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Phát triển bền vững:
Câu CHuyệN Từ CáC doaNH NgHiệp

Dưới đây là kinh nghiệm của một số DN tại 
Việt Nam đã và đang áp dụng rất thành 
công mô hình PTBV vào các sản xuất - 
kinh doanh, mang lại những tác động tích 

cực cho con người, hành tinh và sự thịnh vượng.

HEINEKEN VIệt Nam: “NềN KINH 
tế tuầN HoàN - sáNg tạo cHo 
tươNg laI”

Trong nhiều năm qua, HEINEKEN Việt Nam 
không chỉ được biết đến là một trong những nhà máy 
sản xuất bia hàng đầu tại Việt Nam với những thương 
hiệu bia được yêu thích, quy mô hơn 3.000 nhân viên, 
gián tiếp tạo hàng ngàn việc làm cho các nhà cung cấp 
và đối tác tại VN, đóng góp hàng năm chiếm 0,88% 
GDP cả nước, mà còn được biết đến vì sự tích cực 
trong các hoạt động xã hội và luôn đi đầu trong công 
tác bảo vệ môi trường. Năm 2017, HEINEKEN Việt 
Nam tiếp tục được vinh danh là DN sản xuất bền vững 
nhất Việt Nam, đồng thời cũng là đơn vị đi tiên phong 
trong đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa các 
Mục tiêu PTBV toàn cầu. 

Có được danh hiệu uy tín này là do Công ty tập 
trung vào chiến lược phát triển xanh nhờ các sáng kiến 
thân thiện với môi trường, không thải khí carbon, trong 
đó, sử dụng năng lượng sinh khối để nấu bia là một sáng 
kiến nổi bật.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong việc áp dụng 
thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, PTBV, ông 
Matt Wilson - Giám đốc Ngoại vụ cấp cao HEINEKEN 
Việt Nam cho biết: “Với mục tiêu đưa HEINEKEN 
Việt Nam trở thành nhà máy không rác thải, chúng 

tôi luôn suy nghĩ phải làm thế nào để từ nguồn thải 
của việc này trở thành tài sản quý báu cho một việc 
khác”. Vì vậy, HEINEKEN Việt Nam đã tiên phong áp 
dụng mô hình kinh tế tuần hoàn, sử dụng năng lượng 
sinh khối phục vụ cho quy trình nấu bia thông qua việc 
tận dụng vỏ trấu và mùn cưa thu mua tại địa phương. 
Trong quá trình sản xuất sẽ tạo ra nước thải và bã bia. 
Đối với bã bia, Công ty sẽ không thải ra môi trường mà 
tận dụng để tái chế thành thức ăn gia súc, hoặc phân 
bón, ngoài ra, bã bia còn được làm khô để tái sử dụng 
làm nhiên liệu tạo ra năng lượng sinh khối phục vụ cho 
sản xuất bia. Đối với nước thải từ sản xuất, luôn đảm 
bảo được xử lý sạch trước khi quay trở lại môi trường 
và được Công ty sử dụng làm vệ sinh và tưới cây. Trong 
quá trình xử lý nước thải cũng thu được khí sinh học, 
khí này sẽ được biến thành khí biogas và quay trở lại 

Thực hiện cam kết quốc tế về phát triển bền vững (PTBV), năm 2017, Việt Nam đã ban hành 
Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự PTBV. Để thực 
hiện được kế hoạch này, cần có sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là cộng đồng các doanh 
nghiệp (DN). Hiện nay tại Việt Nam, ngày càng nhiều DN áp dụng mô hình sản xuất - 
kinh doanh bền vững, trong đó, tiêu biểu có những DN đi tiên phong như: HEINEKEN Việt 
Nam; Traphaco; Coca – Cola Việt Nam; Tập đoàn Bảo Việt; Vinamilk…

Minh Vũ

Mô hình kinh tế tuần hoàn áp dụng tại HEINEKEN VN
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cung cấp nhiệt năng phục vụ cho quy trình nấu bia. 
“Việc sử dụng năng lượng tái tạo, xử lý nguồn nước 
một cách đảm bảo chính là cách HEINEKEN Việt Nam 
thực hiện PTBV” - ông Matt Wilson nhấn mạnh.

Áp dụng nền kinh tế tuần hoàn đã đem lại lợi ích to 
lớn không chỉ cho HEINEKEN mà còn cho toàn xã hội 
và môi trường. Nó giúp HEINEKEN giảm được 50% khí 
CO2 thải vào tự nhiên trong 2 năm qua; Gián tiếp tạo 
công ăn việc làm, tạo ra lợi nhuận cho người dân và các 
nhà cung cấp, hỗ trợ việc làm cho ngành công nghiệp 
năng lượng tái tạo; Giúp Công ty giảm chi phí, qua đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh của DN…

trapHaco: “KINH doaNH cùNg 
NgườI có tHu NHập tHấp”

Cũng nằm trong top 10 DN sản xuất bền vững nhất 
VN, câu chuyện về PTBV của Traphaco là phát triển 
nguồn dược liệu với mô hình PTBV cùng người dân tộc 
thiểu số; phát triển các sản phẩm bản địa và chia sẻ lợi 
ích với người dân địa phương; chuyển giao khoa học 
công nghệ cho người dân thực hiện.

Traphaco đã tiên phong trong việc hợp tác với 
người nông dân, người dân tộc thiểu số xây dựng và 
phát triển mô hình trồng dược liệu bền vững với hệ 
thống quản lý chất lượng cao; ứng dụng KHCN để 
nâng cao năng suất, chất lượng của dược liệu, đồng thời 
đóng góp hiệu quả vào việc bảo vệ môi trường. 

Qua nhiều năm triển khai, đến nay Traphaco đã 
có 05 vùng trồng dược liệu theo tiêu chuẩn GACP-
WHO của Bộ Y tế với trên 36.000 ha cung cấp nguồn 
nguyên liệu chất lượng cao cho Công ty. Với mô 
hình phát triển dược liệu này, Traphaco đã tạo ra 
việc làm cho trên 20.000 lao động, trong đó, trên 
40% là đồng bào dân tộc ít người với thu nhập gia 

tăng từ 3 - 5 triệu đồng/hộ/tháng; đa dạng hóa các 
sản phẩm bản địa... 

Nói về kinh nghiệm áp dụng mô hình PTBV này, ông 
Nguyễn Huy Văn - Phó Tổng giám đốc Traphaco chia 
sẻ: “Chúng tôi đã thực hiện theo kiểu mô hình liên kết 4 
nhà: Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà DN và Nhà nông. 
Trong đó, Nhà nước có vai trò quy hoạch các vùng dược 
liệu và truyền thông tới đồng bào dân tộc ít người để sao 
cho bà con tin tưởng và tham gia vào chuỗi liên kết. Các 
nhà khoa học có vai trò chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, 
chăm sóc phòng trừ dịch bệnh và nâng cao năng suất 
chất lượng vùng dược liệu. Về phía DN, chúng tôi cam 
kết thu mua hết cho bà con với giá cao hơn giá thị trường 
khoảng 15%, đồng thời, đảm bảo cho chuỗi giá trị này 
luôn được thông suốt và hòa nhập vào được với chuỗi 
giá trị quốc gia. Còn đối với bà con nông dân, chúng tôi 
ký hợp đồng với từng hộ dân và lập một quỹ để xoay 
vòng hỗ trợ người dân phát triển dược liệu; người dân 
sẽ được cung cấp hạt giống, hỗ trợ về kỹ thuật, đặc biệt 
là sẽ được tập huấn để có thể tham gia xây dựng được 
vùng nguyên liệu của mình theo tiêu chuẩn quốc tế như 
GACP-WHO, UEBT, Organic”.

Trên đây chỉ là hai trong số nhiều DN tại VN đang 
triển khai, áp dụng hiệu quả mô hình sản xuất kinh 
doanh bền vững. Qua đó thấy rằng, vai trò của DN là 
không thể thiếu trong việc hiện thực hóa các mục tiêu 
PTBV. Hành động của các DN chính là chìa khóa dẫn 
đến thành công của mỗi mục tiêu PTBV thông qua 
hoạt động kinh doanh có trách nhiệm, áp dụng mô 
hình kinh doanh mới, đầu tư, sáng tạo, đổi mới công 
nghệ và hợp tác. Hơn thế nữa, PTBV sẽ giúp DN nâng 
cao uy tín và năng lực cạnh tranh, vững bước trên con 
đường hội nhập kinh tế quốc tế

Vùng Atiso của Traphaco đạt tiêu chuẩn GACP, UEBT với 200 hộ dân, trong đó, 99% là đồng bào dân tộc ít người
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Là một quốc gia có đến 53% dân số sử dụng internet và gần 50 triệu thuê bao sử dụng 
smartphone, thị trường thương mại điện tử Việt Nam đang được các chuyên gia đánh giá 
là đầy tiềm năng và chắc chắn sẽ tiếp tục bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới. Tuy nhiên, 
bên cạnh những tín hiệu tích cực, ngành Thương mại điện tử Việt Nam cũng đang phải 
đối mặt với không ít những thách thức.

Anh Tuấn

Theo Cục Thương mại điện tử và Công 
nghệ thông tin (Bộ Công Thương), năm 
2017, ngành Thương mại điện tử Việt Nam 
đạt mức tăng trưởng 25% và tiếp đà duy 

trì như vậy trong giai đoạn 2018 - 2020. Việc các doanh 
nghiệp, quỹ đầu tư và tập đoàn nước ngoài tích cực 
mua cổ phần, bỏ tiền đầu tư cho các trang web thương 
mại điện tử trong nước, khiến cho thị trường này ngày 
càng sôi động. Trong đó, nhiều lĩnh vực có tốc độ tăng 
trưởng ấn tượng như: Bán lẻ trực tuyến tăng 35%; thanh 
toán online và giao dịch trực tuyến thẻ tín dụng nội địa 
tăng 50%; tiếp thị trực tuyến tăng trưởng từ 100 - 200%; 
đặt phòng khách sạn du lịch trực tuyến tăng 30%… Với 
đà tăng trưởng đó, các chuyên gia nhận định, đến năm 
2020, dự kiến tại Việt Nam có khoảng 30% dân số tham 

gia mua sắm online, đạt 350 USD/người và quy mô thị 
trường thương mại điện tử Việt Nam có thể đạt tới 10 
tỷ USD. Do vậy, năm 2018 chính là thời điểm vàng của 
thương mại điện tử khi mà người dân hầu như đã rất 
quen thuộc với hình thức mua sắm trực tuyến. Trong 
đó, nền tảng di động sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo; giá 
cả, chất lượng sản phẩm, dịch vụ… là yếu tố quan trọng 
thu hút người dùng mua hàng trực tuyến.

Tiềm năng của thị trường thương mại điện tử Việt 
Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, có một thực tế 
được nhiều chuyên gia chỉ ra rằng, người tiêu dùng Việt 
Nam và đặc biệt là thế hệ người tiêu dùng trẻ đang rất 
ưa chuộng mua hàng qua các website thương mại điện 
tử của nước ngoài như Amazon, eBay… Lý do là hàng 

tHị trườNg tHươNg mạI đIệN tử VIệt Nam

cơ hội và thách thức
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hóa của nước ngoài phong phú, đa dạng, cũng như phù 
hợp với người tiêu dùng, đặc biệt là giới trẻ thành thị. 
Bên cạnh đó, chi phí hoàn tất đơn hàng đối với các hợp 
đồng mua bán trực tuyến từ nước ngoài thấp hơn…

Ở chiều ngược lại, phần lớn doanh nghiệp vừa và 
nhỏ trong nước chưa đầu tư đúng mức cho hoạt động 
nghiên cứu tìm hiểu thị hiếu khách hàng để bán hàng 
trực tuyến. Ngoài ra, xét về mức độ uy tín, các nhà bán 
hàng trực tuyến trong nước cũng vẫn “đuối” hơn so với 
nhiều nhà bán hàng trực tuyến toàn cầu. Quan trọng là 
chất lượng, mẫu mã của nhiều sản phẩm quốc nội vẫn 
lép vế so với sản phẩm tương tự của nhiều nước khác.

Một vấn đề khác cũng đang là thách thức với các 
nhà bán hàng trực tuyến Việt Nam là cơ sở hạ tầng 
công nghệ. Theo chia sẻ của ông Phạm Thông - Giám 
đốc tiếp thị Lazada cho thấy, vào những dịp cáp quang 
Việt Nam AAG bị đứt, Lazada đã giảm tới 30% doanh 
thu trung bình trong một ngày. Bên cạnh đó, vấn đề an 
ninh, an toàn, bảo mật thông tin… trên các giao dịch 
điện tử vẫn chưa thể khiến người tiêu dùng an tâm nên 
người tiêu dùng vẫn chịu nhiều thiệt thòi và cảm thấy 
không yên tâm khi mua sắm online.

Để thương mại điên tử Việt Nam có thể phát triển 
lành mạnh trong thời gian tới, nhiều chuyên gia cho 
rằng, Nhà nước cần phải hoàn thiện môi trường pháp 
lý. Trong đó, phải tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
ban hành chính sách mới, khuôn khổ pháp lý và cơ 
chế chính sách cho phát triển thanh toán điện tử nhằm 
nâng cao lòng tin của người sử dụng và giới doanh 
nghiệp vào hệ thống thanh toán điện tử; tăng cường 
điều phối, hợp tác chính sách phát triển dịch vụ thanh 
toán điện tử trong nước và quốc tế, liên quốc gia, liên 

ngành. Bên cạnh đó, Nhà nước cần đầu tư trực tiếp 
cũng như khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân khởi 
nghiệp bằng các mô hình kinh doanh thương mại điện 
tử mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát triển hạ 
tầng kỹ thuật cho thanh toán điện tử. Đồng thời, đẩy 
mạnh phát triển các dịch vụ công phục vụ cho thương 
mại điện tử. Theo đó, các cơ quan nhà nước phải ứng 
dụng thương mại điện tử trong mua sắm công, đấu thầu 
gắn với cải cách hành chính, minh bạch hóa, nâng cao 
hiệu lực nền hành chính quốc gia và xây dựng chính 
phủ điện tử; ngân hàng Nhà nước cần tích cực triển 
khai đề án thanh toán không dùng tiền mặt và tiếp 
tục hoàn thiện cơ sở pháp lý liên quan đến thanh toán 
điện tử; đẩy mạnh cung cấp các dịch vụ công như hải 
quan điện tử; kê khai thuế và nộp thuế, làm các thủ tục 
xuất, nhập khẩu điện tử…; đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về thương mại điện tử, nghiên cứu, đề xuất phương án 
gia nhập các điều ước quốc tế, các thể chế hợp tác đa 
phương về thương mại điện tử.

Cùng với đó, các cơ quan quản lý Nhà nước cần 
yêu cầu các sàn giao dịch thương mại điện tử phải 
tăng cường an ninh mạng, bảo mật, an toàn thông tin 
thanh toán điện tử và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản 
phẩm. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn, xử phạt với 
các doanh nghiệp bán hàng giả, hàng nhái…; tập trung 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng các chương 
trình, chuyên đề để phổ biến nâng cao nhận thức về 
thương mại điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp và 
người dân trên các phương tiện truyền thông đại chúng 
để đưa hình thức mua sắm trực tuyến trở thành một 
trong những hình thức mua hàng phổ biến của người 
tiêu dùng trong xu thế thời đại ngày nay
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Trong những năm qua, tình hình hàng hóa nhập lậu, gian lận 
thương mại, hàng kém chất lượng… trên thị trường diễn biến hết 
sức phức tạp. Tuy nhiên, với nhiều nỗ lực, Lực lượng Quản lý thị 
trường (QLTT) tỉnh Bắc Ninh luôn hoàn thành tốt các nhiệm 
vụ và đấu tranh mạnh mẽ với vấn nạn này trên địa bàn tỉnh. 
Ông Vũ Mạnh Hải - Chi Cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Bắc 
Ninh đã trao đổi rõ hơn về vấn đề này với Phóng viên Tạp chí 
Công nghiệp & Tiêu dùng.

pV: Xin ông cho biết, thời gian qua, Lực lượng 
QLTT tỉnh Bắc Ninh đã làm gì để thực hiện tốt công 
tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng 
giả… trên địa bàn tỉnh?

Ông Vũ mạNH HảI: Ngày 03/7/1957, Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Nghị định 290 thành lập Ban 
QLTT TW và Ban QLTT ở các tỉnh, Thành phố. Từ 
chỗ hoạt động kiêm nhiệm, đến nay QLTT đã trở 
thành lực lượng chuyên ngành, được tổ chức thống 
nhất từ trung ương đến địa phương. Cùng với lực lượng 
QLTT cả nước, Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã từng 
bước trưởng thành, không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. 
Lực lượng QLTT đã làm tốt nhiệm vụ kiểm tra, kiểm 
soát thị trường, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận 
thương mại và hàng giả, nhằm ổn định thị trường, góp 
phần phát triển KT-XH mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh 
giao cho. 

Hàng năm, Chi cục QLTT luôn hoàn thành xuất sắc 
các chỉ tiêu đề ra, số vụ kiểm tra, xử lý, thu nộp ngân 
sách năm sau luôn cao hơn năm trước. Trong quá trình 
hoạt động, lực lượng QLTT tỉnh luôn phát huy tinh 
thần sáng tạo, cải tiến phương thức tuần tra, tổ chức bộ 
máy, bảo đảm hiệu quả công tác xử lý vi phạm. Ngoài 
các đội QLTT tại các huyện, TP, Chi cục còn thành lập 
đội QLTT chuyên trách, xử lý vi phạm về buôn lậu và 
hàng giả.  

Xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả tiếp tục có những diễn biến phức tạp, 
nhiều khó khăn, thách thức, Lực lượng QLTT Bắc Ninh 
không ngừng học tập nâng cao trình độ, chuyên môn 
nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo 
đức, văn hóa ứng xử trong thi hành công vụ; Chủ động, 
linh hoạt, sáng tạo trong mọi lĩnh vực hoạt động, góp 
phần xây dựng tổ chức ngày càng chính quy, hiện đại; 
Luôn bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND 
tỉnh và cấp trên; Chủ động xây dựng chương trình, kế 
hoạch, phương án đấu tranh; Tham mưu Ban Chỉ đạo 
389 tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương phối hợp kiểm 
tra, kiểm soát… 

Nhờ đó, Lực lượng QLTT luôn nắm chắc diễn biến 
thị trường, nơi tập kết, trung chuyển hàng hóa và thực 
hiện tốt những nhiệm vụ quan trọng như: Tăng cường 
kiểm tra trên các tuyến giao thông trọng điểm, trung 
tâm thương mại, chợ, siêu thị; Phối hợp với các lực 
lượng chức năng trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, không để xảy ra 
các tụ điểm lớn, phức tạp về buôn lậu, hàng giả…

pV: Thực hiện chỉ đạo của BCĐ 389 quốc gia và 
tỉnh Bắc Ninh về công tác phòng chống buôn lậu, gian 
lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, Lực 
lượng QLTT Bắc Ninh đã kiểm tra, xử lý các lĩnh vực vi 
phạm như thế nào?

Chi CụC Quản lý thị trường tỉnh BắC ninh:

QUYẾt tÂM ĐẨY LÙi hàNG GiẢ, 
hàNG KÉM chẤt LƯỢNG

Ông Vũ Mạnh hải
Chi Cục trưởng 

Chi Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh
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Ông Vũ mạNH HảI: Bám sát sự chỉ đạo của 
Cục QLTT, UBND tỉnh, BCĐ 389 quốc gia, BCĐ 389 
tỉnh, Sở Công Thương và thực hiện các Kế hoạch về 
công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, 
hàng giả, hàng kém chất lượng…, Chi cục QLTT Bắc 
Ninh đã triển khai và thực hiện: Kế hoạch số 1237/
KH-BCĐ389 ngày 11/12/2017 của Ban Chỉ đạo Quốc 
gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng 
giả; Kế hoạch số 40/KH-BCĐ ngày 27/12/2017 của 
Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Bắc Ninh; Kế hoạch số 12082/
KH/-BCĐ 389 ngày 22/12/2017 của Bộ Công Thương; 
Công văn số 1990/QLTT-THLN ngày 25/12/2017 
của Cục QLTT; Kế hoạch số 07/KH-QLTT ngày 
10/01/2018 của Chi cục QLTT Bắc Ninh về thời gian 
cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả trong dịp Tết Mậu Tuất 2018. Từ 
đó, Chi Cục QLTT Bắc Ninh đã ban hành các văn 
bản chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tổ chức kiểm 
tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật 
thương mại tập trung trên các lĩnh vực: Vận chuyển, 
buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng; Vật tư nông nghiệp, xăng dầu, đăng ký 
kinh doanh, điều kiện kinh doanh; Lĩnh vực vệ sinh 
an toàn thực phẩm...

Cụ thể, chúng tôi đã kiểm tra các nhóm mặt hàng, 
dịch vụ như: Pháo nổ, thuốc lá, rượu, bia, đường sữa, 
bánh mứt kẹo; Phân bón, thuốc thú y, thức ăn chăn 
nuôi, giống cây trồng; Xe máy điện, xe đạp điện và 
mũ bảo hiểm; Đồ chơi trẻ em kích động bạo lực, đồ 
điện, điện thoại di động; Sách, băng đĩa hình có nội 
dung không lành mạnh...; Vận chuyển, kinh doanh gia 
súc, gia cầm, sản phẩm gia súc, gia cầm, giống tái đàn 
nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không qua kiểm dịch lưu 
thông trên thị trường. 

Kết quả năm 2017 và đầu năm 2018, Lực lượng 
QLTT tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với các ngành, cơ 
quan chức năng tiến hành kiểm tra 4.138 vụ, xử lý 1.963 
vụ. Trong đó: Vi phạm hàng cấm 15 vụ; Hàng hóa 
nhập lậu 243 vụ; Hàng giả và SHTT 28 vụ; Vi phạm 
về lĩnh vực giá 358 vụ; Vi phạm trong kinh doanh 962 
vụ; Vi phạm về vệ sinh ATTP 330 vụ; 07 lỗi vi phạm 
trong kinh doanh phân bón, thức ăn chăn nuôi; 20 vụ vi 
phạm về kinh doanh hóa chất, giầy dép... Tiền xử phạt 
vi phạm hành chính (VPHC), tiền bán hàng tịch thu và 
trị giá hàng tiêu hủy lên tới trên 21,5 tỷ đồng. Trong 
đó: Tiền phạt VPHC thu nộp là hơn 9,2 tỷ đồng; Tiền 
bán hàng tịch thu hơn 8,3 tỷ đồng; Trị giá hàng tiêu hủy 
trên 3,9 tỷ đồng.

pV: Để đạt kết quả trên và thực hiện tốt nhiệm vụ 
trong thời gian tới, lực lượng QLTT Bắc Ninh đã và 
đang tập trung vào những mặt công tác nào?

Ông Vũ mạNH HảI: Có thể nói, để đạt được kết 
quả trên và thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, 
Chi cục QLTT Bắc Ninh đã và đang tập trung đồng bộ 
và rộng khắp trên các mặt công tác. Tuy nhiên, tùy vào 
tình hình thực tiễn, chúng tôi sẽ chú trọng vào một số 
điểm trọng yếu.

Hiện nay, nhận thức rõ vai trò và tầm quan trọng 
trong công tác tuyên truyền, Chi cục QLTT tỉnh Bắc 
Ninh đã chủ động phối hợp với cơ quan Truyền hình, 
thông tấn, báo chí trung ương, địa phương và các ngành 
chức năng trên địa bàn tỉnh tổ chức thông tin, tuyên 
truyền kịp thời, rộng rãi trên các phương tiện thông tin 
đại chúng những chủ trương, chính sách pháp luật của 
Đảng, Nhà nước về đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả 
và gian lận thương mại, hoạt động kiểm tra, kiểm soát 
của lực lượng QLTT; Tuyên truyền thông qua hoạt 
động kiểm tra thường xuyên, kiểm tra đột xuất và xử 
lý vi phạm; Phối hợp với các cơ quan hữu quan, doanh 
nghiệp tổ chức các cuộc tập huấn, hội thảo, hội nghị 
về pháp luật thương mại và phân biệt hàng thật, hàng 
giả; Vận động các tổ chức, cá nhân ký cam kết không 
sản xuất, buôn bán hàng giả, không vận chuyển, kinh 
doanh hàng nhập lậu và gian lận thương mại. Qua đó, 
năm 2017, Chi cục đã thực hiện vận động 2.462 cơ sở 
sản xuất, kinh doanh ký cam kết; 06 tháng đầu năm 
2018, 1.015 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn đã 
ký cam kết...  

pV: Xin cảm ơn ông!

Công Du (thực hiện)

Lực lượng QLTT tỉnh Bắc Ninh tiêu hủy hàng kém chất lượng
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nghiên cứu - Trao đổi nghiên cứu - Trao đổi

LỢi ích Đa chiềU
Trong bối cảnh tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ đang là 
một vấn nạn trong xã hội như hiện nay thì việc truy xuất nguồn gốc hàng hóa một cách chi 
tiết từ khâu sản xuất đến cung ứng ra thị trường là một biện pháp cần thiết và hữu hiệu. Nó 
giúp người tiêu dùng hiểu rõ và an tâm về hàng hóa mình đã chọn; giúp doanh nghiệp (DN) 
khẳng định sự minh bạch, xây dựng hình ảnh, tăng khả năng cạnh tranh; giúp các cơ quan 
quản lý có thể truy xuất thông tin nhanh chóng, chính xác, qua đó, hạn chế nạn sao chép, 
làm giả sản phẩm.

Quốc Dân

Truy xuấT NGuồN GốC HàNG Hóa: 

Tại Việt Nam vài năm trở lại đây, truy xuất 
nguồn gốc đang được triển khai nhanh 
chóng, tuy nhiên do đây là một hoạt 
động còn khá mới nên DN và người tiêu 

dùng cũng chưa hiểu hết ý nghĩa và bản chất của truy 
xuất nguồn gốc để áp dụng cho đúng. 

tạI sao cầN pHảI truy xuất 
NguồN gốc?

Truy xuất nguồn gốc phục vụ 3 mục đích: Thứ 
nhất là phục vụ chuỗi cung ứng để minh bạch chất 
lượng; tiếp đến là phục vụ cho người tiêu dùng yên 
tâm và cuối cùng là phục vụ cho cơ quan quản lý 
nhà nước. Truy xuất nguồn gốc một sản phẩm nào 
đó tức là phải truy xuất được thông tin theo chuỗi 
và phải có cơ sở dữ liệu để đảm bảo thông tin được 
minh bạch rõ ràng theo thời gian thực của sản phẩm 
đó chứ không chỉ truy xuất một khâu, một công đoạn 
làm ra sản phẩm.

Thông qua truy xuất nguồn gốc, người tiêu dùng 
có thể trực tiếp tìm hiểu, thu thập thông tin về sản 
phẩm họ đã mua một cách đầy đủ và chi tiết nhất. Qua 
đó, hạn chế mua phải hàng kém chất lượng, hàng giả, 
hàng nhái, đặc biệt là những sản phẩm ảnh hưởng trực 
tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như thực phẩm, 
dược phẩm hay đồ may mặc...

Về phía DN, truy xuất nguồn gốc giúp kiểm soát 
rủi ro phát sinh khi theo dõi, xác minh toàn bộ đường 
đi của hàng hóa. Đây không chỉ là bước để các DN tạo 
sự tin tưởng nơi khách hàng mà còn là “hàng rào” bảo 

vệ uy tín của sản phẩm và DN, qua đó giúp DN hướng 
đến chinh phục thị trường quốc tế vốn đòi hỏi rất khắt 
khe về truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong cả sản xuất 
lẫn thương mại. Đối với cơ quan quản lý nhà nước thì 
đây chính là công cụ hữu ích phục vụ cho công tác 
quản lý, kiểm soát thị trường hàng hóa.

Bên cạnh đó, truy xuất nguồn gốc hàng hóa cũng 
góp phần tạo thuận lợi cho hoạt động thương mại. Đối 
với xuất khẩu hàng hóa, truy xuất giống như hàng rào 
kỹ thuật, nếu không đáp ứng được yêu cầu về truy xuất 
nguồn gốc thì sẽ mất đi lợi thế cạnh tranh. Khi áp dụng 
truy xuất nguồn gốc vào hàng hóa xuất khẩu, tức là đã 
tiến thêm một bước trong việc hội nhập sâu vào chuỗi 
giá trị chung. Còn đối với hàng hóa nhập khẩu, thông 
qua việc truy xuất có thể kiểm soát chất lượng của các 
mặt hàng nhập khẩu tốt hơn, tạo được niềm tin cho 

Truy xuất nguồn gốc hàng hóa là biện pháp hữu hiệu chống 
hàng giả (Ảnh minh họa)
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người tiêu dùng và sự cạnh tranh bình đẳng giữa hàng 
nhập khẩu và hàng sản xuất trong nước. 

tHực trạNg truy xuất NguồN gốc 
tạI VN

Những năm gần đây, khi mà truy xuất nguồn gốc 
trở thành xu thế và người tiêu dùng Việt ngày càng đặt 
niềm tin nhiều hơn vào các sản phẩm có tem truy xuất 
nguồn gốc, nhiều DN đã xây dựng cho mình bộ truy 
xuất hàng hóa, đặc biệt là những hàng hóa nông sản 
theo các tiêu chuẩn có uy tín như VietGap, GlobalGap, 
Organic… Song, có nhiều đơn vị không thực hiện việc 
truy xuất điện tử mà làm bằng tay. Nhiều DN chỉ dừng 
lại ở việc cung cấp thông tin sản phẩm chứ chưa hiểu 
rõ quy trình truy xuất nguồn gốc. Ngoài ra, cũng còn 
không ít DN, đặc biệt là các DN vừa và nhỏ còn gặp 
khó khăn trong việc tự nghiên cứu, xây dựng triển khai 
hệ thống truy xuất nguồn gốc cho từng sản phẩm, 
nhóm sản phẩm, ngành nghề cụ thể. 

Chính vì vậy, trên thị trường còn rất nhiều sản 
phẩm không truy xuất được nguồn gốc và nhiều cách 
truy xuất nguồn gốc cũng chưa tốt. Hiện nay, những 
mô hình truy xuất truyền thống như nhập "hồi ký sản 
xuất" bằng tay để tạo QR code; sản xuất tem truy xuất 
dán lên sản phẩm; QR code của sản phẩm do DN tự 
công bố và trả tiền dịch vụ đưa vào lưu trữ trong cơ 
sở dữ liệu riêng... còn nhiều bất cập, người tiêu dùng 
không xem được các thông tin về truy xuất, hoặc thông 
tin truy xuất chưa đáng tin cậy. 

Bên cạnh đó, cách thức lưu trữ truyền thống bằng 
hồ sơ nên dễ phát sinh sự nhầm lẫn, thay đổi thông tin 
khiến DN phải tiêu tốn rất nhiều công sức và tài chính 
để kiểm soát hệ thống truy xuất nguồn gốc truyền 
thống. Không những vậy, các loại tem truy xuất nguồn 

gốc này còn dễ bị làm giả, sao chép, khiến nhiều người 
đặt câu hỏi liệu truy xuất đó có thật hay không? 

pHảI tHay đổI tư duy quảN lý NHà 
Nước, dN Và NgườI sảN xuất

Theo các chuyên gia, giai đoạn hiện nay, người tiêu 
dùng có thể vẫn chấp nhận việc có được những thông 
tin theo cách thủ công. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu 
ngày càng cao về việc truy xuất nguồn gốc và yêu cầu 
phải cập nhật kịp thời từng giây, từng phút thì việc sử 
dụng công nghệ thông tin để truy xuất bằng điện tử là 
giải pháp thay thế hữu hiệu trong thời gian tới. 

Để làm tốt được việc này, cơ quan quản lý nhà nước 
cần ban hành tiêu chuẩn thông tin truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa và quy định bắt buộc truy xuất nguồn gốc 
hàng hóa đang lưu thông trên thị trường trong nước 
cũng như xuất nhập khẩu. Qua đó, tạo được hàng rào 
kỹ thuật để bảo vệ thị trường trong nước, quyền lợi của 
người tiêu dùng, đảm bảo thị trường lành mạnh. Tiếp 
đến là cần có đơn vị độc lập đứng ra cung cấp công 
cụ thông tin nhằm bảo đảm độ tin cậy của thông tin 
sản phẩm. Đồng thời, xây dựng các quy định cho đơn 
vị này trong việc đứng ra xác định nguồn gốc của sản 
phẩm, làm “trọng tài” cho người tiêu dùng và doanh 
nghiệp. Hình thành hệ thống thông tin - cơ sở dữ liệu 
áp dụng công nghệ 4.0 để chia sẻ dữ liệu giữa các cơ 
quan quản lý nhà nước, DN và nhà sản xuất. 

Cuối cùng là, các các cơ quan quản lý nhà nước cần 
chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện và thời 
hạn thực hiện. Tuyên truyền và hướng dẫn cách thức 
truy xuất cho người tiêu dùng và hơn ai hết, các DN, 
nhà sản xuất cần coi truy xuất nguồn gốc là nhiệm vụ 
phải làm để nâng cao giá trị hàng hóa, xây dựng niềm 
tin với người tiêu dùng

Ảnh minh họa
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Hiện nay, doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp 
đang hoạt động tại Việt Nam, đóng góp khoảng 45% GDP, 31% vào tổng số thu ngân sách 
và thu hút hơn 50% tổng số lao động. Tuy nhiên, khối doanh nghiệp này lại gặp rất nhiều 
khó khăn trong việc tiếp cận các nguồn vốn tín dụng, khiến cho doanh nghiệp khó có cơ hội 
bứt phá và đóng góp nhiều hơn vào nền kinh tế.

Quỳnh Anh

Theo Báo cáo đánh giá môi trường kinh 
doanh năm 2018 của Ngân hàng Thế giới, 
chỉ số tiếp cận tín dụng của Việt Nam 
năm 2018 được xếp hạng 29/190 nền kinh 

tế. Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2018 (tính đến 
30/6/2018), dư nợ tín dụng đối với DNNVV chiếm 
khoảng 21% dư nợ toàn nền kinh tế. Thế nhưng đến 
thời điểm hiện tại vẫn có hơn 60% DNNVV chưa tiếp 
cận được nguồn vốn tín dụng để mở rộng, phát triển 
hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, Quỹ 
phát triển DNNVV có vốn điều lệ 2.000 tỷ đồng mới 
cho vay được 140 tỷ đồng, 28 quỹ bảo lãnh tín dụng tại 
các địa phương cũng giải ngân rất hạn chế.

NguyêN NHâN từ đâu?
Tại một diễn đàn mới đây về giải pháp thúc đẩy các 

nguồn vốn cho DNNVV, các chuyên gia đã chỉ ra một 
số nguyên nhân chủ yếu khiến DNNVV chưa tiếp cận 
được các nguồn vốn tín dụng.

Thứ nhất, xuất phát từ chính bản thân DNNVV, 
bởi đa số có quy mô nhỏ, năng lực tài chính hạn chế, 
thông tin không minh bạch, năng lực quản trị không 
tốt, không có phương án kinh doanh, không có tài sản 
thế chấp; thêm vào đó, các DNNVV chưa chủ động, 
ngại thủ tục, sáng kiến kỹ thuật và ý tưởng kinh doanh 
không được trình bày phù hợp với quy định của ngân 
hàng... do vậy không tạo được niềm tin cho các ngân 
hàng, tổ chức tín dụng.

Thứ hai, khuôn khổ chính sách và pháp luật của 
Nhà nước chưa thực sự tạo điều kiện thuận lợi và thông 
thoáng cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn vay. Hiện 
nay, khung pháp lý chung đã có nhưng những quy định 

cụ thể để các tổ chức tín dụng, ngân hàng dựa vào đó 
cho DN vay vốn thì chưa có.

Thứ ba, vẫn có sự phân biệt nhất định giữa việc cho 
vay đối với DN lớn với các DNNVV, ngân hàng cũng 
chưa thực sự sẵn sàng cho DNNVV vay vốn. Hình thức 
cho vay phổ biến bằng cách thế chấp tài sản đã buộc các 
DNNVV vào thế khó. Việc cho vay căn cứ vào phương 
án sản xuất kinh doanh, ý tưởng sáng tạo chưa thực sự 
được áp dụng như nhiều nước trên thế giới. Bên cạnh 
đó, một số tổ chức tín dụng còn thiếu kinh nghiệm trong 
thẩm định phương án sản xuất kinh doanh của DNNVV, 
nhất là các DN hoạt động trong lĩnh vực mới.

Thứ tư, chưa có sự triển khai đồng bộ và phối hợp 
chặt chẽ giữa các chương trình hỗ trợ DN của các bộ, 
ngành, địa phương. Các quỹ bảo lãnh tín dụng cho 
DNNVV ở Việt Nam thời gian qua hoạt động chưa 
thực sự hiệu quả.

Ảnh minh họa

thúc đẩy nguồn vốn cho Dnnvv: 
cầN sự pHốI Hợp đồNg bộ gIữa 

NHà Nước - NHà băNg - doaNH NgHIệp
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gIảI pHáp Nào để tHúc đẩy các 
NguồN VốN cHo dNNVV?

Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho rằng, để 60% DNNVV 
không tiếp cận được nguồn vốn, trách nhiệm thuộc về 
cả ba nhà là Nhà nước, mà đại diện không chỉ là Ngân 
hàng Nhà nước mà còn của các bộ ngành liên quan; 
Nhà băng với các thiết chế tài chính và các DNNVV, 
DN siêu nhỏ”. Vậy muốn giải quyết được vấn đề trên 
thì cần bắt đầu từ 3 nhà này.

Đồng quan điểm với ông Vũ Tiến Lộc, chuyên gia 
kinh tế - TS. Cấn Văn Lực cho rằng, để tháo gỡ nút thắt 
này cần có sự phối hợp đồng bộ giữa Nhà nước, ngân 
hàng và doanh nghiệp.

Theo TS. Cấn Văn Lực, Nhà nước cần sớm ban 
hành và triển khai có hiệu quả các văn bản hướng 
dẫn thực hiện Luật hỗ trợ DNNVV; cùng với đó, đẩy 
mạnh hoạt động của Quỹ Bảo lãnh DNNVV và Quỹ 
Phát triển DNNVV; phát triển cân bằng thị trường tài 
chính… để tạo kênh dẫn vốn đa dạng cho DNNVV. 
Đặc biệt, cần quyết liệt cải thiện môi trường kinh đầu 
tư, kinh doanh, nhất là thủ tục thuế, hải quan… Bởi theo 
chia sẻ của các DN hiện nay, rào cản lớn nhất đối với 
họ chính là thủ tục thuế, hải quan, nó gây phát sinh 
nhiều chi phí, làm giảm sức cạnh tranh.

Song song với đó, ngành ngân hàng cần thiết kế 
các sản phẩm, quy trình tín dụng đặc thù, phù hợp 
hơn đối với DNNVV, đồng thời triển khai nhiều giải 

pháp, chính sách nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho 
DNNVV trong việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân 
hàng. Ngoài ra, cần nâng cao hiệu quả hợp tác với các 
quỹ (nhất là Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Phát triển 
DNNVV, các quỹ tài chính quốc tế…) để chia sẻ thông 
tin, kết nối DN. Khi cả phía ngân hàng và DN cùng chủ 
động về thông tin, kết nối, sẽ dễ dàng gặp gỡ và tiếp 
cận nhau hơn.

Về phía các DNNVV, cần cải thiện tính minh bạch 
hoạt động, công khai thông tin một cách đầy đủ và 
trung thực, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, 
tăng cường đào tạo đội ngũ cán bộ và nhất là cần quan 
tâm hơn đến quản lý rủi ro. Các DN cũng cần tìm hiểu, 
chủ động tiếp cận với nguồn vốn từ các quỹ như Quỹ 
phát triển DNNVV. Bởi phần lớn các DN vẫn chưa 
hiểu rõ quy trình, thủ tục, cách tiếp cận với nguồn vốn 
này, do đó luôn kêu khó tiếp cận vốn vay.

Cùng với đó, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố 
cần tích cực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ 
DNNNV quy định tại Luật hỗ trợ DNNVV và hướng 
dẫn của các Bộ, ngành Trung ương; Phối hợp chặt chẽ 
với ngành ngân hàng trong việc triển khai chương trình 
kết nối ngân hàng - doanh nghiệp để cùng tháo gỡ khó 
khăn khi doanh nghiệp tiếp cận vay vốn. Đặc biệt, các 
Hiệp hội ngành nghề cần nâng cao vai trò, tầm ảnh 
hưởng của mình để làm cầu nối cho các DNNVV tiếp 
cận với các tổ chức tín dụng và các quỹ bảo lãnh tín 
dụng. Có như vậy thì dòng vốn tín dụng cho DNNVV 
mới thực sự được khơi thông

DNNVV cần tìm hiểu, chủ động tiếp cận với nguồn vốn từ các Quỹ (ảnh minh họa)
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tậP đoàn điện lực việt nam
cuNg cấp đIệN ổN địNH dịp cácH mạNg

 tHáNg tám Và quốc KHáNH 2018
Trong tháng 8/2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung cấp điện ổn 
định, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân 
cũng như các sự kiện, hoạt động dịp lễ kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc 
khánh 2/9.

Phương MAi

sảN lượNg đIệN tHươNg pHẩm 
toàN EVN lũy Kế 8 tHáNg Năm 2018 
tăNg 10,62% 

Sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ 
thống tháng 8/2018 đạt 19,52 tỷ kWh (trung bình 629,8 
triệu kWh/ngày). Sản lượng ngày cao nhất đạt 658,5 
triệu kWh và công suất cao nhất toàn hệ thống là 
31.321 MW. Lũy kế 8 tháng, sản lượng toàn hệ thống 
đạt 145,15 tỷ kWh, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm 
trước. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng 
8/2018 ước đạt 17,05 tỷ kWh; lũy kế 8 tháng năm 2018 

ước đạt 126,05 tỷ kWh, tăng 10,62% so cùng kỳ năm 
trước, trong đó sản lượng điện thương phẩm nội địa 
tăng 10,69%.

EVN và các đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với 
Ban Chỉ đạo TW về phòng chống thiên tai, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc vận hành 
điều tiết các hồ thủy điện lớn ở phía Bắc; Thực hiện 
nghiêm việc đóng/mở các cửa xả lũ các công trình thủy 
điện Sơn La, Lai Châu, Hòa Bình, Tuyên Quang, đảm 
bảo an toàn công trình và hạ du theo điều hành của 
Ban Chỉ đạo TW về Phòng chống thiên tai. Công tác 

Tháng 9/2018, sản lượng điện tiêu thụ bình quân toàn hệ thống mỗi ngày khoảng 616,9 triệu kWh
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Thêm nhiều lưới điện truyền tải được đưa vào vận hànhThêm nhiều lưới điện truyền tải được đưa vào vận hành

ứng phó với cơn bão số 4 và các đợt mưa lũ đã được 
các đơn vị triển khai  rất tích cực, khôi phục nhanh 
nhất có thể các sự cố về điện tại các tỉnh Bắc Bộ và 
Bắc Trung Bộ.

Trào lưu truyền tải trong tháng 8/2018 vẫn theo 
hướng từ miền Bắc vào miền Trung và miền Nam, với 
sản lượng điện truyền tải ước đạt 16,24 tỷ kWh. Công 
suất truyền tải cao nhất trên các đường dây 500 kV 
Bắc - Trung là 2.020 MW và Trung - Nam là 3.900 MW. 
Sản lượng điện truyền tải vào miền Nam khoảng 77,4 
triệu kWh/ngày (tương đương 29,6% nhu cầu điện miền 
Nam). Một số hồ thủy điện có lưu lượng nước về khá 
hơn trung bình nhiều năm (nhất là các hồ miền Bắc và 
trên dòng Sê San). Do đó, trong tháng 8, các nhà máy 
thủy điện tiếp tục được huy động cao, các nguồn nhiệt 
điện than, tua bin khí huy động hợp lý theo thực tế.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 8/2018, EVN và 
các đơn vị đã khởi công được 10 dự án lưới điện; đóng 
điện, đưa vào vận hành 9 dự án 110 - 500 kV. Lũy kế 08 
tháng từ đầu năm đã khởi công được 74 dự án; đóng 
điện, đưa vào vận hành 106 dự án 110 - 500 kV (500-220 
kV: 22 dự án; 110 kV: 84 dự án).

Về công tác cổ phần hóa đối với các Tổng công ty 
Phát điện EVNGENCO1 và EVNGENCO2, Tập đoàn 
đã báo cáo Bộ Công Thương kế hoạch, tiến độ cổ phần 
hoá và Bộ Công Thương đã báo cáo đề xuất Thủ tướng 
Chính phủ cho phép được thực hiện cổ phần hóa tại 
thời điểm ngày 01/01/2019.

EVN troNg tHáNg 9/2018
Tháng 9/2018, sản lượng tiêu thụ điện bình 

quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 616,9 triệu 

kWh/ngày, công suất phụ tải lớn nhất ước khoảng 
32.100 MW.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 9/2018 là: 
Tiếp tục thực hiện nghiêm theo quy trình điều tiết liên 
hồ chứa thủy điện. Các đơn vị đã khắc phục nhanh hậu 
quả do mưa lũ gây ra, đồng thời sẵn sàng với các phương 
án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo 
an toàn hồ đập, công trình thuỷ điện và vùng hạ du; 
khai thác tối ưu cả thủy điện - nhiệt điện, đảm bảo yêu 
cầu cấp nước hạ du cho các địa phương; vận hành an 
toàn, tin cậy lưới điện truyền tải, đặc biệt là hệ thống 500 
kV Bắc - Nam trong điều kiện truyền tải cao cho miền 
Nam; tiếp tục tuyên truyền về thực hiện các biện pháp 
tiết kiệm điện cũng như an toàn điện trong nhân dân...

Về công tác đầu tư xây dựng nguồn điện: Trong 
tháng 9/2018, EVN hoàn thành các hạng mục công trình 
đảm bảo đủ điều kiện cho tàu 50.000 tấn cập cảng và 
cấp PAC tổ máy 1 dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đồng 
thời đẩy nhanh việc tiêu thụ tro xỉ tại Trung tâm Điện 
lực Vĩnh Tân; đảm bảo tiến độ nhận điện thử nghiệm 
thiết bị dự án Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng… Về 
lưới điện, cũng trong tháng 9, các đơn vị thuộc EVN 
đã tiếp tục khẩn trương thực hiện các giải pháp để đảm 
bảo mục tiêu tiến độ một số công trình lưới 500 kV, 220 
kV, 110 kV như công trình giải tỏa công suất các nhà 
máy điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân; hoàn thành 
đường dây 110 kV Nghĩa Lộ - Ba Khe; hoàn thành trạm 
220 kV Cần Đước và hoàn thiện các thủ tục để khởi 
công đường dây 220 kV Kiên Bình - Phú Quốc; đẩy 
nhanh tiến độ dự án cải tạo trạm 110 kV Yên Phụ và 
các tuyến cáp ngầm 110 kV Tây Hồ - Yên Phụ, Thành 
Công - Thượng Đình...
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EVNNpT

Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực, có thời kỳ, thời điểm diễn biến phức tạp, đặt ra 
nhiều thời cơ và thách thức đan xen cho Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, cho cả ngành Điện. 
Mặc dù vậy, Đảng ủy, Hội đồng Thành viên, Ban Tổng Giám đốc Tổng công ty Truyền tải 
điện Quốc gia (EVNNPT) luôn ý thức sâu sắc và xác định quan hệ hợp tác quốc tế, vừa là 
một trong những nhiệm vụ rất quan trọng phải thực hiện để tiếp cận, nghiên cứu tạo nguồn 
lực trao đổi chuyên gia, đào tạo cán bộ, hợp tác về khoa học và công nghệ, nhập khẩu và nâng 
cao chất lượng trang thiết bị kỹ thuật hiện đại phục vụ cho hệ thống truyền tải điện năng, 
vừa là “kênh” khả thi tìm kiếm nguồn tài chính quan trọng bổ sung cho nguồn vốn đầu tư 
còn đang hạn hẹp, đảm bảo cung cấp đủ vốn cho hoạt động truyền tải điện năng trong cả 
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh trên phạm vi cả nước.

MAi hương

ĐẨY MạNh hỢp tác QUốc tẾ, NÂNG cao
chẤt LƯỢNG LƯới ĐiệN trUYềN tẢi

Trước hết, Tổng Công ty xác định nguồn 
vốn ODA là nguồn chủ đạo cả trong 
ngắn hạn và dài hạn, nên đã tiến hành 
thu xếp các hoạt động tìm kiếm đối tác 

cho vay vốn và tích cực triển khai các thủ tục vay thêm 
từ các tổ chức ngân hàng như ADB, WB, JICA, Nexi, 
đi đôi với mở rộng quan hệ với các nhà thầu quốc tế, 
các tổ chức tài chính quốc tế để phát triển kênh huy 
động vốn mới - tín dụng từ nhà cấp hàng và trình Tập 
đoàn duyệt bảo lãnh một số dự án trong đầu năm sau. 
Nhờ những nỗ lực đó cùng với kinh nghiệm điều hành 
vốn vừa nguyên tắc, vừa linh hoạt, nên mặc dù có khó 
khăn nhất định, nhưng không làm ảnh hưởng lớn đến 
tiến độ các dự án.

Song song với việc thu xếp vốn, quan hệ hợp tác 
với các đối tác chiến lược quốc tế tiếp tục được củng 
cố; việc hợp tác với các nước trong khu vực, các đối 
tác mới được mở rộng. Mấy năm lại đây, Tổng Công ty 
đã tăng thêm việc tổ chức các lớp tham quan học tập, 
các lớp đào tạo, bồi dưỡng và hợp tác về đào tạo cán 
bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ mới, liên danh hợp tác trong lĩnh vực sản xuất, 
dịch vụ duy tu, bảo dưỡng… với nhiều nước trong khu 
vực Đông Nam Á và thế giới.

Trong 10 năm qua (2008 - 2018), Tổng Công ty 
đã ký mới được trên 270 triệu USD từ nguồn vốn 
vay ODA, hoàn thiện các thủ tục gia hạn các nguồn 
vay cũ, sử dụng các nguồn vốn dư nhằm sử dụng tối 
đa nguồn vốn. Hoàn thiện các thủ tục để thu xếp và 
ký kết 880 triệu USD và 105 triệu EUR nguồn vốn 
vay ODA từ các tổ chức tài chính ADB,WB, JICA và 
KFW để thực hiện đầu tư nâng cao hiệu quả truyền 
tải điện, liên kết lưới điện khu vực và đấu nối các 

Hợp tác quốc tế xây dựng lưới truyền tải ngày càng hiện đại
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nguồn điện. Ngoài ra, Tổng Công ty còn chủ động đề 
xuất với các tổ chức tài chính, các cơ quan phát triển 
quốc tế như Cơ quan Thương mại và Phát triển Hoa 
Kỳ (USTDA), Tổng công ty Điện lực Kansai… hỗ trợ, 
từng bước hiện đại cơ sở hạ tầng lưới điện truyền tải 
và nâng cao năng lực cán bộ. 

Chính từ mối quan hệ hợp tác đã được Tổng Công ty 
thiết lập mà trong chặng đường 10 năm qua, EVNNPT 
đã đầu tư xây dựng, quản lý vận hành liên tục lưới điện 
truyền tải đảm bảo ổn định, an toàn (24.362 km đường 
dây truyền tải và 138 trạm biến áp với khoảng 76.000 
MVA) truyền tải hết công suất các nhà máy điện, cấp đủ 
điện cho các trạm biến áp phụ tải, với tổng sản lượng lũy 
kế tới cuối năm 2016 đạt 917 tỷ kWh, đưa vào vận hành 
tăng thêm 48.510 MVA công suất trạm (gấp 1,5 lần khối 
lượng TBA đầu tư xây dựng từ năm 2007 trở về trước) và 
12.749 km đường dây truyền tải (tương đương tổng khối 
lượng đường dây truyền tải xây dựng cả giai đoạn 2007 
trở về trước).

Cùng với việc thu xếp vốn cho các dự án, EVNNPT 
đã mở rộng và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, 
trong đó chủ động hợp tác đề xuất với các tổ chức tài 
chính, các cơ quan phát triển quốc tế để có hỗ trợ kỹ 
thuật thực hiện các đề tài nghiên cứu và tăng cường 
năng lực cho Tổng Công ty, như: Hợp tác với Cơ quan 
thương mại và phát triển Hoa Kỳ (USTDA) xây dựng 
lộ trình công nghệ thông tin; tăng cường năng lực quản 

lý tài chính và công tác kế hoạch; hợp tác với Điện 
lực Kansai về đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm trong mua 
sắm, lựa chọn thiết bị và mở rộng hệ thống tích hợp 
trong tương lai; hợp tác với các nhà cung cấp (ABB, 
Siemenes, Schneider), các công ty tư vấn (Pricewater 
Cooper, Tractebel) về các phương pháp giảm thiểu 
dòng ngắn mạch trên lưới truyền tải. Tổng Công ty 
cũng đã mở rộng hơn nữa sự hợp tác với các công ty 
điện lực, truyền tải của các nước trong khu vực (Điện 
lực Thái Lan, Lào, Cămpuchia) và các nước trong khu 
vực để có thêm các đối tác mới (HIDA - Nhật Bản, 
DAEWOO, HUYNDAI - Hàn Quốc, ESBI - Ai Len, 
Tập đoàn Điện lực của Pháp - EDF và Công ty Truyền 
tải điện Pháp - RTE.  

Việc hợp tác với các đối tác nước ngoài ngày càng 
mở rộng của EVNNPT còn đem lại những hình ảnh 
đẹp về tư chất, phong cách lịch lãm, quả cảm và kiên 
cường của người cán bộ, công nhân viên Tổng công ty 
Truyền tải điện Quốc gia trong con mắt bạn bè quốc 
tế. Đồng thời, hợp tác với nhiều đối tác nước ngoài, giới 
thiệu với nhân dân cả nước ta về những hình ảnh đẹp 
của các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật cùng tính ưu việt 
về khoa học, công nghệ của những nước tiên tiến, nhắc 
nhở mỗi chúng ta phải ra sức học tập, lao động và rèn 
luyện về tác phong làm việc, về chuyên môn nghiệp vụ 
để tiến kịp các nước phát triển có nền khoa học, công 
nghệ cao trong cuộc cách mạng 4.0, đóng góp được 
nhiều hơn cho Tổ quốc

 Lãnh đạo EVNNPT làm việc với đại diện Ngân hàng quốc tế về huy động vốn
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Bám sát định hướng đó, ngay từ những ngày 
đầu, tháng đầu của năm 2018, EVNNPC 
đã xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện 
chương trình đổi mới nội dung, phương 

thức đào tạo và công tác quản lý hoạt động đào tạo. 
Theo đó, Tổng công ty đã xây dựng quy chế quản 
lý và thực hiện chương trình học tập trực tuyến 
E-learning với hệ thống nội dung bài giảng nội bộ 
giai đoạn I gồm: 80 clip bài giảng về quản lý, nghiệp 

vụ của một số ban chức năng trong Tổng công 
ty; triển khai hệ thống 5 chuyên đề bài học trực 
tuyến về quản trị kinh doanh, kiến thức cơ bản để 
xây dựng văn hóa doanh nghiệp và đổi mới thành 
công với hơn 150 video clip do đối tác PeopleOne 
nghiên cứu, phát triển. Qua đó, EVNNPC đã khai 
thác hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác đào tạo, góp phần giảm bớt nhân 
lực quản lý, tăng năng suất lao động tại đơn vị.  

EvNNpc:

Năm 2018, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã xác định chủ đề là "Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực", nhằm đẩy mạnh tiềm lực phát triển của mình trong thời đại cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4. Ý thức rõ điều đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã 
chủ động, tích cực đào tạo phát triển nguồn nhân lực để có được đội ngũ cán bộ quản lý, kỹ 
sư, công nhân kỹ thuật với phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề và có năng lực chuyên 
môn, tay nghề giỏi, sẵn sàng đảm đương tốt mọi nhiệm vụ.

Tuấn Anh

Nâng cao tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ nguồn nhân lực luôn được EVNNPC chú trọng

NâNg Cao CHấT LượNg NguồN NHâN LựC 
Đáp ứNg “CuộC Đua” 4.0
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Đặc biệt, Tổng công ty đã mở các lớp đào tạo sát 
hạch cấp chứng chỉ, sử dụng phần mềm, thực hành 
tổ chức đào tạo cho đội ngũ cán bộ quản lý cấp 3, 
cấp 4 theo chương trình khung của EVN. Qua đó, 
EVNNPC đã chuẩn hóa tài liệu giảng dạy và xây 
dựng ngân hàng câu hỏi phục vụ bồi dưỡng nâng 
bậc, giữ bậc; đào tạo nâng cao kiến thức chuyên 
môn, kỹ năng làm việc chuyên nghiệp cho đội ngũ 
quản lý nguồn nhân lực. Trong đó, EVNNPC đã và 
đang tổ chức đào tạo cho lớp cán bộ cấp Tổng công 
ty (lớp 2) với 25 người tại Thái Lan; tổ chức đào tạo 
lớp cán bộ cấp Tổng công ty (lớp 3); triển khai công 
tác đào tạo Thạc sỹ dài hạn tại nước ngoài cho đội 
ngũ cán bộ cấp Tổng công ty trong giai đoạn 2025-
2030; phối hợp với Tổng công ty Điện lực TP HCM 
đào tạo hotline - Khóa 3, 4 cho 40 học viên…

Ngoài ra, công tác nâng cao chất lượng lao động 
đầu vào thông qua kiểm soát chất lượng tuyển dụng lao 
động luôn được EVNNPC quan tâm, chú trọng. Theo 
đó, Tổng công ty đã sửa đổi và ban hành quy định, quy 
trình tuyển dụng lao động để làm cơ sở thực hiện thống 
nhất cho tất cả các đơn vị trực thuộc; giao chỉ tiêu 
tuyển dụng lao động trên cơ sở thực trạng lao động 
còn thiếu của các đơn vị so với kế hoạch định biên; ưu 
tiên tuyển dụng lao động trực tiếp, có chuyên môn đào 
tạo là nghề điện và bố trí công việc tại các đơn vị cấp 
4; hạn chế tối đa việc tuyển dụng lao động khối hành 
chính văn phòng; tuyệt đối không tuyển dụng lao động 
chưa qua đào tạo, hay có ngành nghề đào tạo không 

phù hợp, lao động làm các công việc phục vụ, phụ trợ; 
chú trọng tuyển dụng lao động có trình độ chuyên 
môn cao, đào tạo chuyên sâu, đáp ứng các yêu cầu 
hiện đại hóa lưới điện, có khả năng tiếp nhận và ứng 
dụng các công nghệ hiện đại vào quản lý vận hành; đẩy 
mạnh công tác thi tuyển lao động tốt nghiệp loại khá, 
giỏi tại các trường danh tiếng và bồi dưỡng lực lượng 
lao động phù hợp với chiến lược phát triển bền vững 
của Tổng công ty. 

Thời gian tới, với chiến lược "Nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực", EVNNPC sẽ hoàn thiện cơ chế quản 
lý và đãi ngộ chuyên gia; tập trung xây dựng tiêu 
chuẩn thống nhất đối với lực lượng cán bộ kỹ thuật 
trong toàn Tổng công ty; ban hành quy chế đào tạo 
bồi dưỡng và thi nâng bậc, giữ bậc nhằm từng bước 
nâng cao trình độ, hướng đến những tiêu chuẩn chung 
trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt, hướng tới 
mục tiêu cung cấp đủ điện với chất lượng ngày càng 
tốt hơn, đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, Tổng 
công ty sẽ tiếp tục thực thi hiệu quả văn hóa doanh 
nghiệp đến các đơn vị trong ngành, nhất là khối kinh 
doanh dịch vụ khách hàng bằng nhiều chương trình cụ 
thể, thiết thực và hiệu quả. 

Với những chiến lược, giải pháp, việc làm cụ thể 
trên, tin rằng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ luôn 
phát triển bền vững, góp phần xây dựng văn hóa doanh 
nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh, vận hành 
lưới điện an toàn, liên tục, ổn định, thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước

Một khóa thi thợ giỏi của EVNNPC
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từ đầu tư ứNg dụNg tIếN bộ 
KHcN…

Nhằm đáp ứng yêu cầu chất lượng sản phẩm ngày 
càng cao của mọi đối tác, khách hàng trong và ngoài 
nước, 10 năm qua, Công ty CP Chế tạo Máy biến thế 
Hà Nội (HBT) đã chú trọng nâng cao chất lượng sản 
phẩm bằng việc đầu tư trang bị một Phòng thí nghiệm 
đồng bộ, độ chính xác cao, điện áp cao đến 100 kV, 
tần số 100Hz, nhằm đảm bảo thử nghiệm máy biến thế 
theo đúng tiêu chuẩn TCVN. IEC 60076 và các tiêu 
chuẩn tương đương. Các thiết bị, máy móc và hệ thống 
dây chuyền công nghệ của nhà máy đều có xuất xứ từ 
nước ngoài như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức,…

Các loại sản phẩm của Công ty đều được cấp Giấy 
Chứng nhận sản phẩm máy biến áp phù hợp với Tiêu 
chuẩn TCVN 6306-1:2006/IEC 60076-1:2000 của Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam; Giấy 
chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng cho lĩnh vực 
sản xuất và cung ứng máy biến áp điện lực phù hợp với 
các yêu cầu của tiêu chuẩn: TCVN ISO 9001:2015 của 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng Việt Nam; 
Giấy chứng nhận “Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá HBT” 
của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam. Ngoài áp dụng Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015; Công ty còn 
áp dụng tiêu chuẩn 5S; Thực hiện hệ thống đánh giá 
hiệu quả công việc (BSC/KPI). Đồng thời, ứng dụng 
công nghệ thông tin, lắp đặt các phần mềm quản lý 
kinh doanh, kỹ thuật, giúp cho công tác chỉ đạo, điều 
hành, triển khai nhiệm vụ được chính xác, khoa học. 

đếN mở rộNg tHị trườNg, pHát 
trIểN bềN VữNg

10 năm kể từ khi thành lập đến nay (2008 - 2018), 
bằng sự năng động, sáng tạo trong tổ chức chỉ đạo điều 

hành của Ban Lãnh đạo Công ty, sự nỗ lực, tận tâm 
của đội ngũ cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ, HBT đã 
từng bước mở rộng thị trường, với phương châm là sản 
phẩm phải đảm bảo các yêu cầu về chất lượng và tiến 
độ, tạo được uy tín với khách hàng, từ đó sức lan tỏa 
sẽ rộng khắp. Thành công của Công ty chính là ngay 
từ những năm đầu đã tiếp cận được thị trường xây lắp 
điện khu vực các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây 
Nguyên và khoảng 5 năm gần đây, máy biến áp HBT 
đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố phía Nam 
và khu vực miền Bắc. Trong đó, các Công ty Điện lực 
thuộc các Tổng công ty Điện lực miền Trung, Tổng 
công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực 
Thành phố Hồ chí Minh,  Tổng công ty Điện lực miền 
Bắc, Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội đã ký 
nhiều hợp đồng cung cấp máy biến áp để phát triển 
lưới điện mới và phục vụ chống quá tải.

Ông Bành Hồng Hiển - Phó giám đốc Công ty Điện 
lực Nghệ An nhận xét: “Năm 2014, Công ty Cổ phần 
Chế tạo Máy biến thế Hà Nội đã thực hiện gói thầu 
NA - VTTB.01 cung cấp máy biến áp cho dự án “Cấp 

Hbt:
như Quỳnh

Sản phẩm MBA HBT được tiêu thụ trên thị trường cả nước

hiệU QUẢ từ 
sự ĐầU tƯ ĐúNG hƯớNG

Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp quản lý tiên tiến đã giúp cho HBT có được cơ sở vật chất 
vững chắc, đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, kỹ sư kỹ thuật có trình độ cao, chuyên môn tốt, đội 
ngũ công nhân kỹ thuật lành nghề, giàu kinh nghiệm. Với năng lực của mình, HBT tự tin 
trong sản xuất và kinh doanh, có đủ khả năng nhận thầu những công trình có yêu cầu kỹ 
thuật, chất lượng cao, đảm bảo yêu cầu về tiến độ.
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điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Nghệ An giai 
đoạn 2014 - 2016 (các hạng mục cấp bách) của Công ty 
Điện lực Nghệ An. Việc triển khai, thực hiện gói thầu 
của Công ty Cổ phần Chế tạo Máy biến thế Hà Nội 
rất thành công, đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. 
Máy biến áp mang thương hiệu HBT được sử dụng 
cho dự án được vận hành an toàn, ổn định. Bên cạnh 
đó, HBT cũng rất có trách nhiệm trong việc chăm sóc 
khách hàng, bảo hành sản phẩm, chúng tôi hoàn toàn 
tin tưởng và mong muốn hợp tác lâu dài với HBT”. 

địNH HướNg trọNg tâm troNg 
NHữNg Năm tớI

Với quyết tâm xây dựng HBT trở thành một trong 
những doanh nghiệp chế tạo máy biến áp chất lượng 
cao ở khu vực miền Bắc, ngoài nghiên cứu, sản xuất 
chuyên sâu máy biến áp, Công ty CP Chế tạo Máy biến 
thế Hà Nội sẽ tập trung vào mục tiêu phát triển thêm 
những sản phẩm MBA khác như: MBA khô; MBA siêu 
giảm tổn thất; MBA xanh (loại máy sử dụng nguyên vật 
liệu thân thiện với môi trường, sử dụng dầu thực vật); 
MBA thông minh; máy 110 kV… để bắt kịp với nhu cầu 
thị trường và đặc thù của ngành Điện. Tất cả những sản 
phẩm của HBT sản xuất ra đều phải đạt được các yếu 
tố an toàn, chất lượng ổn định và độ chính xác cao, 
hao tổn điện năng thấp… Bên cạnh đó, tiếp tục củng 
cố và từng bước mở rộng thị trường, đa dạng kênh bán 
hàng nhằm tăng thị phần trong nước ở cả 3 miền, cùng 
với đó, phát triển thêm một số thị trường tại các nước 
Đông Nam Á như: Campuchia, Lào, Myanma,… phấn 
đấu sớm trở thành một nhà sản xuất, phân phối máy 
biến áp, thiết bị điện hàng đầu Việt Nam. 

Để thực hiện được mục tiêu đó, HBT sẽ đầu tư 
thêm máy móc, thiết bị và hoàn thiện hệ thống cho 

Nhà máy Vimec tại Khu công nghiệp Tiên Sơn, Bắc 
Ninh, qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu hình 
thành nên một Trung tâm gia công cho HBT và các nhà 
máy biến áp lớn trên cả nước; Đầu tư mới hệ thống 
máy móc, trang thiết bị cho nhà máy tại KCN Đại 
Đồng, Hoàn Sơn trở thành Nhà máy hiện đại bậc nhất 
trong ngành biến thế của Việt Nam sớm đi vào hoạt 
động. Đồng thời, tập trung nghiên cứu công nghệ tối 
ưu để triển khai Dự án phát triển năng lượng xanh (Dự 
án điện rác); Mở rộng đầu tư mới 01 nhà máy sản xuất 
máy biến thế tại khu vực miền Nam. Trong 5 năm tới, 
mục tiêu doanh thu của Công ty sẽ phấn đấu vươn lên 
đạt 500 tỷ đồng/năm và trong 10 năm tới đạt mức 800 
tỷ đồng/năm…

Chúc mừng HBT, một doanh nghiệp với lực lượng 
lao động trẻ, năng động, sáng tạo; đội ngũ cán bộ quản 
lý, điều hành khoa học, quyết đoán, dám nghĩ, dám 
làm, biết vượt qua những khó khăn, thách thức để tạo 
niềm tin vững chắc cho các khách hàng, đối tác và quan 
trọng hơn là xây dựng Công ty phát triển bền vững

Khu vực thử nghiệm máy biến áp

Mục tiêu của HBT là đưa Nhà máy Vimec trở thành một Trung tâm gia công cho HBT và các nhà máy biến áp lớn 
trên cả nước
Mục tiêu của HBT là đưa Nhà máy Vimec trở thành một Trung tâm gia công cho HBT và các nhà máy biến áp lớn 
trên cả nước
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Tham gia Cuộc thi có 5 doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố Hà Nội gồm Công 
ty Kim khí Thăng Long; Công ty Goshi 
Thăng Long; Công ty TNHH MTV Môi 

trường đô thị Hà Nội; Khách sạn  JW Marriott và Tổng 
công ty May 10. Các đội thi phải trải qua 4 phần thi 

bao gồm: Chào hỏi, thuyết trình, trắc nghiệm và xử lý 
tình huống. Nội dung thi tập trung vào việc tìm hiểu 
các quy định pháp luật liên quan đến bộ luật Lao động 
2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành: Hợp đồng lao 
động, tiền lương, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, thỏa ước 
lao động tập thể, giải quyết tranh chấp lao động.

Lê hải

Thực hiện kế hoạch số 2322/KH- BLĐLB&XH ngày 26/7/2018 của Sở LĐTB & XH thành 
phố Hà Nội, vừa qua, tại Trung tâm Văn hóa thành phố, số 4 Phùng Hưng, quận Hà Đông, 
Hà Nội, Tổng công ty May 10 tham gia hội thi tìm hiểu pháp luật về quan hệ lao động và 
tranh chấp lao động. Cuộc thi do Sở LĐTB&XH Hà Nội và Trung tâm hỗ trợ pháp luật và 
phát triển nguồn nhân lực tổ chức. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về quan hệ lao động 
cho người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố, 
qua đó giúp cho các doanh nghiệp áp dụng đúng các quy định pháp luật, đồng thời tăng 
cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các doanh nghiệp trong việc thực hiện 
pháp luật lao động.

May 10 ĐạT giải NHì CuộC THi 

tìM hiểU pháp LUật về Lao ĐộNG

Đội tuyển May 10 đạt giải Nhì tại cuộc thi
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Trong không khí sôi 
động, các đội đã mang đến 
Hội thi màn chào hỏi ấn 
tượng, mỗi đội một vẻ, từ hò 
vè đến diễn xướng đều diễn 
tả về bản thân doanh nghiệp. 
Trong đồng phục lao động 
của mình, các đội thi đã nói 
về ngành nghề và những chế 
độ mà doanh nghiệp quan 
tâm đến người lao động và 
những thành tích mà đơn vị 
đạt được. Màn thuyết trình 
đầy sức thuyết phục của các 
cá nhân thể hiện sự nắm 
vững kiến thức pháp luật về 
lao động. Trong phần thi trả lời câu hỏi của ban tổ 
chức, sau hiệu lệnh của MC, các đội thi nhanh chóng 
trả lời 10 câu hỏi một cách chính xác. Phần thi cuối là 
màn diễn xuất về tình huống tranh chấp lao động với 
những tiểu phẩm thuyết phục qua diễn xuất của các 
đội thi đã giúp cho màn trả lời đầy tính logic và hợp lý, 
thuyết phục được Ban Giám khảo.

Ngoài sự chuẩn bị kỹ càng, công phu kiến thức về 
pháp luật lao động, các đội còn mang những lời ca, 
tiếng hát, những màn cổ vũ sôi động, nhiệt huyết đã 
làm cho không khí của hội thi lúc lắng đọng, lúc lại cao 
trào tạo nên thành công của Cuộc thi.

Trải qua 4 phần thi, đội Công ty Kim khí Thăng 

Long và Khách sạn JW Marriott đạt giải Khuyến khích; 
Công ty Môi trường đô thị Hà Nội đạt giải Ba; Tổng 
công ty May 10 đạt giải Nhì và Công ty Goshi Thăng 
Long đạt giải Nhất.

Cuộc thi khép lại, nhưng trên gương mặt của những 
người tham dự là niềm vui vì họ vừa có một cơ hội để 
học hỏi từ đơn vị bạn, vừa thể hiện những hiểu biết của 
mình về pháp luật lao động và tranh chấp lao động.

Với những Cuộc thi như thi tìm hiểu pháp luật về 
lao động và tranh chấp lao động, mỗi đơn vị lại có dịp 
xem xét lại các quy định của pháp luật để có những đề 
xuất thay đổi tạo nên mối quan hệ lao động hài hòa, 
bình đẳng, cùng phát triển giữa người sử dụng lao động 
và người lao động
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TuyếT Minh

Ngày 14/9/2018, tại thành phố Hồ Chí Minh, HEINEKEN Việt Nam được vinh danh là 
một trong những Doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất tại châu Á do Tạp chí HR 
Asia - một trong những ấn phẩm về nhân sự hàng đầu châu Á dành cho các chuyên gia nhân 
sự. Đây là lần đầu tiên Tạp chí HR ASIA tổ chức bầu chọn cho các doanh nghiệp trongnước 
tham gia giải thưởng uy tín này, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam có môi trường 
làm  việc tốt nhất châu Á...

hEiNEKEN 
việt NaM

ĐượC ViNH daNH LÀ MộT TRoNg NHỮNg 
doaNH NgHiệp CÓ MÔi TRưỜNg LÀM ViệC 
TỐT NHấT  CHâu á

Các doanh nghiệp được vinh danh hôm 
nay đã vượt qua 130 doanh nghiệp thuộc 
24 ngành khác nhau. Kết quả này dựa 
trên nghiên cứu đánh giá tổng thể về 

môi trường làm việc, công tác nhân sự, sự gắn kết và 
mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên. Năm 
nay, hàng ngàn người lao động trên khắp Việt Nam 
đã tham gia phản hồi khảo sát công ty có môi trường 

làm việc tốt nhất châu Á do Tạp chí HR Asia thực 
hiện, cùng với sự tư vấn của  các chuyên gia cấp cao 
về ngành quản lý nhân sự và các lãnh đạo hàng đầu 
doanh nghiệp.

Đối với HEINEKEN Việt Nam, con người luôn là 
trọng tâm trong mọi hoạt động, do đó HEINEKEN liên 
tục tìm cách "khai phá tiềm năng" của đội ngũ nhân 
viên, tạo điều kiện ủng hộ tối đa cho những khát vọng 

Đại diện các phòng ban của HEINEKEN Việt Nam tự hào là đội ngũ nhân viên của DN có nơi làm việc tốt nhất châu Á
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của nhân viên và mang đến một mội trường làm việc 
chủ động, an toàn, để hỗ trợ nhân viên không ngừng 
học tập và phát triển.  

Ông Lê Quí Đôn - Giám đốc Nhân sự cấp cao của 
HEINEKEN Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi tin rằng 
nhân sự được đào tạo càng tốt thì càng tạo ra những tác 
động tích cực lớn hơn cho doanh nghiệp và đất nước”. 
Ông Đôn chia sẻ thêm rằng, HEINEKEN Việt Nam 
hợp nhất Chiến lược phát triển bền vững vào nhiệm vụ 
sản xuất kinh doanh cốt lỗi với cam kết quan tâm tới 
con người và hành tinh vì sự thịnh vượng chung, vì một 
Việt Nam tốt đẹp hơn. Thành công của HEINEKNEN 
Việt Nam chủ yếu nhờ vào những cam kết của Công 
ty đầu tư phát triển cho đội ngũ nhân viên của mình, 
ông nhấn mạnh.

Vì con người luôn được xem là trọng tâm trong 
mọi hoạt động của HEINEKEN Việt Nam, nên Công 
ty đã đầu tư rất nhiều vào việc phát triển đội ngũ nhân 
viên ở mọi cấp độ. Nhân viên làm việc tại HEINEKEN 
Việt Nam được hưởng lợi từ nhiều chương trình phát 
triển nguồn nhân sự nhằm nâng cao năng lực cũng như 
kỹ năng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, sáng kiến trao đổi 
nhân lực ngắn hạn giữa các công ty thuộc HEINEKEN 
và chương trình quản trị viên tập sự đã đem đến cơ 
hội trải nghiệm làm việc tại các công ty thành viên 
trong Tập đoàn HEINEKEN trên thế giới. Nhân viên 
tại HEINEKEN Việt Nam cũng được trải nghiệm các 
chương trình phát triển bền vững của Công ty, bao 

gồm văn phòng xanh được thiết kế nhằm thúc đẩy môi 
trường làm việc tốt hơn, không chỉ trong Công ty mà 
còn lan tỏa đến cộng đồng.

Những chương trình phát triển nhân sự trọng tâm 
của HEINEKEN Việt Nam đã và đang thực hiện:

Đối với sinh viên đã tốt nghiệp đại học: Các ứng 
viên có cơ hội trải nghiệm nhiều chương trình huấn 
luyện chuyên sâu, được thiết kế đặc biệt nhằm hỗ trợ 
quá trình rèn luyện và phát triển tiềm năng của các 
bạn trong vòng hai năm. Có hai chương trình quản trị 
viên tập sự “GO PLACES” đang được triển khai nhằm 
nuôi dưỡng những tài năng mới bắt đầu làm việc tại 
HEINEKEN. Đó là:

1. Chương trình Quản trị viên tập sự của châu Á 
Thái Bình Dương - The Asia Pacific Graduate (APGP);

2. Chương trình Quản trị viên tập sự của HEINEKEN 
Việt Nam -  HEINEKEN Vietnam Graduate (HVGP).

Cả hai chương trình tuyển dụng này đều là những 
cơ hội tuyệt vời cho thế hệ tài năng trẻ, những người 
muốn xây dựng nghề nghiệp tại một công ty quốc tế 
và thích trải nghiệm làm việc trong môi trường đa 
văn hóa. Tin rằng việc tuyển dụng, phát triển và định 
hướng các tài năng trẻ, trong Công ty chắc chắn sẽ 
góp phần đảm bảo thành công lâu dài của Công ty. 
Khi tham gia các chương trình này, các bạn sinh viên 
mới tốt nghiệp sẽ có cơ hội tăng tốc sự nghiệp của 
mình qua việc trực tiếp tham gia vào các dự án khác 

Ông Lê Quí Đôn - Giám đốc Nhân sự cấp cao của HEINEKEN 
Việt Nam vui mừng nhận Cúp tại Lễ vinh danh

Ông Lê Quí Đôn - Giám đốc Nhân sự cấp cao của HEINEKEN 
Việt Nam cảm ơn tập thể HEINEKEN Việt Nam cùng chung 
tay tạo nên môi trường làm việc tốt nhất châu Á
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nhau ở Việt Nam, khu vực Đông Nam Á, Thái Bình 
Dương, dưới sự hướng dẫn tận tình của đội ngũ cố 
vấn đầy tâm huyết từ Ban điều hành. Cả hai chương 
trình đều mang lại những hành trình thú vị cũng như 
lộ trình phát triển nghề nghiệp hấp dẫn, nhờ đó các 
ứng viên sẽ được đào tạo trong hai năm trước khi 
được cân nhắc vào bộ phận phù hợp nhất với năng lực 
bản thân. Ngoài việc xây dựng một nền tảng kiến thức 
sâu rộng và các kỹ năng đa dạng, những tài năng trẻ 
còn có cơ hội trau dồi kỹ năng lãnh đạo xuyên suốt lộ 
trình tiến tới vai trò quản lý, không chỉ tại HEINEKEN 
Việt Nam mà còn cả các công ty HEINEKEN thành 
viên khác.

Đối với nhân viên có thâm niên sẽ có cơ hội tham 
gia các chương trình đào tạo kỹ năng chuyên môn và 
lãnh đạo, giúp tối ưu hóa tiềm năng thông qua nhiều 
cơ hội làm việc tại các văn phòng HEINEKEN trên 
toàn thế giới. Gần đây, sáng kiến Dự án làm việc ngắn 
hạn (STA) của HEINEKEN cũng đạt được những kết 
quả rất đáng kể. Những Dự án ngắn hạn này nhằm 
phát triển  kỹ năng đa dạng, cũng như tạo điều kiện 
tốt nhất cho người tham gia khai phá tiềm năng bản 
thân qua những cơ hội làm việc tại các môi trường 
đa dạng.

Trong năm 2017, Công ty đã đầu tư 18,9 tỷ đồng 
cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, bao 
gồm hơn 2.600 giờ huấn luyện về an toàn giao thông 
đường bộ và sức khỏe cho nhân viên. Bên cạnh đó, 
HEINEKEN Việt Nam còn cung cấp gần 6.000 giờ đào 
tạo và phát triển nhân viên bán hàng của nhà phân 
phối cấp 1 và nhà phân phối thứ cấp. Nhân viên của 
HEINEKEN Việt Nam cũng đã dành hơn 2.000 giờ 
tham gia các chương trình tình nguyện, từ thiện. Công 
ty đã đầu tư thêm 7,8 tỷ đồng vào các sáng kiến hỗ trợ 
cộng đồng. Những khoản đầu tư trên là minh chứng 
cho cam kết của HEINEKEN Việt Nam trong việc đảm 
bảo phát triển đội ngũ nhân sự trình độ cao.

HEINEKEN Việt Nam luôn bảo đảm một môi 
trường làm việc an toàn và thuận lợi cho tất cả nhân 
viên. Các quyền lợi khác của nhân viên bao gồm:

- Gói thù lao và tiền thưởng cạnh tranh hàng năm.

- Các hoạt động thường niên miễn phí cho gia đình 
của nhân viên HEINEKEN (Ngày Gia đình, tham quan 
nhà máy bia và Lễ hội Trung thu);

- Các phúc lợi chăm sóc sức khỏe cá nhân.

HEINEKEN Việt Nam hiểu rằng, hiệu quả của 
quản lý nguồn nhân lực được đo lường bởi sự hài lòng 

và gắn kết của nhân viên, do đó, Công ty đã thiết kế 
các nền tảng để lắng nghe phản hồi của nhân viên và 
nhanh chóng có giải pháp hành động, cải thiện môi 
trường làm việc. HEINEKEN Việt Nam tổ chức các 
cuộc họp toàn thể nhân viên (Town Hall) định kỳ, 
khuyến khích nhân viên chia sẻ ý kiến, ý tưởng, cũng 
như trao đổi trực tiếp với Ban Điều hành nhằm cải 
thiện môi trường làm việc và Công ty cũng triển khai 
khảo sát lắng nghe ý kiến nhân viên về môi trường làm 
việc hằng năm. 

Cam kết lâu dài của đội ngũ nhân viên đã gắn bó 
với Công ty trên 10, 20 và 25 năm chính là minh chứng 
rõ ràng nhất cho lòng nhiệt thành, cũng như sự yêu 
thích làm việc tại HEINEKEN Việt Nam bởi doanh 
nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất  tại Việt Nam 
cũng như châu Á

Ông Lê Quí Đôn - Giám đốc Nhân sự cấp cao của HEINEKEN 
Việt Nam nhận giải thưởng từ HR ASIA - Mr. William Ng - Editor 
in Chief of HR ASIA
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Đã lâu lắm rồi, ngót nghét 13 năm, chúng 
tôi mới gặp lại nhau vì Thắng đi du học 
tại Mỹ rồi làm việc luôn ở đó...” - Chiến 
tâm sự với tôi.

Chiến bảo, ngày còn học ở Trường Lý Thường 
Kiệt - Hà Nội, Thắng có tên là “Tèo” vì trông cậu 
ấy lèo khoèo, ăn mặc giản dị nên chẳng bạn gái nào 
thèm nhòm ngó đến. Lũ bạn trong lớp còn gọi Thắng 
là thằng “mọt sách”, liệu có nên cơm cháo gì không 
mà lúc nào cũng cắm đầu, cắm cổ vào đống sách vở, 
bạn bè rủ đi đâu cũng từ chối khéo. Trà đá không 
biết uống, nước ngọt cũng không hay, thế mà chỉ thích 
uống bia hơi Hà Nội. 

Chiến nhớ lại: Bỗng một ngày đẹp trời, Thắng gọi 
điện thông báo: “Chiến ơi! Mình đang chuẩn bị đi Mỹ 
du học, cậu ra cửa hàng Lan Chín số 1 Tăng Bạt Hổ, 
quận Hai Bà Trưng làm vài vại bia hơi Hà Nội để hàn 
huyên nhé?

Chiến: OK. Tớ ra ngay đây!

Ít phút sau, tới cửa hàng Lan Chín, Chiến hơi ngạc 
nhiên khi bắt gặp Thắng và cô bạn gái cùng lớp tên là 
Hương cười rất tươi bên chiếc bàn nhỏ nhìn ra phía 
đường Tăng Bạt Hổ rất lãng mạn. Trên bàn để sẵn 3 
cốc bia hơi Hà Nội, loại cốc màu xanh, dung tích 0,5 
lít, mấy cái nem chua Thanh Hóa, vài ba cái giò Ước Lễ 
và đĩa lạc luộc. Chiến reo lên: “Bắt được quả tang rồi 
nhé! Ai bảo Thắng “Tèo”, Thắng “mọt sách” nào?...”.

Thắng và Hương hơi bối rối khi thấy Chiến nhìn 
chằm chằm vào hai đứa.

Thắng tiến về phía Chiến rồi vỗ nhẹ vào vai Chiến 
nói: “Cứ ngồi xuống đây, chuyện đâu có đó...”. Rồi 
Thắng bố trí một chiếc ghế ở giữa Hương và Thắng, 
mời Chiến ngồi.

Thắng: Bây giờ thì cậu không còn tỵ nạnh nữa nhé. 
Cả ba cùng cười sảng khoái.

Thắng: Nào! Nâng cốc chúc mừng tình bạn của 
chúng ta.

Chiến: Chúc cậu số “son” nữa chứ!

Thắng: “Son” gì nhỉ? Thắng vờ như không biết.

Chiến: Đi du học Mỹ, có bạn gái... là hai cái “son” 

nguyễn hoàng

Đôi bạN cÙNG sở thíchĐôi bạN cÙNG sở thích

Bia hơi Hà NộiBia hơi Hà Nội
Tôi gặp Thắng và Chiến, đôi bạn cùng học với nhau, cùng chung sở thích uống bia hơi Hà 
Nội, họ cùng tham dự một Hội thảo về Công nghệ 4.0. Có điều, Chiến thì làm việc ở một tập 
đoàn lớn trong nước, còn Thắng được mời về từ Mỹ với tư cách là doanh nghiệp trẻ thành đạt 
trong việc áp dụng công nghệ 4.0.

Bia hơi Hà Nội say đắm lòng người
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nhất còn gì? Cậu “tầm ngẩm, tầm ngầm mà đá chết 
voi” đấy!

Thắng nhìn Hương rồi cả hai đều bẽn lẽn. Bởi vì ở 
lớp, chẳng đứa nào nghĩ Thắng lại “cưa” được Hương - 
cô bạn học giỏi lại xinh nhất nhì lớp.

Thắng: Thôi nào! Còn cậu định học Thủy lợi, Bách 
khoa hay đi du học Singapore?

Chiến: Tớ nghĩ, mình sẽ đi học ở Singapore và làm 
mấy năm, khi tích luỹ được ít vốn kiến thức sẽ trở về 
nước lập công ty ở lĩnh vực thực phẩm. Các cậu thấy 
thế nào? 

Thắng: Cậu định mở nhà máy bia à?

Chiến: Không dám đâu? Bia hơi Hà Nội mình đang 
uống, các cậu tưởng làm dễ lắm sao?

Thắng: Có gì mà không dễ. Mua công nghệ tiên 
tiến, thiết bị hiện đại là làm được thôi. Họ làm được 
mình cũng làm được.

Chiến: Các cậu nhầm to. Khối người đầu tư hàng 
trăm tỷ mà sản phẩm có ai mua đâu, cuối cùng đành 
chịu mất vốn để chuyển sang ngành khác đó thôi. Cậu 
thích uống bia hơi Hà Nội mà lại ít hiểu biết về nó. 
Để tớ nói cho cậu nghe nhé! Bia hơi Hà Nội có xuất 
xứ hơn 100 năm rồi đó, nó có từ thời Pháp thuộc. Từ 
ngày Nhà nước ta tiếp quản đến nay cũng đã gần 50 
năm rồi. Một nhà máy có bề dày truyền thống như thế, 

họ phải tích lũy biết bao kinh nghiệm trong sản xuất; 
Liên tục cải tiến rồi làm tốt công tác tiếp thị nữa mới 
có sản phẩm ngon và được nhiều người thích như thế 
này, trong đó có cậu và mình đấy. Cậu cứ tưởng bở mà 
làm được à?

Thắng cười xòa: Tớ cứ tưởng có tiền là làm được. À 
mà sao ở Hà Nội có nhiều bia hơi mà người ta chỉ thích 
bia hơi Hà Nội thôi nhỉ?

Chiến: Đây mới là bí quyết cậu ơi! Cậu mà biết thì 
người ta mất nghề à?

 Đó là chuyện cũ, còn bây giờ, sau gần 13 năm du 
học và làm việc tại Mỹ, đến nay Thắng đã trưởng thành 
và chững chạc lên rất nhiều. Anh có ý định cùng nhóm 
kỹ sư ở một số nước trên thế giới sẽ đưa công nghệ 4.0 
để giúp Việt Nam ở một số lĩnh vực. 

Chiến kể, Thắng vừa khoe dẫn một vài người bạn 
là kỹ sư ở một số nước đến Nhà hàng Lan Chín, Tăng 
Bạt Hổ uống bia hơi Hà Nội. Các bạn mê lắm và không 
ngờ ở Việt Nam lại có loại bia độc đáo đến thế? Thắng 
cũng hứa sẽ đưa các bạn nước ngoài đi một vòng Hà 
Nội thưởng thức các đặc sản quê hương và ghé qua 
phố Tạ Hiện để uống bia hơi Hà Nội giữa lòng phố cổ 
sẽ tuyệt biết bao.

Chia tay hai bạn trẻ, tôi vô cùng tự hào vì Việt Nam 
có một sản phẩm nước giải khát - bia hơi Hà Nội được 
nhiều người trong nước và thế giới ưa thích đến thế!

Bia hơi Hà Nội là loại thức uống độc đáo của VN
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Những năm đất nước bắt đầu thời kỳ 
đổi mới (lúc đó tôi còn bé), cứ mỗi khi 
chiều về, bố tôi hay đạp xe đi uống 
bia hơi Hà Nội với bạn bè trên phố và 

cho tôi đi cùng. Vì không biết và không được uống bia, 
nên tôi chỉ ngồi mân mê, tí tách đĩa lạc rang và ngồi 
hóng chuyện, đùa vui. Khi tôi đã lớn hơn một chút và 
có thể sai vặt, một lần nhà có đám giỗ, bố mẹ tôi mời 
khá nhiều cô gì chú bác ở quê lên chơi. Sắp đến giờ vào 
cỗ, bận tiếp khách, bố tôi sai cầm một can nhựa trắng 
khoảng 5 lít đi mua bia hơi Hà Nội ở một cửa hàng 
quen ở khu vực Ô Chợ Dừa (Hà Nội). Lúc ấy được cầm 
tiền đi mua bia, cảm thấy mình người lớn lắm! Ngoài 
trời hơi nóng, nên khi đến hàng bia, tôi có cảm giác 
khát và thèm uống bia biết nhường nào. Nhìn những 
cốc bia đang được rót cho khách tại quán ngon lành, 
mát lạnh, bất chợt, tôi mạnh dạn bảo bác chủ quán:

- Nhà cháu hôm nay mua bia đãi khách. Bố cháu 
dặn, bác rót giúp bia ở bom mới cho ngon bác nhé! 
Hay bác rót cho cháu uống thử một cốc được không 
ạ, cháu khát nước quá! Người bán bia nhìn tôi từ đầu 
xuống chân, rồi nhếch mép cười nói: Mày uống mà 
quay cu đơ thì bác không chịu trách nhiệm với bố mày 
đâu nhé? Trẻ con không được uống bia!

- Dạ bác cứ rót cho cháu đi ạ! Vì khát, tôi bạo 
miệng nói đại.

Nghĩ bố tôi là khách quen và nhà gần đây, bác chủ 
quán nói nhỏ với anh nhân viên rồi hất hàm về phía tôi: 

- Bác rót cho lưng cốc nhưng mày liệu chừng mà 
uống đấy, kẻo say con ạ! 

Tôi mừng quá, định uống ngay một mạch cho đỡ 
khát nhưng vì lạnh quá, tôi đành uống chầm chậm lại. 

Bia hơi Hà Nội - đồ uống bình dị nhưng mang nét văn hóa độc đáo của Hà Nội

Bia hơi Hà Nội trong tôi
hà Đăng
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Mấy phút sau, cốc bia vơi đi một phần và tôi cũng 
dừng lại không uống nữa vì thấy người lâng lâng. Bác 
chủ quán nhìn tôi cười và nói: “Bác đã nói rồi, bia là 
dành cho người lớn, các cháu còn tuổi học trò thì uống 
nước ngọt thôi...”.

Đó là lần đầu tiên, khi mới học lớp 10, tôi uống bia 
hơi Hà Nội. Hôm sau, bác chủ quán mách với bố tôi, 
thế là ông mắng tôi một trận ra trò. Mãi đến khi vào 
đại học, tôi mới uống lại bia. 

Nhớ lại, hồi tôi đỗ vào Khoa Báo chí - Đại học Tổng 
hợp, bố tôi vui mừng đi mua bia hơi Hà Nội về để cả 
nhà liên hoan. Bên mâm cơm gia đình với cốc bia hơi 
Hà Nội, tôi cảm nhận được niềm vui trong ánh mắt 
đong đầy yêu thương của các thành viên trong gia đình. 
Mọi người cùng nâng cốc dzô… dzô chúc mừng! Lúc 
đó, tôi chợt nhận ra một điều, dường như, các cuộc hội 
ngộ vui buồn nào, người ta cũng nhớ đến và sử dụng 
bia hơi Hà Nội. Có lẽ, nó là một phần tất yếu của cuộc 
sống và thật ý nghĩa với cuộc sống biết bao. Nhất là khi 
đến các quán bia hơi Hà Nội, bạn có thể thấy được sự 
phấn khích, yêu thích bia hơi đất Hà Thành của dân 
ghiền bia đến nhường nào. Một thứ đồ uống thật bình 
dị nhưng khá độc đáo mà không mấy nơi đâu có được. 

Tuổi thơ và sự trưởng thành của tôi bắt đầu gắn 
liền với hình ảnh về những cốc bia hơi Hà Nội như thế. 
Đã có lúc tôi ao ước, giá mà được làm việc ở Nhà máy 
Bia Hà Nội thì tha hồ mà uống bia hơi và tôi sẽ thêm 
hiểu về bia nhiều hơn, nhất là những giá trị về sức khỏe 
và văn hóa của nó. Những năm tháng mới ra trường, 
vì không muốn bố mẹ bận tâm thêm về cuộc sống của 
mình, tôi tự bươn chải với nhiều nghề mà không mấy 
khi thổ lộ cùng ai. Rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, 
điều ước tưởng chừng như bâng quơ của tôi bỗng chốc 
trở thành hiện thực. Tôi trở thành phóng viên của một 
tờ báo gần gũi với đồ uống vào đúng một ngày của mùa 
Thu trong tiết trời tháng 9 tươi đẹp. 

Lúc này, mái tóc của bố mẹ tôi cũng đã điểm hoa 
râm. Dấu vết thời gian cũng đã hiện trên làn da, đôi 
mắt, bàn tay… Nhưng bố tôi vẫn không quên được bia 
hơi Hà Nội. Cứ mỗi dịp cuối tuần, ông dặn tôi, khi 
đi làm về, con nhớ ghé qua cửa hàng Đại lý bán bia 
hơi Hà Nội nào đó mua mấy cốc bia hơi Hà Nội về 
bố con cùng uống và nó đã trở thành thói quen của 
gia đình tôi. Tôi chợt hiểu rằng, bia hơi Hà Nội đã trở 
thành một nét văn hóa của người và đất Tràng An tự 
thuở nào!

Bia hơi Hà Nội - Sản phẩm yêu thích của người dân Thủ đô và du khách bốn phương
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CÓ NHÀ VăN HÓa Mới do LiCogi 18.3 TRao TặNg
cốc cáNG vUi MừNG

Những ngày mùa Thu 2018, chúng tôi đến với xã Dìn Chin, huyện Mường Khương, tỉnh 
Lào Cai và thật vui khi chứng kiến đời sống của một vùng núi cao nơi biên cương đang ngày 
một đổi thay theo chính sách xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, tại thôn Cốc Cáng của xã 
Dìn Chin, ngày 30/8 vừa qua, bà con thôn bản nơi đây ai nấy đều mừng vui khi có được 
Nhà văn hóa mới do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 (Licogi 18.3) trao tặng.

hưng hà

Đối với các thôn bản của xã Dìn Chìn, 
việc hội họp, sinh hoạt văn hóa của 
vùng núi cao tuy giống như nhiều nơi 
khác nhưng có được Nhà văn hóa thôn 

khang trang, xây dựng thiết kế gọn gàng, vững chắc 
như ở Cốc Cáng thì chưa thôn nào có. Đây là thôn đầu 
tiên có nơi sinh hoạt cộng đồng thuận tiện, sạch đẹp 
được bà con thôn bản hồ hởi đón nhận. Cùng với Nhà 
văn hóa mới, đường làng vào đây cũng đang dần được 
nâng cấp, bê tông hóa. Nhiều nếp nhà mới xây đang 
đua nhau mọc lên, điện lưới quốc gia về tới từng hộ,… 
Điều đó cho thấy, chính sách xây dựng nông thôn mới 
của Đảng và Nhà nước được chính quyền nơi đây đặc 
biệt quan tâm.

Ghi nhận sự ủng hộ, đóng góp từ phía Licogi 18.3 và 
chung vui với bà con thôn Cốc Cáng khi có Nhà văn hóa 
mới, ông Nguyễn Chí Sử - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện 
ủy huyện Mường Khương đã đánh giá cao hoạt động an 
sinh của Licogi 18.3 đối với bà con nhân dân vùng cao, 
nhất là đối với thôn Cốc Cáng. Đây là công trình thật sự 
thiết thực, ý nghĩa, không chỉ góp phần vào quá trình xây 
dựng nông thôn mới hiện nay, nâng cao đời sống văn 
hóa của bà con dân bản mà còn khẳng định các thiết chế 
văn hóa luôn là nòng cốt để tạo nên mọi giá trị. Qua đó, 
ông cũng đề nghị bà con dân bản nơi đây cần tích cực 
sử dụng Nhà văn hóa mới một cách hiệu quả, góp phần 
tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong thôn bản nhằm 
xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn.

Đại diện lãnh đạo huyện Mường Khương, xã Dìn Chin và Licogi 18 3 cắt băng khánh thành Nhà văn hóa mới
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Vui mừng khi Cốc Cáng có Nhà văn hóa mới, chị 
Sài Thị Hương - người dân tộc Nùng của địa phương 
chia sẻ: “Hôm nay, được biết thôn và chính quyền 
xã tổ chức Lễ khánh thành Nhà văn hóa do Công ty 
Licogi 18.3 trao tặng, nên ngay từ sáng sớm chúng tôi 
đã vui mừng cùng con em tụ họp về đây. Trước kia, 
khi chưa có nơi sinh hoạt văn hóa quy củ, chúng tôi 
thường mượn nhà dân, trường học,… để hội họp. Nơi 
sinh hoạt cũng còn đơn sơ, tạm bợ, thiếu thốn bộn 
bề,… Nay có Nhà văn hóa mới, khang trang, sạch sẽ, 
kiên cố, chúng tôi rất vui. Đây sẽ là nơi hội họp thôn 
bản thuận lợi, đúng ý nghĩa và còn là nơi để các bà 
con được thụ hưởng nhiều lợi ích chính đáng khi cần 
thiết…”.

Nhà văn hóa mới này là công trình an sinh xã hội 
hết sức ý nghĩa của Licogi 18.3 kể từ khi Công ty là đơn 
vị đầu tư và xây dựng công trình Thủy điện Mường 
Khương trên địa bàn xã Dìn Chin. Theo Quyết định số 
3383 ngày 10/10/2016 của UBND tỉnh Lào Cai, Licogi 
18.3 đã được chấp thuận và làm chủ đầu tư Dự án Nhà 
máy điện Mường Khương với công suất 8,5 MW. Dự 
kiến, Nhà máy hoàn thành sẽ cung cấp sản lượng điện 
bình quân là 37.940.000 kWh/năm. Đồng thời, góp phần 
cho đời sống, diện mạo của nông thôn mới vùng núi 
cao nơi đây ngày một khởi sắc.

Ông Lưu Tuấn Khanh - Giám đốc Licogi 18.3 cho 
biết: “Licogi 18.3 là đơn vị xây dựng và vận hành Nhà 
máy Thủy điện Mường Khương sau này. Chúng tôi 

xác định rõ, Công ty là một phần trong cộng đồng 
tại địa phương. Bởi vậy, việc trao tặng Nhà văn hóa 
tuy với giá trị còn khiêm tốn nhưng đã góp phần tạo 
nên quan hệ mật thiết với dân bản nơi đây. Qua đó, 
chúng tôi mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của 
các cấp chính quyền, sự ủng hộ của bà con thôn bản 
hơn nữa để mối quan hệ giữa Công ty và bà con ngày 
càng gắn bó lâu dài. Đây cũng là cơ sở góp phần giúp 
Dự án Nhà máy sẽ được hoàn thành đúng tiến độ đã 
được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt. Đặc biệt, khi 
Nhà máy đi vào hoạt động, sẽ tạo thêm nguồn năng 
lượng, cung cấp cho lưới điện quốc gia, đóng góp vào 
ngân sách Nhà nước, tạo thêm công ăn việc làm cho 
nhiều lao động địa phương, đồng thời mang lại lợi ích 
cho doanh nghiệp…”

Ban Lãnh đạo Licogi 18.3 chụp ảnh lưu niệm tại Nhà văn hóa với các cháu học sinh địa phương

Bà con thôn Cốc Cáng vui mừng tụ họp tại khuôn viên Nhà 
văn hóa mới từ sáng sớm trước khi vào buổi Lễ
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BướC ĐộT pHá Mới TRoNg pHáT TRiểN 
CÔNg NgHệ Cao Tại BìNH ĐịNH

công viên sáng tạo Phần mềm:

từ ước mơ làm gì đó… cHo quê 
HươNg

“Khởi nguồn cho mối hợp tác giữa TMA và Bình 
Định là tình cảm, muốn làm điều gì đó cho quê hương, 
nhưng mức đầu tư cho dự án quá lớn, nên quyết định 
đầu tư cũng phải dựa vào tính khả thi. Thêm một yếu 
tố cũng rất quan trọng nữa là cái tâm của những người 
đứng đầu tỉnh khích lệ chúng tôi mạnh dạn triển khai 
dự án Công viên Sáng tạo tại đây”. Tiến sĩ Nguyễn Hữu 
Lệ -  Chủ tịch HĐQT TMA Solutions cho biết.

Nặng lòng với quê hương, vợ chồng Giáo sư Vật lý 
Trần Thanh Vân và Lê Kim Ngọc (Việt kiều Pháp), đã 
chọn Thung lũng Quy Hòa - vùng đất nguyên sơ bao 
bọc bởi núi và biển, tọa lạc tại phía Nam của thành phố 
Quy Nhơn để đầu tư xây dựng Trung tâm Khoa học 
Quốc tế và Giáo dục liên ngành - ICISE Quy Nhơn. 
Trung tâm đi vào hoạt động từ tháng 8/2013, đến nay 
đã đón tiếp hơn 3.500 nhà khoa học đến từ 35 quốc 
gia trên thế giới; trong đó có 12 giáo sư từng nhận giải 
Nobel, 02 giáo sư nhận giải toán học Fields. Mỗi năm, 

Ngày 28/8, tại Thung lũng sáng tạo Quy Hòa, phường Ghềnh Ráng, 
TP Quy Nhơn - Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh 
Bình Định thuộc Công ty TMA Solutions - TP Hồ Chí Minh đã khởi 
công xây dựng dự án Công viên Sáng tạo TMA (TMA Innovation 
Park). Sự liên hợp một cách kỳ diệu giữa Trung tâm Khoa học Quốc 
tế và Giáo dục liên ngành – ICISE Quy Nhơn đang hoàn thiện trong 
cùng khu vực đã góp phần tạo bước đột phá mới phát triển công nghệ 
cao tại Bình Định, định hướng biến Thung lũng sáng tạo Quy Hòa 
trở thành một khu đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam.

Văn Thuận

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại biểu và chủ đầu tư dự án thực hiện nghi lễ khởi công xây dựng dự án Công viên sáng tạo TMA.

Tiến sĩ nguyễn hữu Lệ
Chủ tịch HđQT TMa Solutions
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ICISE tổ chức hàng loạt các hội nghị, hội thảo khoa 
học, tạo điều kiện cho nhiều nhà khoa học Việt Nam 
và thế giới đến học tập, nghiên cứu.

Ước mơ cháy bỏng: “làm gì đó cho quê hương”  
được trở thành hiện thực và thăng hoa mạnh mẽ khi hai 
gia đình tiếp cận với các lãnh đạo tỉnh Bình Định, mở ra 
cho chúng tôi thấy rõ cơ hội phát triển mang tính đột 
phá và gây dựng “hình ảnh” cho Đô thị khoa học và 
giáo dục Quy Hòa. Tại đây, ngoài khoa học cơ bản và 
giáo dục, điều quan trọng nữa là phải xây dựng ngành 
công nghệ thông tin phục vụ cuộc cách mạng 4.0 đang 
phát triển rất nhanh tại Việt Nam, internet vạn vật, 
khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo…

đếN tư tưởNg lớN gặp NHau Và 
tHăNg Hoa

Công viên Sáng tạo TMA là một công viên sáng tạo 
phần mềm, được xây dựng trên diện tích 15,7 ha trong 
khu vực Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn. Nằm dọc trục 
Đại lộ khoa học, đi vào Trung tâm Khoa học Quốc tế 
và Giáo dục liên ngành - ICISE Quy Nhơn.

Thành phố Quy Nhơn trở thành một “điểm đến” 
thu hút để phát triển các công nghệ phục vụ cách mạng 
công nghệ 4.0 không phải là mơ tưởng. TMA đã sẵn 
sàng đầu tư vào công viên sáng tạo khoảng 8 triệu USD, 
với mong muốn lớn nhất là tạo ra sự phát triển của 
ngành công nghệ phần mềm ở đây.

Công viên được đầu tư xây dựng các công trình 
chính như: Trung tâm sản xuất và xuất khẩu phần 
mềm; Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng; Trung tâm 
khoa học dữ liệu; Trung tâm trí tuệ nhân tạo; Trung 
tâm ứng dụng internet vạn vật… Dự án được chia thành 
2 giai đoạn đầu tư, công viên sẽ đi vào hoạt động sau 3 
năm xây dựng. Theo kế hoạch, sau 15 năm hoạt động, 
công viên sẽ thu hút khoảng 3.000 nhân lực lao động tri 
thức, chất lượng cao.

Dự án Công viên Sáng tạo TMA được chia làm 
2 giai đoạn, dự kiến đi vào hoạt động sau 3 năm xây 
dựng. Tổng vốn đầu tư khoản 8 triệu USD; sau 15 năm, 
công viên sẽ có khoảng 3.000 lao động tri thức, chất 
lượng cao”.

TMA là công ty phần mềm đầu tiên đầu tư vào 
thung lũng Quy Hòa, nơi đang được định hướng trở 
thành một đô thị khoa học đầu tiên của Việt Nam.

Riêng đối với Trung tâm Khoa học Quốc tế và Giáo 
dục liên ngành - ICISE Quy Nhơn  sau 10 năm xây 
dựng và đi vào hoạt động, ICISE đang tiếp tục hoàn 
thiện Tổ hợp Không gian khoa học với các công trình 
Mô hình vũ trụ, Đài quan sát thiên văn phổ thông, Nhà 
khám phá khoa học… hướng tới tạo nên thung lung 
khoa học Quy Hòa.

Phát biểu tại lễ khởi công Công viên sáng tạo TMA, 
Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 
cho rằng: “Sau khi đi vào hoạt động, Công viên Sáng 
tạo TMA sẽ góp phần quan trọng cung cấp các giải 
pháp công nghệ phục vụ phát triển, sản xuất, đào tạo 
nguồn nhân lực và giải quyết việc làm cho lao động 
chuyên ngành công nghệ thông tin và toán học. Dự án 
sẽ thu hút các chuyên gia giỏi, nhà khoa học trong và 
ngoài nước về làm việc tại Quy Nhơn”.

HIệN tHực được NâNg tầm Và tỏa 
sáNg

Xây dựng một nền tảng cho phát triển khoa học đã 
khó, tạo sức hút cho đầu tư khoa học càng khó hơn. Từ 
chỗ ít người biết đến Quy Nhơn, nhưng với sự chung 
tay góp sức của vợ chồng GS Trần Thanh Vân, vợ 
chồng Tiến sĩ Nguyễn Hữu Lệ đã bắc thêm nhiều nhịp 
cầu nối, trở thành linh hồn cho cho sự hình thành của 
Thung lũng sáng tạo Quy Nhơn độc đáo như hiện nay.

Đây là một dự án điển hình, dự án mẫu để mở đường 
cho tỉnh thu hút các nhà đầu tư về KH&CN, tạo cú 
huých, bước đột phá mới để phát triển công nghệ cao tại 
Bình Định, với mục tiêu đưa TP Quy Nhơn - Bình Định 
trở thành một trung tâm sản xuất và xuất khẩu phần 
mềm hàng đầu khu vực miền Trung - Tây Nguyên
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Thung lũng Quy Hòa - nơi hiện diện của Trung tâm quốc tế 
khoa học và giáo dục liên ngành

TS Nguyễn Hữu Lệ sang Úc du học và tốt nghiệp đại học ngành điện 
năm 1962, đến năm 1977 ông chuyển sang nghiên cứu ngành công 
nghệ thông tin và nhận học vị tiến sĩ chuyên ngành viễn thông tại 
trường Đại học Adelaide (Úc), năm 1978 làm việc tại Công ty Viễn 
thông Nortel (Canada), một công ty viễn thông hàng đầu thế giới ở vị 
trí chuyên viên kỹ thuật. 15 năm sau, ông trở thành Phó Chủ tịch Tiếp 
thị Toàn cầu của Nortel. Năm 2000, ông giữ cương vị Tổng Giám 
đốc Công ty Paragon Solutions châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách 
Paragon Solutions Việt Nam (PSV) và Paragon Solutions Ấn Độ.

Năm 2001, ông về làm việc cho Công ty Tường Minh (TMA), một 
công ty tư nhân chuyên về gia công phần mềm cung cấp cho nhiều 
công ty viễn thông hàng đầu trên thế giới. Trước đó ông từng giúp 
TMA xây dựng mô hình công ty, cố vấn tiếp thị và phát triển cơ sở 
kinh doanh. Hiện nay, TMA công ty phần mềm hàng đầu tại Việt 
Nam với 6 văn phòng ở Việt Nam và 4 chi nhánh nước ngoài  đó là 
Canada, Mỹ, Úc, Nhật Bản với  1800 kỹ sư đang làm việc.
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BộT ÓC CHÓ LigaRo 

Trên thị trường hiện nay, nhất là ở những thành phố lớn, nhiều sản phẩm thuộc nhóm hàng 
thực phẩm, đồ uống có nguồn gốc xuất xứ từ Hàn Quốc được người tiêu dùng đánh giá cao 
nhờ chất lượng tốt, thương hiệu uy tín. Bột óc chó LIGARO là một trong những sản phẩm 
như thế. Đây là một trong những thức uống dinh dưỡng đang được người tiêu dùng yêu 
thích, ưa chuộng bởi đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng nhập khẩu, an toàn. Không những thế, 
sản phẩm còn có hương vị thơm ngon, bổ dưỡng, giá cả cạnh tranh và được dịch vụ, thuận 
tiện, chu đáo.

ThAnh Thảo

thức UốNG diNh dƯỡNG 
hẤp dẫN cho Mọi Nhà

dưỡNg cHất “VàNg” từ Hạt óc cHó
Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nhờ mang đến 

nhiều công dụng tốt cho cơ thể và nhất là những lợi ích 
tuyệt vời cho trí não nên hạt óc chó ngày càng được 
ưa chuộng và được ưu ái mệnh danh là “Vua của các 
loại hạt”. Tuy hạt óc chó không phải là thực phẩm 
duy nhất mang lại công dụng tốt cho trí não nhưng với 
nguồn Omega-3 và Omega-6 dồi dào, loại hạt này và 
các chế phẩm như trà/sữa bột óc chó, sữa đậu nành 
hạt óc chó luôn được xem là lựa chọn đầu tiên cho sức 
khỏe não bộ.

Theo Tổ chức Nghiên cứu về tim mạch (Australia), 
hàm lượng Omega-3 trong hạt óc chó là cao nhất trong 
các loại hạt, cao gấp 10 lần hạt hồ đào và gấp nhiều 
lần các loại hạt ngũ cốc,… Đây là loại axit béo cần thiết 
để tổng hợp DHA - dưỡng chất quan trọng ảnh hưởng 
đến khả năng ghi nhớ và ngôn ngữ của con người. Theo 
nhiều nghiên cứu khoa học, DHA còn là hoạt chất 
chiếm đến 50-60% cấu tạo võng mạc và hỗ trợ quá 
trình phát triển thị giác. Ngoài Omega-3, hạt óc chó 
còn “dự trữ” một lượng lớn Omega-6 giúp tăng khả 
năng tập trung và giảm các triệu chứng đau dây thần 
kinh. Không chỉ trẻ con hay người lớn tuổi mới cần 
phải bổ sung dinh dưỡng cho trí não, mà não bộ người 
trẻ cũng có thể “tê liệt” do áp lực căng thẳng. Vì vậy, 
dù bạn đang ở lứa tuổi nào cũng đừng quên bổ sung 
óc chó nguyên hạt, bột sữa hạt óc chó hay bột sữa đậu 

nành hạt óc chó thơm ngon vào thực đơn mỗi ngày để 
chăm sóc sức khỏe trí não. 

Không chỉ tốt cho trí não, hạt óc chó còn là loại 
“siêu thực phẩm” cho cơ thể vì chứa những dưỡng chất 
cần thiết cho mọi hoạt động và còn mang đến những 
công dụng làm đẹp không ngờ!

Năng lượng: Hạt óc chó là một trong những loại 
hạt giàu năng lượng nhất, xếp trên cả hạnh nhân, hạt dẻ 
hay hạt điều. Trong 100g hạt óc chó chứa đến 654kcal, 
tương đương gần 33% nhu cầu năng lượng hằng ngày 
của cơ thể, trong khi lượng calories của ba loại hạt 

Bột óc chó Ligaro Hàn Quốc
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trên đều ở chỉ ở mức dưới 30% (Theo USDA Nutrient 
Database - Hoa Kỳ).

Protein: Đây là dưỡng chất quan trọng cho mọi 
hoạt động của cơ thể vì vừa tham gia vào quá trình 
tuần hoàn máu, chuyển hóa chất dinh dưỡng lại giúp 
tái tạo và củng cố sức mạnh cơ bắp… Đại học California 
(Mỹ) đã chứng minh protein còn có thêm khả năng 
nâng cao sức khỏe hệ miễn dịch, từ đó giúp cơ thể 
phòng bệnh tốt hơn.

Chất chống oxy hóa: Theo công bố của Thư viện 
Quốc gia Mỹ về Công nghệ Sinh học, quả óc chó chứa 
làm lượng chất chống oxy hóa cao nhất trong tất cả các 
loại hạt. Thú vị hơn, hoạt chất này trong quả óc chó có 
khả năng cao gấp 15 lần vitamin E, ngừa lão hóa và mang 
lại vẻ tươi trẻ, rạng ngời đáng ngưỡng mộ cho làn da!

Vitamin và khoáng chất: Đại học California (Mỹ) 
cũng đã ca ngợi ích lợi của Hạt óc chó như giàu canxi, 
magie, sắt, kẽm… vốn là những dưỡng chất không thể 
thiếu cho hệ xương răng chắc khỏe. Thêm vào đó, quả 
óc chó còn là nguồn cung cấp vitamin nhóm B “đa 
năng” vì vừa giúp ngon miệng, gia tăng hệ miễn dịch 
lại còn “chăm sóc” da và tóc như một vị “chuyên gia”. 

bột óc cHó lIgaro -  sảN pHẩm uy 
tíN, cHất lượNg của mIWamI co., ltd

Vì mang đến những dưỡng chất cần thiết cho cả 
cơ thể và trí não, nên hạt óc chó dần được xem là 
nguồn dinh dưỡng bổ sung cần thiết hằng ngày. Tuy 
nhiên, mỗi ngày đều ăn hạt óc chó thì cũng rất dễ 
ngán. Vậy nên, nếu bạn muốn tự làm mới thực đơn 
hằng ngày của mình thì hãy thử ngay một lựa chọn 
dinh dưỡng cực kỳ mới, đó là thức uống Bột óc chó 
LIGARO. Sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm từ 
ngũ cốc do MIWAMI Co., Ltd (Địa chỉ: 82 Simyo-gil, 
thành phố Namwon, Hàn Quốc) sản xuất phù hợp 
quy định an toàn thực phẩm quốc gia.

Nếu bạn đã từng thưởng thức thức uống Bột óc chó 
LIGARO, bạn sẽ cảm nhận được trọn vị thơm ngon của 
nó. Sản phẩm mang đến cho cả gia đình đầy đủ những 
lợi ích sức khỏe tuyệt vời nhất từ hạt óc chó, nhất là khả 
năng “thần kỳ” trong chăm sóc sức khoẻ trí não. Đây là 
lựa chọn dinh dưỡng bổ sung thích hợp cho cơ thể dẻo 
dai, khỏe khoắn, giúp não bộ linh hoạt để bạn luôn sẵn 
sàng cho mỗi ngày đều vui vẻ và năng động.

Chị Hà Anh ở quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết: 
“Gia đình tôi có 2 cháu nhỏ 5 tuổi và 8 tuổi. Cả hai 
cháu đều rất thích uống Bột óc chó LIGARO mà tôi 
sử dụng làm thực đơn dinh dưỡng xen kẽ hàng ngày 

cho cả gia đình. Có thể nói, Bột óc chó LIGARO khá 
thơm ngon, hấp dẫn. Đặc biệt, cháu nhỏ nhà tôi thích 
sữa này lắm, bởi hương vị dễ uống và giúp cháu luôn 
tràn đầy năng lượng khi sử dụng…”. Còn anh Quang 
Tuấn ở quận Long Biên (Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đã từng 
đi lao động xuất khẩu ở Hàn Quốc và rất thích các sản 
phẩm đồ uống ở xứ sở Kim chi này, nhất là Bột óc chó 
LIGARO của MIWAMI Co., Ltd sản xuất - một thương 
hiệu uy tín xứ Hàn. Sản phẩm không những đảm bảo 
chất lượng cao mà còn có lợi cho sức khỏe. Vì thế, thời 
gian qua, tôi thường đặt mua 1 thùng về biếu bố mẹ ở 
quê. Mẹ tôi bảo uống rất thơm..., vị ngon nữa. Cụ thích 
loại này hơn các loại sữa cho người lớn tuổi khác. Bởi 
thế, tôi từng đùa vui, không biết sản phẩm này có thể 
thay thế cho sữa dành cho người già không nhỉ? Cứ 2 
tuần là tôi phải đặt thêm về cho các cụ rồi. Ở nhà ai 
cũng thích, chỉ có mình là tốn kém…”.

Hiện nay, Bột óc chó LIGARO của MIWAMI Co., Ltd 
đang được phân phối, phục vụ rộng rãi tại thị trường Việt 
Nam. Người tiêu dùng có thể lựa chọn, đặt mua sản phẩm 
qua nhà phân phối uy tín, với dịch vụ nhanh gọn, chu đáo:

Bột óc chó LIGARO của MIWAMI Co., Ltd sản xuất

Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn 
Địa chỉ: Số nhà 186, tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long 
Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. 
ĐT: 0243 875 2377  *  Email: thuyson20121973@gmail.com
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Sau những tháng ngày khởi công xây dựng, 
đến ngày 21/4/2018, Tổ hợp khách sạn, 
Condotel 5 sao quốc tế Wyndham Soleil 
Danang do  PPC An Thịnh Đà Nẵng (PP-

CAT) làm Chủ đầu tư đã khai trương lễ cất nóc tòa nhà 
thứ nhất trong tổ hợp 4 tòa nhà cao nhất miền Trung 
Việt Nam và giới thiệu căn hộ mẫu của dự án, buổi Lễ 
diễn ra tại Đà Nẵng, có sự góp mặt của gần 2000 khách 
đến tham dự.

Với tổng diện tích 2,2 ha, gồm 4 toà tháp cao 50 - 
57 tầng, Wyndham Soleil Đà Nẵng là tổ hợp cao tầng 
nổi bật tại Đà Nẵng cũng như dọc dải miền Trung. Tọa 
lạc ở vị trí đắc địa, Soleil có 4 mặt tiền là giao lộ Phạm 
Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh và Morrison. 
Trước mặt dự án là công viên Biển Đông rộng lớn, 
rất có ý nghĩa về mặt phong thủy cho một tòa nhà, 
bởi phía trước là Minh Đường, mà Minh Đường cần 
có nước để tụ thủy, ắt sinh tài lộc. Đồng thời, cũng là 
nơi diễn ra những sự kiện quan trọng trong đời sống 
thường nhật của thành phố Đà Nẵng.

Dự án luôn là niềm tự hào của miền Trung và điểm 
nhấn nổi bật quan trọng của thành phố Đà Nẵng, đã 
mang đến luồng sinh khí mới, sắc thái mới cho thị 
trường bất động sản nghỉ dưỡng khi tổ hợp Condotel 
được triển khai bởi các đối tác hàng đầu thế giới: Tập 

đoàn Aedas (Anh Quốc) thiết kế; Artelia (Pháp) quản 
lý xây dựng và nội thất cung cấp bởi các đối tác như 
Kaidewei, Kholer… PPC An Thịnh Đà Nẵng cũng đã 
chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác về quản lý và 
vận hành Condotel bởi Wyndham Hotel Group - một 
tập đoàn khách sạn hàng đầu của Mỹ. Tập đoàn này 
hiện sở hữu hơn 8.000 khách sạn với hơn 678.000 phòng 
tại 73 quốc gia với 15 nhãn hiệu khác nhau như: Dolce 
Hotel and Resort, Baymont Inn & Suite, Wyndham 

Doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến

Sau khi đầu tư thành công ở các khu công nghiệp Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Nam, ông có 
thể yên tâm nghỉ ngơi, vui thú điền viên với cuộc sống an nhàn, song với phẩm chất là người 
lính được tôi luyện trong những năm tháng đất nước có chiến tranh, doanh nhân Nguyễn 
Kháng Chiến vẫn không chọn cho mình chốn bình an đó, mà lại tiếp tục bắt tay vào trận 
mới, đầu tư dự án khu tổ hợp Ánh Dương Soleil Đà Nẵng với số vốn trên 10 ngàn tỉ đồng, 
quy mô diện tích 21.800 m2, mật độ xây dựng 55%, còn lại là dành cho cây xanh, giao thông, 
khu văn hóa thể thao. Đây là một dự án tầm cỡ quốc tế tốt nhất Việt Nam, với trên 1.000 
căn hộ của 3 tòa nhà hiện đại hướng ra biển Đông. 

Xuân Trường

coN NGƯời hội tụ của 
tÂM, tài, tíN

Ông Nguyễn Kháng Chiến cùng mọi người trong lễ thả đèn 
hoa đăng tại Quảng Trị
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Đồng hành cùng doanh nghiệp

Legend… Wyndham Soleil Danang cũng được định hình 
hoạt động như một khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế 
với các dịch vụ tiện nghi nhất.

Với 75% căn hộ tại Wyndham Soleil Đà Nẵng có 
ban công và tầm nhìn hướng ra biển, các căn hộ được 
thiết kế với nhiều loại diện tích khác nhau từ studio, căn 
hộ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ và penthouse thông 
tầng. Bên cạnh đó, đây còn là công trình sở hữu 4 bể 
bơi vô cực tại tầng cao nhất của các toà tháp, mang 
đến một phong cách hưởng thụ thượng lưu như đang 
tận hưởng tiện ích này tại các Condotel nổi tiếng trên 
thế giới.

Doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến, con người của 
tâm sáng, lòng nhân hậu và ý chí mạnh mẽ, quyết tâm 
vượt khó vươn lên khẳng định mình. Sinh ra từ miền 
quê tại Nghệ An, nơi có truyền thống yêu nước, một 
vùng địa linh nhân kiệt đã sản sinh ra bao nhân tài kiệt 
xuất cho non sông đất nước, được thừa hưởng tính khí, 
tố chất thông minh và bản lĩnh kiên cường của người 
cha là vị tướng lĩnh trong quân đội, với tư duy độc lập, 
nhạy bén và trí tuệ thiên bẩm, ông đã dành hết tâm sức 
cho phát triển công ty, dẫn dắt doanh nghiệp đi hết từ 
thành công này đến thành công khác. 

Sau khi thành công trong hoạt động thương trường, 
ông đã không quên những người đồng đội, đồng chí 
của mình trong chiến tranh bằng nhiều việc làm nghĩa 
tình và tri ân với xã hội. Năm 2017, ông đã dành gần 
1 tỷ đồng để thực hiện chương trình “Xuân vùng cao 
2017”. Tổ chức đoàn từ thiện đi trao quà đến tận tay 
người dân ở 3 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên. 
Gần đây nhất là phong trào hưởng ứng ngày thương 
binh liệt sĩ 27/7/2018, Công ty ông đã thực hiện chương 
trình “Đại lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ”. Đoàn 
đã thực hiện hành trình trong 4 ngày từ 24/7 - 27/7, tới 
các địa danh: Dâng hương tại Hang 8 cô - Quảng Bình 
(nơi có 8 nữ thanh niên xung phong đã hy sinh ở đó); 
Dâng hương và thả đèn hoa đăng tại thành cổ Quảng 
Trị (tri ân các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh bảo vệ thành 
Quảng Trị); Dâng hương tại Nghĩa trang Trường Sơn; 
Viếng mộ đại tướng Võ Nguyên Giáp; Dâng hương tại 
Ngã ba Đồng Lộc và tham dự “Đại lễ tri ân các Anh 
hùng liệt sĩ”. 

Không quản thời gian, tiền bạc và công sức, ông đã 
dành nhiều tâm nguyện và nghĩa tình cho những người 
đã ngã xuống vì Tổ quốc. Cũng trong tháng 6/2018 này, 
ông đã tham dự lễ cắt băng khánh thành Nhà truyền 
thống Lữ đoàn xe tăng 202 (đơn vị ông đã công tác thời 
trai trẻ ở đó), với số tiền xây dựng Nhà truyền thống 

lên đến 4 tỉ đồng do doanh nghiệp ông tài trợ. 

Doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến, con người hội 
tụ của tâm, tài, tín đã hết lòng vì tình thương yêu giai 
cấp, đồng đội và nhân dân. Ngoài việc quan tâm đến 
đội ngũ cán bộ công nhân viên trong Công ty về đời 
sống, việc làm và các chế độ, ông còn dành nhiều thời 
gian cho các phong trào nhân đạo, từ thiện, ông coi đó 
là một việc làm thường nhật và thường xuyên. Năm 
nào Công ty cũng dành một khoản tài chính để làm từ 
thiện nhưng không hề có ý đánh bóng thương hiệu hay 
quảng bá cho tên tuổi của mình. Ông cứ lặng lẽ, âm 
thầm không quản gian nan, vất vả, lúc nào cũng thấy 
ông bộn bề trăm công, ngàn việc, song nụ cười nhân 
hậu luôn thường trực trên môi. Ông là con người của 
công việc, bản lĩnh vững vàng trong gian khó, quyết 
đoán nhưng chú ý lắng nghe và cầu thị. Chính những 
phẩm chất quý báu đó đã giúp ông có bên mình đội 
ngũ những chuyên gia giỏi, giàu kinh nghiệm, luôn tâm 
huyết với công việc, đã cùng ông đưa công ty liên tiếp 
thành công trong các mục tiêu và định hướng hoạt 
động của mình. 

Là người đã nhiều năm trong nghề làm báo, trải 
nghiệm biết bao vùng đất, con người, tiếp xúc với nhiều 
doanh nhân, mỗi người một vẻ, một sắc thái riêng biệt, 
song với doanh nhân Nguyễn Kháng Chiến, tôi thực sự 
khâm phục và cảm mến về phong cách, lề lối làm việc 
cũng như phẩm chất đáng quý của người lính trong 
ông, đó là sự chân tình, thẳng thắn và chu đáo. Thay 
cho lời kết, chúng tôi cầu mong cho ông luôn dồi dào 
sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công, cống hiến thật 
nhiều cho xã hội, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh 
tế cho đất nước, quê hương

Ông Nguyễn Kháng Chiến cùng các thành viên trong đoàn 
tại lễ dâng hương nghĩa trang Trường Sơn.
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Viên ngọc xanh ở ven trời Tây Bắc
thàNh phố Lai chÂU: 

Qua nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành 
phố, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn 
song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao 

của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ 
của các sở, ban, ngành tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 
hành quyết liệt của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự 
đoàn kết, nỗ lực của cán bộ, đảng viên, nhân dân các 
dân tộc thành phố, Đảng bộ Thành phố đã đạt được 
kết quả khá toàn diện trên các mặt. Cơ sở hạ tầng các 
lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, sản xuất nông 
nghiệp hàng hóa, đô thị được quan tâm đầu tư, phát 
triển, các chỉ tiêu trên lĩnh vực kinh tế đạt khá, thu 
ngân sách tăng cao so với mục tiêu nghị quyết. Công 
tác quản lý nhà nước về đô thị, đất đai, tài nguyên và 
môi trường được quan tâm và chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh 
vực văn hóa, giáo dục và đào tạo tiếp tục có bước phát 
triển, 7/7 xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế, 22/23 
trường đạt chuẩn quốc gia (6 trường đạt chuẩn quốc gia 
mức độ II). Hoạt động thông tin, văn hóa, văn nghệ, thể 
dục thể thao tiếp tục được đổi mới về nội dung, hình 
thức, việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị được 
quan tâm triển khai thực hiện. Chất lượng hoạt động 
của HĐND và công tác lãnh đạo, điều hành của UBND 

các cấp có nhiều đổi mới. Tình hình an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, công tác quốc 
phòng được tăng cường. Công tác tuyên truyền, quán 
triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng các 
cấp, công tác tổ chức bộ máy và cán bộ, công tác kiểm 
tra, giám sát, công tác dân vận được quan tâm lãnh 
đạo, chỉ đạo, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và 
sức chiến đấu của Đảng bộ. Hoạt động của Mặt trận Tổ 
quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từng bước đổi 
mới nội dung, phương thức, bám sát nhiệm vụ chính trị 
của thành phố, hướng mạnh về cơ sở để tuyên truyền, 
vận động, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đến 
nay, 4/9 chỉ tiêu đã đạt và vượt so với mục tiêu nghị 
quyết đại hội đề ra, 5/9 mục tiêu đạt trên 80% trở lên.

Định hướng trong thời gian tới, lãnh đạo chính 
quyền thành phố xác định bám sát các nghị quyết, 
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 
XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ 
XIII, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ III và các nghị 
quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, đảm bảo quốc 
phòng - an ninh, củng cố hệ thống chính trị. 

Tập trung thu hút nguồn lực đầu tư, nâng cấp hệ 
thống kết cấu hạ tầng thương mại, phối hợp tổ chức tốt 

Ông Vương Văn Thắng
Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, 

Bí thư Thành ủy Lai Châu

Với vị trí là trung tâm hành chính, kinh tế, chính trị, văn hóa của 
tỉnh, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư đồng bộ, tốc độ đô 
thị hóa nhanh, nằm trong vùng quy hoạch kinh tế động lực của tỉnh, 
thành phố Lai Châu có điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, nhất 
là các lĩnh vực về thương mại, dịch vụ, du lịch. Những năm gần đây, 
Thành phố đang thúc đẩy phát triển mỗi xã phường một sản phẩm 
tiêu biểu, với mong muốn đưa thành phố trở thành một điểm nhấn 
quan trọng, có sức hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút mọi nguồn lực, góp 
phần đẩy mạnh tăng trưởng và phát triển KT-XH của tỉnh trong 
thời kỳ CNH-HĐH và hội nhập.

Lê Xuân
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ĐịA Phương

công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, khuyến 
khích và tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham 
gia hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng thương 
hiệu sản phẩm, mở rộng thị trường xuất khẩu các hàng 
hóa có thế mạnh. Tăng cường công tác quản lý thị 
trường, kiểm tra chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém 
chất lượng, bình ổn giá cả thị trường tiếp tục thực hiện 
chuyển đổi mô hình quản lý chợ, nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các chợ. Mở rộng, nâng cao 
chất lượng các ngành dịch vụ, chú trọng phát triển các 
loại hình dịch vụ hỗ trợ, phục vụ phát triển các ngành 
như vận tải, viễn thông, tài chính - tín dụng… Tiếp tục 
thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam 
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư phát 
triển hạ tầng du lịch, tạo điểm nhấn nổi bật để thu hút 
khách du lịch, đẩy nhanh xây dựng khu lâm viên thành 
phố, xây dựng điểm du lịch bản văn hóa mang bản sắc 
dân tộc, khai thác có hiệu quả các điểm du lịch. Xây 
dựng, kết nối các tua, tuyến du lịch, chú trọng phát 
triển các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái 
kết hợp với nghỉ dưỡng. Từng bước đưa du lịch trở 
thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của thành phố.

Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tham 
mưu cho tỉnh đầu tư phát triển cụm công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp theo quy hoạch, đẩy mạnh công tác 
xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các 
nhà đầu tư tham gia phát triển sản xuất công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp. Áp dụng các chính sách ưu đãi 
đầu tư của tỉnh, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, 
tiểu thủ công nghiệp, chú trọng phát triển các sản 
phẩm mũi nhọn phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, kêu 
gọi, thu hút đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mắc ca; 
xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung gắn với 
bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác quản lý, khai 
thác có hiệu quả điện, nước đảm bảo nhu cầu sản xuất 
và phục vụ đời sống của nhân dân. 

Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ban 

chấp hành Đảng bộ thành phố về việc lãnh đạo phát 
triển vùng chè chất lượng cao, phát triển sản xuất 
nông nghiệp hàng hóa. Thực hiện có hiệu quả các 
chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp của tỉnh 
nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo 
hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa, nông nghiệp 
công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật để tăng năng suất, sản lượng, giá trị trên 
đơn vị diện tích.

Phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, chăn 
nuôi bán công nghiệp tập trung, thu hút xây dựng khu 
giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, đảm bảo VSATTP, 
kiểm soát dịch bệnh, gắn với bảo vệ môi trường. Mở 
rộng diện tích nuôi trồng thủy sản, đưa các giống có 
năng suất, chất lượng cao vào nuôi thả, kiểm soát chặt 
chẽ tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản.

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng hiện có, 
thực hiện có hiệu quả dự án khoanh nuôi, bảo vệ tái 
sinh rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng, trồng 
các loại cây phù hợp để phát triển trồng rừng kinh 
tế, rừng cảnh quan, thực hiện các mô hình nông, lâm 
kết hợp, nhằm tạo việc làm và nâng cao vai trò, trách 
nhiệm của chủ rừng trong công tác bảo vệ và phát triển 
rừng. Nâng độ che phủ rừng đến năm 2020 đạt 28%. 

Thành phố Lai Châu tọa lạc và hội tụ đầy đủ những 
diện mạo và sắc thái của sáng, xanh, sạch, đẹp ở ven 
trời Tây Bắc, nơi biên cương thiêng liêng, phên giậu 
của quốc gia, có vị trí chiến lược trọng yếu vô cùng, 
đã và đang được các cấp ủy đảng và chính quyền cùng 
mọi tầng lớp nhân dân thành phố đoàn kết, chung tay 
ra sức xây dựng, gìn giữ và phát triển ngày càng khang 
trang, mỹ lệ, có sức hấp dẫn, lôi cuốn mọi du khách 
và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Tin tưởng rằng, 
với phong cách lãnh đạo quyết liệt nhưng cầu thị, lắng 
nghe, sáng tạo năng động mà gần dân, hiểu dân của 
lãnh đạo Thành phố, chắc chắn thành phố Lai Châu sẽ 
ngày càng thăng hoa và tỏa sáng - xứng đáng với tên gọi 
viên ngọc xanh ven trời Tây Bắc

Trung tâm hành chính thành phố Lai ChâuTrung tâm hành chính thành phố Lai Châu
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ĐiểM NhẤN Đô thị hóa 
thị xã aN NhơN 

Dự án khu đô thị tân An riversiDe 

Tính từ ngày 28/11/2011 đến nay, huyện đồng bằng An Nhơn được Chính phủ nâng tầm lên 
Thị xã được gần 7 năm. Với 5 phường và 10 xã trực thuộc, thị xã An Nhơn – tỉnh Bình Định 
không ngừng thay da đổi thịt vươn mình, khởi sắc trong phát triển kinh tế xã hội theo hướng 
hội nhập kinh tế và đô thị hóa với tốc độ khá nhanh. Một trong những điểm nhấn ấn tượng 
đó là Dự án khu đô thị Tân An Riverside.

Văn Thuận

từ một tầm NHìN cHIếN lược 
Theo đồ án quy hoạch vùng tỉnh Bình Định đến 

năm 2035, thị xã An Nhơn sẽ trở thành đô thị loại III 
vào năm 2025. Khi đó, thị xã An Nhơn sẽ là một đô 
thị đảm trách nhiều chức năng cấp vùng và tiểu vùng 
liên huyện. Đồng thời, chia sẻ với TP Quy Nhơn những 
chức năng do yêu cầu phát triển trong tương lai. Dự 
kiến, thị xã An Nhơn sẽ phát triển theo hướng mô hình 
đô thị “2 hành lang kinh tế và 3 trung tâm đô thị động 
lực”. Trong đó, 2 hành lang kinh tế là hành lang kinh tế 
Bắc Nam dọc QL1A ưu tiên phát triển đô thị tập trung; 
hành lang kinh tế Đông Tây QL19 ưu tiên phát triển 
công nghiệp dịch vụ; 3 trung tâm động lực gồm đô thị 

Bình Định - trung tâm hành chính, dịch vụ tổng hợp, đô 
thị Đập Đá - trung tâm thương mại dịch vụ phía Nam 
An Nhơn, trung tâm công nghiệp dịch vụ phía Tây 
Nam dọc QL19B hỗ trợ phát triển công nghiệp dịch vụ 
cho An Nhơn trong tương lai.

Nắm bắt được vùng đất đắc địa này, phù hợp với 
yêu cầu phát triển hội tụ cả 3 yếu tố: Thiên thời - địa 
lợi - nhân hòa, Công ty TNHH Nam Phát Bình Định đã 
mạnh dạn đầu tư Khu đô thị Tân An Riverside tọa lạc 
tại bờ bắc sông Tân An trên địa bàn phường Bình Định, 
thị xã An Nhơn.

Tân An Riverside nằm ngay vị trí vàng trên trục 
đường Trần Phú hướng trực diện ra bờ sông Tân An 

 Ông Đặng Vĩnh Sơn (bên phải) - Chủ tịch Thị xã An Nhơn 
và ông Đinh Văn Phước - Giám đốc Công ty TNHH Đinh 
Phát tại buổi lễ ra mắt Dự án Tân An Riverside

Phối cảnh dự án
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thuộc khu lõi trung tâm khu đô thị An Nhơn hiện tại. 
Phía Tây khu đô thị giáp cụm công nghiệp thị xã An 
Nhơn, phía Nam giáp đường Cần Vương có lộ giới 
25m, phía Bắc giáp đường Hàm Nghi.

Được bao quanh bởi các trục đường huyết mạch 
như: Trần Phú, QL1A, Hàm Nghi, Ngô Quân Tưởng… 
nên giao thông đi lại thuận lợi. Dự án sở hữu ưu thế 
vượt trội nằm ngay cửa ngõ ra vào thị xã, trên các 
tuyến đường QL1A Bắc Nam, QL19 đi các tỉnh Tây 
Nguyên, gần ngay trung tâm hành chính, ngân hàng, 
kho bạc, cách sân bay Phù Cát khoảng 15km, ga Diêu 
Trì 10km…

đếN NHữNg ưu tHế KHác bIệt VớI  
sức Hấp dẫN Vượt trộI 

Khu Đô thị Tân An Riverside được triển khai 
xây dựng trên diện tích đất 142.059m2 với 29 lô biệt 
thự và 660 lô liền kề cùng các khu vực tiện ích. Diện 
tích các lô đất được phân chia đa dạng từ 90 - 200m2 
phù hợp với mục đích sử dụng của nhiều đối tượng 
khách hàng.

Tiện ích nội khu dự án được tích hợp đầy đủ gồm: 
Công viên cây xanh rộng lớn dọc bờ sông, hệ thống 
điện, nước sạch, lộ giới đường lớn từ 13 đến 25m, 
trường mầm non, trung tâm thương mại. Với các tiện 
ích này,  hứa hẹn sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của 
cư dân tương lai. Đây cũng được xem là nơi đầu tư 
sinh lời hấp dẫn của các nhà đầu tư bất động sản tại 
An Nhơn.

Trong dự án Khu đô thị Tân An Riverside được tích 
hợp hàng loạt các tiện ích đô thị hiện đại phục vụ cư 

dân: Ngân hàng, siêu thị, công viên cây xanh, trường 
học... Khu vực trung tâm thương mại hiện đại là tâm 
điểm của quần thể đô thị cùng xu hướng của đại đô thị 
với mức sống của người dân tăng cao và xu hướng mua 
sắm của cộng đồng dân cư tập trung vào các đại siêu 
thị và trung tâm thương mại lớn.

Hệ thống ngân hàng nằm ngay liền kề trên phố 
Trần Phú, Hàm Nghi và Nguyễn Sinh Sắc làm gia 
tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ của cộng đồng và 
là sức hút cho khu đô thị nhanh chóng được lấp 
đầy với mật độ xây dựng cao. Hệ thống hạ tầng 
như cấp điện, cấp nước, cấp thông tin, điện chiếu 
sáng... đều được ngầm hóa cũng là điểm cộng cho 
khu đô thị này.

Về VớI aN NHơN - bìNH địNH: sự 
lựa cHọN của tươNg laI

Thị xã An Nhơn đã và đang hội tụ các điều kiện để 
trở thành một trung tâm CN-Du lịch lớn của tỉnh trong 
tương lai không xa. Ngoài phát triển công, nông nghiệp, 
An Nhơn có nhiều địa danh du lịch và di tích nổi tiếng 
hút hồn du khách khiến nhiều người phải lưu luyến 
không nỡ rời xa. Với  các lợi thế nằm kề trung tâm tỉnh; 
cơ sở hạ tầng được xây dựng ngày càng hoàn thiện; là 
đầu mối giao thông quan trọng thông qua quốc lộ 1A, 
quốc lộ 19, Cảng hàng không Phù Cát. 

Dự án Khu đô thị Tân An Riverside đã hình thành 
trong lòng Thị xã An Nhơn lên đô thị hóa như một giấc 
mơ sẽ trở thành hiện thực, Tân An Riverside đang đón 
chờ  sự lựa chọn cho tương lai của các nhà đầu tư và 
khách hàng trên cả nước

Phối cảnh dự án
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sắp dIễN ra HộI cHợ quốc tế quà tặNg HàNg tHủ cÔNg 
mỹ NgHệ Hà NộI (HaNoI gIft sHoW 2018)

tHừa tHIêN Huế: NgHIệm tHu cơ sở đề áN 
KHuyếN cÔNg địa pHươNg 2018

Hỗ trợ KINH pHí đầu tư máy móc tHIết bị tIêN tIếN 
troNg sảN xuất tÔN lợp

Theo đó, từ ngày 17 - 20/10/2018, Hanoi Gift 
Show 2018 sẽ được tổ chức tại Cung Triển lãm Quy 
hoạch, Kiến trúc, Xây dựng Quốc gia Hà Nội với 
các hoạt động chính như: Trưng bày, quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ làng nghề Hà Nội 
và các tỉnh, thành phố trong cả nước; Kết nối kinh 
doanh, đàm phán ký kết hợp đồng; Tư vấn về thiết 
kế mẫu mã sản phẩm; Hội thảo quốc tế về làng nghề 
và sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Đây là hoạt động 
được tổ chức thường niên, do Sở Công Thương Hà 
Nội chủ trì thực hiện.

Với quy mô trên 650 gian hàng của khoảng 250 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ 
trong nước và một số nước trên thế giới, Hội chợ dự 
kiến thu hút khoảng 12.000 khách tham quan, trong đó 
trên 600 nhà nhập khẩu nước ngoài đến tham quan và 
giao dịch. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất kinh doanh hàng thủ công mỹ nghệ 
trong cả nước quảng bá, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm 
khách hàng, kết nối kinh doanh, mở rộng thị trường, 
đẩy mạnh xuất khẩu… 

PhạM Trường

Ngày 07/9/2018, Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp tỉnh (TTKC) phối hợp 
với các đơn vị liên quan, tổ chức 
nghiệm thu cơ sở đề án “Đầu tư thiết 
bị máy rang cà phê DL-IR30” của Cơ 
sở Cà phê Việt Long, tại thôn Vỹ 
Dạ, xã Thuỷ Bằng, TX Hương Thuỷ. 
Đề án được thực hiện với tổng kinh 
phí là 168 triệu đồng, trong đó, vốn 
khuyến công hỗ trợ 67 triệu đồng.

Sau khi nghiệm thu, thiết bị đã 
hoạt động ổn định. Việc đầu tư 
máy rang cà phê DL - IR30 (xuất 
xứ Việt Nam) có công suất 30-35 
kg/h đã gúp Cơ sở cà phê Việt Long 
thay thế thiết bị thủ công của cơ sở 
trước đây, qua đó, nâng cao năng 

lực sản xuất cũng như chất lượng 
sản phẩm.

Trước đó, trong tháng 8/2018, 
TTKC cũng tiến hành nghiệm thu 
đề án “Đầu tư thiết bị tiên tiến xay 
xát gạo” của Hộ kinh doanh Nguyễn 
Tùng, tại CCN Bắc An Gia, thị trấn 
Sịa, huyện Quảng Điền. Đề án thực 
hiện với tổng kinh phí là 235,620 triệu 
đồng, trong đó, vốn khuyến công hỗ 
trợ 85 triệu đồng cho hạng mục máy 
đánh bóng gạo. Qua 02 tháng triển 
khai, đề án đã hoàn thiện và nghiệm 
thu đưa vào hoạt động ổn định, qua 
đó, giúp cơ sở nâng cao năng lực sản 
xuất, chất lượng sản phẩm gạo, tạo 
việc làm và thu nhập ổn định cho 15 
lao động địa phương PV

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương năm 
2018, ngày 13/9, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển Công nghiệp Vĩnh Phúc (TTKC) phối hợp với các 
đơn vị liên quan nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư 
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất tôn lợp”.

Nhận thấy thị trường các loại tôn lợp, ốp trần, ốp 
tường đang có nhiều tiềm năng và triển vọng, chủ cơ 
sở sản xuất Phan Văn Thắng (xã Đạo Tú, huyện Tam 
Dương) đã mạnh dạn đầu tư cẩu trục 5 tấn với kinh phí 

thực hiện 155,1 triệu đồng để thay đổi hệ thống máy 
móc, thiết bị theo hướng sản xuất hiện đại, bắt kịp nhu 
cầu mẫu mã, chất lượng sản phẩm, trong đó, kinh phí 
khuyến công hỗ trợ 70 triệu đồng.

Đề án khi đi vào hoạt động đã tạo ra sản phẩm có 
chất lượng và tính thẩm mỹ cao cho thị trường, dự kiến 
đem lại cho cơ sở tổng doanh thu khoảng 4,1 tỷ đồng 
trong năm 2018

Bảo Kiên

Nghiệm thu đề án Đầu tư thiết bị máy 
rang cà phê DL-IR30



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG46 47

KHuyếN CôNg KHuyếN CôNg

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

bắc KạN tổ cHức HộI NgHị tập HuấN cÔNg tác KHuyếN cÔNg

HảI pHòNg: KHaI gIảNg KHóa tập HuấN KHởI sự 
doaNH NgHIệp tạI HuyệN tIêN lãNg

loNg aN pHê duyệt 3 đề áN KHuyếN cÔNg địa pHươNg 
đợt 2/2018

Thực hiện chương trình khuyến công địa phương 
năm 2018, vừa qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức Hội nghị tập 
huấn công tác khuyến công. Tham dự Hội nghị có đại 
diện lãnh đạo: Sở Công Thương, Trung tâm Khuyến 
công, báo cáo viên và 85 đại biểu là đại diện các Phòng 
Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành 
phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh 
Bắc Kạn.

Nội dung của Hội nghị gồm: Tuyên truyền, phổ 
biến các văn bản của Trung ương và địa phương về 
công tác khuyến công; trao đổi thảo luận để giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện 
công tác khuyến công tại cơ sở; tuyên truyền, vận động 
các doanh nghiệp tập trung đổi mới công nghệ, đổi 
mới quản lý nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hạ 
giá thành sản phẩm, ngày càng đáp ứng nhu cầu của 
thị trường; nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện hoạt 
động khuyến công trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Tại Hội nghị cũng đã có nhiều ý kiến trao đổi, giải 
đáp các thắc mắc về những khó khăn, vướng mắc thực 
tế hiện nay về thực hiện công tác khuyến công tại các 
địa phương

Minh Tuấn

Thực hiện chương trình khuyến công năm 2018, vừa 
qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Hải Phòng đã phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ 
tầng, Huyện đoàn huyện Tiên Lãng tổ chức khai giảng 
lớp tập huấn khởi sự doanh nghiệp công nghiệp nông 
thôn cho trên 60 học viên là Đoàn viên, thanh niên các 
xã thuộc huyện Đoàn Tiên Lãng.

Tới dự lễ khai giảng có đồng chí Vũ Đức Cảnh - Phó 
chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng, đại diện Sở Công 
Thương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, đại diện Ban chấp 
hành Huyện đoàn huyện Tiên Lãng, cán bộ quản lý, 
giáo viên và học viên khóa học.

Khóa tập huấn nhằm cung cấp và trang bị cho học 
viên các kiến thức cơ bản như: Hiểu rõ về bản chất kinh 
doanh, nhận thức rõ về các thách thức và những kiến 
thức cần trang bị trên phương diện là một chủ doanh 
nghiệp; thủ tục thành lập doanh nghiệp; xây dựng kế 
hoạch kinh doanh dựa trên ý tưởng kinh doanh… Qua 

đó, góp phần hình thành lực lượng mới là các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa, với nhiều ý tưởng kinh doanh có 
tính thực tiễn cao, cùng với các phương pháp kinh 
doanh hiệu quả, từ đó tạo ra nhiều doanh nghiệp nhỏ 
và vừa vững mạnh, có sức cạnh tranh mạnh, góp phần 
thúc đẩy kinh tế khu vực nông thôn phát triển

Tuấn Anh

Mới đây, UBND tỉnh Long An đã phê duyệt danh 
mục đề án khuyến công địa phương đợt 2 năm 2018 với 
kinh phí 208,5 triệu đồng.

Theo đó, có 3 đề án được hỗ trợ gồm: Đề án hỗ 
trợ kinh phí đầu tư máy ép gạch trong sản xuất gạnh 
không nung cho Công ty TNHH SXTM dịch vụ Minh 
Nhân (KCN Long Định - Long Cang, huyện Cần Đước); 
Đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư máy trộn ngang trong sản 
xuất bánh tráng trộn cho Hộ kinh doanh Cơ sở bánh 

tráng trộn Cô Út (phường Khánh Hậu, TP.Tân An) và 
Đề án hỗ trợ ứng dụng máy khắc tự động vào sản xuất 
gỗ thủ công mỹ nghệ cho Hộ kinh doanh Thanh Phong 
(thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng).

Như vậy, đến nay, tổng kinh phí khuyến công địa 
phương được tỉnh phê duyệt là trên 955 triệu đồng (đợt 
1 có số tiền trên 746 triệu đồng)

Lê Minh

Nghiệm thu đề án Đầu tư thiết bị máy rang cà phê DL-IR30
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tHúc đẩy cÔNg NgHIệp pHát trIểN bềN VữNg
vĩnh Phúc áP Dụng sản xuất sạch hơn để

Vĩnh Phúc là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao với ưu thế của một số 
ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: Sản xuất ô tô, xe máy; linh, phụ kiện 
điện tử; công nghiệp hỗ trợ; tiểu thủ công nghiệp và các làng nghề truyền thống... Để thúc 
đẩy phát triển công nghiệp bền vững, gắn liền với bảo vệ môi trường, tỉnh Vĩnh Phúc đặc 
biệt chú trọng triển khai nhiều giải pháp mang tính chiến lược, đẩy mạnh chuyển giao công 
nghệ và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất sạch hơn (SXSH) vào quá trình 
sản xuất công nghiệp. Minh Vũ

Từ năm 2011, tỉnh đã triển khai nhiều kế 
hoạch và chính sách hỗ trợ cho chương 
trình SXSH trong công nghiệp. Trong giai 
đoạn từ năm 2011-2015, toàn tỉnh có 50 DN 

áp dụng các giải pháp SXSH; 2 DN được tỉnh hỗ trợ kinh 
phí nhằm đánh giá hiệu quả áp dụng SXSH, giúp các DN 
tiết kiệm được hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Năm 2017, 
UBND tỉnh đã ban hành Chiến lược SXSH trong công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 với mục 
tiêu khuyến khích, hỗ trợ SXSH tại các DN, cơ sở SXCN 
trong tỉnh. Đây được xem là bước đi chiến lược, góp 
phần nâng cao năng lực cạnh tranh và là nền tảng cho 
công nghiệp tỉnh phát triển bền vững.

Mặc dù kinh phí còn hạn hẹp, tuy nhiên bước đầu 
cũng đã mang lại hiệu quả tích cực, giúp DN nhận thức 
được lợi ích của việc áp dụng SXSH, nhưng năm 2018, 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh (TTKC) tiếp tục hỗ trợ đánh giá nhanh về 
áp dụng SXSH cho 3 - 5 DN với mức hỗ trợ là 50 triệu 
đồng/DN và tổ chức từ 1 - 2 hội thảo về SXSH. Đến 
nay, trên địa bàn tỉnh có gần 30% DN, cơ sở SXCN áp 
dụng các quy trình, công nghệ SXSH, giúp tiết kiệm 
từ 10 - 15% mức tiêu thụ năng lượng, nguyên, vật liệu.

Điển hình có thể kể đến Công ty TNHH MTV SX 
& TM Anh Đức hoạt động trong lĩnh vực sản xuất giấy. 
Năm 2017, Công ty được TTKC hỗ trợ xây dựng dựng 
mô hình thí điểm nội dung đánh giá nhanh về áp dụng 
SXSH. Thấy được lợi ích của việc áp dụng SXSH đem 
lại, Công ty đã quyết định thay đổi một số công nghệ, 
lắp đặt dây chuyền thiết bị mới trong sản xuất giấy với 
tổng giá trị hơn 10 tỷ đồng. Đại diện Công ty Anh Đức 
cho biết, dây chuyền mới chạy hoàn toàn khép kín, hầu 
hết lượng nước thải phát sinh đều được thu hồi tuần 
hoàn và tái sử dụng, do đó, nước thải trong quá trình 
sản xuất gần như không có. Cùng với đó, Công ty cũng 

ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện năng, sắp xếp 
nơi sản xuất và làm việc một cách khoa học… Nhờ vậy, 
không chỉ giảm thiểu tác động gây ô nhiễm môi trường 
mà còn giúp Công ty quản lý tốt tài nguyên, tiết kiệm 
năng lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm chi 
phí sản xuất và doanh thu nhờ vậy cũng tăng gấp 2-3 
lần so với năm trước.

Mục tiêu của tỉnh Vĩnh Phúc là phấn đấu đến năm 
2020 có 90% cơ sở SXCN lớn trên địa bàn tỉnh nhận 
thức được lợi ích của việc áp dụng SXSH, 50% cơ sở 
SXCN áp dụng SXSH; các cơ sở SXCN áp dụng SXSH 
tiết kiệm được từ 8-13% mức tiêu thụ năng lượng, 
nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu trên đơn vị sản phẩm… 
Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu này, thời gian tới, 
tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; hoàn 
thiện cơ chế, giải pháp thúc đẩy áp dụng SXSH trong 
công nghiệp trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tranh thủ 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và địa phương 
để có những chính sách hỗ trợ phù hợp nhằm khuyến 
khích các DN tích cực tham gia áp dụng SXSH...

Tỉnh Vĩnh Phúc đặc biệt chú trọng áp dụng SXSH vào sản xuất 
công nghiệp
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NgàNH đóNg tàu pHát trIểN
Khuyến công bình Dương hỗ trợ Doanh nghiệP

Hộ kinh doanh Đúc Bình Đường (huyện Thuận An, Bình Dương) được thành lập năm 
2001, chuyên sản xuất chân vịt tàu thủy cung cấp cho các công ty đóng tàu trong nước. Trải 
qua 17 năm hoạt động, sản phẩm của đơn vị luôn được khách hàng sử dụng, đánh giá cao về 
chất lượng. Để kịp thời đáp ứng các đơn hàng ngày một tăng, theo kế hoạch năm 2018, Đơn 
vị sẽ đầu tư thêm 01 hệ thống cẩu trục dầm đôi, tải trọng 03 tấn trong sản xuất chân vịt tàu 
thủy nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất.

PhạM Linh

Để khuyến khích doanh nghiệp áp dụng 
máy móc tiên tiến vào sản xuất, từ nguồn 
kinh phí khuyến công năm 2018, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 

công nghiệp tỉnh Bình Dương đã quyết định hỗ trợ Hộ 
kinh doanh Đúc Bình Đường 150 triệu đồng để thực hiện 
đề án “Ứng dụng hệ thống cẩu trục dầm đôi trong sản 
xuất chân vịt tàu thủy”. Mục tiêu của đề án là hỗ trợ 
một phần kinh phí cho Cơ sở đầu tư hệ thống cẩu trục 
trong quy trình di chuyển chân vịt tàu thủy đi cắt, mài 
theo đúng quy cách. Bởi trước đây, người công nhân 
muốn di chuyển chân vịt có trọng lượng từ 20kg đến 
2.000kg đều phải nâng lên bằng sức người nên rất vất vả, 
tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, không an toàn trong lao động.

Sau ba tháng vận hành hệ thống cẩu trục mới, ông 
Phạm Hữu Thiện - Chủ hộ kinh doanh Đúc Bình Đường 
chia sẻ, trước đây, trong quá trình di chuyển một chân 
vịt vào vị trí cắt, mài phải cần 5 - 6 người khiêng, rất 
nặng và nguy hiểm. Việc đầu tư ứng dụng hệ thống cẩu 
trục dầm đôi trong sản xuất chân vịt tàu thủy đã giúp 
cơ sở chúng tôi hoàn thiện quy trình sản xuất, khắc 
phục những hạn chế này. Đặc biệt, điều quan trọng 
nhất là đơn vị đã có thể nhận các đơn hàng sản xuất 
chân vịt có khối lượng lớn. Sau khi đầu tư hệ thống cẩu 
trục, năng suất lao động của chúng tôi đã được nâng 
cao, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khách hàng, bảo đảm 
được thời gian giao hàng, nâng cao uy tín, cũng như 
tính cạnh tranh của Đơn vị. Qua đó, ký được nhiều 
đơn hàng, tăng doanh thu và nộp thuế tốt hơn. Hiện 
nay, sản phẩm chân vịt của Bình Đường được sản xuất 
đa dạng, phục vụ cho nhiều loại tàu biển có tải trọng 
từ 700 - 1.500 tấn.

Thành công của Đề án đã góp phần tạo dựng niềm 
tin cho các doanh nghiệp khi tham gia xây dựng mô 

hình ứng dụng công nghệ tiên tiến vào quá trình sản 
xuất. Hiệu quả thu được từ chương trình sẽ là cơ sở 
để Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Bình Dương giới thiệu, khuyến khích ngành 
Đóng tàu tại địa phương phát triển theo hướng công 
nghệ hiện đại trong thời gian tới. Qua đó, góp phần 
tạo điều kiện cho nền công nghiệp nông thôn tỉnh nhà 
ngày một lớn mạnh

Quá trình cơ bản để sản xuất chân vịt tàu thủy tại 
Cơ sở Đúc Bình Đường: Nguyên liệu sản xuất chính 
là đồng được đưa vào nồi đun nóng chảy ở nhiệt độ 
1.000 độ C. Sau đó, dung dịch được đem đi phân tích, 
nếu đạt tiêu chuẩn thì sẽ tiến hành đổ đồng vào khuôn 
cát đã định hình tạo ra sản phẩm thô. Tiếp đến, sản 
phẩm thô sẽ được hệ thống cẩu trục di chuyển tới khu 
cắt tỉa những phần dư thừa và mài nhẵn để tạo sản ra 
phẩm hoàn chỉnh.

Nghiệm thu đề án khuyến công tại Hộ kinh doanh 
Đúc Bình Đường
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đẩy mạNH xúc tIếN, quảNg bá 
sảN pHẩm cÔNg NgHIệp NÔNg tHÔN

thái NGUYêN:

Hoạt động xúc tiến thương mại là một trong những công việc quan trọng, hỗ trợ các doanh 
nghiệp tìm kiếm thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Ý thức rõ điều đó, 
những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Trung tâm Khuyến công) đã triển khai có hiệu quả nhiều chương trình xúc tiến, quảng bá 
sản phẩm, từ đó, nâng tầm thương hiệu vùng miền và đẩy mạnh kết nối giao thương.

Tuấn Anh

Một trong những chương trình xúc 
tiến, quảng bá sản phẩm được Thái 
Nguyên tập trung, đẩy mạnh thực 
hiện trong thời gian qua, đó là phát 

triển các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đây 
là hướng đi mà tỉnh Thái Nguyên đã xác định rõ để 
nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển bền vững. 
Với nhiều nỗ lực, đến nay, trên địa bàn Thái Nguyên 
đã có nhiều sản phẩm được cấp Giấy chứng nhận chỉ 
dẫn địa lý, chứng nhận Nhãn hiệu tập thể và Giấy 
chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu do Bộ Công Thương và UBND tỉnh cấp… Tuy 
nhiên, dù đã có một số sản phẩm vươn ra thị trường 
lớn, nhưng việc tiêu thụ các loại sản phẩm chủ yếu 
vẫn còn manh mún, nhỏ lẻ và phụ thuộc phần lớn 
vào tư thương.

Khắc phục tình trạng đó, thời gian qua, Sở Công 
Thương Thái Nguyên cũng như Trung tâm Khuyến 
công đã tăng cường phối hợp với Cục Công Thương 
địa phương (Bộ Công Thương) và các ban, ngành trong 
tỉnh tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp 
nông thôn tham gia nhiều hội nghị kết nối cung cầu, với 

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đến thăm và đánh giá cao các sản phẩm CNNT của tỉnh tại Hội chợ, triển lãm "Mỗi xã, phướng 
một sản phẩm… năm 2018".
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các kênh phân phối hàng hóa nội địa và khu vực phía 
Bắc; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp trong công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ sản phẩm…

Điển hình như trong các năm gần đây, Trung tâm 
đã hỗ trợ kinh phí thuê các gian hàng cho nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh 
tham gia trưng bày sản phẩm tại "Hội chợ Triển lãm 
mỗi xã, phường một sản phẩm, Thái Nguyên năm 
2016 và 2017", nhằm kết nối giao thương, mở rộng thị 
trường buôn bán; Đưa các sản phẩm có thế mạnh của 
địa phương đến trưng bày tại Hội chợ ở các tỉnh Bắc 
Ninh, Nghệ An, Nam Định, Phú Yên... Đặc biệt, đầu 
tháng 9 vừa qua, Trung tâm đã tạo điều kiện, hỗ trợ 
cho 18 doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đạt 
sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và 
05 đơn vị đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu khu vực phía Bắc năm 2018 tham gia trưng bày 
sản phẩm tại Hội chợ Triển lãm "Mỗi xã, phường một 
sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu 
vực Trung du miền núi phía Bắc - Thái Nguyên 2018" 
do Trung tâm Xúc tiến Thương mại Thái Nguyên tổ 
chức. Tại Hội chợ, các sản phẩm được trưng bày chủ 
yếu gồm các sản phẩm chè của HTX La Bằng, HTX chè 
Tân Hương, HTX chè An Thịnh, Công ty TNHH Huy 
Cúc, Công ty CP trà Hà Thái; sản phẩm súc xích của 
HTX Thanh niên Tân Linh… Qua đó, tạo cơ hội cho 
các đơn vị mua bán, trao đổi, giao dịch trực tiếp với các 
bạn hàng, đối tác, người tiêu dùng cả nước.

Là một trong những đơn vị được Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên hỗ 
trợ gian hàng trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Triển 

lãm nói trên, ông Dương Quốc Huy - Giám đốc Công 
ty TNHH Huy Cúc (Tổ 13, phường Thắng Lợi, thành 
phố Sông Công) chia sẻ: “Đến với Hội chợ, Huy Cúc 
đã trưng bày một số sản phẩm đặc trưng của Công ty 
như: Chè búp khô Thái Nguyên; tinh bột chè làm đẹp; 
Tinh bột chè làm ẩm thực và bột lá sen tươi… Trong 
đó, chè búp khô Thái Nguyên đã được bình chọn là sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực. Những 
ngày tham dự hội chợ, gian hàng của Công ty có nhiều 
khách hàng và các đoàn doanh nghiệp đến tìm hiểu và 
đặt mua sản phẩm với số lượng lớn…”.

Để tiếp tục hỗ trợ các Doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn trên địa bàn trong vấn đề xúc tiến 
thương mại, thời gian tới, Trung Khuyến công sẽ tiếp 
tục tham mưu với Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái 
Nguyên triển khai các chính sách hỗ trợ kinh tế, hợp 
tác giao thương; Tăng cường phối hợp với các đơn vị 
trong việc tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của địa 
phương, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài 
tỉnh; Tích cực hỗ trợ, tư vấn cho các cơ sở sản xuất về 
thiết kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác….; Mở các lớp tập 
huấn để nâng cao năng lực điều hành, hoạt động cho 
các cơ sở, góp phần phát huy hiệu quả sản xuất, kinh 
doanh.

Nhờ việc đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, quảng bá 
thương mại đối với những sản phẩm có thế mạnh của 
tỉnh, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã và đang hình 
thành liên kết chuỗi trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ 
nông sản. Từ đó, góp phần nâng cao giá trị nông sản, 
ổn định đầu ra cho sản phẩm, từng bước khẳng định giá 
trị thương hiệu trên thị trường

Sản phẩm chè của Công ty TNHH Huy Cúc được đông đảo 
thực khách đến thưởng thức và mua hàng tại Hội chợ.

Gian trưng bày các sản phẩm chè đạt chứng nhận sản phẩm 
CNNTTB tỉnh Thái Nguyên tại Hội chợ.
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bìNH pHước trao gIấy cHứNg NHậN sảN pHẩm cNNt 
tIêu bIểu Năm 2018

aN gIaNg: tÔN VINH sảN pHẩm cÔNg NgHIệp NÔNg tHÔN 
tIêu bIểu cấp tỉNH Năm 2018

tuyêN quaNg: 80 trIệu đồNg Hỗ trợ tHIết bị máy cNc 
troNg cHế bIếN lâm sảN

Vừa qua, Sở Công Thương tỉnh Bình Phước đã tổ 
chức Hội nghị đánh giá tổng kết công tác bình chọn và 
trao giấy chứng nhận cho các sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) năm 2018. 

Qua quá trình bình chọn, toàn tỉnh có 28 sản phẩm 
và nhóm sản phẩm được hội đồng bỏ phiếu công nhận 
là sản phẩm CNNTTB cấp tỉnh năm 2018. Trong đó, có 
8 sản phẩm nổi trội, tiêu biểu được công nhận sản phẩm 
CNNTTB khu vực phía Nam. Các sản phẩm được bình 
chọn tập trung chủ yếu ở các nhóm sản phẩm chế biến 
nông - lâm - thủy sản và thực phẩm; sản phẩm về thiết 
bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; nhóm sản 
phẩm như cao su, gạch…

Theo đánh giá của hội đồng bình chọn, các sản 
phẩm tham gia năm nay đa dạng về mẫu mã, chủng 
loại, mang đặc thù chung của tỉnh. Trong đó, nhiều sản 
phẩm truyền thống có tính mới, khẳng định ưu thế về 

mẫu mã, kiểu dáng, chất lượng và được thị trường ưa 
chuộng. Điều đó cho thấy sự tiến bộ của doanh nghiệp, 
cơ sở trong cải tiến bao bì, mẫu mã, nghiên cứu sản 
xuất sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu thị trường 

Minh Anh

Cụ thể, 9 sản phẩm được trao giấy chứng nhận bao 
gồm: Trà lài Lâm Chấn Âu; nước màu Thanh Hồ; bánh 
kẹp Tiến Anh; cà phê hòa tan Newcafe; lạp xưởng bò 
Anas; nước mắm Cô Ba Vân; tranh kiếng Thanh Hòa; 
lịch tranh nghệ thuật Thành Hảo; tinh dầu chúc Tự 
Nhiên Hương. Trong đó, 3 sản phẩm là: Bánh kẹp Tiến 
Anh; cà phê hòa tan Newcafe; lạp xưởng bò Anas vừa 

được công nhận là SPCNNTTB khu vực phía Nam.

Các sản phẩm có giấy chứng nhận sẽ được in logo 
của Chương trình bình chọn SP CNNTTB trên sản 
phẩm và nhận được nhiều chính sách hỗ trợ, ưu đãi 
của Nhà nước 

Trường An

Đây là số tiền mà Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Tuyên Quang (TTKC) 
hỗ trợ cho hộ kinh doanh Nguyễn Văn Dũng ở thôn 
Hưng Kiều 1, xã An Tường (TP Tuyên Quang) để 
đầu tư, mua sắm thiết bị máy CNC phục vụ chế biến 
lâm sản.

Với ưu điểm của máy CNC là thời gian gia công 
được dự báo chính xác giúp chủ sản xuất có thể tính 
được thời gian hoàn thành sản phẩm, người vận hành 
không đòi hỏi phải có kỹ năng thao tác (chân tay) cao 
như làm bằng phương pháp truyền thống. Việc hỗ trợ 
đầu tư mua sắm thiết bị máy CNC sẽ giúp cơ sở thích 

ứng với việc thay đổi mẫu mã và chủng loại sản phẩm, 
nâng công suất thiết bị gia công 10 m3 gỗ sản phẩm/
năm, tương đương 200 m2 sản phẩm/năm; năng suất lao 
động tăng gấp 8 - 10 lần so với sản xuất thủ công, tạo 
việc làm cho khoảng 10 lao động với mức thu nhập từ 
4 - 5 triệu đồng/người/tháng.

Việc hỗ trợ cơ sở đầu tư thiết bị mới vào sản xuất 
nhằm giúp doanh nghiệp tạo ra sản phẩm đồ gỗ mỹ 
nghệ có chất lượng, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế 
trong sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường tiêu 
thụ sản phẩm

hoA nguyễn
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VốN KHuyếN cÔNg sẽ tập truNg Hỗ trợ 
các làNg NgHề truyềN tHốNg

thừa thiên huế: 

Thời gian qua, tỉnh Thừa Thiên Huế đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo 
tồn và phát triển các làng nghề truyền thống, đáng chú ý là tháng 7/2018 vừa qua, tỉnh 
đã công bố danh sách 13 làng nghề tiêu biểu cần được bảo tồn lâu dài gồm các làng nghề: 
Gốm Phước Tích; đệm bàng Phò Trạch; rèn Hiền Lương; tranh dân gian Làng Sình; hoa giấy 
Thanh Tiên; nón lá Mỹ Lam; nón lá Thanh Tân; nón lá Vân Thê; dệt zèng A Đớt; dệt zèng A 
Hưa; dệt zèng xã A Roàng; dệt zèng thị trấn A Lưới; dệt zèng xã A Ngo.

Quý nguyễn

Điển hình có thể kể đến nghề dệt zèng của 
đồng bào dân tộc A Lưới, với 5 làng nghề 
cần được bảo tồn lâu dài. Theo nghệ 
nhân dân gian nghề dệt zèng Hồ Thị Hợp, 

đây là nghề truyền thống có từ lâu đời của người dân tộc 
Tà Ôi, huyện miền núi A Lưới. Mỗi sản phẩm dệt zèng 
có giá trị về nhiều mặt, vừa là vật dụng bảo đảm nhu cầu 
sinh hoạt, vừa là tác phẩm nghệ thuật, thể hiện nét đặc 
trưng độc đáo trong kho tàng văn hóa tộc người Tà Ôi. 
Trải qua hàng trăm năm, nghề dệt zèng được người dân 
địa phương gìn giữ và lưu truyền, dệt nên những tấm 
zèng đa màu sắc, họa tiết hoa văn độc đáo. Chính bởi sự 
độc đáo này mà mới đây, nghề dệt zèng A Lưới đã được 
công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Ông Phan Duy Thanh - Trưởng phòng Kinh tế hạ 
tầng huyện A Lưới cho biết, phát triển nghề dệt thổ cẩm 
không chỉ là hoạt động giữ gìn văn hóa truyền thống mà 
còn là phương thức thoát nghèo hiệu quả của đồng bào 
dân tộc trên địa bàn. Thời gian qua, nghề dệt zèng ở 
A Lưới đã nhận được sự tiếp sức từ nguồn vốn khuyến 
công để từng bước khôi phục và tạo việc làm cho trên 
1.000 hộ dân tham gia sản xuất, nghề dệt thổ cẩm. Thông 
qua nguồn vốn khuyến công, hiện trên địa bàn đã có 
máy dệt góp phần nâng cao năng suất, cải thiện chất 
lượng và tăng số lượng sản phẩm. Điển hình có thể kể 
đến HTX Dệt thổ cẩm A Co đã được hỗ trợ 35 triệu 
đồng từ nguồn kinh phí khuyến công để trang bị máy 
sản xuất vải zèng bao gồm bộ dàn khung dệt cải tiến và 
các phụ kiện đi kèm, công suất 30m vải/ngày, góp phần 
thay đổi mô hình sản xuất từ thủ công sang máy móc. 
Nhờ vậy, sản phẩm truyền thống của làng nghề A Lưới 
có nhiều mẫu mã đẹp và phong phú hơn, giá thành hạ, 
năng suất dệt tăng cao hơn gấp 4-5 lần so với trước đây. 

Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế 
- ông Nguyễn Thanh cho biết, để khắc phục những 
khó khăn và hỗ trợ các làng nghề, trong 5 năm qua (từ 
2012 - 2017), tỉnh đã dành 14,2 tỷ đồng từ nguồn kinh 
phí khuyến công để hỗ trợ cho sản xuất, phát triển các 
làng nghề. Bên cạnh đó, tỉnh còn đào tạo nghề cho trên 
1.000 lao động trong các làng nghề…

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, tỉnh sẽ tiếp tục đầu 
tư khoảng 144 tỷ đồng để hỗ trợ các làng nghề phát 
triển. Riêng năm 2018, nguồn vốn khuyến công sẽ tập 
trung hỗ trợ các làng nghề truyền thống, trong đó sẽ 
tập trung các nghề như dệt zèng, mộc mỹ nghệ, mây 
tre đan, đệm bàng, nón lá… Ngoài việc hỗ trợ kinh phí 
trang bị máy móc, nguồn vốn khuyến công cũng sẽ tổ 
chức các khóa tập huấn nâng cao năng lực cải tiến mẫu 
mã sản phẩm, đào tạo nghề với mục đích nâng cao 
năng lực sản xuất và phát triển thị trường tiêu thụ cho 
các làng nghề

Nghề dệt zèng tại huyện vùng cao A Lưới
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Sử dụNg Hiệu quả NguồN kiNH pHí kHuyếN CÔNg
hà giang:

Tích cực thực hiện Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về khuyến 
công, trong những năm qua và đặc biệt tám tháng đầu năm 2018, hoạt động khuyến công 
tỉnh Hà Giang đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần tạo điều kiện cho các tổ chức, cá 
nhân thuộc các thành phần kinh tế mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất, giải quyết việc làm 
và tăng thu nhập cho lao động địa phương. 

Tuấn Anh

Với nguồn kinh phí khuyến công được 
Bộ Công Thương và Hội đồng nhân dân 
tỉnh phê duyệt năm 2018 là hơn 1,9 tỷ 
đồng, Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến Công Thương Hà Giang (Khuyến công Hà Giang) 
đã tập trung tổ chức triển khai các đề án hỗ trợ doanh 
nghiệp. Tám tháng đầu năm, Khuyến công Hà Giang đã 
hỗ trợ cho 16 đề án, trong đó, 03 Đề án khuyến công 
quốc gia với tổng kinh phí hỗ trợ là 700 triệu đồng và 
13 Đề án khuyến công địa phương với kinh phí hỗ trợ 
hơn 1,2 tỷ đồng. Theo đó, công tác khuyến công tập 
trung chủ yếu vào việc xây dựng mô hình trình diễn 
kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học 
kỹ thuật, ứng dụng thiết bị hiện đại trong sản xuất. 
Đồng thời, hỗ trợ kinh phí tổ chức bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018 và đã chọn ra 14 
sản phẩm đoạt giải.

Là một trong những đơn vị được thụ hưởng các ưu 
đãi từ chính sách khuyến công, ông Sùng Mí Sò - Chủ 
nhiệm HTX Gia Hoàng (xã Chu Phìn, huyện Mèo Vạc) 
cho biết: Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu nhu 
cầu của thị trường, cũng như tiềm năng về đầu ra của 
các sản phẩm rượu ngô trên địa bàn tỉnh, HTX Gia 
Hoàng đã mạnh dạn đầu tư 340 triệu đồng để mua sắm 
tủ hấp ngô, máy khử độc tố, nồi đúc nấu rượu, nhãn 
mác, bao bì sản phẩm và xây dựng kho chứa. Ban đầu 
HTX đã gặp không ít những khó khăn về vốn, nhưng 
được Trung tâm Khuyến công Hà Giang hỗ trợ 140 
triệu đồng để thực hiện đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy 
móc, thiết bị sản xuất chế biến và xây dựng, đăng ký 
thương hiệu, tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì cho sản 
phẩm rượu ngô Mê cung đá” thì đến nay, HTX đã có 
những bước phát triển đầu tiên. Sản phẩm rượu ngô 
của Gia Hoàng có chất lượng tốt hơn, sản lượng cao 
hơn, đáp ứng được nhu cầu của thị trường và hướng 
tới phân phối rộng khắp. Đồng thời, tạo thêm việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động.

Đánh giá về mức độ thành công của đề án, ông Phạm 
Văn Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến Công Thương tỉnh Hà Giang chia sẻ: “Đề án 
được thực hiện đã giúp HTX Gia Hoàng chủ động hơn 
trong quá trình trộn men với ngô, ủ men và chưng cất 
rượu. Qua đó, đã tiết kiệm thời gian, tăng doanh thu, lợi 
nhuận cho Cơ sở. Cùng với đó, là tạo thêm việc làm cho 
lao động tại địa phương, tạo động lực để các cơ sở công 
nghiệp nông thôn trên địa bàn mạnh dạn đầu tư nâng 
cấp, đổi mới công nghệ máy móc, thiết bị và áp dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất”.

Những tháng cuối năm cũng như thời gian tới, 
Khuyến công Hà Giang đã và đang tiếp tục hỗ trợ 
doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nông thôn tại các 
địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn; hỗ trợ các cơ sở 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp sản xuất, chế biến 
các sản phẩm nông, lâm, các sản phẩm tiềm năng phục 
vụ người tiêu dùng, du lịch và xuất khẩu; xây dựng 
thương hiệu hàng hóa; tham gia hội chợ triển lãm trong 
và ngoài tỉnh…

Nghiệm thu Đề án tại HTX Gia Hoàng
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KHuyếN CôNg KHuyếN CôNg

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

kHuyếN CÔNg ĐồNg HÀNH CùNg doaNH NgHiệp
sóc trăNG:

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Sóc Trăng (TTKC) 
đã triển khai đồng bộ nhiều hoạt động khuyến công nhằm góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế - lao động nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nguồn vốn khuyến công 
được sử dụng có hiệu quả để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp ứng dụng 
máy móc, thiết bị vào sản xuất, từ đó thúc đẩy công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN-
TTCN) tại địa phương phát triển. 

nguyễn hoA

Cụ thể, từ năm 2008 đến năm 2017, TTKC 
đã hoàn thành 226 đề án khuyến công, với 
tổng kinh phí thực hiện gần 84,5 tỉ đồng 
để hỗ trợ hơn 180 cơ sở công nghiệp. 

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2018, trung tâm đã hoàn 
thành 17/28 đề án khuyến công với tổng số tiền hơn 9 
tỉ đồng.

Đặc biệt, trong số các đề án được hỗ trợ thì những 
đề án về ứng dụng máy móc tiên tiến, dây chuyền sản 
xuất, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã mang 
lại nhiều thành quả, đây được xem là một trong những 
nhân tố quyết định đến sự thành công của doanh 
nghiệp, giúp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh cho sản phẩm. Riêng đối với ngành chế biến thực 
phẩm, các cơ sở thuộc nhóm ngành này sau khi nhận 
được hỗ trợ vốn để đầu tư máy móc, thiết bị mới đã 
nâng cao năng suất sản xuất và lợi nhuận từ 10% - 50% 
và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. 

Chị Lợi Phương Tố Ngọc - đại diện hộ kinh doanh 
Tố Ngọc (Châu Thành), chuyên sản xuất lạp xưởng chia 
sẻ: ‘‘Nhận được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công quốc gia, cơ sở chúng tôi đã đầu tư cụm máy sấy 
lạp xưởng liên tục, nhờ đó sản lượng lạp xưởng của cơ 
sở tăng từ 200 tấn/năm lên 250 tấn/năm. Ngoài ra, cụm 
máy sấy trên còn giúp giảm chi phí sản xuất, tăng chất 
lượng của sản phẩm, tiết kiệm từ 30% - 35% điện năng 
tiêu thụ”.

Trao đổi với phóng viên, ông Lê Minh Hoàng - Phó 
Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Sóc Trăng cho biết: “Hoạt động 
khuyến công trên địa bàn tỉnh triển khai đa dạng, 
phong phú, hỗ trợ phát triển nhiều ngành nghề, đề án 
khuyến công ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều 
doanh nghiệp; từng bước khẳng định vai trò, vị trí trong 

việc thúc đẩy phát triển công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp của tỉnh. Qua đó, đã góp phần vào sự phát triển 
chung của ngành công thương, tạo nên diện mạo đổi 
khác cho các xã đặc biệt, các xã nghèo vùng đồng bào 
dân tộc trên địa bàn, góp phần xây dựng nông thôn 
mới đạt hiệu quả”.

Với những hỗ trợ thiết thực, hoạt động khuyến công 
thời gian qua đã phát huy hiệu quả, tháo gỡ những khó 
khăn về vốn đầu tư cho doanh nghiệp cũng như góp 
phần tạo nền tảng để doanh nghiệp xây dựng thương 
hiệu cho sản phẩm địa phương. Thời gian tới, TTKC 
sẽ tiếp tục hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp, cơ 
sở công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ tiên tiến vào sản xuất, áp dụng 
sản xuất sạch hơn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài 
nguyên thiên nhiên, nguyên nhiên vật liệu, giảm thiểu 
phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi 
trường đồng thời nắm bắt nhu cầu hỗ trợ để xây dựng 
kế hoạch khuyến công phù hợp với quy định, sát với 
thực tiễn và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở 
công nghiệp nông thôn

Cơ sở sản xuất bánh Pía - lạp xưởng Hải Sơn là một trong 
những doanh nghiệp phát huy hiệu quả từ nguồn vốn 
khuyến công được hỗ trợ



Trang Hà, tên thật là Hà Kiều Trang, một người con của phố núi Sơn La. 
Dù văn, thơ chị thấm đẫm tình người và tình yêu mảnh đất Tây Bắc, nhưng 
Trang Hà chưa bao giờ là Nhà văn, Nhà thơ mà chị là Nhà giáo. Hiện nay, 
chị đang giảng dạy tại Trường Cao đẳng Y tế Sơn La. Dù chỉ mới viết từ 
năm 2015, nhưng chị đã có những tác phẩm luôn tràn đầy cảm xúc hồn 
nhiên, hoang dã như hơi thở của đại ngàn Tây Bắc thẳm xanh. 

Thấm chất nghệ sỹ từ người bố tài hoa, cùng với những chuyến đi cùng bố 
khắp mọi miền Tây Bắc, cảnh vật, con người, tình cảm nơi đây được tái 
hiện qua con mắt cảm nhận và nét bút chân thực, tinh tế của chị. Nhiều tác 
phẩm của Trang Hà đã được phổ nhạc  mà hầu hết người dân vùng Tây Bắc  

đã thuộc và biết đến, như: Ô kìa Mộc Châu, Xuống chợ mùa yêu...

Xin giới thiệu với Quý độc giả một Trang Hà vừa quen, vừa lạ, vừa nồng nàn, quyến rũ, vừa đằm thắm, 
lắng sâu qua những trang viết của chị.

Dãi dầu bao mùa trăng
Con lũ rừng dữ tợn
Quả đầu cành chín mọng
Men rượu ủ nồng nàn

Hối hả chim gọi đàn
Vải dệt thơm mùi lá
Lúa nương rực vách đá
Bếp lửa luôn tay cời

Cái bụng em rối bời
Con mắt ngời màu nắng
Vó ngựa mộng đêm vắng
Lời yêu gửi mây bay

Anh hỡi hồn có hay
Ruột gan lửa có đốt
Chợ tình ta hò hẹn
Cuốn nhau vào cơn say

Kiếp người có trả vay
Nợ nhau xin đền đáp
Ngực trần anh ấm áp
Rạo rực mùi thương yêu

Con dốc đổ liêu xiêu
Váy hoa dồn sóng sánh
Đàn môi anh mời gọi
Nghiêng ngả cả triền Lau

Con mắt không còn đau
Ngắm nhau thoả nhung nhớ
Bàn tay chẳng lạc lõng
Đan cài những vấn vương

Tạm biệt nhé người thương
Hương chè đưa xao xuyến
Mình ơi đừng quyến luyến
Xa để rồi thêm yêu

Sương giăng giăng cuối chiều
Núi mờ xa ngóng đợi...

Giới thiệu thơ

Xuống chợ mùa yêu
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Văn hóA - Xã hội

nhà thơ hà Kiều TrAng



Trời im gió mà lòng em nổi sóng
Có cơn giông xa tít cuối chân trời
Chắc hẳn vì yêu mà cháy lòng chờ đợi
Nhớ thương nhiều mà cách trở anh ơi

Em không khóc mà sao nước mắt rơi
Vì mưa đấy ... hẳn trời xanh đổ lệ
Yêu đến cuồng điên, đắm say mà kiệt quệ
Đến linh hồn cũng lạc bước cõi mê

Em đợi anh kệ ngày dài lê thê
Kệ đêm đen, kệ hàng mi khép chặt
Kệ trăng kia toả ánh vàng vằng vặc
Kệ mặt trời thiêu đốt cõi nhân gian

Em muốn mình cùng vượt qua gian nan
Ngôi nhà nhỏ bên hiên ngời sắc nắng
Nụ cười em ánh nhìn anh say đắm
Có khu vườn ... nơi hai đứa gọi “Vườn Yêu”.

Em chẳng còn con gái nữa đâu anh
Tay em gân xanh, da chẳng còn mềm mọng
Mắt quầng thâm, tóc chẳng còn gợn sóng
Ánh mắt nhìn vương vấn khói sương đêm
Anh còn không, thời trai trẻ long rong?
Mong được gặp những thương yêu bỏng cháy
Em ngày đó, ở phương trời xa ngái
Biết có gặp anh, trong mơ mộng phiêu du?
Đến bên nhau, giữa dâu bể trầm luân
Ai tự tại, ai vẫn ngàn vương vấn?
Những buồn đau cuộc đời như vạn biến
Nhếch mép cười, đời phiêu bạt đến nơi đâu?
Vòng tay buông lơi, nước mắt ướt đêm thâu
Mênh mang lắm, con đường dài phía trước
Sẽ đi đâu, giữa dòng đời lạc bước?
Bến đợi là đâu, nếu không có hai ta?

Vườn Yêu

Bến Đợi
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Văn hóA - Xã hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SX - TM
KIM PHONG

ông ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Thương mại Kim Phong được thành 
lập năm 1995, chuyên sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, đá 

thạch anh cao cấp và gạch men các loại trên diện tích 15 ha với 7 dây 
chuyền sản xuất. Nhà máy được mở rộng bao gồm 03 nhà xưởng với thiết bị, 
công nghệ, dây chuyền sản xuất hiện đại theo công nghệ Italia và áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008, công suất 14 triệu m2/năm.

Từ đầu năm 2007, ngoài sản xuất gạch men in bông trên máy kỹ thuật số 
3D Marcopolo truyền thống, Nhà máy Kim Phong còn phát triển thêm sản 
phẩm mới: Đá thạch anh, đặc biệt đá thạch anh bóng kiến cao cấp kích cỡ 
lớn 60 x 60 cm; 80 x 80 cm, 100 x 100 cm, đá cầu thang... mang thương 
hiệu Kim Phong và Floorex nổi bật nét thanh nhã, hiện đại.

Sản phẩm Marcopolo và đá thạch anh Kim Phong với nhiều mẫu mã đa 
dạng, quy cách phong phú, màu sắc hài hòa, phù hợp cho mọi công trình 
xây dựng dân dụng và công nghiệp, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ hiện đại về 
trang trí nội thất ngày nay.

Với phương châm: “Chất lượng, thẩm mỹ và bền vững cho mọi công trình 
xây dựng”, Công ty luôn sẵn sàng phục vụ theo mọi yêu cầu và sở thích ngày 
càng cao của Quý khách hàng. Công ty Cổ phần Đầu Tư Sản xuất Thương 
mại Kim Phong xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng đã tin dùng đá thạch 
anh Kim Phong và gạch men Marcopolo từ nhiều năm qua. 

Gạch men Kim Phong hân hạnh luôn đem lại sự thanh lịch và sang trọng 
cho ngôi nhà của bạn.

CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
LÝ CHÍ CƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI KIM PHONG

ĐC: Tổ 18, đường Trần Phú, ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tel: 02513.842.513 * Fax: 02513.842.513
Email: Kimphongcongty@yahoo.com.vn * Mã số thuế: 0301049697

CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH:
ĐC: 235 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, 
TP. Hồ Chí Minh
Tel: 0283 865 8866/3 864 5568
Fax: 0283 863 9804

NHÀ MÁY:
ĐC: Ấp Bến Cam, xã Phước Thiền, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
Tel: 02513.842.513
Fax: 02513.842.513

Gạch men lót nền

Gạch men lót nền

Gạch men lót nền

Gạch men mờ

Gạch men mờ

Gạch men mờ

Gạch thạch anh lát 
cầu thang

Gạch men ốp tường






