuất; tiêu chí về kinh tế, kỹ 
thuật, xã hội và môi trường; văn 
hoá, thẩm mỹ... Hội đồng bình 
chọn đã đánh giá, chấm điểm và kết 

quả là 17 sản phẩm tham gia bình 
chọn đều đáp ứng đầy đủ các tiêu 
chí đề ra và được công nhận là sản 
phẩm CNNTTB cấp tỉnh. Trên cơ 
sở này, Hội đồng bình chọn sẽ lựa 
chọn ra các sản phẩm để tham gia 
bình chọn sản phẩm CNNTTB cấp 
quốc gia năm 2022

MINH VŨ

QUẢNG NGÃI: 17 SẢN PHẨM ĐƯỢC BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT
TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2022

Vừa qua, tại Cơ sở sản xuất của 
HTX Trường Thịnh (xã Minh Tâm, 
huyện Nguyên Bình), Trung tâm 
Khuyến công và Xúc tiến thương 
mại Cao Bằng tổ chức nghiệm thu 
cơ sở và tổng kết Đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong sản xuất các sản phẩm 
từ gỗ”. Đây là đề án được nguồn 
kinh phí Khuyến công Quốc gia 

2022 hỗ trợ thực hiện với kinh phí 
là 300 triệu đồng.

Từ nguồn kinh phí được hỗ trợ, 
cơ sở đã đầu tư mua sắm: 01 máy 
bóc gỗ Model YHXQ1500, công 
suất 2,5m3/giờ và 01 máy tu gỗ 
Model YH1500, công suất 3,7m3/
giờ. Đây là những máy xuất xứ 
Trung Quốc và mới 100%. Việc 
đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại 

vào sản xuất gỗ sẽ giúp cơ sở nâng 
cao năng suất, tạo ra các sản phẩm 
có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của 
thị trường, đồng thời góp phần bảo 
vệ môi trường, an sinh xã hội, xây 
dựng được một chuỗi liên kết giá trị 
từ nguyên liệu, sản xuất, chế biến 
các sản phẩm từ gỗ hiệu quả và 
phát triển bền vững

CÔNG DU

CAO BẰNG NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC
THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM TỪ GỖ
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ANH TUẤN

Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện 
có 22.444 ha diện tích trồng chè, trong đó 
hơn 6.813 ha là vùng sản xuất chè theo 
hướng hữu cơ và có chứng nhận đủ điều 

kiện an toàn để sản xuất sản phẩm chè xuất khẩu quốc 
tế. Đến nay, đã có trên 80% hợp tác xã, doanh nghiệp, 
các cơ sở sản xuất chè mạnh dạn đổi mới, đầu tư thiết 
bị công nghệ để đóng gói tự động, sử dụng tem điện 
tử để truy xuất, minh bạch hóa nguồn gốc sản xuất, 
cũng như xuất xứ sản phẩm. Đặc biệt, còn có 13 doanh 
nghiệp, 27 hợp tác xã, 114 hộ sản xuất kinh doanh đã 
đăng ký sử dụng nhãn hiệu, cũng như hình thành một 
số vùng sản xuất tập trung với quy mô lớn. Tuy nhiên, 
dù đứng đầu cả nước về diện tích và sản lượng, nhưng 
do bất cập trong khâu chế biến, bảo quản đã khiến cho 
sản phẩm chè của một số ít các cơ sở sản xuất trên địa 
bàn tỉnh đang thiếu đi sức cạnh tranh trên thị trường.

Trước thực trạng này, hàng năm, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên đều lập kế hoạch và hỗ trợ nhiều 
doanh nghiệp về vốn để đầu tư hệ thống máy móc, 
thiết bị công nghệ, cũng như tổ chức nhiều đợt tuyên 
truyền về tính hiệu quả của các mô hình ứng dụng công 
nghệ, thiết bị máy móc hiện đại trong sản xuất chè 
nhằm giúp các cơ sở từng bước tiếp cận, chuyển đổi và 
ứng dụng thành công. Nổi bật, trong năm 2022 này, từ 
nguồn kinh phí khuyến công địa phương, Trung tâm đã 
hỗ trợ 200 triệu đồng cho Tổ hợp tác sản xuất chè hữu 
cơ xóm Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện Phú Lương) để 
trang bị mới một máy vò chè.

Máy có thông số kỹ thuật nổi bật gồm: Loại 4 chân, 
thép góc L50x50 đảm bảo độ cứng, đứng vững, ổn định 

khi vận hành; Mâm vò vuông làm bằng gỗ keo, có kích 
thước 700mm x 700mm; Thùng vò có đường kính D = 
300mm, cao 250mm, dầy - = 1,2mm (vật liệu tôn Inox 
loại SUS201 mới 100% do Nhật Bản, Hàn Quốc và EU 
sản xuất); Vung máy làm bằng Inox; Vòng quay cối vò: 
50 - 55 vòng/phút...

Ưu điểm của máy vò chè mang lại là rất tiết kiệm thời 
gian và nhân công so với cách làm truyền thống trước 
đây, máy có thời gian sử dụng lâu hơn so với các loại cối 
vò thông thường. Nhờ có máy vò chè mà lá chè săn hơn, 
đẹp hơn, đều hơn và không bị nát vụn, vỡ mất búp chè 
xanh. Sau khi công đoạn vò chè hoàn thành, lá chè tiếp 
tục được cho lại vào bom sao chè. Sự gia nhiệt, kết hợp 

Được ví là vùng “đệ nhất danh trà” của Việt Nam, từ nhiều năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã 
xác định chè là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay, nhiều sản phẩm chè 
của địa phương đã khẳng định thương hiệu và chinh phục được thị trường trong nước, cũng 
như quốc tế. Có được kết quả đó, cũng là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công) khi đã đồng 
hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ứng dụng các công nghệ hiện đại trong 
chế biến sản phẩm chè.

ĐỘNG LỰC GIÚP NGÀNH CHÈ THÁI NGUYÊN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Sản phẩm chè của Thái Nguyên đã khẳng định được
thương hiệu và chinh phục thị trường
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với hệ thống quạt gió sẽ làm bay hơi nước hoàn toàn của 
lá chè để chè được khô. Đặc biệt, do truyền động bằng 
động cơ điện, mâm vò bằng gỗ có kết cấu vững chắc kết 
hợp với bánh răng Inox cho phép tạo ta các sản phẩm 
chè cánh nhỏ, đẹp, không bị vụn nát. Qua đó, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm cho sản phẩm chè làm ra.

Ông Nguyễn Văn Tỵ - Tổ trưởng Tổ hợp tác sản 
xuất chè hữu cơ xóm Khe Cốc cho biết: Trải qua một 
thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường, 
cũng như tiềm năng về đầu ra của các sản phẩm từ trà 
xanh, Hợp tác xã chúng tôi đã mạnh dạn đầu tư hệ 
thống nhà xưởng, sân kho, máy móc,… Ban đầu, Đơn 
vị đã gặp không ít những khó khăn, nhưng được sự 
quan tâm và ủng hộ của Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên thì đến nay, Hợp tác xã đã có những bước phát 
triển tích cực. Thông qua hệ thống máy móc hiện đại 
do Trung tâm hỗ trợ, các sản phẩm trà làm ra đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm và 
được đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc biệt, với công 
suất hoạt động ổn định, hàng năm sẽ đem lại lợi nhuận 
cao cho Tổ hợp sản xuất; Đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế 
cho Nhà nước. Bên cạnh đó, nhờ sức tiêu thụ của thị 
trường tăng nên chúng tôi còn có thêm điều kiện thu 
gom một lượng lớn chè xanh từ người dân, qua đó góp 
phần thúc đẩy phát triển KT - XH, cũng như mở rộng 
diện tích đất trồng chè tại địa phương.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên chia sẻ: “Thông qua sự hỗ trợ của hoạt động 
khuyến công, đến nay, Tổ hợp tác sản xuất chè hữu cơ 
xóm Khe Cốc đã hoàn thiện hệ thống máy móc sản 
xuất chè. Việc ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất 
đã giúp Tổ hợp tác nâng cao tính chủ động trong khâu 
sản xuất, cũng như tăng năng suất và chất lượng của sản 
phẩm làm ra, đáp ứng được yêu cầu khắt khe của thị 
trường. Từ đó, nâng cao uy tín, thương hiệu của Đơn vị 
trên thị trường, cũng như tạo điều kiện giảm giá thành 
và từng bước gia tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế 
cao. Đồng thời, tạo ra lợi nhuận cho cơ sở sản xuất và 
tăng khả năng đóng góp cho ngân sách địa phương”.

Có thể khẳng định, từ sự chung tay, góp sức của 
các cấp, ngành và người dân địa phương, cùng sự 
nhiệt huyết của cán bộ làm công tác khuyến công, 
hoạt động khuyến công Thái Nguyên đã phát huy tác 
dụng là động lực thúc đẩy các doanh nghiệp, hợp tác 
xã, cơ sở công nghiệp nông thôn ổn định sản xuất, 
phát triển. Qua đó, góp phần khai thác và sử dụng 
có hiệu quả nguồn nguyên liệu chè phong phú tại 
địa phương để từng bước nâng cao vị thế, phát triển 
thương hiệu chè Thái Nguyên ngày một vươn xa ra 
thị trường quốc tế

Thái Nguyên có vùng nguyên liệu chè lớn nhất cả nước
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Năm 2022, UBND TP.Đà Nẵng 
đã giao cho Sở Công Thương 3,5 
tỷ đồng để thực hiện các đề án 
khuyến công.

Tại Hội nghị hướng dẫn chính 
sách khuyến công, phát triển sản 
xuất sản phẩm lưu niệm tổ chức 
ngày 29/7/2022, bà Nguyễn Thị 
Thúy Mai - Phó Giám đốc Sở 
Công Thương thành phố cho biết, 
hiện nay, Sở Công Thương TP.Đà 
Nẵng đang triển khai chương trình 

khuyến công địa phương năm 2022 
đợt 1 gồm 10 đề án cho 11 doanh 
nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) trên địa bàn 
thành phố với kinh phí hỗ trợ 
khoảng hơn 2,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, thời gian qua, để 
hỗ trợ các cơ sở CNNT trong việc 
sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phục 
hồi sản xuất kinh doanh, ngành 
Công Thương TP.Đà Nẵng đã triển 
khai nhiều hoạt động tích cực trong 

công tác khuyến công, góp phần hỗ 
trợ DN, cơ sở CNNT mở rộng quy 
mô sản xuất, tìm kiếm đầu ra cho 
sản phẩm. Trong Nghị quyết 324 có 
nội dung hỗ trợ chi phí cho DN tư 
vấn, thiết kế bao bì; hỗ trợ chi phí 
bao bì sản phẩm cho DN - đây là 
chính sách riêng có duy nhất trong 
cả nước của TP.Đà Nẵng để hỗ trợ 
DN nhỏ, siêu nhỏ, cơ sở sản xuất 
trên địa bàn Thành phố

QUANG VINH

Ngày 14/7, Sở Công Thương 
tỉnh Khánh Hòa có báo cáo tổng 
kết 10 năm (2012 - 2022) thực hiện 
công tác bình chọn, phát triển 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu.

Theo đó, 10 năm qua, có 06 
UBND cấp huyện tổ chức bình 
chọn trong 5 kỳ với 192 cơ sở 
CNNT tham gia đăng ký 346 sản 
phẩm. Kết quả bình chọn có 321 

sản phẩm đạt sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp huyện. Cấp tỉnh tổ chức 5 
kỳ bình chọn với 186 cơ sở CNNT 
tham gia đăng ký 315 sản phẩm. Kết 
quả có 186 sản phẩm đạt sản phẩm 
CNNT cấp tỉnh. 

Được biết, toàn tỉnh có 192 
cơ sở CNNT được hỗ trợ để phát 
triển các sản phẩm, nhóm sản 
phẩm như: Thủ công mỹ nghệ; 
chế biến nông lâm thủy sản và 

thực phẩm; phụ tùng, máy móc, 
thiết bị, cơ khí và nhóm sản phẩm 
khác. Tổng kinh phí hỗ trợ, tổ 
chức bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu các cấp hơn 1,3 tỷ đồng. 
Trong đó, kinh phí cấp huyện 558 
triệu đồng, cấp tỉnh hơn 543 triệu 
đồng, cấp khu vực hơn 116 triệu 
đồng và kinh phí cấp quốc gia 85 
triệu đồng

MINH HIẾU

ĐÀ NẴNG: DÀNH 3,5 TỶ ĐỒNG CHO KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
NĂM 2022

KHÁNH HÒA: 192 CƠ SỞ CNNT ĐƯỢC HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM 
TRONG 10 NĂM QUA

Thực hiện kế hoạch khuyến 
công năm 2022, vừa qua, Trung tâm 
Khuyến công tỉnh Lai Châu đã phối 
hợp với Hộ kinh doanh Đào Huy 
Cương và các đơn vị liên quan tổ 
chức nghiệm thu cơ sở đề án “Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc tiên tiến 
trong chế biến nấm đông trùng 
hạ thảo” tại phường Quyết Tiến, 
thành phố Lai Châu.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc tiên tiến trong chế biến nấm 
đông trùng hạ thảo” có tổng kinh 

phí đầu tư là 600 triệu đồng. Trong 
đó, nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia hỗ trợ là 299 triệu đồng 
và nguồn kinh phí đóng góp của 
đơn vị là 301 triệu đồng. Hộ kinh 
doanh Đào Huy Cương đã đầu tư 
01 máy sấy thăng hoa mới 100%, 
xuất xứ Việt Nam, có công suất: 
30kg/mẻ (1 mẻ khoảng 20 - 36 
giờ). Sản phẩm sau khi được sấy 
thăng hoa vẫn giữ được nguyên 
hình dạng, màu sắc, mùi vị, dưỡng 
chất và có thời hạn sử dụng rất lâu 

trong điều kiện đóng gói phù hợp 
và có thể được bảo quản ở nhiệt 
độ phòng.

Việc triển khai đề án góp phần 
tạo ra được sản phẩm có giá trị dinh 
dưỡng, chất lượng cao, giá thành 
hợp lý, tăng sức cạnh tranh cho sản 
phẩm trên thị trường. Đồng thời 
tăng doanh thu, lợi nhuận cho đơn 
vị, tạo việc làm cho người lao động 
sau thời kỳ dịch bệnh Covid-19

NHƯ TRANG

LAI CHÂU: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC TIÊN TIẾN 
TRONG CHẾ BIẾN NẤM ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO”
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Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của dịch bệnh 
Covid-19, suy thoái kinh tế, giá cả một số 
nguyên liệu, vật liệu đầu vào sản xuất (than, 
điện, xăng, dầu...) biến động nên một số 

ngành nghề gặp nhiều khó khăn, thị trường tiêu thụ sản 
phẩm giảm, ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, đầu 
tư phát triển của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Để khắc phục vấn đề này, Sở Công Thương đã phối 
hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh 
gắn kết với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất để chuyển từ 
đào tạo lao động theo năng lực sẵn có sang đào tạo theo 
nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu 
của thị trường lao động. Chú trọng đào tạo các ngành 
nghề mà doanh nghiệp cam kết nhận lao động sau tốt 
nghiệp vào làm việc, gồm: May, điện, điện tử... Từ năm 
2020 đến nay, qua các chương trình, đề án khuyến công, 
Sở Công Thương đã phối hợp với các địa phương tổ 
chức các lớp đào tạo nghề dệt may, mộc, sản xuất đồ 
thủ công mỹ nghệ cho lao động tại các cơ sở CNNT. 

Bên cạnh đó, tỉnh, các sở, ngành và địa phương tăng 
cường hỗ trợ các doanh nghiệp, làng nghề xác lập quyền sở 
hữu công nghiệp, phát triển tài sản trí tuệ, đáp ứng nhu cầu 
hội nhập quốc tế với các sản phẩm, nhãn hiệu có uy tín trên 
thị trường như: Bộ sản phẩm từ nghệ của Công ty TNHH 
Hoàng Minh Châu Hưng Yên (Khoái Châu); bộ trang sức 
bằng bạc của Hợp tác xã Chạm bạc Phù Ủng (Ân Thi); bộ 
sản phẩm phấn hoa ong, mật ong và sữa ong chúa của Công 
ty TNHH Mật ong Danh Vị (xã Mễ Sở, Văn Giang)… 

Hằng năm, chương trình bình chọn sản phẩm CNNT 
tiêu biểu được Sở Công Thương tổ chức đã mở ra cơ hội 
phát hiện và tôn vinh nhiều sản phẩm CNNT có chất 
lượng, giá trị sử dụng cao và có tiềm năng phát triển sản 
xuất. Cùng với đó, Sở Công Thương phối hợp với Sở 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tập trung đào tạo, 
hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Chương trình 
mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm đầu tư nâng tầm 
thương hiệu sản phẩm, thúc đẩy phát triển các sản phẩm 
chủ lực, thế mạnh có giá trị gia tăng cao của địa phương. 

Tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy 
mạnh cải cách hành chính và phát triển kết cấu hạ tầng 
đồng bộ, đáp ứng yêu cầu xúc tiến, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp ở khu vực nông thôn. Trong đó, chú trọng 
đầu tư xây dựng các cụm công nghiệp; duy trì, phát 
triển ổn định hoạt động sản xuất các làng nghề; tích 
cực nhân cấy, đưa nghề mới về nông thôn, hình thành 
nhiều vùng sản xuất tập trung; phát huy lợi thế vị trí, 
khai thác nguồn nguyên liệu tại chỗ để hình thành, phát 
triển các làng nghề. Năm 2021, các làng nghề đạt giá trị 
sản xuất trên 7,3 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm, tăng thu 
nhập cho 45 nghìn lao động nông thôn.

Thời gian tới, các ngành, địa phương cần chủ động 
nghiên cứu, bổ sung hoàn thiện và thực hiện tốt các 
cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển sản 
xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; thực hiện tốt 
các quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, quy hoạch 
phát triển ngành nghề nông thôn; tạo điều kiện phát 
triển các loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác 
xã trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; 
tăng cường quản lý công tác bảo vệ môi trường và xử 
lý vi phạm về môi trường của các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất tại vùng nông thôn; đẩy mạnh hỗ trợ, đào tạo 
nghề, nhân cấy nghề mới để giải quyết việc làm, tăng 
thu nhập cho người lao động

NHƯ TRANG

Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên đã có nhiều chính sách để phục hồi các doanh nghiệp 
sau thời gian gặp khó khăn do nhiều yếu tố. Toàn tỉnh hiện có khoảng 14.000 cơ sở sản xuất 
CNNT, phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông thôn còn nhiều khó khăn trong việc 
đầu tư mới, mở rộng sản xuất và đổi mới công nghệ.

NHIỀU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN PHÁT TRIỂN

HƯNG YÊN:

Đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng ở xã Chính Nghĩa (Kim Động)
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LÊ NINH

Trong ngành Xây dựng hiện nay, gạch không nung đang ngày càng chiếm ưu thế so với gạch 
đất nung. Bên cạnh việc tiết kiệm tài nguyên đất sét, diện tích canh tác nông nghiệp, sử dụng 
gạch không nung còn giúp công trình bền đẹp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người sử dụng. Điều này đang mở lối cho việc phát triển thị 
trường gạch không nung tại nước ta.

KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN VẬT LIỆU XÂY DỰNG
GẠCH KHÔNG NUNG ĐỂ XANH HÓA MÔI TRƯỜNG

THÁI NGUYÊN:

Ưu điểm của gạch không nung đem lại 
là rất lớn, do vậy, cũng như nhiều địa 
phương khác, những năm qua, tỉnh 
Thái Nguyên đã có nhiều chủ trương 

khuyến khích các cơ sở sản xuất gạch từng bước chuyển 
đổi công nghệ theo hướng từ sản xuất gây ô nhiễm 
môi trường sang công nghệ sản xuất sạch hơn, nhằm 
tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu khói bụi, khí CO2. 
Tuy nhiên, điều khó khăn là hầu hết các cơ sở, doanh 
nghiệp đều thiếu thông tin về công nghệ, thiếu vốn đầu 
tư để thay đổi trang thiết bị sản xuất hiện đại.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn cho các cơ sở sản 
xuất gạch trên địa bàn, hàng năm, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên đều 
lập kế hoạch hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất gạch cải tiến 

công nghệ hoặc ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất. 
Trong đó, Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ nhiều 
doanh nghiệp về vốn đầu tư hệ thống máy móc ban đầu 
và tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về tính hiệu quả của 
các mô hình lò sản xuất gạch không nung để các cơ sở 
từng bước tiếp cận, chuyển đổi và ứng dụng thành công. 
Nổi bật, trong năm 2022 này, từ nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
đã hỗ trợ 210 triệu đồng cho Công ty Cổ phần Đầu tư 
288 Thái Nguyên (xã Tân Phú, thị xã Phổ Yên) để mua 
mới một dây chuyền máy ép gạch không nung. 

Ưu điểm của dây chuyền này là nguồn vốn đầu 
tư ban đầu không quá lớn. Hơn nữa, nhà xưởng để 
làm việc cũng rất đơn giản, không đòi hỏi cầu kỳ, giúp 
tiết kiệm chi phí cho nhà sản xuất. Ngoài ra, hệ thống 

Máy ép gạch không nung đang là sự lựa chọn hàng đầu đối với các cơ sở sản xuất gạch
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máy móc được thiết kế nhỏ gọn nên việc vận chuyển 
cũng dễ dàng, nhanh chóng hơn. Đặc biệt, không như 
những thiết bị công nghiệp sản xuất gạch khác, mỗi dây 
chuyền phải có nhiều công nhân thực hiện công việc, 
với hệ thống máy ép gạch không nung thì chỉ cần từ 1 
đến 2 thợ để điều hành và mỗi ca có thể sản xuất được 
hàng chục nghìn viên gạch.

So với lò gạch thủ công thì trong quá trình sản 
xuất, máy ép gạch không sử dụng nguồn nguyên liệu 
đất sét mà thay vào đó là những vật liệu xỉ than đá, xỉ 
quặng, bột đá, xi măng, cát… Đây đều là những nguyên 
liệu sẵn có và rất dễ tìm nên không quá tốn kém về chi 
phí. Đồng thời, máy ép gạch không nung không dùng 
nguyên liệu than, củi để đốt nên đã giúp tiết kiệm nhiên 
liệu và hạn chế gây ô nhiễm môi trường. Bên cạnh đó, 
do là thiết bị máy móc hiện đại nên trong quá trình 
hoạt động, máy có tiếng ồn thấp, ít bụi, khi sản xuất 
sẽ cho ra những sản phẩm gạch đảm bảo chất lượng, 
có khả năng cách âm, cách nhiệt, chống thấm tốt, kích 
thước gạch chuẩn giúp công trình xây dựng đạt cả về 
chất lượng và giá trị thẩm mỹ. 

Là đơn vị được thụ hưởng ưu đãi từ chính sách 
khuyến công, ông Ngô Thượng Lượng - Giám đốc Công 
ty Cổ phần Đầu tư 288 Thái Nguyên cho biết: Sau một 
thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị trường 
cũng như nhận thấy tiềm năng về đầu ra của sản phẩm 
gạch không nung, Công ty đã mạnh dạn đầu tư một tỷ 
đồng để xây dựng nhà máy sản xuất gạch không nung, 
bao gồm các hạng mục: Máy ép gạch không nung, băng 
chuyền, nhà xưởng, sân kho,… Ban đầu, Công ty đã gặp 
không ít những khó khăn, nhưng được sự quan tâm, ủng 
hộ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp Thái Nguyên nên đến nay, Công ty chúng 
tôi đã có những bước phát triển đầu tiên. Sản phẩm 
gạch của Đơn vị được Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng tỉnh đánh giá là đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về 
chất lượng và được đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc 
biệt, với công suất hoạt động ổn định như hiện tại, hàng 
năm sẽ đem lại lợi nhuận đều đặn cho Công ty; Đóng 
góp đầy đủ thuế hàng năm cho Nhà nước.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái 
Nguyên chia sẻ: Từ sự hỗ trợ của hoạt động khuyến 
công, đến nay, Công ty Cổ phần Đầu tư 288 Thái Nguyên 
đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất gạch không 
nung với năng suất cao. Theo tính toán của Trung tâm, 
việc Công ty Cổ phần Đầu tư 288 Thái Nguyên ứng dụng 
máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp tiết kiệm điện 
năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, cũng như nâng cao được tính chủ động trong 
khâu sản xuất. 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 đang dần được nâng lên và 
từng bước gia tăng các đơn hàng có giá trị kinh tế cao. 

Có thể khẳng định, thành công của đề án hỗ trợ 
doanh nghiệp đã tạo dựng được niềm tin cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn. Thông qua tính hiệu quả của 
đề án sẽ là cơ sở để Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên tiếp tục giới 
thiệu, khuyến khích phát triển lò gạch không nung tại 
địa phương theo hướng công nghiệp hiện đại. Qua đó, 
tạo điều kiện cho các cơ sở sản xuất gạch không nung 
phát triển và tiến tới xóa bỏ hoàn toàn lò gạch đất sét 
nung trong thời gian tới

Gạch không nung đang được đông đảo khách hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên tin dùng
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Ngày 4/8, Hội thảo: “Giải pháp tháo gỡ 
khó khăn trong sản xuất kinh doanh 
giai đoạn trong và sau thời kỳ dịch 
bệnh SAR-Covid-19” khai mạc dành 

cho các DN, cơ sở CNNT trên địa bàn thành phố Đà 
Nẵng. Tại Hội thảo lần này, bà Nguyễn Thị Thúy Mai, 
Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng 
cho biết: Trong hai năm qua, dịch bệnh đã ảnh hưởng 
lớn đến nền kinh tế cả nước và trực tiếp ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN, cơ sở công 
nghiệp, thương mại tại các địa phương trên cả nước. 

Nói riêng về hoạt động của các cơ sở CNNT, việc 
triển khai thực hiện lại các hoạt động xúc tiến thương 
mại, phân phối hàng hóa đang là điều vô cùng cấp 
bách để ổn định lại thị trường sau những năm chịu ảnh 
hưởng của dịch bệnh. Theo Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại (Sở Công Thương Đà Nẵng), các 
hoạt động khuyến mại, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu 
hàng hóa, dịch vụ, hội chợ, triển lãm thương mại, tiêu 
thụ sản phẩm… cần phải được nối lại, mở rộng và phát 
triển mạnh hơn trong thời gian tới. 

Các DN, cơ sở CNNT đang rất cần tháo gỡ khó 
khăn ở khâu xúc tiến thương mại, phân phối hàng hóa 
có thể tìm được hướng đi mới, nhanh chóng phục hồi 
sản xuất kinh doanh để đi vào ổn định và duy trì phát 
triển vững mạnh. Để làm được điều đó, rõ ràng, các cơ 
sở CNNT cần quan tâm, đẩy mạnh xúc tiến thương mại 
qua kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến, xây dựng 
các phương án phù hợp với từng DN, cơ sở CNNT. 
Đồng thời, các cơ sở cũng cần phải quan tâm tới chất 
lượng sản phẩm, xây dựng, quảng bá thương hiệu, hình 
ảnh, mẫu mã sản phẩm, hình ảnh DN trung thực, uy 
tín, phù hợp thị hiếu người tiêu dùng. 

Cơ sở CNNT cũng cần chú trọng phát triển toàn 
diện, đồng bộ kinh tế nông thôn với cơ cấu nông 
nghiệp, công nghiệp, dịch vụ hợp lý, dựa trên khoa học 
- công nghệ, đổi mới sáng tạo. Cùng với đó, cần chú 
trọng thu hút, liên kết đầu tư cùng các cơ sở CNNT 
trong chuỗi giá trị, hình thành tổ hợp sản xuất, hỗ trợ 

phát triển phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh. 
Các DN, cơ sở phải tập trung nguồn lực đầu tư, tư nâng 
cấp hạ tầng công nghiệp, dịch vụ, hình thành mạng lưới 
lưu thông, bảo quản, chế biến, logistics… 

Bên cạnh đó, việc đưa sản phẩm công nghiệp lên 
sàn thương mại điện tử, đẩy mạnh quảng bá trên các 
kênh trực tuyến trong thời đại công nghệ thông tin 
phát triển cũng vô cùng phát triển. Để tham gia hoạt 
động xúc tiến thương mại trực tuyến có hiệu quả, DN 
cần phải có sản phẩm đủ khả năng, tiềm năng xuất 
khẩu với giá thành cạnh tranh; có nhân sự chuyên trách 
và gian hàng quảng bá chuyên nghiệp; tích cực cải thiện 
chất lượng, thứ hạng gian hàng trên các trang, tăng khả 
năng quảng bá sản phẩm. 

Năm 2021, mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng vẫn triển 
khai thành công 14 đề án khuyến công địa phương với 
tổng kinh phí hơn 2 tỷ đồng. Năm 2022, kinh phí để 
thực hiện các đề án khuyến công địa phương trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng là 3,5 tỷ đồng, chia làm 2 đợt. 
Trong đó, đợt 1 gồm 10 đề án cho 11 doanh nghiệp với 
mức kinh phí hỗ trợ dự kiến hơn 2,8 tỷ đồng

PHƯƠNG MINH

Phục hồi hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) sau đại dịch Covid-19 được coi là nhiệm vụ quan trọng của ngành Công Thương 
thành phố Đà Nẵng.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO CƠ SỞ
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TẠI ĐÀ NẴNG

Hỗ trợ máy móc theo chương trình khuyến công địa phương 
cho doanh nghiệp tại Đà Nẵng
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 “VÌ MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” là chương trình của Bệnh viện 
Phụ Sản Hà Nội, nhằm cung cấp miễn phí dịch vụ khám, chẩn đoán di 
truyền tiền làm tổ, sàng lọc gen bệnh hiếm, thụ tinh trong ống 
nghiệm cho các vợ chồng có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh lý di 
truyền. Cho đến nay đã có hơn 20 cặp vợ chồng tham gia chương trình 
và 12 em bé khỏe mạnh ra đời.

 Tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, Bệnh viện Phụ 
Sản Hà Nội kêu gọi những tấm lòng hảo tâm chung sức gây quỹ “VÌ 
MỘT NIỀM TIN VỀ HẠNH PHÚC” nhằm chắp cánh ước mơ sinh ra những 
đứa trẻ khỏe mạnh.

 Để chương trình "Vì một niềm tin về hạnh phúc" được nhân 
rộng, lan tỏa trong cộng đồng, hỗ trợ thêm được nhiều cặp vợ chồng 
mang gen bệnh hiếm có hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi rất hy vọng sẽ 
nhận được sự ủng hộ, sự chia sẻ của những nhà hảo tâm.
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