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CHÚ TRỌNG PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP THƯƠNG MẠI CỦA THỦ ĐÔ

Theo báo cáo tại Hội nghị, giai đoạn 2016 - 2019 
GRDP toàn TP Hà Nội tăng trưởng bình quân 7,36%/
năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, tỷ trọng 
ngành công nghiệp và dịch vụ tăng từ 85,77% năm 2015, 
dự kiến lên khoảng 86,7% năm 2020; công nghiệp công 

nghệ cao từng bước phát triển tích cực ở một số lĩnh 
vực như: Điều khiển kỹ thuật số, tự động hóa, robot, 
nano, plasma, laser, công nghệ sinh học…; hạ tầng công 
nghiệp, thương mại và dịch vụ tiếp tục được củng cố 
đồng bộ.

Thời gian qua, Bộ Công Thương và TP Hà Nội 
đã phối hợp chặt chẽ, triển khai nhiều hoạt động 

Quan điểm đó được thống nhất tại Hội nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội với Ban Cán 
sự Đảng Bộ Công Thương do Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ và Bộ trưởng Bộ 
Công Thương Trần Tuấn Anh chủ trì tổ chức mới đây. Tại Hội nghị, nhiều vấn đề lớn được 
lãnh đạo Bộ Công Thương đặt ra nhằm chung tay, phối hợp đưa thành phố Hà Nội phát 
triển mạnh mẽ hơn nữa, xứng tầm với Thủ đô, trung tâm kinh tế - chính trị của Vùng kinh 
tế trọng điểm phía Bắc và cả nước.

HOA NGUYỄN

BỘ CÔNG THƯƠNG SẼ CÙNG HÀ NỘI THÚC ĐẨY
 PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI BỀN VỮNG

Lãnh đạo Bộ Công Thương và TP Hà Nội ký ghi nhớ hợp tác
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nhằm thúc đẩy quá trình tái cơ cấu, phát triển công 
nghiệp - thương mại TP theo hướng nhanh và bền 
vững. Trong đó, đã xây dựng kế hoạch để hình thành 
một Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật phát triển cho lĩnh 
vực công nghiệp đặt tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc, 
nhằm đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu trong phát triển 
các ngành công nghiệp của Thủ đô theo hướng trọng 
tâm là phát triển các ngành công nghiệp công nghệ 
cao, công nghiệp hỗ trợ và các ngành công nghiệp có 
giá trị gia tăng cao.

Để thúc đẩy thương mại trên địa bàn TP đóng 
góp tích cực hơn vào tăng trưởng của Hà Nội và của 
cả nước, Bộ Công Thương và Hà Nội đã có rất nhiều 
chương trình, hoạt động phối hợp cụ thể. Đặc biệt 
là sự chủ động, xông xáo của ngành Công Thương 
Hà Nội thời gian qua được thể hiện rất rõ và cho 
thấy tác dụng thiết thực như các hoạt động kích cầu 
tiêu dùng, tổ chức các chương trình khuyến mại, đưa 
hàng về nông thôn, kết nối với các địa phương trong 
Vùng và trong cả nước... liên tục được tổ chức thường 
xuyên, nhiều hoạt động có qui mô lớn. Trên cơ sở 
Chiến lược phát triển thương mại nội địa đến năm 
2035 đang được Bộ Công Thương trình Chính phủ, Bộ 
sẽ cùng với Hà Nội tiếp tục cụ thể hóa và xây dựng 
các chương trình, hoạt động một cách căn cơ và dài 
hạn hơn nhằm tạo đột phá trong khâu tổ chức thị 
trường và phát triển thương mại nội địa trên địa bàn 
Thủ đô thời gian tới.

Ngoài ra, hai bên còn cùng nhau triển khai đồng bộ 
nhiều giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh sau đại dịch Cov-
id-19; tăng cường hỗ trợ phát triền nghề, làng nghề và 
các cơ sở công nghiệp nông thôn.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn 
Anh đánh giá cao hoạt động hợp tác giữa hai bên. 
Đồng thời cho biết thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ 
cụ thể hóa hoạt động phối hợp cùng Hà Nội thông qua 
việc xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, 
cải cách hành chính, xây dựng hệ thống logistics, hạ 
tầng năng lượng, giao thông...

Bộ Công Thương đề nghị TP Hà Nội tiếp tục tăng 
cường đầu tư phát triển hạ tầng cho loại hình thương 
mại điện tử và chuyển đổi số, hỗ trợ doanh nghiệp 
trong nước tiếp cận mặt bằng, dịch vụ logistics, các 
chương trình hỗ trợ xúc tiến... để thâm nhập sâu rộng 
hơn vào chuỗi cung ứng.

HỖ TRỢ ĐƯA HÀ NỘI THÀNH TRUNG TÂM 
CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI HIỆN ĐẠI

Đây là đề xuất của Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương 
Đình Huệ tại Hội nghị. Theo đó, Bộ Công Thương phối 
hợp với TP xây dựng chiến lược phát triển ngành công 
nghiệp của Hà Nội theo hướng hiện đại, phát triển 
các ngành sản xuất công nghiệp có chọn lọc, đột phá. 
Đặc biệt là những ngành công nghiệp sử dụng công 
nghệ hiện đại, kỹ thuật tiên tiến, hàm lượng chất xám 
cao. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tới tỷ trọng ngành công 
nghiệp, thương mại, xây dựng chiếm khoảng 23% trong 
tổng GRDP của TP.

Về lĩnh vực năng lượng, Bí thư Thành ủy đề nghị, 
Bộ Công Thương và Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại 
DN quan tâm chỉ đạo, sắp xếp đủ vốn và các nguồn lực 
khác cho Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia, Tổng 
Công ty Điện lực Hà Nội sớm thực hiện các thủ tục 
triển khai đầu tư các dự án năng lượng và hạ tầng đáp 
ứng mục tiêu cấp điện an toàn, liên tục. Hướng dẫn và 
phối hợp Hà Nội trong thẩm định, trình phê duyệt điều 
chỉnh bổ sung một số các công trình 120 kV, 220 kV 
và Quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016-2025, 
có xét đến năm 2035. Bên cạnh đó hướng dẫn TP lập 
phương án cấp điện theo quy hoạch, hướng dẫn triển 
khai quản lý quy hoạch, phát triển ngành điện tại địa 
phương, giải quyết kịp thời vướng mắc trong phát triển 
điện lực. TP cũng tăng cường phối hợp với Bộ trong 
chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và bền vững.

Trong lĩnh vực thương mại, đề nghị Bộ Công 
Thương hỗ trợ Hà Nội xây dựng hệ thống thương mại 
văn minh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu hội nhập; triển 
khai có hiệu quả đề án quản lý và phát triển hoạt động 
logistics trên địa bàn.

Đồng thời, tiếp tục hỗ trợ thành phố trong triển 
khai đề án phát triển trung tâm cung ứng nông sản hiện 
đại, các chợ đầu mối; giới thiệu các sản phẩm OCOP 
và đẩy mạnh cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiêu 
dùng hàng Việt Nam.

Đặc biệt là hỗ trợ thành phố triển khai các chương 
trình phát triển thương mại điện tử để Hà Nội trở 
thành địa phương đứng đầu cả nước trong lĩnh vực này.

Kết thúc Hội nghị, Ban Cán sự Đảng Bộ Công 
Thương và Ban cán sự Đảng UBND TP Hà Nội đã ký 
Biên bản ghi nhớ với các nội dung hợp tác từ lĩnh vực 
công nghiệp, năng lượng cho đến phát triển thương 
mại, nhằm tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa 
hai bên
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MINH VŨ

NĂNG LỰC CỦA DOANH NGHIỆP CNHT VIỆT
ĐÃ CÓ NHỮNG BƯỚC TIẾN VƯỢT BẬC

Trước đây, các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam bị đánh giá là không 
sản xuất được nổi bu lông, ốc vít để cung ứng cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài (FDI), 
tuy nhiên, với sự nỗ lực của mình, cùng sự đồng hành của Chính phủ, đến nay, nhiều doanh 
nghiệp đã khẳng định được nội lực cũng như vị thế của mình khi gia nhập sâu vào nhiều 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điều này được thể hiện rõ khi mới đây, 
tại chương trình kết nối cung ứng sản 
phẩm CNHT với các tập đoàn FDI 
sản xuất sản phẩm đầu cuối, đã có 300 

doanh nghiệp CNHT trong nước tham gia. Tại đây, 
nhiều doanh nghiệp Việt đã tự tin giới thiệu năng lực 
của mình, trong đó, rất nhiều doanh nghiệp không đơn 
thuần chỉ sản xuất các sản phẩm giản đơn như ốc vít, 
khuôn chế tạo, bao bì… mà đã sản xuất được những sản 
phẩm có giá trị gia tăng cao như lõi motor, chip điện 
tử, bảng bo mạch…

Nhiều tập đoàn FDI nhìn nhận, năng lực cung ứng 
sản phẩm CNHT của các doanh nghiệp Việt Nam đã 
có những bước tiến vượt bậc. Đơn cử, với 5 yêu cầu mà 
các tập đoàn đưa ra để được gia nhập vào chuỗi cung 
ứng là “an toàn chất nguy hại”; “môi trường”; “chất 
lượng nguồn nhân lực”; “chất lượng sản phẩm”; “an 
ninh nhà máy” thì thường chỉ có 3 chỉ tiêu đạt được là 
“an toàn chất nguy hại”, “chất lượng nguồn nhân lực” 
và “an ninh nhà máy”. Còn 2 chỉ tiêu “môi trường” và 
“chất lượng sản phẩm” không đạt. Thế nhưng, chỉ sau 
gần 2 tháng cải tiến, các doanh nghiệp Việt đã đáp ứng 
được yêu cầu của các tập đoàn FDI, đặc biệt chất lượng 
sản phẩm nâng từ 51% lên 88%. 

Chia sẻ kinh nghiệm của mình trong quá trình trở 
thành nhà cung cấp cho các công ty đa quốc gia, đại 
diện Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp 
Việt Nam-CTCP (VEAM) - một trong những doanh 
nghiệp CNHT đầu tiên của Việt Nam từng bước tiên 
phong tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu cho rằng, 
điều quan trọng là doanh nghiệp phải áp dụng toàn 
diện các giải pháp nhằm đảm bảo yêu cầu QCD (chất 
lượng, giá cả, giao hàng). Hiện nay, nhiều công ty có 

vốn của VEAM đã tham gia vào chuỗi cung ứng cung 
cấp thị trường trong nước cũng như xuất khẩu. Để 
có được kết quả này, doanh nghiệp đã có một quá 
trình thay đổi về quản lý, phát triển nhân sự, đầu tư 
kỹ thuật, đáp ứng những tiêu chuẩn đối với nhà cung 
cấp của từng loại sản phẩm cụ thể trong 20 năm gần 
đây. VEAM đã kịp thời nắm bắt cơ hội phát triển các 
sản phẩm ở thị trường trong nước cũng như xu thế đặt 
hàng của nhà cung cấp toàn cầu. VEAM thành công 
kể cả trong lĩnh vực tạo phôi cũng như gia công các 
sản phẩm chính xác. Xác định mục tiêu và liên tục cải 
thiện là điều kiện cần để có thể đáp ứng các yêu cầu 
cạnh tranh mà khách hàng đặt ra, hay đối với Công ty 
Tường Vinh, sau 20 năm hình thành và phát triển đã 
xây dựng được nhà máy sản xuất sản phẩm CNHT lớn 
với quy mô 40.000m2, tạo công ăn việc làm 1.000 người 
lao động. Sản phẩm chính của công ty là motor - trái 

Nhiều doanh nghiệp CNHT Việt đã tự tin tham gia chuỗi cung 
ứng toàn cầu
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tim hoạt động của tất cả các máy móc. Hiện Công ty 
đã gia nhập nhiều chuỗi cung ứng toàn cầu của Nhật 
Bản, Hàn Quốc và châu Âu. Công ty cũng đang chuẩn 
bị xây dựng thêm nhà máy sản xuất thứ 2 với quy mô 
tương tự.

Theo bà Lê Nguyễn Duy Oanh, Phó giám đốc 
Trung tâm Phát triển Công nghiệp hỗ trợ TP.HCM, các 
doanh nghiệp CNHT đang có sự tiến bộ vượt bậc về 
năng lực cạnh tranh. Ví dụ như Vinavit và Tiến Thịnh, 
sau hai năm đầu tư cải tiến đã tham gia được vào chuỗi 
cung ứng của Samsung; hay Công ty TNHH Kỹ thuật 
Công nghệ Nam Sơn từ một đơn vị phân phối, Công 
ty đã đầu tư cho nghiên cứu phát triển, lắp ráp thành 
công thiết bị laser “made in Việt Nam”, cung cấp giải 
pháp cho Vinsmart, thậm chí xuất khẩu trực tiếp sản 
phẩm máy cắt và khắc laser mang thương hiệu Việt đi 
Hàn Quốc và Thụy Sỹ. Trước đó là Nidec và mới đây 
nhất là Tập đoàn Foxconn (Đài Loan) đã tìm hiểu sản 
phẩm của Nam Sơn dùng để cắt bo mạch điện tử trong 
quy trình sản xuất.

Bà Duy Oanh cho rằng, việc đáp ứng tiêu chuẩn gia 
nhập chuỗi cung ứng của doanh nghiệp nội không khó. 
Quan trọng là lãnh đạo doanh nghiệp có thực sự muốn 
chuyển đổi hay không. Hiện đã có nhiều tập đoàn FDI 
cam kết đưa các chuyên gia đến hỗ trợ doanh nghiệp 

Việt cải tiến năng lực sản xuất. Chỉ tính riêng từ năm 
2018 đến nay, sau khi Trung tâm phối hợp với các tập 
đoàn FDI cải tiến năng lực sản xuất, giảm tỷ lệ hàng lỗi, 
khắc phục yếu kém trong khâu quản trị… thì đã có hơn 
30 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố gia nhập được 
vào chuỗi cung ứng của Tập đoàn Samsung, Schneider, 
Sony, Honda, Sanyo… Còn về chính sách thanh toán, 
Trung tâm cũng như các tập đoàn FDI đã làm việc với 
các tổ chức tài chính trong và ngoài nước để có nhiều 
chính sách linh hoạt hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt. 

EVFTA đã có hiệu lực thực thi từ 01/8/2020, thời 
gian tới khi hiệp định này thực sự tác động đến sản 
xuất và thị trường trong nước thì cơ hội của doanh 
nghiệp CNHT ngày càng rộng mở, nhưng cũng đòi 
hỏi doanh nghiệp Việt cần nâng năng lực cung ứng từ 
phạm vi trong nước ra toàn cầu. Trong bối cảnh môi 
trường cạnh tranh như hiện nay, muốn tham gia được 
vào chuỗi cung ứng CNHT toàn cầu và tồn tại được 
trong chuỗi cung ứng đó thì năng lực cạnh tranh phải 
chủ yếu từ nội lực của doanh nghiệp. Trong đó, năng 
lực quản trị và con người là yếu tố cơ bản, kỹ thuật và 
công nghệ có ý nghĩa quyết định khi được lựa chọn 
đúng đắn. Điều quan trọng là các doanh nghiệp không 
được tự thỏa mãn, phải liên tục có sự cải tiến, sáng tạo, 
hoàn thiện mình để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của 
thị trường

Máy cắt laser chuyên xử lý gia công kim loại tấm khổ rộng của Công ty Nam Sơn
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QUỲNH ANH

LIỆU DOANH NGHIỆP DỆT MAY CÓ THỂ

TRỤ VỮNG VÀ VƯỢT QUA
KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH?

Từ đầu năm đến nay, nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng bị ảnh hưởng vô 
cùng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Hoạt động sản xuất kinh doanh của các ngành kinh tế 
cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, trong đó có Dệt May. Nếu dịch bệnh không sớm được kiểm 
soát và các giải pháp hỗ trợ không được đẩy nhanh, nhiều doanh nghiệp (DN) dệt may sẽ 
không thể tiếp tục chống đỡ, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản.

NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM SẼ LÀ THỬ THÁCH 
ĐỐI VỚI NGÀNH DỆT MAY

Mặc dù đã triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì 
lực lượng lao động, đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tuy 
nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 diễn ra trên khắp 
thế giới đã khiến tổng cầu giảm mạnh, đầu ra của sản 
phẩm gần như bị đóng băng, do vậy, hầu hết các DN 
dệt may trong nước hiện đang gặp rất nhiều khó khăn. 

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam, kim ngạch xuất 
khẩu dệt may tính chung 8 tháng năm 2020 đạt 19,2 
tỷ USD, giảm 11,6% so với cùng kỳ năm trước. Sự suy 
giảm này diễn ra tại tất cả các thị trường xuất khẩu lớn 
của ngành Dệt May Việt Nam. Cụ thể, tại thị trường 
Mỹ giảm gần 10%, Nhật Bản giảm 4%, Hàn Quốc giảm 
9% và Trung Quốc giảm gần 21%. Nếu như hết quý 
I/2020, kim ngạch xuất khẩu mới giảm 2% thì riêng quý 
II đã giảm tới 26% so với cùng kỳ năm ngoái, thế nhưng 
với tình hình dịch bệnh phức tạp như hiện nay, nhu cầu 
tiêu dùng dệt may giảm mạnh thì quý III và quý IV mới 
thực sự là thử thách đối với ngành Dệt May VN. Bởi 
hiện tại hầu hết các DN đều trong trạng thái thiếu đơn 
hàng và đang phải gồng mình lo công ăn việc làm, thu 
nhập cho người lao động (NLĐ).

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, chưa thấy dấu 
hiệu khởi sắc và có thể kéo dài đến năm 2021, do đó, 
các DN chỉ có thể duy trì sản xuất cầm chừng và đợi 
chờ tín hiệu thị trường. Nếu tình trạng này không sớm 
được cải thiện, việc mất lao động là điều hoàn toàn có 
thể xảy ra, thậm chí, sẽ có khoảng 60 - 70% DN vừa và 
siêu nhỏ đứng trước nguy cơ đóng cửa, phá sản. Nhiều 

DN dệt may chỉ phấn đấu đạt mục tiêu đủ việc làm 
trong năm nay là đã thành công, chưa dám đặt vấn đề 
về lợi nhuận, trong đó, giữ chân NLĐ luôn được các 
DN ưu tiên hàng đầu.

CHUYỂN ĐỔI SẢN XUẤT ĐỂ TỒN TẠI

Trước thực tế trên, xoay chiều thị trường là hướng 
đi mà nhiều DN dệt may trong nước đang triển khai. 
Hiệp hội Dệt May VN cho biết, nhiều DN dệt may đã 
chuyển sang sản xuất đơn hàng phục vụ thị trường nội 
địa. Những sản phẩm chính chủ yếu là khẩu trang, đồ 
bảo hộ lao động, y tế… Dự đoán, từ nay đến cuối năm, 
mức tiêu thụ nội địa hàng may mặc tăng khoảng 5%, 
tương đương khoảng 200-250 triệu USD.

Theo ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Tập 
đoàn Dệt May VN (Vinatex), để vượt khó, DN vừa 
phải chủ động điều tiết sản xuất, đồng thời phải linh 
hoạt điều chỉnh các đơn hàng sản xuất, nhằm đáp ứng 
tình hình trong bối cảnh mới. Trong đó, tận dụng hiệu 
quả các nguồn lực, đi vào phát triển thị trường ngách, 
nhận những đơn hàng tương đối đặc biệt là đơn hàng 
nhỏ, khó, đòi hỏi kỹ thuật cao,... “Hiện nay chúng tôi 
chấp nhận triển khai mô hình sản xuất tất cả các loại 
mặt hàng mà mình có thể làm được để đảm bảo việc 
làm và thu nhập cho NLĐ”, ông Trường cho biết thêm.

Chung quan điểm, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty 
May Hưng Yên (Hugaco) Nguyễn Xuân Dương cho rằng, 
trong khó khăn, các DN phải liên kết với nhau; nhận đơn 
hàng giá rẻ, tranh thủ về giá để tăng lượng mua hàng; 
tranh thủ thời gian dịch bệnh để đào tạo, nâng cao tay 
nghề người lao động để vượt qua khó khăn.
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DN CẦN SỰ HỖ TRỢ KỊP THỜI TỪ CHÍNH PHỦ

Với kịch bản dịch bệnh kéo dài hết năm 2020, dự 
báo xuất khẩu dệt may của VN 6 tháng cuối năm tiếp 
tục giảm từ 14-18% so với cùng kỳ khiến tổng kim ngạch 
xuất khẩu 2020 ước đạt 32,75 tỷ USD, giảm 16% so với 
cùng kỳ năm ngoái.

Trước thực tế trên, để ngành Dệt May trong nước 
có thể trụ vững và vượt qua khó khăn, các DN dệt may 
mong muốn Nhà nước có những chính sách trúng và 
kịp thời để hỗ trợ DN.

Ông Lê Tiến Trường - Tổng giám đốc Vinatex đề 
xuất, trong thời gian này Nhà nước cho phép hoãn nộp 
BHXH, BHTN, phí công đoàn cho tất cả NLĐ có sổ 
BHXH. Bởi hiện nay, các DN dệt may phải chi tới 34% 
quỹ lương cho tất cả các khoản trên. Nếu giảm được 
khoản này thì DN sẽ có khoản chi phí để duy trì nguồn 
thu nhập cho NLĐ, qua đó, tạo sự yên tâm cho cả DN 
và NLĐ để tất cả cùng chung tay với nhau vượt qua 
thách thức.

Còn Tổng giám đốc May 10 Thân Đức Việt thì đề 
xuất Chính phủ hỗ trợ DN hoặc gián tiếp thông qua 
các DN có những gói hỗ trợ đến tay NLĐ của các DN 
đang gặp khó khăn. Đặc biệt, trong các DN này thì có 
thể phân loại những DN cần hỗ trợ ngay và những DN 
cần hỗ trợ theo tỷ lệ...

Chủ tịch HĐQT Hugaco Nguyễn Xuân Dương 
mong muốn Chính phủ sớm đồng ý triển khai kiến nghị 
của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là tăng tiền 
đào tạo cho NLĐ từ 1 triệu lên 3 triệu đồng/người/
tháng để góp phần hỗ trợ các DN chủ động khâu đào 
tạo. Bởi vì, khâu gia công phụ thuộc rất lớn vào tay 
nghề người lao động, nếu được đào tạo tốt, năng suất 
sẽ được cải thiện, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia. Đồng thời, miễn tiền nộp BHXH, kinh phí công 
đoàn trong năm nay và trong giai đoạn sắp tới. Về phần 
mình, DN cần nhanh chóng tìm kiếm đơn hàng, giảm 
bớt cầu trung gian nhằm gia tăng giá trị sản phẩm,...

Có thể thấy, ngành Dệt May VN đang đứng trước 
thử thách rất lớn. Liệu các DN dệt may có thể trụ vững 
và vượt qua khó khăn do dịch Covid-19 gây ra? Để làm 
được điều này, ngay từ bây giờ, các DN cần thắt chặt 
chi tiêu, quản trị chi phí sản xuất chặt chẽ hơn, giữ 
vững chất lượng sản phẩm, bố trí lại lực lượng sản xuất, 
làm tốt công tác chống dịch, cần chuyển đổi nhanh cơ 
cấu mặt hàng truyền thống sang mặt hàng có khả năng 
thích ứng nhanh như các mặt hàng bảo hộ, sản phẩm 
phục vụ ngành Y tế… nhằm duy trì việc làm và thu nhập 
cho NLĐ để cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này

Các DN dệt may đang gồng mình lo việc làm và thu nhập 
cho NLĐ

Người lao động làm việc tại Trung tâm phát triển sản phẩm 
Phong Phú

Sản xuất khẩu trang và đồ bảo hộ y tế đang là cứu cánh 
cho các DN dệt may
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THẤY GÌ TỪ VIỆC

Không khó để thể thấy hàng trăm cửa hàng 
có bán thuốc lá thế hệ mới, với địa chỉ, 
số điện thoại rõ ràng, nằm trên những 
con phố lớn ở Thủ đô Hà Nội và TP. Hồ 

Chí Minh.

Trong vai người tiêu dùng, phóng viên hỏi người 
bán thuốc lá tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội:

- Để có một máy hút như thế này bao nhiêu tiền?

Chủ hàng: Vài ba trăm ngàn.

- Hàng này chuẩn không anh?

Chủ hàng: Yên tâm, hàng này anh nhập chuẩn.

- Chủ yếu là hàng Trung Quốc à?

Chủ cửa hàng: Máy thì sản xuất ở đó, còn tinh dầu 
thì của Mỹ.

Trong vai một người có nhu cầu mở cửa hàng buôn 
bán thuốc lá thế hệ mới, chúng tôi đã hỏi những chủ 
hàng về phương thức kinh doanh và thật ngạc nhiên, 
họ chẳng ngại ngần, chia sẻ cả những bí quyết, có lẽ là 
cần phải giấu kín.

- Cửa hàng nhà em mở được bao lâu rồi?

Chủ cửa hàng: Hơn 6 năm rồi.

- Nguồn hàng nhập từ đâu?

Chủ cửa hàng: Tất cả Juice bên em lấy thẳng từ Mỹ 
về, còn loại này lấy từ nước khác.

- Còn máy hút?

Chủ cửa hàng: Máy nào cũng thế thôi! Em chắc 
chắn với anh là tất cả đều sản xuất ở Trung Quốc, 
giống như anh mua Iphone cũng đều made in China cả.

- Dạo này làm ăn được không?

Chủ cửa hàng: Cũng bình thường, nói thật đây là 
hàng trốn thuế, mình chỉ sợ Quản lý thị trường ập vào 
coi như xong, mình quen biết thì cũng không sao. Nói 

chung làm cái này phải quen biết trước rồi cứ nhét tiền 
thì họ cũng cho làm. Quen biết rồi, thì chỉ phạt hành 
chính nên cũng đơn giản.

Thì ra vậy! Phạt hành chính nhẹ nhàng rồi thôi, 
quen biết là được, vì lý do này mà những cửa hàng 
buôn bán mặt hàng không được phép kinh doanh vẫn 
sống khỏe nhiều năm qua, bởi mức phạt có lẽ chẳng 
thấm vào đâu so với khoản lợi nhuận mà họ thu được.

Trong khi đó trên thế giới, trước những lo ngại ngày 
càng tăng về tác động nguy hại về thuốc lá điện tử đối 
với sức khỏe con người, ngày càng có nhiều nước quyết 
định cấm, hoặc hạn chế thuốc lá điện tử, đồng thời đưa 
ra nhiều biện pháp cứng rắn hơn nhằm ngăn chặn hành 
động buôn bán và quảng cáo những loại thuốc lá này.

Cơ quan quản lý thực phẩm và dược của Mỹ (FDA) 
hồi đầu năm tuyên bố, cấm hầu hết các sản phẩm thuốc 
lá có hương vị nhằm hạn chế ngày càng nhiều các thanh 
thiếu niên Mỹ sử dụng loại thuốc lá này. Các công ty 
bất chấp lệnh cấm vẫn sản xuất và bán các loại tinh 
dầu như vậy sẽ bị phạt và đã có không ít bang của Mỹ 
như:  New York; San Antonio; Texas; California… cũng 
đã bán thuốc lá điện tử chứa hương vị trong bối cảnh 
người dân Mỹ bắt đầu lo lắng cho sức khỏe của họ. 

Tháng 9 năm 2019, Ấn Độ đã ban hành lệnh cấm 
đối với hoạt động nhập khẩu, tiêu thụ, phân phối, sản 
xuất thuốc lá điện tử. Quyết định được đưa ra dựa 
trên những tác động mà thuốc lá điện tử gây ra đối với 
thanh thiếu niên, đối tượng khách hàng chủ yếu của  
loại thuốc lá độc hại này, hình phạt cho những người vi 
phạm có thể lên đến 01 năm tù.

Từ cuối năm 2014, Thái Lan ra lệnh cấm sử dụng 
thuốc lá điện tử, khách du lịch Thái Lan không nên 
mang theo loại thuốc lá này, nếu không sẽ phải ngồi tù, 
nếu bị phát hiện người sử dụng sẽ bị tịch thu, phạt tiền, 
thậm chí phải ngồi tù đến 10 năm, Thái Lan được xem 
là một trong những nước áp dụng nghiêm ngặt nhất vì 
sử dụng thuốc lá điện tử.

Theo quy định hiện hành, thuốc lá thế hệ mới bao gồm: Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung 
nóng là mặt hàng không được kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam, do chưa được nhập khẩu, 
thế nhưng không hiểu vì sao, người ta vẫn có thể mua và dễ dàng sử dụng những sản phẩm 
thế hệ mới này? ĐINH CÔNG

 MUA BÁN THUỐC LÁ ĐIỆN TỬ?
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Sau Ấn Độ, Thái Lan, tiếp theo là Philippines là 
nước châu Á tiếp cấm thuốc lá điện tử. Theo đó, từ 
ngày 20/11/2019 cảnh sát Philippines được phép bắt giữ 
những người hút thuốc lá điện tử ở nơi công cộng và 
tịch thu thiết bị. Động thái trên được đưa ra ít ngày sau 
khi giới chức Philippines thông báo trường hợp một nữ 
sinh 16 tuổi ở miền trung nước này đã phải nhập viện 
do gặp vấn đề về hô hấp sau 6 tháng sử dụng thuốc 
lá điện tử. Theo Chính phủ Philippines, việc ban hành 
lệnh cấm trên là nhằm bảo vệ sức khỏe người dân, đặc 
biệt là giới trẻ. Cho đến nay, đã có 44 nước trên thế giới 
cấm thuốc lá điện tử, trong đó có Hàn Quốc, Brazil, Bỉ, 
Áo… những nước như Trung Quốc cũng tuyên bố một 
số giới hạn đối với sản phẩm thuốc lá này.

Dễ mua như là mớ rau con cá ngoài chợ vậy, là 
nguyên nhân khách quan dẫn đến ngày càng nhiều thanh 
niên sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Còn nguyên nhân chủ 
quan là bởi rất nhiều người cho rằng, các loại thuốc lá này 
không gây nghiện, không độc hại bằng thuốc lá truyền 
thống. Các chuyên gia y tế khẳng định quan niệm này 
là hoàn toàn sai lầm: Thành phần chính của loại thuốc 
lá điện tử là một loại tinh dầu có chứa nicotine, ngoài ra 
còn có các thành phần khác như: Hương liệu, chất tạo 
màu; lồng độ nicotine trong lượng tinh dầu tương đương 
một điếu thuốc lá truyền thống có thể đạt tối đa là 26 
mg, trong khi đó kết quả kiểm tra ngẫu nhiên của Trung 
tâm Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ trên hàng chục mẫu 
thuốc lá cho thấy, nồng độ nicotine trung bình trong 
một điếu thuốc lá chỉ là 19,2 mg.

Đối với thuốc lá nung nóng, các nhà sản xuất đưa 
ra lời giải thích, do nhiệt của thuốc lá khi đốt bằng điện 
thấp hơn nhiệt độ khi đốt bằng nhiệt, nên chất độc hại 
sinh ra ít hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu khảng định rằng, khi nic-
otine đã được chuyển hóa bằng khói thuốc, thì mức độ 
độc hại là như nhau, khả năng gây nghiện là như nhau.

Theo ông Nguyễn Huy Quang - Vụ trưởng Vụ 
Pháp chế, Bộ Y tế cho biết, người ta quảng cáo nó, loại 
thuốc lá này có khả năng cai nghiện được cả thuốc lá 
truyền thống, nhưng mà thực tế nó đều có chất gây 
nghiện, chất gây nghiện của thuốc truyền thống là chất 
gây nghiện tự nhiên, còn chất gây nghiện của thuốc lá 
điện tử là từ hóa chất, nó đều là chất gây nghiện. Cho 
nên, không thể lấy một loại thuốc gây nghiện này để 
cai nghiện một cái thuốc gây nghiện khác, thậm chí, có 
những bạn trẻ đang nghiện thuốc lá truyền thống hút 
luôn thuốc lá điện tử. Trên thực tế, có những người 
nghiện ma túy lợi dụng việc hút thuốc lá điện tử này 
đã đưa chất ma túy vào trong thuốc lá điện tử để hút, 
thậm chí có những sản phẩm thuốc lá điện tử, nó nổ 
ở cái pin và các thiết bị nó đã gây tỉ lệ thương vong 
rất là lớn, ví dụ ở Mỹ, đã có 2.800 các trường hợp bị 
thương liên quan đến cái thiết bị nổ và trong đó, có 60 
ca tử vong.  

Với rất nhiều tác hại như vậy, song tai Việt Nam 
vẫn chưa có một cơ chế cụ thể rõ ràng nào về việc 
quản lý, kinh doanh, sử dụng thuốc lá thế hệ mới. Bộ 
Y tế cho biết, sẽ thu thập thông tin về tác hại của việc 
sử dụng thuốc lá thế hệ mới, ảnh hưởng từ sức khỏe 
đến kinh tế, xã hội và trước mắt, sẽ đề xuất với Quốc 
hội cấm sử dụng thuốc lá điện tử dưới mọi hình thức 
tại Việt Nam. Đối với thuốc lá nung nóng cho phép 
sử dụng nhưng phải có cơ chế quản lý chặt chẽ như là 
thuốc lá truyền thống. Còn trên thế giới, nhiều nước 
đã cấm toàn bộ hoặc cấm một phần việc sử dụng các 
loại thuốc lá này
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Nằm trong chiến lược mở rộng và phát triển hệ thống phân phối sản phẩm của Tổng công ty 
May 10, ngày 15/8/2020, TCT May 10 tổ chức khai trương 02 gian hàng thời trang cao 
cấp tại các Trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm lớn của thành phố Hồ Chí Minh. 
Showroom May 10 Centurion tại tầng 1 - AEON Mall Tân Phú Celadon, P.Kỳ Sơn, Q.Tân 
Phú và showroom Eternity Gruzs tại tầng 1 - TTTM NOWZONE, P. Nguyễn Cư Trinh, 
Quận 1.

NTT

KHAI TRƯƠNG 02 SHOWROOM
THỜI TRANG CAO CẤP TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Đây được xem là những vị trí đẹp, thuận 
lợi, kỳ vọng sẽ góp phần mở rộng và 
củng cố thương hiệu May 10 tại khu vực 
phía Nam.

Với mong muốn mang đến những giá trị tốt 
nhất cho người Việt, để mỗi người Việt Nam 
được sử dụng các sản phẩm thời trang chất lượng, 
mang tầm Quốc tế, giá cả Việt, nhân dịp khai 
trương, May 10 gửi tới quý khách hàng những ưu 
đãi đặc biệt:

- Khuyến mãi lên đến 50% toàn bộ các sản phẩm tại 
showroom nhân dịp khai trương.

- Cơ hội nhận ngay 100 phần quà tặng đặc biệt cho 
100 khách hàng trong ngày khai trương.

- Tặng 1000 Voucher trị giá 100.000 đồng tại mỗi 
trung tâm dành cho khách hàng mua hàng trong dịp 
khai trương.

Việc đưa 02 Showroom Thời trang cao cấp May 
10 vào hoạt động tại các trung tâm lớn tại TP.Hồ Chí 
Minh, một lần nữa thể hiện ý chí và sự quyết tâm của 
May 10 trong phát triển thị trường nội địa, hiện thực 
hóa sứ mệnh phục vụ người tiêu dùng Việt với những 
sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã đẹp, không gian mua 
sắm hiện đại và tiện ích

Khai trương cửa hàng GRUSZ - NOWZONEKhách hàng tham quan mua sắm tại cửa hàng May 10 - 
AEON Mall Tân Phú

MAY 10
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Tổng công ty May 10 vừa khởi công dự án mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh Tổng công 
ty May 10 - Xí nghiệp May Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tại xã Quang Trung, thị xã Bỉm Sơn.

PTT&TT

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Ánh 
Dương - Giám đốc Điều hành TCT May 
10, Giám đốc XN Bỉm Sơn cho biết: “Dưới 
mái nhà chung May 10, XN Bỉm Sơn đã có 

những bước tiến vững chắc và ngày càng lớn mạnh, 
không chỉ trở thành đơn vị dẫn đầu ngành may mặc 
xuất khẩu của tỉnh Thanh Hóa, mà còn là “hạt nhân” 
tích cực trong số các Công ty thành viên của Tổng công 
ty May 10. XN đã tạo việc làm cho 800 lao động với thu 
nhập bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng, nộp ngân 
sách nhà nước mỗi năm 11,5 tỷ đồng. Xí nghiệp luôn 
được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen và 6 năm 
liên tục, Xí nghiệp được Tổng LĐLĐ Việt Nam công 
nhận là “Doanh nghiệp vì người lao động”.

Định hướng phát triển Xí nghiệp May Bỉm Sơn sẽ 
trở thành trung tâm sản xuất sản phẩm quần, jacket, 
hàng thời trang, hàng thể thao của Tổng công ty May 
10 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tổng giá trị đầu tư dự 
án là 462 tỷ đồng. Diện tích xây dựng dự án: 36.023 m2. 
Công suất thiết kế: 10,75 triệu sản phẩm quần, jacket/
năm (tăng gấp 5,6 lần so với hiện nay - 1,92 triệu sản 
phẩm/năm). Lao động của dự án: 3.585 người, tăng 4,5 
lần so với hiện nay (800 lao động). Dự án được triển 
khai thực hiện theo 2 giai đoạn, dự kiến hoàn thành 
vào quý 3/2023.

Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt May 
Việt Nam đánh giá: “Người lao động tại Bỉm Sơn giỏi 
về tay nghề, kỹ năng và sự chăm chỉ cần cù, đây chính 
là lý do để May 10 triển khai dự án mở rộng năng lực 
sản xuất này. Đồng thời, đề nghị cần rút ngắn thời 
gian triển khai dự án và xây dựng chương trình tuyển 
dụng đào tạo người lao động và đội ngũ cán bộ tại 
địa phương...”.

Ông Bùi Huy Hùng - Chủ tịch UBND Thị xã Bỉm 
Sơn đề nghị: “Thi công dự án đảm bảo đúng tiến độ và 
chất lượng công trình, đưa nhà máy đi vào hoạt động 

đúng kế hoạch. Đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, 
đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công; An 
toàn giao thông trong và xung quanh khu vực thi công. 
Yêu cầu các cơ quan đơn vị có liên quan như Điện lực 
Bỉm Sơn, Chi nhánh cấp thoát nước Bỉm Sơn, Công an 
thị xã Bỉm Sơn, UBND xã Quang Trung phối hợp và hỗ 
trợ chủ đầu tư tốt nhất về cấp điện, cấp nước, về an ninh 
trật tự và an toàn giao thông trong quá trình thi công dự 
án cũng như khi dự án đi vào vận hành.”

Đại diện chủ đầu tư và các vị khách quý đã động 
thổ chính thức đưa dự án vào thi công.

Bằng nội lực của May 10 hiện nay cùng với sự giúp 
đỡ, hỗ trợ, động viên khích lệ của lãnh đạo các cấp, ban 
ngành tỉnh Thanh Hóa, nhất định dự án hoàn thành sẽ 
là một trung tâm sản xuất may mặc lớn của tỉnh, đủ 
năng lực sản xuất ra các mặt hàng có chất lượng, đáp 
ứng nhu cầu thị trường và có tính cạnh tranh cao; góp 
phần giữ gìn an ninh trật tự xã hội; thúc đẩy, phát triển 
sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hóa nông thôn và 
tăng thu ngân sách cho tỉnh

Khuôn viên xây dựng dự án mở rộng Bỉm Sơn

KHỞI CÔNG DỰ ÁN

MỞ RỘNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT
XÍ NGHIỆP MAY BỈM SƠN
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Theo đó, tổng sản lượng điện truyền tải 
trong 8 tháng đầu năm của Tổng Công ty 
đạt gần 137 tỷ kWh, tăng 1,4% so với cùng 
kỳ và bằng 63,5% kế hoạch năm; Tỷ lệ tổn 

thất điện năng thực hiện giữ ở mức thấp 2,08%, giảm 
0,18% so với cùng kỳ 2019; Doanh thu truyền tải điện 
được đảm bảo; Sự cố đường dây và trạm biến áp (TBA) 
giảm đáng kể; Công tác ứng dụng khoa học công nghệ, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chăm lo đời 
sống cho CBCNV-NLĐ luôn được EVNNPT quan tâm, 
đầu tư… Để có được những kế quả trên, cũng là nhờ 
Tổng Công ty đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp 
kinh doanh, tổ chức điều hành, thu xếp nguồn vốn cho 
đầu tư xây dựng, ứng dụng khoa học công nghệ vào 
trong hoạt động sản xuất.

Cụ thể, ngay từ đầu năm 2020, EVNNPT đã chủ 
động xây dựng kế hoạch vay vốn dài hạn với các tổ 
chức tài chính tín dụng ở cả trong và ngoài nước. Trong 
đó, Tổng Công ty tập trung ưu tiên nguồn vốn ODA 

để đầu tư cho các dự án lưới điện truyền tải. Nhờ đó, 
8 tháng đầu năm, EVNNPT đã đảm bảo nguồn vốn để 
đầu tư, xây dựng 15 dự án công trình điện trọng điểm 
như: Lắp đặt máy biến áp thứ 2 TBA 220 kV Phù Mỹ; 
Nâng khả năng tải đường dây 220 kV Xuân Lộc - Long 
Khánh - Long Thành; Nâng cấp hệ thống điều khiển, 
bảo vệ các TBA từ 220 - 500 kV khu vực miền Nam; 
Hoàn thành công trình nâng công suất TBA 220 kV 
Bến Tre, TBA 220 kV Bình Long và TBA 500 kV Chơn 
Thành… Đặc biệt, Tổng Công ty cũng đã và đang đẩy 
nhanh tiến độ xây dựng các dự án thuộc đường dây 500 
kV mạch 3 Vũng Áng - Pleiku 2 để đảm bảo cấp điện 
cho miền Nam trong nhiều năm tới… với tổng số vốn 
đầu tư thuần cho các dự án đạt hơn 6,6 nghìn tỷ đồng 
và bằng 48,5% kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, EVNNPT còn tiếp tục đẩy mạnh triển 
khai ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông 
tin để nâng cao hiệu quả công tác kinh doanh và vận 
hành lưới điện truyền tải như: Đưa vào vận hành hệ 

PHẤN ĐẤU TRỞ THÀNH TỔ CHỨC 
TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU KHU VỰC

EVNNPT:

Với mục tiêu trở thành một trong 10 tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025, 
trong những năm qua và đặc biệt tám tháng đầu năm 2020, Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao, truyền tải điện an toàn, ổn định và đảm bảo điện năng phục vụ cho 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

TUẤN ANH

EVNNPT ứng dụng công nghệ Flycam trong quản 
lý vận hành  đường dây lưới điện truyền tải
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thống giám sát bản thể máy biến áp tại các TBA 500 
kV Phú Lâm, Pleiku2, Đà Nẵng và Hiệp Hòa nhằm phát 
hiện sớm các nguy cơ sự cố có thể xảy ra với máy biến 
áp. Ngoài ra, Tổng Công ty cũng đang ứng dụng hệ 
thống quan trắc, cảnh báo sét tại các TBA khu vực 
miền Bắc, Bắc Trung Bộ, miền Nam và Nam Trung 
Bộ. Đồng thời, EVNNPT đưa vào vận hành các thiết 
bị định vị sự cố; Ứng dụng thiết bị bay không người lái 
trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải; Triển khai 
nội dung trạm biến áp số; Ứng dụng công nghệ GIS và 
giám sát nhiệt động đường dây.

Có thể khẳng định, những giải pháp quan trọng nói 
trên chính là tiền đề để EVNNPT tiếp tục có sự bứt 
phá trong các tháng còn lại của năm 2020 và các năm 
tiếp theo. Đặc biêt, Tổng Công ty đang quyết tâm hoàn 
thành toàn diện kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu cụ 
thể như: Tổng sản lượng truyền tải đạt trên 215 tỷ kWh; 
Tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới điện truyền tải giữ ở 
mức 2,15%; Doanh thu truyền tải đạt kế hoạch đề ra; 
khởi công 24 dự án, công trình lưới điện truyền tải… 
Ngoài ra, EVNNPT sẽ tiếp tục đầu tư và đảm bảo tiến 
độ thi công đối với các dự án trọng điểm như: Đường 
dây 500 kV mạch 3; đường dây 500 kV đấu nối Nhà 
máy nhiệt điện Nghi Sơn 2… để kịp thời giải tỏa công 
suất các dự án nguồn điện.

Theo ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc Tổng 
công ty Truyền tải điện Quốc gia, thì trước những mục 
tiêu, nhiệm vụ hết sức nặng nề đó, EVNNPT sẽ tăng 
cường công tác quản lý kỹ thuật; Tập trung xử lý các 
khiếm khuyết về chất lượng đối với các công trình lưới 
điện truyền tải; Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật vận hành, 

tuyệt đối không để xảy ra các sự cố do nguyên nhân 
chủ quan; Đảm bảo đầy đủ vật tư, thiết bị dự phòng sẵn 
sàng khắc phục nhanh sự cố. Đồng thời, đẩy nhanh quá 
trình áp dụng các công nghệ mới trong lĩnh vực truyền 
tải điện như: Lưới điện thông minh, trạm biến áp không 
người trực, vệ sinh sứ online, giám sát dầu online, định 
vị sự cố, giám sát máy biến áp bằng flycam, quản lý 
thông tin bản đồ GIS, giám sát cảnh báo sét… Bên cạnh 
đó, EVNNPT cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra 
kỷ luật vận hành và kiểm tra, bảo vệ hành lang tuyến 
đường dây cao áp; Xây dựng các tiêu chuẩn, kế hoạch 
bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các thiết bị lâu năm có 
chất lượng suy giảm nhằm ngăn ngừa sự cố và tăng 
cường độ tin cậy, ổn định của hệ thống truyền tải điện.

Trong xu thế hội nhập sâu rộng, ngành Điện Việt 
Nam đã có những đóng góp không nhỏ vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong đó, 
EVNNPT tự hào là "xương sống" của hệ thống điện 
Việt Nam - luôn giữ vững dòng điện của Tổ quốc được 
thông suốt, góp phần thúc đẩy sự nghiệp CNH-HĐH. 
Chắc chắn rằng, với sự chỉ đạo điều hành năng động, 
sáng tạo của tập thể lãnh đạo, tinh thần nỗ lực, cố 
gắng cao của CBCNV-NLĐ trong việc đưa ra nhiều 
giải pháp quản lý, vận hành, nâng cao hiệu quả SXKD, 
Tổng Công ty sẽ hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế 
hoạch năm 2020. Đồng thời, thực hiện thắng lợi mục 
tiêu trở thành một trong bốn tổ chức truyền tải điện 
hàng đầu khu vực ASEAN vào năm 2020, một trong 10 
tổ chức truyền tải điện hàng đầu châu Á vào năm 2025 
và đạt đến trình độ tiên tiến trên thế giới trong lĩnh vực 
truyền tải điện vào năm 2030

EVNNPT tăng cường công tác kiểm tra kỷ luật vận hành trạm biến áp
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ANH TUẤN

EVNNPC: HÀNH TRÌNH 51 NĂM
Ngày 6/10/1969, Công ty Điện lực - tiền thân của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) 
được thành lập theo Quyết định số 106/QĐ-TC của Bộ trưởng Bộ Điện và Than. Công ty Điện 
lực ra đời là bước chuyển quan trọng về cơ chế, phát huy tính năng động và tinh thần trách nhiệm 
cao của ngành Điện trước những nhiệm vụ hết sức nặng nề để nhanh chóng phục hồi thiết bị, cũng 
như sản xuất ra dòng điện, để gắn chặt những nhiệm vụ chính trị của một ngành kinh tế quan 
trọng với hiệu quả kinh doanh.

Ngay từ khi mới thành lập, trong bối 
cảnh nguồn và lưới điện, cũng như cơ 
sở vật chất, trang thiết bị lạc hậu, hơn 
nữa lại bị ảnh hưởng do chiến tranh 

tàn phá, Công ty Điện lực đã tập trung huy động mọi 
nguồn lực, tận dụng thời gian đế quốc Mỹ tạm ngừng 
ném bom miền Bắc để khẩn trương khôi phục sản xuất, 
củng cố quản lý, sắp xếp lại tổ chức. Ngoài ra, Công 
ty cũng chuẩn bị các điều kiện vật chất - kỹ thuật để 
vừa sản xuất, vừa sẵn sàng chiến đấu và mở rộng xây 
dựng các công trình điện mới nhằm đáp ứng yêu cầu 
cho phát triển kinh tế. Ngày 30/4/1975, khi miền Nam 
hoàn toàn giải phóng, non sông thu về một mối, Công 
ty Điện lực đã tập trung khắc phục hậu quả do chiến 
tranh và khôi phục sản xuất, đồng thời, san sẻ đội ngũ 

cán bộ lãnh đạo, công nhân lành nghề vào tiếp quản cơ 
sở vật chất của ngành Điện miền Nam. Cùng với đó, 
Công ty cũng chi viện tối đa nguồn nhân lực là những 
cán bộ giỏi để giúp đỡ khôi phục Nhà máy Thủy điện 
Đa Nhim và đường dây 230 kV Đa Nhim - Sài Gòn. 

Thực hiện kế hoạch 05 năm (1976-1980), Công ty 
Điện lực miền Bắc thực hiện chủ trương khôi phục, củng 
cố hoàn chỉnh và mở rộng các cơ sở điện sẵn có, đồng 
thời, chỉ đạo sát sao việc khảo sát, thi công Nhà máy 
Nhiệt điện Phả Lại, Nhà máy Thủy điện Hòa Bình, xây 
mới các đường dây 220 kV đầu tiên ở miền Bắc và tiếp 
tục mở rộng lưới điện phân phối tại các tỉnh, thành khu 
vực phía Bắc. Với sự nỗ lực của tập thể CBCNV-NLĐ, 
cuối năm 1980, Công ty Điện lực miền Bắc đã có công 

CHẮP CÁNH CHO KINH TẾ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN

EVNNPC nỗ lực đưa điện về các thôn bản chưa có điện
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suất nguồn đạt 590,4 MW; tổng đường dây các cấp điện 
áp từ 3 kV đến 110 kV là hơn 9,2 nghìn km; tổng dung 
lượng máy biến áp các loại đạt 2.560 MVA…

Tháng 12/1986, Đảng ta khởi xướng, lãnh đạo công 
cuộc đổi mới đất nước và Nhà nước tiến hành mở cửa 
hội nhập sâu rộng trên hầu hết các lĩnh vực để tập trung 
phát triển kinh tế, xã hội. Nhận diện đầy đủ những thách 
thức về việc đảm bảo cung cấp điện năng, Công ty Điện 
lực 1 đã đoàn kết, năng động, vận dụng sáng tạo, nắm 
bắt thời cơ mà công cuộc đổi mới mang lại trên tinh thần 
“Điện đi trước một bước”. Do vậy, thành tựu nổi bật 
của giai đoạn này là việc Công ty đã đưa 04 tổ máy  (440 
MW) của Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại vào vận hành an 
toàn, đảm bảo ổn định cho hệ thống điện và tiếp đến là 
các tổ máy của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình. Cùng với 
đó, hàng loạt đường dây 110 kV được Công ty xây dựng 
và đưa vào vận hành như: Thái Nguyên - Cao Bằng; Mộc 
Châu - Mai Châu; Cẩm Phả - Tiên Yên…; trạm biến áp 
110 kV Tiên Yên, Tuyên Quang… Đồng thời, đưa điện 
lưới quốc gia đến các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa 
phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa miền núi.

Năm 1995, cùng với sự ra đời của Tổng công ty 
Điện lực Việt Nam (nay là Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam - EVN), Công ty Điện lực 1 được chuyển từ Bộ 
Năng lượng về trực thuộc EVN từ ngày 01/4/1995. Từ 
đây, Công ty bước sang một giai đoạn mới, thực hiện 
cơ chế kinh doanh điện năng và phát triển lưới điện 
trên địa bàn miền Bắc. Đặc biệt, năm 2010 đã đánh dấu 
một mốc son mới trong lịch sử hình thành và phát triển 
của ngành Điện miền Bắc với sự ra đời của Tổng Công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hoạt động theo mô 
hình Công ty mẹ - Công ty con. Việc chuyển đổi mô 
hình này là sự ghi nhận và đánh dấu bước chuyển biến 
lớn trong lịch sử phát triển của EVNNPC cả về lượng 
và chất, phù hợp với xu thế phát triển của đất nước.

Giai đoạn 2010 - 2018, EVNNPC đã triển khai thực 
hiện các chương trình, mục tiêu lớn mà Đảng và Chính 
phủ giao là tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp nông 
thôn, trực tiếp bán điện đến các hộ dân nhằm đảm 
bảo người dân được hưởng giá bán điện theo đúng quy 
định của Chính phủ; tiếp tục thực hiện chương trình 
đưa điện về thôn bản, miền núi và hải đảo, những nơi 
chưa có điện. Đến nay, EVNNPC đang là đơn vị dẫn 
đầu toàn ngành về công tác điện nông thôn với tỷ lệ 
100% số xã trên địa bàn miền Bắc và gần 99% hộ dân 
nông thôn có điện lưới quốc gia.

EVNNPC luôn là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện 
thương phẩm và doanh thu cao nhất trong EVN với 
mức tăng bình quân từ 12 - 14%. Tổng sản lượng điện 
thương phẩm năm 2019 của EVNNPC đạt hơn 70 tỷ 

kWh, hoàn thành kế hoạch EVN giao và tăng 5,76 tỷ 
kWh so với năm trước đó. Đặc biệt, 8 tháng đầu năm 
2020, mặc dù phải chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch 
Covid-19 nhưng với tinh thần vượt qua mọi khó khăn, 
đảm  bảo cấp điện an toàn, ổn định nhằm đáp ứng nhu 
cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân 
dân 27 tỉnh, thành phố miền Bắc với tổng sản lượng 
đạt 48,98 tỷ kWh, tăng 5,83% so với cùng kỳ và đạt kế 
hoạch EVN giao.

Trong xu thế phát triển hiện nay, Tổng công ty 
đang hoạt động theo khẩu hiệu “EVNNPC - Vì niềm 
tin của bạn”. Theo đó, EVNNPC xác định việc cải cách 
hành chính trong công tác dịch vụ khách hàng là nhiệm 
vụ trọng tâm nhằm đáp ứng những đòi hỏi ngày càng 
cao của khách hàng về chất lượng dịch vụ. Tổng công 
ty đã chỉ đạo các Công ty Điện lực trực thuộc cung cấp 
dịch vụ điện tại các Trung tâm hành chính công; triển 
khai cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp điện cho 
khách hàng đấu nối lưới trung áp theo Nghị quyết 19 
của Chính phủ; thực hiện 14 chỉ tiêu dịch vụ khách 
hàng; thực hiện phát hành hóa đơn điện tử; đưa vào 
vận hành Trung tâm Chăm sóc khách hàng nhằm đảm 
bảo cho EVNNPC tiếp nhận các ý kiến, hỗ trợ khách 
hàng trong quá trình sử dụng điện...

51 năm lịch sử xây dựng và phát triển của EVNNPC 
cũng chính là 51 năm trường kỳ trong công cuộc đấu 
tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và góp phần tái 
thiết đất nước sau giải phóng miền Nam. Các thế hệ 
EVNNPC đã nỗ lực “giữ dòng điện như dòng máu của 
mình”, đổ mồ hôi, nước mắt và cả xương máu, tạo thành 
sức mạnh tổng hợp, góp phần cùng quân và dân cả nước 
làm nên những trang lịch sử hào hùng. Sức mạnh ấy vẫn 
tiếp tục được tập thể CBCNV-NLĐ phát huy trong công 
cuộc phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế

EVNNPC tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp nông thôn và trực 
tiếp bán điện đến các hộ dân
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Do đặc thù của vị trí địa lý nên Quảng 
Ninh là một trong những địa phương phải 
chịu nhiều ảnh hưởng của thời tiết cực 
đoan, bão lụt bất thường. Mặt khác, với 

lợi thế phát triển vùng nguyên liệu lâm nghiệp, một bộ 
phận người dân địa phương đã và đang đẩy mạnh trồng 
rừng trong những năm gần đây. Nhiều khu vực cây cối 
được trồng nằm trong hành lang an toàn lưới điện, cây 
vươn cao có khả năng chạm vào đường dây và rất dễ 
gây ra sự cố khi có mưa giông, bão đổ bộ.

Sớm lường trước những tình huống đó, ngay từ đầu 
năm 2020, PC Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, 
vận động các hộ gia đình cùng chung tay với ngành 
Điện địa phương bảo vệ an toàn hệ thống lưới điện. 
Công ty đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn do ông Nguyễn 
Thanh Tĩnh - Giám đốc Công ty làm Trưởng ban chỉ 
đạo. Bên cạnh đó, PC Quảng Ninh đã xây dựng các 
phương án phòng chống thiên tai; Thành lập các đội 
xung kích và nghiêm túc tổ chức diễn tập theo các tình 
huống giả định. Đồng thời, chỉ đạo Điện lực các huyện, 
thị, thành phố tổ chức rà soát lưới điện để kịp thời 
phát hiện, khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại trên 
lưới nhằm đáp ứng việc cung ứng điện năng, vừa tăng 
cường hệ thống điện trong thời điểm thiên tai; Chuẩn 
bị đầy đủ vât tư, thiết bị thay thế dự phòng để kịp thời 
xử lý sự cố, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản 
cho ngành Điện; Bố trí lực lượng ứng trực để cấp điện 
trở lại một cách an toàn cho người dân trong thời gian 
sớm nhất.

Đối với lưới điện hạ áp nông thôn, do nhu cầu sử 
dụng điện khu vực nông thôn ngày càng tăng cao, PC 
Quảng Ninh đã và đang tiếp tục tập trung thu xếp 
nguồn vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, 
nhằm đáp ứng được các yêu cầu tốt nhất của kỹ thuật 
vận hành, đảm bảo an toàn tối thiểu. Cùng với đó, 
Công ty cũng chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phải 
thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình thiên tai 
trên các phương tiện thông tin đại chúng, cũng như 
phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền, phổ biến về công tác an toàn điện trong nhân 
dân và kịp thời thông báo đến khách hàng chủ động 

NGỌC LAN

PC QUẢNG NINH:

Với hàng chục nghìn km đường dây và hệ thống các công trình điện được trải rộng khắp trong 
toàn tỉnh, nên việc đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục để phục vụ khách hàng luôn là thách 
thức đối với ngành Điện Quảng Ninh. Đặc biệt, khi bước vào mùa mưa bão, các hình thái thời 
tiết cực đoan xảy ra sẽ làm gia tăng nguy cơ sự cố cho hệ thống điện. Do vậy, để đảm bảo vận 
hành lưới điện an toàn, liên tục và ổn định, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) 
đã chủ động xây dựng các phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

ĐẢM BẢO VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN AN TOÀN 
TRONG MÙA MƯA BÃO

Công nhân Điện lực TP Hạ Long tuyên truyền an toàn điện 
trong nhân dân
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ứng phó, khắc phục hậu quả trong mùa mưa bão. PC 
Quảng Ninh cũng đôn đốc các đơn vị tăng cường kiểm 
tra, phát chặt cây trong hành lang an toàn lưới điện, 
kiên quyết không để tồn tại các trường hợp cây nằm 
trong khu vực có khả năng đổ vào đường dây gây sự cố.

Đặc biệt, để rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện, 
Công ty đã tổ chức diễn tập an toàn, xử lý nhanh sự cố 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Đồng thời, 
khuyến cáo người dân nên thận trọng và sử dụng điện 
an toàn trong mùa mưa bão như: Không tự ý leo lên 
mái nhà hay sửa chữa đường dây điện mà hãy gọi điện 
đến Tổng đài chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc 
19006769 để được tư vấn và hỗ trợ sửa chữa một cách 
an toàn, hiệu quả. Đến nay, PC Quảng Ninh đã hoàn 
thành toàn bộ các công việc liên quan đến kiểm định 
định kỳ đường dây và trạm biến áp; Xử lý dứt điểm các 
khiếm khuyết sau khi kiểm định tại các công trình điện, 
các mối nối dây, sứ cách điện; Thay thế các tuyến dây 
điện đã xuống cấp và sứ cách điện bị nứt vỡ... để sẵn 
sàng ứng phó trong mùa mưa bão sắp tới với tinh thần 
và trách nhiệm cao nhất.

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

Công nhân PC Quảng Ninh phát quang hành lang tuyến
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TUẤN ANH

Trong cuộc sống, dẫu biết mỗi công việc đều có nỗi vất vả riêng nhưng tôi vẫn luôn nể phục 
tinh thần làm việc của những người thợ điện và dành cho họ nhiều tình cảm trân quý, bởi trái 
ngược với công việc khác, khi nắng nóng bỏng rát hay sau các trận mưa bão, lũ quét, những 
người lính áo cam không quản ngại ngày đêm, miệt mài dựng lại cột điện, nối lại đường dây 
bị đứt với phương châm cấp điện trở lại sớm nhất cho khách hàng. Họ để lại sau lưng việc 
nhà, nỗi lo lắng của người thân để tập trung sức lực, trí tuệ thực hiện nhiệm vụ được giao 
trong sự thầm lặng. 

Vượt Qua Gian Khó
Thợ điện PC Hòa Bình

TỪ VIỆC “GỒNG MÌNH” KHẮC PHỤC SỰ CỐ…

Trung tuần tháng 9, đoàn nhà báo chúng tôi có dịp 
tới xã Mường Chiềng, một trong những địa bàn vùng 
sâu, vùng xa nhất của huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình 
để chiêm nghiệm cuộc sống chứa đựng sự vất vả, gian 
lao, nhưng vẫn lấp lánh niềm tự hào của những người 
thợ điện miền núi. Bữa đó, trời mưa tầm tã đã làm cho 
nhiều tuyến đường của huyện Đà Bắc bị vùi lấp bởi đất 
đá từ trên núi sạt xuống. Đường xấu nên để có thể vượt 
qua quãng đường gần 100 km từ trung tâm thành phố 
đến Đội quản lý đường dây và trạm biến áp Mường 
Chiềng (Tổ điện) - Đơn vị trực thuộc Điện lực Đà Bắc, 
Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình), chúng tôi chỉ 
còn cách cho xe bò chậm và liên tục bíp còi để phòng 
có chiếc xe nào đó của người dân xuất hiện sau những 
khúc cua tay áo.

Gắn bó hơn 20 năm với nghề thợ điện, anh Xa 
Hồng Công - Tổ trưởng Tổ điện Mường Chiềng chia sẻ: 
“Những ngày nắng, đường vào Mường Chiềng sẽ dễ đi 
hơn vì còn có thể di chuyển bằng xe máy. Gian khổ nhất 
là những lần anh em chúng tôi đi xử lý sự cố sau mưa 
bão, giao thông đi lại trắc trở. Có khi chúng tôi phải đi 
bộ hàng cây số, dầm mình dưới mưa để khắc phục từng 
cột trụ, đoạn dây bị đứt. Nhiều khi vừa khắc phục xong 
sự cố nơi này, anh em chưa kịp về nhà thay quần áo, 
người lấm lem bùn đất thì lại nghe có tin báo sự cố mới 
nên đành phải tiếp tục “hành quân”. Cái khổ ở khu vực 
này là nhiều điểm dân cư nằm tít trên núi cao, đường 
điện đi qua rừng thẳm, suối sâu… Thế nên, để gắn bó 
được với nghề thợ điện thì phải có sự đam mê, không 

quản ngại vất vả, bởi công việc gần như luôn trong tinh 
thần trực chiến, hễ có cuộc gọi hay tin nhắn thông báo 
sự cố thì dù là nửa đêm, gà gáy cũng phải lên đường”.

“Mùa mưa bão, khi gió to, lũ lớn đổ về thì cũng là 
lúc hệ thống điện trên địa bàn phải hứng chịu nhiều tác 
động. Nhiều cột điện, đường dây bị quật ngã. Mỗi khi 
gặp sự cố và dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh em của 
Tổ điện Mường Chiềng lại xách ba lô lên đường, có mặt 
sớm nhất tại hiện trường để khắc phục sự cố. Nhiều lúc, 
chúng tôi phải đánh đu trên các cột điện, bám sát từng 
đường dây, kiểm tra kỹ lưỡng từng trạm biến áp và cẩn 
thận với từng con ốc vít… để vừa đảm bảo an toàn cho 
mình, vừa nối lại dòng điện thông suốt một cách nhanh 
nhất”, anh Xa Hồng Công chia sẻ thêm.

Công nhân Tổ điện Mường Chiềng phát quang hành lang an 
toàn tuyến đường dây
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Ngoài những cung đường hiểm trở, thiên tai khắc 
nghiệt thì công tác thu tiền điện của Tổ điện Mường 
Chiềng cũng cực kỳ gian nan. Nguyên do là dân cư nơi 
đây thưa thớt, nhà này cách nhà kia có khi là cả một 
quả đồi. Mặt khác, do kinh tế còn nhiều khó khăn, 
người dân trong bản sử dụng rất ít điện và có những hộ 
dùng cả tháng mới hết gần chục số điện. Anh Lương 
Văn Minh - Công nhân Tổ điện Mường Chiềng kể: 
“Đôi lúc mấy anh em đi chốt số, mình còn có cảm giác 
công tơ bị kẹt, bởi số điện tại nhiều hộ dân không thấy 
nhúc nhích. Tuy nhiên, khi kiểm tra lại thì đó vẫn là con 
số thực, vì gia đình họ có duy nhất một chiếc đèn điện 
lắp ở giữa nhà và chỉ thắp sáng vào ban đêm”.

Do còn nhiều khó khăn nên một số hộ dân trên địa 
bàn vẫn chưa chủ động trong việc đến nộp tiền điện. 
Bởi vậy, nhiều khi công nhân điện lực buộc phải gõ cửa 
từng nhà, thậm chí chờ đợi cả ngày nhưng vẫn không gặp 
được chủ hộ vì bà con vào rừng phát rẫy trồng ngô, sắn. 
Có những lần, nhân viên điện lực phải quay đi, quay lại 
đến 2 - 3 lần mới thu được tiền điện. Chi phí và công sức 
đi lại lớn hơn cả số tiền điện thu được rất nhiều.

ĐẾN NHỮNG THÀNH QUẢ RẤT ĐỖI TỰ HÀO!

Khó khăn là vậy, nhưng những người công nhân 
của Tổ điện Mường Chiềng vẫn ngày đêm nỗ lực. Bởi, 
trong điều kiện công tác khó khăn nhất thì tình yêu và 
tinh thần trách nhiệm với nghề của người thợ điện vùng 
cao lại trỗi dậy. Người thợ điện Mường Chiềng cũng 
chính là hình ảnh hiện hữu của hơn 700 CBCNV-NLĐ 
PC Hòa Bình đang không ngừng nỗ lực, cùng nhau vượt 
qua mọi khó khăn nhằm đưa dòng điện với chất lượng 
tốt nhất tới khắp các làng bản xa xôi.

Đến nay, PC Hòa Bình đã hoàn thành việc đưa điện 
về 100% số xã trên địa bàn tỉnh và bán điện trực tiếp cho 

245.541/245.555 hộ, đạt tỷ lệ 99,99%. Nhiều huyện nghèo 
thuộc diện 30A được Công ty hoàn thành việc đưa điện 
về rất sớm đã giúp người dân có thể tiếp cận thông tin 
tuyên truyền, ứng dụng máy móc trong chế biến nông 
sản, qua đó góp phần giảm nghèo bền vững. Đặc biệt, 
giai đoạn 2016 - 2019, điện thương phẩm của toàn tỉnh 
có sự tăng trưởng mạnh mẽ, bình quân trên 10%/năm. 
Trong đó, lũy kế 08 tháng đầu năm 2020, tổng sản lượng 
điện thương phẩm đã đạt 665,7 triệu kWh, bằng 66,57 % 
kế hoạch năm; giá bán điện bình quân đạt 1.779,8 đồng/
kWh; tổng doanh thu tiền điện đạt gần 1.185 đồng, tăng 
7,1% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ông Nguyễn Phúc Thịnh - Giám đốc PC Hòa Bình 
nhấn mạnh: “Trong những năm qua, mặc dù còn gặp 
nhiều khó khăn trong công tác đầu tư, quản lý vận hành 
lưới điện, nhưng đội ngũ CBCNV-NLĐ trong toàn Công 
ty vẫn luôn nỗ lực hết mình và đạt được nhiều kết quả 
đáng trân trọng, qua đó đã góp phần thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững. Thời gian 
tới, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu xếp nguồn 
vốn để đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện, cũng như 
chất lượng điện năng tại các thôn bản vùng sâu, vùng xa. 
Đồng thời, Đơn vị cũng sẽ tập trung nâng cao chất lượng 
trong công tác dịch vụ để khách hàng hài lòng”.

Dẫu biết nhiệm vụ phía trước còn đó biết bao bộn 
bề, nhưng giữa núi non trùng điệp, trước những cung 
đường mòn len lỏi vào từng bản làng xa xôi vẫn luôn có 
dấu chân thầm lặng của người thợ điện Hòa Bình vững 
bước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao, vì dòng điện tỏa sáng. Chắc chắn 
rằng, bằng niềm tin và trách nhiệm, PC Hòa Bình sẽ 
tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế chủ lực, đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển KT - XH của địa phương 
cửa ngõ vùng cao Tây Bắc

Tổ điện Mường Chiềng kiểm tra trạm biến áp U QuanTổ điện Mường Chiềng kiểm tra trạm biến áp U Quan
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Xác định rằng muốn có nhân lực giỏi thì 
phải có chính sách đào tạo tốt, Công ty 
luôn tạo điều kiện để người lao động 
được trau dồi học tập nâng cao trình độ 

chuyên môn, nghiệp vụ, đồng thời trang bị đầy đủ các 
kiến thức, kỹ năng cần thiết cho đội ngũ cán bộ lãnh 
đạo quản lý, người lao động để phục vụ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh hiệu quả.

Hiện tại, Công ty có hơn 100 CBCNV, trong đó 
hầu hết đều có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp và 

công nhân kỹ thuật, tất cả được đào tạo tại các trường 
chuyên ngành điện hàng đầu ở nước ta. Đội ngũ này 
vẫn liên tục được đào tạo thông qua các khóa đào tạo 
ngắn hạn và đào tạo tại chỗ, nhằm nâng cao trình độ 
chuyên môn kỹ thuật, nắm bắt công nghệ mới phục vụ 
sản xuất...

Ở các bộ phận, phòng ban trong Công ty, CBCNV 
đều được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp đúng với 
năng lực và chuyên môn. Hàng năm, những cán bộ chủ 
chốt, đều được Công ty cho đi học tập, nâng cao kiến 

Những năm qua, bên cạnh việc chú trọng đầu tư trang thiết bị hiện đại, Công ty CP Sản 
xuất Biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam) luôn đặc biệt coi trọng nhân tố con người, 
trong đó vai trò cán bộ chủ chốt là hết sức quan trọng và cần thiết. Không chỉ vậy, để xây 
dựng được một đội ngũ CBCNV có năng lực chuyên môn và tâm huyết với công việc từ các 
phòng, ban tới các đội, xưởng cũng được HBT Việt Nam rất quan tâm.

NGUYỄN HOA

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC ĐỂ HBT VIỆT NAM 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Hàng năm, Công ty đều mời những chuyên gia có kinh nghiệm chuyên ngành về 
để trực tiếp hướng dẫn, truyền đạt cho CBCNV.

Là Quản đốc phân xưởng, thời gian qua, tôi đã được Công ty cử tham gia các lớp 
đào tạo cụ thể như: Lớp quản lý cấp trung và quản lý sản xuất học tại Trường 
Tổ chức giáo dục đào tạo PTI; lớp học về tổ chức cải tiến sản xuất do Bộ Công 
Thương chủ trì; khóa học Monozukuri doanh nghiệp do Toyota mở lớp…

Sau mỗi lần đi tập huấn về, tôi học được đến đâu thì sẽ truyền đạt lại cho mọi 
người áp dụng luôn để thực hiện các công đoạn về tiêu chuẩn hoặc cải tiến lề 
lối làm việc.

Chủ trương của Công ty là: “một việc 3 người biết”, tức là cùng một công việc 
nhưng 3 người đều có thể làm được. Điều này sẽ giúp công nhân linh hoạt, chủ 
động hơn trong công việc.

Hàng năm Công ty đều tổ chức lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho mọi người 
trong phân xưởng sản xuất. Thông qua những buổi tập huấn, tôi đã nắm bắt và 
nâng cao nhiều kĩ năng về công việc mình đang làm. Đây cũng là dịp để mọi 
người trong phân xưởng có thể học hỏi, bổ sung những kiến thức mình còn 
thiếu sót, từ đó sẽ rút kinh nghiệm để có thể làm tốt hơn phần việc mà mình 
đảm nhiệm.

Anh NGUYỄN CÔNG ĐÔNG
Quản đốc phân xưởng

Chị VŨ THỊ DUNG
Công nhân phân đoạn ghép tôn
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Làm việc tại HBT từ năm 2015 đến nay, tôi đã được ban lãnh đạo Công ty cử đi 
đào tạo một số khóa học. Cụ thể, năm 2018 tôi tham gia khóa học quản lý cấp 
trung và năm 2020 là lớp quản lý tinh gọn trong sản xuất.

Sau khi tham gia khóa học, về Công ty tôi đã triển khai phổ biến cho mọi người 
trong tổ sản xuất để thực hiện. Để áp dụng triệt để được tất cả những kiến 
thức mình được học vào thực tế thì còn phụ thuộc nhiều yếu tố, tuy nhiên về 
cơ bản mình đã cải thiện được kĩ năng, tay nghề và thông qua các khóa học 
mình đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức bổ ích giúp cho công việc của mình 
tại Công ty. 

thức thông qua các lớp đào tạo, tập huấn về công tác 
quản lý, kỹ thuật. Đối với công nhân làm việc tại các 
phân xưởng, Công ty đều mời các chuyên gia có kinh 
nghiệm trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn thực hành thao 
tác thực tế trong từng công đoạn sản xuất.

Để quản lý vận hành khối lượng nhà máy lớn với công 
nghệ hiện đại tiên tiến, đáp ứng yêu cầu phát triển của 
doanh nghiệp cũng như yêu cầu hội nhập của nền kinh tế 
thị trường, trong từng giai đoạn phát triển, ban lãnh đạo 
Công ty đã chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch, đổi 
mới công tác phát triển nguồn nhân lực, từ sắp xếp, kiện 
toàn đội ngũ cán bộ; tuyển dụng lao động; tăng cường 
kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác đào tạo; nâng cao 
hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý tại Công ty…

Đồng thời, Công ty cũng luôn quan tâm, chăm lo 
đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, bảo 
đảm việc làm, thu nhập ổn định theo đúng năng lực; có 
chính sách khuyến khích động viên kịp thời các cá nhân 
có những sáng kiến, cách làm hay.

Trong bối cảnh khoa học công nghệ phát triển 
mạnh, sự nhanh nhạy trong việc tuyển dụng và sắp 
xếp nguồn nhân lực sẽ giúp Công ty có lợi thế trên 
cuộc cạnh tranh về thị trường ngày càng nóng giữa các 
doanh nghiệp sản xuất máy biến áp tại Việt Nam.

Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt tạo nên giá 
trị bền vững, nhân lực tốt sẽ giúp doanh nghiệp phát 

triển mạnh hơn. Nhờ việc chú trọng đầu tư vào công 
tác nhân sự và đào tạo, HBT Việt Nam đã tạo được sự 
gắn kết trong nội bộ, đây sẽ là nguồn sức mạnh quan 
trọng để Công ty phát triển ngày càng vững mạnh, tiếp 
tục khẳng định thương hiệu của mình với các đối tác 
ngành Điện.

Dưới đây là cảm nghĩ của người lao động HBT:

Công việc của tôi làm về kiểm soát chất lượng đòi hỏi bắt buộc phải nắm bắt 
được kiến thức về các quy trình sản xuất, kiểm soát được các công đoạn làm ra 
sản phẩm. Do tính chất công việc phải thường xuyên cập nhật kiến thức mới, 
vì vậy hàng năm Công ty đều tổ chức cho những người làm ở bộ phận này 
trong đó có tôi được tham gia các lớp tập huấn đào tạo nâng cao tay nghề, 
sau mỗi khóa học chúng tôi đều được cấp chứng chỉ hoàn thành khóa đào tạo. 
Trong đó có khóa đào tạo về quản lý ISO quy trình sản xuất và quy trình thử 
nghiệm VILAS… 

Anh NGHIÊM VĂN CƯƠNG
Tổ trưởng tổ sản xuất

Chị NGUYỄN THỊ LÊ
Nhân viên phòng thử nghiệm

Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ là nền tảng vững chắc 
để HBT Việt Nam phát triển bền vững
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Nói đến phương Tây, người ta nghĩ ngay 
đến một Paris tráng lệ, một London 
thời thượng, hay một New York nổi 
tiếng với những cao ốc chọc trời. Ở 

nửa bên kia của trái đất cũng có một thủ đô đi vào 
tiềm thức nhưng bằng tình cảm nhẹ nhàng với những 
nét hấp dẫn đặc biệt mà không nơi nào có được. Đó 
chính là Hà Nội. 

Hà Nội là thành phố của miền yêu thương, nơi cảm 
xúc cứ lớn dần từ những điều bình dị của cuộc sống. 
Có lẽ đó là sự thân quen của những con phố nhỏ kề 
nhau, mùi hương hoa sữa man mác mỗi khi se lạnh 
hay chỉ đơn thuần là những buổi chiều tà nơi quán bia 
thân thuộc cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện 
thường nhật giản dị.

Theo năm tháng, hòa cùng sự chuyển mình và phát 
triển mạnh mẽ của thời đại, Hà Nội cũng khoác lên 
mình những diện mạo mới. Nhưng sự thay đổi dù có 

lớn cỡ nào cũng không thể cướp đi của nơi này những 
giá trị đậm “chất riêng”, trong đó có Bia Hà Nội.

Có một điều kỳ diệu là không biết từ bao giờ, 
chất men trong Bia Hà Nội đã dung hòa và gắn 
kết bao thế hệ, tầng lớp, trở thành một nét sinh 
hoạt văn hóa rất “Hà Nội”. Để mà mỗi khi nâng 
cốc bên những câu chuyện tâm tình thường nhật là 
mọi khoảng cách dường như được xóa bỏ. Riêng với 
những người dân Thủ đô, trong sâu thẳm trái tim, 
Bia Hà Nội từ lâu đã hiện hữu, quấn quýt và trở 
thành một nét văn hóa riêng, một niềm tự hào riêng 
của biết bao thế hệ.

Đáp lại ân tình của người bạn đã hàng trăm năm 
tuổi, vốn là những người trân quý và dành trọn đam 
mê với Hà Nội, ba nghệ sỹ nổi tiếng đại diện cho 3 thế 
hệ con người Thủ đô sẽ góp mặt trong chiến dịch “Tôi 
yêu Bia Hà Nội” để truyền tải những thông điệp về tình 
yêu, sự gắn bó sâu nặng với những giá trị của Hà Nội từ 

Chiến dịch “Tôi yêu Bia Hà Nội” sắp tới đây sẽ truyền tải những thông điệp về tình yêu, sự 
gắn bó sâu nặng với những giá trị của Hà Nội từ chất men truyền thống.

HƯƠNG VIỆT

Tôi yêu bia Hà Nội
Chung một đam mê
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chất men truyền thống. Đó vừa là hoài bão mãnh liệt, 
vừa là tình yêu thương vô bờ hun đúc sứ mệnh “Gìn 
giữ tinh hoa - Nâng tầm vị thế” bia Việt - Bia Hà Nội. 
Vậy, họ là ai?

Một người từng trải qua những năm tháng đất 
nước khó khăn, ký ức Hà Nội trong tâm khảm 
NSND Hoàng Dũng là hoài niệm nhuốm màu thời 
gian. Nét cổ kính và sự nhớ thương đến lạ lùng về 
một Hà Nội xưa cũ nhưng đầy ắp kỷ niệm thi thoảng 
lại ùa về: “Đó là những buổi chiều cùng anh em bạn 
bè trong đoàn kịch ngồi lại bên cốc bia hơi Hà Nội”. 
Ký ức về một thời tuổi trẻ bên những cốc “bia hơi 
3 hào” lúc đó thật giá trị và đáng quý. Nay càng tự 
hào hơn khi bia hơi Hà Nội đã trở thành “một nét 
văn hóa Hà Nội” và là một phần không thể thiếu 
đối với ông.

Còn với NSƯT Hồ Hoài Anh, một người đại diện 
cho thế hệ nhạc sĩ có cống hiến cho nền âm nhạc Việt 
Nam, luôn thể hiện tình yêu sâu đậm với Hà Nội qua 
từng thanh âm thì không gì có thể ví von được với Thủ 
đô dấu yêu này. Kết tinh từ những tình cảm thật tâm 
nơi anh, NSUT Hồ Hoài Anh đã viết nên ca khúc “Tôi 
yêu Hà Nội”, mà lời bát hát cũng như âm nhạc là cả 
một bầu trời cảm xúc của những người yêu Hà Nội, xa 
Hà Nội, nhớ về Hà Nội mà hương vị của Bia Hà Nội là 
một phần trong đó. Dù là bữa cơm gia đình hay những 
buổi sum họp bè bạn, Bia Hà Nội vẫn luôn chờ đợi, san 
sẻ và gắn kết.

Đại diện cho thế hệ trẻ với cách sống hiện đại, 
phóng khoáng nghệ sĩ trẻ Trọng Hiếu với sản phẩm 
Hanoi Beer Premium đã thể hiện được tinh thần của 
một Hà Nội năng động, mới mẻ và hội nhập. Trong 
lòng Hà Nội xưa cũ có một Hà Nội mới đã chuyển 
mình mạnh mẽ nhưng vẫn vẹn nguyên sức hút đặc 
trưng để mỗi người con của Thủ đô chẳng thể nào 
quên và khó, rất khó có thể rời xa. Cũng như Bia Hà 
Nội, cứ nhẹ nhàng, gần gũi mà khó quên.

Mỗi người mang đến một câu chuyện riêng nhưng 
đều chung một niềm đam mê “Tôi yêu Bia Hà Nội”. 
Ca khúc “Tôi yêu Hà Nội” với những ca từ mộc mạc 
mà lôi cuốn như thay lời bày tỏ của những người con 
luôn mang theo một phần của Hà Nội trong tâm hồn, 
dù có ở nơi đâu…
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Bảo dưỡng tổng thể lần 4 NMLD Dung Quất (TA4) đã đi qua được hơn nửa chặng đường. 
Tất cả công việc đang được Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) phối hợp với các 
nhà thầu thực hiện đúng tiến độ, chất lượng để sẵn sàng cho ngày khởi động lại nhà máy. 
Góp phần vào sự thành công của TA4 không thể không kể đến những con người “thầm lặng” 
ngày đêm chăm lo công tác hậu cần bảo dưỡng.

MINH SỸ

CÔNG TÁC HẬU CẦN CHO BẢO DƯỠNG NHÀ MÁY LỌC DẦU DUNG QUẤT:

CHU ĐÁO, TẬN TÂM VÀ TIẾT KIỆM

Chia sẻ với chúng tôi khi được hỏi việc hỗ 
trợ đưa các chuyên gia sang Việt Nam 
thực hiện bảo dưỡng trong hoàn cảnh 
Việt Nam đang hạn chế nhập cảnh, một 

số quốc gia không có chuyến bay đến Việt Nam, thủ 
tục cách ly y tế, hậu cần cho chuyên gia như thế nào? 
Ông Bùi Xuân Dương - Chánh Văn phòng BSR cho 
biết: Sau khi nhận thông tin của các chuyên gia, thời 
gian nhập cảnh từ Ban chuyên môn, ngay lập tức Văn 
phòng liên hệ tìm kiếm các chuyến bay để ghép chuyến 
nhằm tiết kiệm chi phí. Các chuyên gia ở các nước 
khác nhau, nhưng lại không có chuyến bay đến Việt 
Nam và cũng không phải các chuyên gia cùng sang một 
lúc mà chia làm nhiều đợt; công việc tưởng chừng rất 
đơn giản, chỉ cần lên mạng tìm, hoặc liên hệ với đại lý 
vé máy bay là xong, nhưng không phải dễ trong hoàn 
cảnh này.

Song song với việc tìm ghép chuyến bay, Văn 
phòng tham mưu văn bản gửi Tập đoàn Dầu khí Việt 
Nam và các bộ, ngành liên quan để hỗ trợ thực hiện 
các thủ tục nhập cảnh. Sau khi được chấp thuận cho 
phép nhập cảnh vào Việt Nam, chúng tôi phải tìm nơi 
cách ly y tế theo đúng quy định phòng chống dịch. 
Đây là công việc rất khó khăn và trở ngại vì không phải 
tỉnh nào, nơi nào, khách sạn nào cũng được phép bố 
trí cách ly. 

Cái khó hơn nữa là phải thống nhất và khớp được 
lịch trình bay, thời gian nhập cảnh, cách ly cho các 
chuyên gia. Tránh trường hợp, khi có lịch bay nhưng 
thủ tục nhập cảnh chưa xong, chưa có nơi cách ly và 
theo quy định về thủ tục nhập cảnh, bắt buộc phải có 
lịch trình bay mới được cấp phép, ông Bùi Xuân Dương 
chia sẻ thêm.

Để cách ly cho chuyên gia đợt đầu tiên tại tỉnh 
Quảng Ngãi, chúng tôi phải xây dựng phương án, trình 
bày với các cơ quan chức năng của tỉnh để họ thông 
qua và chấp thuận cho phép cách ly. Sau khi được 
phép, chúng tôi phải đàm phán với khách sạn, vừa đảm 
bảo hậu cần cho các chuyên gia, vừa tiết kiệm chi phí 
cho Công ty thì còn là vấn đề nan giải. Tất cả nằm ở 
chỗ khéo léo đàm phán cùng chung một mục đích chia 
sẻ khó khăn, cùng nhau phát triển. Nhờ sự hỗ trợ tích 
cực của Tập đoàn, các bộ, ban ngành và tỉnh Quảng 
Ngãi, Công ty đã đưa được 249 chuyên gia người nước 
ngoài từ 16 quốc gia khác nhau sang Việt Nam để thực 
hiện công tác bảo dưỡng đảm bảo an toàn, không có 
chuyên gia nào bị nhiễm SARS-CoV-2. 

Ngoài việc đảm bảo các điều kiện làm việc cho các 
chuyên gia, việc cung cấp hậu cần trên đại công trường 
bảo dưỡng cũng không kém phần gian nan. Trong lần 
bảo dưỡng này, có 7 gói thầu chính với gần 4.500 nhân 

Lực lượng Cựu chiến binh phối hợp kiểm tra an ninh
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sự tham gia trong 51 ngày đêm. Với phương châm: “Hỗ 
trợ nhà thầu hoàn thành công việc, giúp cho nhà thầu 
là giúp cho chính mình”. Hàng ngày, Công ty phối hợp 
với Đoàn Thanh niên, Hội CCB cấp phát hơn 2.500 ly 
nước chanh đến tay người lao động và 270 thùng nước 
Thạch Bích và đá lạnh cho 41 điểm trên công trường, 
nhằm phục vụ nhu cầu cho người lao động, giúp họ hạ 
nhiệt với cái nắng của miền Trung. Văn phòng Công ty 
cũng lên kế hoạch bố trí phương tiện đưa đón người lao 
động BSR đi làm việc. Ông Lê Xuân Anh - Tổ trưởng 
Tổ xe thuộc Văn phòng cho biết: Tổ xe BSR đã bố trí 
phương tiện đảm bảo đưa đón nhân sự tham gia TA4, 
với những lái xe có kỹ năng tốt, hiểu biết rõ các quy 
định về an toàn để đáp ứng tần suất đưa đón liên tục 
và an toàn; đồng thời bố trí người trực phục vụ xử lý 
công việc đột xuất, ngoài giờ. Phục vụ TA4 trong thời 
điểm có dịch Covid-19 phải tiến hành giãn cách cũng 
gặp không ít khó khăn, nhưng với tất cả anh em lái xe 
xác định tinh thần quyết tâm phục vụ, tất cả vì một 
mục tiêu là hoàn thành TA4.

Công đoàn cơ sở đã cử các nhân sự thăm hỏi động 
viên người lao động, phát những suất sinh tố đến tận 
tay người lao động. Từ công tác kiểm tra đảm bảo an 
toàn vệ sinh thực phẩm, kiểm tra các dụng cụ làm và 
công tác đóng gói từng ly sinh tố được các chị em phụ 
nữ tham gia nhiệt tình. Lãnh đạo Công ty cũng đã vào 
công trường để phát thức ăn nhẹ, giúp anh em bổ sung 
năng lượng và động viên tinh thần làm việc của những 
người ở tuyến đầu bảo dưỡng, giúp cho cái nắng nóng 
trên công trường dịu bớt.

Đoàn Thanh niên BSR cũng tích cực tham gia các 
hoạt động hỗ trợ bảo dưỡng như: Hỗ trợ giám sát an 

ninh, an toàn, hướng dẫn, phân luồng nhà thầu công 
trường nhằm tuân thủ các quy định phòng chống dịch 
Covid-19; hỗ trợ bảo lãnh nhà thầu vào nhà máy; phối 
hợp với các lực lượng tuần tra trên công trường, tại các 
lán trại nghỉ tạm nhằm đảm bảo tuân thủ an ninh, an 
toàn; thực hiện công tác 5S trên công trường; phối hợp 
với Bộ phận Truyền thông thực hiện nhật ký TA4 nhằm 
cập nhật thông tin hàng ngày về tiến độ TA4 và hỗ trợ 
phát suất ăn nhẹ.

Hội Cựu chiến binh BSR đã lập tổ xung kích gồm 
9 chiến sỹ trực tiếp hỗ trợ công tác đảm bảo an ninh, 
an toàn. Hàng ngày các chiến sỹ luôn có mặt tại vị trí 
kiểm soát lúc 5h30’ sáng để hỗ trợ lực lượng bảo vệ và 
an ninh kiểm soát việc tuân thủ của nhân sự nhà thầu 
cũng như hỗ trợ bảo lãnh nhân sự vào làm việc. Vào giờ 
nghỉ trưa, tổ xung kích kết hợp với lực lượng bảo vệ và 
an ninh thực hiện việc kiểm an ninh, trật tự trên công 
trường. Khi kết thúc công việc, tổ xung kích lại tiếp tục 
hỗ trợ việc kiểm soát nhân sự nhà thầu ra về. Hội CCB 
cũng phối hợp tổ chức tuyên truyền về TA4 cho người 
dân sống xung quanh Nhà máy nhằm đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho NMLD Dung Quất. 

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 
của các tổ chức đoàn thể, các Ban chuyên môn, BSR 
đã huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, tạo 
thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện thành công 
chiến dịch TA4. Đến nay, có thể nói công việc bảo 
dưỡng đang được thực hiện bài bản, chuyên nghiệp và 
an toàn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng BSR tin 
tưởng chiến dịch TA4 sẽ thành công và đạt được các 
mục tiêu tuyệt đối an toàn, chất lượng, vượt tiến độ 
và tiết kiệm chi phí

Lãnh đạo Công ty tham gia phát sinh tố cho người lao động 
trên công trường

Cấp phát suất ăn nhẹ cho người lao động
nhân Ngày Quốc khánh 2/9
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Là đơn vị tiên phong trong việc ứng dụng thành công mô hình nuôi trồng đông trùng hạ thảo 
tự nhiên trong phòng kín tại TP.HCM, Công ty TNHH Hoàng Linh Biotech đã trở thành 
người bạn đáng tin cậy, chăm sóc sức khoẻ gia đình Việt.

PHƯƠNG MINH

HOÀNG LINH BIOTECH:
ĐƯA ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO VIỆT 

VƯƠN TẦM THẾ GIỚI

Năm 2019, sản phẩm của Hoàng Linh 
Biotech được xét chọn là sản phẩm tiêu 
biểu của TP.HCM. Khẳng định được 
chất lượng và uy tín thương hiệu tại 

thị trường nội địa, Biotech cũng đang nhận được sự tin 
tưởng ngày càng lớn hơn của các đối tác nước ngoài. Mới 
đây, Hoàng Linh Biotech đã ký kết hợp tác chuyển giao 
công nghệ với đối tác tại thị trường Australia, nhằm triển 
khai hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm ngay tại 
thị trường nước này. 

Là doanh nghiệp mới thành lập từ 01/6/2017, lại 
hoạt động trong một lĩnh vực nhiều thách thức liên 
quan đến sức khoẻ, song Hoàng Linh Biotech đang 
ngày càng chinh phục thành công thị trường trong và 
ngoài nước với những sản phẩm như: Trà túi lọc đông 
trùng hạ thảo; nấm đông trùng hạ thảo tươi và khô; 
cốm gừng Tây Trà đông trùng hạ thảo và các loại bún 
gạo, bánh lương khô thực dưỡng… 

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch Hội đồng Quản 
trị (HĐQT) Hoàng Linh Biotech, nói về những khó 
khăn trong buổi đầu khởi nghiệp: “Tôi phải đi mua 
công nghệ, số tiền bỏ ra tầm 10 tỉ đồng. Đây là công 
nghệ nuôi trồng đông trùng hạ thảo hoàn toàn trong 
phòng thí nghiệm. Có nghĩa là tạo ra một môi trường 
như tự nhiên từ độ ẩm, ánh sáng, độ lạnh cho đến 
giá thể nuôi trồng. Thất bại nhiều lắm, buổi đầu nuôi 
10.000 hũ thì chết hết 9.000 hũ. Có những buổi sáng lên 
phòng thí nghiệm thấy cây đổ gục mà không hiểu vì 
sao. Vừa làm vừa phải điều chỉnh dần từ thực tế diễn 
ra, tự mày mò nghiên cứu để cho mọi thứ chạy ổn định 
thì đông trùng hạ thảo mới sinh trưởng tốt. Đặc biệt, để 
hoàn thiện được công nghệ nuôi trồng và có sản phẩm, 
tôi đã “làm bay” mất toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu”. 

Nhưng những thách thức buổi đầu đã không làm 
khó được nữ doanh nhân này. Sự kiên trì của đội ngũ 
Hoàng Linh Biotech cuối cùng cũng cho quả ngọt. 
Sản phẩm của Công ty đang được khá nhiều doanh 
doanh nghiệp nước ngoài tìm mua, chưa kể Hoàng 
Linh Biotech còn đóng vai trò là OEM (nhà sản xuất 
theo đơn đặt hàng) cho khá nhiều sản phẩm của đối 
tác nước ngoài. 

Điểm độc đáo trong các sản phẩm của Công ty là 
tính hữu dụng và gần gũi. Hoàng Linh Biotech mạnh 
dạn đưa Đông trùng hạ thảo vào những món ăn thường 
ngày và bán ra với một mức giá rất phải chăng, giúp 
người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận. Các sản phẩm độc 
đáo có thể kể đến như: Trà, cà phê đông trùng hạ thảo 
hay lương khô, gạo lứt, nấm được tạo ra từ đông trùng 

Bà Phạm Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT Công ty Hoàng Linh 
Biotech, nằm trong top 50 nữ lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam 
tiêu biểu năm 2019. 
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hạ thảo… Gần đây, Hoàng Linh Biotech đã hỗ trợ cho 
đồng bào huyện miền núi Tây Trà, tỉnh Quảng Ngãi 
thông qua việc nghiên cứu, sản xuất sản phẩm cốm 
gừng sử dụng nguồn nguyên liệu đặc sản gừng gió.

Vào tháng 04/2018, Sở Khoa học & Công nghệ 
TP.HCM đã trao chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học 
và Công nghệ cho Hoàng Linh Biotech. Hiện tại, khu 
nuôi trồng của Hoàng Linh Biotech đã đạt tiêu chuẩn 
với máy móc, thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu cầu phục 
vụ nghiên cứu ra những sản phẩm tốt, phù hợp với 
xu hướng thị trường và như cầu của người tiêu dùng. 
Trong thời gian tới, Hoàng Linh Biotech sẽ hình thành 
và đưa vào hoạt động một khu trải nghiệm, nhằm trưng 
bày, trình diễn tất cả những công nghệ mà Công ty 
đang sở hữu để phục vụ du khách trong và ngoài nước. 

Khi dịch COVID-19 xảy ra, rất nhiều doanh nghiệp 
chịu ảnh hưởng, tác động, nhưng Hoàng Linh Biotech 
lại trở thành một trong những trường hợp ngoại lệ. 
Trong bối cảnh dịch bệnh, Biotech đã cho ra các sản 
phẩm đặc thù, mang về số lượng hàng lớn. Bà Phạm 
Thị Hồng Vân, Chủ tịch HĐQT cho biết, có lúc Công 
ty bị cháy hàng, nhiều sản phẩm sản xuất không kịp 
bán, ví dụ như sản phẩm “Cốm gừng Tây Trà đông 
trùng hạ thảo” có tác dụng giữ ấm cơ thể, nâng cao 
sức đề kháng nên thu hút khách hàng trong thời điểm 
dịch bệnh. 

Trong thời điểm COVID-19 diễn ra căng thẳng, 
Hoàng Linh Biotech cũng thực hiện rất tốt trách nhiệm 
xã hội của mình bằng những ủng hộ thiết thực tới các 
bệnh viện, vùng dịch. Công ty đã trao tặng Bệnh viện 
nhiệt đới sản phẩm trị giá 212 triệu đồng; tặng Quân 
khu 7 sản phẩm trị giá 320 triệu đồng; tặng UBND 
thành phố Đà Nẵng sản phẩm trị giá 311 triệu đồng; 
tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi sản 
phẩm trị giá 200 triệu đồng…  

Trong thời gian tới, Hoàng Linh Biotech sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá những thành tựu khoa học 
công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam 
đến với thế giới. Đồng thời, Công ty cũng tập trung 
nghiên cứu tạo thêm nhiều sản phẩm về đông trùng 
hạ thảo phù hợp với nhu cầu thiết yếu của người tiêu 
dùng hiện nay. 

Không ngẫu nhiên khi sologan của Hoàng Linh 
Biotech là: “Yêu thương sức khỏe Việt”. Mục tiêu mà 
Công ty theo đuổi chính là trở thành một doanh nghiệp 
chăm sóc sức khoẻ cho người Việt, đồng thời mang 
những giá trị Việt vươn ra tầm thế giới

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến thăm 
Công ty Hoàng Linh Biotech

Sản phẩm nấm đông trùng hạ thảo tươi của Hoàng Linh 
Biotech.

Sản phẩm của Hoàng Linh Biotech luôn hướng tới mục tiêu 
chăm sóc sức khỏe cho người tiêu dùng



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG30 31

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Hiện nay, việc sử dụng gạch không nung (GKN) trong lĩnh vực xây dựng ngày một gia 
tăng. Điều này không chỉ góp phần tiết kiệm nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tiết 
kiệm chi phí đầu tư… mà còn mở lối cho việc phát triển GKN, mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho các dự án xây dựng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Công ty CP Đầu tư và Xây 
dựng số 18.3 (Licogi 18.3) đã cung cấp, phục vụ thị trường nhiều sản phẩm GKN chất lượng 
cao, với nhiều lợi thế về môi trường, giá thành, chất lượng công trình…

HÀ ĐĂNG

GẠCH KHÔNG NUNG LICOGI 18.3

SẢN PHẨM CÓ NHIỀU LỢI THẾ VỀ MÔI TRƯỜNG, 
GIÁ THÀNH, CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH…

Từ 1980 tới nay, trải qua 40 năm xây dựng 
và phát triển, với lĩnh vực hoạt động chủ 
đạo là xây dựng công trình dân dụng, 
công nghiệp; xây dựng các công trình 

điện năng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật,… Licogi 18.3 
đã cho ra đời và phục vụ đời sống kinh tế, xã hội nhiều 
công trình, dự án lớn nhỏ đa dạng. Bên cạnh đó, Công 
ty còn sản xuất, phục vụ thị trường một số sản phẩm 
ngành Vật liệu xây dựng, Điện nước, Cơ khí,… Trong 
đó, gạch bê tông hay gạch không nung (GKN) Licogi 
18.3 là một trong nhiều sản phẩm xây dựng với chất 
lượng vượt trội, dịch vụ chu đáo và giá thành rất cạnh 
tranh. Với nhiều ưu điểm, ưu thế trong sản xuất và dịch 

vụ, đến nay, gạch bê tông Licogi 18.3 tự hào có thể đáp 
ứng mọi nhu cầu xây dựng khắp mọi miền đất nước.

Ngay từ thời kỳ đầu mới phục vụ thị trường, GKN 
Licogi 18.3 đã luôn nỗ lực chinh phục bằng chính chất 
lượng, dịch vụ chu đáo và khát vọng đóng góp vào công 
cuộc ứng dụng công nghệ xanh vì người tiêu dùng. Cho 
đến nay, bằng cái tâm và khát vọng cống hiến nghiêm 
túc, thương hiệu GKN Licogi 18.3 đã chinh phục được 
rất nhiều đối tác, khách hàng khó tính. Đặc biệt là 
chiếm được tình cảm và lòng tin của người dân, nhà 
thầu, các đơn vị tư vấn giám sát, thi công và các chủ 
đầu tư lớn trong và ngoài nước như Pacific Yuei Việt 
Nam; MingSin Việt Nam; Công ty TNHH in điện tử 

Một góc sản xuất gạch không nung Licogi 18.3
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Minh Đức; TOTO Việt Nam; Công ty KuWaNa (Nhật 
Bản); Công ty TNHH Vật liệu nam châm Shin-Etsu 
Việt Nam (doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản); Công 
ty TNHH TKR manufacturing Việt Nam,Vinaconex,... 

Có thể nói, trong xu thế sản xuất sạch, phát triển 
bền vững, GKN Licogi 18.3 đã và đang góp phần làm 
thay đổi nhận thức của cộng đồng xã hội về vật liệu xây 
dựng không nung. Trong đó, đáng chú ý là sản phẩm 
của Công ty còn giúp thúc đẩy phát triển thị trường 
sản xuất và sử dụng vật liệu xây dựng không nung, góp 
phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững cũng như biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay. 
Điều đó cũng cho thấy, việc tăng tỷ lệ sử dụng GKN 
trong ngành Vật liệu xây dựng so với gạch đất sét nung 
(gạch đỏ) là xu thế tất yếu của các nước trên thế giới.

Đại diện Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18.3 
cho biết: “Các loại vật liệu xây dựng không nung, trong 
đó có GKN Licogi 18.3 được sản xuất với công nghệ 
khác biệt dựa trên sự rung ép cường độ cao để kết nối 
các loại nguyên liệu như xi măng, mạt đá, tro bay… 
thành một khối vật liệu cứng chắc và bền chặt. Nhờ 
công nghệ này, dây chuyền sản xuất GKN không phát 
thải các loại khí độc hại ra môi trường, không tiêu hao 
tài nguyên đất, không gây ô nhiễm như các lò gạch đất 
nung truyền thống”. 

Để có được sản phẩm đảm bảo chất lượng như vậy, 
Licogi 18.3 đã đã đầu tư các dây chuyền công nghệ tiên 
tiến, tự động hóa hoàn toàn, làm chủ được công nghệ, 
kiểm soát chất lượng sản phẩm. Trong quá trình sản 
xuất, sản phẩm luôn được kiểm định chặt chẽ, đặc biệt 
là sản xuất đúng quy trình, kiểm soát và xuất xưởng sản 

phẩm đúng tuổi, để sản phẩm đạt chất lượng cao theo 
tiêu chuẩn Nhà nước quy định.

Theo Vụ Vật liệu xây dựng - Bộ Xây dựng, từ trước 
tới nay, trong xây dựng, gạch đỏ (gạch nung) vẫn được 
sử dụng rộng rãi. Để sản xuất loại gạch này phải dùng 
tới nhiều loại vật liệu, khoáng sản không tái tạo, nhiên 
liệu hóa thạch; sản phẩm được nung bằng lò thủ công 
hoặc lò tuy-nen, thải khí CO2 nên gây hiệu ứng nhà 
kính; người lao động phải làm việc trong môi trường 
độc hại. Đặc biệt, nguồn nguyên liệu dùng cho việc sản 
xuất gạch đỏ đang cạn kiệt do lượng phù sa bồi đắp ở 
các bãi ven sông không còn nhiều, dẫn đến sự thiếu hụt 
về nguồn nguyên liệu dùng cho sản xuất.

Như vậy, so với gạch đỏ, GKN nói chung và GKN 
Licogi 18.3 nói riêng không những góp phần tiết kiệm 
tài nguyên đất sét, diện tích canh tác nông nghiệp,… mà 
còn tiết kiệm nhiên liệu, năng lượng, giảm khí thải, giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường, tiết kiệm chi phí. Đặc biệt, 
trong sản xuất, người lao động không phải tiếp xúc trực 
tiếp với nhiệt độ cao,… Điều này không chỉ mở lối cho 
việc phát triển GKN trong ngành Xây dựng, thân thiện 
với môi trường mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho các chủ đầu tư dân dụng, công nghiệp...

Nhìn chung, với mỗi dự án và công trình, Licogi 
18.3 không chỉ đơn thuần cung cấp sản phẩm, mà với 
trách nhiệm của mình, Công ty còn tham gia tư vấn 
để các chủ đầu tư, nhà thầu và người dân hiểu được 
đâu là sản phẩm chất lượng cao, từ đó, góp phần xây 
dựng nên những công trình bền vững, thân thiện với 
môi trường. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi của GKN 
Licogi 18.3

Gạch không nung của Licogi 18.3



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG32

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Trong những năm qua, nhờ những dưỡng chất có giá trị dinh dưỡng vô giá, mang lại hiệu 
quả kinh tế cao, mà cây Sachi (giống cây châu Mỹ) đã và đang được canh tác, phát triển tốt 
ở Việt Nam. Nhiều nhà nông, chủ đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ đã trồng 
Sachi để chế biến ra nhiều sản phẩm hữu ích cho sức khỏe con người, góp phần xây dựng sức 
sống tươi mới cho nền kinh tế. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Du lịch và Xuất nhập khẩu 
Kim Thông (HTX Kim Thông) là một trong những đơn vị như thế.

HƯNG HÀ

NGUỒN DƯỠNG CHẤT CHO CUỘC SỐNG KHỎE MẠNH
SẢN PHẨM SACHI KIM THÔNG

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 
4/2019 đến nay, HTX Kim Thông đã góp 
phần đẩy mạnh hoạt động thương mại,  xuất 
nhập khẩu của Thủ đô và trở thành một 

trong những Đơn vị có thế mạnh chuyên trồng, sản xuất và 
phân phối các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, đặc biệt là các 
sản phẩm từ cây Sacha Inchi hay thường gọi là cây Sachi. 
Từ đó, góp phần mang lại nguồn dưỡng chất giàu giá trị cho 
cuộc sống khỏe mạnh, đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu, 
phong phú, đa dạng của đông đảo người tiêu dùng.

Theo các nhà nghiên cứu, khoa học về nông nghiệp, 
hiếm có một loại cây nào có nhiều đặc điểm độc đáo 
như Sachi. Đây là loại cây lâu năm phù hợp với thổ 
nhưỡng của nhiều vùng miền, phù hợp với điều kiện 
thời tiết khắc nghiệt như: rất nóng hay rất lạnh của 
Việt Nam… Cũng bởi lẽ ấy mà người thuyền trưởng của 
HTX Kim Thông đã quyết định khởi nghiệp với Sachi.

Chị Đỗ Thị Kim Thông - Chủ tịch HTX Kim Thông 
cho biết: “Nhận thấy lợi ích thiết thực của Sachi, từ 
việc chăm sóc, cải thiện sức khỏe đến việc phát triển 
kinh tế, chúng tôi đã quyết định nghiên cứu, đầu tư và 
thực hiện các ý tưởng, dự án kinh doanh mang lại giá 
trị hữu ích lớn từ giống cây này…”.

Về giá trị dinh dưỡng, các nhà khoa học chuyên môn 
đã khẳng định, Sachi mang lại nguồn dưỡng chất tuyệt 
vời cho con người sau khi thu hoạch và chế biến các 
thành phần của nó như quả, hoa, lá,… để lấy dầu, hạt, 
làm trà thảo dược, mỹ phẩm, món ăn,… Trong đó, người 
ta từng ví hạt Sachi là “vua của các loại hạt”, “siêu thực 
phẩm mới”… Bởi tỷ lệ các chất dinh dưỡng và các axit 
béo không bão hòa của nó đối với con người rất cao, đạt 
đến 96%. Omega 3 có trong Sachi là 48-54% giúp phát 
triển và nâng cao trí tuệ, giảm cholesterol, điều hòa huyết 
áp, cân bằng các tế bào thần kinh, giảm các nguy cơ đột 
tử do bệnh tim mạch gây nên. Omega 6 chiếm 35-37% 
đóng vai trò trong việc ngăn ngừa các bệnh tim mạch, 
các bệnh viêm khớp, điều hòa huyết áp, nâng cao trí lực, 
giảm thoái hóa não, tăng cường thị lực. Omega-9 (6-10%) 

có tác dụng chống rối loạn tim mạch và cao huyết áp... 
Về dầu Sachi, nó có hàm lượng omega cao nhất so với 
các loại dầu ăn khác, đặc biệt là omega 3 cao gấp 17 lần 
dầu cá và gấp gần 50 lần dầu oliu. Do đó, Sachi được 
phong tặng là “Dầu ăn tốt nhất trên thế giới” tại Paris 
(Pháp) năm 2007, được các thị trường khó tính nhất như 
Mỹ, châu Âu, Nhật Bản săn lùng. Ngoài omega, Sachi 
còn chứa các chất chống oxy hóa như Vitamin A và Vi-
tamin E, một số loại axit amin thiết yếu và protein. Đây là 
các thành phần có vai trò quan trọng trong tái tạo và cải 
thiện da và tóc, phát triển thể chất và trí tuệ…

Với giá trị tuyệt vời đó, HTX Kim Thông đã phát 
triển Sachi ở nhiều nơi như Phú Xuyên (Hà Nội), Sơn 
La, Lạng Sơn, Đà Lạt,… và cung cấp cho thị trường rộng 
khắp nhiều sản phẩm Sachi chất lượng cao như: Dầu 
Sachi nguyên chất; Hạt Sacha Inchi sấy giòn nguyên vỏ; 
Sacha Inchi nhân trắng sấy giòn;…

Với sự đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, hiện HTX 
Kim Thông đang phát huy thế mạnh của đội ngũ cán bộ, 
nhân viên có nhiều năm kinh nghiệm cọ xát với thực tế, 
sáng tạo, năng động cùng chung tay, nỗ lực sản xuất và 
phục vụ tận tình, chu đáo những sản phẩm giá trị cao, 
với phương châm mỗi mặt hàng của HTX là sản phẩm 
của THƯƠNG HIỆU - CHỮ TÍN & CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm hạt và dầu ăn Sachi của HTX Kim Thông được 
người tiêu dùng ưa thích



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 33

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Những năm qua, Quảng Bình đang từng bước đa dạng hóa nguồn cung năng lượng tái tạo, 
trong đó có nguồn điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối... nhờ những tiềm năng, lợi thế sẵn 
có. Đây được coi là một trong những lĩnh vực trọng tâm được tỉnh chú trọng thu hút đầu tư 
và hướng đến phát triển bền vững.

QUẢNG BÌNH

NHUẬN TRÍ

KỲ VỌNG TRỞ THÀNH “THỦ PHỦ” 
VỀ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO

Là địa phương được đánh giá có nhiều tiềm 
năng để phát triển điện năng lượng mặt trời 
(NLMT) và điện gió. Trong đó, tổng lượng 
bức xạ mặt trời trên địa bàn tỉnh dao động 

khoảng 1.256,04 - 1.418,86 kWh/m2/năm. Số giờ nắng ở 
vùng đồng bằng ven biển từ 1.650 - 1.820 giờ, cường độ 
bức xạ trung bình khoảng 4,03 - 4,545 kWh/m2/ngày. 
Đó là những điều kiện hết sức thuận lợi để tỉnh phát 
triển các dự án điện NLMT quy mô lớn. 

Đến nay, Quảng Bình đã hoàn thành Quy hoạch phát 
triển các dự án điện NLMT với tổng công suất khoảng 
491,5 MW trên địa bàn các xã: Ngư Thủy Bắc, Hưng 
Thủy (huyện Lệ Thủy) và xã Lý Trạch (huyện Bố Trạch). 
Những khu vực này có địa hình khá bằng phẳng, chủ yếu 
là rừng trồng cây phi lao. Do đó, công tác giải phóng mặt 
bằng, điều kiện giao thông, đấu nối vào lưới điện quốc gia 
được đánh giá rất thuận lợi. Đồng thời, tỉnh đã phối hợp 
với Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 triển khai lập quy 
hoạch phát triển điện gió với tổng công suất 800 - 1.000 
MW trên địa bàn một số xã của các huyện Quảng Ninh, 
Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa…

Một trong những dự án đầu tiên trong phát triển 
điện NLMT tại Quảng Bình phải kể tới đó là Dự án Nhà 
máy điện mặt trời Dohwa Lệ Thủy được UBND tỉnh 
chấp thuận chủ trương đầu tư ngày 14/7/2019 với tổng 
công suất 49,5 MWp. Theo đó, Công trình có tổng mức 
đầu tư hơn 1.430 tỷ đồng và xây dựng trên diện tích 
58,82 ha, tại địa bàn xã Hưng Thủy và Ngư Thủy Bắc 
(huyện Lệ Thủy). Dự án được xây dựng với mục tiêu 
sử dụng nguồn NLMT để sản xuất ra điện, không phát 
thải khí nhà kính, không gây ô nhiễm môi trường và tiết 
kiệm việc sử dụng nguyên liệu hóa thạch. Khi đưa vào 
vận hành, dự án sẽ bổ sung khoảng 65,812 triệu kWh/
năm cho hệ thống điện quốc gia, qua đó góp phần phát 

triển năng lượng sạch từ NLMT và thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đối với điện gió, dự kiến Dự án Cụm trang trại 
điện gió B&T sẽ được khởi công trước ngày 10/10/2020 
với tổng công suất lắp đặt 252 MW, tại địa bàn xã Gia 
Ninh, xã Hải Ninh (huyện Quảng Ninh) và xã Ngư 
Thủy Bắc (huyện Lệ Thủy) với tổng mức đầu tư 8.904 
tỷ đồng. Hiện nay, Quảng Bình cũng đang trình Bộ 
Công Thương thẩm định 05 dự án điện gió và 03 dự án 
điện mặt trời. Đồng thời, kiến nghị 09 dự án điện gió và 
08 dự án điện mặt trời đưa vào Quy hoạch điện VIII.

Ông Phan Văn Thường - Giám đốc Sở Công 
Thương tỉnh Quảng Bình cho biết: Tỉnh sẽ tạo điều 
kiện cho các nhà đầu tư thực hiện khảo sát, lắp đặt cột 
đo gió, nghiên cứu phát triển các dự án năng lượng tái 
tạo nhằm sớm hoàn chỉnh hồ sơ bổ sung quy hoạch để 
tiếp tục triển khai thực hiện trong những năm tới. Sở 
Công Thương sẽ theo dõi quá trình triển khai thực hiện 
và kịp thời tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 
cho các dự án để thực hiện đầu tư theo đúng quy hoạch 
và các quy định về đầu tư xây dựng

Dự án Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp Dohwa Lệ Thủy đang 
được tích cực triển khai xây dựng

Chuyên đề Tiết kiệm năng lượng có sự phối hợp của Vụ TKNL và Phát triển bền vững
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Mới đây, Bộ Công Thương đã 
ban hành Bộ tài liệu hướng dẫn lập 
Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) 
cho các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương giai đoạn 2020-2025 (gọi 
tắt là Kế hoạch TKNL cấp tỉnh). 

Bộ tài liệu hướng dẫn này gồm: 
Mẫu xây dựng kế hoạch; Hướng dẫn 
xây dựng và Công cụ Excel, được soạn 

thảo với sự hỗ trợ của Chương trình 
Hợp tác đối tác Năng lượng Việt Nam 
- Đan Mạch. Đây là tài liệu hướng dẫn 
giúp cho toàn bộ 63 tỉnh thành của 
VN thống kê việc sử dụng năng lượng 
và xây dựng kế hoạch hành động của 
địa phương nhằm triển khai các hoạt 
động về SDNLTK&HQ.

Được biết, đây là một trong 
các sản phẩm chính của Chương 

trình Hợp tác đối tác Năng lượng 
Việt Nam - Đan Mạch, cung cấp 
nền tảng quan trọng cho các 
hoạt động SDNLTK&HQ tại 
Việt Nam hướng tới mục tiêu 
đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 
5-7% tổng tiêu thụ năng lượng 
toàn quốc trong giai đoạn từ 
năm 2019 - 2025

ĐỨC MINH

Tính đến cuối tháng 8/2020, cả 
nước có hơn 45.490 dự án điện mặt 
trời mái nhà đã được EVN ký hợp 
đồng mua bán điện và đã đấu nối 

vào lưới điện, với tổng công suất 
1.038 MWp. Điều này đã gây áp lực 
lớn đối với hệ thống truyền tải, giải 
tỏa công suất của các dự án. Do đó, 
EVN đã yêu cầu các Tổng công ty 
Điện lực trực thuộc công khai thông 
tin lưới điện trung, hạ áp ở khu vực bị 
quá tải, không đủ khả năng tiếp nhận 
công suất để các chủ đầu tư nắm bắt 
và đầu tư dự án phù hợp, hiệu quả. 

Hiện các tỉnh miền Nam còn 
2.532 khách hàng đăng ký đấu nối 
nhưng chưa vận hành thương mại 

(tổng công suất hơn 1.496MWp). 
Trong đó có 240 dự án với tổng 
công suất 229MWp vượt khả năng 
giải tỏa công suất, tập trung chủ 
yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây 
Ninh. Khu vực miền Trung, điện 
mặt trời mái nhà phát triển mạnh và 
tập trung tại các tỉnh Quảng Nam, 
Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa và 
4 tỉnh Tây Nguyên (Đăk Nông, Đăk 
Lắc, Kon Tum, Gia Lai) gây nguy cơ 
quá tải lưới điện trung áp

MH

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TKNL CẤP TỈNH

PHÁT TRIỂN MẠNH ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ GÂY NHIỀU BẤT CẬP

Theo đó, Triển lãm quốc tế 
lần thứ 13 về Công nghệ & Thiết 
bị điện - Vietnam ETE 2020 và Hội 
chợ Triển lãm quốc tế lần thứ 10 
Công nghệ, sản phẩm tiết kiệm 
năng lượng và Năng lượng xanh - 
Enertec Expo 2020 sẽ được diễn ra 
từ ngày 5-7/11/2020 tại Trung tâm 
Hội chợ Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Chương trình do Sở Công 
Thương TP.Hồ Chí Minh chủ trì, 
phối hợp với Trung tâm Phát triển 
công nghiệp Hỗ trợ TP.Hồ Chí 
Minh và Tổng Công ty Điện lực 

TP.Hồ Chí Minh cùng một số đơn 
vị tổ chức.

Được biết, triển lãm sẽ giới thiệu 
các thành tựu công nghệ mới nhất 
của ngành điện, thiết bị điện; đồng 
thời giới thiệu quảng bá sản phẩm 
và giải pháp tiết kiệm năng lượng 
và sử dụng nguồn năng lượng xanh. 

Với khoảng 300 gian hàng, 
5.500m2 trưng bày, triển lãm có sự 
góp mặt đông đảo các thương hiệu 
hàng đầu trong nước và quốc tế với 
hàng loạt hoạt động chuyên ngành 
đồng thời được tổ chức như: trình 

diễn sản phẩm, kết nối giao thương, 
diễn đàn - hội thảo, tham quan thực 
tế… qua đó góp phần thúc đẩy xúc 
tiến thương mại, đổi mới khoa học 
công nghệ và thu hút đầu tư.

Với nhiều hoạt động hấp dẫn 
và thiết thực, triển lãm năm nay kỳ 
vọng đón tiếp khoảng 20.000 lượt 
khách tham quan, tiếp tục khẳng 
định vai trò của một sự kiện thường 
niên uy tín và chuyên nghiệp nhất 
trong ngành Thiết bị điện và Năng 
lượng Xanh Việt Nam

BẢO KIÊN

VIETNAM ETE & ENERTEC EXPO 2020 SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 11

Hàng ngàn khách hàng tại miền Trung - 
Tây Nguyên lắp đặt điện mặt trời mái nhà
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Thời gian qua, để các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có nhận thức đúng về hiệu 
quả sử dụng năng lượng tiết kiệm, Sở Công Thương Hưng Yên đã thực hiện công tác tuyên 
truyền, hướng dẫn doanh nghiệp nắm bắt và thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả (SDNLTK&HQ). Nhiều doanh nghiệp đã tích cực lựa chọn sử dụng các công 
nghệ hiện đại, nhằm giảm tiêu hao năng lượng, giảm bớt khí thải trong hoạt động sản xuất.

HƯNG YÊN:

TRƯỜNG AN

DOANH NGHIỆP CHỦ ĐỘNG TIẾT KIỆM 
NĂNG LƯỢNG TRONG SẢN XUẤT

Ông Đoàn Đình Trường - Phó Tổng 
Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất 
Phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam 
(huyện Văn Lâm) cho biết, doanh 

nghiệp đang sử dụng đa dạng nguồn năng lượng rất lớn 
trong tất cả các công đoạn sản xuất. Để SDNLTK&HQ, 
Công ty đã đầu tư nâng cấp, lắp đặt thêm một số máy 
móc, dây chuyền sản xuất hiện đại, tận dụng tối đa tính 
năng của máy móc, thiết bị; cải tiến hệ thống công cụ 
và bộ gá, tăng tính chính xác trong quá trình lắp ráp 
sản phẩm; áp dụng thành công hệ thống quản lý chất 
lượng ISO... Do đó, Công ty đã tiết kiệm năng lượng 
ở các khâu sản xuất, năng suất lao động tăng 1,5 lần 
so với trước, chất lượng sản phẩm được nâng lên, giá 
thành hạ, góp phần tăng sức cạnh tranh cho các sản 
phẩm trên thị trường.

Theo tính toán, với công nghệ hiện nay, một doanh 
nghiệp sản xuất thép trong tỉnh cần khoảng 600 kWh 
điện để sản xuất 1 tấn thép. Rõ ràng, lượng điện tiêu 
thụ là rất lớn và để tiết kiệm điện, nhiều công ty chú 
trọng đầu tư đổi mới công nghệ như: Công ty Cổ phần 
Thép Việt Ý; Công ty TNHH Một thành viên Thép 
Hoà Phát; Công ty TNHH Sản xuất thương mại Hòa 
Bình…, đã sử dụng công nghệ Consteel và cán thép 
Siemens-VAI với mức tiêu hao điện để làm ra thép chỉ 
từ 450 - 500 kWh/tấn. 

Theo đại điện lãnh đạo của một doanh nghiệp 
sản xuất thép tại Hưng Yên cho biết: Khi triển khai 
dự án, nhà máy đã chú trọng đầu tư công nghệ hiện 
đại, dù chi phí ban đầu cao hơn so với đầu tư thiết 
bị, công nghệ giá rẻ. Sử dụng công nghệ trên đã tận 
dụng được khí thải ở nhiệt độ 300 - 400 độ C trong lò 

để sấy phế liệu trước khi đưa vào luyện, nhờ đó giảm 
tiêu hao điện cho quá trình luyện thép tới 30%, chi phí 
sản xuất giảm. Cùng với đó, quá trình sản xuất thép 
từ phôi nóng được nạp trực tiếp từ nhà máy luyện đã 
giúp giảm 30% chi phí gia nhiệt trong quá trình cán 
thép thành phẩm.

Tiết kiệm năng lượng nói chung, tiết kiệm điện 
nói riêng là vấn đề gắn liền với lợi ích của doanh 
nghiệp. Trong điều kiện giá nhiên liệu đầu vào cho 
sản xuất ngày càng tăng cao, đầu ra của sản phẩm 
đang bị cạnh tranh, do đó các doanh nghiệp sản xuất 
sử dụng năng lượng với số lượng lớn càng phải nỗ lực 
hơn nữa trong việc thực hành tiết kiệm năng lượng 
để hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh của 
hàng hóa trên thị trường. Đây cũng là cách để doanh 
nghiệp chia sẻ gánh nặng với ngành Điện trong việc 
tiết giảm lượng điện năng tiêu thụ, nhất là trong thời 
gian cao điểm

Việc thay thế thiết bị mới tiêu tốn ít năng lượng giúp các DN 
ở Hưng Yên tiết kiệm được lượng điện đáng kể
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Từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (TTKC&TKNL) 
Thanh Hoá đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng đồng bộ, hiệu quả. Điều 
đó thể hiện qua sự ủng hộ và hưởng ứng tích cực của các ban, ngành, đoàn thể, các doanh 
nghiệp và nhân dân trong tỉnh đối với việc sử dụng điện năng tiết kiệm, hiệu quả.

THANH HOÁ:

MINH PHƯƠNG

THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Ngay từ đầu năm, ngày 11/3, UBND tỉnh 
Thanh Hoá đã có Công văn số 2820/
UBND-CN về việc thực hiện chương 
trình điều tiết phụ tải và tiết kiệm điện 

năm 2020. Theo đó, các Sở Công Thương, Thông tin và 
Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh 
Hóa, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống tiếp 
tục phối hợp, đẩy mạnh tuyên truyền các giải pháp tiết 
kiệm điện và tổ chức các chương trình hưởng ứng tiết 
kiệm năng lượng. Đồng thời, các cơ quan nhà nước, 
đơn vị sự nghiệp công lập tiếp tục được giao nhiệm vụ 
xây dựng, ban hành và kiểm tra, giám sát các nội quy, 
quy định sử dụng điện tiết kiệm. 

Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia và khuyến 
công địa phương, TTKC&TKNL tỉnh đã thực hiện giải 

ngân xong kinh phí còn thiếu của 10 dự án TKNL thực 
hiện trong năm 2019. Đồng thời, Trung tâm cũng hoàn 
thiện công tác đấu thầu và hiện đang phối hợp với các đơn 
vị, UBND các huyện triển khai đồng loạt 8 dự án TKNL. 
Trong đó, phải kể đến các dự án về: Xây dựng hệ thống 
điện chiếu sáng bằng đèn LED tiết kiệm điện tại các tuyến 
đường quốc lộ, đường tránh; xây dựng hệ thống điện chiếu 
sáng sử dụng năng lượng mặt trời kết hợp nối lưới tại tuyến 
Quốc lộ 45A, đoạn nằm trong thị trấn Yên Cát, huyện 
Như Xuân. Trung tâm còn chủ động phối hợp với các Sở, 
ban ngành, đơn vị có liên quan đổi mới phương thức tổ 
chức chương trình “Giờ Trái đất” năm 2020 phù hợp với 
điều kiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

Theo thống kê, từ năm 2011 đến nay, TTKC&TKNL 
đã triển khai và đưa vào sử dụng 13 dự án pin năng 

Chương trình hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất được TTKC&TKNL tổ chức hàng năm, tạo sức lan toả lớn trong xã hội
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lượng mặt trời, với tổng số 384 cột đèn sử dụng pin 
năng lượng mặt trời kết hợp với điện lưới được lắp đặt. 
Theo tính toán, mỗi năm Thanh Hoá tiết kiệm được 
345.600 kWh điện và tiết giảm 224.908 kg CO2.

Nhận thức sâu sắc vai trò, nhiệm vụ của mình, 
TTKC&TKNL và Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối 
hợp chặt chẽ để triển khai đồng bộ các giải pháp đảm 
bảo tiết kiệm điện trong sản xuất và sinh hoạt. Ông 
Bùi Đức Thuận, Giám đốc Điện lực TP Thanh Hoá cho 
biết: “Ngành điện cả nước nói chung, tỉnh Thanh Hóa 
nói riêng đã và đang chuẩn bị tốt nhất những điều kiện 
về nhân lực, vật lực nhằm đảm bảo cung cấp điện liên 
tục, an toàn, hiệu quả. Ngoài nỗ lực chung của ngành 
điện, mỗi người dân, gia đình cũng như tổ chức đoàn 
thể cần nâng cao ý thức sử dụng điện tiết kiệm, an toàn, 
hiệu quả; ưu tiên sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, 
thân thiện với môi trường, tắt điện khi không sử dụng, 
hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, hạn chế sử 
dụng các thiết bị điện công suất lớn một cách hợp lý”. 

Song song với những giải pháp kỹ thuật, Sở Công 
Thương tỉnh Thanh Hoá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam 
và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp, chỉ đạo 
Công ty Điện lực Thanh Hóa triển khai hiệu quả, linh 
hoạt công tác tuyên truyền tiết kiệm điện đến từng hộ 
gia đình, cơ quan, doanh nghiệp như: Phát tờ rơi về 
công tác tiết kiệm điện; tuyên truyền bằng hình ảnh 
trên các trụ điện ở đường phố; tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, đặt banner tại các bưu 
cục trên toàn tỉnh; phối hợp với Sở Công Thương tổ 
chức Chương trình Giờ Trái đất năm 2020. 

Ngoài ra, TTKC&TKNL tỉnh còn phối hợp với Công 
ty Điện lực Thanh Hoá khuyến cáo, hướng dẫn khách 
hàng sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả bằng cách tắt hẳn 
các thiết bị điện khỏi nguồn điện khi không sử dụng, 
không để chế độ chờ; sử dụng các loại bóng đèn tiết 
kiệm điện như: đèn compact, đèn tuýp gầy, đèn led,... 
có tuổi thọ và tiết kiệm điện gấp 5 lần so với đèn sợi đốt; 
hạn chế sử dụng các thiết bị điện có mức tiêu thụ điện 
lớn như bình đun nước nóng, bếp điện, bàn là trong thời 
gian cao điểm từ 17h đến 20h hàng ngày. Những giải 
pháp tiết kiệm điện đã mang lại hiệu quả lớn. Tính đến 
hết 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng điện tiết kiệm được 
trên toàn tỉnh Thanh Hoá đạt 32 triệu kWh. 

Ông Lê Minh Tú, Phó Giám đốc TTKC&TKNL 
Thanh Hóa, cho biết: “Nhiều năm liền, Trung tâm đã 
triển khai dự án sử dụng pin năng lượng mặt trời phục 
vụ chiếu sáng công cộng tại nhiều địa phương. Dự án 
được triển khai không những giúp tiết kiệm được 90% 
nguồn điện so với hệ thống sử dụng điện lưới trước 
kia, mà còn có chất lượng sử dụng tốt, bảo đảm an 
toàn cho người sử dụng, giảm phát thải khí CO2 ra 
môi trường. Vì vậy, Trung tâm sẽ tiếp tục xây dựng kế 
hoạch, đề nghị các cấp có thẩm quyền phân bổ kinh 
phí để triển khai thực hiện, nhân rộng mô hình”

PC Thanh Hóa hỗ trợ đổi đèn sợi đốt sang đèn tiết kiệm điện cho nhiều hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

Trong giai đoạn tới, mục tiêu 
phát triển của một số ngành CNHT, 
cụ thể như sau:

Linh kiện phụ tùng: Phát triển 
linh kiện phụ tùng kim loại, linh 
kiện phụ tùng nhựa - cao su và linh 
kiện phụ tùng điện - điện tử, đáp 
ứng mục tiêu đến hết năm 2025 
cung ứng được 45% nhu cầu sản 
phẩm linh kiện phụ tùng cho các 
ngành công nghiệp trên lãnh thổ 
Việt Nam. Đến năm 2030, cung 
ứng được 65% nhu cầu trong nước, 
đẩy mạnh sản xuất các lĩnh vực 

sản phẩm phục vụ các ngành công 
nghiệp công nghệ cao.

Lĩnh vực CNHT ngành Dệt 
may - Da giày: Phát triển nguyên 
vật liệu và phụ liệu phục vụ ngành 
Dệt may - Da giày, đáp ứng mục 
tiêu đến năm 2025, tỷ lệ cung cấp 
trong nước của ngành Dệt may đạt 
65%, ngành Da giày đạt 75 - 80%, 
với các sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao phục vụ sản xuất xuất khẩu.

Lĩnh vực CNHT cho công 
nghiệp công nghệ cao: Phát triển 
sản xuất vật liệu, thiết bị hỗ trợ 

chuyên dụng, phần mềm và dịch 
vụ phục vụ các ngành công nghiệp 
công nghệ cao; phát triển hệ thống 
DN cung cấp thiết bị hỗ trợ chuyên 
dụng, hỗ trợ chuyển giao công nghệ 
trong công nghiệp công nghệ cao. 
Hình thành các DN bảo trì, sửa 
chữa máy móc đạt tiêu chuẩn quốc 
tế, làm tiền đề phát triển DN sản 
xuất thiết bị, phần mềm phục vụ 
các ngành này. Hình thành hệ thống 
nghiên cứu phát triển và sản xuất vật 
liệu mới, đặc biệt là vật liệu điện tử

PV

Theo đó, Triển lãm quốc tế 
Máy móc - Thiết bị công nghiệp 
tại Việt Nam 2020 & Triển lãm 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ Việt 
Nam 2020 (VIMAF & VSIF 2020) sẽ 
diễn ra từ ngày 16 - 18/12/2020 tại 
Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài 
Gòn số 799 Nguyễn Văn Linh, Q.7, 
TP.HCM.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi 
hoạt động về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) năm 2020 do 
Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh 
phối hợp với Hiệp hội máy móc 

công nghiệp Hàn Quốc (KOAMI) 
cùng một số đơn vị tổ chức.

Sẽ có khoảng 500 gian hàng của 
350 doanh nghiệp trong và ngoài 
nước, trong đó có gần 200 gian 
hàng trưng bày chi tiết linh kiện sản 
phẩm CNHT Việt Nam.

Lĩnh vực trưng bày tại Triển 
lãm bao gồm: Cụm gian hàng trưng 
bày sản phẩm công nghiệp - CNHT 
của DN trong và ngoài nước; cụm 
gian hàng trưng bày sản phẩm 
công nghiệp - CNHT tiêu biểu và 
sản phẩm công nghiệp chủ lực của 

TPHCM; cụm gian hàng trưng bày 
sản phẩm chuyên ngành CNHT của 
các DN có năng lực cung ứng triển 
vọng của TPHCM

TRƯỜNG AN

Cụ thể, trong 58 dự án sẽ có 10 
dự án về lĩnh vực công nghiệp như 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT), công 
nghiệp công nghệ cao… Những dự 
án này có tổng vốn đầu tư khoảng 
7.071 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 
là 969 ha.

Trong số đó có 2 dự án quy 
mô hơn 1.000 tỷ đồng, gồm dự án 

Khu công nghiệp Bình Tân (tổng 
mức đầu tư ước tính 2.900 tỷ đồng, 
tổng diện tích đất sử dụng 400 ha) 
và dự án Khu công nghiệp An 
Định (tổng mức đầu tư ước tính 
1.600 tỷ đồng, tổng diện tích đất 
sử dụng 200 ha).

8 dự án còn lại đều liên quan 
đến đầu tư xây dựng và kinh 

doanh hạ tầng cụm công nghiệp 
tại các địa bàn: TP. Vĩnh Long, 
huyện Vũng Liêm, TX Bình 
Minh, huyện Trà Ôn, huyện Bình 
Tân, huyện Mang Thít (diện tích 
đất sử dụng từ 21 - 73 ha, tổng 
mức đầu tư ước tính 140 - 650 tỷ 
đồng)...

BẢO KIÊN

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH CNHT TRONG GIAI ĐOẠN TỚI

VIMAF & VSIF 2020 SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 12

VĨNH LONG: PHÊ DUYỆT DANH MỤC 58 DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

DN trưng bày sản phẩm tại triển lãm 
năm 2019
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Trung tâm Hỗ trợ phát triển 
công nghiệp (Bộ Công Thương), 
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt 
Nam sẽ phối hợp Công ty Reed 
Tradex Vietnam và đối tác truyền 
thông quốc tế PR Newswire tổ chức 
Triển lãm NEPCON Việt Nam 2020 
từ ngày 9-11/9/2020. Đây là triển lãm 
dành cho lĩnh vực hàn linh kiện bề 
mặt SMT, công nghệ thử nghiệm, 
thiết bị và công nghiệp hỗ trợ trong 
ngành sản xuất chế tạo điện tử.

Triển lãm năm nay dự kiến có 
sự tham gia của hơn 200 thương 
hiệu đến từ 20 quốc gia công nghệ 

hàng đầu, như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, 
Trung Quốc… trưng bày các máy 
móc và công nghệ, giải pháp mới 
nhất dành cho ngành điện tử và 
công nghiệp hỗ trợ.

Được biết, trước khi diễn ra 
triển lãm, Ban tổ chức sẽ mở tọa 
đàm "Sáng kiến doanh nghiệp 
2020" với chủ đề “Kinh doanh du 
kích trong thời đại số”. Đây cơ hội 
gặp gỡ, hỗ trợ sự liên kết giữa các 
doanh nghiệp đang hoạt động trong 
ngành điện tử và công nghiệp phụ 
trợ nhằm nắm bắt cơ hội, nâng cao 

giá trị đóng góp của ngành sản xuất 
điện tử Việt trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu

PV

Ngày 04/9/2020, tại Khu công 
nghiệp Dệt may Rạng Đông - Aurora 
IP (huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam 
Định) đã diễn ra lễ ký hợp đồng 
thuê đất và bàn giao đất xây dựng 
nhà máy cho nhà đầu tư nước ngoài 
để triển khai 2 dự án lĩnh vực công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành Dệt 
May, trị giá gần 210 triệu USD.

Các dự án gồm: Nhà máy Dệt 

Top Textile được đầu tư hơn 200 
triệu USD, dự kiến khi đi vào hoạt 
động vào năm 2023 sẽ cung cấp ra 
thị trường 120 triệu mét vải/năm, tạo 
việc làm cho hơn 3.000 lao động; Nhà 
máy Dệt may Jehong Textile được 
đầu tư trên 6 triệu USD với công suất 
trung bình 16,5 triệu mét vải/năm, dự 
kiến năm 2022 sẽ đi vào hoạt động và 
tạo việc làm cho hơn 300 lao động. 

Đây là các dự án sử dụng công nghệ 
tiên tiến, thân thiện với môi trường.

Được biết, giai đoạn 1 của dự 
án với quy mô 520ha, đến nay đã 
đủ điều kiện về cơ sở pháp lý để 
thu hút dự án đầu tư trong các lĩnh 
vực: May mặc, dệt nhuộm, CNHT 
và các dịch vụ khác

PV

Theo Ban Quản lý các khu công 
nghiệp Đồng Nai, thu hút đầu tư 
trong nước gần 8 tháng của năm 
2020 vào các khu công nghiệp trên 
địa bàn tỉnh là gần 1,9 ngàn tỷ đồng, 
đạt 165% so với cùng kỳ năm trước. 
Trong đó, các dự án đa số là sản 
xuất những mặt hàng thuộc lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ (CNHT), chế 
biến để cung ứng cho thị trường 
trong nước và xuất khẩu.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Đồng 
Nai có khoảng 605 doanh nghiệp 
CNHT thuộc các lĩnh vực: Dệt 
May; Da giày; Điện tử; Cơ khí chế 
tạo; ngành công nghiệp sản xuất 

linh kiện cho ngành công nghiệp 
công nghệ cao.

Để thu hút kêu gọi đầu tư và tạo 
điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu 
tư, Đồng Nai cũng đã hình thành 
các phân khu CNHT, hiện tại trên 
địa bàn tỉnh có 3 phân khu CNHT 
là: Phân khu CNHT 6A (huyện 
Nhơn Trạch), đã thu hút được 14 
dự án, trong đó có 8 dự án CNHT; 
Phân khu thuộc Khu công nghiệp 
An Phước (huyện Long Thành) đã 
thu hút được 7 dự án, trong đó có 4 
dự án CNHT; Phân khu thuộc Khu 
công nghiệp Giang Điền (huyện 
Trảng Bom) hiện được Công ty Cao 

su Kenda thuê toàn bộ diện tích để 
sản xuất.

Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn 
quy hoạch 1 Cụm công nghiệp ô 
tô Đô Thành với diện tích 68ha 
nhằm thu hút doanh nghiệp CNHT 
chuyên ngành cơ khí ô tô vào đầu 
tư hoạt động sản xuất.

Hiện Đồng Nai là nơi được 
nhiều doanh nghiệp, nhất là các 
doanh nghiệp trong nước chú ý 
muốn đầu tư vào các lĩnh vực công 
nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, thương 
mại dịch vụ

PV

VĨNH PHÚC ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

KHU CÔNG NGHIỆP DỆT MAY RẠNG ĐÔNG THU HÚT DỰ ÁN
HƠN 200 TRIỆU USD

ĐỒNG NAI THU HÚT ĐƯỢC NHIỀU DỰ ÁN CNHT

Sản xuất bản mạch điện tử dạng dẻo, 
nhiều lớp tích hợp của Công ty TNHH 
Young Poong Electronics VINA tại KCN 
Bình Xuyên II
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Ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của Việt Nam đang từng bước phát triển và có vai trò 
ngày càng quan trọng trong việc tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều công ty, tập 
đoàn lớn của Nhật Bản, đã thiết lập cơ sở sản xuất, nhà máy chế tạo và lắp ráp tại Việt Nam, 
tận dụng được các lợi thế chi phí và các cơ hội phối hợp với doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, 
sản phẩm CNHT của Việt Nam tạo ra lợi ích về doanh thu cho cả hai bên.

THÁI BÌNH

TẬN DỤNG TỐT CƠ HỘI HỢP TÁC
PHÁT TRIỂN CNHT VIỆT NAM - NHẬT BẢN

Nhìn từ cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu 
mang tính bổ trợ thì Việt Nam chủ yếu 
xuất khẩu sang Nhật Bản nguyên, nhiên 
liệu thô và nhập khẩu từ Nhật Bản máy 

móc thiết bị phục vụ đầu tư, sản xuất. Mặt khác, Việt 
Nam hiện có nhu cầu phát triển CNHT trong khi Nhật 
Bản đang mong muốn tăng cường đầu tư ra nước ngoài. 

Hiện tại, trong 6 ngành ưu tiên của Chiến lược công 
nghiệp hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật  bao 
gồm: Điện tử; Máy nông nghiệp; Chế biến nông, thủy 
sản; Đóng tàu; Môi trường và tiết kiệm năng lượng; 
Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô, thì có 3 ngành: Điện 
tử; Máy nông nghiệp; Sản xuất ô tô và phụ tùng ô tô là 
liên quan đến CNHT.

Làn sóng đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản vào 
Việt Nam ngày càng mạnh mẽ. và hiện đang xuất hiện 
thêm làn sóng mới khi nhiều doanh nghiệp Nhật Bản 
muốn dịch chuyển chuỗi cung ứng sang Việt Nam và 
các nước ASEAN, giảm thiểu rủi ro khi quá phụ thuộc 
vào thị trường Trung Quốc (do tác động tiêu cực của 
dịch Covid-19 làm gián đoạn chuỗi cung ứng, chiến 
tranh thương mại Mỹ - Trung...).

Ở Nhật Bản, tình trạng doanh nghiệp vừa và nhỏ 
đang thiếu người kế nghiệp. Tuy quy mô nhỏ, nhưng nắm 
giữ nhiều bí quyết công nghệ độc quyền, lâu năm, có trình 
độ sản xuất cao, tham gia rất sâu vào chuỗi sản xuất các 
ngành công nghệ cao. Đây là yếu tố thuận lợi để cho các 
doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt, chuyển giao công nghệ.

Để tận dụng những cơ hội mà Nhật Bản mang lại, 
thời gian qua Đảng và Chính phủ Việt Nam luôn quan 
tâm phát triển CNHT nói chung, cũng như hợp tác 
CNHT với Nhật Bản nói riêng. Các cam kết của Hiệp 
định Đối tác kinh tế toàn diện Việt Nam - Nhật Bản 
(VJEPA), hay các nội dung trong Chiến lược công nghiệp 

hóa trong khuôn khổ hợp tác Việt - Nhật cũng như Sáng 
kiến chung Việt Nam - Nhật Bản là cầu nối quan trọng, 
mở ra những cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ, 
nâng cao năng lực sản xuất cho doanh nghiệp hai nước.

Tại cuộc họp giữa kỳ Sáng kiến chung Việt - Nhật 
giai đoạn 7 vào đầu năm 2019, Việt Nam và Nhật Bản 
đã nhất trí triển khai nhiều nội dung nhằm phát triển 
mạnh mẽ ngành CNHT Việt Nam, bao gồm hỗ trợ đầu 
tư thiết bị đồ gá, khuôn đúc...; đào tạo nguồn nhân lực 
trong lĩnh vực quản lý kinh doanh; thu hút đầu tư, xúc 
tiến phát triển thị trường nhằm tăng doanh số và giảm 
chi phí sản xuất...

Tuy nhiên, theo ông Tạ Đức Minh - Tham tán thương 
mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết: Hợp tác CNHT 
Việt Nam - Nhật Bản chưa tương xứng với tiềm năng 
đang có. Vì vậy, các doanh nghiệp CNHT của Việt Nam 
cần phải đầu tư thêm chi phí cho mảng nghiên cứu và 
phát triển, đầu tư trang thiết bị hiện đại, để có thể gia 
tăng hàm lượng kỹ thuật, hàm lượng công nghệ trong các 
sản phẩm của mình. Khi đó các doanh nghiệp Việt Nam 
sẽ có khả năng gia công và xuất khẩu các sản phẩm có giá 
trị cao hơn, để từ đó có thể trở thành đối tác liên doanh, 
liên kết bình đẳng với các doanh nghiệp Nhật Bản

Việt Nam cần tận dụng tốt cơ hội để phát triển CNHT từ Nhật Bản
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HƯNG YÊN:

Nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, Hưng Yên sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để 
phát triển kinh tế, đặc biệt là công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Trên địa bàn tỉnh 
đã xuất hiện một số dự án, doanh nghiệp (DN) tham gia vào ngành CNHT, song để đi vào 
chuỗi cung ứng sản phẩm cho các đối tác, những DN này còn phải cải thiện nhiều.

MINH PHƯƠNG

Theo số liệu của Sở Công Thương, Hưng 
Yên hiện có 193 dự án sản xuất các sản 
phẩm CNHT, trong đó có 20 dự án thuộc 
ngành điện tử, 21 dự án thuộc ngành sản 

xuất, lắp ráp ô tô và 18 dự án thuộc ngành cơ khí chế 
tạo. Ngành CNHT của Hưng Yên cũng đang được hình 
thành khá rõ nét với các lĩnh vực như: Cơ khí, chế tạo; 
thiết bị điện - điện tử; dệt may; da giày; sản xuất và 
lắp ráp ô tô; sản phẩm công nghiệp công nghệ cao… 
Những DN tiêu biểu nhất có thể kể đến như: Công ty 
TNHH Dây và Cáp điện Ngọc Khánh; Công ty TNHH 
Dây và Cáp điện ô tô Sumiden Việt Nam, Công ty 
TNHH Hamaden Việt Nam sản xuất linh kiện và phụ 
tùng ô tô, hay Công ty TNHH Kosaka Việt Nam sản 
xuất trục động cơ cho xe tải công nghiệp…

Dù vậy, theo đánh giá của các chuyên gia, số lượng 
DN trong nước tham gia vào ngành CNHT của Hưng 
Yên vẫn chiếm tỷ trọng khá thấp trong cơ cấu sản xuất 
CNHT. Các DN trong nước mới chỉ dừng ở sản xuất 
sản phẩm dân dụng, thiếu sản phẩm chuyên dụng. 
Ngoài ra, các sản phẩm có khả năng cạnh tranh thấp, 
do phụ thuộc chủ yếu vào nguồn vật tư, nguyên liệu 
nhập từ nước ngoài. Đơn cử như với lĩnh vực dệt may, 
các sản phẩm CNHT của ngành này đa phần chưa đáp 
ứng được yêu cầu của khách hàng cả về chủng loại, giá 
thành và độ phong phú. Các DN dệt may cũng phụ 
thuộc rất nhiều vào nguồn nguyên liệu và chủ yếu là 
đang sản xuất gia công cho DN nước ngoài. 

Trước thực tế đó, để thúc đẩy ngành CNHT phát 
triển, Hưng Yên đã đề ra rất nhiều giải pháp nhằm rà 
soát, quy hoạch, điều chỉnh và bổ sung các mục tiêu, 
nhiệm vụ về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 
gắn với sản xuất và tiêu dùng bền vững. Đề án phát triển 
CNHT tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 cũng đang khẩn trương được triển khai. Tỉnh 

cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện các quy hoạch 
phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triển công nghiệp. Việc tìm 
kiếm, vận động, lựa chọn nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín, 
kinh nghiệm triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng các khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp được quy hoạch cũng 
được tỉnh coi trọng thực hiện. 

Các DN CNHT trên địa bàn tỉnh Hưng Yên cũng 
đang được Sở Công Thương hết sức tạo điều kiện phát 
triển để từng bước tham gia vào chuỗi cung ứng như: 
Tạo sự liên kết, chuyên môn hóa giữa các DN trong 
sản xuất, lắp ráp và sản xuất phụ tùng, linh kiện ôtô 
trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; sớm hình 
thành hệ thống các nhà cung cấp nguyên vật liệu và sản 
xuất linh kiện, dự án lớn, hàm lượng công nghệ cao… 
Mới đây, UBND tỉnh Hưng Yên vừa quyết định thành 
lập cụm công nghiệp Minh Châu - Việt Cường tại khu 
đất có diện tích 50ha thuộc địa phận xã Minh Châu và 
xã Việt Cường, huyện Yên Mỹ

Dệt may là một trong 6 lĩnh vực chủ lực thuộc ngành CNHT 
của Hưng Yên

NHIỀU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CNHT PHÁT TRIỂN
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AN PHÁT HOLDINGS
An Phát Holdings (APH) được biết đến là Tập đoàn có nhiều đơn vị thành viên đang hoạt 
động mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Với 20 năm kinh nghiệm trong 
ngành, APH hiện là doanh nghiệp đi đầu của tỉnh Hải Dương trong phát triển công nghệ 
cao và được lựa chọn làm nòng cốt chính trong phát triển CNHT của tỉnh.

HUYỀN MY

Trong các cụm công nghiệp của cả nước, Hải 
Dương có nền CNHT phát triển, nhiều tiềm 
năng, hội tụ đầy đủ các yếu tố thuận lợi về 
cơ sở hạ tầng, nguồn lực. Những năm gần 

đây, mục tiêu tăng trưởng theo hướng công nghệ cao, 
gia tăng tỉ lệ nội địa hoá là một trong các yếu tố hàng 
đầu trong định hướng phát triển CNHT của chính quyền 
tỉnh, với sự hợp tác của Samsung Việt Nam. Đặc biệt, 
tỉnh có nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham gia được 
vào chuỗi cung ứng của các tập đoàn lớn trên toàn cầu…

Trong chuỗi các công ty thành viên, APH sở hữu 05 
Công ty phục vụ cho kế hoạch tiến sâu vào các chuỗi 
cung ứng toàn cầu là Công ty CP Nhựa Hà Nội (NHH); 
Công ty TNHH An Trung Industries (ATI); Công ty 
TNHH Linh kiện Nhựa Ô tô Vinfast - An Phát (VAPA); 
Công ty TNHH MTV Cơ khí chính xác và Chế tạo 
khuôn mẫu Việt Nam (VMC) và Công ty TNHH Phát 
triển Xuất nhập khẩu và Đầu tư Viexim (Viexim).

Trong đó, NHH sở hữu tệp khách hàng "có tiếng" 
trong mảng linh kiện ô tô - xe máy như Honda, Toyota, 
VinFast… và thương hiệu nổi tiếng khác trong lĩnh vực 
điện - điện tử như Panasonic, LGE…; ATI lại tập trung 
cho lĩnh vực điện - điện tử với những hợp đồng đã ký 
với Samsung, Brother.

Ở lĩnh vực khuôn, VMC đặt kế hoạch cung ứng ra 
thị trường từ 200 - 250 khuôn/năm và sẽ phát triển lên 
500 sản phẩm, định hướng trở thành đơn vị hàng đầu 
trong ngành khuôn mẫu tại Việt Nam. Việc sở hữu nhà 
máy khuôn sẽ giúp chủ động trong việc thiết kế, sản xuất 
cũng như chủ động trong việc bảo dưỡng, rút ngắn thời 
gian, chi phí sản xuất linh kiện hỗ trợ. Đặc biệt, Tập đoàn 
đã chính thức trở thành nhà cung ứng cấp 2 của Samsung 
- Tập đoàn sản xuất điện thoại di động lớn nhất toàn cầu 
từ tháng 3/2019 và đang thực hiện các hoạt động đầu tư, 
cải tiến bài bản để với định hướng trở thành nhà cung 
ứng cấp 1 của Samsung trong thời gian tới.

Ngoài Samsung, APH đã được nhiều doanh nghiệp 
FDI khác tin tưởng hợp tác để sản xuất được các sản 
phẩm có giá trị công nghệ và hàm lượng chất xám cao, 
góp phần tạo nên những chiếc ô tô, xe máy hay điện 
thoại, máy in… nổi tiếng toàn cầu.

Thời gian tới, Tập đoàn sẽ tập trung vào việc đẩy 
nhanh tiến trình nội địa hóa, chuyển giao công nghệ, 
làm chủ sản xuất trong lĩnh vực CNHT. Đồng thời, tiếp 
tục hợp tác chặt chẽ với Bộ Công Thương, Samsung 
Việt Nam và tỉnh Hải Dương triển khai nhiều kế hoạch 
mới phát triển CNHT. Bên cạnh đó, APH xác định mục 
tiêu dài hạn trong thời gian tiếp theo là nâng cao tỷ lệ 
nội địa hóa sản phẩm, phát triển mảng sản phẩm mang 
hàm lượng công nghệ cao, mở rộng đầu tư, tiến sâu và 
nâng tầm vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tập 
đoàn cũng sẽ tiếp tục kiện toàn hệ thống sản xuất, nâng 
cao năng suất lao động, chuẩn hóa hệ thống quản lý 
chất lượng theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất trên 
thế giới như ISO 9000; 90001; 14001 và đang hướng đến 
tiêu chuẩn IATF16949

TIÊN PHONG PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

APH hiện đang đẩy nhanh tiến trình nội địa hóa, làm chủ sản 
xuất trong lĩnh vực CNHT
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Trong những năm qua, lĩnh vực sản xuất các loại bao bì được coi là ngành sản xuất công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) cho các ngành khác như may mặc, da giày… Nhận thấy sự cần thiết 
của ngành này đối với sự phát triển kinh tế chung của đất nước, thời gian qua, được sự hỗ 
trợ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp 1 (Bộ Công Thương), 
Công ty CP Việt Tiến (Nam Định) – DN chuyên sản xuất bao bì cho ngành May mặc, đã 
tập trung triển khai hệ thống máy móc hiện đại, góp phần nâng cao năng lực sản xuất kinh 
doanh cũng như năng lực cạnh tranh của DN. MINH ANH

Bao bì nilon là sản phẩm khá phổ biến dùng 
để bao gói các loại hàng hóa. Trong đó, loại 
bao bì nilon dùng cho sản phẩm may mặc 
phải đảm bảo độ mỏng, độ trong suốt và 

đặc biệt là có thể chóng phân rã trong môi trường sau 
khi sử dụng. Nếu sử dụng dây chuyền thiết bị cũ và lạc 
hậu thì sản phẩm làm ra không thể đảm bảo yêu cầu 
chất lượng của thị trường.

Ông Lưu Vũ Hà - Giám đốc Công ty CP Việt Tiến 
cho biết: “Trước kia chúng tôi cũng có phát triển máy 
móc, tuy nhiên chưa đạt được tiêu chuẩn để xuất khẩu, 
đây thực sự là bước cản trở cho sự phát triển của Công 
ty. Được sự quan tâm hỗ trợ và đồng hành của Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp 1 
(TTKC&TVPTCN 1), DN đã đầu tư các thiết bị máy 
móc tiên tiến để sản xuất ra được sản phẩm chất lượng 
cao và đẹp hơn. Với những thiết bị mới, hiện đại như 
máy thổi, máy in, máy cắt tốc độ cao, đã giúp Công 
ty đảm bảo được tiến độ giao hàng, đồng thời, các sản 
phẩm đảm bảo được các thông số kỹ thuật theo yêu 
cầu của khách hàng. Công ty đang cố gắng duy trì công 
việc cho công nhân và dự kiến sẽ có thể vượt qua được 
khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra”.

Được biết, việc hỗ trợ Công ty CP Việt Tiến đầu 
tư hệ thống máy móc thiết bị trong sản xuất bao bì 
nilon thuộc đề án khuyến công điểm ngành Dệt May 
của Bộ Công Thương. Một trong những nội dung của 
đề án khuyến công điểm là chọn ra những đơn vị có 
sản phẩm đặc thù để triển khai hỗ trợ máy móc thiết 
bị. Qua đó, giúp DN nâng cao tính chủ động trong sản 
xuất, đáp ứng tốt về chất lượng, mẫu mã và tiến độ các 
đơn đặt hàng, nhờ vậy, uy tín của DN trên thị trường 
được khẳng định, số lượng đơn hàng trong và ngoài 

nước tăng cao, giải quyết việc làm cho hàng trăm lao 
động địa phương với thu nhập ổn định. 

Ông Bùi Minh Hiển - TTKC&TVPTCN 1 cho biết, 
các sản phẩm CNHT đang là vấn đề đặt ra đối với ngành 
công nghiệp Dệt May. Nắm bắt được vấn đề đó, thời gian 
qua, TTKC&TVPTCN 1 cũng đã đồng hành và kết nối 
các sản phẩm CNHT phục vụ hàng dệt may với các cơ 
sở công nghiệp để các đơn vị giao lưu, trao đổi hàng hóa 
nhằm thúc đẩy sự phát triển của các cơ sở sản xuất hàng 
dệt may trên địa bàn các tỉnh thành khu vực phía Bắc.

Có thể thấy, với việc hỗ trợ DN, đặc biệt là DN nhỏ 
và vừa lĩnh vực CNHT trong việc đổi mới công nghệ, 
đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất… đã 
góp phần rất lớn giúp các DN nâng cao năng lực, làm 
chủ công nghệ, sản xuất được các sản phẩm có mẫu 
mã và chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường, 
đem lại hiệu quả kinh tế cao cho DN và xã hội. Đây là 
mô hình cần được nhân rộng để nhiều DN được hưởng 
các chính sách hỗ trợ thiết thực từ Nhà nước và chính 
quyền địa phương

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CNHT ỨNG DỤNG 
MÁY MÓC HIỆN ĐẠI TRONG SẢN XUẤT BAO BÌ

Hệ thống máy móc thiết bị tiên tiến của Công ty CP Việt Tiến
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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

Đó là nội dung nằm trong 
Thông tư hướng dẫn thực hiện 
Nghị định số 68/2017 của Chính 
phủ về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp (CCN) và Nghị định 
66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
Nghị định 68/2017 về các ưu đãi, hỗ 
trợ phát triển CCN đang được Bộ 
Công Thương soạn thảo.

Theo đó, thời gian miễn tiền 
thuê đất đối với dự án đầu tư kinh 
doanh hạ tầng kỹ thuật CCN, 
CCN làng nghề và dự án đầu tư 

sản xuất kinh doanh trong CCN, 
CCN làng nghề quy định tại các 
Điều 27, 28 và Khoản 1 Điều 32 
Nghị định 68/2017/NĐ-CP được 
tính từ khi hết thời gian miễn tiền 
thuê đất thời gian xây dựng cơ bản 
của dự án theo quy định của pháp 
luật đất đai.

Đối với dự án đầu tư kinh doanh 
hạ tầng kỹ thuật CCN, CCN làng 
nghề còn được miễn tiền thuê đất 
đối với diện tích đất xây dựng hệ 
thống công trình hạ tầng kỹ thuật 

chung của CCN theo quy định của 
pháp luật đất đai.

Trường hợp các văn bản quy 
phạm pháp luật khác do cơ quan có 
thẩm quyền ban hành có quy định 
về miễn tiều thuê đất đối với dự án 
đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng 
kỹ thuật CCN, CCN làng nghề, dự 
án đầu tư sản xuất kinh doanh trong 
CCN, CCN làng nghề thì áp dụng 
mức ưu đãi cao nhất để đảm bảo 
quyền lợi của nhà đầu tư

THÁI BÌNH

Vừa qua Cục Công Thương 
địa phương đã có công văn về việc 
ngừng, đồng thời bổ sung kế hoạch 
kinh phí khuyến công quốc gia năm 
2020 cho tỉnh Quảng Bình.

Theo nội dung công văn, 
ngừng thực hiện đề án “Hỗ trợ 
dây chuyền công nghệ sản xuất 
tinh bột và miến từ khoai lang” 
với kinh phí 450 triệu đồng, vì tác 
động của dịch Covid-19 khiến việc 

nhập khẩu các máy móc, thiết bị 
của dây chuyền sản xuất của đề án 
bị ảnh hưởng, không bảo đảm tiến 
độ kế hoạch.

Đồng thời, để bảo đảm nội 
dung chương trình khuyến công 
quốc gia tại Quảng Bình năm 2020 
được triển khai, Cục Công Thương 
địa phương đã bổ sung 2 đề án: 
“Hỗ trợ dây chuyền phân loại lạc 
nhân tự động - công nghệ cao” và 

“Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị trong sản xuất đá viên siêu sạch” 
với tổng kinh phí 750 triệu đồng.

Đây là việc làm vô cùng thiết 
thực, kịp thời, giúp cho các cơ sở, 
doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 
tỉnh có cơ hội tiếp cận với các thiết 
bị máy móc hiện đại, nhờ đó năng 
suất và chất lượng sản phẩm được 
nâng cao

DUY TIÊN

SẼ MIỄN TIỀN THUÊ ĐẤT CHO CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, MỞ RỘNG 
CỤM CÔNG NGHIỆP

QUẢNG BÌNH ĐƯỢC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG 2 ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG

UBND tỉnh Tây Ninh ban 
hành Quyết định phê duyệt 
Chương trình khuyến công giai 
đoạn 2021 - 2025, cụ thể, mục 
tiêu giai đoạn 2021-2025, tỉnh Tây 
Ninh sẽ có trên 250 lượt DN, 
cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) trên địa bàn tỉnh được 
hỗ trợ từ chương trình khuyến 
công địa phương.

Trong đó, hỗ trợ cho khoảng 
150 DN xây dựng mô hình trình 

diễn kỹ thuật và chuyển giao công 
nghệ, ứng dụng máy móc tiên 
tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật 
vào sản xuất công nghiệp - tiểu 
thủ công nghiệp.

Tập trung vào các mục tiêu 
như: Hỗ trợ xây dựng mô hình 
thí điểm về áp dụng sản xuất 
sạch hơn trong công nghiệp cho 
cơ sở sản xuất công nghiệp; phát 
triển sản phẩm CNNT tiêu biểu; 
hỗ trợ cơ sở CNNT sửa chữa, 

nâng cấp hệ thống xử lý ô nhiễm 
môi trường.

Ngoài ra, chương trình cũng sẽ 
cung cấp thông tin về chính sách 
phát triển công nghiệp, khuyến 
công, xúc tiến thương mại, thông 
tin thị trường, phổ biến kinh 
nghiệm, mô hình sản xuất kinh 
doanh điển hình, sản xuất sạch hơn 
trong công nghiệp

HỒNG TRƯỜNG

TÂY NINH: SẼ CÓ 250 DN NHẬN ĐƯỢC HỖ TRỢ TỪ KHUYẾN CÔNG
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Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
phối hợp với Hợp tác xã Sản xuất 
Xây dựng dịch vụ nông nghiệp 
Nghĩa Thành (HTX Nghĩa Thành) 
tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
trong sản xuất gỗ. Đây là đề án nằm 
trong chương trình khuyến công địa 
phương năm 2020.

Cụ thể, HTX Nghĩa Thành đã 
tiến hành mua sắm, lắp đặt, vận 
hành máy điêu khắc gỗ CNC hai 
chức năng đục tượng kết hợp đục 

phẳng, Model VHT3014 với Công 
suất đầu trục: 4x3.2 Kw. Loại máy 
này có thể điều chỉnh khắc gỗ nhiều 
hình, sản phẩm khác nhau thông qua 
nhập dữ liệu vào máy và máy hoạt 
động hoàn toàn tự động đảm bảo 
tính đồng đều và tính thẩm mỹ cao. 
Trong đó, nguồn kinh phí khuyến 
công đã hỗ trợ doanh nghiệp 50% 
chi phí mua sắm máy móc.

Đề án sau khi đi vào hoạt động 
đã giúp doanh nghiệp nâng cao 
năng suất nhiều lần so với trước 
đây làm thủ công, giảm phế phẩm 
cũng như đảm bảo môi trường khu 

vực làm việc và an toàn lao động. 
Qua đó, giúp tạo thêm việc làm cho 
khoảng 07 lao động địa phương với 
thu nhập trung bình khoảng 7 triệu 
đồng/người/tháng

BẢO KIÊN

Tổng kinh phí thực hiện các 
chương trình khuyến công giai đoạn 
này là gần 13 tỷ đồng; trong đó 
nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 
chiếm 19% và kinh phí khuyến công 
địa phương chiếm 81% tổng kinh phí.

Từ nguồn kinh phí này đã hỗ 
trợ thực hiện 17 đề án xây dựng  mô 
hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao 
công nghệ; tổ chức các lớp đào tạo 
nghề cho 403 lao động nông thôn. 
Trong chương trình hỗ trợ đầu tư 
(có thu hồi, lãi suất 0%/năm) và hỗ 

trợ sau đầu tư (không thu hồi), đã 
hỗ trợ đầu tư cho 6 dự án với tổng 
kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng, hỗ trợ sau 
đầu tư cho 02 dự án là 144,8 triệu 
đồng giúp cho doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất công nghiệp đầu tư mới.

Sở Công Thương cũng đã tổ 
chức bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh 
và gửi các sản phẩm đạt giải cấp 
tỉnh tham gia bình chọn cấp khu 
vực phía Nam. Kết quả, giai đoạn 
2014 - 2020 đã có 30 SPCNNTTB 

cấp tỉnh được công nhận và 5 sản 
phẩm được bình chọn SPCNNTTB 
cấp quốc gia.

Về hỗ trợ tư vấn, trợ giúp các 
cơ sở công nghiệp nông thôn, đã 
thực hiện 174 công trình giám sát tư 
vấn thiết kế công trình điện. Ngoài 
ra, Sở Công Thương còn phối hợp 
với Đài Phát thanh và Truyền hình 
tỉnh thực hiện 16 phóng sự nhằm 
tuyên truyền, phổ biến về hoạt 
động khuyến công…

YÊN BẮC

Cụ thể, 4 sản phẩm công nghiệp 
nông thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) 
được công nhận gồm: Nhóm sản 
phẩm bưởi non đường phèn sấy 
dẻo và tắc chưng đường phèn sấy 
dẻo của Công ty TNHH Nông trại 
123; Trà Đậu đen - Gạo lứt Linh 
Chi của Cơ sở Quốc Anh; Bánh 
chuối phồng sầu riêng của Công ty 

TNHH Tây Cát; Cốm gạo hạt sen 
của hộ kinh doanh Thanh Thanh 
Thúy. Các đơn vị có sản phẩm đạt 
giải sẽ được trao giấy chứng nhận 
SPCNNTTB cấp huyện.

Được biết, đến nay, huyện Lai 
Vung có 37 sản phẩm tiêu biểu cấp 
huyện, 18 sản phẩm cấp tỉnh, 2 sản 

phẩm cấp khu vực. Việc bình chọn 
SPCNNTTB được tổ chức định kỳ 
hàng năm, nhằm phát hiện và tôn 
vinh những sản phẩm công nghiệp 
nông thôn có chất lượng. Qua đó, 
giúp cho các đơn vị doanh nghiệp 
quảng bá, giới thiệu sản phẩm hàng 
hóa trên thị trường

N.H

BÀ RỊA - VŨNG TÀU: HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ
TRONG SẢN XUẤT GỖ

TIỀN GIANG ĐÃ TRIỂN KHAI NHIỀU HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG 
GIAI ĐỌAN 2014 - 2020

HUYỆN LAI VUNG (ĐỒNG THÁP): CÔNG NHẬN 4 SPCNNTTB CẤP HUYỆN
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Thực hiện hướng dẫn của Cục 
Công Thương địa phương về tổ 
chức Bình chọn sản phẩm công 
nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu 
cấp khu vực phía Bắc năm 2020 do 
Bộ Công thương tổ chức, Trung 
tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Hải Dương đã lựa 
chọn được 04 sản phẩm của 04 đơn 
vị đủ điều kiện tham gia bình chọn 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu 
vực phía Bắc năm 2020.

Theo đó, 04 sản phẩm được công 
nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp 
tỉnh đủ điều kiện tham gia bình chọn 

sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu 
vực phía Bắc năm 2020 dự kiến được 
tổ chức vào quý III năm 2020, gồm 
những sản phẩm sau:

1. Bộ Trống đồng, của Hộ kinh 
doanh Nguyễn Thượng Sách; xã 
Văn Tố, huyện Tứ Kỳ.

2. Máy bơm nước, của Công ty 
TNHH cơ khí Toàn Phát; xã Hưng 
Thịnh, huyện Bình Giang.

3. Bình giọt ngọc đắp nổi cửu 
ngư quần hội kim vàng, của Công 
ty Cổ phần Gốm Chu Đậu; xã Thái 
Tân, huyện Nam Sách.

4. Khung xe đạp làm bằng Inox và 
sắt (sơn tĩnh điện cao cấp), của Công 
ty TNHH TM và SX Trường Thọ 
ASAMA; xã Lê Lợi, huyện Gia Lộc

MH

TỈNH HẢI DƯƠNG SẼ CÓ 04 SẢN PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU CẤP KHU VỰC PHÍA BẮC NĂM 2020

Vừa qua, TP Hải Phòng đề xuất 
Trung ương 14 dự án ưu tiên đầu 
tư, phát triển nghề và làng nghề, với 
tổng ngân sách hơn 400 tỷ đồng vào 
giai đoạn 2021-2030.

Theo đó, giai đoạn 2021-2025, 
Hải Phòng ưu tiên các dự án bảo 
tồn 10 nghề và làng nghề: Nghề 
làm con giống thôn Nhân Mục; 
Làng nghề trồng và chế biến cau 

Cao Nhân; Làng nghề sản xuất mây 
tre đan xã Chính Mỹ; Làng nghề 
mộc nội thất Kha Lâm; Làng nghề 
vận tải thủy An Lư; Làng nghề khai 
thác, nuôi trồng và dịch vụ thủy sản 
Lập Lễ; Nghề làm cốm rượu, bún 
xã Thiên Hương; Nghề làm hương 
bài xã Kiền Bái; Nghề làm bánh 
chưng xã Thủy Đường; Nghề làm 
mộc (nhà gỗ) xã Thủy Triều.

Tiếp đó, giai đoạn 2026-2030, sẽ 
ưu tiên bảo tồn và phát triển 3 làng 
nghề: Làng nghề sản xuất bánh đa 
Kinh Giao, xã Tân Tiến, huyện An 
Dương; Làng nghề điêu khắc gỗ 
sơn mài Bảo Hà, xã Đồng Minh, 
huyện Vĩnh Bảo và làng nghề chiếu 
cói Lật Dương xã Quang Phục, 
huyện Tiên Lãng

NT

Trung tâm Khuyến công & Xúc 
tiến thương mại tỉnh Lạng Sơn vừa 
phối hợp với Công ty Cổ phần khai 
thác khoáng sản Đồng Phú tổ chức 
nghiệm thu đề án: Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị sản xuất gỗ bóc 
tại xưởng sản xuất của Công ty, tại 
địa chỉ: Khu Quan Mèo, xóm Lân 
Luông, xã Đồng Tiến, huyện Hữu 
Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo đại diện Trung tâm 
Khuyến công, thì đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc thiết bị sản 

xuất gỗ bóc” có tổng mức đầu tư 
được duyệt là 908.000.000 đồng. 
Trong đó: Kinh phí của Công ty: 
708.000.000 đồng. Kinh phí khuyến 
công địa phương năm 2020 hỗ trợ 
thực hiện đề án: 200.000.000 đồng.

Sau thời gian mua sắm, lắp đặt 
máy móc thiết bị, chạy thử..., Công 
ty đã bắt tay vào sản xuất và có sản 
phẩm đạt chất lượng theo đề án 
được duyệt. Các máy móc thiết bị 
được đầu tư mua mới 100%, hoạt 
động tốt. Việc đầu tư máy móc 

thiết bị mới, tiên tiến nhằm sử dụng 
lao động hiệu quả, nâng cao năng 
lực lao động phổ thông tại chỗ đáp 
ứng được các yêu cầu cần thiết, 
góp phần nâng cao năng lực sản 
xuất cho Công ty, đẩy mạnh phát 
triển công nghiệp nông thôn, từ đó 
tạo việc làm thu nhập ổn định cho 
người lao động, gia tăng giá trị sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn xã 
Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng nói 
riêng và tỉnh Lạng Sơn nói chung

PV

HẢI PHÒNG: ĐỀ XUẤT 14 DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ,
PHÁT TRIỂN NGHỀ VÀ LÀNG NGHỀ

LẠNG SƠN: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC
THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT GỖ BÓC 

Hội đồng thẩm định sản phẩm CNNT 
tiêu biểu tỉnh Hải Dương
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Sau 5 năm triển khai chương trình khuyến công (2016 – 2020) tại TP Hà Nội, nguồn vốn 
khuyến công đã hỗ trợ doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn phát huy hiệu quả, mang lại 
luồng sinh khí mới cho phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) giúp mở rộng quy mô sản 
xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và sức cạnh tranh trên thị trường.

HÀ NỘI:
KHUYẾN CÔNG ĐEM LẠI “LUỒNG SINH KHÍ” MỚI 

GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN

BẢO KIÊN

Giai đoạn 2016 - 2020, từ nguồn kinh phí 
khuyến công, Thành phố đã hỗ trợ 64 
lượt cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư 
đổi mới thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa 

học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, giảm ô 
nhiễm môi trường.

Cùng với đó, chương trình đã tổ chức 274 lớp 
truyền nghề tiểu thủ công nghiệp cho 9.590 lao động 
nông thôn, trên 80% số lao động sau đào tạo có việc 
làm; tổ chức 72 lớp tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý, 
quản trị doanh nghiệp, thiết kế mẫu, xuất nhập khẩu, 
quản trị bán hàng, quản trị tài chính cho 7.200 lượt lãnh 
đạo, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở CNNT… Đặc biệt, 
chương trình đã tổ chức thành công 5 hội chợ xuất 
khẩu chuyên ngành thủ công mỹ nghệ với giá trị giao 
dịch lên tới gần 30 triệu USD…

Chia sẻ về hiệu quả chương trình khuyến công của 
TP Hà Nội đem lại cho doanh nghiệp mình, ông Đặng 
Cao Năm, chủ doanh nghiệp Năm Lan (làng nghề kim 
khí Phùng Xá, huyện Thạch Thất) cho biết, sau khi 
tham gia lớp tập huấn khởi sự kinh doanh, quản trị 
doanh nghiệp do Trung tâm Khuyến công tổ chức, các 
doanh nghiệp, cơ sở làng nghề đã nắm bắt được kế 
hoạch phát triển công nghiệp của thành phố để định 
hướng sản xuất; đồng thời được hỗ trợ kinh phí đầu tư 
thiết bị, quảng bá sản phẩm. Đây là những vấn đề cơ sở 
sản xuất làng nghề còn thiếu và yếu.

Trong năm 2020, khuyến công sẽ tập trung hỗ trợ, 
nhân rộng mô hình sản xuất tiên tiến, áp dụng các giải 
pháp cải thiện môi trường làm việc và sản xuất sạch 
hơn. Bên cạnh đó sẽ kết nối doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm công nghiệp chủ lực thành phố với các đối tác 
trong và ngoài nước.

Theo ông Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp TP Hà 

Nội cho biết: Giai đoạn 2021-2025, TP Hà Nội đặt mục 
tiêu có trên 10.000 lượt doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
được hỗ trợ từ chương trình khuyến công, tạo việc làm 
cho khoảng 50.000 lao động nông thôn, kim ngạch xuất 
khẩu nhóm hàng thủ công mỹ nghệ tăng bình quân 5% 
- 8%/năm, đạt 550 triệu USD vào năm 2025... 

Thời gian tới, để chương trình khuyến công tiếp tục 
mang lại hiệu quả tích cực, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội sẽ thực hiện các 
giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc 
đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Trong đó, việc truyền nghề và nâng cao chất lượng, 
hiệu quả sản xuất ở các cơ sở CNNT sẽ gắn với nhu cầu 
sử dụng lao động tại chỗ của các cơ sở sản xuất CNNT 
và hoạt động hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn 
nhân lực, thúc đẩy thiết kế sáng tạo, cải tiến mẫu mã, 
đa dạng hóa sản phẩm. Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các 
hội chợ, triển lãm chuyên ngành nhằm quảng bá giới 
thiệu nhãn hiệu sản phẩm cho các cơ sở CNNT. Cùng 
với đó sẽ ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng 
nhiều lao động, doanh nghiệp có đầu tư công nghệ 
thân thiện với môi trường

Khuyến công Hà Nội tập trung đào tạo nghề, truyền nghề 
tiểu thủ công nghiệp cho lao động nông thôn
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Với mong muốn chung tay tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp trên địa bàn, 8 tháng 
đầu năm 2020, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Khuyến công Thái Nguyên) đã triển khai nhiều hoạt động có hiệu quả. Đặc biệt, Trung tâm 
đã chủ trì, phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị, thành phố thực hiện nhiều 
chương trình hỗ trợ thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn 
(CNNT) nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo 
hướng CNH – HĐH.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG TỪ HOẠT ĐỘNG
KHUYẾN CÔNG TRONG 8 THÁNG ĐẦU NĂM

THÁI NGUYÊN:

ANH LÊ

Ngay từ đầu năm 2020, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã đăng ký 
hỗ trợ các đề án khuyến công và rà 
soát nhiệm vụ tại các địa phương trên 

địa bàn tỉnh để tập trung thực hiện. Tám tháng đầu 
năm, Khuyến công Thái Nguyên đã và đang tập trung 
triển khai 17 Đề án với tổng mức kinh phí hỗ trợ đạt 
hơn 06 tỷ đồng. Trong đó, 04 Đề án khuyến công quốc 
gia được Bộ Công Thương hỗ trợ trên 4,4 tỷ đồng và 
13 Đề án khuyến công địa phương được UBND tỉnh hỗ 
trợ hơn 1,7 tỷ đồng. Theo đó, công tác khuyến công 
được tập trung chủ yếu vào việc ứng dụng thiết bị hiện 
đại trong sản xuất cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT; 
Mở các lớp tập huấn, tuyên truyền về công tác khuyến 

công; Cung cấp thông tin và chương trình hỗ trợ thành 
lập doanh nghiệp; Hoàn thiện kế hoạch thực hiện các 
đề  án  tổ chức Hội nghị chuỗi sự ngành Công Thương 
28 tỉnh, thành khu vực phía Bắc và Hội chợ triển lãm 
sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2020; 
Thực hiện Đề án tuyên truyền các hoạt động khuyến 
công trên ấn phẩm Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng… 
Đến nay, tiến độ thực hiện các đề án được Trung tâm 
triển khai đạt trên 70% khối lượng công việc.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn phát triển công 
nghiệp và công tác đầu tư, kinh doanh hạ tầng cụm 
công nghiệp của Trung tâm cũng đạt được nhiều kết 
quả khích lệ, khi đã triển khai hoàn thiện hồ sơ dự thầu 
gói thầu số 06: Giám sát thi công xây dựng công trình 

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên đã hỗ trợ máy cưa bàn trượt cho nhiều doanh nghiệp chế biến lâm sản trên địa bàn
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cải tạo, nâng cấp tuyến đường Thanh niên xung phong 
và xây dựng hạ tầng khu dân cư hai bên đường. Ngoài 
ra, Khuyến công Thái Nguyên đã hoàn thành việc giám 
sát thi công xây dựng các công trình điện chiếu sáng 
đường vành đai V, các khu dân cư đường Bắc Sơn kéo 
dài, đường Việt Bắc; Hoàn thiện hồ sơ thiết kế bản vẽ 
thi công hệ thống điện trung áp KCN Sơn Cẩm; Tư 
vấn khảo sát, lập hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật công 
trình di chuyển hệ thống đường dây 0,4 kV phục vụ giải 
phóng mặt bằng tại khu công nghiệp Yên Bình)…

Hoàn thành tốt nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, kết 
quả đó có được là nhờ Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đã luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp 
thời của Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên; 
Sự hỗ trợ và hướng dẫn của Cục Công Thương địa 
phương, cũng như sự phối hợp đồng bộ giữa các sở, 
ngành liên quan và chính quyền các huyện/thị xã, các 
xã/phường/trị trấn; Sự cố gắng, nhiệt tình của đội ngũ 
cán bộ làm công tác khuyến công.  Đến nay, Trung tâm 
đã kiện toàn bộ máy, ổn định về tổ chức, đảm bảo thực 
hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Nói về mục tiêu và nhiệm vụ của các tháng còn lại 
năm 2020, ông Bùi Anh Tuấn - Phó Giám đốc Trung 
tâm Khuyến công Thái Nguyên cho biết: Từ nay đến 
cuối năm, Trung tâm sẽ thường xuyên giám sát, theo 
dõi, đôn đốc tình hình thực hiện nhằm đảm bảo các 
đề án được triển khai theo đúng nội dung, mục đích 
để báo cáo với Sở Công Thương và Cục Công Thương 

địa phương. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên 
quan tổ chức thành công Hội chợ triển lãm sản phẩm 
CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc và Hội nghị ngành 
Công Thương 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc năm 
2020; Tiếp tục xây dựng và trình Sở Công Thương thẩm 
định, UBND tỉnh phê duyệt các đề án khuyến công địa 
phương đợt 02 năm 2020, cũng như lập kế hoạch các đề 
án khuyến công thực hiện năm 2021. Ngoài ra, Trung 
tâm sẽ tập trung hoàn chỉnh hồ sơ nghiên cứu khả thi 
dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Hà Thượng 
và tham mưu, tìm kiếm nguồn vốn để triển khai dự án 
đầu tư xây dựng hạ thầng cụm công nghiệp Sơn Cẩm 2.

Có thể nói, các hoạt động khuyến công của tỉnh 
Thái Nguyên trong suốt thời gian qua đã đóng vai trò 
tích cực trong công cuộc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
của tỉnh theo hướng CNH - HĐH. Do vậy, để công tác 
khuyến công đạt được nhiều hiệu quả hơn nữa thì ngoài 
sự nỗ lực của tập thể CBCNV, Trung tâm rất cần sự 
giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ phía Bộ Công Thương và 
lãnh đạo tỉnh trong việc tăng nguồn vốn từ ngân sách 
trung ương và địa phương. Qua đó, góp phần nâng mức 
hỗ trợ cho một số nội dung khuyến công để chương 
trình có thêm sức lan tỏa đến các địa bàn nông thôn, 
vùng sâu, vùng xa. Cùng với đó, là đẩy mạnh hoạt động 
tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương chính 
sách của Đảng và Nhà nước về các chính sách hỗ trợ 
của Chương trình khuyến công, tạo động lực cho hoạt 
động khuyến công cơ sở được thuận lợi

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã trồng chè được Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ ứng dụng máy móc trong 
chế biến chè



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG50 51

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

Các chương trình khuyến công hỗ trợ vốn đã tạo ra động lực cho các cơ sở công nghiệp nông 
thôn (CNNT) ở Nghệ An phát triển mạnh mẽ. Người dân có thêm cơ hội việc làm, còn các 
sản phẩm CNNT thì ngày càng chiếm được lòng tin trên thị trường hơn.

“VỐN MỒI” TIẾP ĐỘNG LỰC CHO CƠ SỞ 
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

NGHỆ AN:

MINH PHƯƠNG

Công ty TNHH Thương mại Hà Huy Minh 
ở xã Lam Sơn, huyện Đô Lương (Nghệ 
An) thành lập cách đây 3 năm. Là một cái 
tên mới nhưng Hà Huy Minh đã bắt đầu 

khẳng định được mình với việc cho ra mắt thị trường 
sản phẩm dầu gội và túi lọc thảo dược. Bà Nguyễn Thị 
Hà, Giám đốc Công ty, chia sẻ: “Chúng tôi được hỗ 
trợ 300 triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc 
gia để mua sắm thiết bị máy móc hiện đại. Hiện trung 
bình mỗi tháng, chúng tôi xuất bán khoảng 10.000 sản 
phẩm ra thị trường, tạo việc làm ổn định cho 10 lao 
động địa phương”.

Khó khăn của Công ty Hà Huy Minh cũng là hoàn 
cảnh chung của nhiều cơ sở CNNT nhỏ khác: Khó đầu 
tư trang thiết bị nếu không có “vốn mồi”. Các cơ sở 
CNNT thường có quy mô nhỏ, tiền thu mua nguyên 
liệu đã chiếm phần lớn vốn, không đủ lực để đầu tư vào 
dây chuyền sản xuất. Không có máy móc, thiết bị, dẫn 
đến năng suất, chất lượng sản phẩm thấp, đầu ra tiêu thụ 
khó, cuối cùng là trở về với vòng luẩn quẩn: Thiếu vốn 
- kém đầu tư - doanh thu yếu - thiếu vốn. Nguồn vốn 
khuyến công giúp các cơ sở CNNT như Công ty Hà Huy 
Minh mạnh dạn hơn trong việc vay vốn từ ngân hàng để 
đầu tư trang thiết bị, từ đó mở rộng quy mô sản xuất. 

Anh Hồ Mạnh Hoàn, Giám đốc Công ty CP Biển 
Quỳnh chuyên chế biến thuỷ hải sản (Thị xã Hoàng 
Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An) cho biết, năm 2019, Công 
ty nhận 400 triệu đồng vốn khuyến công để đầu tư máy 
móc hiện đại. Hiệu quả đến rất nhanh. Từ chỗ chỉ có 
gần 20 lao động, tới nay Công ty đã tạo việc làm cho 40 
lao động, tăng thu nhập cho bà con trong vùng. 

Theo số liệu từ Trung tâm Khuyến công Nghệ An, 
năm 2020, kinh phí hoạt động khuyến công là 4,5 tỷ 
đồng. Kinh phí quốc gia được bố trí 3 đề án với 1,4 tỷ 

đồng. Ông Nguyễn Xuân Thanh, Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công, Sở Công Thương Nghệ An, cho biết: 
“Nguồn vốn khuyến công năm 2020 tập trung hỗ trợ 
cho nhóm hàng chủ lực của tỉnh, nhằm góp phần phát 
triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp ở khu vực 
nông thôn, giúp tăng doanh thu cho các doanh nghiệp, 
tạo thêm nhiều việc làm cho người dân”. 

Nhận được nguồn vốn khuyến công, thời gian qua, 
rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã mạnh dạn 
mở rộng quy mô, tìm kiếm thị trường, khẳng định 
thương hiệu cả trong nước và quốc tế, ví như Công ty 
TNHH Đức Phong (Khu công nghiệp TP. Vinh), Công 
ty Công ty CP Nước mắm Vạn Phần - Diễn Châu… 

Nghệ An hiện có 157 làng nghề, trên 690 Hợp tác xã 
và hơn 8.000 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh đang 
hoạt động với nhiều sản phẩm đa dạng. Để thúc đẩy 
tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
thời gian qua ngành Công Thương đã tổ chức nhiều 
hoạt động kết nối cung cầu xúc tiến thương mại, hội 
chợ triển lãm trong nước và quốc tế; đẩy mạnh công 
tác thông tin tuyên truyền giới thiệu quảng bá hình ảnh 
các doanh nghiệp và các sản phẩm

Từ nguồn vốn khuyến công, nhiều cơ sở sản xuất, chế biến 
được đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại
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Trong 6 tháng đầu năm 2020, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đã thực hiện nhiều giải 
pháp đồng bộ, khai thác tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn cho các cụm công 
nghiệp (CCN), mở rộng thu hút đầu tư… từng bước mang lại hiệu quả tích cực, góp phần 
chuyển dịch cơ cấu lao động và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

CÁC CÔNG TRÌNH, HẠ TẦNG THIẾT YẾU, NHẰM PHỤC VỤ 
CHO CÁC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT TẠI CÁC CCN

THỊ XÃ QUẢNG TRỊ: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

HIẾU TRANG

Ông Văn Ngọc Lãm - Chủ tịch UBND 
thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị chia 
sẻ, để tạo động lực cho chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, những 

năm qua, thị xã Quảng Trị đã quan tâm, tạo điều kiện, 
ưu tiên cho các thành phần kinh tế đầu tư phát triển 
sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp (CN - 
TTCN), chú trọng khai thác các ngành công nghiệp có 
lợi thế như công nghiệp chế biến, xay xát lương thực, 
chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, thủ công mỹ nghệ, 
may mặc… 

Hiện nay, thị xã Quảng Trị có 413 cơ sở CN-TTCN, 
trong đó, có nhiều cơ sở đã đẩy mạnh chuyển giao 
công nghệ, đầu tư trang thiết bị tiên tiến đưa vào sản 
xuất, kinh doanh, từ đó tạo ra các sản phẩm hàng hóa 
có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm cho trên 1.170 lao 
động có thu nhập ổn định. 

Trên địa bàn thị xã có 2 Cụm công nghiệp (CCN) 
là CCN Cầu Lòn - Bàu De; CCN Hải Lệ và Điểm công 
nghiệp Ba Bến - điểm sản xuất tập trung đã đi vào hoạt 
động, tạo điểm nhấn đột phá trong phát triển công 
nghiệp, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã 
hội, giải quyết việc làm và đóng góp vào nguồn thu 
ngân sách địa phương. Có được thành quả trên, thị xã 
Quảng Trị đã chú trọng quy hoạch phát triển các cụm, 
điểm công nghiệp ở vị trí thuận lợi về giao thông, quan 
tâm đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất. 
Đặc biệt, ưu tiên bố trí quỹ đất 49 ha để hình thành 
CCN Hải Lệ và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giai đoạn 
1 với nguồn vốn ngân sách 20 tỉ đồng để góp phần phát 
triển CN-TTCN theo hướng tập trung, quy mô…

Ông Dương Văn Trị - Phó Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Hoàng Anh cho biết: Hiện nay Công ty 
chúng tôi đang hoạt động sản xuất tại CCN Hải Lệ. Đây 
là CCN được quy hoạch ở vị trí thuận lợi về giao thông, 

được chú trọng đầu tư nâng cấp, hoàn thiện cơ bản cơ 
sở hạ tầng. Thời gian qua, được sự quan tâm, tạo điều 
kiện của địa phương, đơn vị đã đầu tư công nghệ hiện 
đại để sản xuất sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu của thị trường. Bên cạnh đó, với lực lượng lao động 
ở địa phương dồi dào cùng với các chính sách ưu đãi về 
giá thuê mặt bằng sẽ là điều kiện thuận lợi cho các nhà 
đầu tư như chúng tôi phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Hữu - Giám đốc Trung tâm Phát 
triển CCN - Khuyến công và Dịch vụ công ích thị xã 
Quảng Trị, thì để khắc phục những hạn chế về cơ sở 
hạ tầng, thời gian tới, Trung tâm sẽ từng bước nâng cao 
chất lượng các công trình, hạ tầng thiết yếu nhằm phục 
vụ cho các hoạt động sản xuất tại các CCN. Đồng thời, 
để thuận lợi cho công tác thu hút đầu tư, chúng tôi sẽ 
tiếp tục tham mưu UBND thị xã Quảng Trị quan tâm 
đầu tư các hạ tầng thiết yếu, đưa vào kế hoạch đầu tư 
trung hạn giai đoạn 2021- 2025, và rất mong sự quan 
tâm hỗ trợ từ nguồn vốn đầu tư của các ban, ngành 
cấp tỉnh

Chú trọng khai thác các ngành công nghiệp có lợi thế như 
công nghiệp chế biến gỗ
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Được coi là “cái nôi” của ngành Chè Việt Nam, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã xác 
định chè là cây trồng chủ lực, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay, các sản phẩm chè của 
địa phương đã khẳng định thương hiệu và chinh phục được thị trường trong nước, cũng như 
trên thế giới. Để có được những kết quả đó cũng là nhờ một phần đóng góp không nhỏ của 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (TTKC) khi đã  hỗ 
trợ các doanh nghiệp ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất và chế biến chè.

HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

MINH TRÍ

ĐỒNG HÀNH CÙNG
NGÀNH CHÈ THÁI NGUYÊN PHÁT TRIỂN

Với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu 
phù hợp, Thái Nguyên là địa phương 
dẫn đầu cả nước về diện tích canh 
tác cây chè với hơn 22.500 ha. Từ 

năm 2010, toàn tỉnh đã đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu 
giống chè theo hướng trồng thay thế những nương 
chè già cỗi, năng suất và chất lượng thấp bằng các 
giống chè mới cho năng suất tốt, chất lượng cao, 
nhằm phục vụ chế biến ra những sản phẩm chè xanh 
cao cấp, đặc sản. Đến nay, diện tích chè giống mới 
của toàn tỉnh đã đạt hơn 80%. Tuy nhiên, dù đứng 
đầu cả nước về diện tích và sản lượng, nhưng do bất 
cập trong khâu chế biến, bảo quản đã khiến cho các 
sản phẩm chè của Thái Nguyên đang thiếu sức cạnh 
tranh trên thị trường.

Trước thực trạng này, hàng năm, TTKC Thái 
Nguyên đã lập kế hoạch hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp 
chế biến chè trên địa bàn cải tiến công nghệ, hoặc ứng 
dụng công nghệ mới vào sản xuất. Trong đó, TTKC 
đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp về vốn để đầu tư hệ 
thống máy móc, cũng như tổ chức nhiều đợt tuyên 
truyền về tính hiệu quả của các mô hình ứng dụng 
công nghệ, thiết bị máy móc hiện đại trong sản xuất 
chè, nhằm giúp các cơ sở từng bước tiếp cận, chuyển 
đổi và ứng dụng thành công. Nổi bật, trong năm 2020 
này, từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia, TTKC 
Thái Nguyên đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng cho Hợp 
tác xã chè An Toàn Khe Cốc (xã Tức Tranh, huyện 

Phú Lương) để mua mới một máy đóng gói trà túi lọc 
tự động Model AP-TT200 và máy sản xuất kẹo trà xanh 
Model TP18.

Ưu điểm của máy đóng gói trà túi lọc tự động và 
máy sản xuất kẹo trà xanh là nguồn vốn đầu tư ban 
đầu không quá lớn. Hơn nữa, nhà xưởng để làm việc 
cũng rất đơn giản, không đòi hỏi cầu kỳ giúp tiết kiệm 
chi phí cho nhà sản xuất. Ngoài ra, hệ thống máy móc 
được thiết kế nhỏ gọn nên việc vận chuyển dễ dàng, 
nhanh chóng. Đặc biệt, không như những thiết bị công 

Các sản phẩm chè của Thái Nguyên đã khẳng định thương 
hiệu và chinh phục được thị trường trong nước, cũng như 
trên thế giới 
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nghiệp sản xuất trà khác là mỗi công đoạn phải có 
nhiều công nhân thực hiện, với hệ thống máy đóng gói 
trà túi lọc và máy sản xuất kẹo trà xanh thì toàn bộ 
quá trình sản xuất đều được tự động hóa. Mỗi giờ, máy 
có thể đóng gói được 100 túi trà/phút và làm ra 12.000 
chiếc kẹo trà xanh/giờ.

So với phương pháp làm thủ công trước đây, hai hệ 
thống máy móc này cho hiệu suất làm việc cao hơn rất 
nhiều. Bởi, máy tự động hoàn thiện các khâu cấp liệu, 
gắp tem chỉ, tạo túi, đóng gói, tạo dễ xé. Sản phẩm làm 
ra gồm hai lượt túi, bên trong là túi đóng sản phẩm 
với màng lọc và tem chỉ. Bên ngoài là túi màng ni lông 
có tác dụng giữ hương, chống ẩm cho sản phẩm và có 
tính thẩm mỹ cao, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. 
Cùng với đó, máy sản xuất kẹo trà xanh đã đạt tới tiêu 
chuẩn công nghệ tiên tiến và khả năng làm việc có thể 
đạt tới 300 kg nguyên liệu/giờ.

Ông Tô Văn Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản 
trị Hợp tác xã chè An Toàn Khe Cốc, cho biết: Sau 
một thời gian nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu của thị 
trường, cũng như tiềm năng về đầu ra của các sản 
phẩm từ trà xanh, Hợp tác xã chúng tôi đã mạnh 
dạn đầu tư hệ thống nhà xưởng, sân kho, máy móc,… 
Ban đầu, Đơn vị đã gặp không ít những khó khăn, 
nhưng được sự quan tâm và ủng hộ của TTKC Thái 
Nguyên thì đến nay, Hợp tác xã đã có những bước 

phát triển tích cực. Các sản phẩm trà làm ra đáp ứng 
đầy đủ tiêu chuẩn về chất lượng an toàn thực phẩm 
và được đông đảo khách hàng tin dùng. Đặc biệt, với 
công suất hoạt động ổn định như hiện nay, hàng năm 
sẽ đem lại lợi nhuận cao cho Hợp tác xã; Đảm bảo 
nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Bên cạnh đó, nhờ 
sức tiêu thụ của thị trường tăng mạnh nên Hợp tác xã 
đã có điều kiện thu gom một lượng lớn chè xanh từ 
người dân, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội, cũng như mở rộng diện tích đất trồng chè 
tại địa phương.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong 
sản xuất và chế biến chè cho Hợp tác xã chè An Toàn 
Khe Cốc chỉ là một trong nhiều đề án mà TTKC Thái 
Nguyên đã triển khai trong kế hoạch khuyến công năm 
2020. Trước đó, các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị tiên tiến trong chế biến chè cho các đơn vị như: 
Công ty Cổ phần trà Việt Thái (xã Phúc Thuận, thị xã 
Phổ Yên); Công ty Cổ phần NTEA Thái Nguyên (xã 
Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ), … đã hoàn thành. Theo 
đánh giá của các đơn vị được thụ hưởng, sự hỗ trợ của 
TTKC đã giúp các cơ sở cải thiện năng lực sản xuất, 
kinh doanh. Đặc biệt, các đề án đều góp phần phát 
triển các ngành sản xuất, chế biến chè trên địa bàn và 
thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa - hiện đại 
hóa tỉnh nhà
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Ngày 27/8/2020, tại thành phố Quy Nhơn, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Bình Định 
tiến hành tổng kết đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ nhiệm kỳ V - giai 
đoạn 2018-2020, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ VI giai đoạn (2020 – 
2025). Đại diện Lãnh đạo Tỉnh ủy; UBND tỉnh Bình Định; Liên minh HTX Việt Nam; các 
sở, ngành liên quan và hơn 150 đại biểu thay mặt cho các mô hình làm ăn tập thể: HTX, Tổ 
hợp tác toàn tỉnh về dự.

VĂN THUẬN

TIẾP TỤC NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG,
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ CỦA KHU VỰC KINH TẾ TẬP THỂ

LIÊN MINH HTX TỈNH BÌNH ĐỊNH:

PHÁT TRIỂN TỪ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG, GIỮ 
VAI TRÒ TẤT YẾU TRONG NỀN KINH TẾ

Liên minh HTX tỉnh Bình Định được Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, Liên minh HTX Việt Nam giao nhiệm vụ 
thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là đại diện và 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho thành viên, tham 
gia xây dựng chủ trương, chính sách và pháp luật về 
kinh tế tập thể, HTX; tuyên truyền, vận động, tư vấn 
thành lập và hoạt động cho các HTX, Liên hiệp HTX. 

Quan tâm sâu sắc đến vai trò, vị trí của mô hình 
kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân, tỉnh Bình 
Định đã thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX; ban 
hành Kế hoạch thực hiện đề án “Phát triển 15.000 hợp 
tác xã, Liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu 
quả đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đồng 
thời, ban hành quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản 
xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn 
tỉnh Bình Định giai đoạn 2020-2025.

Tính đến thời điểm 31/7/2020, toàn tỉnh hiện có 223 
HTX, 760 tổ hợp tác (THT), tăng 22 HTX so với đầu 
năm 2018. Có 167 HTX nông nghiệp, chiếm 74,9% và 
56 HTX phi nông nghiệp, chiếm 25,1%. Trong HTX phi 
nông nghiệp có 27 Quỹ tín dụng nhân dân (TDND), 14 
HTX giao thông vận tải, 15 HTX tiểu thủ công nghiệp 
và dịch vụ, tăng 04 HTX.

 Trong 760 tổ hợp tác, có 730 tổ đoàn kết sản xuất 
trên biển, 30 THT nông nghiệp, số lượng THT thành 
lập mới trong năm 2020 là 5 tổ; số thành viên THT hiện 
tại là 3.088 thành viên. Trong giai đoạn 2018-2020 có 5 
THT phát triển thành HTX nông nghiệp.

Tổng vốn hoạt động của các HTX trên 3.025,5 tỷ 
đồng, tăng 275,3 tỷ đồng so với đầu năm 2018. Đối với 

HTX nông nghiệp: Có trên 78% HTX có vốn, quỹ trên 
1 tỷ đồng, bình quân vốn, quỹ của HTX là 3,9 tỷ đồng. 
Các HTX phi nông nghiệp: Vốn bình quân của 01 HTX 
là 41,5 tỷ đồng, lớn hơn nhiều so với HTX nông nghiệp, 
nhất là các Quỹ TDND.

Trong những năm qua, kinh tế Việt Nam hội nhập 
quốc tế sâu rộng, các thành phần kinh tế phát triển 
nhanh và có hiệu quả, phát sinh nhu cầu lớn về liên 
kết, hợp tác. Các hộ cá thể, nhất là ở vùng nông thôn 
đẩy mạnh hợp tác sản xuất, kinh doanh dưới hình thức 
THT, HTX để tăng năng lực cạnh tranh và liên kết 
chuỗi giá trị với doanh nghiệp để phát triển bền vững. 
Đây là nhân tố thuận lợi, tác động làm cho kinh tế tập 
thể, HTX tiếp tục phát triển.

HIỆU QUẢ KINH DOANH KHẲNG ĐỊNH 
HƯỚNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Hoạt động kinh doanh, sản xuất trong nhiệm kỳ 
qua gặp không ít khó khăn thách thức, nhưng với sự 

Ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định 
(thứ 2 từ phải sang)
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quan tâm tháo gỡ và hỗ trợ thiết thực của Liên minh 
HTX tỉnh, các đơn vị tập thể HTX, THT đã đạt tổng 
doanh thu đến cuối năm 2019 là 1.083,5 tỷ đồng, tăng 
114,1 tỷ đồng so với đầu năm 2018, bình quân 4,95 
tỷ đồng/HTX. Trong đó, HTX nông nghiệp: 609,2 tỷ 
đồng, bình quân 3,67 tỷ đồng/HTX; HTX TTCN: 109,8 
tỷ đồng, bình quân 9,15 tỷ đồng/HTX; HTX vận tải: 198 
tỷ đồng, bình quân 14,14 tỷ đồng; Quỹ TDND: 166,5 tỷ 
đồng, bình quân 6,166 tỷ đồng/HTX.

Thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của khối 
kinh tế tập thể tỉnh năm 2019 là 32 tỷ đồng, bình quân 146 
triệu đồng/HTX. Trong đó, HTX nông nghiệp 4,5 tỷ đồng, 
bình quân 27 triệu đồng/HTX, khối phi nông nghiệp (trừ 
Quỹ) 18,5 tỷ đồng, bình quân 711 triệu đồng/HTX, Quỹ 
TDND 9 tỷ đồng, bình quân 333 triệu đồng/quỹ.

Điều đáng khích lệ là khu vực kinh tế tập thể, HTX 
đã giải quyết việc làm ổn định cho hơn 4.410 người lao 
động. Trong đó, có hơn 80% là thành viên HTX, 20% 
là lao động khác.

Đến 31/07/2020, toàn tỉnh có 27 HTX nông nghiệp 
thực hiện sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị. Có 
thể khẳng định, đây là dịch vụ mang lại lợi ích và hiệu 
quả cao cho các thành viên và HTX, là xu hướng phát 
triển phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, thể hiện đúng bản chất “Hợp tác” của các 
thành viên và “Tổ chức đại diện” của nông dân. Trong 
đó, HTX Nông nghiệp Ngọc An được Liên minh HTX 
Việt Nam hỗ trợ tham gia chuỗi giá trị năm 2018 với 
số tiền 300 triệu đồng; HTX Nông nghiệp Mỹ Hòa đã 
được Liên minh HTX Việt Nam chọn làm điểm tham 
gia chuỗi giá trị sản phẩm năm 2019 với số tiền hỗ trợ 
là 300 triệu đồng. Năm 2020, HTX Nông nghiệp Phước 
Hưng được chọn tham gia với số tiền 470 triệu đồng.

TẦM NHÌN MỚI ĐẦY TRIỂN VỌNG TỪ NHIỆM 
KỲ 2020-2025

Từ những kết quả đạt được của kinh tế tập thể, 
HTX, nhiệm kỳ  qua, Thủ tướng Chính phủ đã tặng 
01 Cờ thi đua cho HTX NN Phước Hưng; UBND tỉnh 
Bình Định tặng Cờ thi đua cho 4 tập thể, tặng Bằng 
khen cho 15 tập thể và 31 cá nhân; Liên minh HTX Việt 
Nam tặng cờ thi đua cụm cho 02 HTX, tặng Bằng khen 
cho 08 tập thể và 12 cá nhân, tặng Kỷ niệm chương vì 
sự nghiệp phát triển HTX cho 23 cá nhân; Liên minh 
HTX tỉnh Bình Định tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 
77 cá nhân.

Đại hội Liên minh HTX Bình Định dã tạo được sự 
nhất trí cao về con đường phát triển phía trước. Khắc 

phục các hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra, nâng 
cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể, HTX 
mang lại lợi ích thiết thực và liên kết chặt chẽ thành 
viên. Thu hút ngày càng nhiều hộ cá thể ở địa bàn 
nông thôn và thành thị, thành phần kinh tế khác tham 
gia; từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của 
khu vực kinh tế tập thể, HTX trong nền kinh tế quốc 
dân. Cụ thể:

Thu hút ít nhất 65% các hộ cá thể trên địa bàn 
tỉnh tham gia THT, HTX; để có số lượng HTX, THT 
tăng bình quân từ 8% - 15%/năm. Số HTX hoạt động 
có lãi đến năm 2025 đạt 100%. Trong đó số HTX đạt 
loại khá chiếm từ 60 - 65%; Tỷ lệ cán bộ quản lý HTX 
qua đào tạo có trình độ cao đẳng và đại học trên 50%; 
Tăng năng lực vốn sản xuất kinh doanh bình quân từ 
10 - 12%/ năm; Tổng doanh thu bình quân tăng từ 8 
- 10%/ năm; Lợi nhuận bình quân tăng trên 8%/ năm; 
Thu nhập bình quân hàng năm của cán bộ và lao động 
trong HTX tăng 1,2 lần.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng đó, con 
đường đi lên của Liên minh HTX Bình Định trong 
nhiệm kỳ tới là: Phát huy nội lực nêu cao tinh thần tự 
lực, tự cường, năng động sáng tạo trong công tác, bám 
sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp 
luật Nhà nước; Tăng cường quan hệ phối hợp chặt 
chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể và các huyện, 
thị, thành phố để triển khai có kết quả các chương 
trình phối hợp và nhiệm vụ công tác được giao; Đổi 
mới phong cách, lề lối làm việc phù hợp với yêu cầu, 
nhiệm vụ tính chất của tổ chức Liên minh HTX, góp 
phần phát triển kinh tế của tỉnh Bình Định theo hướng 
bền vững

Ông Ngô Thanh Lý - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bình Định 
khai mạc Đại hội



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG56

VĂN HÓA - XÃ HỘI

Đinh Minh Thiện là kỹ sư điện, hiện là Giám đốc Điện lực Cát Hải, Công ty TNHH 
MTV Điện lực Hải Phòng, từ lâu anh đã có thơ cho riêng mình. Tuy nhiên, phải gần 
đây, ở vào cái tuổi ngũ tuần, thơ anh mới toát nên nhiều cảm xúc. Cũng có thể vì 
tính chất công việc, lại có hơn 10 năm gắn bó với Cát Bà, được trải nghiệm từ những 
chuyến đi, rồi cảm nhận từ mảnh đất, con người, cảnh vật nơi đảo xa nên những vần 
thơ của anh mộc mạc, chất phác, dung dị như chính con người anh vậy. Tạp chí Công 
nghiệp & Tiêu dùng xin trích đăng một số bài thơ của anh.

“CHÀO MÙA ĐẾN VỚI ĐẢO XA”

Em là người ấy năm xưa
Lạc vào tôi một chiều mưa cuối hè
Dìu tôi qua những cơn mê
Tặng cho tôi góc hồn quê chân tình
Từ khi tôi biết yêu mình
Trong tim bỗng chật bóng hình của em
Ba mươi năm lạ nên quen
Cầm tay đi giữa bon chen đoạn trường
Chữ duyên kết cõi vô thường
Cảm ơn em đã chung đường vì tôi…

Hoa Lan hoa của núi rừng
Hỏi ai đã quý đã từng trọng hoa
Sắc hương thuần khiết đậm đà
Thưởng Lan tâm đã ngộ ra một điều
Thiên nhiên là mẹ ta yêu
Phút giây còn đọng rất nhiều nghĩ suy
Hoa Lan đã dạy ta gì…

Tỏ Tình

Hoa Lan
Biết mình chưa đủ đẹp xinh
An yên sống giữa thanh bình mà vui
Tưởng như chỉ có đất trời
Dưới kia nước bạc biển khơi dập dồn
Lá xanh chẳng thể xanh hơn
Hoa vàng điểm nét chấm son hơi mờ
Hương thơm phảng phất ngây thơ
Đài hoa nhẹ lướt gót mơ ngọc ngà
Hoa lan Hài ở Cát Bà
Trung trinh dâng một khúc ca núi rừng
Sắc vàng tựa gấm hoàng cung
Trót yêu nào biết tưng bừng hạ sang.

Lan Hài
Cát Bà
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Tôi đi mua những nhọc nhằn
Đem về cất ủ để dành đời sau
Năm mươi năm nửa bạc đầu
Thảnh thơi một chút còn lâu tới mình
Tôi đi qua những danh vinh
Giờ đây ước được chính mình ngày xưa
Tôi đi bán cả giấc mơ
Để mua một chút thờ ơ người đời
Tôi đi mang mấy nụ cười
Để trao cho những cuộc đời khổ đau
Tôi đi nhặt những vàng thau
Trăm năm mong đãi một câu ân tình
Tôi đi trong kiếp tái sinh
Nửa đời chưa thuộc câu kinh Di đà
Tôi chờ cho đến ngày qua...

Này là hoa gạo tháng giêng
Rực lên kìa ngọn lửa thiêng ái tình
Như yêu hãy cháy hết mình
Hiến dâng thể xác, tiết trinh linh hồn
Nhành hoa bừng đỏ sơn thôn
Dù mai bông rụng, vẫn son sắt ngời
Tôn vinh mầu huyết tuyệt vời
Mùa xuân xin tặng mấy lời vì yêu.

Cứ tưởng mùa này quên lãng
Sáng nay bừng rộ sắc hoa
Cánh tím phớt mầu lơ đãng
Dường như một chút kiêu sa
Tôi ngó về miền quá khứ
Tay ai vừa mới ngọc ngà
Cánh hoa tráng nhòa ánh nến
Trắng trinh tình quá đậm đà
Hỏi ra em là Phi điệp
Ẩn thân trên núi Cát Bà
Ngại ngùng thoảng hương cốm nếp
Chào mùa đến với đảo xa.

Nghiêng trời dốc xuống trận mưa
Vô tình trôi nửa giấc trưa xuống đời
Lang thang tôi trốn tìm tôi
Nhặt vài chữ vụn ghép đôi để dành
Nhìn xem tôi có nửa mình
Tôi yêu một nửa nhân tình là tôi
Tỉnh mê trời đã tạnh rồi
Giờ tìm một nửa hồn bơi nơi nào
Con chuồn chuồn ớt bay cao
Xa xa nắng đã rúc vào góc sân.Suy Ngẫm

Hoa Gạo

Hoa Phi Điệp

Giấc Mơ Trưa








