
Website: www.congnghieptieudung.vn
THÁNG 9/2019

ISSN: 2525-2283

 Đâu là động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2019
 May 10 làm gì để vượt qua thách thức mới?
 Phân bón Lâm Thao luôn được người tiêu dùng đón nhận, phản hồi tốt









Website: congnghieptieudung.vn

Website: www.congnghieptieudung.vn
THÁNG 9/2019

ISSN: 2525-2283

 Đâu là động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm 2019
 May 10 làm gì để vượt qua thách thức mới?
 Phân bón Lâm Thao luôn được người tiêu dùng đón nhận, phản hồi tốt

Giá: 30.000đ

Ảnh bìa 1:  Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10, nhận Bằng khen của Bộ 
Công Thương vì những đóng góp tích cực trong 10 năm thực hiện cuộc vận động 
"Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Trình bày: Hương Lan

Đ/C: 46 Ngô Quyền, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Điện thoại: (024) 39 39 27 00
Nhà báo Tướng Văn Thuận - Thường trú 
khu vực miền Trung - Tây Nguyên. 
Đ/C: 12/16 Trần Thị Kỷ, TP. Quy Nhơn, 
Bình Định / Điện thoại: 0962433800

In tại Công ty in Công nghệ cao

Email: xuantruong510@gmail.com

Nhà báo Lê Xuân Trường
ĐT: 0842221565

Nhà báo Hoàng Lan
ĐT: 0903438669
Email: hoanglanvba@gmail.com
Nhà báo Trịnh Như Quỳnh
ĐT: 0982685558
Email: tnquynh.congnghieptieudung@gmail.com

Email: nguyendung.tccn@gmail.com

Nhà báo Nguyễn Văn Đừng
ĐT: 0913372898

Số 64/GP-BTTTT, cấp ngày 17/02/2014

Tin Tức - Sự kiện
“Vì một thập niên phát triển bền vững hơn”

Làm thế nào để thúc đẩy phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn...

Doanh nghiệp bán lẻ Việt cần tìm lối đi phù hợp để cạnh tranh...

6

8

10

14
nGhiên cứu - Trao đổi
Để hàng Việt chinh phục được người Việt

56
Văn hóa - Xã hội
Khóa tôi họp ban liên lạc

51

52

53

54

55

khuyến cônG
Cà Mau: Khuyến công là cầu nối kinh doanh hiệu quả

Kiên Giang: Vốn khuyến công tích cực hỗ trợ cơ sở công nghiệp...

Khuyến công Hải Phòng: Hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ vào sản xuất

Tập trung phát triển làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Đắk Lắk: Hiệu quả đem lại từ công tác tuyền truyền khuyến công

42
Thị TrườnG - Tiêu dùnG
Hồng sâm tẩm mật ong Sambok Hàn Quốc cho cả nhà khỏe mạnh

44

46

địa phươnG
Lai Châu: Thành phố của niềm tin và hy vọng

Huyện Hoài Nhơn đạt chuẩn nông thôn mới, tạo tiền đề vững chắc...

16

18

20

24

26

28

30

32

36

38

40

đồnG hành cùnG doanh nGhiệp
Vinh danh doanh nghiệp ngành Điện thực hiện chuyển đổi số...

EVNNPT: Ứng dụng CNTT để công tác quản lý ngày càng hoàn hảo...

EVNNPC: Lắng đọng Hội diễn nghệ thuật quần chúng Tổng công ty...

May 10 - Đơn vị điển hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp

Ngành Dầu khí “hòa mình” cùng cách mạng công nghiệp 4.0

VICEM: Cổ phần hóa và tái cấu trúc là nhiệm vụ sống còn

Kỷ niệm đẹp tại quán bia hơi Hà Nội

Nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh: Tự hào đón nhận Huân chương Lao động...

PC Phú Thọ: Người dân vui mừng khi bán điện cho ngành Điện

HBT: Khát vọng vươn ra toàn cầu

Nam Nhật Minh - Nhà cung cấp dịch vụ khai khoáng, xây dựng… uy tín



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG6 7

“Vì một thập niên phát triển 
bền Vững hơn”

Đó là chủ đề của Hội nghị toàn quốc về phát triển bền vững 2019 diễn ra vào 12/9/2019 
dưới sự chủ trì trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị là sự kiện 
quan trọng, tiếp nối thành công của chương trình năm 2018, do Hội đồng Quốc gia về Phát 
triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức.

Hà Đăng

Tham dự Hội nghị còn có Phó Chủ tịch 
Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; 
cùng hơn 700 đại biểu đại diện cho các cơ 

quan của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, các Đại sứ 
quán, tổ chức quốc tế, hiệp hội, doanh nghiệp, cơ quan 
nghiên cứu,… và đông đảo cơ quan thông tấn, báo chí.

Đây là Hội nghị mang tầm vĩ mô, chiến lược nhằm 
tập trung thảo luận và chia sẻ các giải pháp thiết thực, 
hiệu quả để phát triển nguồn vốn con người, xây dựng 
một nền kinh tế phi phát thải cũng như thúc đẩy các 
mô hình kinh tế bền vững, giúp nâng cao năng lực cạnh 
tranh của khu vực kinh tế tư nhân - những vấn đề có ý 
nghĩa quan trọng, tác động lớn đến chiến lược phát triển 
bền vững của quốc gia. Những giải pháp này cũng được 
kỳ vọng là đầu vào giá trị, đóng góp tích cực nội dung 
xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 
2021 - 2030, với tầm nhìn và chính sách mới để đưa đất 
nước bước vào một thập niên phát triển bền vững hơn.

Hội nghị chia thành hai phiên. Trong khuôn khổ 
phiên buổi sáng, đã diễn ra đồng thời ba hội thảo chuyên 
đề xoay quanh các nội dung đang nhận được nhiều sự 
quan tâm hiện nay như: Phát triển nền kinh tế tuần hoàn 

trong thập kỷ 2020 - 2030 - Mô hình tăng trưởng liên 
ngành ưu việt và sự cải biến trong nguyên lý thiết kế, sử 
dụng nguyên vật liệu; Quan hệ đối tác công tư: Nhu cầu 
thực tiễn và định hướng chính sách để nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững; Nguồn 
vốn nhân lực: Chỉ số vốn con người, vai trò lãnh đạo bền 
vững và điều phối cấp Nhà nước trong dài hạn.

Tham gia phiên buổi chiều, các đại biểu đã được 
lắng nghe các báo cáo về lồng ghép các mục tiêu phát 
triển bền vững (SDGs) trong Chiến lược phát triển kinh 
tế xã hội của Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế tư nhân và tăng 
cường quan hệ đối tác công - tư, xây dựng nguồn vốn 
con người, thúc đẩy đột phá khoa học công nghệ, triển 
khai mô hình kinh tế tuần hoàn trong thập niên tới, 
cũng như vai trò của văn hóa trong phát triển bền vững 
từ đại diện lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, VCCI, 
Ngân hàng Thế giới, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo,…

Tại Hội nghị, với báo cáo: “Nâng cao năng lực cạnh 
tranh của khu vực kinh tế tư nhân và tăng cường quan hệ 
đối tác công tư hướng tới thập niên phát triển bền vững 
hơn”, TS Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI cho biết, để thu 
hút tốt hơn nguồn lực của khối kinh tế tư nhân trong 
phát triển kinh tế xã hội cũng như giúp thực hiện thành 
công các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) thì cần 
có các giải pháp thúc đẩy quan hệ đối tác công tư (PPP) 
mạnh mẽ hơn nữa như: Sớm ban hành Luật đầu tư theo 
hình thức PPP, thay đổi mô hình PPP hiện nay. Đó là các 
quan quản lý PPP phải thay đổi cách thức quản lý và 
nâng cao năng lực để tạo điều kiện cho đầu tư theo hình 
thức PPP và phát huy hiệu quả vai trò của Ủy ban Quan 
hệ Đối tác Công tư trong việc thúc đẩy PPP bền vững…

Chia sẻ về chủ đề “Tăng trưởng bao trùm: Phát 
triển vốn nhân lực tại Việt Nam giai đoạn 2020 - 2030”, 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
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ông Daniel Dulitzky - Giám đốc Chương trình phát triển 
Con người khu vực Đông Á Thái Bình Dương (Ngân 
hàng Thế giới) khẳng định: “Mặc dù hiện nay, Việt 
Nam đang thực hiện tốt về Chỉ số Vốn nhân lực (HCI) 
nhưng cũng đang phải đối mặt với hai thách thức chính 
trong đảm bảo vốn nhân lực chất lượng cao. Đó là cần 
thu hẹp khoảng cách cho các nhóm dân tộc thiểu số và 
tăng cường phát triển lực lượng lao động... Do đó, cần 
cải cách các Chương trình Mục tiêu quốc gia, hệ thống 
Giáo dục đại học, thu hút thêm nữa sự đầu tư và tham 
gia của khu vực tư nhân trong lĩnh vực giáo dục đào 
tạo. Từ đó tạo ra kết nối chặt chẽ hơn giữa các cơ sở 
đào tạo với các doanh nghiệp tuyển dụng lao động”.

Bên cạnh các chia sẻ từ các Bộ, ngành, cơ quan hữu 
quan, Hội nghị còn mang đến những thông tin và kiến 
nghị hữu ích từ các tham luận của đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp như: Heineken Việt Nam với bài “Ứng 
dụng tư duy kinh tế tuần hoàn trong thực tiễn sản xuất 
kinh doanh”; Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam với bài “Kết hợp các yếu tố môi trường, xã 
hội và quản trị công ty vào chiến lược đầu tư - Xu hướng 
của các nhà đầu tư có trách nhiệm; Công ty TNHH 
PwC (Việt Nam) với bài “Tối đa hóa lợi ích kinh tế, 
xã hội thông qua thực hiện phát triển bền vững - Kinh 
nghiệm tốt từ doanh nghiệp”; Ericsson Việt Nam với 
bài “Tương lai của công nghệ là hôm nay: Tăng cường 
năng lực doanh nghiệp theo định hướng hiện đại và nhân 
văn”; Tập đoàn TH với bài “Đưa phát triển bền vững 
thành lợi thế cạnh tranh: Chiến lược quản trị hoạt động 
doanh nghiệp hiệu quả trong thập niên mới”…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Phát triển bền vững 
vừa là nhu cầu nội tại cấp bách, vừa là xu thế tất yếu của 
tiến trình phát triển xã hội. Tất yếu tức là anh làm ngược 
lại thì thất bại. Cho nên, chủ trương phát triển bền vững 
được thể hiện nhất quán trong các văn kiện, các chương 
trình, kế hoạch phát triển đất nước trong từng thời kỳ. 
Nếu không phát triển nhanh thì sẽ tụt hậu so với thế giới 
nhưng phải phát triển bền vững. Đây là trách nhiệm của 
toàn Đảng, toàn dân, cả hệ thống chính trị và mọi thành 
phần trong xã hội. Qua đó, Chính phủ đề nghị các bộ, 
ngành, địa phương nghiên cứu về vấn đề này để phục 
vụ chương trình nghị sự 2030. Trong đó, cần coi sự phát 
triển bền vững là trọng tâm, nội dung xuyên suốt trong 
chiến lược kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 với kế 
hoạch, các nhiệm vụ cụ thể...”.

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo VCCI đã trao cho Thủ 
tướng Cúp Năng suất và Bản cam kết của các doanh 
nghiệp tiên phong trong xử lý chất thải nhựa nhằm hưởng 
ứng phong trào "Nâng cao năng suất lao động quốc gia" 

do Thủ tướng phát động vừa qua. Đây cũng là điều thể 
hiện sự chung tay, đồng hành của cộng đồng doanh 
nghiệp với Chính phủ để triển khai thành công nền kinh 
tế tuần hoàn tại Việt Nam trong thời gian sớm nhất

Lãnh đạo VCCI đã trao cho Thủ tướng Bản cam kết của 
các DN tiên phong trong xử lý chất thải nhựa

Toàn cảnh Hội nghị

Thủ tướng, đại diện Quốc hội và các thành viên Chính phủ 
chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG8 9

Mới đây, trong buổi Tọa đàm phát triển 
sản phẩm CNNT tiêu biểu năm 2019 
tại Hà Nội, ông Nguyễn Thanh, Giám 
đốc Sở Công Thương Thừa Thiên 

Huế đã chỉ ra một thực tế rằng: “Hầu hết các sản phẩm 
CNNT tiêu biểu hiện nay đều đang rất loay hoay trong 
việc tìm đầu ra. Mặc dù các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất CNNT đã bước đầu kết nối được với các siêu thị 
lớn trên cả nước, song quy mô sản xuất nhìn chung 
còn rất nhỏ lẻ, không có nhiều cơ sở đáp ứng được các 
quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm, số lượng sản 
phẩm… Vấn nạn hàng giả cũng ảnh hưởng rất lớn đến 
hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp CNNT. Sản 
phẩm mới của các doanh nghiệp vừa tung ra thị trường 
thì đã xuất hiện hàng giả, hàng nhái hàng loạt. Doanh 
nghiệp không thể cạnh tranh nổi”. 

Quy mô nhỏ, thậm chí siêu nhỏ, chỉ ở mức hộ gia 
đình, nguồn lực đầu tư cho công nghệ sản xuất hạn chế, 
sản phẩm làm ra với phương thức thủ công, hoặc bán 
thủ công, chất lượng không đồng đều, mẫu mã, bao bì 
không đủ sức hấp dẫn… là những hạn chế đã được bàn 
đến từ lâu nay về các sản phẩm CNNT. Chính những 
yếu tố này đã làm cho CNNT phát triển chậm, khiến 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT “chậm lớn”, 
giảm sức cạnh tranh, khó đáp ứng được yêu cầu ngày 
càng khắt khe của thị trường. Mặt khác, điều này cũng 
đang làm chậm đi tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa nông nghiệp, nông thôn. 

Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thu Thủy, Giám 
đốc Công ty TNHH MTV Cà phê 721, doanh nghiệp 
vừa được vinh danh trong Lễ trao giấy chứng nhận sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2019, cho biết: 
“Sản xuất ra sản phẩm là không dễ dàng nhưng làm sao 
bán được sản phẩm lại càng khó hơn. Chúng tôi đã nỗ 
lực làm ra một sản phẩm tốt, kiểm định chất lượng bài 
bản ở nhiều khâu nhưng lại chịu rất nhiều áp lực ở khâu 
tiêu thụ. Giá thành sản xuất cũng bị đội lên do tiền 

thuê đất cao, sản phẩm lúa gạo lại phải chịu thêm 5% 
thuế giá trị gia tăng. Sản phẩm gạo 721 của chúng tôi 
cũng bị làm nhái, làm giả rất nhiều. Người tiêu dùng rất 
khó nhận diện được thật giả, vì thế mà giá trị thực của 
doanh nghiệp chúng tôi đang bị ảnh hưởng rất lớn”.  

Qua thực tế phản ánh từ doanh nghiệp, cơ sở, có 
thể thấy, các sản phẩm CNNT tiêu biểu đang yếu cả 
ở hai khâu quan trọng nhất là sản xuất và thị trường. 
Sản phẩm làm ra có chất lượng chưa đồng đều, trong 
khi công tác tiếp cận thị trường, xúc tiến thương mại 
lại còn nhiều hạn chế. Vì vậy, tìm đầu ra cho các sản 
phẩm CNNT tiêu biểu chính là nhiệm vụ trọng tâm của 
các cấp, các ngành trong thời gian tới. 

Hiện tại, thông qua hàng loạt các chương trình như: 
Khuyến công, khoa học công nghệ, xúc tiến thương 
mại… Bộ Công Thương đang từng bước tháo gỡ những 
khó khăn này. Bộ đang tổ chức nhiều chương trình hỗ 
trợ đầu ra cho sản phẩm như hội nghị kết nối, đưa hàng 
hoá vào hệ thống phân phối nước ngoài, khuyến khích 
các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm của nhau, phát 
triển thương mại nông thôn… 

pHáT TriểN sảN pHẩm côNg NgHiệp 
NôNg THôN Tiêu biểu?

Đó không chỉ là câu hỏi lớn dành cho các nhà hoạch định chính sách mà còn là băn khoăn, 
trăn trở của rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở CNNT. 

MinH PHương

Làm thế nào để thúc đẩy

Các đại biểu cắt băng khai mạc Triển lãm sản phẩm CNNT tiêu 
biểu 2019
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Mới đây nhất, chuỗi sự kiện bình chọn, tôn vinh sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019 được Bộ 
Công Thương triển khai, phát động đã đạt được những 
kết quả đáng ghi nhận. Đây có thể coi là cơ hội để tôn 
vinh các sản phẩm CNNT có chất lượng, giá trị sử dụng 
cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, đáp ứng được 
yêu cầu của thị trường, nhu cầu của người tiêu dùng. 

Theo thông tin từ Hội đồng bình chọn cấp quốc 
gia (Bộ Công Thương), 110 sản phẩm nổi trội đã được 
bình chọn và cấp Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT 
tiêu biểu cấp quốc gia năm 2019. Đây hầu hết là những 
sản phẩm đã phát huy được lợi thế của địa phương, khu 
vực về nguyên vật liệu, lao động, kỹ năng, kinh nghiệm 
trong quá trình sản xuất. Đồng thời, đó cũng là những 
sản phẩm đã áp dụng công nghệ, thiết bị hiện đại vào 
sản xuất, tạo ra năng suất, chất lượng cao, ví dụ các sản 
phẩm: Gốm Chu Đậu; Nước mắm Phú Quốc; Cơ khí 
Nam Định; Dừa Bến Tre; Chè Thái Nguyên; Cà phê 
Gia Lai, hay thiết bị máy móc phục vụ sản xuất chế 
biến hạt điều Bình Phước…

Để thúc đẩy mạnh hơn nữa cho sự phát triển của 
các cơ sở CNNT, bên cạnh việc tạo điều kiện về mặt 
chính sách, các địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan 
rất cần phải quan tâm, tuyên truyền sâu rộng hơn về 
những lợi ích của chương trình bình chọn sản phẩm 
CNNT tiêu biểu để các cá nhân, đơn vị, cơ sở sản xuất 
có sản phẩm tiêu biểu đăng ký tham gia bình chọn. Qua 
đó, các cơ sở này sẽ có thể tận dụng tối đa thế mạnh 
của các ngành nghề truyền thống, nguồn lao động cũng 
như ứng dụng khoa học công nghệ mới, sản xuất ra 
những sản phẩm có sức cạnh tranh cao, đáp ứng nhu 
cầu thị trường, góp phần tạo nên những thương hiệu 
đặc sắc của từng địa phương

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phó Trưởng Ban thường trực Kinh tế trung ương Cao Đức Phát trao Giấy chứng 
nhận cho đại diện các đơn vị có sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia 2019

Sản phẩm của các cơ sở sản xuất CNNT được trưng bày 
trong hội chợ triển lãm sản phẩm CNNT tiêu biểu 2019
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Với mức tăng trưởng năm khoảng 12%, ngành bán lẻ Việt Nam hiện được đánh giá là hấp 
dẫn nhất thế giới với vị trí thứ 6 về chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu và khi Việt Nam là thành 
viên đầy đủ của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), 
ngành bán lẻ Việt Nam sẽ còn được hưởng lợi khá nhiều từ Hiệp định này. Tuy nhiên, CPTPP 
cũng sẽ mở ra một chương mới cho sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong “sân chơi” này.

Doanh nghiệp bán Lẻ Việt

QuỳnH AnH

Tác động của cPTPP đến ngành bán lẻ 
ViệT nam

Trước khi CPTPP có hiệu lực, theo quy định, các 
doanh nghiệp (DN) nước ngoài muốn mở thêm điểm 
bán lẻ thứ 2 trở đi phải xin phép cơ quan quản lý và 
phải trải qua tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) 
như: Quy mô của khu vực thị trường; số lượng các cơ 
sở bán lẻ đang hoạt động tại khu vực; tác động của cơ 
sở bán lẻ với sự ổn định của thị trường và hoạt động 
kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống 
trong khu vực; ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ 
giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy; 
khả năng đóng góp của cơ sở đối với sự phát triển KT 
- XH của khu vực. Nếu mở cơ sở bán lẻ mới có diện 
tích dưới 500 m2 trong trung tâm thương mại và không 
thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thì không 
bị buộc phải xin phép. Đây được xem là một rào cản kỹ 
thuật để kiểm soát việc các tập đoàn bán lẻ ngoại mở 
thêm nhiều điểm bán lẻ và gây sức ép lên các hệ thống 
bán lẻ hiện hữu. 

Tuy nhiên, theo cam kết trong CPTPP, sau 5 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực, Việt Nam sẽ bỏ quy định 
về ENT đối với các doanh nghiệp bán lẻ đến từ các 
nước CPTPP. Nghĩa là sau 5 năm nữa, một DN bán lẻ 
thuộc các quốc gia CPTPP có thể thoải mái mở siêu thị, 
đại siêu thị tại bất cứ đâu, miễn là họ có mặt bằng. Mặc 
dù rào cản ENT sau 5 năm nữa mới bị dỡ bỏ, nhưng 
ngay từ lúc này, nhiều DN ngoại đã lách qua bằng cách 

mua bán - sáp nhập (M&A) để tận dụng những mặt 
bằng sẵn có của các hệ thống siêu thị nội. Kết quả là, 
theo một số chuyên gia, thị phần bán lẻ trong tay các 
DN ngoại hiện đã lên tới 50%. Điển hình có thể kể đến 
một loạt các tên tuổi như: Chuỗi Family Mart của Nhật 
Bản đã có tới 130 cửa hàng tại Việt Nam và họ dự định 
mở thêm 700 cửa hàng nữa vào năm 2020. Một hãng 
bán lẻ đình đám khác của Nhật Bản là 7-Eleven cũng 
đã đổ bộ vào Việt Nam hồi tháng 6/2017 với kế hoạch 
phát triển 100 cửa hàng trong vòng 3 năm và 1.000 cửa 
hàng trong vòng 10 năm tới. Lotte Mart cũng lên kế 
hoạch mở 60 cửa hàng tại Việt Nam đến năm 2020 và 

cầN Tìm Lối Đi pHù Hợp Để
cạNH TraNH TroNg “sâN cHơi” cpTpp

Cuối năm 2018, siêu thị FujiMart (liên doanh giữa Tập đoàn 
BRG - VN và Tập đoàn Sumitomo - Nhật Bản) đã chính thức 
gia nhập thị trường bán lẻ VN



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG10 11

trong 10 năm tới là 2.500 cửa hàng… Theo thống kê, 
trong vòng hơn một năm qua, có tới hơn 100 cửa hàng 
tiện lợi mới quy mô lớn được mở tại Việt Nam, các cửa 
hàng này chủ yếu do những công ty, tập đoàn nước 
ngoài sở hữu. Mới đây, thị trường bán lẻ lại đón nhận 
thêm những “tân binh” nhiều tiềm năng khác như siêu 
thị Q Mart (thuộc Tập đoàn T&T); siêu thị FujiMart 
(liên doanh giữa Tập đoàn BRG của Việt Nam và Tập 
đoàn Sumitomo của Nhật Bản)…

Có thể thấy, với thị trường giầu tiềm năng và sôi 
động như hiện nay, dự báo năm 2019 - 2020, ngành bán 
lẻ Việt sẽ tiếp tục hấp dẫn các nhà đầu tư, nhất là các 
nhà bán lẻ đến từ các nước CPTPP, rót vốn vào thông 
qua đầu tư trực tiếp hoặc hoạt động M&A. Sự xuất 
hiện ngày càng nhiều các tên tuổi ngoại, đã, đang và sẽ 
tạo sức ép cạnh canh ngày càng lớn đối với các kênh 
phân phối nội cả về chất lượng lẫn cách thức quản lý.

Dn bán lẻ ViệT Phải làm gì để cạnh 
Tranh Trong “sân chơi” cPTPP? 

Trong sân chơi này, các DN bán lẻ Việt với tiềm 
lực tài chính hạn chế, khả năng cạnh tranh về giá kém… 
lại phải “đấu” với các DN bán lẻ ngoại có tiềm lực, thế 
mạnh về nhiều mặt, cộng với việc họ được nhiều ưu ái 
hơn khi đến Việt Nam đầu tư, thì có thể dễ dàng thấy 
rằng, đây là cuộc đua không cân sức.

Theo Chuyên gia kinh tế Vũ Vinh Phú, thì CPTPP 
sẽ mở ra một chương mới cho sự cạnh tranh, DN nào 

đã mạnh thì sẽ mạnh hơn. Vì vậy, để cạnh tranh được 
với các DN ngoại, mỗi DN bán lẻ Việt Nam phải tìm 
ra được lối đi riêng phù hợp với năng lực của mình, 
phát triển những thị trường ngách để cùng tồn tại. Đặc 
biệt, các DN trong nước cần tăng cường liên kết bằng 
cách xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung 
cấp hàng hóa, cơ sở sản xuất, vùng nguyên liệu, nhất 
là nông sản và các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, 
để duy trì, đảm bảo nguồn cung liên tục cho hệ thống 
của mình, đồng thời, chú trọng nhiều hơn đến vấn đề 
an toàn thực phẩm, môi trường, dịch vụ… qua đó sẽ 
tạo được sức hút, nâng cao được năng lực cạnh tranh 
của DN.

Bên cạnh đó, các chuyên gia cũng cho rằng, Nhà 
nước cần tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, cần 
tạo ra một “sân chơi” thật bình đẳng cho các DN bán 
lẻ cả trong và ngoài nước.

Có thể thấy, việc tăng cường liên kết, nâng cao 
năng lực tài chính, năng lực quản trị, chất lượng 
hàng hóa dịch vụ chính là những yêu cầu mà “sân 
chơi” CPTPP đặt ra cho các nhà bán lẻ trong nước. 
Với những yêu cầu này, các DN Việt hoàn toàn có 
thể đáp ứng được. Nhưng điều quan trọng là các 
DN phải đánh giá đúng được năng lực, đặc thù kinh 
doanh của mình, cũng như thế mạnh của mỗi DN 
ngoại để xác định thị trường với những mục tiêu 
phù hợp thì mới có thể trụ vững và phát triển trong 
thời kỳ mới

Hapro đang tìm nhiều giải pháp tạo sự khác biệt so với DN ngoại để tiếp tục phát triển
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những khó khăn Phải đối mặT

Trong bối cảnh kinh tế thế giới yếu đi, tăng trưởng 
của nhiều nền kinh tế lớn cũng như cả thế giới nói 
chung đều đã điều chỉnh giảm từ mốc 2,9% xuống còn 
2,6%. Năm 2019, tăng trưởng của Việt Nam trong 6 
tháng đầu năm suy giảm với mức độ không đáng kể, 
tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia, trong 6 
tháng cuối năm kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục phải đối 
diện với nhiều rủi ro từ bên ngoài, do vậy cần đồng 
thời đẩy mạnh những cải cách từ trong nền kinh tế để 
giảm bớt tác động và tăng sức chống chịu đối với các 
cú sốc đó.

Kinh tế Việt Nam hiện đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức và khó khăn với những điểm nghẽn 
chưa được tháo gỡ. Đó là sự chậm lại của ngành 
công nghiệp chế biến, chế tạo và nông nghiệp. Cụ 
thể, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng trưởng 

chậm lại (ở mức 11,18%, thấp hơn so với mức 12,87% 
của cùng kỳ năm 2018) do sức cầu đối với mặt hàng 
điện tử, điện thoại giảm sút. Ngành nông nghiệp chịu 
nhiều ảnh hưởng từ dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn 
châu Phi lây lan diện rộng; xuất khẩu nông sản chịu áp 
lực cạnh tranh lớn và sự gia tăng các rào cản thương 
mại, nhất là từ Trung Quốc, trong khi đây là mặt hàng 
khó dịch chuyển thị trường.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, 
thương mại toàn cầu hiện đang bị ảnh hưởng mạnh từ 
chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, cũng như tăng 
trưởng kinh tế, do vậy, phần lớn phần cầu của thế giới 
bị sụt giảm, những nước xuất khẩu chính đều có tăng 
trưởng âm hoặc ở mức rất thấp.

Trong bối cảnh thương mại sụt giảm, nhiều tổ 
chức kinh tế đã đồng loạt hạ dự báo tăng trưởng của 
Việt Nam. Cụ thể, Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo 

Đâu là Động lực Đâu là Động lực 
TăNG TrưởNG KINH Tế VIệT Nam TroNG Năm 2019?

Bức tranh kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2019 dù có những dấu hiệu tích cực như tăng 
trưởng GDP ở mức cao, kiểm soát được lạm phát, giải ngân FDI tốt, môi trường kinh doanh 
được cải thiện rõ rệt, tiến trình hội nhập tích cực… Thế nhưng, trong bối cảnh kinh tế thế giới 
yếu đi, kinh tế Việt Nam không nên chủ quan mà cần phải gia tăng chống đỡ với những bất 
lợi bên ngoài thì mới có thể đạt được mục tiêu như kỳ vọng.

HoA nguyễn



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 13

ngHiên cứu - Trao đổi

tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm 2019 dự 
kiến là 6,5% giảm khá nhiều so với đỉnh 10 năm 7,1% 
của năm 2018; lạm phát trung bình năm 2018 là 3,5%, 
tăng 3,6% so với năm 2019 và 3,8% năm 2020. Trước 
đó, dù rất lạc quan khi duy trì đánh giá được mức độ 
tăng trưởng cao nhất trong khu vực, hơn cả Trung 
Quốc, nhưng Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) chỉ 
đưa ra mức 6,8%. The World Bank thì lại tỏ ra thận 
trọng hơn với con số đưa ra là 6,6% do sức cầu bên 
ngoài yếu và tín dụng thắt chặt. Mặt khác, tổ chức này 
cũng đánh động rằng, Việt Nam cần phải điều chỉnh 
chính sách kinh tế vĩ mô trong trường hợp những rủi 
ro nêu ra trở thành hiện thực, dẫn đến suy giảm sâu 
hơn so với dự kiến.

Theo nhận định của các chuyên gia, kinh tế vĩ mô 
trong 6 tháng cuối năm có thể chịu ảnh hưởng lớn từ 
rủi ro suy thoái của kinh tế thế giới. Cùng với đó là 
những rủi ro có tính bất định rất lớn từ đối đầu thương 
mại giữa Nhật - Hàn Quốc tác động trực tiếp đến Việt 
Nam, chiến tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc 
còn diễn biến phức tạp.

Trả lời cho câu hỏi làm thế nào để xử lý được hài 
hòa tác động từ những căng thẳng thương mại, chiến 
tranh thương mại giữa các đối tác lớn của Việt Nam, 
ông Nguyễn Anh Dương - Trưởng ban Chính sách 
kinh tế vĩ mô (CIEM) cho rằng: “Là một nước nhỏ, 
phụ thuộc vào các đối tác này, rõ ràng Việt Nam 
cũng sẽ phải tính toán rất nhiều. Ngả về một đối tác 
nào đó trong thời điểm này sẽ không phải là sự lựa 
chọn khôn ngoan, nhưng ngược lại chúng ta cứ đứng 
ngoài và giữ mình quá thì thách thức sẽ không chỉ là 
việc chúng ta giữ được vị thế của Việt Nam trên bản 
đồ thương mại và đầu tư thế giới, mà còn tạo thêm 
rào cản không cần thiết cho sự đầu tư của DN vào các 
hoạt động thương mại quốc tế cũng như chuỗi giá trị 
khu vực toàn cầu”.

đâu là động lực Tăng Trưởng kinh Tế 6 
Tháng cuối năm?

Việt Nam không thể tránh khỏi những “cơn gió 
ngược” đến từ bên ngoài, tuy nhiên chúng ta vẫn hoàn 
toàn có thể lạc quan vào tăng trưởng kinh tế năm 2019 
đạt 6,7% dựa vào triển vọng sản xuất tươi sáng và dòng 
vốn từ nước ngoài ổn định.

Trong 6 tháng cuối năm, các động lực hỗ trợ tăng 
trưởng ở cả phía cung và phía cầu. Trong đó, tiêu dùng 
cá nhân tăng mạnh; các ngành công nghiệp chế biến - 
chế tạo, dịch vụ tiếp tục phát triển; nông nghiệp dần 
phục hồi.

Theo ông Lê Xuân Sang - Phó Viện trưởng Viện 
Kinh tế Việt Nam cho rằng, dưới tác động của chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung và của Hiệp định Đối tác 
toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) 
cùng sự kỳ vọng của EVFTA, ba nhân tố này có tác 
động tương đối tốt đối với đầu tư ở Việt Nam nói 
riêng và tăng trưởng nói chung. Ngoài ra, Chính phủ 
có những nỗ lực rất mạnh mẽ trong việc cải thiện môi 
trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi sự kinh 
doanh và chống tham nhũng đã giúp tạo động lực, tạo 
lòng tin của giới kinh doanh đầu tư trong phát triển 
kinh tế.

Những tháng còn lại của năm 2019, các yếu tố 
khó khăn và thuận lợi đan xen trên bình diện quốc 
tế, tốc độ tăng trưởng kinh tế thế giới mặc dù dự 
báo sẽ thấp hơn so với năm 2018 nhưng dự kiến 
vẫn đạt mức khá do kỳ vọng vào tăng trưởng một 
số nền kinh tế như Mỹ, EU, Nhật Bản, cũng như sự 
ổn định của giá cả hàng hóa thế giới. Bên cạnh đó, 
một số yếu tố có thể tác động cả tích cực và tiêu 
cực đến kinh tế Việt Nam như việc giảm giá đồng 
nhân dân tệ của Trung Quốc - đối tác thương mại 
lớn của Việt Nam, diễn biến của cuộc chiến thương 
mại Mỹ - Trung, hay sự căng thẳng giữa Mỹ và Iran 
trong vấn đề dầu mỏ. 

Ở trong nước, những nỗ lực của Chính phủ trong 
tiến trình cải cách, cải thiện môi trường đầu tư, tận 
dụng các cơ hội của hội nhập quốc tế, nhất là trong 
điều kiện Hiệp định CPTPP bắt đầu có hiệu lực thực 
thi với Việt Nam từ năm 2019 và Hiệp định EVFTA 
sẽ là các yếu tố quan trọng quyết định cục diện kinh 
tế Việt Nam những tháng cuối năm, cũng như cả năm 
2019. Trên bình diện chung trong bối cảnh suy thoái 
kinh tế, tăng trưởng GDP cả năm là 6,7 - 6,8% là mức 
cao so với các nước trên thế giới, tuy vậy, cân nhắc trên 
các lĩnh vực và nhìn nhận thách thức, chính phủ khẳng 
định Việt Nam vẫn sẽ kiên định với mục tiêu, dứt khoát 
không có chuyện điều chỉnh bất cứ chỉ tiêu nào trong 6 
tháng cuối năm 2019.

Lý giải xung quanh vấn đề vậy động lực tăng 
trưởng của Việt Nam trong năm 2019 nói riêng và 
trong thời gian tới là gì? Xin được dẫn lời TS. Nguyễn 
Đình Cung - Viện trưởng Viện nghiên cứu Quản lý 
kinh tế Trung ương: “Hội nhập, thu hút đầu tư là 
yếu tố quan trọng để tăng trưởng, phát triển kinh tế, 
nhưng nội lực trong nước, sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp cũng phải được nâng cao, đó mới là tăng 
trưởng lâu bền”
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để hàng Việt 

hàng ViệT chiếm Tỷ lệ cao Trong hệ 
Thống Phân Phối nội địa

Theo báo cáo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực 
hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng 
hàng Việt Nam” ngành Công Thương, sau 10 năm triển 
khai thực hiện, Cuộc vận động đã góp phần tạo nên sự 
chuyển biến mạnh mẽ trên thị trường nội địa, phát huy 
được nguồn nội lực to lớn ở trong nước. Điều này được 
thể hiện qua việc hàng Việt chiếm tỷ lệ cao trong hệ 

thống phân phối nội địa với trên 90% tại các kênh phân 
phối hiện đại và trên 60% tại các kênh bán lẻ truyền 
thống. Một số ngành sản xuất hàng VN có thế mạnh đã 
tăng tỷ lệ nội địa hóa và hàm lượng khoa học công nghệ 
trong sản phẩm như tỷ lệ nguyên phụ liệu của ngành 
Dệt may chiếm khoảng 50%; tỷ lệ nội địa hóa ngành Da 
giầy chiếm khoảng 40-50%... 

Có thể nói, đây là kết quả ấn tượng, đánh dấu sự 
thành công của Cuộc vận động đầy ý nghĩa sau 10 

Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” sau 10 năm triển khai thực 
hiện đã tạo sự chuyển biến rõ nét về cả nhận thức lẫn hành vi của người tiêu dùng (NTD) 
trong việc mua sắm sử dụng hàng Việt. Từ chỗ phải vận động người Việt Nam (VN) ưu tiên 
dùng hàng VN, đến nay, nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt đã tạo được uy tín và thực sự chinh 
phục được NTD Việt, trong đó nhiều sản phẩm trở thành niềm tự hào của người Việt Nam 
như: Vinamilk, May 10, Bia Hà Nội, Giầy da Hà Nội…

Quý nguyễn

cHiNH pHục Được Người ViệT

Người Việt Nam ngày càng ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam
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năm triển khai thực hiện. Kết quả trên cũng cho thấy, 
các doanh nghiệp (DN) Việt đã nhận thức ngày càng 
sâu sắc hơn về trách nhiệm của mình trước NTD, chú 
trọng hơn đến việc nâng cao chất lượng, đa dạng mẫu 
mã sản phẩm với giá cả hợp lý, phục vụ thị trường 
trong nước, đồng thời, hình thành được hệ thống 
phân phối tương đối tốt để NTD dễ dàng tiếp cận 
sản phẩm “nội”. Điều này đã làm cho hàng hóa Việt 
chiếm được lòng tin của phần lớn NTD Việt, qua đó, 
dần thay đổi được nhận thức và hành vi của NTD cả 
nước trong việc ưu tiên mua sắm sử dụng hàng VN 
thay vì sử dụng hàng nhập khẩu từ nước ngoài với giá 
cả, công dụng tương đương. Đồng thời, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN trong nước phát triển sản xuất 
kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa, 
dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và đóng góp cho 
ngân sách nhà nước.

để hàng ViệT chinh Phục được người ViệT

Sau 10 năm, những thành công của Cuộc vận động 
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là 
không thể phủ nhận. Việc hàng Việt chiếm ưu thế 
lớn trên thị trường nội địa thời gian qua đã thể hiện 
rõ một điều rằng, nhiều hàng hóa, sản phẩm của DN 
Việt đã thực sự tạo được lòng tin với NTD Việt. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn còn nhiều điểm yếu của hàng 
Việt mà NTD chưa thể ưu tiên lựa chọn đó là chất 
lượng hàng hóa không đồng đều; vấn đề vi phạm vệ 
sinh an toàn thực phẩm; hàng Việt ít được cải tiến 
mẫu mã, bao bì, hình thức chưa bắt mắt… Vậy, vấn 
đề đặt ra là các DN Việt phải làm thế nào để giữ 
được lòng tin và chinh phục được NTD? Bởi động 
lực để người Việt Nam ưu tiên dùng hàng VN là tinh 
thần yêu nước, lòng tự tôn dân tộc và động lực này 
sẽ tăng lên gấp bội khi hàng VN thật sự chinh phục 
người VN.

Để làm được điều này, trước hết các DN Việt phải 
thay đổi triết lý kinh doanh, đó là phải ưu tiên NTD 
Việt, đặt lợi ích của NTD lên trên lợi nhuận của DN 
thông qua việc quan tâm hơn nữa đến chất lượng hàng 
hóa và dịch vụ mà mình cung cấp; có văn hóa ứng xử 
phù hợp với NTD trong mua bán, bảo hành sản phẩm 
và hoạt động hậu mãi… Hãy ưu tiên cung cấp hàng hóa 
và dịch vụ chất lượng tốt nhất cho NTD trong nước, có 
như vậy, NTD sẽ không bao giờ quay lưng lại với hàng 
Việt. Đây chính là nền tảng để lợi nhuận đến với DN 
một cách chắc chắn và bền vững nhất.

Mặt khác, trong bối cảnh mới của nền kinh tế trong 
nước và thế giới với nhiều hiệp định song phương, đa 

phương, thế hệ mới có hiệu lực thì sức ép cạnh tranh 
trên thị trường sẽ ngày càng quyết liệt hơn, chưa kể 
đến việc ngày càng có nhiều hàng hóa xuất xứ nước 
ngoài nhưng lại mạo nhận là hàng “Made in Vietnam” 
để lừa NTD và dễ bề tiêu thụ, như vậy có thể thấy, 
các DN trong nước sẽ gặp nhiều thách thức hơn trong 
thời gian tới. Để bảo vệ sản xuất trong nước, bảo vệ 
hàng VN trước sự cạnh tranh gay gắt của hàng hóa 
ngoại nhập, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục 
hỗ trợ DN đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái, đồng 
thời, tăng cường và chủ động sử dụng những hàng rào 
kỹ thuật mà khuôn khổ hội nhập cho phép để định 
hướng thị trường, bảo vệ NTD, nâng cao chất lượng 
hàng trong nước và ngăn chặn hàng hóa ngoại nhập, 
đặc biệt là hàng ngoại nhập chất lượng thấp ồ ạt đổ 
vào thị trường VN.

Có thể nói, trong hành trình chinh phục thế giới, 
hàng VN trước hết phải được ưu tiên sử dụng ở VN và 
phải chinh phục được người VN. Muốn làm tốt được 
điều này, cần phải có sự đồng bộ cả về nhận thức cùng 
những giải pháp từ chính sách của Nhà nước và từ phía 
các DN. Trong đó, Nhà nước đóng vai trò rất quan 
trọng trong việc tổ chức thị trường, bảo vệ quyền lợi 
NTD cũng như đưa ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn cần 
thiết để bảo vệ và nâng cấp chất lượng hàng Việt. Cùng 
với đó, DN Việt phải coi thị trường và NTD trong nước 
là đối tượng phục vụ chính để có những đầu tư bài 
bản, chuyên nghiệp hơn trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. Có như vậy mới phát huy được tinh thần yêu 
nước, xây dựng được văn hóa tiêu dùng mới của người 
VN và đặc biệt là xây dựng được hệ thống hàng VN 
chất lượng cao hơn

Hàng Việt chiếm ưu thế trong hệ thống phân phối nội địa
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Đây là lần thứ hai giải thưởng Chuyển 
đổi số Việt Nam được tổ chức để tôn 
vinh các tổ chức, cá nhân có những 
thành tựu, đóng góp giá trị cho sự 

phát triển công nghệ số, góp phần quan trọng trong 
công cuộc chuyển đổi số, phát triển kinh tế số quốc 

gia. Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam được tổ 
chức lần thứ 2 đã thu hút đông đảo cơ quan, doanh 
nghiệp tham dự. Phát động từ tháng 3/2019, Ban 
tổ chức đã nhận được 245 hồ sơ dự thi ở 4 hạng 
mục: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số 
tiêu biểu; Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc; Cơ 

Ngày 06/9/2019, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ trao giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam 
– Vietnam Digital Awards 2019” do Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức. Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN) cùng một số đơn vị Điện lực đã được tôn vinh với giải thưởng 
danh giá này.

PHương MAi

Vinh Danh Doanh nghiệp ngành điện

THỰc HiệN cHuYểN ĐỔi số XuẤT sẮc NĂm 2019

Đại diện EVN, ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc vinh dự đón nhận Giải thưởng tại buổi Lễ
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quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc; Giải thưởng 
về thu hẹp khoảng cách số. Các tiêu chí để đánh 
giá bình chọn và trao tặng giải thưởng Chuyển đổi 
số Việt Nam là: Ưu việt về tính năng, công nghệ, 
bảo mật và chất lượng sản phẩm, dịch vụ; Sự nổi 
trội của sản phẩm dịch vụ so với các sản phẩm khác 
cùng loại trên thị trường; Sản phẩm mới, dịch vụ có 
tiềm năng ứng dụng…

Qua đánh giá của Hội đồng sơ tuyển và Hội đồng 
chung khảo, toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam có 
4 đơn vị được vinh danh Doanh nghiệp chuyển đổi 
số xuất sắc tại buổi Lễ. Trong đó, cùng với EVN 
còn có: Công ty Viễn thông Điện lực và Công nghệ 
thông tin (EVNICT) với Phần mềm thu thập dữ liệu 
đo đếm (EVNHES) được vinh danh với Giải thưởng 
Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu. 
Ngoài ra, Công ty Điện lực Bến Tre (có sản phẩm 
chuyển đổi số là Hệ thống miniSCADA) và Công ty 
TNHH MTV Điện lực Đồng Nai (có sản phẩm tiêu 
biểu là Ứng dụng số hóa hợp đồng mua bán điện) 
cũng được vinh danh doanh nghiệp chuyển đổi số 
xuất sắc. 

Thời gian qua, EVN đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng 
bộ các hệ thống công nghệ thông tin, phục vụ hiệu 
quả công tác quản lý, cũng như trong các hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Nhờ đó, mang tới 
nhiều lợi ích cho khách hàng sử dụng điện và góp phần 
xây dựng nền kinh tế số. Một số sản phẩm phần mềm 
tiêu biểu của EVN đã được ứng dụng và phát huy hiệu 
quả trong sản xuất kinh doanh như: Phần mềm Quản 
lý văn phòng (E-office), Hệ thống thông tin Quản lý 
khách hàng (CMIS), phần mềm Quản lý đầu tư xây 
dựng (IMIS), phần mềm Quản lý kỹ thuật lưới và nguồn 
điện (PMIS), …

Qua công cuộc số hóa cho thấy, EVN đã chủ động 
tham gia chuyển đổi số một cách toàn diện với quyết 
tâm cao, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số 
quốc gia diễn ra nhanh chóng và sớm đạt được mục 
tiêu đề ra. Do đó, EVN đã tích cực ứng dụng CNTT 
trong quản trị, sản xuất kinh doanh, dịch vụ khách hàng 
từ rất sớm.

20 năm trước đây, EVN đã là một trong những đơn 
vị tiên phong triển khai văn phòng điện tử (E-Office). 
Đến nay, 100% các đơn vị của EVN đã sử dụng hệ 
thống E-Office để giải quyết công việc. EVN cũng đã 
triển khai ký số các văn bản điện tử trong toàn Tập 
đoàn với kết quả hiện tại là 95% văn bản trong Tập 
đoàn lưu hành qua hình thức điện tử.

Đặc biệt, trong công tác kinh doanh - dịch vụ 
khách hàng, năm 2013, EVN là đơn vị đầu tiên trong 
cả nước phát hành hóa đơn điện tử trên quy mô lớn. 
Việc phát hành hóa đơn điện tử không chỉ hiện đại 
hóa, thay đổi mạnh mẽ nghiệp vụ kinh doanh của 
EVN, mà còn góp phần tạo tiền đề cho các phương 
thức thanh toán điện tử và giao dịch điện tử trên 
mạng giữa EVN và khách hàng. Cũng từ năm 2013, 
các dịch vụ điện đã được EVN phục vụ tương đương 
dịch vụ công trực tuyến cấp độ 1. Tới năm 2018, EVN 
thực hiện tương đương dịch vụ công cấp độ 4 - cấp 
độ cao nhất. Các giao dịch của khách hàng với EVN, 
từ khâu yêu cầu dịch vụ đến ký hợp đồng và thanh 
toán, đều được thực hiện trực tuyến thông qua nền 
tảng công nghệ. Trong năm 2019, EVN đặt mục tiêu 
cung cấp các dịch vụ điện tới khách hàng theo hình 
thức giao dịch điện tử.

Việc đa dạng hóa kênh thanh toán tiền điện cũng 
được EVN triển khai trong những năm gần đây, trong 
đó có hình thức thanh toán tiền điện trực tuyến thông 
qua việc trích nợ tự động, Internet banking, mobile 
banking, ví điện tử,… EVN đã có những bước tiến 
mạnh mẽ trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại để 
chăm sóc khách hàng. Tại các trung tâm chăm sóc 
khách hàng ngành Điện, EVN không chỉ tiếp nhận yêu 
cầu, tư vấn qua kênh tổng đài điện thoại, mà còn đa 
dạng phương thức phục vụ khách hàng qua website, 
email, webchat, fanpage, App Chăm sóc khách hàng 
trên thiết bị di động,… Đặc biệt, EVN đã ứng dụng 
thành công chatbot - sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để 
tư vấn khách hàng.

Việc triển khai chuyển đổi số mạnh mẽ và đúng 
hướng đã tạo sức bật lớn cho EVN, tối đa tiện ích 
dịch vụ cho người sử dụng điện. Sự hài lòng của khách 
hàng đối với ngành Điện ngày càng tăng lên. Chất 
lượng dịch vụ điện cũng được ghi nhận qua những 
đánh giá tích cực từ các tổ chức quốc tế. Năm 2018, 
chỉ số tiếp cận điện năng của Việt Nam được tổ chức 
Doing Business - Ngân hàng Thế giới xếp hạng thứ 
27/190 quốc gia, nền kinh tế trên thế giới và lọt Top 
4 ASEAN.

Phát huy thành quả đó, hiện EVN đang tiếp tục 
tập trung thực hiện Đề án Nghiên cứu, phát triển, ứng 
dụng công nghệ của cuộc CMCN lần thứ 4 vào mọi 
hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn, với định 
hướng: trở thành doanh nghiệp số trên mọi lĩnh vực 
hoạt động và là Tập đoàn kinh tế phát triển bền vững, 
hiệu quả hàng đầu Việt Nam
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Mười một năm qua, Tổng Công ty đã 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản 
lý, vận hành hơn 25.034 km đường 
dây 500 kV và 220 kV, tăng hơn 2,27 

lần so với ngày đầu thành lập; hơn 153 trạm biến áp 
500 kV và 220 kV với tổng dung lượng MBA khoảng 
90.000 MVA, tăng hơn 04 lần về tổng dung lượng so 
với 11 năm trước. Hiện tại, về quy mô, hệ thống điện 
truyền tải do EVNNPT quản lý đã đứng thứ 3 trong 
các nước ASEAN; đứng thứ 8 trong 24 tổ chức truyền 
tải điện của châu Á về chiều dài đường dây; đứng thứ 
4 các nước ASEAN và đứng thứ 11 trong 24 tổ chức 
truyền tải điện của châu Á về dung lượng MBA. Trong 
thành tích chung, ngoài những cố gắng, nỗ lực của tập 
thể CBCNV toàn Tổng Công ty, thì không thể không 
nhắc đến công tác đầu tư thiết bị, công nghệ phát triển 
các trạm và đường dây, trong đó nổi bật là việc hoàn 
thiện, ứng dụng hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) 
vào các mặt hoạt động, đảm bảo cho công tác quản lý, 
điều hành, vận hành hệ thống truyền tải điện có sự tăng 
trưởng lớn về qui mô, phạm vi và khối lượng.

Hiện nay, EVNNPT đã xây dựng được hệ thống 
mạng WAN trải dài cả nước dựa trên hạ tầng cáp quang 
OPGW và thiết bị truyền dẫn do Tổng Công ty đầu tư 
trong các công trình điện. Mạng WAN có dung dung 
lượng lớn, hoạt động ổn định là nền tảng vững chắc để 
triển khai các ứng dụng phần mềm dùng chung trong 
toàn ENVNPT. Các ứng dụng phần mềm được dùng 
trong hệ thống email trao đổi công việc; Cài đặt phần 
mềm quản lý kỹ thuật, quản lý đầu tư xây dựng và quản 
trị doanh nghiệp. Tỷ lệ sử dụng phần mềm thay thế các 
báo cáo, hồ sơ giấy đối với các nghiệp vụ đã ứng dụng 
phần mềm quản lý lên đến 100%, góp phần rút ngắn thời 
gian tổng hợp lập báo cáo, cũng như giúp lãnh đạo các 
cấp tiếp cận thông tin nhanh hơn, chính xác hơn.

Đặc biệt, trong hệ thống quản lý kỹ thuật nguồn 
và lưới điện (PMIS), từ khi phần mềm được đưa vào 

sử dụng chính thức đến nay đã được hơn 03 năm, hiện 
tại các thông tin về trạm và đường dây, công trình của 
EVNNPT đã được cập nhật đầy đủ thông tin lên phần 
mềm, đáp ứng yêu cầu quản lý kỹ thuật của EVNNPT. 
Phần mềm theo dõi được lý lịch, tình trạng thiết bị, quá 
trình vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa, thí nghiệm định 
kỳ; Giúp cho đơn vị quản lý có cái nhìn chính xác, tổng 
quan nhất về hệ thống lưới. Các thông tin khai thác 
trên phần mềm bao gồm: Công suất toàn hệ thống; sản 
lượng điện truyền tải; thông số, số lượng các máy biến 
áp, trạm biến áp, tụ bù, km đường dây… 

Hệ thống phần mềm trong quản lý đầu tư xây dựng 
được chính thức đưa vào sử dụng tại 239 đơn vị từ 
tháng 10/2016, là một trong các phần mềm được đánh 
giá cao nhờ những tính năng mới, phù hợp với yêu cầu 
quản lý dự án. Tất cả các dự án đầu tư xây dựng của 
EVNNPT đều được cập nhật vào phần mềm, từ thông 
tin liên quan tới kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, đến vật tư, 
giải phóng mặt bằng, thi công, thanh quyết toán hợp 
đồng. Lãnh đạo Tổng Công ty, các Ban và đơn vị có thể 
khai thác số liệu một cách dễ dàng thông qua hệ thống 
báo cáo của phần mềm.

ỨNG dụNG CNTT Để CôNG TáC QuảN Lý 
NGày CàNG HoàN Hảo, CHuyêN NGHIệP HơN

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam được 
thành lập ngày 01/7/2008, với nhiệm vụ chính là truyền tải điện đảm bảo an toàn, liên tục, 
ổn định cho các hoạt động kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng và thị trường điện 
Việt Nam. Lê Xuân

Một lớp đào tạo nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống 
truyền dẫn và mạng WAN của EVNNPT

EVnnpt:
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Trong quản lý sửa chữa lớn (eSCL) thì phần mềm 
được xây dựng và đưa vào sử dụng cuối năm 2018. Đây 
là phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, giám sát tiến độ 
thực hiện công tác sửa chữa lớn của EVNNPT. Hiện 
nay, dữ liệu về sửa chữa lớn đang được các đơn vị dần 
cập nhật vào phần mềm, tiến tới khai thác triệt để các 
thông tin thông qua hệ thống báo của phần mềm.

Ngoài sử dụng hệ thống phần mềm trong quản lý 
lưới điện, EVNNPT còn ứng dụng rộng rãi phần mềm 
trong Hệ thống quản lý tài chính - vật tư FMIS/MMIS 
(ERP); Quản lý nhân sự (HRMS); Quản lý văn bản, 
luồng công việc (E-Office) chữ ký số… Đồng thời, tập 
trung xây dựng chiến lược phát triển CNTT, trong đó 
xác định vai trò quan trọng của CNTT trong quá trình 
chuyển đổi số, xây dựng doanh nghiệp số. Chiến lược 
cũng đưa ra các giai đoạn phát triển chính là giai đoạn 
chuẩn bị, tạo đà (2019-2020); giai đoạn phát triển (2020-
2025) và giai đoạn phát triển bền vững (sau năm 2025).

Theo một chuyên gia đang làm việc trong lĩnh 
vực CNTT của EVNNPT, nhằm phát triển mạnh 
CNTT trên cơ sở năng lực công nghệ tiên tiến, lấy 
định hướng bắt nhịp với các nước phát triển làm động 
lực, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia đã và 
đang nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ, triệt để và hiệu 
quả các công nghệ số, công nghệ thông tin, các công 
nghệ chủ đạo định hướng cuộc CMCN 4.0 vào mọi 
mặt công tác của EVNNPT và các đơn vị; Triển khai 
một hệ thống phần mềm lõi của EVNNPT, trong đó 
kết nối đến tất cả các phần mềm hiện hữu cũng như 
các phần mềm có kế hoạch triển khai trong thời gian 

tới theo các lộ trình, kế hoạch đã đưa ra. Song song 
đó, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu chung toàn Tổng Công 
ty trên tiêu chuẩn CIM là cơ sở để chuẩn hóa, thống 
nhất các nguồn dữ liệu có cấu trúc, định dạng khác 
nhau; Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật VT&CNTT dựa 
trên các công nghệ tiên tiến hiện đại, đồng bộ và 
đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ, sẵn sàng cho chuyển 
đổi số, kết nối clouds. Đặc biệt là, các mục tiêu/định 
hướng chiến lược trong truyền tải điện bao gồm: Xây 
dựng hệ thống truyền tải điện thông minh; Số hóa 
TBA (digital transformation); Giám sát tình trạng vận 
hành thiết bị/tài sản; Dự báo phụ tải, GIS; Giám sát 
bản thể MBA; Giám sát dầu. Chú trọng công tác đảm 
bảo an toàn hệ thống thông tin trong suốt vòng đời 
của hệ thống thông tin; Xem xét ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến của CNTT vào lĩnh vực tự động hóa 
TBA, bao gồm công nghệ ảo hóa, mạng sẵn sàng cao; 
An toàn hệ thống thông tin để góp phần nâng cao 
tính sẵn sàng; An toàn hệ thống thông tin; Rút ngắn 
thời gian khôi phục sau sự cố; Cung cấp nhiều thông 
tin hơn cho công tác quản lý…

Hy vọng với những kết quả đạt được trong việc 
ứng dụng CNTT nói chung và hệ thống phần mềm 
nói riêng vào các hoạt động quản lý lưới điện và quản 
trị doanh nghiệp, đặc biệt là cùng với sự bùng nổ của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0, sẽ giúp cho hoạt động 
của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia ngày càng 
hoàn hảo hơn, chuyên nghiệp hơn, góp phần xứng đáng 
là đơn vị “xương sống” của hệ thống điện Việt Nam 
trong thời đại số

EVNNPT tổ chức Hội thảo phổ biế n kiến thức về cuộc CMCN 4.0 và công nghệ mạng di động 5G
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Là khán giả nhiệt thành thưởng thức các tiết 
mục hấp dẫn của Hội diễn, tôi đã đi từ bất 
ngờ này đến bất ngờ khác với nhiều cung 
bậc cảm xúc khác nhau và thực sự cảm 

phục 848 diễn viên không chuyên đến từ 35 đơn vị trực 
thuộc EVNNPC. Bởi họ là những công nhân, kỹ sư, 
cán bộ ngành Điện mới hôm qua còn đang bận rộn với 
công việc đem ánh sáng điện đến với mọi nhà, vậy mà 
trên sân khấu của Nhà hát Ca múa kịch Lam Sơn (tỉnh 
Thanh Hóa), họ đã "hóa thân" thành những ca sĩ, diễn 
viên đầy tài năng. Hội diễn văn nghệ do EVNNPC tổ 
chức không hề “khô khan” như nhiều người vẫn nghĩ, 
mà ở đó, các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, những giọng 
ca ngọt ngào, nồng ấm và sâu lắng của các ca sĩ, diễn 
viên "cây nhà lá vườn" đã cống hiến cho khán giả những 
chương trình nghệ thuật thắm đượm nét đẹp văn hóa, 
cũng như ngập tràn sức sống, hình tượng rõ nét công 
việc của người công nhân điện lực miền Bắc… Lời ca, 
điệu múa và tiểu phẩm kịch của họ mang âm hưởng 
các vùng miền, toát lên nét đẹp nhân văn của người 

thợ điện Việt Nam, phản ánh chân thực những công 
việc thầm lặng, qua đó, góp phần làm nâng cao triết 
lý EVNNPC “vì niềm tin của bạn”. Chương trình biểu 
diễn của các đội rất phong phú với hơn 200 tiết mục 
khác nhau, thể hiện tình yêu quê hương đất nước, ca 
ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, sự trưởng thành 
của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, ca ngợi 
ngành Điện Việt Nam và tô thắm truyền thống vẻ vang 
50 năm EVNNPC.

Hội diễn sôi động ngay từ chương trình mở màn 
đầu tiên đến buổi công diễn cuối cùng với những tiết 
mục ấn tượng và đặc sắc. Cả khán phòng như "nóng 
lên" bởi phần khai mạc bằng bản hòa tấu "Hào khí âm 
vang đất Tổ"; kịch ngắn "Giữ trọn lời thề"… của Công 
ty Điện lực (PC) Phú Thọ. Nhiều tiết mục hát tiếp theo 
đã làm nức lòng người xem bởi những giọng ca cùng 
sự diễn xuất truyền cảm, lay động lòng người như: "Về 
cho câu hò sông Mã" của PC Thanh Hóa; "Thương 
nhau tìm về" của PC Lào Cai; "Phiên chợ vùng cao" 

Lắng đọng hội Diễn nghệ thuật quần chúng

TỔNg côNg TY ĐiệN LỰc miềN bẮc 2019
Tám giờ sáng ngày 01/9/2019, chiếc xe chở đoàn nhà báo chúng tôi lăn bánh rời thành phố 
Thanh Hóa về Hà Nội. Trời gió thoảng, nắng nhẹ như muốn níu giữ mọi người ở lại thêm 
với mảnh đất này, bởi nơi đây (từ 28 - 31/8/2019) đã diễn ra Hội diễn nghệ thuật quần 
chúng Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) - sự kiện chào mừng Quốc khánh 2/9 
và hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty. Bốn ngày ngắn ngủi trôi đi thật 
nhanh và Hội diễn đã để lại trong lòng người xem nhiều kỷ niệm đẹp, khó quên.

Tuấn AnH

Múa "Hương sắc ngàn thu" của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền BắcMúa "Hương sắc ngàn thu" của Công ty TNHH MTV Thí nghiệm điện miền BắcMột hoạt cảnh được dàn dựng công phu của PC Yên Bái
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của PC Bắc Kạn,… Đối với phần thi múa, nhiều tiết mục 
đã chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả như: 
"Vượt qua vùng lũ" của PC Thanh Hóa; "Ánh sáng về 
bản" của PC Điện Biên; "Bình minh trên cao nguyên" 
của PC Hà Giang; "Thắp sáng miền biên cương" của 
PC Lào Cai và "Trên miền quê hương" của PC Quảng 
Ninh. Trong đó, nổi bật phải kể đến chương trình nghệ 
thuật với chủ đề "Người đi gieo nguồn sáng" của Công 
ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng được dàn dựng 
công phu bởi các tác phẩm hợp ca "Hành khúc người 
công nhân điện"; "Hải Phòng rực đỏ phượng bay"; biểu 
diễn múa "Người đi gieo nguồn sáng"; ngâm thơ "Bài 
ca người thợ điện" và hợp ca "EVN thẳng hướng tương 
lai". Đặc biệt, với nhiều tiết mục biểu diễn hấp dẫn, 
PC Bắc Ninh đã nhận được sự cổ vũ bằng những tràng 
pháo tay của người xem với các phần thi: "Chia rẽ đôi 
nơi" - dân ca quan họ Bắc Ninh, múa độc lập "Lung linh 
sắc màu" và tiểu phẩm "Tiết kiệm điện".

Đánh giá về Hội diễn, Đại tá, Nghệ sĩ ưu tú Tuyết 
Mai - Thành viên Ban Giám khảo chia sẻ: "Đây là lần 
thứ 02 tôi tham gia Ban giám khảo cho Chương trình 
Hội diễn nghệ thuật quần chúng của EVNNPC. Thực 
sự, tôi rất ấn tượng với các tiết mục dự thi bởi các Đội 
đều có sự chuẩn bị chu đáo, kỳ công. Các tiết mục 
mang đậm bản sắc văn hóa, thể hiện sự hiện đại, năng 
động, đổi mới của một ngành công nghiệp đi đầu như 
Điện lực Việt Nam. Chương trình có nhiều ý tưởng 
hay, ý nghĩa sâu sắc, độc đáo trong dàn dựng, có tác 
dụng lan tỏa cảm xúc, tình yêu ngành, yêu nghề, yêu 
quê hương đất nước đến với toàn thể CBCNV điện lực 
miền Bắc và người xem chương trình".

Sau bốn ngày tranh tài sôi nổi, từ hơn 200 tiết 
mục biểu diễn, Ban Giám khảo đã làm việc công tâm, 
khách quan và đã lựa chọn ra 50 Huy chương Vàng và 
70 Huy chương Bạc cho các tiết mục hát đơn ca, tốp 

ca, múa, hòa tấu, kịch, thơ. Đây thật sự là những đoá 
hoa tươi thắm trong vườn hoa văn nghệ quần chúng 
của ngành Điện miền Bắc. Đặc biệt, những đơn vị 
có sự chuẩn bị, dàn dựng công phu, được đầu tư bài 
bản, lựa chọn các tác phẩm phù hợp với lối trình diễn 
thăng hoa đã xứng đáng đoạt được giải cao. Nổi bật 
là hai giải Nhất toàn đoàn đã thuộc về PC Thanh Hóa 
và PC Lào Cai. Các Công ty Điện lực: Phú Thọ, Hà 
Nam, Điện Biên đồng giải Nhì. Tiếp đó là 06 giải Ba đã 
thuộc về Đội Cơ quan Tổng công ty, Trung tâm Chăm 
sóc khách hàng và các Công ty Điện lực: Bắc Kạn, Hà 
Tĩnh, Hưng Yên, Hải Phòng. 15 giải Khuyến khích đã 
thuộc về Công ty Điện lực: Vĩnh Phúc, Sơn La, Quảng 
Ninh, Hòa Bình, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Ninh Bình, 
Yên Bái, Bắc Giang, Nam Định, Lai Châu, Nghệ An, 
Thái Nguyên, Cao Bằng, Hải Dương. 

Hội diễn nghệ thuật quần chúng EVNNPC 2019 
đã kết thúc tốt đẹp. Thành công của Hội diễn thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh đạo Tổng công ty 
và Công đoàn các cấp cả về thời gian cũng như kinh 
phí. Các diễn viên đã khắc phục mọi khó khăn để tập 
luyện và biểu diễn tốt nhất phần dự thi của mình; Ban 
Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký đã làm việc 
rất nghiêm túc, khách quan; PC Thanh Hóa - Đơn vị 
Chủ nhà đăng cai Hội diễn với công tác tổ chức chu 
đáo, bài bản và khoa học; Khán giả cổ vũ nhiệt tình, 
vô tư... Hội diễn khép lại nhưng đã thực sự trở thành 
nguồn cổ vũ to lớn giúp các diễn viên không chuyên 
tiếp tục phát huy, duy trì và phát triển hơn nữa phong 
trào văn hóa nghệ thuật ở cơ sở. Qua đó, góp phần 
động viên, khích lệ toàn thể CBCNV - LĐ hăng hái thi 
đua lao động, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ SXKD năm 2019 và thực hiện tốt chủ đề năm của 
Tập đoàn là "Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống 
điện và thị trường điện", vì một EVN phát triển năng 
động, bền vững

Tiểu phẩm "Tiết kiệm điện" của Công ty Điện lực Bắc NinhTiểu phẩm "Tiết kiệm điện" của Công ty Điện lực Bắc NinhKịch ngắn "Giữ trọn lời thề" của Công ty Điện lực Phú Thọ
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May 10 cũng là một trong 2 doanh 
nghiệp của Tập đoàn Dệt May Việt 
Nam vừa được Bộ Công Thương 
tặng Bằng khen, vì đã đóng góp tích 

cực trong 10 năm triển khai Cuộc vận động “Người 
Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Phóng viên 
Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao đổi 
với ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 về 
những giải pháp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao 
của người tiêu dùng. 

PV: Xin ông khái quát vài nét về tình hình thị 
trường trong ước và thế giới có ảnh hưởng tới ngành 
Dệt may Việt Nam và Tổng công ty May 10? 

Tgđ Thân đức ViệT: Với lịch sử hình thành và 
phát triển gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của 
đất nước, May 10 đã tích lũy được một nền tảng với 
nhiều giá trị cốt lõi để trở thành một thương hiệu hàng 
đầu tại Việt Nam và thế giới. 

Tuy nhiên, hiện nay ngành May mặc Việt Nam 
đang bộc lộ nhiều yếu điểm, trong đó yếu điểm lớn 
nhất mức độ thâm nhập chuỗi giá trị toàn cầu hàng 
may mặc ở các khâu thâm dụng tri thức và công nghệ 
còn rất thấp. Song song với đó, ngành May mặc cũng 
đang phải đối mặt với nhiều thách thức như sự cạnh 
tranh trên các thị trường ngày càng quyết liệt; giá sản 
phẩm may mặc của Việt Nam tăng chậm; các rào cản 
kỹ thuật của các nước nhập khẩu có xu hướng ngày 
càng gia tăng... Việc thực thi các hiệp định thương mại 
tự do thế hệ mới, ngoài việc tạo ra các cơ hội mở rộng 

và đa dạng hóa thị trường với mức độ ưu đãi cao, giúp 
nền kinh tế tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng 
và mạng lưới sản xuất toàn cầu, cũng sẽ đặt ra những 
khó khăn, thách thức mới cho ngành may mặc, nhất là 
trong việc thực hiện các cam kết quốc tế sâu rộng và 
ở mức cao hơn.

Với thế mạnh và sứ mệnh của mình, Tổng công ty 
May10 đang từng bước gia nhập chuỗi giá trị dệt may 
toàn cầu trên cơ sở cân đối cơ cấu cung - cầu và cơ cấu 
quyền lực trong chuỗi giá trị, đầu tư có hệ thống và 
ứng dụng công nghệ hiện đại vào sản xuất, quản lý và 
phân phối, tạo ra sự cân bằng hoàn hảo về tiền lương và 
tiêu chuẩn lao động ngày, cơ cấu giá thành sản phẩm, 
chiến lược phát triển và phân phối… để tạo ra lợi thế 
mềm và gia tăng các ưu thế của ngành, nâng cao tính 
cạnh tranh đối với các doanh nghiệp tại các khu vực thị 
trường khác nhau.

Hiện tại, May 10 đã đăng ký nhãn hiệu tại các 
khu vực thị trường khác nhau như EU, Mỹ, Nga, 
Nhật Bản… và các quốc gia khác được bảo hộ bởi 
WIPO. Các sản phẩm cũng đã được trưng bày, giới 
thiệu tại các hội chợ triển lãm, các chương trình hội 
thảo chuyên ngành và đặc biệt là sự đón nhận của 
đông đảo khách hàng mua sắm trên mạng trực tuyến 
Amazon.com. Chính sự nhất quán trong chiến lược 
với từng bước đi cụ thể của mình trong việc thâm 
nhập và chiếm lĩnh thị trường, May 10 đang từng 
bước khẳng định vị thế của mình trong ngành Dệt 
May Việt Nam và thế giới.

may 10 Làm Gì Để

Tổng công ty May 10 (May 10) là một trong những doanh nghiệp hàng 
đầu của ngành Dệt May Việt Nam. Sản phẩm của Tổng công ty đã xuất 
khẩu sang nhiều nước trên thế giới và được người tiêu dùng trong và ngoài 
nước rất ưa chuộng. Hiện tại, sản phẩm của May 10 được bán tại 200 cửa 
hàng, đại lý trên cả nước. Ngoài bán hàng theo phương pháp truyền thống, 
tất cả các sản phẩm của May 10 còn được bán trên Trang Thương mại điện 
tử “May 10.vn” và trên Trang Thương mại “Amazon” của Mỹ. Ông THân Đức ViệT

Tổng giám đốc May 10 

  Vượt qua thách thức mới?
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PV: Việt Nam với gần 100 triệu dân được coi là thị 
trường lớn và có sự cạnh tranh khốc liệt, vậy May 10 đã 
có những giải pháp gì để chiếm lĩnh thị trường này với 
thị phần ngày càng tăng, thưa ông?

Tgđ Thân đức ViệT: Ra đời từ năm 1946, trưởng 
thành và phát triển ngay trong những giai đoạn khó 
khăn nhất, xây dựng và hình thành chuỗi các cửa hàng 
bán và giới thiệu sản phẩm May 10 ngay từ những năm 
1990, hiện nay, hệ thống phân phối của May 10 đã được 
phân bổ đều trên 63 tỉnh thành trong cả nước với trên 
200 cửa hàng và đại lý phân phối chính thức và là đối 
tác cung cấp đồng phục văn phòng công sở của nhiều 
cơ quan đoàn thể, doanh nghiệp… trong cả nước. Với 
tốc độ tăng trưởng bình quân 2 con số trong nhiều năm 
qua, May 10 đang là điểm đến của khách hàng yêu thời 
trang Việt. Trong thời gian tới, May 10 sẽ tập trung 
kiện toàn và phát triển mở rộng hệ thống của mình dựa 
trên một số tiêu chí sau: Chuẩn hóa hình ảnh nhận diện 
hệ thống Showroom cửa hàng, đại lý trên toàn quốc; 
Đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao giá trị của từng chủng 
loại sản phẩm để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của 
khách hàng; Phát triển các dòng sản phẩm thời trang 
cao cấp mang tính đột phá cả về kiểu dáng, chất liệu, 
công nghệ… nhằm cạnh tranh trực tiếp với các thương 
hiệu thời trang ngoại nhập; Tiến hành Franchise thương 
hiệu và một số nhãn hiệu May 10 đang sở hữu để cùng 
phát triển các khu vực thị trường ngách, nhằm tận dụng 
lợi thế của May 10 và đối tác.

PV: Một trong những yếu tố quan trọng quyết định 
đến khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đó là đưa công 
nghệ 4.0 vào sản xuất, vậy May 10 đã triển khai vấn này 
như thế nào?

Tgđ Thân đức ViệT: Trong thời gian qua, việc 
áp dụng công nghệ 4.0 không chỉ là chủ đề nóng của 
nhiều ngành công nghiệp, dịch vụ và đối với May 10, 
chủ đề này cũng không phải là ngoại lệ. Quan điểm về 
sản xuất nói chung đã có sự thay đổi, thay vì chúng ta 
xoay quanh câu hỏi: Quần áo của bạn được sản xuất 
ở đâu, thì hiện tại, câu hỏi: Quần áo của bạn được tạo 
ra như thế nào? được làm bằng cái gì? bằng công nghệ 
gì? lại đang là xu hướng tất yếu để chúng ta hoàn thiện 
và nâng cao giá trị của chuỗi giá trị dệt may toàn cầu.

Hiện tại, trong cơ cấu chuỗi giá trị các sản phẩm 
dệt may do May 10 sản xuất, chúng tôi không chỉ quan 
tâm đến việc tạo ra các dòng sản phẩm theo xu hướng 
và hợp thị hiếu khách hàng mà còn nghiên cứu để nâng 
cao giá trị của sản phẩm dựa trên việc áp dụng công 
nghệ hiện đại vào sản xuất và tác nghiệp. 

Năm 2018, Amazon đã được cấp một bằng sáng 
chế tại Mỹ cho một hệ thống sản xuất hàng may mặc 
“theo yêu cầu” có thể tùy chỉnh theo đơn đặt hàng và 
tối ưu hóa sản xuất. Đây cũng chính là một ví dụ điển 
hình trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào việc 
quản trị, sản xuất, phân phối hàng dệt may và là một 
xu hướng tất yếu hiện nay, với May 10 cũng không nằm 
ngoài xu hướng đó. Việc triển khai áp dụng một giải 
pháp tổng thể cho cả hai mảng sản xuất xuất khẩu và 
hoạt động kinh doanh nội địa từ việc thu thập thông tin 
khách hàng, thị trường, thị hiếu của từng nhóm khách 
hàng đến việc sáng tác, thiết kế trước khi đưa vào sản 
xuất và đưa ra thị trường là một quy trình khép kín và 
đã mang lại cho May 10 những thành công nhất định, 
những lợi thế mềm và bí quyết thành công trong nhiều 
năm qua.

Việc áp dụng công nghệ 4.0 không những nâng cao 
hiệu quả và năng suất hoạt động của các đơn vị sản 
xuất của May 10 mà còn làm cho việc mua sắm trở lên 
thú vị hơn, thu hút được nhiều khách hàng hơn và đáp 
ứng được đông đảo, kịp thời hơn so với các cách thức 
kinh doanh truyền thống mà chúng ta đang áp dụng. Là 
doanh nghiệp đầu tiên trong ngành Dệt May Việt Nam 
đưa ra và vận hành thành công một website bán hàng 
trực tuyến May10.vn với mức doanh thu cao là một 
minh chứng cho những bước đi chiến lược mà May 10 
đã và đang thực hiện.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!

Hoàng LAn (Thực hiện)

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ thăm quan gian hàng của 
May 10 tại triển lãm kỷ niệm 10 năm cuộc vận động "Người 
VN ưu tiên dùng hàng VN"
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Để đẩy mạnh và lan tỏa Cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp do Thủ tướng 
Chính phủ phát động, ngày 06/8/2019, Ban Tổ chức triển khai Cuộc vận động xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (BTC 248) đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội, Sở 
Công Thương, Hiệp hội DNNVV Hà Nội, Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt 
Nam tổ chức “Hội nghị Triển khai Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt 
Nam tại 9 tỉnh Đồng bằng Sông Hồng”.

PTT

Trong khuôn khổ của chương trình, các 
đại biểu của 9 tỉnh đồng bằng Sông 
Hồng gồm Hà Nội, Thái Bình, Hưng 
Yên, Hải Dương, Nam Định, Hà Nam, 

Ninh Bình, Bắc Ninh, Hải Phòng đã đến giao lưu, 
tham quan Tổng công ty May 10 (May 10) - đơn vị 
điển hình trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp vào 
buổi chiều cùng ngày. Sự kiện cũng là nhịp cầu nối 
để doanh nhân, doanh nghiệp giao lưu, chia sẻ, trao 
đổi kinh nghiệm về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, 

góp phần tạo lập môi trường kinh doanh, đề cao đạo 
đức, trách nhiệm với xã hội và cạnh tranh lành mạnh, 
đóng góp cho sự phát triển bền vững của đất nước và 
hội nhập quốc tế.

Tại buổi giao lưu, các đại biểu đã được Tổng Giám 
đốc May 10 - ông Thân Đức Việt giới thiệu một số nét 
văn hóa đặc sắc của May 10.

Các đại biểu đã được xem thước phim “Nét đẹp 
văn hóa May 10”. Bộ phim khẳng định, dù trong điều 

đơn Vị điển hình xây Dựng 
Văn hóa Doanh nghiệpmaY 10

Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc May 10 chia sẻ về văn hóa May 10 với các đại biểu
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kiện nào thì May 10 vẫn coi người lao động (NLĐ) là 
trung tâm và tất cả những gì tốt đẹp nhất đều dành cho 
người lao động. Văn hóa May 10 thể hiện ở mô hình 
vì người lao động; Tinh thần đoàn kết, sống biết ơn và 
lưu giữ truyền thống; Sống có trách nhiệm với xã hội, 
cộng đồng và đất nước; Xây dựng môi trường làm việc 
văn minh, văn hóa…

Tiếp đó, Ban lãnh đạo May 10 đã cùng các đại biểu 
đi thăm Phòng truyền thống, XN Sơ mi, XN Veston Hà 
Nội, Trường Mầm non, Trường Cao đẳng nghề Long 
Biên. Tại xưởng sản xuất, các đại biểu được chứng kiến 
người lao động làm việc trong điều kiện dây chuyền 
sản xuất, thiết bị hiện đại có máy điều hòa không khí, 
môi trường làm việc sạch sẽ. Điều đó giúp NLĐ tiết 
kiệm sức lao động và tăng năng suất làm việc. Tới thăm 
phòng truyền thống, các đại biểu đã được xem những 
kỷ vật như bộ quần áo Bác Hồ tặng May 10 làm phần 
thưởng cho đợt thi đua, những hình ảnh từ ngày đầu 
May 10 ra đời trong kháng chiến. Thăm Trường Mầm 
non May 10, các đại biểu được thăm lớp học, được 
nghe các cháu hát bài hát truyền thống của doanh 
nghiệp “May 10 anh dũng tiến lên” và nghe giới thiệu 
Trường Mầm non May 10 là nơi các thế hệ lãnh đạo 
May 10 học tập tại đây thời thơ ấu. Tại Trường Cao 
đẳng nghề Long Biên, các đại biểu được thăm quan lớp 
học may và lớp học thời trang.

Phát biểu sau khi tham quan, ông Hồ Anh Tuấn - 
Trưởng ban Chỉ đạo Dự án 248 cho biết: “Sản phẩm 
của Tổng công ty May 10 có chất lượng rất tốt và nó 

đã trở thành một thương hiệu lớn. Điều đó chứng tỏ 
văn hóa doanh nghiệp được làm rất tốt bởi văn hóa là 
kết tinh của sản phẩm, của quan hệ với đối tác. Sau 
khi tham quan May 10, tôi rất xúc động bởi từ các 
cháu con em cho đến cán bộ công nhân viên đều được 
quan tâm từ sinh nhật, các hoạt động liên hoan nghệ 
thuật, TDTT… Chúng tôi cho rằng, nhờ làm tốt văn hóa 
doanh nghiệp nên May 10 dần trở thành thương hiệu 
lớn, phát triển bền vững không chỉ trong nước mà còn 
vươn ra quốc tế. Với tư cách là Trưởng ban Chỉ đạo 
cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp, chúng 
tôi sẽ nhân rộng mô hình văn hóa doanh nghiệp của 
May 10 và mời May 10 chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp của mình cho các đơn vị bạn”.

Ông Hồ Anh Tuấn cũng khẳng định xây dựng 
văn hóa doanh nghiệp là nền tảng để phát triển 
bền vững, là lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, 
là "linh hồn" của thương hiệu và là tài sản vô giá 
của doanh nghiệp.

Chuyến tham quan kết thúc, nhiều đại biểu đã có 
sự quan tâm đặc biệt đến May 10 khi đã có cái nhìn 
chân thực về Văn hóa May 10, về những điều mà May 
10 đã làm cho người lao động, cho khách hàng, đối tác 
và cho cộng đồng.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh 
nhân gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân 
tộc sẽ tạo cho doanh nghiệp nền tảng để phát triển 
bền vững, góp phần đẩy lùi tiêu cực trong sản xuất 
kinh doanh

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt cùng các đại biểu thăm 
phòng truyền thống của May 10

Tổng Giám đốc Thân Đức Việt giới thiệu dây chuyền sản xuất 
của May 10 với doanh nghiệp 9 tỉnh đồng bằng Sông Hồng
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Kể từ khi thành lập đến nay, ngành công nghiệp Dầu khí Việt Nam đã trở thành ngành 
kinh tế trọng điểm của đất nước, đóng góp đáng kể vào nguồn thu ngân sách nhà nước, góp 
phần quan trọng vào tăng trưởng GDP hàng năm. Trong hành trình phát triển ấy, không 
thể không nhắc đến vai trò của cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, đây thực sự là 
bước “chuyển mình”, giúp doanh nghiệp đổi mới tư duy sản xuất để mang lại nhiều hiệu quả.

nguyễn HoA

ngành Dầu khí

Năm qua, với sự nỗ lực cố gắng của tập 
thể ban lãnh đạo và CBCNV, Tập đoàn 
Dầu khí Việt Nam (PVN) đã vượt khó 
thực hiện nhiều giải pháp trong việc 

tập trung huy động mọi nguồn lực để xử lý 5 dự án yếu 
kém, khó khăn theo đúng đề án đã được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Theo đó, 06 dây chuyền của Nhà 
máy Xơ sợi Đình Vũ đã được đưa vào hoạt động trở lại; 
tiếp tục huy động toàn bộ nguồn lực của Tập đoàn với 
quyết tâm cao nhất, giải pháp thiết thực nhất để đẩy 
nhanh tiến độ các dự án, đặc biệt là dự án Nhà máy 
Nhiệt điện Thái Bình 2, Sông Hậu 1. Công tác chuyển 
đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp Tập đoàn đang triển 
khai thực hiện theo đúng chỉ đạo…

Nhiều năm qua, dù đứng trước khó khăn khi tiếp 
tục phải thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh 
doanh trong bối cảnh kinh tế thế giới cũng như thị 
trường dầu khí có nhiều biến động, thế nhưng Tập 
đoàn và các đơn vị thành viên vẫn hoàn thành tốt mọi 
chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra với tổng mức doanh thu năm 
sau luôn cao hơn năm trước. 

Cụ thể, trong tháng 8/2019, tổng doanh thu toàn 
Tập đoàn ước đạt 55,4 ngàn tỷ đồng, vượt 15% kế 
hoạch tháng; lũy kế 8 tháng ước đạt 489,5 ngàn tỷ đồng, 
vượt 19% kế hoạch đề ra và bằng 80% kế hoạch năm. 
Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn tháng 8 ước 
đạt 7,83 ngàn tỷ đồng, vượt 3,0% kế hoạch tháng; lũy kế 
8 tháng ước đạt 68,9 ngàn tỷ đồng, vượt 14% kế hoạch 
và bằng 78,8% kế hoạch năm.

Với những kết quả đạt được thì CMCN 4.0 chính 
là một trong những nhân tố quan trọng để PVN có thể 
đưa ra nhiều định hướng giúp nâng cao hiệu quả hoạt 
động SXKD. Theo đó, PVN đưa ra một số định hướng 

chung như: Đã, đang và sẽ triển khai việc lồng ghép, 
cập nhật kịp thời công nghiệp 4.0 vào các chương trình, 
kế hoạch đầu tư ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
mới; lựa chọn một hoặc một số dự án trọng tâm áp 
dụng công nghiệp 4.0, nhằm tận dụng các cơ hội mang 
lại để có thể theo kịp xu thế phát triển, giảm nguy cơ 
tụt hậu về công nghệ; áp dụng công nghiệp 4.0 trong 
chiến lược nghiên cứu và phát triển khoa học công 
nghệ, chiến lược đào tạo và phát triển nguồn nhân lực…

Là doanh nghiệp tiên phong trong hội nhập quốc 
tế, PVN có nền tảng khoa học công nghệ đồng bộ, 
hiện đại, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới của công 
nghiệp dầu khí thế giới, vì vậy, hiểu biết về công 
nghiệp 4.0 tất nhiên phải kịp thời và toàn diện. Với 
yếu tố cốt lõi là sự hội tụ của mô hình sản xuất thông 
minh cùng với sự phát triển đột phá trong công nghệ 
số: Vạn vật kết nối (Internet of Things-IoT), robot, in 

“Hòa mìNH” cùNg cácH mạNg côNg NgHiệp 4.0

Ứng dụng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang đến 
nhiều cơ hội cho ngành Dầu khí
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Công nghiệp 4.0 được áp dụng vào công nghệ khoan trên các vùng biển sâu 

3D, dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI), công 
nghiệp 4.0 liên quan trực tiếp và mật thiết đến mọi 
hoạt động của công nghiệp dầu khí từ khâu thượng 
nguồn đến hạ nguồn.

Nhìn chung, những ứng dụng của cuộc CMCN 4.0 
mang lại nhiều cơ hội đối với PVN. Thông qua việc kết 
nối, xây dựng “big data” và ứng dụng Internet vạn vật, 
PVN có thể quản lý một lượng lớn cơ sở dữ liệu dầu 
khí quốc gia, bao gồm các hệ thống các “big data” về 
dữ liệu trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí, mở 
rộng xây dựng, kết nối với các khâu còn lại.

Bên cạnh đó, những ứng dụng như lắp đặt cảm biến 
nhằm “số hóa” hệ thống sản xuất, cho phép theo dõi, 
giám sát chất lượng sản phẩm và tài sản trong thời gian 
thực giúp PVN tiết kiệm được thời gian và nhân lực 
trong khâu thu thập dữ liệu, đồng thời có thể phân tích 
và đưa ra những điều chỉnh kịp thời trong quy trình sản 
xuất, tối ưu hóa hiệu suất làm việc của máy móc và 
nâng cao tính liên kết giữa các công đoạn.

Hiện nay, công nghiệp 4.0 trong phát triển khoa học 
công nghệ được áp dụng vào tất cả các lĩnh vực hoạt 
động, sản xuất, kinh doanh của PVN với những công 
nghệ hiện đại như: Công nghệ khoan trên các vùng 
biển sâu; công nghệ xử lý vùng cận đáy giếng có lựa 
chọn trong các giếng có độ ngập nước cao; công nghệ 
nâng cao hệ số thu hồi dầu của thân dầu Mioxen dưới 
mỏ Bạch Hổ bằng bơm nút dung dịch polyme; công 
nghệ giàn dầu giếng nằm ngang tại mỏ Tê Giác Trắng… 
Ngoài ra, PVN cũng đã xây dựng được hệ thống công 
nghiệp dầu khí hoàn chỉnh, đồng bộ từ tìm kiếm thăm 
dò khai thác dầu khí đến phát triển công nghiệp khí - 

điện - chế biến và dịch vụ dầu khí, góp phần quan trọng 
đảm bảo an ninh năng lượng đất nước.

Nhiều đơn vị thành viên của PVN cùng hòa mình, 
nhập cuộc với dòng chảy của CMCN 4.0 một cách mạnh 
mẽ. Trong đó, có thể kể đến một số đơn vị tiêu biểu như 
Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí; Tổng Công ty 
Khí Việt Nam - CTCP, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpet-
ro; Công ty CP Lọc hóa dầu Bình Sơn; Tổng công ty Dầu 
Việt Nam; Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí; 
Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau; Viện Dầu khí Việt 
Nam… Những doanh nghiệp này đều có mức độ, nhu cầu 
và kế hoạch thích ứng với CMCN 4.0 khác nhau để đổi 
mới phương thức sản xuất, phát triển kinh doanh và dịch 
vụ trong quy hoạch, chiến lược phát triển của Tập đoàn.

Chúng ta có thể thấy những thành tựu mà ngành 
công nghiệp dầu khí đạt được trong thời gian qua cũng 
đã mang lại cho Việt Nam một vị trí trong cộng đồng 
các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ trên thế giới, giúp nâng 
cao khả năng hợp tác quốc tế, trình độ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ, quản lý, điều hành, để dần dần, người 
Việt Nam có thể tự điều hành các dự án có quy mô 
lớn, điều kiện địa chất, kỹ thuật phức tạp; đồng thời 
dần mở rộng hoạt động đầu tư ra nước ngoài.

Rõ ràng, vai trò của CMCN 4.0 là sự phát triển tất 
yếu của thế giới, có tác động, ảnh hưởng hết sức to lớn 
đến mọi mặt của đời sống, tự nhiên và xã hội của tất cả 
các quốc gia. Đối với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, hy 
vọng sẽ tiếp tục nắm bắt những cơ hội này để đổi mới 
phương thức sản xuất, quản lý và mở rộng SXKD - dịch 
vụ để có thể phát huy tối đa nhất các lợi ích mà cuộc 
cách mạng này mang lại
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Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam 
có tên trong danh sách 62 doanh nghiệp cổ 
phần hóa nhà nước giữ trên 50% đến dưới 
65% vốn điều lệ. Theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ, VICEM sẽ phải hoàn thành cổ phần 
hóa trong năm 2019 - 2020. Với mục tiêu không để mất 
vốn Nhà nước, tuân thủ đúng nguyên tắc trình tự, đúng 
pháp luật, VICEM hiện đang thực hiện thoái vốn đầu tư 
với các lĩnh vực ngoài ngành và ưu tiên tập trung nguồn 
lực cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính của mình. 

nhanh chóng Thoái Vốn đầu Tư ngoài 
ngành

Thời gian qua, VICEM đã cho dừng nhiều dự án dở 
dang và tiến hành chuyển nhượng dự án không thuộc 
ngành nghề chính để thu hồi vốn. Trong đó phải kể 
đến dự án Trung tâm điều hành và giao dịch kết hợp 
cho thuê văn phòng đang xây dựng dở dang trên diện 
tích gần 8.500 m2 với quy mô 31 tầng nổi, 4 tầng hầm và 
tổng diện tích sàn 81.000 m2. 

Hiện tại, VICEM đã thanh toán 376 tỷ đồng tiền 
đất, 1.223 tỷ đồng tiền xây dựng, phần chưa thanh toán 
còn khoảng hơn 800 tỷ đồng. Chính phủ đã giao Bộ Xây 

dựng đánh giá và chuyển nhượng dự án này theo hình 
thức đấu giá công khai minh bạch. Ngoài ra, VICEM 
cũng đang tiếp tục thoái vốn trong các dự án khác như: 
Dự án xây dựng Khu tổng hợp Vĩnh Tuy; Dự án Nhà 
máy Kết cấu bê tông - Vật liệu xây dựng không nung; 
Dự án khu cảng Đông Hồi… 

Theo báo cáo tài chính của VICEM, tính đến 
cuối năm 2018, Tổng công ty đang bị đọng khoản 
vốn 881 tỷ đồng tại các dự án kể trên. Ông Bùi Hồng 
Minh, Tổng giám đốc VICEM cho biết: “Chúng tôi 
phải thoái toàn bộ phần vốn đầu tư không thuộc 
ngành nghề chủ chốt đã đầu tư ra bên ngoài trong 
thời gian qua để phục vụ tái cơ cấu VICEM và cổ 
phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ”. Ông Minh 
cũng cho biết, tất cả các dự án VICEM đầu tư ngoài 
ngành Xi măng đều có vấn đề và có hiệu quả rất 
thấp, VICEM chỉ nên làm đúng ngành nghề chính là 
sản xuất xi măng.

đẩy mạnh Tái cấu Trúc, đầu Tư chiều 
sâu cho lĩnh Vực chính

VICEM hiện sở hữu 10 doanh nghiệp sản xuất 
xi măng nhưng một số công ty con đang hoạt động 

Với yêu cầu phải hoàn thành cổ phần hóa trước năm 2021, Tổng công ty Công nghiệp Xi 
măng Việt Nam (VICEM) đang cho thấy những nỗ lực mạnh mẽ nhằm thoái vốn, tái cấu 
trúc và tối ưu hóa hoạt động sản xuất kinh doanh. 

PHương Lê

VICEm:

cổ phần hóa Và tái cấu trúc 
là nhiệm Vụ sống còn

Băng tải vận chuyển sản phẩm của Nhà máy xi măng Hạ LongBăng tải vận chuyển sản phẩm của Nhà máy xi măng Hạ Long



kém hiệu quả, cần phải nhanh chóng tái cấu trúc. 
Chủ trương của Chính phủ cũng yêu cầu lộ trình cổ 
phần hóa của VICEM phải đi kèm với nhiệm vụ tái 
cơ cấu 02 nhà máy xi măng Hạ Long và Sông Thao. 
Sau khi được VICEM tiếp nhận, tình hình sản xuất 
kinh doanh tại các nhà máy xi măng Hạ Long và 
Sông Thao đang dần tốt lên, đã chấm dứt lỗ, kinh 
doanh có lãi để trả nợ cho Bộ Tài chính hơn 1.000 
tỷ đồng. 

Dù vậy, nhiệm vụ tái cấu trúc của VICEM đang đặt 
ra nhiều thử thách. Tốc độ cổ phần hóa của Tổng công 
ty này đang phải phụ thuộc nhiều vào việc giải quyết 
những khoản nợ và lỗ lũy kế của các công ty thành 
viên. Tính đến hết năm 2018, Xi măng Hạ Long đang 
lỗ lũy kế khoảng 3.580 tỷ đồng và Xi măng Sông Thao 
lỗ lũy kế 410 tỷ đồng. Trong khi đó, tình hình sản xuất 
kinh doanh tại các công ty con khác của VICEM như 
Bút Sơn, Bỉm Sơn, Hoàng Mai, Tam Điệp… vẫn chưa 
có dấu hiệu phục hồi để có thể hoàn tất việc trả nợ 
và định giá. 

Ông Bùi Hồng Minh, Tổng Giám đốc VICEM cho 
biết, trong nguyên tắc tài chính Tổng công ty mẹ không 
cấp vốn cho các công ty bị lỗ, mà các công ty thành 
viên phải hạch toán độc lập theo luật. Vì thế việc bù 
lỗ lũy kế cho các công ty thành viên phải theo lộ trình, 

giải quyết từng bước: Chấm dứt lỗ, trả nợ cũ và bù đắp 
lỗ lũy kế. 

Song song với việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành và 
tái cấu trúc các công ty thành viên, VICEM nhận thức 
rõ cần tập trung đầu tư chiều sâu vào lĩnh vực chính 
(sản xuất xi măng) chính là định hướng phát triển lâu 
dài. Theo đó, VICEM đang có kế hoạch đầu tư mạnh 
vào mảng xi măng rời và bê tông tươi dựa theo nhu 
cầu ngày càng gia tăng của thị trường những năm tới. 
Sử dụng bê tông tươi, xi măng rời trong các công trình 
xây dựng đang dần trở thành xu thế thịnh hành trong 
xây dựng dân dụng. Với thế mạnh sẵn có từ sản xuất xi 
măng bao chất lượng cao, VICEM có nhiều thuận lợi 
khi tham gia vào cuộc chơi mới này
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Trong dây chuyền sản xuất xi măng ở VICEM Hà Tiên 1

Trong 6 tháng đầu năm, tổng sản phẩm tiêu thụ 
của VICEM ước đạt hơn 14,6 triệu tấn, tăng 3% 
so với cùng kỳ, trong đó tiêu thụ xi măng (gồm 
cả xuất khẩu) đạt hơn 12,8 triệu tấn, tăng tới 10% 
so với cùng kỳ. Lợi nhuận của toàn VICEM cũng 
tăng 53% so với cùng kỳ. Đây chính là mức lợi 
nhuận 6 tháng cao nhất trong nhiều năm gần đây, 
trong đó lợi nhuận của khối các công ty sản xuất 
xi măng tăng 21% so với cùng kỳ.
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Cách đây gần 15 năm, khi Hạnh còn là một sinh viên đại học, cuộc sống khá chật vật. Lúc đó, 
nhờ một người bà con sinh sống ở Hà Nội, thương cảm hoàn cảnh của Hạnh, nhận làm con 
nuôi, giúp một phần cho tiền học phí, chỗ ở, nên Hạnh mới có thể theo học được. Tuy nhiên, 
để có đủ tiền trang trải ở đất Hà Thành và giảm bớt gánh nặng cho mẹ nuôi, ngoài giờ học 
trên giảng đường, Hạnh đi làm thêm rất nhiều công việc.

Hà Đăng

Trong 2 năm cuối của đại học, một công 
việc với rất nhiều kỷ niệm, đã làm thay 
đổi cuộc đời Hạnh sau này. Đó là nghề 
chạy bàn, tiếp thị tại một quán bia hơi Hà 

Nội - công việc mà giờ đây, các quán bia hơi vẫn luôn 
tuyển dụng người làm. Điều này cũng thật dễ hiểu, bởi 
Hà Nội là chốn phồn hoa đô thị, thiên nhiên ưu ái bốn 

mùa, các loại dịch vụ nở rộ, phong phú, trong đó, bia 
hơi Hà Nội là sản phẩm được người tiêu dùng rất ưa 
thích và đang phát triển đã trở thành nét văn hóa ở đất 
Hà Thành. 

Tại nhà một hàng bia hơi Hà Nội, công việc của 
Hạnh là chạy bàn, đón khách, mời khách uống bia hơi, 
thời gian từ 4 giờ chiều đến 11 giờ tối. Công việc này 

Kỷ niệm đẹp tại
 quán bia hơi hà nội
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đòi hỏi kỹ năng mềm rất cao để làm sao khách hàng 
yêu thích và thường xuyên lui tới thưởng thức các món 
ăn và bia hơi Hà Nội của nhà hàng.

“Sau hai tháng đi làm, tôi thực sự yêu thích công 
việc của mình. Bởi chính nghề này đã giúp tôi kỹ năng 
sống, kỹ năng ứng xử, cho tôi nhiều bài học kinh nghiệm 
và rèn luyện tôi cách kinh doanh, làm giàu trong tương 
lai…”. Hạnh chia sẻ.

Những năm tháng làm công việc chạy bàn bia hơi 
Hà Nội, biết bao chuyện buồn vui. Hạnh kể: Còn nhớ, 
những ngày đầu lóng ngóng, đánh vỡ cốc nhiều lần, 
rồi phải học cách rót bia làm sao cho cốc bia hấp dân 
khách hàng. Công việc bận rộn nhất là vào buổi chiều 
hay vào những ngày nắng nóng, khách đến đông. 

Hạnh kể, vào một ngày hè oi bức, có hai vị khách lạ 
ngồi rất lâu bên những cốc bia tràn bọt, họ ngồi nhâm 
nhi đĩa lạc và say mê trao đổi những câu chuyện làm 
ăn gì đó. Để chăm sóc khách hàng được tốt, Hạnh đã 
đến làm quen.  

Hạnh e dè: “Chắc các anh rất thích uống bia hơi 
Hà Nội ạ”.

Anh bạn có tên Khang chia sẻ: “Tuổi trẻ mà, thích 
thì ngồi lúc nào cũng được. Có ngày bọn anh ngồi 
chơi với nhau ván cờ, hôm thì tạt vào làm cốc bia hơi 
Hà Nội cho mát. Các bác lớn tuổi người Hà Nội vẫn 
thường nói rằng: Mỗi lần xa Thủ đô, không thể nào 
quên được vị bia hơi Hà Nội mỗi khi chiều về đầy thú 
vị. Điều này quả là không sai”.

Anh Sáng, bạn cùng đi phụ họa theo, uống một 
cốc bia hơi coi như giải nhiệt, nếu uống điều độ nó 
còn tăng cường sức khỏe. Hơn nữa, giá thành lại hợp 
lý. Những quán bia vỉa hè bình dân được bọn anh ưu ái 
hơn cả. Nhiều khi, chưa kịp ngồi xuống ghế đã có cốc 
bia đặt trên bàn, nhấp vài ngụm rồi đứng lên đi về, thực 
là khoan khoái.

Biết được sở thích của hai vị khách, thích uống bia 
hơi Hà Nôi nên Hạnh chủ động chăm sóc không để các 
vị khách không phải gọi bia. Đồng hồ đã điểm 22 giờ, 
lúc này, cửa hàng đã vãn khách. Hai người bạn cũng 
thanh toán ra về. Hạnh đến dọn dẹp bàn thì bắt gặp 
một chiếc ví bị rơi đúng chỗ ngồi của hai vị khách mà 
Hạnh vừa làm quen. Hạnh hơi hốt hoảng vì thấy trong 
ví có khá nhiều tiền và còn có nhiều giấy tờ cá nhân. 
May quá có số điện thoại trên danh thiếp. Hạnh nhanh 
chóng gọi cho chủ nhân và cho biết vừa nhận được một 
chiếc ví, không biết có phải của anh không?

Bên kia đường dây một nam thanh niên lịch sự, 
trả lời và nói rõ đặc điểm của ví và tên những giấy 
tờ của mình. Hạnh bảo, ngày mai mời anh đến quán 
nhận lại ạ. May mắn quá, vị khách yên tâm và hẹn 
ngày mai đến quán xin lại. Hôm sau, anh Khang tới 
quán. Nhận lại được ví, anh Khang rất vui và rút ngay 
mấy tờ tiền mệnh giá 500 nghìn tặng Hạnh và cảm ơn. 
Nhưng Hạnh nhất quyết không nhận và chỉ nói: “Nếu 
anh và bạn của anh thường xuyên qua quán bia này là 
chúng em rất vui rồi...”. Bất ngờ trước thái độ cương 
quyết của Hạnh, anh chỉ biết cảm ơn lòng tốt của cô 
rồi tạm biệt ra về.

Từ đó, hai vị khách này đã trở thành khách hàng 
thân quen của quán. Mỗi lần đến, họ thường hỏi thăm 
Hạnh, chuyện trò vui vẻ và thân thiện. Nhưng bẵng đi 
một thời gian, quãng độ 2 - 3 tháng, Hạnh không thấy 
đôi bạn xuất hiện. Hạnh cảm thấy hơi buồn, không hiểu 
mình có sơ suất gì không? Rồi bỗng một hôm, khoảng 
4 giờ chiều, Hạnh nhận được điện thoại của anh Khang 
- người rơi ví dạo nọ, hẹn gặp Hạnh lúc 8 giờ tối. Nhận 
được điện thoại, Hạnh vô cùng bối rối, rồi xin phép chủ 
quán nghỉ một hôm để đi gặp anh Khang.

Chính buổi gặp gỡ này, đã đánh dấu bước ngoặt 
cuộc đời của Hạnh. Anh Khang đã mời Hạnh về làm 
quản lý một nhà hàng bán bia hơi Hà Nội mà anh đang 
chuẩn bị khai trương. Hạnh thật bất ngờ và đã nhận lời. 
Và cũng từ mối lương duyên đó, Hạnh và Khang đã trở 
thành bạn đời của nhau đến tận hôm nay và cửa hàng 
bia hơi Hà Nội này cũng ngày càng phát triển, thu hút 
lượng khách đáng kể

Sản phẩm bia hơi Hà Nội luôn được đông đảo người tiêu 
dùng yêu thích
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cánh chim đầu đàn của Tổ hợP habEco

Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh ra đời và đi vào 
hoạt động nhằm đáp ứng chủ trương quy hoạch của 
Nhà nước về một Thủ đô xanh - sạch - đẹp, bảo đảm 
vệ sinh môi trường, đồng thời, đáp ứng quy hoạch phát 
triển của HABECO. Chặng đường 10 năm xây dựng và 
phát triển, Nhà máy tự hào là đơn vị mang sức trẻ của 
một nhà máy hiện đại, phát huy những truyền thống tốt 
đẹp của thương hiệu Bia Hà Nội cùng với việc đi đầu 
trong công tác cải tiến, sáng tạo. Hiện nay, Nhà máy 
đóng vai trò là đơn vị sản xuất chủ lực của HABECO 
với công suất 200 triệu lít/năm, chiếm khoảng 25 - 30% 
sản lượng sản xuất của toàn tổ hợp. Nhà máy sản xuất 
các sản phẩm bia chai và bia lon của HABECO trên hệ 
thống dây chuyền công nghệ hiện đại, tiên tiến, với công 
suất dây chuyền cao nhất lên tới 60 nghìn chai, lon/giờ và 
tuân thủ nghiêm ngặt theo hệ thống quản lý chất lượng, 

an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường quốc tế như ISO 
9000, 14000, 22000, HACCP,… Đội ngũ vận hành là các 
kỹ sư có tay nghề cao, thường xuyên được đào tạo, nâng 
cao trình độ và phong cách làm việc chuyên nghiệp.

Phát biểu tại buổi Lễ, ông Phan Minh Sơn - Giám 
đốc Nhà máy cho biết: “Là đơn vị sản xuất chủ lực của 
HABECO, trải qua quá trình hình thành và phát triển, 
Nhà máy luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao 
của lãnh đạo HABECO, sự phối hợp chặt chẽ của các 
phòng, ban, viện, các tổ chức đoàn thể, cũng như các 
đơn vị thành viên thuộc HABECO. Từ đó, cùng với sự 
nỗ lực của tập thể CBCNV, Nhà máy đã vượt qua nhiều 
khó khăn, phát huy mọi nguồn lực, hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ sản xuất do HABECO đề ra hàng năm, góp 
phần hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu được giao, cũng 
như đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của 
huyện Mê Linh. Trong giai đoạn năm 2014 - 2018, Nhà 

Ngày 06/9/2019, Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh - Đơn vị sản xuất chủ lực, trực thuộc Tổng 
công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã vinh dự đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Ba và long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày khánh thành, đi vào 
sản xuất. Đây là một trong những nhà máy bia có thiết bị hiện đại, công nghệ tiên tiến và quy 
mô lớn bậc nhất Đông - Nam Á, được khởi công xây dựng vào tháng 7/2006 và đi vào hoạt 
động từ tháng 9/2009, trên diện tích 26 ha tại huyện Mê Linh (Hà Nội).

Hà Đăng

nhà máy bia hà nội - mê Linh:
TỰ Hào ĐóN NHậN HuâN cHươNg Lao ĐộNg 
HạNg ba Và kỷ Niệm 10 NĂm kHáNH THàNH
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máy đã xuất xưởng gần 840 triệu lít bia các loại, góp 
phần đóng góp cho ngân sách nhà nước, tạo ra gần 300 
việc làm cho người lao động. Thu nhập bình quân người 
lao động năm 2018 đạt 15,6 triệu đồng/người/tháng...”.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo HABECO, Nhà máy 
đã chủ động phối hợp Công ty TNHH một thành viên 
Thương mại HABECO điều tiết sản lượng sản xuất hằng 
tháng bảo đảm cung cấp đủ lượng bia cần thiết cho thị 
trường, giảm chi phí phát sinh do tồn kho từ nguyên vật 
liệu đến thành phẩm. Năm 2018 là một năm khó khăn 
của ngành đồ uống Việt Nam, tuy nhiên Nhà máy đã nỗ 
lực sản xuất tối đa sản lượng ở mức gần 150 triệu lít bia 
các loại, năng suất dây chuyền đạt 100,95% so với định 
mức. Với những nỗ lực trong quá trình điều hành, triển 
khai sản xuất, Nhà máy sản xuất được tối đa sản lượng 
cần thiết, đạt kết quả theo yêu cầu của HABECO đề ra.

đơn Vị đi đầu Vì mục Tiêu PháT Triển 
bền Vững

Trong nhiều năm qua, Nhà máy luôn là đơn vị nỗ lực 
trong công tác bảo vệ môi trường và quản lý nguồn tài 
nguyên, thường xuyên cập nhật và thực hiện đầy đủ nghĩa 
vụ theo các yêu cầu của pháp luật về bảo vệ môi trường, 
nhằm hướng tới một nền sản xuất xanh, sạch và phát triển 
một cách bền vững. Ngay từ khi xây dựng, Nhà máy đã 
được đầu tư đồng bộ các công trình bảo vệ môi trường 
hiện đại của Đức nhằm kiểm soát tốt quá trình xử lý chất 
thải, giảm đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường với hệ 
thống xử lý nước thải công suất 4.500 m3/ngày, đêm; ba hệ 
thống xử lý khí thải đáp ứng cho ba lò hơi (mỗi hệ thống 
xử lý có công suất 20 nghìn m3/giờ); các hệ thống xử lý 
bụi trong quá trình nhập, vận chuyển và xử lý nguyên liệu 
mạch nha, gạo; các khu vực lưu trữ chất thải rắn được chia 
lô, phân loại chất thải tại nguồn. Nhà máy luôn chấp hành 
nghiêm chỉnh pháp luật về bảo vệ môi trường như ký hợp 
đồng thu gom chất thải, quan trắc môi trường định kỳ, 
quan trắc môi trường lao động, báo cáo định kỳ công tác 
bảo vệ môi trường với cơ quan chức năng, lưu giữ hồ sơ 
phục vụ các đợt thanh tra về môi trường,…

Đặc biệt, Nhà máy luôn xác định một trong số nhiệm 
vụ trọng tâm trong công tác quản trị sản xuất là tiết kiệm, 
giảm chi phí sản xuất thông qua giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện định mức kinh tế kỹ thuật, giảm tiêu hao nguyên 
vật liệu, năng lượng, góp phần tăng sức cạnh tranh cho 
sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, hằng năm, Nhà máy đã 
triển khai xây dựng nhiều kế hoạch hành động cụ thể phù 
hợp với từng giai đoạn sản xuất, thực hiện sáng kiến cải 
tiến trên nhiều hoạt động, nhằm nâng cao lợi ích kinh tế 
cho toàn hệ thống. Giai đoạn 2009-2013, Nhà máy có một 
sáng kiến cải tiến về công tác vận chuyển hàng từ kho nhà 
máy đến kho của Công ty HABECO MTV tại Mê Linh, 

đã giúp tiết kiệm được chi phí vận chuyển lên đến hơn 
ba tỷ đồng. Giai đoạn năm 2014-2018, Nhà máy đã có 39 
sáng kiến lớn được ghi nhận và nhiều cải tiến hợp lý hóa 
sản xuất khác, giúp đáp ứng kịp thời những kế hoạch sản 
xuất, cải tiến một số quy trình quản trị sản xuất, giá trị làm 
lợi lên đến hàng tỷ đồng, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. 
Điển hình năm 2016, Nhà máy đã chế tạo thành công hệ 
thống gá nến lọc. Nhờ vậy sản lượng lọc tăng 25-30% mỗi 
mẻ, tuổi thọ hệ thống nến tăng lên 20% với giá trị nến lọc 
mới cho hai máy lọc trị giá hơn 10 tỷ đồng.

Tự hào Với Thành Tích hôm nay

Với những thành quả đã đạt được, Nhà máy thật 
đáng tự hào với chặng đường 10 năm qua, xứng đáng là 
tập thể lao động xuất sắc, vững mạnh và vinh dự đón 
nhận Huân chương Lao Động hạng Ba hôm nay.

Chúc mừng Nhà máy, ông Trần Đình Thanh - Chủ 
tịch HĐQT HABECO nhấn mạnh: “Qua chặng đường 
10 năm xây dựng và phát triển, hôm nay, tập thể CBC-
NV của Nhà máy có quyền tự hào với sự nỗ lực, phấn 
đấu của mình vì sự phát triển của HABECO và ngành 
Bia - Rượu - Nước giải khát Việt Nam. Thực hiện chiến 
lược phát triển của HABECO trong giai đoạn mới, đặc 
biệt trong bối cảnh của cuộc Cách mạng Công nghiệp 
4.0, Ban Lãnh đạo Tổng công ty xác định: Nhà máy Bia 
Hà Nội - Mê Linh là đơn vị chủ chốt nâng tầm thương 
hiệu của HABECO. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư hệ 
thống sản xuất, trang thiết bị hiện đại, thông minh, 
tiếp tục nâng cao hiệu quả trong SXKD, góp phần vào 
sự phát triển bền vững cũng như nâng cao vị thế của 
HABECO trên thị trường Việt Nam và quốc tế…”

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, Nhà máy đã khánh 
thành Phòng truyền thống HABECO nằm trong khuôn 
viên của mình. Đây cũng là sáng kiến để Nhà máy luôn 
có động lực phát huy những thành quả đáng tự hào 
trong thời gian tới

Nhà máy Bia Hà Nội - Mê Linh với khung cảnh xanh sạch đẹp
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Một trong những phản hồi tích cực gần 
đây tại các địa phương cho thấy, từ 
sự hỗ trợ về phân bón và kỹ thuật 
của Công ty CP Supe Phốt phát và 

Hóa chất Lâm Thao (Supe Lâm Thao), người dân trồng 
chuối tại Phú Thọ và Hải Dương thời gian qua đã tạo 
ra sản phẩm hàng hóa lớn, thu nhập cao gấp nhiều lần 
trồng lúa nước.

Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Lâm Thao cho biết, 
những năm qua, nhờ có mối quan hệ mật thiết với 

bà con nông dân, Hội đã phối hợp Supe Lâm Thao 
thực hiện nhiều mô hình bón phân trên cây lúa, ngô, 
chuối, rau màu… mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng 
thời, nâng cao kiến thức sản xuất cho hội viên phụ 
nữ ở cơ sở. Cụ thể, các mô hình thực hiện sử dụng 
quy trình bón phân bằng NPK Lâm Thao khép kín 
đều cho năng suất tăng từ 15 - 20% so với tập quán 
bón phân ở địa phương, làm tăng thu nhập cho bà 
con nông dân, góp phần thành công xây dựng nông 
thôn mới.

Hiện nay, thị trường phân bón cạnh tranh ngày một khốc liệt, nhất là giữa các sản phẩm 
nội và ngoại nhập. Trước tình hình đó, các thương hiệu luôn phải tập trung ổn định và nâng 
cao chất lượng sản phẩm cũng như đưa ra nhiều giải pháp để giữ vững thị phần, mở rộng 
thị trường. Thời gian qua, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao – một trong 
những Đơn vị hàng đầu của ngành Phân bón Việt Nam đã không ngừng nỗ lực, thực hiện 
tốt điều đó và luôn được đông đảo người tiêu dùng ghi nhận, phản hồi tích cực về sản phẩm. 
Điều này đã góp phần không nhỏ vào việc nâng cao vị thế của thương hiệu ba nhành cọ xanh.

nAM Hà

PHâN BóN Lâm THao

luôn Được người tiêu dùng
 Đón nhận, phản hồi tốt

Vì nền nông nghiệp xanh, hãy chọn Phân bón Lâm Thao
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Gia đình chị Nguyễn Thị Thủy ở khu 7, xã Bản 
Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) là một 
trong 28 hộ được tham gia mô hình trồng chuối tiêu 
hồng sử dụng phân bón NPK khép kín của Supe Lâm 
Thao chia sẻ, trước đây, gia đình tôi trồng chuối ít 
quan tâm tới áp dụng khoa học kỹ thuật nên hiệu 
quả kinh tế chưa cao. Nay áp dụng phân bón NPK 
khép kín trên cây chuối tiêu hồng trồng trái vụ cho 
thấy, cây chuối phát triển tốt, ít sâu bệnh, buồng 
chuối dài, quả to đều, ăn thơm và ngọt hơn; năng 
suất cũng cao hơn nhiều so với chuối trồng theo cách 
truyền thống.

Còn ông Nguyễn Thiên Tấn - một trong những hộ 
trồng chuối đi đầu ở Tứ Xã, huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) 
cũng cho biết, từ khi sử dụng phân bón NPK của Supe 
Lâm Thao cho cây chuối tây mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, tôi quyết định cải tạo 02 ha đất ruộng lúa kém hiệu 
quả ngoài bãi triều để đầu tư trồng chuối, kết hợp nuôi 
rươi, nuôi cáy. Bình quân mỗi cây chuối ông thường 
bón 4 - 5 lần/năm, liều lượng mỗi lần bón từ 01 - 1,5 
kg phân NPK Lâm Thao, trong đó, ông tập trung chăm 
sóc vào hai giai đoạn từ 09 - 10 tháng và khi chuối sắp 
trổ buồng, mang lại hiệu suất cao.

Tại Sơn La, tỉnh có diện tích trồng ngô, cây ăn quả 
lớn nhất khu vực miền Bắc, dấu ấn của Phân bón Lâm 
Thao cũng rất rõ qua việc người nông dân nơi đây sử 
dụng sản phẩm để canh tác ngô, cây ăn quả trên những 
sườn đồi rộng lớn, làm giàu cho chính mình và xây 
dựng quê hương.

Ông Vì Văn Thưởng ở huyện Yên Châu (Sơn La) 
bộc bạch, chúng tôi dùng phân bón Lâm Thao đã hơn 
10 năm nay, với nhiều loại khác nhau để bón cho lúa, 
ngô, khoai, sắn và các loại rau, màu khác. Thấy phân 
bón có tác dụng tốt, lại có chính sách mua trả chậm, 
nên tôi vận động bà con trong bản và các vùng lân 
cận mua về dùng. Đã mấy năm nay, tôi không chỉ mua 
phân bón Lâm Thao cho riêng nhà mình dùng mà còn 
làm luôn đại lý cho Công ty.

Bà Cầm Thị Phong - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT 
tỉnh Sơn La cũng cho hay, từ lâu, các sản phẩm phân 
bón Lâm Thao đã được nông dân nơi đây tin dùng. Đến 
nay việc tiêu dùng sản phẩm của Supe Lâm Thao đã trở 
thành thói quen của bà con. Điều này có được cũng là 
nhờ sản phẩm luôn ổn định chất lượng, mang lại năng 
suất cao khi sản xuất, trồng trọt.

Có thể nói, nhờ uy tín và chất lượng của sản phẩm, 
đến nay, các loại phân bón mang thương hiệu ba nhành 
cọ xanh của Supe Lâm Thao không chỉ phủ kín thị 

trường trong nước, mà còn xuất khẩu ra nhiều quốc 
gia như Nhật, Úc, Lào, Malayxia...  Có được điều đó 
cũng là nhờ Công ty luôn đầu tư, áp dụng công nghệ 
hiện đại, tiên tiến, hệ thống quản lý chất lượng quốc 
tế trong sản xuất. Để phát huy tốt hơn nữa thành quả 
và giá trị thương hiệu của mình, nhất là trong thời đại 
công nghiệp 4.0, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa 
chất Lâm Thao vẫn đang nỗ lực không ngừng, tiếp tục 
đầu tư công nghệ, mở rộng thị trường nhằm giữ trọn 
niềm tin người tiêu dùng trước sự cạnh tranh gay gắt 
của nhiều doanh nghiệp sản xuất phân bón khác trên 
cả nước.

Đặc biệt, trong thời gian gần đây, với việc khánh 
thành dây chuyền NPK số 4 công suất 150.000 tấn/năm 
với hàm lượng dinh dưỡng cao, Supe Lâm Thao đã tiếp 
tục khẳng định vị thế số 1 trong lĩnh vực sản xuất phân 
bón trên cả nước. Sản phẩm NPK mới này đã được 
người tiêu dùng đón nhận và cho phản hồi tốt. Đây 
cũng là bước đột phá của Công ty nhằm đáp ứng xu thế 
sử dụng phân bón có hàm lượng dinh dưỡng cao của thị 
trường cũng như nhu cầu sản xuất xanh sạch của nền 
nông nghiệp Việt Nam.

Ông Phạm Quang Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Tổng 
Giám đốc Công ty nhấn mạnh, dây chuyền sản xuất 
NPK4 công suất 150.000 tấn/năm không những là bước 
đột phá của Công ty trong việc áp dụng những tiến bộ 
mới nhất về sản xuất phân bón, mà còn là Dự án áp 
dụng những tiêu chuẩn khắt khe để chấm dứt việc gây 
ô nhiễm môi trường, một vấn đề được xã hội rất quan 
tâm hiện nay

Phân bón Lâm Thao với thương hiệu ba nhành cọ xanh luôn 
được bà con nông dân tin dùng
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Tháng nào cũng được ngành điện Trả Tiền

Giữa trưa những ngày cuối tháng 7, tới Khu 10, 
phường Nông Trang, (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ) chúng tôi dễ dàng nhận ra ngôi nhà của ông 
Nguyễn Công Thành nhờ ánh nắng phản chiếu từ 
những tấm pin năng lượng mặt trời được lắp đặt trên 
mái nhà. Bước vào trong phòng, một cảm giác thật dễ 
chịu, không khí được làm mát lạnh bởi hệ thống điều 
hòa cùng với nhiều thiết bị tiện nghi khác đang được 
sử dụng… Có được điều đó, cũng là nhờ ngôi nhà được 
trang bị một hệ thống điện đặc biệt.

Ông Thành cho biết, sau khi được Công ty Điện lực 
Phú Thọ (PC Phú Thọ) hỗ trợ về thủ tục pháp lý, công 
tơ hai chiều và các giấy tờ liên quan đến hệ thống an 
toàn của điện năng lượng mặt trời, gia đình chúng tôi 
đã quyết định đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ 
thống điện mặt trời áp mái với công suất 5 kWp.

"Trước đây, gia đình tôi phải chi trả tiền điện một 
tháng khoảng trên 3 triệu đồng, nhưng từ khi lắp đặt 
điện áp mái mặt trời thì tiền điện đã giảm hơn một nửa. 
Đặc biệt, vào thời điểm giữa trưa, khi ánh sáng mặt trời 
chiếu mạnh nhất đã làm hệ thống phát điện vượt quá 
nhu cầu sử dụng của gia đình. Thông qua công tơ 2 
chiều, phần điện dư thừa được bán cho ngành Điện với 
giá 2.134 đồng/kWh. Đều đặn hàng tháng, gia đình tôi 
nhận được số tiền thanh toán của Điện lực thành phố 
Việt Trì cho phần phần điện năng phát lên lưới. Dù số 
tiền không lớn nhưng cũng góp được chút điện cho 
quốc gia và gia đình sử dụng điện vào ban ngày thoải 
mái hơn”, ông Thành cho biết thêm.

Đi trước những hộ gia đình, nhiều cơ quan, doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ cũng rất vui mừng 
khi nhìn thấy hiệu quả từ việc đầu tư lắp đặt điện mặt 
trời áp mái. Đơn cử như: Trường mầm non Yển Khê 

Các dự án điện mặt trời đang được triển khai mạnh mẽ tại nước ta sau khi Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án 
điện mặt trời. Cũng như nhiều địa phương khác, đông đảo doanh nghiệp, cơ quan và người 
dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đang tích cực hưởng ứng, triển khai nhân rộng việc lắp đặt 
điện mặt trời áp mái. Điều này đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng 
nhu cầu về điện cho phát triển kinh tế địa phương cũng như giúp khách hàng gia tăng nguồn 
thu nhập thông qua việc bán lại phần điện dư thừa cho ngành Điện.

AnH Tuấn

PHú THọ: NGườI dâN VuI mừNG

khi bán Điện cho ngành Điện

Gia đình ông Nguyễn Công Thành (tại TP Việt Trì) đã đầu tư gần 100 triệu đồng để lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái
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(xã Yển Khê, huyện Thanh Ba) đã đầu tư hệ thống điện 
mặt trời áp mái với công suất lắp đặt lên tới 40 kWp. 
Hiện nay, về cơ bản, sản lượng điện thu được đã đáp 
ứng được nhu cầu sử dụng của Nhà trường. Bên cạnh 
đó, phần điện năng dư thừa phát lên lưới mỗi tháng đạt 
hơn 800 kWh của cơ sở giáo dục này đã được Điện lực 
Thanh Ba mua lại và chi trả số tiền theo đúng quy định. 

Bà Lê Thị Hoa - Hiệu trưởng Trường mầm non Yển 
Khê cho biết: “Trước đây, khi thời tiết oi nóng, tất cả 
hệ thống điều hòa và quạt trong Trường đều phải bật 
để làm mát cho các cháu học sinh học tập. Phòng học 
có mát, nhưng số tiền điện phải đóng hàng tháng lớn 
lắm. Tuy nhiên, gần một năm qua, khi Nhà trường lắp 
đặt hệ thống điện mặt trời áp mái (từ tháng 10/2018 đến 
nay), chúng tôi thấy hiệu quả từ điện năng lượng mặt 
trời đem lại là rất lớn. Đặc biệt, khi thời tiết cao điểm 
nắng nóng như trong tháng 7 vừa qua, ngoài phần điện 
năng Nhà trường sử dụng vào việc chăm sóc các cháu 
học sinh mẫu giáo thì lượng điện dư thừa phát lên lưới 
được hơn 2.000 kWh và được ngành Điện hoàn trả gần 
5 triệu đồng. Điều này khiến Nhà trường rất vui, bởi 
nó là số tiền thật thiết thực tại những nơi như ở vùng 
nông thôn này”.

nhân rộng mô hình sử Dụng điện áP 
mái mặT Trời

Tính đến 31/7/2019, toàn tỉnh Phú Thọ đã có 31 
khách hàng lắp đặt điện mặt trời áp mái và đã được 
đấu nối vào lưới điện do PC Phú Thọ quản lý với tổng 
công suất 203,30 kWp. Theo số liệu thống kê, lũy kế 7 
tháng đầu năm, sản lượng điện dư thừa phát lên lưới đạt 
23.898 kWh và được Công ty thanh toán đầy đủ hàng 

tháng cho khách hàng. Với lượng điện này, bước đầu đã 
mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các hộ gia đình, đồng 
thời góp phần làm giảm áp lực bù công suất cho PC Phú 
Thọ vào những ngày nắng nóng cao điểm, khi mà nhu 
cầu sử dụng điện của toàn tỉnh tăng cao.

Thời gian tới, để nhân rộng mô hình sử dụng điện 
áp mái mặt trời, ông Nguyễn Quang Lâm - Giám đốc 
Công ty Điện lực Phú Thọ khẳng định: PC Phú Thọ 
sẽ hỗ trợ tối đa các yêu cầu về lắp đặt điện mặt trời 
áp mái của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh. Đồng thời, các thủ tục đấu nối, ký hợp đồng mua 
bán điện sẽ được Công ty thực hiện theo hướng nhanh 
chóng, thuận tiện và dễ dàng nhất. Việc thanh toán tiền 
điện mua bán lên lưới sẽ được thực hiện ngay khi có 
thông tư hướng dẫn của các cơ quan chức năng với các 
công trình điện mặt trời áp mái đưa vào sử dụng sau 
ngày 30/6/2019. Ngoài ra, PC Phú Thọ sẽ chịu toàn bộ 
chi phí kiểm tra, nghiệm thu, đầu tư đồng hồ hai chiều 
để đo đạc sản lượng khách hàng sử dụng cũng như phát 
lên lưới điện. 

Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời đã đem 
lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng và ngành Điện. 
Đặc biệt, sau năm 2020, khi cả nước không còn nguồn 
điện khai thác mới thì việc phát triển các dự án năng 
lượng mặt trời, trong đó có điện mặt trời áp mái được 
xem là một trong những giải pháp cần được khuyến 
khích, nhân rộng. Điểm cần lưu ý, khi lắp đặt, khách 
hàng nên có sự phối hợp chặt chẽ với ngành Điện địa 
phương và được các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ để hệ 
thống điện năng lượng mặt trời phát huy hiệu quả cao 
nhất, đảm bảo an toàn khi sử dụng

Hệ thống pin năng lượng mặt trời được lắp trên mái của Trường Mầm non xã Yển Khê - huyện Thanh Ba
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Những năm gần đây, Công ty Cổ phần Sản xuất biến thế HBT Việt Nam (HBT) được biết 
đến là một trong những thương hiệu uy tín trong ngành Chế tạo máy biến áp Việt Nam. Với 
việc không ngừng đầu tư thiết bị, công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực trình độ chuyên môn 
cao, các sản phẩm của HBT đã và đang được tín nhiệm sử dụng rộng rãi khắp cả nước. Đặc 
biệt, nhờ đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng cao, nên máy biến áp HBT đã khẳng định được 
vị thế của mình tại nhiều quốc gia như: Campuchia, Lào, Myanma, Sri Lanka… và sắp tới là 
thị trường Trinidad &Tobago cùng nhiều quốc gia Nam Mỹ khác.

Tuấn AnH

hbt:

Thương hiệu của HBT được xây dựng dựa 
trên nền tảng nguồn nhân lực chất lượng 
cao kết hợp với sự đầu tư mạnh mẽ vào 
ứng dụng khoa học công nghệ. Trong đó, 

hầu hết hệ thống dây chuyền, thiết bị của Công ty đã 
được tự động hóa như: Máy xẻ tôn silíc, máy cắt tôn, 
dây chuyền quấn đồng lá, dây chuyền quấn dây cao thế, 
lò sấy chân không, máy nạp dầu chân không… Bên cạnh 
đó, với việc trang bị đồng bộ phòng thí nghiệm hiện đại 
đo được điện áp cao lên tới 100 kV, tần số 100Hz đã 
giúp HBT đảm bảo thử nghiệm máy biến thế theo đúng 
tiêu chuẩn TCVN.IEC 60076, ISO/IEC 17025:2001, Hệ 
thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và các tiêu 
chuẩn tương đương. Đặc biệt, hiện nay, Công ty đang 
có kế hoạch lắp đặt dây chuyền cắt, ghép tôn silíc tự 
động bằng hệ thống rô bốt và 01 dây chuyền quấn dây 
tự động có công suất gấp 10 lần so với hiện tại. 

Nhờ đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng cao, 
giá cả hợp lý, cũng như tạo được uy tín với khách hàng, 
nên hiện tại, sản phẩm máy biến áp của HBT đã có mặt 
ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước. Nhiều 
khách hàng lớn như: Các Công ty Điện lực thuộc Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc; Tổng công ty Điện lực miền 
Trung; Tổng công ty Điện lực miền Nam; Tổng công ty 
Điện lực TP Hồ Chí Minh… đã tin dùng và tiếp tục ký 
kết hợp đồng mua máy biến áp của HBT để phát triển 
lưới điện, đồng thời phục vụ chống quá tải. Đặc biệt, 
với nhiều ưu điểm vượt trội về hiệu suất truyền tải và 
độ an toàn trong vận hành, HBT đã vinh dự được Tổng 
công ty Điện lực thành phố Hà Nội ký hợp đồng trị giá 
hơn 70 tỷ đồng cung cấp sản phẩm máy biến áp cho 

phát triển lưới điện thành phố, trong đó, một số máy 
biến áp đã được lắp đặt phục vụ Hội nghị thượng đỉnh 
Mỹ - Triều Tiên lần thứ II tại Hà Nội.

Không chỉ bao phủ rộng khắp, phục vụ nhu cầu 
phát triển lưới điện tại các vùng, miền trên địa bàn cả 
nước, mà đến nay, Công ty còn đưa những sản phẩm 
của mình vươn tầm ra thế giới. Nhiều lô hàng của HBT 
đã được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Lào, 
Myanma, Philippines, Sri Lanka… Gần đây nhất, Công 
ty đã trúng gói thầu cung cấp hàng loạt máy biến áp 
cho Tổng công ty Điện lực Campuchia (EDC) để lắp 
đặt phục vụ chống quá tải và ổn định điện áp tại tỉnh 

Ban Lãnh đạo HBT nhận quyết định trúng thầu cung cấp máy 
biến áp cho thị trường Trinidad & Tobago

khát Vọng 
Vươn ra toàn cầu
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Kampong Cham (Campuchia). Đặc biệt, hiện nay, HBT 
đã thành lập Công ty chi nhánh chuyên phân phối 
chính hãng các sản phẩm máy biến áp do HBT sản xuất 
tại đất nước Campuchia với tên gọi "Công ty TNHH 
Công nghệ thiết bị MADOTA" (MADOTA Equipment 
Technology Co., Ltd) có địa chỉ tại St.188K, Trapeang 
Toul, Kamboul, Pur SenChey, Phnom Penh, Kingdom 
of Cambodia. Tại mỗi quốc gia mà HBT vươn tới, 
khách hàng luôn hài lòng và đánh giá cao chất lượng 
của sản phẩm máy biến áp do Công ty sản xuất.

Ông Mao Huor - Giám đốc Công ty Điện lực 
Skun - Chamkar Leu (Campuchia) cho biết: "Trước 
đây, lưới điện của Công ty quản lý có mức độ dao 
động điện áp trong ngày rất lớn đã làm ảnh hưởng 
tới chất lượng điện năng. Từ ngày Công ty lắp đặt 
máy biến áp AVR Transformer 25 MVA-11/22 kV do 
HBT Việt Nam sản xuất, trong quá trình vận hành, 
chúng tôi nhận thấy đầu ra của nguồn điện luôn đảm 
bảo ổn định ở ngưỡng 23 kV, qua đó đã khắc phục 
được những hạn chế về chất lượng điện năng tại địa 
phương. Thời gian tới, để duy trì các nút điện áp 
được hoạt động với nguồn điện ổn định, Công ty 
chúng tôi sẽ tiếp tục ký kết hợp đồng mua sắm máy 
biến áp với HBT Việt Nam".

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Quân 
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất biến thế 
HBT Việt Nam chia sẻ: "Không chỉ phục vụ thị trường 

trong nước và khu vực Đông Nam Á, HBT chúng tôi 
còn có khát vọng mạnh mẽ là vươn ra toàn cầu. Với 
định hướng đó, mới đây, chúng tôi đã tiếp cận thị 
trường Nam Mỹ và đã trúng thầu cung cấp máy biến 
áp Transformers: Power - 33,000/12,000 Volt 12.5/16 
MVA ONAN/ONAF trị giá hơn 1,5 triệu USD cho thị 
trường Trinidad & Tobago. Đây là dự án giúp Công ty 
tiếp tục khẳng định vị thế của mình, cũng như góp phần 
đưa thương hiệu máy biến áp Việt Nam có vị trí xứng 
đáng trên thương trường quốc tế. Thời gian tới, HBT sẽ 
tiếp tục mở rộng thị trường tại khu vực Nam Mỹ, trong 
đó, trọng tâm vẫn sẽ là Trinidad & Tobago, Guyana… 
và một số quốc gia khác"

Máy biến áp được lắp đặt và vận hành an toàn tại tỉnh 
Kampong Cham (Campuchia)

Sản phẩm máy biến áp HBT  chuẩn bị xuất xưởng
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Trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, Việt 
Nam luôn trân trọng những doanh nghiệp chất lượng, uy tín, nhằm góp phần xây dựng một 
cộng đồng doanh nghiệp hùng mạnh, chắp cánh cho thương hiệu Việt ngày một phát triển. 
Nam Nhật Minh tự hào là một trong những doanh nghiệp như thế, khi đang đóng góp sức 
mình vào công cuộc dựng xây ấy. 

Hưng Hà

Nam NHậT mINH
nhà cung cấp dịch Vụ 

khai khoáng, xây dựng… uy tín

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại 
Nam Nhật Minh là một doanh nghiệp 
trẻ, được thành lập vào năm 2016, nằm 
trên một vùng kinh tế năng động là tỉnh 

Hà Nam - một tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng với 
nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, lực lượng lao 
động tại địa phương rất tiềm năng, đặc biệt là lao 
động có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực 
khai khoáng.

Trong ba năm qua, với kết quả kinh doanh vững 
chắc, tăng trưởng tốt, Công ty đã và đang thu hút 
đông đảo khách hàng lớn nhỏ tại địa phương cũng như 
khu vực, tham gia trúng thầu và thi công, triển khai 
nhiều Dự án quan trọng tại: Nhà máy Xi măng Bỉm 
Sơn (Thanh Hóa); Sân Golf Kim Bảng (thị trấn Ba Sao, 
huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam); Nhà máy Xi măng 
Long Sơn và Mỏ đá vôi Yên Duyên thuộc Nhà máy 
Xi măng Bỉm Sơn (Thanh Hóa); Mỏ đá vôi của Công 
ty CP Sản xuất vôi công nghiệp 218; Mỏ, công trường 
của Công ty CP Xi măng Thành Thắng, Xi măng Long 
Thành, Công ty TNHH Tuấn Mười… Đây chính là cơ sở 
giúp Công ty từng bước khẳng định thương hiệu, uy tín 
của mình và tạo đà cho việc mở rộng thị trường, kết nối 
đầu tư, kinh doanh trong thời kỳ đất nước đang phát 
triển với nhiều tiềm năng.

Chia sẻ về thế mạnh của Đơn vị, ông Phan Thanh 
Thủy - Phó Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ và 
Thương mại Nam Nhật Minh cho biết: “Để đáp ứng 
nhu cầu thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh, hiện 
nay, ngoài lĩnh vực đang đầu tư chuyên sâu là cung cấp 
dịch vụ khai khoáng (khai thác, chế biến khoáng sản, 
đá VLXD…); Khoan phá đá, nổ mìn, phá dỡ, chuẩn bị 

mặt bằng xây dựng, Công ty chúng tôi còn chú trọng 
phát triển các ngành nghề khác như: Xây dựng công 
trình công nghiệp, dân dụng; kinh doanh thiết bị công 

Một góc mặt bằng của Công ty Nam Nhật Minh - Đơn vị 
khai khoáng uy tín
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nghiệp; tư vấn thiết kế mỏ, quản lý dự án; thi công công 
trình giao thông các loại, viễn thông, công trình điện 
đến 220 kV… Với đội ngũ cán bộ công nhân viên năng 
động, sáng tạo, trình độ chuyên môn cao, năng lực tài 
chính và máy móc thiết bị tốt, chúng tôi lấy phương 
châm “Uy tín - Chất lượng - Hiệu quả” làm nền tảng 
thấm nhuần trong tư duy của tập thể CBCNV Công ty 
và là mục tiêu hoạt động xuyên suốt của Đơn vị, nhằm 
phát triển Doanh nghiệp một cách bền vững...”.

Có thể nói, những năm qua, tuy với khoảng thời 
gian ngắn, nhưng Nam Nhật Minh đã nhanh chóng 
xây dựng được cho mình đội ngũ cán bộ quản lý 
giàu kinh nghiệm, công nhân kĩ thuật lành nghề ngày 
một lớn mạnh. Từ đó, giúp Công ty hội tụ đủ năng 
lực, uy tín để thắng thầu nhiều dự án và tham gia thi 
công nhiều công trình trọng điểm của các chủ đầu tư 
lớn trên thị trường như: Công ty TNHH MTV Công 
nghiệp hóa chất mỏ Bắc Trung Bộ - MICCO; Công 
ty CP Xây dựng Minh Trí; Công ty CP Xây dựng và 
Khai thác mỏ Đại Phát; Chi nhánh Công nghiệp hóa 
chất mỏ Hà Nam;… Đặc biệt, cùng với sự đầu tư hiệu 
quả cho năng lực máy móc thi công, đảm bảo chất 
lượng công trình, môi trường, sự an toàn và giá cả, 
Nam Nhật Minh đã xác lập được uy tín và vị thế của 
mình trong lĩnh vực khá đặc thù, được các chủ đầu tư 
đánh giá cao. 

Khác với các công ty khác hoạt động trong lĩnh 
vực khai khoáng, xây dựng cơ bản, ngay từ đầu thành 

lập, Công ty đã tập trung xây dựng mô hình kinh 
doanh hiệu quả qua việc “áp dụng công nghệ cao 
cùng với hệ thống quản lý tiên tiến”. Máy móc thiết bị 
của Công ty  hầu hết được đầu tư mới với công nghệ 
thi công hiện đại thuộc các hãng Furakawa, Denyo, 
Hitachi, Komatsu, Nikon, Wilson Perking… Ngoài ra, 
Công ty cũng áp dụng công nghệ thông tin vào quản 
trị nội bộ toàn diện từ quản lý nhân sự, xây dựng kế 
hoạch, quản lý thiết bị… đến mua sắm đấu thầu phụ 
tùng vật tư. Qua hơn ba năm xây dựng, hoạt động, 
việc SXKD của Công ty ngày một hiệu quả hơn, ký 
thêm được nhiều hợp đồng kinh tế về lĩnh vực cung 
cấp dịch vụ khai thác mỏ, đáp ứng tốt yêu cầu của 
khách hàng, đối tác.  

Nắm bắt thời cơ kinh doanh, Nam Nhật Minh hiện 
đang đa dạng hóa loại hình hoạt động, không chỉ bó 
hẹp trong lĩnh vực khai khoáng, thi công công trình 
ngầm, xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, 
giao thông, thủy lợi, mà Công ty còn phát triển sang 
các lĩnh vực mới như thương mại, vận tải, tư vấn giám 
sát, trắc địa môi trường,… Với Nam Nhật Minh, việc 
mở mang thị trường là một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong chiến lược phát triển. 

Vào thời điểm hiện tại, tuy vẫn còn nhiều khó khăn, 
nhưng chúng tôi tin rằng, Nam Nhật Minh sẽ vượt qua 
và trở thành một thương hiệu vững mạnh, với công 
nghệ hiện đại, phong cách làm việc chuyên nghiệp

Nam Nhật Minh thi công nhiều công trình đa dạng và cung cấp dịch vụ khai thác mỏ với chất lượng cao, uy tín
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Vài néT Về nhân sâm, hồng sâm hàn Quốc

Trên thế giới, ở các vùng khí hậu nhiệt đới, nhiều 
nơi trồng nhân sâm như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật 
Bản… Trong đó, Nhân sâm Hàn Quốc được xem là 
dược phẩm quý hiếm và được nhiều người tin dùng hơn 
cả, bởi thành phần dinh dưỡng cũng như những công 
dụng tuyệt vời mà nó mang lại. Sở dĩ Nhân sâm Hàn 
Quốc được xem là dược phẩm quý hiếm hơn hẳn nhân 
sâm các vùng khác là vì hoạt chất Saponin có trong 
Nhân sâm Hàn Quốc  luôn vượt trội. Có được điều 
đó cũng là nhờ điều kiện thời tiết, khí hậu, thổ nhưỡng 

tự nhiên vốn có và nhiều yếu tố khác. Đặc biệt, Nhân 
sâm Hàn Quốc khi đã đủ 6 tuổi là giai đoạn chín của 
sâm, nó hội tụ đủ thành phần saponin cũng như chất 
lượng của sâm. Chính vì vậy, Nhân sâm Hàn Quốc 6 
năm tuổi được đánh giá là sâm tốt nhất hiện nay và có 
giá thành cao hơn hẳn so với nhân sâm các quốc gia 
cùng khu vực.

Hồng sâm (Red Ginseng) được chế biến từ nhân 
sâm tươi. Nhân sâm chưa qua chế biến có thành phần 
Saponin thấp, còn Hồng sâm sau quá trình chế biến 
có chỉ số Saponin cao. Trong những năm gần đây, khi 

Tại Hàn Quốc, nhân sâm, được xem là “dược liệu quý trời ban”, khi nó có thể bổ sung dinh 
dưỡng và có dược tính đặc biệt tốt cho sức khỏe con người. Từ đó, nhân sâm được bào chế thành 
nhiều sản phẩm thượng hạng như hồng sâm tẩm mật ong Sambok. Nhờ công dụng hữu ích, sản 
phẩm uy tín, chất lượng, hồng sâm tẩm mật ong Sambok đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên 
thế giới. Tại Việt Nam, sản phẩm này đang được đông đảo người tiêu dùng yêu thích.

Hương ViệT

Hồng sâm Hàn Quốc

HồNg sâm Tẩm mậT oNg sambok HàN Quốc 
cHo cả NHà kHỏe mạNH



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG42 43

Thị Trường - Tiêu dùng Thị Trường - Tiêu dùng

nhu cầu sử dụng các thực phẩm chức năng hỗ trợ sức 
khỏe ở con người ngày càng cao, thị trường phân phối 
Hồng sâm Hàn Quốc cũng nhanh chóng mở rộng và 
ngày càng được nhiều người ưa chuộng. Bởi lẽ, chỉ có 
Hồng sâm Hàn Quốc mới có nguồn gốc chất lượng và 
được làm từ những củ sâm 6 năm tuổi, được chọn lọc 
và nuôi trồng trong môi trường với điều kiện đầy đủ 
và an toàn, đảm bảo sự phát triển sinh trưởng tốt nhất 
để mang đến những củ sâm có chứa hàm lượng chất 
dinh dưỡng cao vượt trội. Không những thế, Hồng 
sâm Hàn Quốc còn phải trải qua quy trình chế biến 
công phu nhằm mang lại hiệu quả và bảo quản được 
lâu dài.

công Dụng của hồng sâm Tẩm mậT ong 
sambok

Trong số nhiều loại sản phẩm hồng sâm, hồng sâm 
tẩm mật ong Sambok của Hàn Quốc được bào chế từ 
nhân sâm 6 năm tuổi và tẩm mật ong rừng nguyên chất 
mang lại những công dụng kỳ diệu đối với sức khỏe. 
Từ những củ nhân sâm tươi ngon, có chất lượng hảo 
hạng được làm sạch sẽ, sau đó hấp cách thủy ở nhiệt 
độ cao trong nhiều ngày cho củ sâm khô lại, rồi đem 
sấy khô trong môi trường hoàn toàn tự nhiên. Kết quả 
thu được là hồng sâm có màu đỏ, hoặc vàng nâu sậm, 
đem thái lát, tẩm mật ong rừng nguyên chất, thuận tiện 
khi sử dụng.

Những công dụng của hồng sâm tẩm mật ong Sam-
bok thể hiện rất rõ với những người suy nhược, rối loạn 
chức năng cơ thể và người cao tuổi. Sản phẩm không chỉ 
ổn định huyết áp mà còn giúp giảm mỡ máu, điều hòa 

đường huyết, gia tăng thể lực và trí lực; Giúp cải thiện 
tình trạng mất ngủ, một số rối loạn thần kinh, rối loạn 
sắc tố da và cả rụng tóc; Hỗ trợ bảo vệ chức năng gan, 
thận và cơ quan tiền liệt tuyến. Có tác dụng bồi bổ sức 
khỏe toàn diện, tăng cường sức đề kháng, điều hòa quá 
trình trao đổi chất của cơ thể; Giúp lợi tiểu, cải thiện 
tuần hoàn máu, làm máu lưu thông tốt hơn. Ngoài ra, 
sản phẩm còn có khả năng bồi bổ thần kinh, chống mệt 
mỏi, giảm stress; Hỗ trợ điều hòa đường ruột, dạ dày; 
Làm tăng khả năng chống nhiễm trùng của người bị tiểu 
đường và HIV; Chống lão hóa, tăng khả năng sinh lý; 
Giúp chống xơ cứng động mạch và tăng khả năng miễn 
nhiễm, tăng khả năng phòng chống ung thư.

Có thể nói, nhờ nhiều công dụng hữu ích, nên hồng 
sâm tẩm mật ong Sambok phù hợp với nhiều đối tượng, 
lứa tuổi, giới tính và sản phẩm là một món quà biếu đặc 
biệt ý nghĩa, giá trị cho người thân khi bạn luôn mong 
muốn mang đến sức khỏe cũng như những điều tốt đẹp 
cho mọi người

Hồng sâm tẩm mật ong Sambok Hàn Quốc đã được xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới

Để lựa chọn, đặt mua hồng sâm tẩm mật ong 
Sambok và các thực phẩm dinh dưỡng khác của 
Hàn Quốc, người tiêu dùng có thể liên hệ trực 
tiếp với Nhà phân phối uy tín, dịch vụ nhanh 
gọn, chu đáo qua địa chỉ: Công ty TNHH Đầu 
tư và Thương mại Dịch vụ Thủy Sơn - Số nhà 
186, tổ 7, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, 
TP Hà Nội, Việt Nam. Email: thuyson20121973@
gmail.com
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Lai cHâu:
thành phố của niềm tin Và hy Vọng

Tuy ở ven trời Tây Bắc được các bậc tiền 
nhân từ xưa xác định là biên cương, là phên 
giậu quốc gia, điều đó cắt nghĩa Lai Châu 
có vị trí quan trọng thiết yếu thế nào với xã 

tắc non sông. Dù ở xa trung tâm Thủ đô, nhưng chỉ hơn 
8 giờ đồng hồ là có thể tiếp cận thành phố Lai Châu. Câu 
ca xưa nói về sự gian khó: “Chưa đi chưa biết Lai Châu/ 
Đi rồi mới biết không đâu khổ bằng”.

Đó là câu chuyện của ngày xưa, nay đã lùi vào dĩ 
vãng, chỉ còn đọng lại trong ký ức một thời để nhớ mà 
thôi. Ngày nay, Lai Châu đã vươn mình thức dậy, với 
sức trẻ của 15 năm tái lập, Lai Châu đã thật sự là chàng 
trai Phù Đổng cưỡi mây, đạp gió, vượt lên một cách 
mạnh mẽ và ngoạn mục. Từ một thị trấn bé nhỏ khiêm 
nhường, nép mình bên những đồi chè trên vùng đất đỏ, 
Lai Châu đã được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư 
đồng bộ, với thiết kế hiện đại, văn minh, thân thiện với 
môi trường, mang dáng vẻ của một đô thị du lịch sáng, 
xanh, sạch, đẹp và hấp dẫn. Nét độc đáo của Lai Châu 
là nằm trọn trong lòng thung, bốn bề là núi cao bao 
bọc, ôm ấp như thành lũy chắn giữ, che chở, càng tạo 
nên thế dáng điệp trùng, hùng vĩ của thành phố được 
tựa vào thế núi, sơn hà. Khi bình minh lên, Lai Châu 
càng trở nên thanh khiết và trong lành, bởi những làn 
sương mờ là là bay trên triền núi, gió từ núi cao tràn 
vào lòng thung, lay động mặt hồ trong xanh, làm mát 
dịu và êm ái đến mê say lòng người. 

Thành phố Lai Châu hôm nay đang là điểm nhấn 
của vùng Tây Bắc, là viên ngọc xanh tọa lạc trên miền 
biên cương cực Tây của đất nước, với cảnh sắc đẹp đẽ, 
thơ mộng, trữ tình, với khí hậu mát mẻ và những đặc sản 
tiêu biểu, truyền thống của địa phương, cùng với tình 
cảm thân thiện, chân thật, hiếu khách của con người Tây 
Bắc. Thành phố Lai Châu đang làm đắm lòng các “tao 
nhân mặc khách” muôn nơi, là điểm đến và dừng chân 
lý tưởng của đông đảo du khách trong và ngoài nước của 

thời kỳ hội nhập quốc tế và CNH-HĐH đất nước. Vượt 
qua tất cả mọi khó khăn, trở ngại, Đảng bộ, chính quyền 
và mọi tầng lớp nhân dân thành phố Lai Châu đã ra sức 
đoàn kết, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng và phát triển, 
đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong các mặt công tác. 

Hoạt động thương mại, dịch vụ không ngừng phát 
triển, chất lượng phục vụ từng bước được nâng lên, hạ 
tầng dịch vụ thương mại được đầu tư mở rộng, phát 
triển. Hệ thống các doanh nghiệp đầu mối, nhà hàng, 
khách sạn, siêu thị, cửa hàng bán lẻ và trung tâm thương 
mại tăng nhanh, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 
2.259 cơ sở bán lẻ (tăng 309 cơ sở so với năm 2015). 
Phát huy tiềm năng thế mạnh của tạo hóa đã dành cho 
Lai Châu, Đảng bộ thành phố rất quan tâm đến lĩnh 
vực du lịch, triển khai Nghị quyết của BCH Đảng bộ 
thành phố về phát triển du lịch giai đoạn 2015 - 2020. 
Nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch được tích 
cực triển khai, hoàn thành xây dựng quy hoạch chi tiết 
khu du lịch Lâm Viên cây xanh trong thành phố, quy 
hoạch chi tiết điểm du lịch bản văn hóa dân tộc Mông 
gắn với hệ thống hang động bản Gia Khâu 1, xã Nậm 

Lên với Tây Bắc, đi trên những nẻo đường chênh vênh đèo dốc, rồi ngoằn ngoèo uốn lượn, 
phóng tầm mắt nhìn khoảng trời bao la tít tắp, những ngọn núi cao với mây trắng vờn 
quanh, những cánh rừng bạt ngàn màu xanh, thật hùng vĩ và đẹp giàu trong muôn sắc màu 
của tạo hóa.

Xuân Trường

Ông Vương Văn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
Bí thư Thành ủy thành phố Lai Châu.

Lai Châu 15 năm rạng rỡ một chặng đường phát triển
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Thành phố Lai Châu hôm nay.

Loỏng… Lượng khách đến tham quan hàng năm không 
ngừng tăng nhanh. Doanh thu du lịch ước đạt 243 tỷ 
đồng, tăng 29,5 lần so với năm 2015. Lĩnh vực sản xuất 
công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được duy trì, phát 
triển ổn định, thành phố đã chỉ đạo mở rộng quy mô 
sản xuất cho phát triển công nghiệp, nhiều sản phẩm 
của địa phương đã trở thành sản phẩm tiêu biểu và chủ 
lực, tạo được nhiều việc làm cho nhân dân trong vùng. 
Giá trị hàng hóa xuất khẩu trong năm 2018 thực hiện 3 
triệu USD, đạt 120% so với Nghị quyết đề ra. 

Song hành với các mặt công tác khác, công tác 
giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã 
hội là một việc thường xuyên được Đảng bộ thành phố 
quan tâm, chỉ đạo. Trong những năm qua, thành phố 
đã tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình giảm 
nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác đào 
tạo nghề cho lao động nông thôn. Đến nay tỷ lệ hộ 
nghèo giảm xuống còn 1,02%. Giải quyết việc làm mới 
cho 2.215 lao động, đạt gần 90% mục tiêu so với Nghị 
quyết. Triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh 
xã hội, giải quyết kịp thời và đầy đủ chính sách đối với 
người có công, người được hưởng chính sách xã hội, 
làm tốt công tác cai nghiện, bảo trợ và cứu trợ xã hội. 

Mặc dù còn 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 trong tỉnh, 
sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt của các cấp 
ủy, chính quyền cùng với tinh thần đoàn kết, nỗ lực 
vượt khó của mọi tầng lớp nhân dân địa phương, Đảng 
bộ thành phố đã đạt được nhiều 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 của Nghị quyết. Công tác quản lý nhà nước về đô 
thị, đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm 

chỉ đạo quyết liệt. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục và đào 
tạo 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 2. Hoạt động văn hóa thông 
tin, thể thao được đổi mới về nội dung và hình thức. 
Chất lượng hoạt động 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… 

Những thành quả có được là sự kết tinh của sức 
mạnh đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân các dân tộc, kết 
hợp nhuần nhuyễn, khăng khít, hài hòa với sự lãnh đạo, 
điều hành năng động, sâu sát, cầu thị, gần dân, lắng 
nghe nguyện vọng, tâm tư của dân, kịp thời chỉ đạo giải 
quyết mọi mâu thuẫn trong cuộc sống của nhân dân, từ 
đó tạo nên lòng tin vững chắc của dân đối với Đảng bộ 
và chính quyền. Khi lòng tin đã trở thành sức mạnh tinh 
thần to lớn trong quần chúng thì mọi khó khăn trở ngại 
đều được vượt qua, đúng như Bác Hồ đã nói: “Dễ ngàn 
lần không dân cũng chịu/ Khó ngàn lần dân liệu cũng 
xong”. Thành phố Lai Châu thật sự xứng đáng là viên 
ngọc xanh ở ven trời Tây Bắc, là niềm tin và hy vọng 
của nhân dân và du khách muôn phương

Cây mắc-ca giúp người dân Lai Châu vươn lên thoát nghèo.

Lai Châu 15 năm rạng rỡ một chặng đường phát triển
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Ngày 19/8/2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trao Bằng công nhận huyện 
đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) năm 2018 cho huyện Hoài Nhơn thuộc tỉnh Bình Định. 
Đây là bước tiến có ý nghĩa không chỉ trong phong trào thi đua đạt các tiêu chí của Chương 
trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, mà huyện nhà còn vươn lên tạo tiền đề vững chắc 
cho lộ trình đưa Hoài Nhơn tiến lên Thị xã trước năm 2020.

huyện hoài nhơn đạt chuẩn nông thôn mới,

Tạo TiềN Đề VữNg cHẮc TiếN LêN THị Xã

Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
đã có cuộc trao đổi với ông Cao Thanh 
Thương - Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn 
về sự kiện quan trọng này.

PV: Huyện Hoài Nhơn vừa được công nhận là 
huyện đạt chuẩn NTM có ý nghĩa như thế nào đến tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong 
toàn huyện, thưa ông?

ông cao Thanh Thương: Huyện Hoài Nhơn 
được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2018, đây là niềm 
vinh dự to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 
huyện nhà trong suốt quá trình thực hiện Chương trình 

MTQG xây dựng NTM từ năm 2011 đến nay. Đồng 
thời, cũng là trách nhiệm, là động lực to lớn trong tiến 
trình phát triển kinh tế - xã hội các địa phương trong 
toàn huyện, nhất là việc tái cơ cấu lại ngành kinh tế 
một cách hợp lý trên các lĩnh vực: Công nghiệp -  tiểu 
thủ công nghiệp - thương mại - dịch vụ và nông - lâm - 
thủy sản, gắn với giải quyết việc làm, các vấn đề an sinh 
xã hội; tạo tiền đề vững chắc cho tiến trình đưa Hoài 
Nhơn tiến lên Thị xã trước năm 2020. 

PV: Quá trình phấn đấu vượt khó của Huyện nhà 
trong Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng 
NTM, theo ông những tiêu chí nào là kỳ công  nhất và 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Bằng công nhận cho huyện Hoài Nhơn và Thị xã An Nhơn
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hiện nay huyện còn phấn đấu duy trì và nâng cao các 
tiêu chí nào để xứng đáng với danh hiệu huyện NTM?

ông cao Thanh Thương: Trong quá trình 
thực hiện huyện đạt chuẩn NTM có những tiêu chí 
mà huyện phải tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện 
rất quyết liệt trong cả hệ thống chính trị và nhân dân, 
đó là tiêu chí môi trường. Vấn đề thu gom, xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn nông nghiệp, bao bì 
thuốc bảo vệ thực vật, xử lý ô nhiễm môi trường do 
sản xuất tinh bột mì gây tại xã Hoài Hảo và các làng 
nghề, trong chăn nuôi, cũng như việc đầu tư xây dựng 
bãi chôn lấp chất thải rắn của huyện, đầu tư xây dựng 
các công trình xử lý chất thải, phân loại, thu gom 
và hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận 
chuyển, xử lý chất thải nguy hại,… Đến nay, vấn đề 
môi trường của huyện thực sự sáng, xanh, sạch, đẹp. 
Mặt khác, tiêu chí tổ chức sản xuất nhằm nâng cao 
thu nhập cho người dân, chú trọng triển khai Đề án 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp huyện theo hướng nâng 
cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 
2016-2020. Trong đó, tập trung vào mục tiêu nâng cao 
giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững; 
đẩy mạnh liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm gắn 
với áp dụng khoa học - công nghệ; tập trung xây dựng 
nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc trưng của 
huyện như: Nước mắm truyền thống Tam Quan; bún 
số 8 Tam Quan Nam; dầu dừa tinh khiết Hoài Nhơn; 
trứng vịt lộn Hoài Mỹ; chuối mốc Hoài Sơn; chiếu cói 
Hoài Nhơn; cá ngừ đại dương; đẩy mạnh thực hiện 
các mô hình sản xuất liên kết chuỗi. 

PV: Để trở thành thị xã Hoài Nhơn trước năm 2020 
như Nghị quyết của Đại hội XIX Đảng bộ huyện Hoài 
Nhơn. Huyện đã có những giải pháp đột phá nào để 
hoàn thành các nội dung tiêu chí và thủ tục hành chính  
trong giai đoạn nước rút này, thưa ông?

ông cao Thanh Thương: Để có cơ sở và tiền 
đề cho việc phát triển đô thị Hoài Nhơn, ngay từ năm 
2017, UBND huyện Hoài Nhơn đã chủ động lập Đề án 
quy hoạch chung xây dựng đô thị Hoài Nhơn, tỉnh Bình 
Định đến năm 2035. Đến nay, Đề án đã được Bộ Xây 
dựng thỏa thuận và UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết 
định số 2185/QĐ-UBND ngày 27/6/2019.

Song song với việc xây dựng Đề án quy hoạch 
chung, trên cơ sở thống nhất của UBND tỉnh Bình 
Định, UBND huyện Hoài Nhơn đã tiến hành lập 
và trình phê duyệt Chương trình phát triển đô thị 
huyện và đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 
tại Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 và 

Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập 
thị xã Hoài Nhơn đã trình Bộ Xây dựng thẩm định 
và phê duyệt. 

Chương trình phát triển đô thị Hoài Nhơn và Đề 
án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã 
Hoài Nhơn đã làm tiền đề và cơ sở vững chắc để Hoài 
Nhơn đầu tư xây dựng và phát triển theo đúng định 
hướng, phù hợp với sự phát triển năng động, bền vững 
của huyện Hoài Nhơn.

PV: Xin cảm ơn ông!
Văn THuận (Thực hiện)

Hệ thống điện, đường, kênh mương nông nghiệp được xây 
dựng hoàn chỉnh tại xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn

Huyện Hoài Nhơn tổ chức ký kết giao ước thi đua đua xây 
dựng huyện đạt chuẩn NTM năm 2019
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Vừa qua, Trung tâm Xúc tiến 
Đầu tư, Thương mại và Phát triển 
công nghiệp tỉnh Bình Dương 
đã phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức nghiệm thu đề án 
“Hỗ trợ ứng dụng máy cắt Plasma 
CNC trong sản xuất nồi hơi công 
nghiệp” tại Công ty TNHH Công 
nghệ Thiên Hưng có địa chỉ tại số 
184A, khu phố 1A, phường An 
Phú, TX.Thuận An.

Theo đó, đề án được thực 
hiện với tổng mức đầu tư là 907 
triệu đồng, trong đó, kinh phí 

khuyến công địa phương hỗ trợ 
200 triệu đồng trong việc mua 
máy cắt Plasma CNC SPC 2060 
do Việt Nam sản xuất.

Việc đưa máy cắt Plasma CNC 
vào vận hành đã giúp đơn vị thụ 
hưởng hoàn thiện quy trình sản 
xuất, nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, đảm bảo sự đồng 
đều trong từng sản phẩm, sử dụng 
nguyên liệu hiệu quả, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Sau khi được hỗ 
trợ, ước tính doanh thu của đơn vị 
tăng từ 15% đến 20%, các chi phí 

sản xuất và chi phí nhân công giảm 
5%, lợi nhuận trước thuế tăng từ 5% 
đến 10%

ngọc BícH

Thừa Thiên huế: 4 sản Phẩm được bình chọn sản Phẩm 
cnnTTb Quốc gia

bình Dương: nghiệm Thu đề án “hỗ Trợ ứng Dụng máy cắT 
Plasma cnc Trong sản xuấT nồi hơi công nghiệP”

cà mau: giới Thiệu mô hình Trình Diễn kỹ ThuậT sản xuấT 
mực khô cán, nướng xuấT khẩu

Trong tổng số 8 sản phẩm tham 
gia bình chọn, có 4 sản phẩm được 
công nhận đó là: Nhóm rổ, rá, 
lồng bàn của HTX sản xuất dịch vụ 
mây tre đan Bao La, xã Quảng Phú 
(Quảng Điền); Bộ sản phẩm nhạc cụ 
đàn Guitar, Ustic, Măngđolin của 
Công ty TNHH MTV nhạc cụ Tân 
Châu ở xã Thủy Vân (TX. Hương 

Thủy); Sản phẩm tinh dầu xoa bóp 
và cao xoa bóp tinh dầu hiệu Kim 
Vui của Công ty TNHH MTV sản 
xuất tinh dầu Kim Vui ở phường 
Thủy Phương (TX. Hương Thủy) 
và máy ấp trứng gia cầm công suất 
1.000 trứng của Công ty TNHH 
máy ấp trứng Huế tại xã Lộc Điền 
(Phú Lộc).

Các sản phẩm này sẽ được 
tôn vinh tại Lễ công bố, tôn vinh 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu (CNNTTB) cấp Quốc gia 
năm 2019 vào ngày 18/9 tại Khu 
di tích Hoàng Thành Thăng Long 
(Hà Nội)

Bảo Kiên

Ngày 09/9, Trung tâm Khuyến 
công và xúc tiến thương mại Cà 
Mau (TTKC) đã tổ chức Hội nghị 
giới thiệu mô hình trình diễn kỹ 
thuật sản xuất mực khô cán, nướng 
xuất khẩu tại Công ty TNHH Mỹ 
Thuyền thuộc ấp Trùm Thuật, xã 
Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời.

Được biết, thời gian qua, sản 
phẩm mực khô của Công ty TNHH 
Mỹ Thuyền chủ yếu được xuất 
thô chưa qua chế biến, không có 
thương hiệu nên giá trị gia tăng 
không cao. Tháng 6/2018, Công ty 

quyết định đầu tư phân xưởng, mua 
sắm trang thiết bị sản xuất mực khô 
cán, nướng xuất khẩu dưới sự hỗ trợ 
của TTKC.

Để thực hiện mô hình, Công ty 
đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua 
sắm, lắp đặt 4 máy nướng, 20 máy 
cán mực với công suất của máy 
nướng mực là 65 kg/giờ và máy cán 
mực là 13 kg/giờ. Khô mực sau khi 
được thu mua từ các tàu khai thác 
sẽ được phân loại, sơ chế (lột da, lặt 
đầu, lấy nan), rồi đưa vào hệ thống 
máy nướng, mực sau khi nướng sẽ 

được đưa qua máy cán. Và cuối 
cùng là khâu kiểm tra, phân loại 
đóng gói sản phẩm và đưa vào kho. 
Tổng kinh phí thực hiện mô hình 
này là 11 tỷ đồng, trong đó nguồn 
kinh phí khuyến công hỗ trợ 1 tỷ 
đồng, vốn còn lại do doanh nghiệp 
tự đối ứng.

Mô hình sau khi đi vào vận 
hành sẽ đạt công suất 650 tấn/năm, 
trừ chi phí, lợi nhuận doanh nghiệp 
lãi gần 2 tỷ đồng/năm

Trường An

Máy cắt Plasma CNC SPC 2060 được 
đưa vào vận hành
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Mới đây, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến Thương mại tỉnh 
Khánh Hòa vừa xây dựng chương 
trình kế hoạch khuyến công với 
những nội dung trọng tâm, tập 
trung những vấn đề mà hầu hết các 
cơ sở công nghiệp nông thôn đang 
quan tâm.

Với gần 900 triệu đồng từ nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia, tỉnh 
Khánh Hòa thực hiện hỗ trợ 2 mô 
hình trình diễn kỹ thuật sản xuất. 
Đây là 2 mô hình sản xuất sản phẩm 
mới sử dụng nguồn nguyên liệu tại 
địa phương.

Nguồn kinh phí khuyến công địa 
phương hơn 1,5 tỷ đồng tập trung 
vào các hoạt động: Xây dựng mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ và ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến, tiến bộ khoa học 
kỹ thuật trong sản xuất; Nâng cao 
năng lực quản lý cho các cơ sở công 
nghiệp nông thôn với việc triển khai 
01 lớp tập huấn về quản lý tài chính, 
nâng cao năng lực sản xuất và sức 
cạnh tranh trên thị trường cho các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 
doanh; Hỗ trợ cơ sở công nghiệp 
nông thôn tham gia bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu; Xây dựng những chuyên đề 
khuyến công trên truyền hình để 
phổ biến các chính sách mới cho cơ 
sở công nghiệp nông thôn nắm bắt 
kịp thời để ứng dụng phù hợp.

Trong thời gian thực hiện, 
Trung tâm đã thường xuyên theo 
dõi, giám sát và phối hợp các cấp, 
các ngành, địa phương nơi triển 
khai đề án để kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình triển khai

BícH ngọc

Mới đây, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa 
tổ chức nghiệm thu đề án khuyến 
công “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất gỗ gia 
dụng” tại cơ sở mộc gia dụng Minh 
Quang (thị trấn Ngãi Giao, huyện 
Châu Đức).

Được thực hiện từ tháng 5/2019, 
với nguồn kinh phí hỗ trợ 35 triệu 
đồng từ chương trình khuyến công, cơ 
sở mộc gia dụng Minh Quang đã đầu 

tư 01 máy cưa bàn trượt mới 100% với 
tổng trị giá hơn 70 triệu đồng. 

Sau khi được đưa vào dây chuyền, 
máy móc mới đã giúp cơ sở rút ngắn 
thời gian sản xuất, hạ giá thành, nâng 
cao sức cạnh tranh của sản phẩm, 
tăng lợi nhuận lên 100 triệu đồng/
năm. Đặc biệt, thiết bị mới có máy 
hút bụi đã giảm thiểu được lượng 
chất thải gây ô nhiễm môi trường

Bảo Hân

Mới đây, UBND tỉnh Hòa Bình 
đã có Quyết định số 1665/QĐ- 
UBND ngày 06/8/2019 về việc phê 
duyệt các Đề án khuyến công địa 
phương năm 2019.

Cụ thể, có 03 đề án khuyến 
công địa phương năm nay được 
phê duyệt với nguồn kinh phí là 
450 triệu đồng, bao gồm: Trang tin 
khuyến công trên truyền hình; Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 

tiến trong may công nghiệp; Hỗ trợ 
xây dựng, đăng ký thương hiệu sản 
phẩm công nghiệp nông thôn (đề 
án chuyển tiếp từ năm 2018). Được 
biết, UBND tỉnh Hòa Bình sẽ giao 
cho Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp, Sở 
Công Thương tỉnh triển khai hoàn 
thành 03 đề án trong năm 2019.

Thời gian qua, tỉnh Hòa Bình 
đã thực hiện nhiều hoạt động thiết 

thực trong công tác khuyến công 
như tháo gỡ khó khăn, khuyến khích 
các doanh nghiệp đổi mới tư duy 
sản xuất, tăng cường ứng dụng khoa 
học kỹ thuật tiên tiến, đầu tư máy 
móc nhằm nâng cao chất lượng sản 
phẩm, ổn định dây chuyền sản xuất, 
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
góp phần giải quyết vấn đề việc làm 
cho địa phương

ngọc BícH

khánh hòa: hỗ Trợ 2,4 Tỷ đồng Thực hiện đề án 
khuyến công năm 2019

hỗ Trợ nâng cấP ThiếT bị hiện đại Trong sản xuấT gỗ gia Dụng

hòa bình: Phê DuyệT đề án khuyến công địa Phương năm 2019

Máy cưa bàn trượt mới tại cơ sở mộc 
gia dụng Minh Quang
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Theo đó, 4 đề án khuyến công 
đợt II được phê duyệt bao gồm: 
Ứng dụng máy nghiền trong chế 
biến sản phẩm từ cây chùm ngây; 
Ứng dụng máy móc thiết bị trong 
dây chuyền sản xuất cắt lát và 
sấy khô trái nhàu; Ứng dụng máy 
móc thiết bị trong dây chuyền 
sản xuất cửa nhựa và cửa nhôm; 
Ứng dụng máy khắc tự động 
trong sản xuất - gia công gỗ mỹ 
nghệ, với tổng kinh phí hỗ trợ là 
360 triệu đồng.

Mặc dù nguồn kinh phí hỗ trợ 
không nhiều nhưng cũng góp phần 
không nhỏ khuyến khích các hộ kinh 
doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa 
mạnh dạn đầu tư để ứng dụng trang 
thiết bị mới, hiện đại vào sản xuất, 
mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao 
chất lượng sản phẩm. Thời gian thực 
hiện đề án diễn ra từ tháng 8-12/2019.

Được biết, tính đến tháng 
8/2019, UBND tỉnh Long An đã phê 
duyệt 12 đề án khuyến công với số 
tiền hỗ trợ gần 1,5 tỷ đồng Hồng Trường

Trong tổng số 03 sản phẩm của 
3 đơn vị đăng ký tham gia bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
tiêu biểu (CNNTTB) thì có 02 sản 
phẩm được công nhận đó là: Máy 

đầm dùi của Công ty TNHH cơ khí 
Toàn Phát (xã Hưng Thịnh, huyện 
Bình Giang) và Bình Phượng Hoàng 
S1 của Công ty Cổ phần Gốm Chu 
Đậu (xã Thái Tân, huyện Nam Sách).

Các sản phẩm được công nhận 
sản phẩm CNNTTB cấp quốc gia 
năm 2019 là kết quả từ việc lựa chọn 
những sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu 
trong các sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp khu vực phía Bắc năm 2018 để 
bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. 
Đây là cơ sở để Nhà nước tiếp tục 
hỗ trợ các cơ sở CNNT phát triển 

sản xuất, xúc tiến thương mại, góp 
phần thúc đẩy phát triển CNNT tại 
các địa phương.

Cùng với đó sẽ thu hút, khuyến 
khích, động viên các doanh nghiệp, 
cơ sở sản xuất CNNT nói chung và 
các đơn vị có sản phẩm được bình 
chọn nói riêng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương tích cực hơn trong việc duy 
trì sản xuất và phát triển sản phẩm 
có chất lượng cao, có tiềm năng và 
lợi thế của khu vực và quốc gia

THái BìnH

Theo đó, Hội chợ quốc tế quà 
tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà 
Nội năm 2019 (Hanoi Gift Show) sẽ 
được tổ chức từ ngày 17-20/10/2019 
tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy 
hoạch xây dựng Quốc gia (số 1 
đường Đỗ Đức Dục, Nam Từ Liêm, 
Hà Nội). Đây là sự kiện thường 
niên, có uy tín của ngành thủ công 
mỹ nghệ Việt Nam.

Hội chợ năm nay thu hút 650 
gian hàng của các doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ 
nghệ trong nước và nước ngoài, 
dự kiến sẽ đón 10.000 khách tham 
quan cùng hàng trăm nhà nhập 
khẩu đến từ nhiều quốc gia, vùng 
lãnh thổ đến tham quan quan và 
giao dịch.

Đây sẽ là cơ hội lớn giúp các 
doanh nghiệp Việt Nam xúc tiến, 
quảng bá các sản phẩm hàng thủ 
công mỹ nghệ, tìm kiếm khách 
hàng quốc tế, mở rộng thị trường 

xuất khẩu. Bên cạnh đó, Hội chợ 
còn là dịp để các doanh nghiệp 
trong nước có cơ hội học hỏi, tìm 
hiểu các ý tưởng thiết kế của các 
đối tác, từ đó có thể xây dựng 
được nhiều hơn những ý tưởng 
thiết kế mới cho sản phẩm của 
mình, nâng cao chất lượng đến 
gần hơn với nhu cầu của khách 
hàng, thị hiếu tiêu dùng của các 
thị trường ngoài nước

Bảo Kiên

long an Phê DuyệT 4 đề án khuyến công đợT ii/2019

hải Dương có 2 sản Phẩm được công nhận sản Phẩm 
cnnTTb cấP Quốc gia năm 2019

sắP Diễn ra hội chợ Quốc Tế Quà Tặng hàng Thủ công 
mỹ nghệ hà nội năm 2019

Sản phẩm Bình Phượng Hoàng S1 của 
Công ty Cổ phần gốm Chu Đậu

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy khắc tự 
động trong sản xuất - gia công gỗ mỹ 
nghệ” tại DNTN Bùi Mai Linh được thụ 
hưởng nguồn kinh phí khuyến công 
đợt 1
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cà mau: kHuYếN côNg Là cầu Nối

Những năm gần đây, hoạt động khuyến công đã phát huy tác dụng tích cực như là động lực 
quan trọng giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển, mở 
rộng sản xuất.

Văn PHương

Theo con số thống kê mới nhất, Cà Mau hiện 
có trên 23.000 cơ sở sản xuất kinh doanh 
đang hoạt động với tổng vốn đầu đăng ký 
trên 27.600 tỷ đồng. Doanh nghiệp vừa và 

nhỏ chiếm khoảng 80%, phần lớn hoạt động trong các 
lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sửa chữa..., đóng góp gần 
60% vào chỉ số tăng trưởng kinh tế địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khải, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công tỉnh Cà Mau cho biết: “Những năm qua, 
hoạt động khuyến công đã đóng góp quan trọng trong 
việc động viên và huy động các nguồn lực vào đầu tư 
phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp theo quy 
hoạch của tỉnh, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội, góp 
phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao 
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Trên thực tế, thời gian qua, sự hỗ trợ của chương 
trình khuyến công đã giúp các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) được đầu tư, trang bị thêm nhiều máy 
móc, thiết bị, ứng dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện 
đại, tham gia vào quá trình sản xuất, góp phần hình 
thành nên các sản phẩm ngày càng chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng cả về chất và 
lượng, gia tăng thị trường tiêu thụ không chỉ trong nước 
mà còn đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.

Theo báo cáo của Sở Công Thương Cà Mau, nguồn 
kinh phí khuyến công của tỉnh đang được ưu tiên hỗ 
trợ các cơ sở CNNT sản xuất các sản phẩm đạt chứng 
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, 
đặc trưng, chủ lực và kích thích cơ sở CNNT có thêm 
nguồn lực đầu tư vào phát triển sản xuất.

Từ nguồn kinh phí khuyến công, xúc tiến thương 
mại địa phương, Sở Công Thương Cà Mau đã đầu tư 
xây dựng phòng trưng bày để giới thiệu, quảng bá sản 
phẩm và triển khai 4 điểm trưng bày, bán các sản phẩm 
CNNT tiêu biểu, sản phẩm đặc sản của tỉnh, tham gia 
các hội chợ công nghiệp, thương mại thủy sản trong 
nước, tổ chức các cuộc kết nối cung cầu với các địa 
phương, chương trình hàng Việt về nông thôn... Đây 

là những hoạt động thiết thực nhằm giới thiệu, quảng 
bá các sản phẩm của doanh nghiệp, cơ sở CNNT ở 
Cà Mau đến khách hàng trong và ngoài tỉnh, mở rộng 
thị trường tiêu thụ đặc biệt là các thị trường lớn trong 
nước như: Hà Nội, TP.HCM, các hệ thống siêu thị...

Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng trên 
thực tế việc triển khai các hoạt động khuyến công vẫn 
còn gặp nhiều khó khăn. Phần lớn các cơ sở CNNT 
hoạt động sản xuất, kinh doanh mang tính hộ gia đình, 
thiếu vốn đầu tư máy móc, thiết bị mới, thị trường tiêu 
thụ sản phẩm chưa ổn định, sản phẩm chưa có sức cạnh 
tranh cao, phát triển doanh nghiệp thiếu bền vững.

Ông Nguyễn Văn Khải cho rằng, để hỗ trợ tốt hơn 
nữa cho các cơ sở CNNT phát triển sản xuất, kinh 
doanh thì cần phải xác định đúng đối tượng khi triển 
khai các đề án khuyến công hỗ trợ, đồng thời phải 
thẩm tra năng lực của đơn vị cung cấp máy móc, thiết 
bị để đánh giá năng lực thực hiện và tư vấn hướng dẫn 
cho các cơ sở CNNT đầu tư, lựa chọn công nghệ phù 
hợp với nhu cầu, năng lực tài chính của cơ sở và vùng 
nguyên liệu. Ngoài ra, Cà Mau cũng sẽ tập trung xây 
dựng đề án hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, hỗ trợ các 
ngành nghề, sản phẩm tiêu biểu, chủ lực phù hợp với 
tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, từ đó tạo sự lan 
tỏa cho nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác

Các cơ sở CNNT chế biến nông sản được hưởng lợi nhiều từ 
nguồn vốn khuyến công.

kinh doanh hiệu quả



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG52 53

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

KIêN GIaNG: VốN KHuyếN CôNG TíCH CựC Hỗ Trợ

cơ sở công nghiệp nông thôn

MinH PHương

Các chương trình, đề án khuyến công của Kiên 
Giang đang đi đúng hướng, có sức hấp dẫn 
với các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT). 
Xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật và hỗ 

trợ ứng dụng thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất luôn là 
một trong những nội dung thu hút mạnh nguồn vốn hỗ trợ 
cũng như sự quan tâm của các cơ sở CNNT. 

Theo đó, từ năm 2014 - 2018, trong 68 đề án khuyến 
công mà Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển 
công nghiệp Kiên Giang đã triển khai thì riêng nội dung 
hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã chiếm 
tới 26 đề án. 

Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Kiên Giang cho 
thấy, trong giai đoạn 2014 - 2018, nguồn vốn khuyến 
công là 7,968 tỷ đồng trong khi vốn đối ứng của các cơ 
sở CNNT là 13,546 tỷ đồng. Tính ra, 1 đồng vốn của 
nhà nước đã thu hút 1,7 đồng vốn đối ứng. 

Các dự án đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT tiếp cận được các 
máy móc, thiết bị tiên tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giảm chi phí sản xuất, giảm các phát thải ra môi trường. 

Đơn cử như trường hợp của cơ sở CNNT Nguyễn 
Thanh Hùng (xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp). Từ 
kinh phí hỗ trợ một phần, cơ sở này đã đầu tư máy tiện 
đa năng T2400A1+, máy biến điện trong sản xuất máy 
kéo lúa giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, doanh 
thu của cơ sở cũng như thu nhập của người lao động từng 
bước ổn định hơn. Hay như cơ sở Nguyễn Tuấn Khoanh 
(xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận) đã được Trung tâm 
Khuyến công hỗ trợ hơn 207 triệu đồng để ứng dụng 
máy điêu khắc CNC 4D trong sản xuất các sản phẩm thủ 
công mỹ nghệ từ gỗ. Dây chuyền, trang thiết bị mới đã 
giúp nâng cao chất lượng sản phẩm rõ rệt, tăng năng suất 
tới 25%, hạ giá thành mà vẫn đáp ứng được nhu cầu thị 
trường tiêu thụ. Thu nhập của người lao động theo đó 
cũng tăng từ 4 lên 6 triệu đồng/người/tháng.

Dù đã đạt được nhiều kết quả khả quan nhưng 
công tác khuyến công, hỗ trợ các cơ sở CNNT tại 

Kiên Giang vẫn đang gặp nhiều khó khăn. Đa phần 
các cơ sở là hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ, 
sản xuất nhỏ lẻ nên nguồn lực còn nhiều hạn chế, bị 
động. Thiếu vốn đối ứng cũng khiến các cơ sở CNNT 
khó tiếp cận kinh phí hỗ trợ của chương trình. Ngoài 
ra, định mức vốn hỗ trợ cho các đề án vẫn còn nhỏ so 
với nhu cầu của các cơ sở CNNT. 

Do đó trong thời gian tới, để khắc phục những khó 
khăn, Kiên Giang đã đề ra nhiều giải pháp nhằm tiếp 
tục phát huy vai trò của các chương trình khuyến công. 
Trong đó, tập trung vào việc rà soát lại các cơ chế, 
chính sách đã ban hành để xem xét điều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, chú 
trọng phát triển các ngành nghề, các làng nghề đang có 
xu hướng phát triển. 

Ngoài nguồn kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ 
cho hoạt động khuyến công, tỉnh cũng chủ động kết 
hợp lồng ghép với các chương trình mục tiêu quốc gia, 
chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh có liên 
quan và một số các chương trình khác để khuyến khích, 
thu hút nguồn vốn của các cá nhân, tổ chức của toàn 
xã hội đầu tư phát triển CNNT.

Tính đến hết tháng 6/2019, Trung tâm Khuyến công 
và Tư vấn phát triển công nghiệp Kiên Giang đã thực hiện 
7 đề án khuyến công với tổng kinh phí là 1,375 tỷ đồng

Thời gian qua, ở Kiên Giang, các đề án khuyến công đã phát huy vai trò là “vốn mồi” để 
khuyến khích doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, 
qua đó tăng năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. 

Được hỗ trợ ứng dụng máy điêu khắc CNC 4D, cơ sở 
Nguyễn Tuấn Khoanh đã tăng năng suất lên 25% 
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khuyến công hải phòng:
Hỗ Trợ doaNH NgHiệp ứNg dụNg 

côNg NgHệ Vào sảN XuẤT

nguyễn THúy

Công ty TNHH Hài Thành (xã Hưng Nhân, 
huyện Vĩnh Bảo, Tp. Hải Phòng) được 
thành lập từ năm 2011, chuyên chế tác và 
phân phối các sản phẩm đá phong thủy 

phục vụ đời sống tâm linh và trang trí nội thất cho 
thị trường trong nước. Ban đầu, do nguồn vốn còn eo 
hẹp, Công ty chưa thể đầu tư đồng bộ hệ thống dây 
chuyền, thiết bị mà chủ yếu vẫn sử dụng máy móc đã 
qua sử dụng và sản xuất theo phương thức thủ công 
nên chất lượng sản phẩm thấp, độ tinh xảo và tính mỹ 
thuật chưa cao, bị nhiều lỗi, gây thiệt hại về kinh tế 
cho Công ty.

Với mong muốn hỗ trợ DN phát triển, sau một thời 
gian khảo sát, Trung tâm Khuyến công Hải Phòng đã 
phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Vĩnh Bảo 
hỗ trợ một phần kinh phí từ chương trình khuyến công 
năm 2019 cho Công ty TNHH Hài Thành mua mới 
01 máy chế tác đá LTQI - 600. Sau một thời gian ứng 
dụng, kết quả cho thấy, hệ thống máy chế tác đá mới 
có nhiều ưu điểm nổi trội. Cụ thể, thiết bị được điều 
khiển thông qua hệ thống dữ liệu cài đặt trên bảng lập 
trình. Bên cạnh đó, máy tự động điều khiển các động 
cơ làm việc theo yêu cầu đã được thiết lập sẵn tại các 
trục X,Y,Z cho đến khi tạo ra sản phẩm. Ngoài ra, cụm 
chuyển động của máy được điều khiển chung từ tủ điều 
khiển và có một tọa độ hành trình nên các sản phẩm 
đá làm ra đồng nhất về hình dáng, kích cỡ, chất lượng 
được nâng cao. Hiện nay, với dây chuyền sản xuất hiện 
đại, Công ty đã có thể chế tác đa dạng các sản phẩm 
từ đá như: Cột đá, trụ đá, chậu hoa, bình hoa, con tiện 
lan can, chỉ - phào trần nhà… với chất lượng và tính mỹ 
thuật cao. Đồng thời, tăng cao về giá trị sản phẩm cũng 
như khả năng cạnh tranh trên thị trường, giúp DN thu 
hút thêm nhiều đơn hàng mới.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Minh Châu - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Hải 
Phòng cho biết: “Thông qua sự hỗ trợ từ hoạt động 
khuyến công, đến nay, Công ty TNHH Hài Thành đã 
hoàn thiện hệ thống máy móc trong chế tác các sản 
phẩm từ đá, đã giúp tiết kiệm điện năng trong quá trình 
sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần tăng 
năng suất và chất lượng sản phẩm. Qua đó, nâng cao uy 
tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường cũng 
như tạo điều kiện giảm giá thành và từng bước gia tăng 
các đơn hàng có giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, sau khi ứng 
dụng máy chế tác đá mới, một số doanh nghiệp chế tác 
đá khác ở trong và ngoài thành phố đã đến học tập và 
muốn áp dụng công nghệ này vào sản xuất”.

Có thể thấy, từ sự chung tay, góp sức của các cấp, 
ngành và người dân địa phương cùng sự nhiệt huyết của 
cán bộ làm công tác khuyến công, hoạt động khuyến 
công Hải Phòng đã ngày càng phát huy tính hiệu quả. 
Từ đó, khuyến khích các cơ sở đầu tư dây chuyền sản 
xuất hiện đại, từng bước nâng cao năng lực sản xuất, 
xây dựng được thương hiệu, khẳng định được vị thế 
trên thị trường

Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Khuyến công) 
Hải Phòng đã tích cực xây dựng và triển khai nhiều đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất cho doanh nghiệp (DN), đem lại hiệu quả thiết thực cho các cơ sở công 
nghiệp nông thôn. Trong đó, đề án hỗ trợ “Ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong chế tác 
đá” cho Công ty TNHH Hài Thành là một ví dụ điển hình cụ thể.

Máy chế tác đá LTQI - 600 do Công ty TNHH Hài Thành đầu tư



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG54 55

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

tập trung phát triển làng nghề 
trên Địa bàn tỉnh bắc giang

ngọc BícH

Ngoài việc tập trung thực hiện chuyển 
dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp nông thôn, nâng cao nhận 
thức cho cán bộ và nhân dân về vai trò, 

vị trí của việc phát triển làng nghề, tỉnh còn khuyến 
khích các nghệ nhân, thợ giỏi, các nhà khoa học, các 
cơ sở sản xuất nghiên cứu, thiết kế mẫu mã kiểu dáng 
sản phẩm để giữ được nét truyền thống và đáp ứng thị 
hiếu và đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Mặc dù còn 
nhiều khó khăn, nhưng trong thời gian qua, công tác 
phát triển làng nghề tại tỉnh Bắc Giang vẫn đạt được 
nhiều kết quả khả quan: Chỉ tính tới tháng 5/2019, có 39 
làng nghề và làng nghề truyền thống được UBND tỉnh 
công nhận (trong đó có 14 làng nghề truyền thống và 
25 làng nghề). Năm 2018, doanh thu từ các làng nghề 
đạt khoảng 506.870 triệu đồng, tổng số lao động trong 
làng nghề khoảng 5.811 lao động. Tùy theo từng nhóm 
ngành nghề có mức thu nhập khác nhau: Nghề mây tre 
đan có mức thu nhập bình quân khoảng 2,5 - 3 triệu 
đồng/người/tháng; Nghề sản xuất mỳ gạo có mức thu 
nhập bình quân khoảng 3,5 - 4 triệu đồng/người/tháng; 
Nghề mộc có mức thu nhập bình quân khoảng 4,5 - 8 
triệu đồng/người/tháng...

Hợp tác xã Sản xuất kinh doanh bún bánh, nông sản 
sạch (phường Đa Mai, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc 
Giang) là một trong những đơn vị đi đầu trong công tác 
phát triển làng nghề truyền thống tại tỉnh Bắc Giang. 
Trước đây người dân làm bún theo cách truyền thống, 
nay các hộ đã dần đầu tư các loại phương tiện phục vụ 
sản xuất như: Máy vo gạo, máy xay bột, máy ép…, nhờ 
vậy mà tiết kiệm thời gian, giảm chi phí, sợi bún ngon 
và đẹp hơn. Trung bình mỗi ngày, một hộ sản xuất từ 
3 đến 6 tạ bún, thu lãi từ 400 đến 600 nghìn đồng. Hiện 
phường Đa Mai có hơn 100 hộ sản xuất, kinh doanh sản 
phẩm này với sản lượng từ 13-15 tấn/ngày. 

Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Giang sẽ tập trung 
thực hiện một số giải pháp trọng điểm trong công tác 

phát triển làng nghề như: Tranh thủ các nguồn vốn hỗ 
trợ của Trung ương đầu tư cho ngành nghề, làng nghề 
thông qua các chương trình khuyến công, hỗ trợ dạy 
nghề, vốn chương trình mục tiêu quốc gia về giải quyết 
việc làm, xây dựng hạ tầng xử lý ô nhiễm môi trường; 
Quy hoạch, xây dựng các cụm công nghiệp làng nghề 
tạo điều kiện giải quyết mặt bằng, để di dời các cơ sở 
trong làng nghề có nhu cầu mở rộng sản xuất vào hoạt 
động trong cụm công nghiệp, tránh gây ô nhiễm môi 
trường trong khu dân cư; Xây dựng, quảng bá hình ảnh 
làng nghề, du lịch làng nghề bằng nhiều hình thức trên 
các phương tiện thông tin đại chúng, trên cổng thông 
tin điện tử của UBND tỉnh, trên Website của các sở, 
ngành và địa phương; Tích cực tham gia chương trình 
xúc tiến thương mại của tỉnh, quốc gia nhằm quảng bá 
giới thiệu, tìm kiếm mở rộng thị trường cho sản phẩm 
ngành nghề nông thôn, làng nghề.

Việc phát triển các làng nghề tại tỉnh Bắc Giang 
không chỉ giải quyết việc làm, xoá đói, giảm nghèo, tạo 
sản phẩm hàng hoá phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu, mà 
còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tăng trưởng 
kinh tế của tỉnh

Là một tỉnh thuộc vùng đông bắc Bắc Bộ, liền kề vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, tỉnh Bắc 
Giang đang nỗ lực triển khai các đề án khuyến khích phát triển công nghiệp, nổi bật trong 
đó là công tác phát triển làng nghề.

Tỉnh Bắc Giang đang tập trung thực hiện công tác phát triển 
làng nghề
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Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương Chuyên đề khuyến công có sự phối hợp của Cục Công Thương địa phương

Trường An

Xác định rõ tầm quan trọng của công tác 
tuyên truyền trong hoạt động khuyến 
công, thời gian qua Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp 

Đắk Lắk (TTKC) đã triển khai nhiều hoạt động tuyên 
truyền, qua đó đóng vai trò quan trọng trong việc phản 
ánh thông tin đường lối và chính sách của Đảng và 
Nhà nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông 
thôn trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào mục đích, ý 
nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu 
khuyến công quốc gia, địa phương; phản ánh những 
thuận lợi cũng như khó khăn, vướng mắc; đồng thời giới 
thiệu những mô hình mới, những cách làm hay trong quá 
trình triển khai đề án khuyến công ở các địa phương…

Cụ thể, TTKC đã lồng ghép các hoạt động phổ 
biến, tuyên truyền thông qua các lớp tập huấn, ngoài 
ra còn phối hợp với Hội nông dân các huyện tổ chức 
để hội viên được tham quan, học tập những mô hình 
tiêu biểu về ứng dụng máy móc, thiết bị trong sản xuất 
và chế biến nông sản.

Bằng những hình thức tuyên truyền hiệu quả, người 
dân cũng đã được biết đến những thông tin về các 
chương trình, chính sách khuyến công tại địa phương. 
Nhờ đó, nhiều hộ kinh doanh, cơ sở công nghiệp, tiểu 
thủ công nghiệp đã được tiếp cận với nguồn vốn hỗ 
trợ khuyến công. Chỉ tính riêng năm 2018, có 21 đề án 
khuyến công được phê duyệt và triển khai thực hiện với 
tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Các cơ sở được lựa chọn 
chuyển giao đề án hoạt động trong các lĩnh vực có thế 
mạnh của từng địa phương như: chế biến cà phê, lúa 
gạo, cơ khí, điêu khắc mỹ nghệ, may mặc, thực phẩm, 
lưới thép và gạch không nung… 

Nói về hiệu quả từ hoạt động tuyên truyền chính 
sách khuyến công mang lại, anh Nguyễn Trọng Dương, 
chủ cơ sở chế biến cà phê ở thôn 1, xã Cư Êbur (TP. 

Buôn Ma Thuột) cho biết, nhờ đến với chương trình 
khuyến công từ một buổi tuyên truyền khuyến công 
nên anh mạnh dạn xây dựng Đề án Hỗ trợ máy móc 
thiết bị trong sản xuất chế biến cà phê bột, công suất 
120 kg nguyên liệu/mẻ, đề án đã nhận được hỗ trợ 100 
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công.

Ông Trương Ngọc Minh - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đắk Lắk 
cho biết: “Do ngân sách còn hạn chế, nên Trung tâm 
Khuyến công sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên 
truyền để các chương trình, đề án có sức lan tỏa”.

Từ những kết quả đạt được, có thể thấy công 
tác tuyên truyền đã khuyến khích và huy động các 
nguồn lực từ các cơ sở CNNT tham gia vào hoạt động 
khuyến công, qua đó có thể khẳng định đóng góp của 
hoạt động khuyến công trong việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện 
phân công lại lao động xã hội, góp phần xây dựng 
nông thôn mới

đắk Lắk: hiệu quả đem Lại 
Từ côNg Tác TuYêN TruYềN kHuYếN côNg

Đắk Lắk là tỉnh còn khó khăn về phát triển công nghiệp và có điểm xuất phát thấp, do vậy, 
chính sách khuyến công là cơ sở, điều kiện để thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên 
địa bàn phát triển. Đa dạng hóa phương thức thông tin tuyên truyền để truyền tải thông tin 
về hoạt động khuyến công một cách hiệu quả là mục tiêu hàng đầu của ngành Công Thương 
Đắk Lắk để thực hiện nhiệm vụ phát triển công nghiệp địa phương.

Một buổi tuyên truyền chính sách khuyến công
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Còn hơn một tháng nữa là Khóa tôi tổ 
chức gặp mặt, kỷ niệm 32 năm ngày tựu 
trường mà Lê Thu Thủy, thành viên Ban 
Liên lạc cứ sôi sùng sục, hết gọi điện cho 

Trưởng ban lại gọi cho Phó ban. Chả là bạn Thủy được 
phân công phụ trách văn nghệ của Khóa nên bạn ấy 
rất lo lắng, cứ giục Ban Liên lạc phải họp sớm để duyệt 
chương trình.

Tối qua, Thủy loay hoay thức tới hơn 12 giờ đêm 
để làm xong kịch bản chương trình văn nghệ chuẩn bị 
cho họp Khóa vào cuối tháng 9 tới. Mới 6h 20’ phút 
sáng, chuông điện thoại của Liên đã rung hồi dài. Liên 
cầm máy lên ghé tai nghe. Từ bên kia đầu dây, tiếng 
Thủy sang sảng.

Thủy: Alo chị Liên à?

Liên: Có chuyện gì mà bạn gọi sớm thế?

Thủy: Chuyện mà Thủy bàn với chị hôm trước ý. 
Chị cho họp Ban Liên lạc sớm để Thủy còn trình bày ý 
tưởng kịch bản tiết mục văn nghệ cho họp khóa sắp tới.

Liên thở phào nhẹ nhõm: Thế mà mình cứ tưởng là 
có chuyện gì làm giật cả mình. Chuyện gì chứ chuyện 
đó là OK ngay. Vậy, sáng ngày kia thứ 6, Ban Liên lạc 
gặp nhau nhé?

Thủy: OK chị.

Liên: Lần này chúng ta phải đổi “gió”, 9h đến văn 
phòng của mình họp, sau đó ra Nhà hàng ăn trưa luôn, 
mình sẽ chủ chi.

Thủy cười khanh khách: Đề xuất hay quá. Vậy, chị 
chọn cho một nhà hàng ở trung tâm để mọi người 
thưởng thức bia hơi Hà Nội nhé. Còn việc thông báo 
các thành viên cứ để Thủy lo.

Liên: OK, chuyện nhỏ như con thỏ. Nói xong, Liên 
mở Google để tìm kiếm địa chỉ nhà hàng bán bia hơi 
Hà Nội ở trung tâm thành phố thì hiện ra hàng loạt nhà 
hàng bán bia hơi Hà Nội ở Thủ đô, nhà hàng nào cũng 
quảng cáo hoành tráng, làm Liên bị choáng ngợp chưa 
thể chọn được điểm nào. Liên cầm điện thoại gọi cho 
người bạn đồng nghiệp chuyên theo dõi mảng này để 
tư vấn.

Liên: Alo! Hưng Hà phải không?

Hưng Hà: Đúng rồi chị Liên ạ. Chị có khỏe không ạ?

Liên: Chị vẫn bình thường. Công việc của em thế 
nào? Bây giờ còn theo dõi lĩnh vực đồ uống nữa không?

Hưng Hà: Công việc cuả em bình thường, vẫn theo 
dõi mảng đồ uống ạ nhưng có việc gì chị?

nguyễn Hoàng

Khóa tôi họp ban liên lạc
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Liên: Chị nhờ em tư vấn chọn một nhà hàng bán 
bia hơi Hà Nội “xịn” ở Thủ đô để bọn chị họp Ban Liên 
lạc chuẩn bị cho buổi gặp Khóa mà.

Hưng Hà: Nhiều nhà hàng bán bia hơi Hà Nội “xịn” 
lắm chị ạ. Chị thích ở quận nào? Thích lãng mạn thì đến 
thiên đường bia trên phố cổ; Thích ngắm cảnh thì lên 
Nhà hàng Bánh tôm Hồ Tây; Thích gần Nhà Hát Lớn thì 
đến Nhà hàng Lan Chín số 1, Tăng Bạt Hổ; Thích quận 
Ba Đình thì đến Nhà hàng số 1b Bắc Sơn cạnh Lăng Bác 
Hồ… Ở đây có mặt tiền rộng, thoáng mát, có chỗ để xe 
ô tô thuận tiện, kiến trúc sang trọng, thực đơn phong 
phú với các món ăn đa dạng, đội ngũ nhân viên nhiệt 
tình chu đáo và còn nhiều nhà hàng khác nữa.

Liên: Hay quá! Thế thì chị chọn Nhà hàng 1b Bắc 
Sơn. Cảm ơn em đã tư vấn.

10h 30’ sáng hôm sau, Liên đến Nhà hàng 1b Bắc 
Sơn để mục sở thị và đặt chỗ cho ngày mai. Liên được 
nhân viên Nhà hàng nhiệt tình hướng dẫn và tư vấn 
một chỗ ngồi khá ưng ý để Ban Liên lạc vừa thưởng 
thức bia hơi Hà Nội vừa trao đổi công việc. Đúng như 
Hưng Hà tư đã vấn, Nhà hàng này không những có vị 
trí đẹp, thoáng mát mà còn phong phú các món ăn, 
hợp với nhiều lứa tuổi. Liên yên tâm ra về và thông 
báo với Thủy.

Liên: Alo!

Thủy: Chị Liên à? Chị tìm được nhà hàng bia hơi 
Hà Nội để ngày mai chúng ta gặp gỡ chưa?

Liên phấn khích: Điểm đến vô cùng hấp dẫn Thủy ạ.

Thủy: Thế thì hay quá, mà ở đâu vậy chị?

Liên: Nhà hàng 1b Bắc Sơn cạnh Lăng Bác Hồ.

Thủy: Tuyệt quá! Mai xong việc, chúng ta ghé 
thăm khu bảo tàng luôn.

Liên: Nhất trí thôi. 

Thủy: Để Thủy đi thông báo ngay cho mọi người.

Như kế hoạch đã đề ra, đúng 9h sáng ngày 22/8,  
mọi người trong Ban Liên lạc đã có mặt đầy đủ tại 
phòng làm việc của Liên. Sau hơn một tiếng đồng hồ 
mọi người đã nhất trí với kịch bản văn nghệ mà Thủy 
đưa ra và các nội dung Ban Liên lạc chuẩn bị cho bổi 
gặp mặt Khóa cuối tháng 9.

Liên dứng dậy tuyên bố: Mục 1 (cuộc họp) đến đây 
tạm dừng, chúng ta chuyển sang mục 2 (thưởng thức 
bia hơi Hà Nội ở Nhà hàng 1b Bắc Sơn). Mọi người vỗ 
tay hoan hô Trưởng Ban có sáng kiến hay.

Mọi người háo hức cùng nhau đến Nhà hàng để 
thưởng thức bia hơi Hà Nội.

Đến Nhà hàng 1b Bắc Sơn, Liên mời mọi người đến 
bàn đã đặt. Trên bàn đã bày sẵn 8 bộ đồ ăn và 8 chiếc 
cốc truyền thống có màu xanh để uống bia hơi. 

Bạn Thoa thốt lên với vẻ ngạc nhiên: Mình ở gần 
đây mà hôm nay mới biết có địa điểm bán bia hơi Hà 
Nội đẹp thế!

Thấy khách đến, cô nhân viên trẻ trung, xinh đẹp 
nhanh nhẹn đến chào và đưa chúng tôi cuốn thực đơn.

Cô nhân viên: Em mời các anh các chị chọn món ạ.

Nói xong, cô thoăn thoắt vào trong quầy bưng ra 
một bình bia hơi Hà Nội rồi rót vào các cốc. Những 
cốc bia có màu vàng óng với mùi thơm đặc trưng thật 
quyến rũ càng làm cho Bính và Lân không cầm được 
cơn khát. 

Bính ngắm nhìn những lớp bọt bia trắng li ti vươn 
lên từ đáy cốc rồi tan thành lớp bọt trắng dày khoảng 
1cm trên miệng cốc và thốt lên: Tuyệt tác quá. Mọi 
người đưa mắt hướng về Bính với sự háo hức rồi cùng 
nâng cốc chúc mừng nhau, chúc mừng ngày hội tụ của 
Khóa sắp tới. 

Bính: Cảm ơn Trưởng Ban Liên lạc đã mời chúng 
tôi thưởng thức một bữa tiệc về bia hơi Hà Nội có thể 
nói là ngon nhất.

Vừa lúc đó, cô nhân viên cũng đưa ra các món ăn 
hấp dẫn, chúng tôi cùng nhau chuyện trò và thưởng 
thức các món ăn với bia hơi Hà Nội trong không khí 
đầm ấm và hứng khởi

Bia hơi Hà Nội - thức uống yêu thích của thực khách








