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Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Công Thương 
có Cục trưởng Cục Công Thương địa 
phương Ngô Quang Trung; Phó Cục trưởng 
Cục Công Thương địa phương Dương 

Quốc Trịnh; lãnh đạo các Sở Công Thương và Trung 
tâm Khuyến công 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc; 
chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ Công Thương. Về phía 
tỉnh Thanh Hóa có ông Phạm Bá Oai, Giám đốc Sở Công 
Thương Thanh Hóa, cùng lãnh đạo huyện, phòng kinh 
tế hạ tầng của 27 huyện, thị xã, thành phố Thanh Hóa. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Ngô Quang Trung 
cho biết: “Hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố 
khu vực phía Bắc lần thứ 16 được Cục Công Thương địa 
phương và Sở Công Thương Thanh Hóa phối hợp tổ 
chức tại tỉnh Thanh Hóa - địa phương ở Bắc Trung Bộ 
với đặc trưng nổi trội cả về kinh tế biển, kinh tế rừng và 
di sản văn hóa - lịch sử; hiện đang sở hữu nhiều tiềm năng 
để phát triển đa ngành, đa lĩnh vực trong cả nông nghiệp, 
công nghiệp và dịch vụ; có điều kiện để liên kết, phát 
triển thành mạng lưới các ngành sản xuất quy mô lớn, 
cung cấp hàng hóa cho cả nước và hướng tới xuất khẩu”.

Theo báo cáo của Cục Công Thương địa phương, 
năm 2022, tổng kế hoạch kinh phí khuyến công được 
duyệt của 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc là 174,3 
tỷ đồng, tăng 22,6% so với kế hoạch năm 2021 (142,1 tỷ 
đồng). Trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia giao 
theo kế hoạch 79,7 tỷ đồng, chiếm 56,9% tổng kinh 
phí khuyến công quốc gia năm 2022 (140 tỷ đồng) và 
chiếm 45,7% kinh phí khuyến công toàn vùng. Kinh phí 
khuyến công địa phương giao theo kế hoạch 94,6 tỷ 
đồng. Ước thực hiện 9 tháng năm 2022, kinh phí toàn 
vùng đã thực hiện ước đạt 73,7 tỷ đồng, đạt 42,3% kế 
hoạch năm, cao hơn 112,8% so với cùng kỳ. 

Cục Công Thương địa phương cho biết: Trong năm 
2021 và 9 tháng năm 2022, hoạt động khuyến công cơ 
bản bám sát mục tiêu, kế hoạch và được cụ thể hóa 
bằng các đề án có quy mô, chất lượng ngày càng được 
nâng cao; xây dựng được các đề án khuyến công dạng 
nhóm, điểm với các nội dung hoạt động khuyến công 
hỗ trợ đa dạng, có chất lượng và tập trung trọng tâm, 

trọng điểm. Các hoạt động khuyến công nhất là hoạt 
động xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển 
giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến... tiếp 
tục được các địa phương quan tâm, đẩy mạnh.

Từ kết quả thực hiện kế hoạch năm 2021 và 9 tháng 
năm 2022, để hoàn thành kế hoạch khuyến công năm 2022, 
trong các tháng còn lại, ngành Công Thương 28 tỉnh, thành 
phố khu vực phía Bắc sẽ tập trung vào các nhóm nhiệm 
vụ, giải pháp chính như: Đẩy mạnh triển khai có hiệu quả 
các Nghị quyết, Chương trình hành động của Chính phủ, 
Bộ Công Thương; rà soát, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật về khuyến công của địa 
phương; nghiên cứu xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật 
đối với hoạt động khuyến công áp dụng tại địa phương. 

Về năng lực tổ chức bộ máy, cần đẩy mạnh công 
tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, phổ biến văn bản 
quy định về công tác khuyến công để nâng cao năng lực 
cho đội ngũ cán bộ làm công tác khuyến công. Về kinh 
phí, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án 
khuyến công quốc gia, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí 
đối với các hợp đồng đã ký; chú trọng lồng ghép với các 
dự án, chương trình khác để khuyến khích, thu hút nguồn 
vốn của cá nhân, tổ chức đầu tư phát triển CNNT...

Cùng ngày, tại Trung tâm Triển lãm Hội chợ, Quảng 
cáo tỉnh Thanh Hóa đã diễn ra lễ khai mạc Hội chợ triển 
lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022, thu 
hút 150 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với 400 gian hàng

Chiều 22/9, tại TP Thanh Hóa, Cục Công Thương địa phương (Bộ Công Thương) phối hợp 
với Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị khuyến công các tỉnh, thành phố khu 
vực phía Bắc lần thứ XVI - năm 2022.

LÊ PHƯƠNG

KHAI MẠC HỘI NGHỊ KHUYẾN CÔNG CÁC 
TỈNH, THÀNH PHỐ KHU VỰC PHÍA BẮC

LẦN THỨ XVI - NĂM 2022

Toàn cảnh hội nghị
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Chính sách chăm lo, tạo việc làm cho 
người lao động là vấn đề quan tâm của 
toàn xã hội. Những năm qua, Đảng, Nhà 
nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, 

ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo hành lang 
pháp lý thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc 
làm, phát triển thị trường lao động, nâng cao đời sống 
người dân… 

Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, điểm yếu của 
thị trường lao động việc làm mà chúng ta cần có giải 
pháp khắc phục và trả lời những vấn đề thực tiễn đang 
đặt ra. Đó là: (1). Thị trường lao động chưa theo kịp 
được yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, chưa thích ứng 
đầy đủ được với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, chuyển đổi số và 
hội nhập quốc tế. (2) Thể chế phát triển thị trường lao 
động còn bất cập; chưa có cơ chế, chính sách đầy đủ 
về giao dịch việc làm, quản lý chất lượng thị trường, các 
quy định về tiêu chuẩn lao động và quan hệ lao động. 
(3) Cân đối cung - cầu lao động chưa thật hiệu quả, bền 
vững dẫn tới chưa tiệm cận được năng suất tiềm năng 
(còn thiếu - thừa lao động cục bộ, làm việc không đúng 
ngành nghề đào tạo…). Hệ thống thông tin thị trường 
chưa thực sự hoàn chỉnh. Kết nối thị trường lao động 
trong nước và quốc tế còn yếu. (4) Lưới an sinh xã hội 
có độ bao phủ thấp, chưa đạt hiệu quả cao, mới thực 
hiện vai trò giá đỡ cho một phần của thị trường lao 
động. (5) Giáo dục - đào tạo chưa đáp ứng đầy đủ được 
yêu cầu nhu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt 
là đào tạo nhân lực chất lượng cao, ngành nghề mới, 
kỹ năng nghề tương lai phục vụ phát triển kinh tế - xã 

hội và quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, hội nhập 
quốc tế…

Trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam muốn có 
những ngành công nghiệp phát triển, ứng dụng khoa học 
công nghệ, sở hữu những phát minh, sáng chế mới, những 
công nghệ tiên tiến nhất thì chúng ta phải đào tạo thường 
xuyên, đầy đủ và có đột phá để có được lao động chất 
lượng cao, làm chủ được công nghệ. Cần có cơ chế đào 
tạo, cải cách tiền lương, tạo môi trường làm việc tốt để 
thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong khu vực nhà 
nước, thu hút, giữ chân những lao động có trình độ, kỹ 
năng tay nghề cao để chính họ trở thành nguồn lực, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững. Đồng 
thời, thực hiện một số biện pháp cụ thể sau:

Thứ nhất, nâng cao nhận thức về thị trường lao 
động, tuân thủ quy luật các quy luật của kinh tế thị 

NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG

LINH HOẠT, HIỆN ĐẠI,
BỀN VỮNG VÀ HỘI NHẬP

Ngày 20/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị "Phát triển thị trường 
lao động linh hoạt, hiện đại, bền vững và hội nhập". Hội nghị được thực hiện kết hợp hình 
thức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ với điểm cầu UBND 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. 
Tạp chí Công nghiệp và Tiêu dùng xin khái quát Kết luận của Thủ tưởng Chính phủ xung 
quanh vấn đề này.
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trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, coi lao động 
là hàng hóa đặc biệt để có cơ chế, chính sách phù hợp. 
Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật đồng 
bộ, thống nhất để thị trường lao động phát triển theo 
hướng linh hoạt, hiện đại, đầy đủ, bền vững, hiệu quả, 
hội nhập quốc tế, nhằm giải phóng triệt để sức sản 
xuất, tập trung phát triển lao động có kỹ năng, thúc 
đẩy tạo việc làm bền vững, có thu nhập cao…

Thứ hai, nắm bắt nhu cầu, phát triển thị trường 
lao động đúng hướng, tập trung vào các lĩnh vực trọng 
tâm, trọng điểm đang là ưu tiên hiện nay như chuyển 
đổi số, chuyển đổi xanh, ứng phó biến đổi khí hậu… 
Tập trung xây dựng hệ thống quản trị thị trường lao 
động hiện đại, minh bạch để mỗi người lao động từ 
khi tham gia đến khi rời thị trường lao động được 
quản trị minh bạch, thống nhất, tạo điều kiện cho 
tham gia các hoạt động giao dịch việc làm, tiếp cận 
thông tin về thị trường lao động việc làm; có chiến 
lược, kế hoạch đào tạo, cung ứng kịp thời, sát với nhu 
cầu thực tiễn. 

Thứ ba, chú trọng đầu tư cả về cơ chế chính sách, 
nguồn lực để xây dựng hệ thống thông tin và dự báo 
thị trường lao động đa tầng từ địa phương cấp tỉnh, cấp 
vùng tới toàn quốc, đa lĩnh vực theo ngành nghề, có 
các cấp trình độ khác nhau. Hệ thống thông tin và dự 
báo hướng tới đối tượng người sử dụng là các cơ quan 
quản lý nhà nước các cấp, doanh nghiệp và nhất là 
người lao động và người sử dụng lao động…

Thứ tư, đẩy mạnh xây dựng chính sách việc làm 
trên nguyên tắc có tính dự báo, tầm nhìn chiến lược, 
chủ động, phù hợp với cơ chế thị trường, xây dựng 
nhiệm vụ phù hợp, khả thi, hiệu quả cả ngắn hạn và dài 
hạn, đa dạng hoá các nguồn tín dụng để thúc đẩy việc 
tạo việc làm mới, việc làm sáng tạo, chất lượng cao, 
việc làm bền vững, việc làm xanh, phục vụ chuyển đổi 
số, chuyển đổi năng lượng, ứng phó biến đổi khí hậu, 
việc làm cho đối tượng yếu thế, vùng sâu vùng xa.

Thứ năm, cần quan tâm tới việc dịch chuyển lao 
động, việc làm theo địa lý, địa bàn, đảm bảo có cơ cấu 
phân bổ lao động việc làm hợp lý trên toàn quốc; có cơ 
chế khuyến khích hỗ trợ dịch chuyển lao động, hỗ trợ 
các địa bàn còn yếu kém; đẩy mạnh liên kết thị trường 
việc làm giữa các vùng trong nước, hình thành cơ chế 
kết nối cung cầu tự động giữa thị trường trong và ngoài 
nước. Tạo việc làm ở khu vực nông thôn, miền núi để 
người dân có thể làm việc tại quê hương với mức thu 
nhập ổn định, để người lao động hạn chế phải xa quê 
hương. Triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho công 

nhân, người lao động ở khu công nghiệp và các thành 
phố lớn...

Thứ sáu, đổi mới toàn diện hệ thống đào tạo, giáo 
dục nghề nghiệp theo hướng mở, linh hoạt, hiệu quả 
để nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhằm nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thời cơ dân 
số vàng, phục vụ quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, 
đáp ứng quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 
nước trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4. Đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát 
triển nguồn nhân lực. Chú trọng đào tạo những kỹ năng 
ngoại ngữ, tính kỷ luật, kỷ cương… để hội nhập với thị 
trường lao động thế giới.

Thứ bảy, thực hiện các văn bản, quy định liên quan 
tới thị trường lao động, Quyết định số 522/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ về công tác hướng nghiệp, 
phân luồng học sinh sau trung học, tạo điều kiện thuận 
lợi để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tổ chức giảng dạy 
chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ 
thông để đẩy mạnh phân luồng và bảo đảm quyền lợi 
của học sinh vừa được học nghề, vừa được học văn hóa 
ngay tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhất là đối với con 
em công nhân lao động, chú trọng đào tạo cả kỹ năng 
nghề và kỹ năng sống. Trong nhiệm kỳ này, đang dành 
khoảng 2.000 tỷ đồng cho việc đào tạo, dạy nghề và dự 
kiến sẽ bố trí thêm... 

Thứ tám, rà soát, đánh giá sắp xếp tổ chức, đầu tư 
nâng cao năng lực của hệ thống đào tạo, giáo dục nghề 
nghiệp, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; 
xây dựng, đề xuất mô hình liên kết vùng, xây dựng các 
trung tâm đào tạo vùng, trung tâm đào tạo quốc gia 
theo vùng kinh tế trọng điểm. Thị trường lao động phải 
phục vụ đắc lực, hiệu quả việc phát triển nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền 
kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội 
nhập quốc tế...

Thứ chín, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng 
mắc trong kết nối giáo dục nghề nghiệp với doanh 
nghiệp; xây dựng chính sách ưu đãi cho học tập, nâng 
cao kỹ năng nghề nghiệp, đánh giá công nhận trình độ 
kỹ năng cho người lao động. Đẩy mạnh đào tạo, đào 
tạo lại, đào tạo bổ sung, đào tạo tại doanh nghiệp để 
thu hút hiệu quả lao động tại chỗ nhằm giải quyết triệt 
để vấn đề thiếu hụt nhân lực cục bộ, vấn đề đứt gãy 
lao động phục vụ phục hồi nhanh, phát triển bền vững 
kinh tế - xã hội

PV
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Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, chỉ 
tính riêng tháng 8 năm 2022, cả nước có 
11.900 DN thành lập mới, giảm 4,5% so 
với tháng trước; tăng 106,9% so với cùng 

kỳ năm trước. Cả nước còn có gần 6.500 DN quay trở 
lại hoạt động, tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 
67,1% so với cùng kỳ năm 2021; có 3.756 DN đăng ký 
tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, giảm 28,9% và tăng 
20,5%; có 4.453 DN ngừng hoạt động chờ làm thủ tục 
giải thể, tăng 0,8% và tăng 77,3%; có 1.953 DN hoàn tất 
thủ tục giải thể, tăng 10,5% và tăng 140,5%.

Tám tháng năm 2022, cả nước có 149.500 DN đăng 
ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% 
so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 
18.700 DN thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số 
DN rút lui khỏi thị trường là 104.300 DN, tăng 22%; bình 
quân một tháng có 13.000 DN rút lui khỏi thị trường.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 
tiêu dùng tháng Tám ước đạt 481.200 tỷ đồng, tăng 
0,6% so với tháng trước và tăng 50,2% so với cùng kỳ 
năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với 
cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch Covid-19. Tính 
chung 8 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 3.679,2 nghìn tỷ 
đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 
năm 2021 giảm 3,5%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 15,1% 
(cùng kỳ năm 2021 giảm 5,1%).

Về xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 
8/2022 ước đạt 33,38 tỷ USD, tăng 9,1% so với tháng trước 
và tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 
tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 
250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 
tháng 8/2022 ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% so với 
tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. 
Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu 
hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% so với 
cùng kỳ năm trước.

Theo đánh giá của bà Trần Phương Trà, chuyên 
ngành quản trị chiến lược, Giám đốc chương trình thạc 
sĩ quản trị kinh doanh, Trường Kinh doanh IPAG (Paris, 
Pháp), những DN tìm ra “kim chỉ nam” trong việc làm 
thế nào tạo ra giá trị cho khách hàng, cho nhân viên và 
cho những nhà cung cấp sẽ tạo ra hiệu suất cao ngoại lệ 
hơn so với các DN khác. Trong bối cảnh vĩ mô hiện nay, 
nhu cầu của người tiêu dùng đang thay đổi rất nhanh.

Bà Hà Thu Thanh, Chủ tịch HĐQT Viện Thành 
viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD), Phó Chủ 
tịch Hội đồng DN vì sự phát triển bền vững (VBCSD); 
Chuyên gia tư vấn Quản trị Công ty cao cấp - Deloitte 
Việt Nam cho rằng, trong hơn hai năm qua, có rất 
nhiều DN đã ứng phó, đối phó và “sống sót” vượt qua 
tác động của đại dịch Covid-19. Một trong những yếu 
tố rất quan trọng giúp họ làm được điều này, đó chính 
là nền tảng văn hóa DN. Ở đó, các DN huy động được 
một nguồn lực rất to lớn.

Các chuyên gia phân tích, tình hình kinh tế - xã 
hội tháng 8 và 8 tháng năm 2022 của nước ta hồi phục 
nhanh ở hầu hết các ngành, lĩnh vực. Hoạt động sản 
xuất kinh doanh đã trở lại trạng thái bình thường sau 
đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, nền kinh tế nước ta đang 
phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như giá 
nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, nhất là giá xăng 
dầu; áp lực lạm phát gia tăng, ảnh hưởng đến ổn định 

Tám tháng đầu năm 2022, cả nước có 149,5 nghìn doanh nghiệp (DN) đăng ký thành lập 
mới và quay trở lại hoạt động. Kinh tế Việt Nam khởi sắc được bạn bè quốc tế đánh giá cao, 
xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Việt Nam ở mức “ổn định”. Tuy nhiên, sức cạnh tranh của 
DN Việt còn hạn chế, đòi hỏi một số giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh 
cho DN phát triển bền vững.

THU HẰNG

KINH TẾ VIỆT NAM PHỤC HỒI,
DOANH NGHIỆP TĂNG MẠNH VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

SAU ĐẠI DỊCH COVID-19
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kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời 
sống của người dân. Với quyết tâm phục hồi và phát 
triển kinh tế, tạo đà để hoàn thành các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, 
Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Bộ, ngành và địa 
phương triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp của 
Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết số 11/NQ-CP về 
Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nhờ 
đó, kinh tế - xã hội nước ta trong 8 tháng năm 2022 vẫn 
giữ vững sự ổn định, các cân đối vĩ mô được đảm bảo, 
lạm phát trong tầm kiểm soát.

Với các chỉ số kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được 
kiểm soát, GDP tăng 7,72% trong quý II và các cân đối 
lớn được đảm bảo, hoạt động sản xuất kinh doanh đang 
nhanh chóng phục hồi. Điều này, ông Hoàng Quang 
Phòng, Phó Chủ tịch thường trực VCCI cho biết: Với 
đà phục hồi trên, sẽ đóng góp đáng kể vào nền kinh tế 
với sự chủ động, sáng tạo, vượt khó vươn lên của cộng 
đồng DN Việt. Tuy nhiên, qua khảo sát chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của VCCI cũng cho thấy sự 
khó khăn của cộng đồng DN. Có tới 92% DN cả nước 
bị tác động tiêu cực bởi dịch Covid-19; trong đó, 94% là 
DN tư nhân trong nước và 86% DN có vốn đầu tư nước 
ngoài. Hầu hết các DN trong tất cả các lĩnh vực ngành 
nghề phải đương đầu với các vấn đề do dịch Covid-19 
gây ra, trong đó: 60% DN khó tiếp cận khách hàng, 
53% DN bị thiếu hụt nhân công, 52% DN bị mất cân 
đối dòng tiền và 52% DN bị đứt gãy chuỗi cung ứng.

Về phía DN cần sẵn sàng đối mặt với những thách 
thức, chủ động nắm bắt cơ hội đổi mới và sáng tạo, 
có phương án đón đầu xu hướng kinh doanh mới, xây 
dựng uy tín và thương hiệu của DN Việt Nam trên thị 
trường quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số và 
ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo đầu tư 
những lĩnh vực mới, hiện đại và dành sự quan tâm đặc 
biệt để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cấu trúc 
lao động nhằm thích ứng và đón đầu các xu hướng mới 
của thị trường.

Chia sẻ những khó khăn đối với người dân, DN sau 
đại dịch Covid-19; bà Caitlin Wiesen, Đại diện thường 
trú Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại 
Việt Nam cho biết: Tiếp tục phối hợp với Tổ chức Y 
tế Thế giới và các đối tác quốc tế khác tăng cường hỗ 
trợ y tế cơ sở, y tế dự phòng, giúp Việt Nam tăng khả 
năng sẵn sàng ứng phó với các dịch bệnh trong tương 
lai. Đồng thời, hỗ trợ Việt Nam trong phát triển kinh 
tế - xã hội, hội nhập quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế 
trên trường quốc tế.

Để ứng phó với khó khăn, hỗ trợ nền kinh tế, Chính 
phủ đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về một số 
chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ DN chủ động 
thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến 
năm 2025, nhằm xây dựng DN Việt Nam mạnh cả về 
số lượng và chất lượng, trở thành lực lượng quan trọng 
đảm bảo tính tự chủ của nền kinh tế

Nhà nước luôn đồng hành cùng người dân, DN phát triển bền vững
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Ngày 31/8/2022, tại Ngân hàng VCB, Chi nhánh Chương Dương đã diễn ra Chương trình 
tọa đàm trực tiếp với chủ đề "Văn hóa doanh nghiệp và kết nối giao thương". Chương trình 
do Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội SMEs chỉ đạo tổ chức. Sự kiện có sự tham gia 
của các chuyên gia: Nhà báo Lê Quốc Vinh – Phó Chủ tịch Hanoisme, Chủ tịch HĐQT kiêm 
TGĐ của Le Group; CEO Thân Đức Việt – Phó Chủ tịch Hanoisme, Chủ tịch danh dự CLB 
Doanh nghiệp Long Biên, TGĐ TCT May 10; CEO Nguyễn Minh Trang – TGĐ Công ty 
CP Sản xuất gia công và Xuất khẩu HANEL.

VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
LÀ NỀN TẢNG ĐỂ MAY 10 PHÁT TRIỂN

NTT

Chương trình tọa đàm với các nội dung: 
Văn hóa doanh nghiệp - nền tảng của 
sự phát triển bền vững; Các hạt nhân cơ 
bản của văn hóa doanh nghiệp; Đánh giá 

doanh nghiệp xét từ khía cạnh văn hóa doanh nghiệp; 
Tiêu chí văn hóa cho các đối tượng, chức danh của 
doanh nghiệp; Hiểu được phương pháp  xây dựng văn 
hóa doanh nghiệp dựa trên các giá trị cốt lõi; Hỏi - đáp 
cùng chuyên gia và khách mời.

Văn hóa doanh nghiệp là một khái niệm khá quen 
thuộc đối với bối cảnh phát triển kinh tế mạnh mẽ hiện 
nay. Đặc biệt, trong thời kỳ hội nhập sâu rộng toàn cầu 
với mọi mặt của cuộc sống thì vấn đề văn hóa doanh 
nghiệp không chỉ quan trọng với nội tại doanh nghiệp, 
thị trường trong nước, mà qua đó còn thể hiện văn hóa 
của Việt Nam trong mắt nhìn của bạn bè quốc tế.

Tại buổi tọa đàm, CEO Thân Đức Việt - TGĐ May 
10 đã chia sẻ với các đại biểu những giá trị cốt lõi của 
văn hóa doanh nghiệp áp dụng tại TCT, những bài học 
kinh nghiệm.

Văn hóa May 10 được thể hiện ở việc luôn coi 
những lời chỉ dạy của Bác Hồ là kim chỉ nam trong mọi 
hoạt động. Không phải chờ đến năm 2006 khi có cuộc 
vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ 
Chí Minh, mà May 10 đã triển khai từ năm 1959 khi 
Người về thăm. Đây được coi là yếu tố quyết định sự 
ổn định và phát triển của văn hóa May 10.

May 10 là một môi trường nhân bản, coi văn hoá 
là gốc rễ của sự phát triển, xây dựng một nền tảng văn 
hóa riêng, lấy “Con người vừa là mục tiêu, vừa là động 
lực của sự phát triển doanh nghiệp”. Các quyền lợi của 
người lao động đều được đảm bảo, nhiều chế độ cao 

hơn quy định của pháp luật. Doanh nghiệp luôn đầu 
tư xây dựng các thiết chế văn hóa: Trường Mầm non; 
Ký túc xá công nhân; Phòng khám đa khoa; Điểm sinh 
hoạt văn hóa công nhân... Chính vì vậy, liên tiếp từ năm 
2014 đến nay, TCT được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh 
danh là: “Doanh nghiệp tiêu biểu vì Người lao động”.

Văn hóa May 10 còn thể hiện ở tinh thần đoàn kết, 
sống biết ơn và lưu giữ truyền thống và xây dựng môi 
trường làm việc văn minh, văn hóa. May 10 đã xây dựng 
được một môi trường làm việc thân thiện, năng động, 
NLĐ được tạo điều kiện để phát huy tối đa năng lực bản 
thân, năng suất lao động và kết quả sản xuất tăng lên.

Văn hóa May 10 được xây dựng trên cơ sở “Sống 
có trách nhiệm với xã hội, cộng đồng và đất nước”. 
Sản phẩm của May 10 không chỉ chú trọng đến yếu tố 
tiện dụng, thời trang, mà còn là những sản phẩm thân 
thiện với môi trường. Năm 2021, May 10 được tôn vinh 
“Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh”

CEO Thân Đức Việt - TGĐ May 10 tham gia tọa đàm
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SẢN PHẨM MAY 10 ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH

 “VẺ ĐẸP VTV 2022”

Cuộc thi “Vẻ đẹp VTV 2022” đã diễn ra 
với 3 vòng thi: Trình diễn trang phục công 
sở; Trình diễn trang phục áo dài với nữ và 
veston với nam; Vòng thi kiến thức.

 Vòng 1: Trình diễn trang phục công sở với sự tham 
dự của 71 thí sinh đến từ các đơn vị trong Đài THVN. 
Trong trang phục công sở, các thí sinh tự tin sải bước 
trên sân khấu thể hiện vẻ đẹp thanh lịch mà năng động. 
Dựa trên nhiều tiêu chí: Trang phục lựa chọn, kỹ năng 
sân khấu, phong cách biểu diễn… Ban Giám khảo đã 
lựa chọn ra 50 thí sinh xuất sắc để bước vào Vòng 2 
trình diễn trang phục áo dài đối với nữ và veston đối 
với nam. Các thí sinh nam ở vòng này, với trang phục 
veston May 10 lịch lãm, đầy cuốn hút. Sau vòng 2, Ban 
giám khảo chọn ra 20 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào 
vòng chung kết với phần thi ứng xử.

Tại cuộc thi, không chỉ nhờ vẻ điển trai, sự thể hiện 
tự tin, phong thái thu hút mà những sản phẩm sơ mi, 
quần âu và veston May 10 đã góp phần không nhỏ giúp 
các thí sinh nam tỏa sáng.

Cuộc thi “Vẻ đẹp VTV2022” đã thành công tốt 
đẹp. Phát biểu tại cuộc thi, Phó TGĐ Đinh Đắc Vĩnh - 
Chủ tịch Công đoàn Đài Truyền hình Việt Nam đã gửi 
lời cảm ơn và tặng hoa các nhà tài trợ đã đồng hành 
cùng cuộc thi

Hướng tới kỷ niệm 52 năm “Ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên” (07/9/1970 
- 07/9/2022) của Đài Truyền hình Việt Nam, ngày 30/8/2022, Công đoàn Đài tổ chức 
Hội thi “Vẻ đẹp VTV 2022”. Hội thi thu hút sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo thí sinh là 
các phóng viên, biên tập viên, chuyên viên, kỹ thuật viên… đến từ các đơn vị thuộc khối sản 
xuất, khối kỹ thuật, văn phòng… của Đài THVN. Tổng công ty May 10 hân hạnh là nhà tài 
trợ 45 bộ trang phục cho nam thí sinh dự thi gồm sơ mi, quần âu và veston.

PV

Top 50 thí sinh trình diễn áo dài, veston đầy cuốn hút 

Trong những năm qua, mặc dù thị trường nhiều 
biến động thăng trầm, TCT May 10 vẫn luôn là lá cờ 
đầu thi đua sáng tạo và lao động sản xuất - kinh doanh 
của ngành Dệt May Việt Nam, đóng góp lớn vào nền 
kinh tế nước nhà và không ngừng nỗ lực làm công tác 
từ thiện, trách nhiệm xã hội. Chỉ tính trong 10 năm qua, 
May 10 đã quyên góp cho quỹ từ thiện trên 20 tỷ  đồng. 

Trong giai đoạn đại dịch Covid-19 ảnh hưởng 
nghiêm trọng đến đời sống kinh tế - xã hội, văn hóa 
kinh doanh luôn được TCT May 10 đề cao, được xem 
là chìa khóa giúp Tổng công ty trụ vững trong đại dịch 
và nỗ lực vượt qua khó khăn để phát triển. 

Với bối cảnh hội nhập kinh tế, văn hóa thế giới sâu 
rộng như hiện nay, thông qua cuộc tọa đàm sẽ cung 
cấp cho Ban Lãnh đạo và cán bộ quản lý có cách thức 
nhìn nhận toàn diện về những vấn đề cốt lõi của văn 
hóa doanh nghiệp: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp 
dựa trên các giá trị cốt lõi; sứ mệnh xã hội của doanh 
nghiệp. Đồng thời, giúp cho các doanh nghiệp của Việt 
Nam có ý thức tập trung xây dưng văn hóa doanh 
nghiệp để từ đó lan tỏa những nét hay, phong cách kinh 
doanh, phong cách giao tiếp và văn hóa phục vụ để 
doanh nghiệp có nền tảng văn hóa, chiếm được lòng tin 
của thị trường và là điểm tựa để phát triển bền vững
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Nhằm góp phần tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV kiên kết các miền của 
hệ thống điện quốc gia, cũng như đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam phát triển kinh tế 
trong giai đoạn tới, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã giao cho Tổng công ty Truyền tải điện 
Quốc gia (EVNNPT) tiến hành xây dựng công trình đường dây (ĐZ) 500 kV mạch 3. Việc 
dự án được khởi công xây dựng và hoàn thành đưa vào vận hành đã thể hiện tầm nhìn xa 
của ngành Điện lực Việt Nam.

ĐI VÀO VẬN HÀNH ĐÃ TÔ ĐIỂM THÊM MỐC SON LỊCH SỬ 
CỦA NGÀNH ĐIỆN VIỆT NAM

DỰ ÁN ĐZ 500 KV MẠCH 3

TUẤN ANH

ĐZ 500 kV mạch 3 (Vũng Áng - Quảng 
Trạch - Dốc Sỏi - Pleiku2) được khởi công 
từ tháng 12/2018 và mang trong mình 
nhiều ý nghĩa to lớn. Công trình được 

xây dựng nhằm đảm bảo việc tăng cường cấp điện từ các 
nhà máy điện ở miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên 
vào cho các tỉnh phía Nam hiện còn đang thiếu điện. 
Ngoài ra, ĐZ này còn làm nhiệm vụ liên kết lưới điện 
khu vực và lưới điện quốc gia ở cấp điện áp 500 kV.

Dự án có quy mô xây dựng ĐZ 500 kV mạch kép từ 
Vũng Áng tới Pleiku 2 dài gần 742 km và được chia làm 
ba phân đoạn. Trong đó, phân đoạn thứ nhất đi từ TBA 
500 kV Vũng Áng (Hà Tĩnh) đến Sân phân phối 500 kV 
Quảng Trạch (Quảng Bình) dài hơn 32 km; Phân đoạn 
thứ hai đi từ Quảng Trạch đến Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) 
có chiều dài 500 km; Phân đoạn thứ ba từ Dốc Sỏi đi 
Pleiku 2 có chiều dài 209 km. Tổng mức đầu tư cho 
toàn bộ dự án lên tới 11.949 tỷ đồng.

Để đảm bảo tiến độ hoàn thành cho dự án, ngay 
từ khi công trình được khởi công, ngành Điện đã huy 
động các công ty tư vấn gồm: Công ty CP Tư vấn Xây 
dựng điện 1; Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 2; 
Công ty CP Tư vấn Xây dựng điện 3, Công ty CP Tư 
vấn Xây dựng điện 4 và Viện Năng lượng (thuộc Bộ 
Công Thương) tập trung khảo sát thiết kế, lập bản vẽ 
thi công, bản vẽ chế tạo và nhiều công việc khác thuộc 
chức năng tư vấn để đảm bảo trong thời gian nhanh 
nhất sẽ xác định được hướng tuyến đi; Xác định được 
vị trí móng, trong đó có nhiều móng néo, móng cột đỡ, 
móng cột tương xứng… Trong suốt những năm qua, 05 
đơn vị tư vấn này đã làm việc ngày đêm, không kể ngày 

nghỉ để tập trung lấy mẫu địa chất, đất đá, thí nghiệm 
cường độ, thiết kế móng cột, dây dẫn, tiết diện, trạm 
biến áp…

Ngoài ra, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban 
Tổng Giám đốc EVNNPT đã chỉ đạo và yêu cầu Ban 
Quản lý Dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), 
cùng các đơn vị tham gia dự án không ngừng quyết 
tâm, huy động tối đa mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến 
độ. Đồng thời, Tổng công ty còn phối hợp và làm việc 
chặt chẽ với chính quyền của 09 tỉnh/thành phố - nơi 
có ĐZ đi qua gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, 
Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum, 
Gia Lai, Tp. Đà Nẵng để tháo gỡ các vướng mắc về bồi 
thường giải phóng mặt bằng trong quá trình triển khai 
dự án, nhằm đáp ứng yêu cầu về tiến độ. Hàng ngày, 

EVNNPT luôn mang trong mình quyết tâm cao nhất để 
hoàn thành dự án ĐZ 500 kV mạch 3
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Ban lãnh đạo EVNNPT đều tổ chức họp điều độ trực 
tuyến đầu giờ, cũng như cử đoàn công tác của các Ban 
chuyên môn của Tổng công ty bám sát hiện trường để 
chỉ đạo thi công. 

Mặt khác, lãnh đạo CPMB và các phòng chức năng 
cũng trực tiếp có mặt tại công trường để điều hành, xử 
lý và giải quyết ngay các vướng mắc phát trinh trong 
quá trình thi công; Các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn 
giám sát luôn có đội ngũ quản lý bám công trường để 
giám sát, xử lý hiện trường. Cùng với đó, EVNNPT 
cũng đã huy động các đơn vị trực thuộc như: Công ty 
Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2… bố trí 
lực lượng để thực hiện công tác phát quang, nghiệm 
thu hành lang tuyến, lắp đặt khung định vị và hỗ trợ 
các đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu. 
Riêng trong công tác nghiệm thu kỹ thuật, nghiệm thu 
hành lang tuyến, EVNNPT thống nhất với các đơn vị tư 
vấn giám sát, tư vấn thiết kế và quản lý vận hành thực 
hiện theo phương châm “thi công đến đâu, nghiệm thu 
hoàn thành đến đó”, kết thúc công tác kéo dây khoảng 
néo cuối cùng thì đồng nghĩa với việc đảm bảo đủ điều 
kiện để đóng điện vận hành dự án.

Ông Trương Hữu Thành - Phó Tổng Giám đốc 
EVNNPT cho biết: Trong quá trình triển khai dự án 
ĐZ 500 kV mạch 3, Tổng công ty đã gặp phải rất nhiều 
khó khăn khách quan tác động như: Đại dịch Covid-19 
kéo dài; Bão, lũ lụt diễn biến phức tạp năm 2020 và đặc 
biệt là những vướng mắc trong công tác bồi thường giải 
phóng mặt bằng. Mặc dù vậy, dự án đã thường xuyên 
nhận được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, các Bộ, ngành, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển 
điện lực, các địa phương có ĐZ đi qua, Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam… trong việc chỉ đạo, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Song 
song với đó, EVNNPT/CPMB đã cử CBCNV thường 
xuyên có mặt trên công trường để tập trung điều hành 
thi công, tháo gỡ và xử lý kịp thời các vướng mắc phát 
sinh trong quá trình thi công. Đặc biệt, EVNNPT ghi 
nhận và đánh giá cao CPMB, cùng các nhà thầu trong 
suốt thời gian qua đã thi công ngày đêm để đạt được 
khối lượng công việc rất lớn, đưa dự án về đích. Trong 
quá trình thi công, các đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt 
đối cho con người, thiết bị và an ninh công trường.

Nhờ sự quyết tâm và những nỗ lực không biết mệt 
mỏi của toàn hệ thống, vào lúc 20h ngày 31/7/2022, 
EVNNPT/CPMB đã phối hợp với các đơn vị liên quan 
đóng điện kỹ thuật phân đoạn đoạn một ĐZ 500 kV 
Vũng Áng  - Quảng Trạch. Sau khi đóng điện, toàn bộ 
dự án đã được tổ chức đóng điện kỹ thuật, thông tuyến 
toàn bộ ĐZ 500 kV mạch 3 Vũng Áng - Quảng Trạch 
- Dốc Sỏi - Pleiku 2. Bởi trước đó, phân đoạn thứ hai là 
ĐZ 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đã đóng điện vào 
tháng 5/2022 và phân đoạn thứ ba là ĐZ 500 kV Dốc 
Sỏi - Pleiku2 đã đóng điện trong tháng 6/2021.

“Việc đóng điện phân đoạn ĐZ 500 kV Vũng Áng - 
Quảng Trạch có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc 
hoàn thành toàn bộ dự án ĐZ 500 kV mạch 3. Dự án đi 
vào vận hành sẽ góp phần tăng cường năng lực truyền 
tải lưới điện 500 kV của hệ thống điện quốc gia. Đồng 
thời, giúp giải tỏa công suất nguồn nhiệt điện và năng 
lượng tái tạo trong khu vực; Góp phần đảm bảo cung 
ứng điện cho các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng 
Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon 
Tum, Gia Lai, Tp. Đà Nẵng và vùng phụ cận”… ông 
Trương Hữu Thành - Phó Tổng giám đốc EVNNPT 
cho biết thêm

Toàn bộ ĐZ 500 kV mạch 3 đã được đóng điện thông tuyến và đi vào vận hànhToàn bộ ĐZ 500 kV mạch 3 đã được đóng điện thông tuyến và đi vào vận hành
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Ngày 08/9/2022, tại huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang), đoàn công tác của Tổng công 
ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) do ông Lê Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc làm Trưởng 
đoàn đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực và Sở Công Thương 
tỉnh Hà Giang để bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn một số dự án lưới điện đang được 
đầu tư trên địa bàn tỉnh.

THÁO GỠ KHÓ KHĂN CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG

EVNNPC

Tham gia buổi làm việc có các ông: Hoàng 
Trọng Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Ban 
Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực; 
Nguyễn Khắc Quyền - Giám đốc Sở 

Công Thương tỉnh Hà Giang; Phùng Viết Vinh - Chủ 
tịch UBND huyện Bắc Quang; Đại diện UBND huyện 
Quang Bình; Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hà Giang; Về 
phía ngành Điện có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý xây 
dựng Tập đoàn Điện lực Việt Nam; Ông Lê Minh Tuấn 
- Phó Tổng giám đốc EVNNPC; Đại diện lãnh đạo một 
số Ban của Tổng công ty; Đại diện lãnh đạo Công ty 
Điện lực Hà Giang…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hà Giang, EVNNPC 
đang triển khai thi công dự án các xuất tuyến 110 kV 
sau Trạm biến áp (TBA) 220 kV Bắc Quang; Dự án cải 
tạo đường dây 110 kV Bắc Quang - Khánh Hòa. Đồng 
thời, Tổng công ty cũng đang thực hiện lập hồ sơ thiết 
kế 01 dự án đường dây và TBA 110 kV Thanh Thủy.

Đối với xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Bắc 
Quang, dự án có quy mô xây dựng mới và cải tạo tuyến 
đường dây 110 kV với tổng chiều dài 42,835 km đi qua địa 
phận hai huyện Bắc Quang và Quang Bình, bao gồm: Xây 
dựng đoạn tuyến 04 mạch đi TBA 110 kV Bắc Quang, đi 
TBA 110 kV Bình Vàng và đi TBA 110 kV Sông Lô 4. 
Đồng thời xây dựng đoạn tuyến 02 mạch đi TBA 110 kV 
Sông Chừng và đi TBA 110 kV Nậm Yên, Sông Chảy. Dự 
án được EVNNPC giao cho Ban Quản lý dự án Lưới điện 
(BA1) quản lý và đã khởi công từ ngày 30/7/2021.

Dự án xuất tuyến 110 kV sau TBA 220 kV Bắc 
Quang có nhiệm vụ giải tỏa công suất các dự án thủy 
điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, 
trong quá trình triển khai, dự án hiện đang gặp phải 
một số các khó khăn, vướng mắc. Theo ông Phạm Kỳ 
Nam - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện 
cho biết: Sau hơn một năm khẩn trương thi công, đến 
nay, Đơn vị đã hoàn thành phần lớn các hạng mục 

CHÍ KIÊN

Quang cảnh buổi làm việc
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công trình thuộc dự án xuất tuyến 110 kV sau TBA 
220 kV Bắc Quang. Trong quá trình triển khai, BA1 
đã gặp phải rất nhiều khó khăn, nổi bật trong đó là 
những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường 
giải phóng mặt bằng. Tại một số vị trí khoảng cột vẫn 
còn một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án đền 
bù được duyệt. Ngoài ra, trải qua 04 lần làm việc với 
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bạc (là doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh quản lý) nhưng hiện nay, ngành Điện 
vẫn chưa thống nhất được lịch cắt điện đường dây 110 
kV lộ 175E22.3 Bắc Quang - 171A22.28 Sông Bạc để 
thực hiện thi công các vị trí cột 183A, 76A.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Lê Minh Tuấn - Phó 
Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết: Việc hoàn thành 
công tác đóng điện TBA 220 kV Bắc Quang cùng các 
xuất tuyến 110 kV sau trạm là rất quan trọng, có ảnh 
hưởng đến an ninh năng lượng quốc gia. Một khi dự án 
đi vào vận hành sẽ đảm bảo giải tỏa công suất cho các 
nhà máy thủy điện khu vực tỉnh Hà Giang và một số 
vùng lân cận, đồng thời đảm bảo cung cấp điện phụ vụ 
cho nhu cầu phát triển KT-XH địa phương. Từ khi dự 
án bắt đầu được triển khai, Tổng công ty đã nhận được 
sự giúp đỡ, phối hợp tích cực của chính quyền các địa 
phương của tỉnh Hà Giang trong công tác đền bù, giải 
phóng mặt bằng dự án. Tuy nhiên, tính đến thời điểm 
này, vì một số nguyên nhân khác nhau mà dự án đã 
chậm tiến độ so với kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt 
Nam giao. Do vậy, EVNNPC đề nghị chính quyền tỉnh 
Hà Giang, Sở Công Thương… cần tiếp tục ráo riết vào 
cuộc để kịp thời tháo gỡ các khó khăn liên quan giữa 
các bên để đảm bảo lợi ích hài hòa cho địa phương 
cùng các chủ đầu tư. 

Tại buổi làm việc, EVNNPC đã kiến nghị với Ban Chỉ 
đạo Quốc gia về phát triển điện lực và Sở Công Thương 

tỉnh Hà Giang tiếp tục tạo điều kiện hỗ trợ cho các đơn 
vị Điện lực trong công tác đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây 
dựng các công trình điện theo quy hoạch đã được phê 
duyệt. Đồng thời, yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện 
Sông Bạc nghiêm túc thực hiện việc phối hợp cắt điện 
phục vụ thi công  tại vị trí 183A và 76A theo chủ trương 
đã thống nhất giữa các bên tại cuộc họp do Sở Công 
Thương tỉnh Hà Giang chủ trì ngày 7/7/2022 trước đó. 
Mặt khác, EVNNPC cũng kiến nghị với UBND huyện 
Bắc Quang sớm phê duyệt phương án bồi thường, quyết 
định thu hồi đất cho các vị trí còn lại của tuyến đường 
dây. UBND huyện Bắc Quang sớm chỉ đạo UBND xã 
Hùng An xây dựng, trình phê duyệt phương án bảo vệ 
thi công cho 05 khoảng hành lang vướng mắc (khoảng 
néo 1.13 - 1.15 thôn Tân Tiến; 1.27-1.28 và 1.29 - 1.30  
thôn Hùng Tiến; 1.33 - 1.35 và 1.35 - 1.38 thôn Tân Hùng). 
Ngoài ra, đối với UBND huyện Quang Bình, Tổng công 
ty cũng đề nghị Hội đồng bồi thường của huyện đẩy 
nhanh tiến độ kiểm kê, kiểm đếm, cũng như lập phương 
án bồi thường và phê duyệt để đơn vị tiến hành chi trả 
cho các hộ dân bị ảnh hưởng…

Kết luận tại buổi làm việc, quan điểm chung của 
Ban Chỉ đạo Quốc gia về phát triển điện lực và Sở 
Công Thương tỉnh Hà Giang là sẽ tiếp tục đồng hành 
và hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để hoàn thành dự án 
sớm nhất có thể. Riêng đối với một số nội dung liên 
quan đến đề xuất việc lắp đặt thêm máy biến áp AT2 
TBA 220 kV Bắc Quang, Sở Công Công Thương tỉnh 
Hà Giang sẽ báo cáo, tham mưu với thường trực UBND 
tỉnh và các cấp có thẩm quyền để cùng đồng hành với 
ngành Điện miền Bắc thực hiện tốt công tác đầu tư xây 
dựng các công trình điện. Đồng thời, coi đây là động 
lực tăng trưởng của địa phương, góp phần đảm bảo an 
ninh năng lượng quốc gia

Ông Lê Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc EVNNPC phát biểu 
tại buổi làm việc

Ông Hoàng Trọng Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 
Quốc gia về phát triển điện lực phát biểu kết luận tại buổi làm việc
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Trung thực và giữ chữ Tín luôn là yếu tố quan trọng đem đến sự thành công cho mỗi cá nhân 
và doanh nghiệp. Hiểu được nguyên tắc kinh doanh đó, xuyên suốt quá trình hoạt động, 
Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam luôn nỗ lực toàn diện để xây dựng uy tín 
thương hiệu, tiếp tục kiên định với mục tiêu mang tới những giải pháp tốt nhất và tiếp tục 
tạo dựng niềm tin với khách hàng.

HBT VIỆT NAM:
KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU BẰNG CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NGUYỄN HOA

CHÚ TRỌNG CHẤT LƯỢNG - ĐỔI MỚI - SÁNG TẠO

Với triết lý: “Chất lượng sản phẩm, dịch vụ tạo nên 
giá trị thương hiệu”, những năm qua, HBT Việt Nam 
đã không ngừng đầu tư trang thiết bị, công nghệ hiện 
đại và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nên tất cả 
các sản phẩm do Công ty làm ra đều có chất lượng tốt, 
độ bền cao, đáp ứng tốt yêu cầu của khách hàng trong 
và ngoài nước. Toàn bộ hệ thống máy móc phục vụ 
sản xuất được HBT Việt Nam sử dụng đều là thiết bị 
hiện đại, xuất xứ từ các nước có nền công nghiệp tiên 
tiến nhất trên thế giới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, 
Trung Quốc, Ấn Độ... Trong đó, hầu hết dây chuyền 
công nghệ được tự động hóa như: Máy xẻ tôn silíc; 
máy cắt tôn; dây chuyền quấn đồng lá; lò sấy chân 
không; máy nạp dầu chân không; phòng thí nghiệm 
đồng bộ, đã được Trung tâm BOA cấp chứng chỉ Vilas, 
phòng thử có độ chính xác cao với điện áp đến 100 kV, 
tần số 100Hz, đảm bảo thử nghiệm MBA theo đúng 
tiêu chuẩn TCVN.IEC 60076 và các tiêu chuẩn hiện 
hành của ngành Điện.

Với phương châm luôn hướng tới khách hàng, không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ, 
đến nay HBT Việt Nam đã thiết lập được hệ thống phân 
phối sản phẩm rộng khắp toàn quốc với 2 nhà máy, trên 
20 đại lý phân phối và giữ vững vị thế trong top 03 nhà 
sản xuất máy biến thế hàng đầu Việt Nam. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra, tác động 
mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực. Do đó, việc làm chủ khoa 
học - công nghệ, đổi mới tư duy, áp dụng các phương 
pháp cải tiến kỹ thuật để tạo ra giá trị gia tăng luôn là 
vấn đề quan trọng trong sản xuất, kinh doanh. Hiểu 
được điều đó, những năm qua, Công ty luôn xác định, 
đổi mới liên tục, cải tiến liên tục chính là điều sống còn 
để phát triển doanh nghiệp bằng việc nỗ lực cải thiện 

dây chuyền sản xuất, áp dụng công nghệ tiên tiến nhất 
để cho ra đời những sản phẩm chất lượng nhất.

Phong trào thi đua sáng kiến cải tiến kỹ thuật được 
HBT Việt Nam triển khai ở nhiều vị trí, bộ phận, trong 
đó Công ty đã chú trọng cải tiến phương pháp quản lý 
kho và sản xuất. Hoạt động đó cũng trở thành văn hóa, 
trách nhiệm. Công ty cũng thành lập Ban Cải tiến với 
quy chế vận hành riêng. Theo đó, mỗi ý tưởng sáng tạo 
của người lao động sẽ được chấm điểm. Những ý tưởng 
sáng tạo có tính ứng dụng thực tế, có hiệu quả sẽ được 
trao thưởng với tỷ lệ thường từ 10 - 15% giá trị kinh tế 
tạo ra. Với những sáng kiến khác, Công ty cũng khuyến 
khích người lao động bằng cách tích điểm thưởng và 
tính vào phần thưởng cuối năm. Với cách làm sáng tạo 
này, Công ty đã tận dụng được trí tuệ tập thể, đồng 
thời giúp người lao động chủ động đóng góp vào sự vận 
hành hiệu quả của dây chuyền sản xuất, kinh doanh.

Chất lượng sản phẩm, dịch vụ đã tạo dựng nên giá trị 
thương hiệu HBT Việt Nam hiện nay
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Nhờ cam kết mang đến cho khách hàng các sản 
phẩm có chất lượng và dịch vụ tốt nhất với giá cả cạnh 
tranh hợp lý, chiến lược kinh doanh bài bản, giá thành 
sản phẩm tốt nhất trong phân khúc đã giúp doanh thu 
của Công không ngừng phát triển với biên độ tăng 
trưởng năm sau cao hơn năm trước từ 15 - 20%.

BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU

Vượt qua nhiều gian khó, đến nay HBT Việt Nam 
đã không ngừng vươn lên, củng cố vững chắc thương 
hiệu trong suy nghĩ của khách hàng ngành Điện bằng 
những sản phẩm máy biến áp chất lượng cao.

Khi mà Cách mạng công nghiệp 4.0 đang rất phát 
triển, quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới khiến các doanh nghiệp trong cả nước nói chung và 
các doanh nghiệp sản xuất máy biến áp nói riêng phải 
chịu sức ép cạnh tranh gay gắt. Các doanh nghiệp làm 
ăn chân chính khi đã khẳng định được thương hiệu thì 
lại phải “gồng mình” để bảo vệ thương hiệu, với HBT 
Việt Nam cũng vậy, đây chính là thách thức đặt ra cho 
Công ty trong giai đoạn hiện nay.

Mới đây, đã có một số đơn vị thương mại không 
nằm trong hệ thống bán hàng của HBT Việt Nam lợi 
dụng hình ảnh, thông tin của HBT để trục lợi bán sản 
phẩm của mình. Nhằm bảo vệ uy tín, thương hiệu 
của sản phẩm, HBT đã có thông báo khuyến nghị đến 

khách hàng, đối tác, đồng thời cam kết xử lý dứt điểm 
việc giả mạo thông tin trên phương diện pháp luật.

Ông Nguyễn Đăng Quân - Tổng giám đốc HBT 
Việt Nam khẳng định chất lượng sản phẩm máy biến 
áp các loại của HBT Việt Nam luôn đảm bảo minh 
bạch, trung thực, uy tín và đúng với những gì đã được 
công bố.

“Chúng tôi sẽ kiên định thực hiện sứ mệnh mang 
tới cho khách hàng những sản phẩm có chất lượng, dịch 
vụ tốt nhất với giá cả hợp lý nhất. Với các sản phẩm 
của HBT, chúng tôi khẳng định luôn thực hiện nghiêm 
túc việc “nói thật, làm thật, giá trị thật” và điều này đã 
đi sâu vào tâm khảm, triết lý sống của mỗi người, cũng 
như triết lý sản xuất của Công ty”, ông Nguyễn Đăng 
Quân chia sẻ.

Năm 2022 đã đi được hơn nửa chặng đường, để tiếp 
tục gặt hái được những trái ngọt và hoàn thành mục 
tiêu cả năm, đòi hỏi CBCNV Công ty cần phải nỗ lực 
nhiều hơn nữa. Trong những tháng còn lại của năm, 
Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng dự án đã kí 
kết với các đối tác; tập trung vào việc thực hiện nghiêm 
túc Hệ thống quản lý chất lượng và chương trình 5S, 
cải tiến kỹ thuật, cắt giảm các bước thừa để tối ưu sản 
xuất; Tiếp tục đẩy mạnh bán hàng ra nước ngoài và 
máy biến áp tại các khu công nghiệp lớn… 

HBT Việt Nam không ngừng vươn lên, củng cố vững chắc thương hiệu trong suy nghĩ của khách hàng bằng những sản phẩm 
MBA chất lượng cao
HBT Việt Nam không ngừng vươn lên, củng cố vững chắc thương hiệu trong suy nghĩ của khách hàng bằng những sản phẩm 
MBA chất lượng cao
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Trà là thức uống quen thuộc của người dân Việt Nam. Hiện nay, ngoài hương, vị, thì câu 
chuyện về nguồn gốc, chất lượng, độ an toàn của trà được người tiêu dùng đặc biệt quan 
tâm. Mộc Lâm Trà là thương hiệu trà của Công ty Cổ phần Kinh doanh & Thương mại SBC 
Việt Nam. Các sản phẩm mang thương hiệu Mộc Lâm Trà đang được tiêu thụ rộng rãi ở thị 
trường trong nước. Vậy chất lượng của các sản phẩm này như thế nào?

KMN

MỘC LÂM TRÀ
SỰ THẬT VỀ CHẤT LƯỢNG CỦA

Trải qua hàng trăm năm qua, trà đã trở 
thành một thức uống quen thuộc của 
người dân Việt Nam. Văn hóa trà của 
người Việt cũng đa dạng, từ cầu kỳ, kiểu 

cách, cho đến đơn giản, tiện dụng. Người Việt uống trà 
theo cách riêng, đa phần thường phóng khoáng, “tùy 
tiện”, số ít thích thưởng trà theo lối trà đạo. Hầu như, 
trong mỗi gia đình người Việt đều có sẵn  trà để uống 
và tiếp khách.

Theo thống kê của Hiệp hội Chè Việt Nam (tính 
đến năm 2020), nước ta có 34 tỉnh, thành phố trồng chè 
với tổng diện tích ổn định ở mức 130 nghìn ha, năng 
suất bình quân đạt mức khoảng 8,0 tấn/ha, sản lượng 
chè khô đạt khoảng 192 nghìn tấn. Cây chè được trồng 
chủ yếu ở khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, 
chiếm khoảng 70% diện tích trồng chè cả nước; kế đến 
là vùng Tây Nguyên với khoảng 19%; vùng Bắc Trung 
Bộ và Duyên hải miền Trung có diện tích chè chiếm 
7,0% và khu vực đồng bằng Bắc Bộ 4,0%. Trong đó, 
các vùng trồng chè nổi tiếng gồm có: Thái Nguyên, Hà 
Giang, Phú Thọ, Lâm Đồng…

Vì mức độ phổ biến của trà và số lượng người uống 
trà đông đảo nên trị trường trà rất sôi động với sự tham 
gia của nhiều nhà sản xuất và cung cấp với hàng nghìn 
thương hiệu trà khác nhau. Các sản phẩm trà có chủng 
loại, mẫu mã đa dạng, giá cả dao động từ vài trăm đến 
vài triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng một kg. 

Công ty Cổ phần Kinh doanh & Thương mại SBC 
Việt Nam tham gia thị trường trà Việt từ năm 2019, với 
thương hiệu nhận diện là Mộc Lâm Trà. Mộc Lâm Trà 
bao gồm ba dòng sản phẩm chủ lực là Trà Đinh, Trà 
Nõn Tôm và Trà móc câu. Mộc Lâm Trà có hương vị tự 
nhiên chuẩn “chất trà mộc”, không hương liệu, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm, nguồn gốc từ vườn trà được 
trồng theo tiêu chuẩn VietGAP tại vùng trà đặc sản Tân 
Cương, Sông Công, Thái Nguyên. Sản phẩm Mộc Lâm 
Trà được giới thiệu, quảng bá, bán online trên website: 
www.moclamtra.vn, www.moclamtra.com. 

Trao đổi với anh Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc 
Công ty Cổ phần Kinh doanh & Thương mại SBC Việt 
Nam được biết: Mộc Lâm Trà mang đến cho người tiêu 
dùng không chỉ các loại trà ngon mà còn phải sạch, an 
toàn, tốt cho sức khỏe. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ 

Sản phẩm Chè Móc Câu
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với các HTX trồng chè tại Thái Nguyên từ việc trồng, 
tưới tiêu, bảo vệ thực vật đến thu hái, sao tẩm, bảo 
quản, phân phối. Hiện nay, Mộc Lâm Trà lựa chọn 
phương thức kinh doanh online là chính, nhằm đưa sản 
phẩm đến tận tay khách hàng.

Qua tìm hiểu thực tế nhận thấy, các sản phẩm 
mang thương hiệu Mộc Lâm Trà là những sản phẩm 
được làm thủ công bởi những người “có nghề”, để đến 
tay người tiêu dùng phải trải qua nhiều công đoạn như: 
Chăm sóc, thu hái, làm héo sơ bộ lá trà, diệt men trà, 
vò lá trà, xao, sấy trà, phân loại trà, đóng gói. Các công 
đoạn này đều được kiểm soát chặt chẽ, vừa giữ nguyên 
được “chất trà”, vừa đảm bảo an toàn vệ sinh thực 
phẩm. Khi pha chín trà, Mộc Lâm Trà có màu xanh, 
mùi hương thanh, vị đượm chát, ngọt tự nhiên. 

Anh Nguyễn Văn Minh (Cầu giấy, Hà Nội) chia 
sẻ: Tôi thích và thường xuyên uống trà hàng chục năm 
nay. Trong đợt dịch Covid-19 năm 2020 - 2021 vừa rồi, 
do không mua trực tiếp tại các cửa hàng được, phải lên 
mạng tìm mua trà và biết đến Mộc Lâm Trà. Ban đầu, 
tôi mua thử gói Trà Nõn Tôm về uống thử, thấy ổn. Từ 
đó đến nay cứ hết tôi lại đặt mua. Họ bán giá cả hợp lý 
mà ship cũng nhanh.

Hơn ba năm qua, mặc dù là đơn vị non trẻ trong 
lĩnh vực trà trong nước, nhưng đơn vị sở hữu thương 
hiệu Mộc Lâm Trà đã tìm được hướng đi riêng, đã 

khẳng định được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng. 
Qua các đợt kiểm nghiệm, các chỉ tiêu của Mộc Lâm 
Trà đều trong ngưỡng an toàn. Điều đó cho thấy, Mộc 
Lâm Trà đã thực hiện chuẩn chỉ các khâu sản xuất, đảm 
bảo chất lượng trà. Việc sản xuất, kinh doanh trà đã và 
đang theo hướng thuận tự nhiên, vì sức khỏe con người 
là hướng đi đúng đắn, phù hợp với nhu cầu của thị 
trường. Chính vì lẽ đó mà không bất ngờ khi rất nhiều 
người tiêu dùng tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, 
Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh,... 
lại ưa chuộng Mộc Lâm Trà

Vùng chè nguyên liệu được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP

Các sản phẩm mang thương hiệu Mộc Lâm Trà đang được 
tiêu thụ rộng rãi tại thị trường trong nước
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CHẬM - NHƯNG CHƯA TRỄ

Ngày 27/8/2022, tại TP Quy Nhơn, ngành Du lịch 
các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa phối hợp tổ 
chức hội thảo Tour “một hành trình ba điểm đến: Bình 
Định - Phú Yên - Khánh Hòa” phục vụ thị trường khách 
du lịch Trung Quốc - Hàn Quốc - Nhật Bản. Dự hội 
thảo có ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng Cục trưởng Tổng 
cục Du lịch; Đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, Hiệp hội 
Du lịch và doanh nghiệp du lịch 03 địa phương. 

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên giữa 03 tỉnh duyên hải 
Nam Trung Bộ này khá lý thú: Tỉnh Bình Định, Phú Yên, 
Khánh Hòa đều có sự tương đồng về văn hóa, lối sống, 
phong tục tập quán, tài nguyên, khí hậu, sản phẩm du 
lịch phong phú và vị trí địa lý thuận lợi để kết nối, hợp 
tác phát triển du lịch. Bên cạnh đó, các tỉnh này còn nằm 
trên tuyến du lịch xuyên Việt, có tài nguyên du lịch khá 
toàn diện, là khu vực đầu cầu có ý nghĩa chiến lược về 

giao lưu kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây, với vùng Tây 
Nguyên là cửa ngõ ra biển của các tuyến hành lang Đông 
- Tây nối với đường hàng hải quốc tế qua biển Đông.

Hệ thống giao thông của 03 tỉnh phát triển cả 
đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không 
- tỉnh nào cũng có cảng hàng không, cảng biển, thuận 
lợi cho việc liên kết phát triển du lịch nói chung và sản 
phẩm du lịch nói riêng. Các địa phương đều có bờ biển 
dài, cát trắng nắng vàng, nhiều vũng, vịnh, bãi tắm đẹp 
tuyệt vời, thắng cảnh kỳ thú và hấp dẫn.

CẦN LẮM MỘT GIẢI PHÁP TỔNG THỂ THIẾT THỰC 
VÀ HIỆU QUẢ

 Tại Hội thảo, các giải pháp thiết thực được đưa ra 
nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh tài nguyên du lịch 
của 03 địa phương trong liên kết, phát triển sản phẩm du 
lịch. Xác định điểm đến mới, đặc sắc để xây dựng tour một 
hành trình - ba điểm đến tạo lực cộng hưởng thu hút và 

“Ai về Bình Định quê cha/ Phú Yên thăm mẹ, Khánh Hòa thăm em”. Không biết câu ca có tự 
bao giờ, nói lên mối gắn kết mật thiết tự ngàn xưa giữa 03 tỉnh Nam Trung Bộ, để rồi hôm 
nay Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa ngộ ra rằng, chúng ta đã bỏ lỡ thời cơ một thời gian 
dài cho một tour du lịch trọn gói, tạo lực cộng hưởng từ liên kết tiềm năng, thu hút khách du 
lịch trong và ngoài nước, nhất là khu vực Đông Bắc Á.

VĂN THUẬN

TẠO LỰC CỘNG HƯỞNG TỪ LIÊN KẾT
DU LỊCH 03 TỈNH BÌNH ĐỊNH, PHÚ YÊN VÀ KHÁNH HÒA

Đại diện Hiệp hội Du lịch Bình Định, Phú Yên và Nha Trang - Khánh Hòa đã ký kết hợp tác thúc đẩy liên kết tour một hành trình 
ba điểm đến Bình Định - Phú Yên - Khánh Hòa
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phục vụ thị trường trọng tâm, trọng điểm là khách du lịch 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản. Đồng thời, đề xuất một 
số giải pháp trong công tác quản lý và thu hút thị trường 
khách du lịch trong và ngoài nước, trước mắt và lâu dài.

Hiện có hàng trăm dự án du lịch của các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước đầu tư với nhiều quy mô lớn, nhỏ 
khác nhau tại các địa phương. Trong đó, có nhiều dự 
án đầu tư các khu du lịch, khách sạn và resort, các loại 
hình dịch vụ vui chơi giải trí ở ven biển. 

Bên cạnh những thuận lợi, tiềm năng du lịch đặc 
trưng của 03 tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn trong 
việc khai thác, thu hút 03 thị trường khách Trung Quốc, 
Hàn Quốc, Nhật Bản đến với Bình Định, Phú Yên, Khánh 
Hòa. Những hạn chế đó được nhìn nhận một cách khách 
quan về hạ tầng du lịch chưa được đầu tư xứng tầm, hạ 
tầng về an ninh và môi trường. Đặc biệt, vấn đề nhân sự, 
tiếp viên, trình độ ngoại ngữ giao tiếp cần được đào tạo 
bài bản và cấp tốc để đáp ứng trước mắt và lâu dài. Thời 
gian qua, Khánh Hòa mới chỉ khai thác thành công thị 
trường khách Trung Quốc chiếm 67% tổng lượt khách 
quốc tế, Hàn Quốc chiếm 3% tổng lượt khách quốc tế; 
Bình Định cũng mới chỉ khai thác thành công khách Hàn 
Quốc chiếm 20,8% tổng lượt khách quốc tế.

Tại Hội thảo, các chuyên gia, lãnh đạo ngành và đại 
diện các DN đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm phát huy các 
tiềm năng, thế mạnh của từng địa phương, xây dựng sản 
phẩm, thương hiệu hấp dẫn khách du lịch, tạo lập không 
gian du lịch thống nhất để cùng phát triển, tăng sức cạnh 
tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại Hội thảo, Ông Hà Văn Siêu - Phó 
Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam khẳng 
định: “Tổng cục Du lịch sẽ luôn đồng hành cùng các 
địa phương, các doanh nghiệp Du lịch nhằm tận dụng 
tốt những cơ hội, đón đầu xu hướng du lịch trên thế 
giới, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch 
và làm mới sản phẩm thu hút khách, sớm lấy lại tốc độ 
tăng trưởng như trước đại dịch, góp phần tạo đà cho du 
lịch Việt Nam phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn 
theo NQ 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị”. 

Hội thảo đã mang lại sự thống nhất cao, thể hiện sự 
đồng lòng, chung sức phát triển các thế mạnh du lịch 
của địa phương và liên kết chuỗi tiềm năng cùng nhau 
để tạo thế liên hoàn cho những tour du lịch tương lai. 
Đại diện Hiệp hội Du lịch Bình Định, Phú Yên và Nha 
Trang - Khánh Hòa đã đi đến ký kết hợp tác thúc đẩy 
“Một hành trình ba điểm đến Bình Định - Phú Yên - 
Khánh Hòa”. Đây là tín hiệu vui, là chiếc chìa khóa vạn 
năng mở toang không gian du lịch 03 tỉnh đón lấy thời 
cơ đầy sôi động và hiệu quả

Ông Trần văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định
phát biểu khai mạc Hội thảo

Ông Hà Văn Siêu - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch 
phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo

Tiết mục Hát bội Bình Định chào mừng
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Chuyên đề TKNL có sự phối hợp của Trung tâm KC&TVPTCN Thái Bình Chuyên đề TKNL có sự phối hợp của Trung tâm KC&TVPTCN Thái Bình

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Công nghiệp 
& Tiêu dùng, bà Trần Thị Diễn - Phó Giám 
đốc phụ trách Trung tâm Khuyến công 
Thái Bình cho biết: Hiện nay, do nguồn 

kinh phí triển khai các giải pháp kỹ thuật trong chương 
trình TKNL còn hạn chế; Một bộ phận không nhỏ các 
doanh nghiệp, cá nhân chưa thực sự quan tâm đến việc 
sử dụng sử dụng NLTK&HQ; Kinh phí đầu tư, đổi mới 
dây chuyền sản xuất lớn, do đó việc thay đổi chưa được 
đồng bộ, chủ yếu là sửa chữa, khắc phục; Đội ngũ người 
quản lý năng lượng tại các cơ sở năng lượng trọng điểm 
chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa nắm rõ và triển khai được 
triệt để trách nhiệm và nhiệm vụ của mình…, nên Trung 
tâm đã tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ các 
nhiệm vụ, giải pháp quản lý nhà nước; hỗ trợ kỹ thuật, 
nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển sản phẩm; 
chuyển đổi thị trường; đào tạo và phát triển nguồn nhân 
lực; tranh thủ kinh nghiệm và sự hỗ trợ của cộng đồng 
quốc tế trong lĩnh vực sử dụng NLTK&HQ. 

Quan điểm của Lãnh đạo Sở Công Thương và TTKC 
Thái Bình là cần phải nâng cao nhận thức cho người dân, 
doanh nghiệp và các cơ sở CNNT, đồng thời trang bị 
cho họ kiến thức thông qua các khóa đào tạo, các lớp 
tập huấn về sử dụng NLTK&HQ, nhằm giúp cho các học 
viên lĩnh hội được thêm những kiến thức về TKNL để áp 
dụng vào thực tế trong quá trình quản lý, điều hành sản 
xuất tại đơn vị. Trên cơ sở Kế hoạch được UBND tỉnh 
phê duyệt, ban hành, với tổng kinh phí cho giai đoạn 
2021-2025 dự kiến là 265,267 tỷ đồng, TTKC Thái Bình đã 
phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương tổ chức triển 
khai các nội dung, gồm: Rà soát, xây dựng và hoàn thiện 
cơ chế, chính sách về sử dụng NLTK&HQ; Hỗ trợ kỹ 
thuật, thúc đẩy các dự án đầu tư về sử dụng NLTK&HQ 
đối với các hoạt động sản xuất, cải tạo, chuyển đổi thị 
trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền 
sản xuất; Tăng cường năng lực về sử dụng NLTK&HQ; 

Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng; Tăng 
cường quan hệ, hợp tác quốc tế sử dụng NLTK&HQ; 
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ về sử dụng 
NLTK&HQ. Trong đó, công tác truyền thông nâng cao 
nhận thức cộng đồng được đặt lên hàng đầu.

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

Những năm gần đây, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp - Sở Công 
Thương tỉnh Thái Bình (TTKC Thái Bình) đã phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương 
xây dựng và hoàn thiện “Kế hoạch thực hiện chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 
quả (NLTK&HQ) trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 -2030” trình UBND tỉnh phê 
duyệt, ban hành theo Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 08/3/2021, nhằm triển khai thực 
hiện có hiệu quả Luật Sử dụng NLTK&HQ trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

NHƯ QUỲNH

ĐẦU TƯ ÍT, HIỆU QUẢ CAO
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG Ở THÁI BÌNH

Cán bộ TTKC Thái Bình hướng dẫn người dân xã Minh Tân, 
huyện Đông Hưng sử dụng thiết bị tiết kiệm điện và hiệu quả
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Cũng là một trong số nhiều doanh nghiệp được 
hưởng lợi thông qua chương trình tuyên truyền, tư vấn 
TKNL trong sản xuất do TTKC Thái Bình tổ chức cách 
đây không lâu, ông Trần Công Quang - Phó Giám đốc 
Công ty CP Vật liệu xây dựng Đống Năm (xã Đông 
Động, huyện Đông Hưng) chia sẻ: Từ ngày được TTKC 
Thái Bình tư vấn, Công ty chúng tôi đã biết cách tận 
dụng lấy nhiệt từ lò nung thông qua hệ thống dẫn nhiệt. 
Điều này vừa TKNL vừa bảo đảm độ an toàn cho công 
nhân khi đưa gạch ra khỏi lò nung. Cùng với đó, Công ty 
cũng đã mạnh dạn thay thế trên 6.000 m2 mái nhà xưởng 
bằng tấm lợp nhựa trắng để lấy ánh nắng tự nhiên phơi 
khô sản phẩm. Đồng thời, áp dụng chế độ chạy máy 
trong giờ thấp điểm ở khâu tạo hình từ 6h sáng đến 9h30 
phút, chiều từ 1h đến 5h để tiết kiệm điện… Qua đó, đã 
làm giảm chi phí sản xuất và góp phần tăng tính cạnh 
tranh của sản phẩm trên thị trường.

Sau những đợt tập huấn, đào tạo phổ biến kiến thức 
và hướng dẫn quy trình triển khai các mô hình TKNL 
trên địa bàn toàn tỉnh, có thể thấy, hiệu quả đem lại rất 
đáng ghi nhận, không chỉ cách doanh nghiệp sản xuất 
trọng điểm được hưởng lợi mà còn có cả bà con nông 
dân khu vực nông thôn. Gia đình ông Đỗ Văn Vương 
(thôn An Phú, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) phải chi gần 
1 triệu đồng tiền điện mỗi tháng, nhưng từ khi được 
tuyên truyền về việc TKNL, nhận thức rõ những lợi 
ích đem lại, ông thay thế toàn bộ hệ thống chiếu sáng 
trong gia đình bằng đèn Led TKĐ, tủ lạnh có dán nhãn 
TKNL giúp tiêu thụ ít điện năng và bình nước nóng 
năng lượng mặt trời (NLMT) thì chi phí của gia đình 
ông giảm rõ rệt. Từ hồi lắp bình NLMT, mỗi tháng gia 
đình tôi tiết kiệm được 200 - 300 ngàn tiền điện”. 

Ông Nguyễn Văn Lượng, Chủ tịch UBND xã Hòa 
Bình, huyện Hưng Hà cũng cho biết: Nhờ sự giúp đỡ của 
TTKC Thái Bình mở lớp tập huấn về TKNL, thời gian qua, 

cấp ủy, chính quyền xã đã tích cực chỉ đạo công tác tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn bà con thực hiện các biện 
pháp sử dụng NLTK&HQ. Đến nay, 100% số hộ dân đã 
sử dụng các thiết bị chiếu sáng có tính năng tiết kiệm điện 
(TKĐ) như sử dụng bóng đèn compact thay thế bóng đèn 
sợi đốt. Kể cả điện đường chúng tôi cũng sử dụng bóng 
đèn TKĐ. Bà con đã hình thành thói quen tắt các thiết bị 
điện khi không cần thiết và khi không có nhu cầu sử dụng”.

Hiệu quả thiết thực từ chương trình TKNL không 
chỉ đối với người dân và các địa phương, mà sức lan tỏa 
từ các giải pháp đồng bộ cũng được các cơ quan chức 
năng địa phương cụ thể hóa bằng các hành động. Ông 
Phạm Văn Quảng - Chánh Văn phòng UBND huyện 
Kiến Xương cho biết: Tại trụ sở huyện, các đồng chí 
lãnh đạo UBND đã chỉ đạo các phòng, ban phổ biến 
TKNL tới từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động. UBND huyện sử dụng các thiết bị sử dụng điện 
có đèn led, quạt trần, máy tính, máy photocopy các 
loại…, tất cả các thiết bị này đều được chúng tôi lắp 
đặt bằng các thiết bị tiết kiệm điện. Nhờ đó, mỗi tháng 
huyện đã tiết kiệm được từ 15-20% tiền điện”. 

Theo kế hoạch từ nay đến cuối năm 2022, TTKC 
Thái Bình sẽ tổ chức hàng chục lớp đào tạo, tập huấn 
cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT và các hộ gia 
đình trên địa bàn toàn tỉnh. Trong giai đoạn 2021 - 2025, 
toàn tỉnh sẽ TKNL tối thiểu là 5,5% so với dự báo tổng 
nhu cầu tiêu thụ năng lượng, cụ thể: Ngành Giao thông 
vận tải tiết kiệm tối thiểu 3,7% tổng tiêu thụ năng lượng 
toàn ngành; Ngành Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản 
tiết kiệm tối thiểu 4,1%; Ngành dịch vụ công cộng tiết 
kiệm tối thiểu 14,7%; Lĩnh vực dân dụng sinh hoạt tiết 
kiệm tối thiểu 3,1%; Ngành Thương mại dịch vụ tiết 
kiệm tối thiểu 4,9% và Công nghiệp tiết kiệm tối thiểu 
8,2% tổng tiêu thụ năng lượng toàn ngành

TTKC Thái Bình tổ chức khóa đào tạo “Người quản lý năng lượng cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên 
địa bàn tỉnh”



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 9/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 9/2022)24 25

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Chuyên đề TKNL có sự phối hợp của Trung tâm KC&TVPTCN Thái Bình Chuyên đề TKNL có sự phối hợp của Trung tâm KC&TVPTCN Thái Bình

TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Tham dự buổi khai giảng khoá đào tạo có 
ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở 
Công Thương Thái Bình; bà Trần Thị 
Diễn, Phó Giám đốc phụ trách TTKC 

Thái Bình; bà Dương Hương Ly, Giám đốc Trung tâm 
Giải pháp năng lượng, Công ty CP Giải pháp công nghệ 
Việt Nam cùng đại diện các doanh nghiệp (DN) sản 
xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo ghi nhận của 
phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng, từ trước 
giờ khai giảng 30 phút, gần 30 học viên đã tề tựu đầy 
đủ tại hội trường. 

Phát biểu tại buổi khai giảng, ông Trần Ngọc Phúc, 
Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Thái Bình khẳng 
định: “Năng lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát 
triển kinh tế, xã hội của đất nước. Bởi vậy những năm 
gần đây, việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả 
(NLTK&HQ) luôn được Nhà nước đặc biệt quan tâm. 
Do đó, người quản lý năng lượng có vai trò rất quan 

trọng trong kết hoạch thực hiện chiến lược tiết kiệm 
năng lượng (TKNL) tại doanh nghiệp và có trách nhiệm 
thường xuyên theo dõi quá trình hoạt động để tìm ra 
giải pháp TKNL, góp phần giảm chi phí sản xuất, tăng 
doanh thu và tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Bởi vậy, mục đích của khoá đào tạo chính là để giúp 
các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm của tỉnh có 
đội ngũ cán bộ có đủ điều kiện theo luật, có trình độ 
và sự hiểu biết chuyên sâu về lĩnh vực mình phụ trách”. 

Nói về khoá đào tạo người quản lý năng lượng, bà 
Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc phụ trách TTKC Thái Bình 
cho biết: Một trong những nhiệm vụ quan trọng của 
Chương trình sử dụng NLTK&HQ giai đoạn 2021 - 2030 
đã được UBND tỉnh Thái Bình ban hành đó là tổ chức 
các chương trình đào tạo, tập huấn, tuyên truyền về 
TKNL, thực hiện các giải pháp về TKNL trong các lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp. Bà Diễn nhấn mạnh: “Khóa 
đào tạo “Người quản lý năng lượng cho cán bộ các cơ 

Sáng ngày 6/9, Trung tâm Khuyến công – Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC), Sở Công 
Thương Thái Bình phối hợp với Bộ Công Thương; Trung tâm Giải pháp năng lượng; Công 
ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Người quản lý 
năng lượng cho cán bộ các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái Bình”. 

MINH PHƯƠNG

ĐÀO TẠO QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
CHO CÁC CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

THÁI BÌNH:

Các đại biểu và học viên tham dự Khoá đào tạo 
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sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh Thái 
Bình” có thời gian rất ngắn, đòi hỏi học viên phải có 
quyết tâm rất cao. Chúng tôi đã xây dựng chương trình, 
giáo trình phù hợp với đối tượng học viên. Về phía giảng 
viên, chúng tôi cũng đề nghị các thầy cô giáo mang hết 
khả năng chuyên môn để truyền đạt kiến thức cho học 
viên. Chúng tôi luôn quan tâm, tạo mọi điều kiện cho 
học viên từ việc cung cấp tài liệu cho đến trang thiết bị 
cho khoá học, đồng thời thường xuyên bám sát tìm hiểu 
tâm tư và kiến nghị của học viên, góp phần giúp khoá 
đào tạo đạt được yêu cầu đề ra”. 

Được biết, khoá đào tạo sẽ diễn ra trong 5 ngày. Các 
học viên sẽ được truyền đạt và tiếp cận 9 nội dung, bao 
gồm: Một số nội dung Luật sử dụng NLTK&HQ; Quản 
lý năng lượng và hệ thống quản lý năng lượng; Hệ thống 
bơm quạt, khí nén và giải pháp TKNL; Sử dụng hiệu 
quả và tiết kiệm điện đối với chiếu sáng; Hệ thống hơi 
công nghiệp và Giải pháp TKNL; Phân tích kinh tế dự 
án TKNL; Hệ thống điều hoà không khí và lạnh công 
nghiệp; Sử dụng năng lượng và tiết kiệm điện trong hệ 
thống điện; Thực hành và thi kết thúc khoá học. 

Anh Tuấn Anh, Phó phòng Kiểm định Công ty CP sản 
xuất hàng thể thao Tân Đệ, một học viên tham gia khoá 
đào tạo, cho biết: “Công ty chúng tôi có 10 nhà máy với 
khoảng 19.000 công nhân, hàng năm sản lượng tiêu thụ 
điện là trên 19 triệu kWh. Để sử dụng NLTK&HQ, chúng 
tôi đã tiến hành đánh giá, kiểm tra thường xuyên, tìm các 
cơ hội cải tiến, ứng dụng tiêu chuẩn ISO 50000 về quản lý 
năng lượng, cải tiến công nghệ, máy móc hiện đại để giải 
công suất tiêu thụ, đưa vào sử dụng các động cơ biến tần, 
SERVO… Tham gia khoá đào tạo về người quản lý năng 
lượng này, chúng tôi mong muốn áp dụng được những 
giải pháp, bài học mới để hoàn thành mục tiêu tiết kiệm 
từ 3 - 5% lượng tiêu thụ điện hàng năm”. 

Còn anh Bùi Ngọc Long, Phó Tổng giám đốc Phụ 
trách sản xuất của Công ty CP Sợi Trà Lý chia sẻ: 
“Công ty chúng tôi chủ yếu sản xuất các loại sợi dệt 
làm sản phẩm đầu vào cho các nhà máy dệt, sợi chất 
lượng cao… Những năm qua, được sự hỗ trợ của TTKC 
Thái Bình, chúng tôi đã ứng dụng nhiều giải pháp tiết 
kiệm điện như: lắp đặt hệ thống tụ bù tại đầu nguồn 
và các tải lớn trong dây chuyền, bố trí sản xuất hợp lý, 
đảm bảo hiệu suất cao nhất, liên tục kiểm tra hệ thống 
dây dẫn, đường trung tính, tiếp điện. Chúng tôi cũng 
nâng cấp tự động hoá các dây chuyền cũ và bổ sung hệ 
thống biến tần để giảm tiêu thụ vô ích. Tham gia khoá 
đào tạo về tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả 
này, chúng tôi hy vọng học hỏi được những kiến thức 
mới, bổ sung cho các kiến thức sẵn có, tìm được nhiều 
giải pháp tiêu thụ điện hiệu quả hơn nữa cho Công ty”. 

Cùng tham dự khoá đào tạo, anh Hoài Sơn, công 
nhân bộ phận cơ điện của Công ty TNHH Công nghiệp 
Tactician chia sẻ thành thật: “Trước đây, tôi chưa có cơ 
hội được tham gia những khoá học như thế này. Công 
ty của tôi sản xuất, gia công đồ đồng, bản lề, khoá… nên 
cũng tiêu thụ rất nhiều điện. Vì vậy, tôi mong rằng sau 
khoá học này mình có thể mang những kiến thức được 
học trên lớp về ứng dụng trong lao động, giúp công ty 
tiết kiệm điện hiệu quả hơn”. 

Có thể nói, qua khoá học, ngoài việc nắm vững 
lý thuyết, các học viên còn được thực hành các kỹ 
năng quản lý, sử dụng NLTK&HQ trong hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. Mục tiêu lớn nhất của khóa đào 
tạo là giúp các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm 
trên địa bàn tỉnh nâng cao nhận thức, có giải pháp sử 
dụng NLTK&HQ, giảm chi phí sản xuất, nâng cao sức 
cạnh tranh và tích cực tham gia phòng, chống ô nhiễm 
môi trường

Ông Trần Ngọc Phúc, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 
Thái Bình phát biểu tại buổi khai giảng khoá học

Bà Trần Thị Diễn, Phó Giám đốc phụ trách TTKC Thái Bình 
phát biểu khai giảng khoá học
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Thành lập từ năm 2010, Công ty TNHH 
Phúc Kiến là đơn vị chuyên sản xuất bao 
bì carton, có trụ sở tại Cụm công nghiệp 
Vũ Ninh xã Vũ Ninh, huyện Kiến Xương 

(Thái Bình). Mỗi năm, Công ty sản xuất được 40 triệu 
m2 bao bì carton phục vụ cho ngành công nghiệp vật 
liệu xây dựng, may mặc… Việc sản xuất bao bì phải trải 
qua nhiều công đoạn như: Cắt giấy, tạo phôi, định hình 
sản phẩm, in ấn… Vì vậy, sản lượng tiêu thụ năng lượng 
của Công ty là khá lớn, trung bình, mỗi tháng, Công 
ty tiêu thụ gần 150 nghìn kWh điện với hoá đơn thanh 
toán tiền điện là khoảng 300 triệu đồng. 

Dàn thiết bị của Công ty Phúc Kiến bao gồm: 2 máy 
tạo tấm bìa, tạo phôi carton; 3 máy in; 4 máy định hình 
sản phẩm và một số máy bổ trợ khác. Trong đó, tiêu 
thụ điện nhiều nhất chính là 2 nồi hơi lấy nhiệt; các 
công đoạn như: Tạo bìa và in ấn cũng sử dụng rất nhiều 
năng lượng. Để giảm tiêu hao năng lượng điện, Công ty 
đã tổ chức kiểm toán năng lượng và áp dụng Hệ thống 
quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018. 

Ông Nguyễn Văn Thắng, Quản đốc cơ sở sản xuất 
của Công ty TNHH Phúc Kiến cho biết: “Nhờ có sự 
tư vấn nhiệt tình của Trung tâm Khuyến công - Tư vấn 
phát triển công nghiệp Thái Bình, chúng tôi đã áp dụng 
đồng bộ nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng khác 
nhau như: Sử dụng máy biến tần, tránh tiêu thụ điện 
giờ cao điểm; tuyển chọn nguyên liệu đốt kĩ lưỡng, tiết 
kiệm năng lượng”. Theo đó, Công ty đã tiến hành thay 
thế than đốt bằng viên nén gỗ. So với than thì viên nén 
gỗ có rất nhiều ưu điểm như: Giá thành rẻ, thu được 
nhiệt lượng cao, vận chuyển tiện lợi do kích thước nhỏ, 
ít gây ô nhiễm không khí môi trường… Bởi vậy, viên nén 
gỗ đã trở thành loại nguyên liệu đốt mang đến nhiều lợi 
ích cho Công ty TNHH Phúc Kiến, đặc biệt là ở những 
công đoạn đòi hỏi tiêu thụ nhiều năng lượng. 

Hiện tại, Công ty có quy mô 140 người, tỷ lệ tự động 
hoá đạt 60%, bán tự động là 30% và chỉ có khoảng 10% 
là các công đoạn đòi hỏi thủ công. Theo ông Đỗ Hồng 
Minh, Giám đốc kinh doanh Công ty, tổng mức đầu tư 

Thời gian qua, với việc thực hiện tốt công tác kiểm toán năng lượng và sử dụng các thiết bị tiết 
kiệm điện, Công ty TNHH Phúc Kiến (huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) đã sử dụng năng 
lượng hiệu quả, tăng năng suất lao động và cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân.

PHƯƠNG LÊ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH
TỪ GIẢI PHÁP TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

CÔNG TY TNHH PHÚC KIẾN:

Sử dụng bóng tiết kiệm điện trong sản xuất
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cho máy móc, thiết bị là khoảng 160 tỷ đồng. Để đảm 
bảo tiết kiệm năng lượng, trong 5 năm gần đây, Công ty 
đã bổ sung một số máy bôi keo tự động, nối giấy tự động 
và nhiều thiết bị khác với mức đầu tư 10 tỷ đồng. 

“Các thiết bị mới có công nghệ hiện đại hơn, cho 
hiệu suất cao hơn, nhưng mức tiêu thụ năng lượng lại ít 
hơn, tiết kiệm hơn. Đó là lý do vì sao chi phí đầu tư lớn 
nhưng Công ty chúng tôi vẫn không ngần ngại. Phúc 
Kiến cũng như nhiều doanh nghiệp khác ở Thái Bình 
luôn muốn góp một phần nhỏ vào các chương trình sử 
dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả của quốc gia và 
tỉnh nhà, vừa giúp bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện và 
cũng chính là có lợi cho bản thân doanh nghiệp”, ông 
Đỗ Hồng Minh bộc bạch. 

Việc áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng theo 
tiêu chuẩn ISO 50001:2018 giúp Công ty sử dụng các 
thiết bị tiêu thụ năng lượng một cách hiệu quả hơn nhờ 
đánh giá đúng, tìm ra các khâu sản xuất, các thiết bị 
có mức tiêu hao điện năng lớn, hiệu suất thấp để có kế 
hoạch sửa chữa, nâng cấp hoặc đầu tư thay mới. Công 
tác quản lý nguồn năng lượng thuận tiện, minh bạch 
cũng góp phần nâng cao ý thức quản lý và vận hành 
máy móc theo quy trình tiết kiệm điện của cán bộ, 
người lao động trong Công ty. 

Đối với các máy móc, thiết bị điện có công suất tiêu 
thụ điện cao, Công ty đầu tư hệ thống máy biến tần 
nhằm làm cho động cơ điện hoạt động ổn định, an toàn, 
giảm từ 5 - 7% lượng tiêu thụ điện. Các máy móc cũ hiệu 
suất thấp dẫn tới hao tổn điện cao cũng được Công ty 
từng bước đầu tư thay mới. Ngoài ra, hệ thống chiếu sáng 
được Công ty tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và sử 
dụng bóng đèn led thay cho bóng đèn sợi đốt và huỳnh 
quang. Các nhà xưởng, văn phòng được thiết kế thông 

thoáng, lắp đặt trang thiết bị, máy móc hệ thống làm mát 
không khí có sử dụng công nghệ inverter tiết kiệm điện. 

Ông Đỗ Hồng Minh cũng cho biết: “Cùng với việc 
sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện, chúng tôi hạn chế 
tối đa vận hành các máy móc công suất tiêu thụ điện 
lớn vào giờ cao điểm. Điều đó cũng giúp tiết kiệm được 
chi phí và bảo đảm an toàn cho hệ thống đường điện 
trong Công ty. Từ khi áp dụng các giải pháp quản lý 
năng lượng, sản lượng tiêu thụ điện của Công ty giảm 
dần trong khi năng suất lao động tăng và môi trường 
làm việc của người lao động được nâng lên rõ rệt. Trước 
đây, trung bình mỗi năm chúng tôi phải chi ra khoảng 
1,3 tỷ đồng chi phí năng lượng. Còn bây giờ, con số này 
đã giảm xuống dưới 1 tỷ đồng”. Được biết, trước đây 
mỗi tháng Công ty sản xuất được 2 triệu m2 bao bì, hiện 
tại con số này đã tăng lên thành 3 triệu m2 bao bì trong 
khi số lượng công nhân vẫn được giữ nguyên. 

Chị Hoàng Thị Loan, công nhân Tổ hoàn thiện, 
đóng gói sản phẩm cho biết: “Công đoạn sản xuất của 
chúng tôi tiêu thụ rất nhiều điện. Công ty đã thường 
xuyên phổ biến các nguyên tắc về tiết kiệm điện cho 
chúng tôi, ví dụ như tắt các bóng điện, quạt và máy 
móc không cần thiết. Chúng tôi cũng thường xuyên 
được tham gia các kỳ huấn luyện về tiết kiệm năng 
lượng do Công ty tổ chức”. 

Có thể nói, trong giai đoạn phục hồi sản xuất sau 
đại dịch Covid-19, việc Công ty TNHH Phúc Kiến mạnh 
dạn đầu tư, ứng dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng 
không chỉ giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, mà còn hạn chế gây ô nhiễm môi trường, đóng 
góp chung vào mục tiêu tiết kiệm năng lượng của tỉnh. 
Đó cũng là việc làm thể hiện trách nhiệm của doanh 
nghiệp đối với xã hội và công cuộc phát triển kinh tế - xã 
hội của Thái Bình nói riêng cũng như cả nước nói chung

Máy biến tần, giảm điện năng Viên nén gỗ được thay thế than tự nhiên
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Theo Thông tư số 11/2022/TT-
BKHCN của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KHCN) vừa ban hành, Thông 
tư này đã bãi bỏ 3 văn bản quy phạm 
pháp luật do Bộ này ban hành quy 
định về phương pháp xác định tỷ 
lệ nội địa hóa đối với ô tô. Thông 
tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 
1/10/2022. Cụ thể, bãi bỏ Quyết 
định số 28/2004/QĐ-BKHCN ngày 
1/10/2004 của Bộ trưởng Bộ KHCN 
về phương pháp xác định tỷ lệ nội 
địa hóa đối với ô tô; Quyết định số 
05/2005/QĐ-BKHCN ngày 11/5/2005 

của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc sửa 
đổi, bổ sung Quyết định số 28/2004/
QĐ-BKHCN; Thông tư số 05/2012/
TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ 
trưởng Bộ KHCN về việc sửa đổi, bổ 
sung Điều 1 Quyết định số 05/2005/
QĐ-BKHCN.

Theo các chuyên gia, trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế, các văn bản 
quy phạm pháp luật trên không còn 
phù hợp với thực tiễn phát triển của 
ngành công nghiệp ô tô, bởi Việt 
Nam hiện vẫn sử dụng cách tính 
tỷ lệ nội địa hóa theo cụm chi tiết 

được sản xuất trong nước. Trong 
khi đó, các nước ASEAN lại tính 
theo tổng giá trị của từng chi tiết 
cộng lại để hưởng ưu đãi thuế theo 
Hiệp định Thương mại hàng hóa 
ASEAN (ATIGA). Bên cạnh đó, 
Việt Nam cũng đã ký kết các Hiệp 
định thương mại CPTPP, EVFTA… 
nên các chênh lệch về thuế suất 
nhập khẩu xe nguyên chiếc và bộ 
linh kiện không còn, vì vậy cần bãi 
bỏ, sửa đổi các quy định liên quan 
để phù hợp với tình hình thực tế

QUỲNH ANH

Theo báo cáo của Bộ Công 
Thương, chỉ số sản xuất toàn ngành 
công nghiệp (IIP) tháng 8 ước tăng 
2,9% so với tháng trước và tăng 15,6% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 
ngành chế biến, chế tạo tăng 16,2% 
so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 
8 tháng năm 2022, IIP ước tăng 9,4% 
so với cùng kỳ năm trước, trong đó, 
ngành chế biến, chế tạo tiếp tục là 
động lực tăng trưởng khi tăng 10,4%.

Chỉ số sản xuất 8 tháng của 
một số ngành công nghiệp trọng 

điểm cấp II tăng cao so với cùng 
kỳ năm trước như: Sản xuất trang 
phục tăng 22,5%; sản xuất da và các 
sản phẩm có liên quan tăng 18,5%; 
sản xuất thiết bị điện và sản xuất 
thuốc, hóa dược và dược liệu cùng 
tăng 17,4%; sản xuất máy móc, thiết 
bị chưa được phân vào đâu tăng 
14,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, 
máy vi tính và sản phẩm quang học 
tăng 11,3%; sản xuất sản phẩm từ 
kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết 
bị) tăng 10,4%.

Một số sản phẩm công nghiệp 
chủ lực trong 8 tháng tăng cao so 
với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là 
các sản phẩm CNHT như: Linh kiện 
điện thoại tăng 19,6%; ô tô tăng 
13,9%; quần áo mặc thường tăng 
12,7%; giày, dép da tăng 12,5%;…Ở 
chiều ngược lại, một số sản phẩm 
giảm so với cùng kỳ năm trước như 
vải dệt từ sợi nhân tạo giảm 5,8%; 
điện thoại di động giảm 5,4%...

QUANG VINH

BÃI BỎ QUY ĐỊNH TỶ LỆ NỘI ĐỊA HÓA Ô TÔ TỪ 1/10

THÁNG 8, CÁC SẢN PHẨM CNHT TĂNG TRƯỞNG MẠNH

Vừa qua, Công ty CP tập đoàn 
CNCTech tổ chức khánh thành Tổ 
hợp công nghiệp công nghệ CNC-
Tech Thăng Long tại KCN Thăng 
Long, tỉnh Vĩnh Phúc. Dự án có 
diện tích 8,3ha, tổng mức đầu tư 
466 tỷ đồng, tập trung sản xuất các 
sản phẩm CNHT cho ngành công 
nghiệp ô tô, xe máy, điện tử và ứng 
dụng phát triển công nghệ.

Công ty CP tập đoàn CNCTech 
đã đầu tư 128 máy gia công, 80 máy 

ép nhựa, các dây chuyền SMT và áp 
dụng tiêu chuẩn chất lượng quốc tế 
để mở rộng lĩnh vực sản xuất linh kiện 
cho ngành công nghiệp ô tô. Dự kiến 
80% sản phẩm của Tổ hợp sẽ cung 
cấp cho các tập đoàn sản xuất ô tô, 
xe máy, điện tử, viễn thông của Nhật 
Bản, Mỹ, Israel, Hàn Quốc, các nước 
châu Âu và các thương hiệu uy tín 
của Việt Nam như VNPT, Viettel,…

Cùng ngày, CNCTech Group 
cũng tổ chức Lễ khởi công Tổ hợp 

công nghiệp công nghệ CNCTech 
Global tại KCN Bá Thiện I, tỉnh 
Vĩnh Phúc, đây là dự án trọng 
điểm của CNCTech Global, với 
tổng mức đầu tư 1.700 tỷ đồng. Dự 
án hướng tới các đối tác và khách 
hàng lớn đến từ các nước trên thế 
giới, tập trung vào 3 lĩnh vực: sản 
xuất; hạ tầng công nghiệp, lưu trữ 
hàng hóa, logistic; ứng dụng phát 
triển công nghệ

MINH PHƯƠNG

KHÁNH THÀNH TỔ HỢP CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CNCTECH THĂNG LONG
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UBND tỉnh Nghệ An vừa ban 
hành Quyết định số 41/2022/QĐ-
UBND ngày 22/8/2022 về Quy chế 
quản lý kinh phí phát triển CNHT 
và quy định mức chi cụ thể các 
hoạt động phát triển CNHT trên 
địa bàn tỉnh.

Quy chế này quy định cụ thể 
mức chi cho các hoạt động phát triển 
CNHT được quy định chi tiết cho 
từng nhóm mục tiêu, nhằm hướng 

đến việc: Kết nối, hỗ trợ doanh 
nghiệp CNHT trở thành nhà cung 
ứng sản phẩm cho khách hàng trong 
và ngoài nước; xúc tiến thu hút đầu 
tư nước ngoài vào lĩnh vực CNHT.

Cụ thể, mức hỗ trợ 100% áp 
dụng hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
đầu tư hệ thống quản lý đáp ứng 
yêu cầu của các chuỗi sản xuất toàn 
cầu trong quản trị doanh nghiệp, 
quản trị sản xuất; xây dựng và công 

bố thông tin về CNHT hàng năm. 
Mức hỗ trợ 70% áp dụng trong việc 
hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng 
nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu 
của các ngành sản xuất sản phẩm 
CNHT; hỗ trợ nghiên cứu phát 
triển, ứng dụng chuyển giao và đổi 
mới công nghệ trong sản xuất thử 
nghiệm linh kiện, phụ tùng, nguyên 
liệu và vật liệu

HUYỀN MY

Theo đó, TP.HCM sẽ hỗ trợ 
các doanh nghiệp (DN) công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) đầu tư phát 
triển, mở rộng thị trường và kết 
nối cung cầu sản phẩm CNHT. Cụ 
thể, Thành phố sẽ xây dựng, tham 
mưu ban hành các chính sách hỗ 
trợ DN CNHT; triển khai chính 
sách hỗ trợ DN đầu tư sản xuất 
lĩnh vực CNHT theo chương trình 
kích cầu đầu tư; tổ chức Chương 
trình bình chọn sản phẩm công 

nghiệp, CNHT tiêu biểu; hỗ trợ 
quảng bá, phát triển DN có sản 
phẩm được bình chọn tại chương 
trình; nghiên cứu, hình thành các 
nhóm DN CNHT để tạo sự liên kết 
giữa DN lớn với DN nhỏ và vừa; tổ 
chức các hội chợ, triển lãm và các 
hoạt động xúc tiến, kết nối cung 
cầu sản phẩm CNHT.

Bên cạnh đó, hỗ trợ DN áp 
dụng hệ thống quản lý đáp ứng yêu 
cầu của các chuỗi sản xuất toàn 

cầu trong quản trị DN, quản trị sản 
xuất; tư vấn, hỗ trợ DN nghiên cứu 
phát triển công nghệ, đổi mới sáng 
tạo và nâng cao năng lực quản lý 
chất lượng, năng lực cạnh tranh và 
hội nhập quốc tế; hỗ trợ đào tạo 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực đáp ứng yêu cầu của các ngành 
sản xuất sản phẩm CNHT; hỗ trợ 
giải quyết nhu cầu về mặt bằng sản 
xuất cho DN CNHT...

HƯNG HÀ

Hội nghị được tổ chức nhằm 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
(DN) công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
hợp tác, liên kết, chia sẻ thông tin, 
kinh nghiệm quản lý, điều hành 
và phát triển; đồng thời thúc đẩy 
liên kết giữa các DN CNHT với 
các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp 
lớn, các tập đoàn đa quốc gia, các 
nhà đầu tư nước ngoài để thâm 
nhập vào chuỗi cung ứng toàn 
cầu. Hình thành chuỗi liên kết 
cung ứng - sản xuất - tiêu thụ sản 

phẩm hàng hoá, tạo kênh tiêu thụ 
sản phẩm ổn định, bền vững với 
sản phẩm đa dạng, chất lượng cao, 
giá thành hợp lý và có tính cạnh 
tranh trong bối cảnh hội nhập kinh 
tế quốc tế.

Hội nghị được tổ chức tại TP 
Đà Nẵng theo hình thức trực tiếp, 
kết hợp với việc trưng bày, giới 
thiệu, quảng bá các sản phẩm, 
hình ảnh của DN. Dự kiến có 
khoảng từ 70 - 100 bàn/gian trung 
bày. Sản phẩm, hình ảnh, tài liệu 

trưng bày được phân thành 02 
khối gồm: Khối DN CNHT trong 
nước cần tìm khách hàng tiêu thụ 
sản phẩm; Khối DN sản xuất, lắp 
ráp ô tô, máy móc, thiết bị khác 
cần tìm đơn vị cung ứng linh kiện, 
phụ tùng.

Các DN có nhu cầu đăng ký 
tham gia có thể gửi hồ sơ trực tiếp 
cho Sở Công Thương TP.Đà Nẵng, 
số 24, Trần Phú, quận Hải Châu, TP. 
Đà Nẵng

TRƯỜNG AN

TP.HCM BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
PHÁT TRIỂN CNHT GIAI ĐOẠN 2022-2023

HỘI NGHỊ KẾT NỐI CNHT THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG NĂM 2022 DỰ KIẾN 
DIỄN RA VÀO THÁNG 11

NGHỆ AN: HỖ TRỢ 100% KINH PHÍ CHO DOANH NGHIỆP CNHT ÁP DỤNG
HỆ THỐNG QUẢN LÝ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA CÁC CHUỖI SẢN XUẤT TOÀN CẦU
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ngành công nghiệp điện tử là một trong những ngành thế mạnh của Việt Nam, tuy nhiên, 
ngành này lại đang đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu.

TRƯỜNG AN

NGÀNH CNHT ĐIỆN TỬ VÀ NHỮNG
KHÓ KHĂN VỀ NGUỒN CUNG NGUYÊN LIỆU

Trong tổng số 88,8% tổng kim ngạch hàng 
hóa nhập khẩu của Việt Nam trong 6 
tháng năm 2022 là nhóm hàng cần nhập 
khẩu thì kim ngạch nhập khẩu máy tính, 

sản phẩm điện tử và linh kiện cao nhất, đạt 42,7 tỷ 
USD, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ 
tăng 22,9%). Điều này cho thấy, nhu cầu nhập khẩu 
nguyên liệu của doanh nghiệp điện tử đang tăng mạnh, 
song vấn đề lớn nhất hiện nay là đối mặt tình trạng 
khan hiếm, thiếu hụt.

KHÓ KHĂN BỦA VÂY

Thời gian qua, dưới tác động của đại dịch Covid-19, 
xung đột giữa Nga - Ukraine và chính sách Zero-Covid 
của Trung Quốc đã khiến giá nhiên, nguyên liệu tăng 
phi mã, chuỗi cung ứng sản xuất linh kiện bị gián đoạn, 
ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) Việt Nam, nhất là ngành công nghiệp sản xuất 
linh kiện điện tử, đặc biệt là chất bán dẫn. Bà Đỗ Thị 
Thúy Hương, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh 
nghiệp điện tử Việt Nam, cho biết: Tình trạng thiếu 
hụt linh kiện nguyên vật liệu, chất bán dẫn đã xảy ra từ 
đầu năm 2020 khi đại dịch Covid-19 xuất hiện.

“Trong thời gian qua, các doanh nghiệp điện tử 
Việt Nam chịu tác động lớn do cầu sụt giảm, các tập 
đoàn điện tử đa quốc gia không còn đẩy mạnh phát 
triển dòng sản phẩm cao cấp, thay vào đó duy trì 
sản xuất sản phẩm ở phân khúc trung bình, dẫn tới 
doanh nghiệp điện tử Việt Nam bị ảnh hưởng doanh 
thu và lợi nhuận. Đến nay, nhu cầu dần phục hồi, đơn 
hàng dự kiến tăng mạnh vào cuối năm, nhưng nguy 
cơ thiếu nguyên liệu lại đang hiện hữu”, đại diện lãnh 
đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam bày 
tỏ lo ngại.

Cũng chính vì thiếu vật liệu sản xuất, các doanh 
nghiệp điện tử Việt Nam đã phải cắt giảm sản lượng. 
Riêng trong tháng 5/2022 đã giảm 20%.

Ngoài ra, ngành CNHT nói chung và ngành sản 
xuất linh kiện điện tử nói riêng hiện còn đang phải đối 
mặt với tình trạng thiếu lao động, nhất là lao động có 
tay nghề, lao động có trình độ cao.

TRONG “NGUY” CÓ “CƠ”

Bên cạnh việc đối mặt với những khó khăn do thiếu 
hụt nguồn cung nguyên liệu, thì ngành sản xuất linh 
kiện điện tử Việt Nam vẫn có một số lợi thế nhất định, 
đơn cử như việc được hưởng lợi từ xu hướng chuyển 
dịch chuỗi cung ứng. Các hãng lớn của thế giới đã và 
đang dịch chuyển nhà máy, chuỗi sản xuất từ Trung 
Quốc sang các nước xung quanh.

Trong đó, các nhà sản xuất trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu của những hãng lớn đang dần tập trung vào 
Việt Nam: Apple đã chuyển 11 nhà máy của các doanh 
nghiệp Đài Loan (Trung Quốc) trong chuỗi cung ứng 
của hãng này sang Việt Nam; nhiều hãng khác như 
Foxconn, Luxshare, Pegatron, Wistron cũng mở rộng 
cơ sở sản xuất sẵn có tại Việt Nam...

Với Samsung, quyết định phát triển mạnh hơn 
tại Việt Nam đã khá rõ ràng khi xây dựng trung tâm 

Các chuyên gia cho rằng, các doanh nghiệp cần liên kết 
để phát triển CNHT ngành điện tử
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CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

Ngành CNHT điện tử đang đối mặt với việc thiếu hụt nguồn cung nguyên liệu

nghiên cứu và phát triển lớn nhất của Tập đoàn khu 
vực Đông Nam Á trị giá 220 triệu USD tại Hà Nội.

Samsung cũng đang có kế hoạch tiếp tục mở rộng 
nhà máy tại Bắc Ninh, Thái Nguyên. Đầu năm nay, 
Đồng Nai đã cấp giấy phép đầu tư cho 2 dự án 100 triệu 
USD của nhà cung cấp linh kiện cho Samsung là Công 
ty Hansol Electronics Việt Nam (Hàn Quốc).

DN CẦN CHỦ ĐỘNG GIẢM BỚT TỶ LỆ PHỤ THUỘC 
VÀO NGUYÊN PHỤ LIỆU NHẬP KHẨU 

Theo bà Đỗ Thị Thúy Hương, ngành công nghiệp 
điện tử tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong kim ngạch 
xuất khẩu của Việt Nam, tuy nhiên cần tháo gỡ khó 
khăn về vốn, công nghệ để ngành bứt phá, nắm bắt cơ 
hội từ các FTA.

Ở góc độ doanh nghiệp đại diện cho ngành Điện 
tử, bà Đỗ Thị Thúy Hương kiến nghị, Chính phủ cần 
chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp kịp thời 
tiếp cận được với nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Hiện nay, 
hầu như rất ít doanh nghiệp trong ngành được vay vốn 
ưu đãi, đồng thời nghiên cứu giảm thêm thuế giá trị gia 
tăng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Vừa qua, Chính phủ đã giảm thuế giá trị giá tăng, 
hỗ trợ doanh nghiệp và người dân từ 10% xuống 8% 
nhưng đại diện lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp Điện 

tử Việt Nam đánh giá mức giảm này còn thấp so với kỳ 
vọng doanh nghiệp.

Dự báo giá nguyên nhiên vật liệu nhập khẩu là đầu 
vào của sản xuất tiếp tục giữ ở mức cao. Vì vậy, Bộ 
Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp cần chủ 
động nguồn cung ứng nguyên liệu, đánh giá để có các 
phương án vận hành ổn định, hiệu quả, tối ưu công 
suất nhà máy; đảm bảo nguồn cung nhiên liệu không 
bị gián đoạn.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ Công Thương 
cho rằng, cần tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin, 
nguồn lực, thị trường, sử dụng tối đa nguồn lực của 
từng đơn vị dịch vụ; phát huy nội lực, tăng cường và 
ưu tiên sử dụng các dịch vụ của nhau để thúc đẩy 
phát triển sản xuất, tiêu dùng nội địa. Bên cạnh đó, 
doanh nghiệp cũng cần có giải pháp lâu dài để phát 
triển một số ngành công nghiệp vật liệu cơ bản quan 
trọng để khắc phục sự phụ thuộc vào nguồn nguyên 
vật liệu, linh phụ kiện đầu vào nhập khẩu. Đồng thời, 
cũng cần đẩy mạnh hơn nữa đầu tư, nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ mới vào sản xuất, cân nhắc giữa bài 
toán kinh tế và sự phát triển ổn định, bền vững trong 
đa dạng hóa và tìm thị trường nhập khẩu mới. Từ đó, 
chủ động giảm bớt tỷ lệ phụ thuộc vào nguyên phụ 
liệu nhập khẩu
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Đến hết năm 2021, Bắc Ninh có 16 khu 
công nghiệp (KCN) tập trung được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt với tổng 
diện tích 6.398 ha; có 10 khu đã đi vào 

hoạt động với tỷ lệ lấp đầy đạt 91,2% diện tích đất đã 
thu hồi; quy hoạch 35 cụm công nghiệp, với tổng diện 
tích quy hoạch 1.101,7 ha, trong đó, 31 cụm được thành 
lập, 21 cụm đã đi vào hoạt động. 

Thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, gia tăng chuỗi giá trị, thời 
gian qua Bắc Ninh chủ động phối hợp với Bộ Công 
Thương, Tập đoàn Samsung triển khai các chương trình 
hợp tác nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp (DN) Việt Nam 
trong lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo và công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT). 

Toàn tỉnh hiện có 37 nhà cung ứng cấp II và 19 nhà 
cung ứng cấp I. Trong đó có 3 công ty là nhà cung ứng 
cấp I cung cấp linh kiện, sản phẩm cho các nhà máy 
khác nhau của Samsung đó là: Công ty CP Sản xuất và 
Xuất nhập khẩu Bao bì Thăng Long (3 nhà máy); Công 
ty TNHH Nam Á (2 nhà máy); Công ty TNHH Thương 
mại cơ khí và ứng dụng công nghệ thông minh Việt Nam 
(Smart Tech Vina) (2 nhà máy). Tổng doanh thu cấp cho 
Samsung tính đến cuối năm 2021 đạt hơn  92 triệu USD. 

Việc chủ động đổi mới đã giúp các DN nội địa dần 
đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế để cung cấp linh kiện 
cho các dự án FDI nói chung và Samsung nói riêng, 
tạo động lực cho ngành CNHT của Bắc Ninh phát 
triển, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội. 
Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh quý 
I/2022 xếp thứ 15/63 tỉnh, thành phố. Trong đó, công 
nghiệp chế biến chế tạo, ngành sản xuất sản phẩm điện 
tử, máy vi tính và sản phẩm quang học là ngành chủ lực 
của tỉnh đã tăng trưởng tới 9,93%. Chỉ số sản xuất công 
nghiệp (IIP) 4 tháng năm 2022 tăng 17,67% so với cùng 

kỳ (công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,74%). Một số 
sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng trưởng rất 
cao ví như: Màn hình điện thoại sử dụng ống đèn hình 
tia catot tăng 37,2%; linh kiện điện tử tăng 26%... 

Với mục tiêu phát triển trở thành trung tâm sản 
xuất điện tử hoàn thiện hàng đầu Việt Nam, Bắc Ninh 
đã tập trung vào các phân khúc giá trị cao như: điện 
thoại thông minh, thiết bị điện tử, linh phụ kiện điện 
tử tích hợp chuỗi giá trị… Với sự hiện diện 3 nhà máy 
của Tập đoàn Samsung (SEV, SDV, SDIV) tổng vốn 
đầu tư gần 10 tỷ USD đầu tư vào KCN Yên Phong, 
từ năm 2018 Bắc Ninh đã vươn lên vị trí số 1 về quy 
mô sản xuất công nghiệp trong cả nước, đồng thời trở 
thành trung tâm sản xuất công nghiệp điện tử lớn nhất 
khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, ngành sản xuất sản 
phẩm điện tử chiếm tới 79,3% toàn ngành công nghiệp 
và là ngành chủ lực góp phần phát triển lĩnh vực công 
nghiệp, tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh.

Ngành CNHT của tỉnh được quan tâm và từng bước 
tạo được điểm nhấn bứt phá, hình thành sự liên kết, kết 

Trong những năm qua, Bắc Ninh đã chuyển mình mạnh mẽ trở thành một tỉnh công 
nghiệp theo hướng hiện đại với mũi nhọn là các ngành công nghiệp điện tử, công nghiệp 
công nghệ cao. THẾ NGỌC

PHÁT TRIỂN NGÀNH
CÔNG NGHIỆP ĐIỆN TỬ MŨI NHỌN
BẮC NINH:

Nhiều doanh nghiệp trong nước trở thành nhà cung ứng cấp 
1, 2, 3 cho doanh nghiệp FDI
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nối các DN trong nước với DN FDI nâng cao chuỗi giá 
trị toàn cầu. Các DN nhỏ và vừa trong khu, cụm công 
nghiệp và làng nghề tiểu thủ công nghiệp, đã từng bước 
tạo được nền tảng vững chắc và khẳng định vai trò “đầu 
tàu” của nền kinh tế cho ngành công nghiệp.

Các khu, cụm công nghiệp của Bắc Ninh đã thu 
hút được các nhà đầu tư từ các thị trường lớn như EU, 
Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc theo hướng có chọn lọc, lựa 
chọn các nhà đầu tư, dự án có vốn đầu tư lớn, công 
nghệ hiện đại, thân thiện môi trường và đóng góp lớn 
cho sự phát triển chung của tỉnh. Nhiều DN trên địa 
bàn trở thành nhà cung ứng cấp 1, 2, 3 cho các DN có 
vốn đầu tư nước ngoài và từng bước tham gia vào chuỗi 
giá trị toàn cầu. 

Để nâng cao vị thế của Bắc Ninh trong chuỗi giá 
trị các lĩnh vực điện tử, tỉnh đã tiếp tục tập trung dịch 
chuyển sản xuất sang các sản phẩm và hoạt động với 
giá trị cao như: Sản xuất điện thoại thông minh và thiết 
bị đeo thông minh, màn hình, linh kiện điện tử bằng 
việc tăng cường nghiên cứu phát triển các sản phẩm 
điện tử; đồng thời mở rộng chuỗi cung ứng qua sản 
xuất vật liệu điện tử. 

Bắc Ninh đã có sẵn các lợi thế và yếu tố hỗ trợ cần 
thiết cho hoạt động sản xuất điện thoại và thiết bị đeo 
thông minh, bao gồm các cơ sở vật chất và quỹ đất tại 
các KCN, lực lượng lao động với chuyên môn sẵn có 
và các cơ chế chính sách ưu đãi cho hoạt động của DN 
sản xuất, chuỗi cung ứng đã được hình thành theo các 

dự án FDI của các thương hiệu toàn cầu như Samsung, 
Canon, Foxconn… Ngoài ra về mặt chi phí như chi phí 
nhân công, đất đai, các dịch vụ tiện ích và vận chuyển, 
khi so sánh với các địa điểm khác trong khu vực và 
quốc tế, Bắc Ninh vẫn đang là điểm đến cạnh tranh. 

Hiện nay, một trong những ưu tiên phát triển trong 
ngành điện tử của Bắc Ninh là sản xuất thiết bị bán dẫn. 
Đây là lĩnh vực tương đối hấp dẫn, dự kiến tỷ lệ tăng 
trưởng hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 khoảng 
6,9%. Bắc Ninh có sẵn nhu cầu với mảng thiết bị bán 
dẫn và có khả năng xây dựng chuỗi giá trị bằng việc thu 
hút được Tập đoàn Amkor đầu tư tại KCN Yên Phong 
II-C, tổng vốn đầu tư lên tới 1,6 tỷ USD. Giai đoạn đầu, 
dự án sẽ tập trung vào việc cung cấp các giải pháp lắp 
ráp và kiểm tra Hệ thống tiên tiến trong gói (SiP) cho 
các công ty sản xuất điện tử và bán dẫn hàng đầu thế 
giới. Mảng này cũng tiếp tục tạo nhiều việc làm có thu 
nhập cao cho người dân địa phương. 

Định hướng đến năm 2030, Bắc Ninh phấn đấu trở 
thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại, công 
nghệ cao. Rà soát, đánh giá thực trạng và định hướng 
bố trí không gian, nguồn lực cho phát triển ngành công 
nghiệp, tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với trọng tâm là 
hình thành hệ sinh thái phát triển công nghiệp công 
nghệ cao, tập trung vào nhóm ngành điện tử, phát triển 
công nghiệp bán dẫn, công nghệ thông tin và trí tuệ 
nhân tạo

Sản xuất thiết bị đeo thông minh tại nhà máy của Samsung 
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Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có trên 600 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ (CNHT), chiếm tỷ lệ hơn 11,4% tổng số doanh nghiệp trên địa bàn và tạo việc làm cho 
hơn 158 ngàn lao động. Bên cạnh đó, trong các năm qua, ngành CNHT của tỉnh Đồng Nai 
đã ghi nhận bước chuyển mình rất rõ rệt. Đóng góp vào thành quả đó có sự nỗ lực hết mình 
của Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity trong việc cung ứng các 
thiết bị phụ trợ điện tử…

NGUYỄN HOA

GÓP PHẦN PHÁT TRIỂN CNHT
TỈNH ĐỒNG NAI

Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity 
là đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Han-
sol Technics (Hàn Quốc). Năm 2019, 
Tập đoàn Hansol Technics chính thức 

đầu tư vào Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai) và thành lập Công ty TNHH Hansol 
Electronics Vietnam Hochiminhcity đóng trên địa bàn 
nơi đây. 

Ngay sau khi có đủ điều kiện pháp lý hoạt động, 
Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity đã tiến 
hành xây dựng nhà xưởng, sản xuất linh kiện điện tử 
cung ứng cho thị trường trong nước và xuất khẩu. Sau 
một thời gian hoạt động tại Đồng Nai, vừa qua, Công 
ty đã tận dụng tốt ba yếu tố thuận lợi trên địa bàn tỉnh 
để tiếp tục đầu tư thêm dự án mới nhằm mở rộng sản 
xuất, kinh doanh. Đó là kinh tế của tỉnh phát triển; 
nguồn lao động dồi dào và giao thông thuận lợi. Đặc 
biệt, tuy có những khó khăn vướng mắc nhất định, 
nhưng qua việc Tập đoàn đầu tư vào Đồng Nai đúng 
lĩnh vực định hướng, nên Công ty đã được tỉnh kịp thời 
tháo gỡ những rào cản. Từ đó, hoạt động SXKD ngày 
một hiệu quả.

Cụ thể, trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn 
biến phức tạp vừa qua, trong khi nhiều DN FDI chỉ 
lo tìm đơn hàng, ổn định sản xuất, nhưng Tập đoàn 
Hansol Technics lại quyết định đầu tư thêm một dự 
án mới tại Đồng Nai với số vốn khá lớn. Chia sẻ về 
điều này, ông Kim Byunggi - Tổng giám đốc Công 
ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity 
cho biết: “Việc đầu tư này đã được Tập đoàn Hansol 
Technics lên kế hoạch từ 1 năm trước. Tuy nhiên, thời 
điểm đó, Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam 

Hochiminhcity chưa tìm được vị trí phù hợp nên mới 
kéo dài đến đầu năm 2021. Đợt đại dịch Covid-19, 
Công ty cũng bị ảnh hưởng nhưng mức độ không lớn, 
sản phẩm làm ra vẫn tiêu thụ hết và phía khách hàng 
còn đề xuất tăng sản lượng cung ứng. Do đó, phía Tập 
đoàn đồng ý cho Công ty đầu tư thêm một dự án mới 
tại Khu công nghiệp Hố Nai giai đoạn 2…”. 

Theo đó, Dự án mới của Công ty TNHH Hansol 
Electronics Vietnam Hochiminhcity sẽ được đầu tư 
máy móc hiện đại và ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản 
xuất các linh kiện điện tử để nâng cao chất lượng sản 
phẩm. Dự tính, năm 2022, Công ty xây dựng xong và 
đi vào hoạt động sản xuất, cung ứng trên 10 triệu sản 
phẩm điện tử/năm cho thị trường trong nước và xuất 
khẩu. Dù được ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, 
nhiều khâu được tự động hóa, nhưng Công ty vẫn cần 
và có thể giải quyết công ăn việc làm cho khoảng 600-
700 lao động ở các khâu sản xuất thiết bị, linh kiện điện 

HANSOL ELECTRONICS VIETNAM HOCHIMINHCITY

Hiện nay, mỗi quý, doanh nghiệp CNHT Đồng Nai sản xuất 
trung bình từ 1,2 - 1,5 triệu sản phẩm, linh kiện điện tử
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tử thuộc các dòng sản phẩm điện tử hiện đại. Vì thế, 
tới đây, ngoài tuyển dụng đội ngũ lao động, Công ty 
sẽ phối hợp với một số trường Cao đẳng, Đại học đào 
tạo tuyển dụng thêm nguồn nhân lực có tay nghề cao 
nhằm đáp ứng các vị trí quản lý, sản xuất… Với những 
thành quả và tín hiệu sản xuất hết sức lạc quan này, 
Công ty TNHH Hansol Electronics Vietnam Hochimin-
hcity đã góp phần tích cực, thúc đẩy phát triển lĩnh vực 
CNHT của Đồng Nai hiện nay, từ đóng góp vào ngân 
sách đến giải quyết công ăn việc làm cho lao động tại 
địa phương...

Theo thông tin từ tỉnh Đồng Nai cho biết, hiện 
CNHT có công nghệ cao là lĩnh vực Đồng Nai đang ưu 
tiên mời gọi các doanh nghiệp FDI đầu tư vào. Do đó, 
sản phẩm của Hansol Electronics Vietnam Hochimin-
hcity đang đầu tư, cung ứng sản xuất cho Tập đoàn 
Samsung là điều rất đáng khích lệ. 

Đáng chú ý, ngày 29/8/2022, Cục Công nghiệp 
(Bộ Công Thương) đã có buổi làm việc với Sở Công 
Thương Đồng Nai về tình hình phát triển, định hướng 
cho ngành CNHT trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, 
một số doanh nghiệp đã nêu ra các vướng mắc cũng 
như một số đề xuất kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển 
lĩnh vực CNHT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

Chính vì thế, thời gian tới, Cục Công nghiệp cùng 
các đơn vị liên quan, Sở Công Thương, các sở ngành sẽ 
phối hợp nhiều hơn nữa nhằm tăng trao đổi thông tin 
thường xuyên; phối hợp, triển khai các chính sách hỗ 
trợ một cách hợp lý để thúc đẩy doanh nghiệp CNHT 
trên địa bàn tỉnh phát triển hơn nữa.

Theo đánh giá, ngành CNHT trên địa bàn tỉnh 
Đồng Nai đã có bước phát triển và đạt được kết quả 
đáng ghi nhận trong một số lĩnh vực điển hình là: lĩnh 
vực CNHT mảng sản xuất, cung ứng sản phẩm linh 
kiện điện tử, nhựa và cao su kỹ thuật cao cho các công 
ty hàng đầu trong và ngoài nước như Thaco, Piagio, 

Peugeot, Kymco, Sym, Aqua, Marshall... Mỗi quý, các 
doanh nghiệp CNHT sản xuất trung bình từ 1,2 - 1,5 
triệu sản phẩm, linh kiện phục vụ cả khách hàng trong 
nước và xuất khẩu. 

Nếu như năm 2015 trên địa bàn Đồng Nai mới có 
hơn 420 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNHT trợ, thì 
trong giai đoạn 2016 - 2019 tỉnh đã thu hút được trên 
190 dự án thuộc ngành CNHT với tổng vốn đăng ký 
trên 1,6 tỷ USD. Hiện nay, số doanh nghiệp có hoạt 
động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực CNHT tại 
Đồng Nai là trên 660 doanh nghiệp, tập trung ở các 
nhóm ngành CNHT ngành điện tử, cơ khí chế tạo…

Với tiềm năng và dư địa phát triển CNHT như vậy, 
tin tưởng rằng, Hansol Electronics Vietnam Hochimin-
hcity  sẽ phát huy thế mạnh sẵn có và tiềm lực đầu tư 
đang thuận lợi. Từ đó, bứt phá nhanh chóng hơn nữa 
trong thời gian tới, đóng góp vào công cuộc phát triển 
ngành CNHT tỉnh Đồng Nai nói riêng và sự nghiệp 
công nghiệp hóa - hiên đại hóa Việt Nam nói chung

Nhà máy Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity tại Đồng NaiNhà máy Hansol Electronics Vietnam Hochiminhcity tại Đồng Nai

Hansol Technics cung cấp nhiều LCD modules cho Samsung TV
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Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) là một trong những Tập đoàn kinh tế tư 
nhân hàng đầu của Việt Nam, hoạt động theo mô hình công ty mẹ - con với hơn 30 công 
ty thành viên, 4 công ty liên kết hoạt động ở nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau. Ngoài 
những ngành nghề truyền thống như sản xuất và chế biến gỗ, đá Granite,… trong giai đoạn 
2020-2025, Đức Long Gia Lai còn đang tập trung chủ lực vào ngành Công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) qua hoạt động sản xuất linh kiện, thiết bị điện tử. Đây là 1 trong 4 lĩnh vực chủ 
đạo mang tính chiến lược được Đức Long Gia Lai mở rộng và chú trọng phát triển trong thời 
gian gần đây. MINH VŨ

NÂNG CAO VỊ THẾ, THƯƠNG HIỆU VỚI LĨNH VỰC LINH KIỆN ĐIỆN TỬ, 
GÓP PHẦN THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CNHT ĐỊA PHƯƠNG

Tiền thân là một xí nghiệp tư doanh thành 
lập từ 1995, đến nay, với gần 30 năm xây 
dựng và phát triển, Đức Long Gia Lai luôn 
kiên định với chiến lược phát triển bền 

vững, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao năng lực 
quản lý, điều hành, xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với 
các Tập đoàn kinh tế và tổ chức tài chính hàng đầu 
trong nước và quốc tế.

Đặc biệt, từ cuối năm 2014, hướng tới mục tiêu mở 
rộng quy mô nhằm phân tán rủi ro trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh, tăng cường hiệu quả, Đức Long Gia Lai 
mở rộng sang lĩnh vực kinh doanh, sản xuất, gia công và 
kinh doanh xuất nhập khẩu sản phẩm phụ trợ lĩnh vực 
linh kiện và sản phẩm điện tử. Ngay sau đó, với quyết 
tâm đưa lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử trở thành 
ngành chiến lược quy mô lớn, Tập đoàn đã liên tục thực 
hiện các thương vụ M & A để sở hữu các công ty sản 
xuất linh kiện điện tử uy tín, hoạt động ổn định của Mỹ 
(Công ty Mass Noble), Hàn Quốc (Công ty Hanbit) và 
Nhật Bản. Thông qua các thương vụ này, Đức Long Gia 
Lai đã thêm khẳng định vị thế, thương hiệu của mình 
trên thương trường linh kiện điện tử, đồng thời, sở hữu 
hệ thống quản trị theo tiêu chuẩn quốc tế, trở thành đối 
tác chiến lược quan trọng của các Tập đoàn, công ty uy 
tín trên thế giới như Sam Sung, LG, Hyundai, Panasonic, 
Canon, Azad international, Whirlpool, Honeywell…

Cụ thể, lựa chọn hình thức mua bán sáp nhập 
(M&A) để thâm nhập vào thị trường linh kiện điện 
tử, cuối 2014, DLG không sử dụng tiền mặt, chỉ hoán 
đổi gần 20 triệu cổ phiếu để sở hữu Công ty Mass 
Noble-doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử của 
Mỹ với hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường. Tiếp 

đó, thông qua Mass Noble, DLG tiếp tục thâu tóm 
Công ty sản xuất linh kiện điện tử Hanbit (Seoul, Hàn 
Quốc), sau đổi tên thành DLG-Hanbit Co.Ltd. Đây là 
công ty với kinh nghiệm hơn 30 năm hoạt động và hệ 
thống khách hàng gắn bó trên 20 năm là những ông 
lớn trong ngành điện tử như Huyndai, LG…

Ngay sau khi hợp nhất các DN về DLG, doanh thu 
6 tháng cuối năm 2015 của DLG đã tăng trên 33% so 
với 6 tháng đầu năm. Trong đó, lĩnh vực sản xuất linh 
kiện điện tử đạt trên 432 tỷ đồng, chiếm 46% tổng cơ 
cấu doanh thu. Đến năm 2016, sản xuất linh kiện điện tử 

ĐỨC LONG GIA LAI

Tòa nhà DLG tại Gia Lai
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tiếp tục tăng trưởng, đạt 1.106 tỷ đồng, chiếm trên 44% 
trong tổng cơ cấu doanh thu, giúp doanh thu Công ty 
tăng trên 50% so với năm 2015. Trong 6 tháng đầu năm 
2017, doanh thu lĩnh vực này mang về 490 tỷ đồng, tiếp 
tục đóng góp gần 40% trong cơ cấu doanh thu của công 
ty. Đến năm 2019, chỉ tính riêng Công ty sản xuất linh 
kiện điện tử Mass Noble (bao gồm hoạt động sản xuất 
tại Hồng Kông và Hàn Quốc) đã ghi nhận trên 1.424 
tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận đạt 51,7 tỷ đồng, tăng 
gấp 7 lần so với lợi nhuận đạt được trong cùng kỳ năm 
2018. Năm 2020, do ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch 
Covid-19, nên kết quả sản xuất kinh doanh chung của 
Tập đoàn không đạt kế hoạch Đại hội đồng cổ đông đề 
ra. Tuy nhiên, năm 2020 vẫn có thành công nhất định 
trong bối cảnh nhiều biến động phức tạp khó lường, 
bởi DLG vẫn duy trì hoạt động, đảm bảo ổn định thu 
nhập cho người lao động, nộp bảo hiểm xã hội, thực 
hiện các nghĩa vụ tài chính với Nhà nước đầy đủ…

Đến năm 2021, với kế hoạch phát triển giai đoạn 5 
năm (2021 - 2025) và chiến lược đến năm 2030, DLG tập 
trung vào 3 lĩnh vực mũi nhọn: Sản xuất kinh doanh 
điện tử và linh kiện điện tử, năng lượng tái tạo, hạ tầng 
thu phí và bất động sản công nghiệp. Theo đó, trong 
lĩnh vực sản xuất điện tử và linh kiện điện tử, 3 nhà máy 
của DLG ở nước ngoài (Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng 
Kông) đã và đang phát huy rất hiệu quả, tăng trưởng 
khá tốt. Tại Việt Nam, nhà máy DLG ANSEN (Quận 
9, Tp.HCM) đã hoàn thành dây chuyền sản xuất điện tử 
và linh kiện điện tử xuất khẩu sang Mỹ; dây chuyền sản 
xuất Smart tivi, xuất khẩu những lô hàng đầu tiên sang 
Hàn Quốc. Từ năm 2021 - 2023, DLG tiếp tục đầu tư 2 
nhà máy sản xuất linh kiện điện từ tại tỉnh Bình Dương 

và Thành phố Đà Nẵng gắn với mục tiêu trở thành 
Công ty “TOP 1” Việt Nam về lĩnh vực này.

Đến thời điểm hiện nay, DLG đã trở thành cái tên 
không còn xa lạ gì trên thị trường sản xuất linh kiện 
điện tử trong và ngoài nước, từng bước thâm nhập 
vào hàng ngũ những ông lớn trên thị trường tiềm năng 
này. Từ đó, đóng góp không nhỏ trong việc phát triển 
ngành CNHT địa phương, đóng góp lớn vào ngân sách 
nhà nước, tạo công ăn việc làm cho nhiều lao động,…

Có thể nói, để phát huy thế mạnh và phát triển lĩnh 
vực sản xuất linh kiện điện tử hơn nữa theo đúng chiến 
lược, với phương châm “Đi là đến”, đến nay, Đức Long 
Gia Lai đang không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt trách 
nhiệm của một doanh nghiệp trong việc đóng góp ngân 
sách nhà nước, đảm bảo thu nhập cho cán bộ nhân 
viên DLG Group và các công ty thành viên được đầy 
đủ, kịp thời… Tất cả những điều đó cho thấy, DLG cam 
kết tiếp tục là một thương hiệu đáng tin cậy, uy tín đối 
với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư, các đối tác trong 
nước và Quốc tế…

Một góc Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử của DLG tại TP HCM

Đức Long Gia Lai chú trọng phát triển sản xuất linh kiện 
điện tử, cung ứng cho các thương hiệu lớn toàn cầu
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TUẤN NINH

T ính đến tháng 9/2022, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên đã và đang triển khai 
thực hiện đồng bộ các hoạt động hỗ 
trợ doanh nghiệp và cơ sở công nghiệp 

nông thôn (CNNT) như: Triển khai thực hiện 03 đề án 
khuyến công quốc gia với tổng kinh phí 03 tỷ đồng. 
Trong đó, đối với lĩnh vực hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong chế biến lâm sản, Trung tâm đã hỗ trợ 
01 máy ép nhiệt cho Công ty TNHH Sản xuất ván ép 
Thành Phú; 02 máy chà nhám cho Công ty TNHH 
Mừng Hằng An Bình và Công ty TNHH Thương mại 
Vân Huyền PLYWOOD; 02 máy chốt hộp và 02 máy 
cưa ripsaw cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương 
mại Lộc Thịnh; 01 máy ép nhiệt cho Công ty TNHH 
PLY WOOD Sơn Hà. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên còn hỗ trợ 01 máy tán đinh chốt 
cho Công ty TNHH Sông Công Sourcing; 01 máy xén 
thủy lực cho Công ty TNHH Kết cấu thép Hoàng 
Triều; 01 máy đóng gói túi lọc tam giác cho Công ty 
Cổ phần Nông sản Thái Nguyên; 02 máy sấy thăng 
hoa cho Công ty CP Khoa học sự sống; 01 máy đóng 
gói trà tự động, 02 máy xào gas và 01 máy đóng gói 
hút chân không cho Hợp tác xã Tâm Trà Thái.

Cùng với đó, Trung tâm Khuyến công cũng đồng 
bộ triển khai 19 đề án khuyến công địa phương với 
nhiều nội dung gồm: Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị cho các cơ sở sản xuất CNNT; Hỗ trợ kinh phí đưa 
các sản phẩm CNNT tiêu biểu tham dự hội chợ triển 
lãm tại các tỉnh, thành phố; Hỗ trợ kinh phí thực hiện 
đề án tuyên truyền trên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu 
dùng và Báo Thái Nguyên; Tham dự Hội nghị công tác 
khuyến công, Hội nghị ngành Công Thương 28 tỉnh 

phía Bắc do Cục Công Thương địa phương (Bộ Công 
Thương) tổ chức… với tổng kinh phí thực hiện cho các 
đề án là 2,951 tỷ đồng. Mặt khác, trong công tác hoạt 
động tư vấn, 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm đã thực 
hiện được 20 dự án tư vấn thiết kế, giám sát công trình 
xây lắp điện và tư vấn thẩm định, thẩm tra dự toán… 
với doanh thu đạt 650 triệu đồng.

Theo đánh giá của lãnh đạo Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên, thời gian qua, hoạt động khuyến 
công trên địa bàn tỉnh đã tác động tích cực đến nhiều 
doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Nổi bật trong đó là các cơ 
sở sản xuất đã chuyển hướng sang chú trọng đầu tư dây 
chuyền, máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm 
tăng năng suất, chất lượng sản phẩm để từ đó hạ giá 
thành, giảm số nhân công lao động, tiết kiệm nguyên 
vật liệu và giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, 

Với hy vọng chung tay tháo gỡ khó khăn cùng các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn 
trên địa bàn, 9 tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp Thái Nguyên (Khuyến công Thái Nguyên) đã tập trung triển khai có hiệu quả nhiều 
hoạt động. Đặc biệt là 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 nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp các cơ 
sở công nghiệp nông thôn nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của tỉnh theo hướng CNH-HĐH.

NHIỀU ĐIỂM SÁNG TỪ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG 
TỈNH THÁI NGUYÊN TRONG 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và hợp tác xã được 
Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ ứng dụng máy móc 
trong chế biến chè
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bên cạnh những kết quả tích cực, Trung tâm vẫn còn 
gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình thực hiện. 
Điển hình như công tác khảo sát, đánh giá, tư vấn, lựa 
chọn các đề án khuyến công có tính khả thi còn ít về số 
lượng; Quy mô các cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh phần lớn là vừa và nhỏ, chậm 
đổi mới ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, phương 
thức sản xuất, kinh doanh, kéo theo hoạt động khuyến 
công còn hạn chế trong việc hỗ trợ phát triển sản xuất.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động khuyến 
công và phát huy tối đa vai trò thúc đẩy đầu tư, phát 
triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thời 
gian tới, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên sẽ tiếp 
tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, Đơn vị 
sẽ tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực hiện các 
đề án đúng mục đích, mục tiêu, đảm bảo tính hiệu quả 
của hoạt động khuyến công và thực hiện hoàn thành 
các đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng 
thời, Trung tâm sẽ tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt 
và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công địa phương 
đợt II theo đúng tiến độ; Đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, quảng bá đến các địa phương, các cơ sở CNNT 
về đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công 
tác khuyến công, cũng như vai trò, vị trí phát triển 
CNNT; Tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
tham gia nhiều hội nghị, hội thảo, hội chợ triển lãm 
do Bộ Công Thương và các tỉnh bạn tổ chức nhằm 
quảng bá các sản phẩm có thế mạnh của địa phương; 
Đẩy mạnh công tác hoạt động tư vấn phát triển công 
nghiệp; Huy động các nguồn lực, cũng như phối hợp, 

lồng ghép các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc 
gia, Chương trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh gắn 
với các đề án thuộc chương trình khuyến công để tập 
trung nguồn lực cho phát triển tiểu thủ công nghiệp và 
làng nghề.

Mặt khác, Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên 
cũng sẽ tập trung hỗ trợ và khuyến khích các doanh 
nghiệp phát triển theo hướng nâng cao chất lượng sản 
phẩm, thân thiện với môi trường, gia tăng tính cạnh 
tranh của sản phẩm nhằm mở rộng và giữ vững thị 
trường tiêu thụ. Từ đó, tạo ra động lực cho ngành công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong tỉnh phát triển và 
mở rộng thị trường tiêu thụ. Ngoài ra, Trung tâm cũng 
thắt chặt mối quan hệ giữa Đơn vị với doanh nghiệp 
và cơ sở CNNT nhằm tìm hiểu những khó khăn, vướng 
mắc cần giải quyết, để từ đó có những giải pháp giúp 
đỡ, hỗ trợ kịp thời.

Có thể thấy, công tác khuyến công trên địa bàn 
tỉnh Thái Nguyên trong suốt thời gian qua đã góp phần 
hết sức quan trọng trong công cuộc chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa - hiện 
đại hóa. Do vậy, ngoài sự nỗ lực của tập thể CBCNV, 
Trung tâm rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ thiết thực từ 
phía Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa phương 
và lãnh đạo UBND tỉnh trong việc tăng cường nguồn 
kinh phí khuyến công từ ngân sách trung ương và địa 
phương. Qua đó, nâng mức hỗ trợ cho một số nội dung 
khuyến công để hoạt động ngày một hiệu quả hơn, có 
sức lan tỏa hơn nữa đến các địa bàn nông thôn, vùng 
sâu, vùng xa

Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ máy đóng gói sản phẩm cho Hợp tác xã miến Việt Cường
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Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại (KC-XTTM) 
Bình Định vừa phối hợp với Chi 
nhánh phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà 
Nẵng tổ chức Hội nghị “Tập huấn 
kỹ năng xây dựng và phát triển 
hiệu quả các kênh phân phối sản 
phẩm” cho gần 60 đại biểu đại 
diện các doanh nghiệp (DN), HTX, 
cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu được 
giảng viên giới thiệu một số nội 
dung quan trọng như: Chiến lược 
phát triển DN; Chiến lược giá; 
Chính sách kênh hàng bán sỉ; Chính 
sách kênh bán hàng truyền thống…

Hội nghị được tổ chức nhằm 
mục đích hỗ trợ DN, HTX, cơ 
sở sản xuất kinh doanh trên địa 
bàn tỉnh Bình Định trang bị, cập 
nhật kiến thức, kỹ năng xây dựng 
và phát triển hiệu quả các kênh 

phân phối sản phẩm hàng hóa; 
xác định vai trò của hệ thống phân 
phối trong chiến lược marketing; 
thiết kế, xây dựng và quản lý hệ 
thống kênh phân phối, chọn lựa, 
quản lý và ký hợp đồng với thành 
viên trong hệ thống phân phối sản 
phẩm… qua đó góp phần giúp các 
DN, cơ sở nâng cao năng lực cạnh 
tranh, mở rộng thị trường và gia 
tăng doanh thu

AN NHI

Đây là hoạt động nằm trong 
chuỗi các sự kiện diễn ra trong dịp 
Festival Huế 2022 nhằm giới thiệu, 
quảng bá hình ảnh, thành tựu kinh 
tế của tỉnh Thừa Thiên Huế và 
các tỉnh, thành phố khu vực miền 
Trung - Tây Nguyên.

Sẽ có khoảng 300 gian hàng của 
các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
công nghiệp nông thôn các tỉnh, 

thành phố khu vực miền Trung - 
Tây Nguyên và trên cả nước tham 
gia trưng bày tại Hội chợ. Việc tổ 
chức hội chợ nhằm mục đích giúp 
các DN, cơ sở CNNT tìm kiếm đối 
tác, phát triển thị trường tiêu thụ 
sản phẩm, đồng thời, tạo ra mối 
liên kết thương mại giữa các nhà 
sản xuất với các doanh nghiệp, các 
nhà đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy 

sản xuất kinh doanh phát triển, thu 
hút các đối tác, doanh nghiệp quan 
tâm, hợp tác, đầu tư tại tỉnh Thừa 
Thiên Huế và khu vực. 

Dự kiến hội chợ diễn ra trong 07 
ngày, từ ngày 02/12- 08/12, tại Trung 
tâm Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế - 
Số 01 Hà Huy Tập, TP. Huế

N.H

BÌNH ĐỊNH: TẬP HUẤN KỸ NĂNG XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ 
CÁC KÊNH PHÂN PHỐI SẢN PHẨM CHO DOANH NGHIỆP

HỘI CHỢ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN VÀ LÀNG NGHỀ HUẾ 
NĂM 2022 SẼ ĐƯỢC TỔ CHỨC VÀO THÁNG 12

Theo đó, sẽ có 03 Đề án được 
nhận hỗ trợ từ nguồn kinh phí 
khuyến công địa phương với tổng 
số tiền là 400 triệu đồng.

Đó là các đề án: Hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị trong xuất 
chế biến hàng đặc sản từ địa phương 
huyện Sa Thầy của HTX Đoàn Kết 
(100 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất 
chế biến cà phê của HTX Nông 
nghiệp dịch vụ thế hệ mới Đăk Mar 
(100 triệu đồng); Hỗ trợ ứng dụng 

máy móc thiết bị tiên tiến sản xuất 
chế biến Hồng Đẳng Sâm của Công 
ty TNHH Vinnate (200 triệu đồng).

UBND tỉnh giao Sở Công 
Thương chủ trì, phối hợp với Hội 
đồng thẩm định Chương trình 
khuyến công tỉnh kiểm tra định 
kỳ, đột xuất; giám sát đánh giá 
tình hình thực hiện nhiệm vụ, mục 
tiêu của các đề án, bảo đảm việc 
quản lý, sử dụng kinh phí chương 
trình đúng mục đích, tiết kiệm, có 
hiệu quả PHƯƠNG LÊ

KON TUM: PHÊ DUYỆT KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐỢT 2

Hệ thống máy sấy trái cây của Công ty 
Apanax - Đề án được kinh phí khuyến 
công tỉnh hỗ trợ
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Trung tâm Khuyến công và 
Xúc tiến thương mại Trà Vinh vừa 
tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng máy đóng gói tự động 
trong sản xuất bánh ống gạo truyền 
thống” tại xưởng sản xuất của hộ 
kinh doanh Đặng Văn Sơn, ấp Số 5, 
xã Mỹ Cẩm, huyện Càng Long. 

Đề án có tổng vốn đầu tư 726 
triệu đồng, trong đó nguồn kinh 

phí khuyến công địa phương hỗ trợ 
là 300 triệu đồng, vốn còn lại do 
doanh nghiệp tự đối ứng.

Sau khi đi vào hoạt động, đề 
án sẽ giúp doanh nghiệp sản xuất 
với công suất từ 05 - 100 sản phẩm/
phút. Điều này sẽ tạo hiệu quả cao 
hơn rất nhiều so với thủ công, vừa 
giảm chi phí nhân công, vừa giúp 
sản phẩm có mẫu mã đẹp, chất 

lượng, thời gian sử dụng cũng được 
kéo dài.

Việc đầu tư máy móc, thiết bị tiên 
tiến sẽ giúp doanh nghiệp mở rộng 
quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, tăng năng suất, giảm chi phí 
đầu vào, hạ giá thành sản phẩm, từ đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh với các 
sản phẩm cùng loại trên thị trường

DUY TIÊN

TRÀ VINH: HỖ TRỢ MÁY ĐÓNG GÓI TỰ ĐỘNG TRONG SẢN XUẤT
BÁNH ỐNG GẠO TRUYỀN THỐNG

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có 
Quyết định số 2808/QĐ-UBND về 
việc thành lập Cụm công nghiệp 
Hải Long - Xuân Khang, huyện 
Như Thanh với tổng mức đầu tư 
350 tỷ đồng.

Theo đó, ngành nghề hoạt động 
của cụm công nghiệp bao gồm: 
Các ngành nghề thu hút đầu tư vào 
Cụm công nghiệp phải đảm bảo 
quy định về môi trường, cụ thể: 
Chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, 

lâm sản; sản xuất vật liệu xây dựng; 
chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; 
sản xuất sản phẩm nhựa để dệt bao 
bì từ nguyên liệu sử dụng sản xuất 
là hạt nhựa và các ngành nghề khác 
có liên quan.

Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 
thuật là Công ty Cổ phần Đầu tư hạ 
tầng Hợp Lực. Tổng mức đầu tư tạm 
tính: 350,0 tỷ đồng. Trong đó, cơ cấu 
nguồn vốn đầu tư gồm: vốn chủ sở 
hữu: 53 tỷ đồng (chiếm 15,14%); vốn 

vay và vốn huy động hợp pháp khác: 
297 tỷ đồng (chiếm 84,86%).

Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật của cụm công 
nghiệp Hải Long - Xuân Khang sẽ là: 
Từ quý III/2022 đến quý IV/2023 sẽ 
hoàn thành các thủ tục đầu tư; công 
tác đền bù, giải phóng mặt bằng và 
thuê đất với Nhà nước. Từ quý I/2024 
đến quý I/2025 sẽ khởi công và thi 
công xây dựng hạ tầng kỹ thuật

DUY TIÊN

THANH HÓA THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP HẢI LONG - XUÂN KHANG

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp Sóc 
Trăng vừa nghiệm thu đề án Hỗ 
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến trong chế biến xay xát lúa gạo 
tại cơ sở Ký Thị Hen thuộc Phường 
7, TP. Sóc Trăng (Sóc Trăng) với 
tổng chi phí đầu tư cho đề án là 
670 triệu đồng. Trong đó, nguồn 
kinh phí khuyến công địa phương 
năm 2022 hỗ trợ là 285 triệu đồng, 
còn lại 385 triệu đồng do cơ sở thụ 
hưởng đối ứng.

Cụ thể, theo nội dung đề án, cơ 
sở đã đầu tư 01 máy tách màu đa 
sắc 5 máng với công suất 1,2 - 6 tấn/
giờ do Việt Nam sản xuất với các 
tính năng vượt trội như: Có màn 
hình màu hiển thị và tách được 5 
loại màu khác nhau so với máy cũ 
là màn hình trắng đen tách được 1 
loại màu; Có khả năng nhận dạng 
cực tốt do hệ thống camera đa sắc 
phân giải cao, kết hợp với đèn chiếu 
màu phù hợp chi tiết từng loại gạo; 
Hệ thống cơ khí độ chính xác cao 

như bộ phận nạp liệu, rãnh máng, 
góc máng được tối ưu nguyên liệu 
qua máy ổn định…

 Sau khi đi vào thực hiện, đề 
án sẽ giúp cơ sở giảm bớt chi 
phí đầu tư, nâng cao chất lượng, 
tăng giá thành sản phẩm, hướng 
đến phát triển bền vững, thúc 
đẩy phát triển công nghiệp và giải 
quyết được việc làm cho lao động 
tại địa phương

AN NHI

SÓC TRĂNG: HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN 
TRONG CHẾ BIẾN XAY XÁT LÚA GẠO
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TUẤN LÊ

Công ty TNHH Sông Công SOURCING 
(KCN Sông Công 1, phường Bách Quang, 
Tp. Sông Công) được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp số 4601542050 

(ngày 23/7/2019), do Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp phép. 
Là một doanh nghiệp chuyên sản xuất và gia công cơ 
khí, tuy nhiên, do mới thành lập lại phải chịu nhiều tác 
động tiêu cực của đại dịch Covid-19, kết hợp thêm việc 
nguồn vốn còn hạn hẹp, hệ thống trang thiết bị sản 
xuất thiếu thốn nên Công ty chưa thể đầu tư đồng bộ 
hệ thống dây chuyền hiện đại phục vụ cho quá trình 
sản xuất. Do đó, chất lượng đầu ra của sản phẩm chưa 
được tối ưu. Mặt khác, do công nghệ lạc hậu nên lượng 
hàng hóa sản xuất ra bị lỗi nhiều, gây thiệt hại về kinh 
tế cho Công ty.

Để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, đồng 
thời, phát huy tiềm năng  về nguồn lao động tay nghề 
cao về cơ khí tại địa phương, sau một thời gian khảo 
sát, TTKC Thái Nguyên đã quyết định phối hợp với 
Phòng Kinh tế thành phố Sông Công hỗ trợ hơn 290 
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 
năm 2022 cho Công ty TNHH Sông Công SOURC-
ING để đầu tư, mua sắm và lắp đặt hoàn chỉnh hệ 
thống máy tán đinh chốt. Đây là máy móc hiện đại và 
được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan với những 
thông số kỹ thuật nổi bật như: Máy có chiều dài x 
rộng x cao - tương ứng với 220 x 123 x 136 mm; Công 
suất đạt 01 triệu đinh tán/tháng; Trọng lượng máy 
nặng 1,65 tấn…

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT:

Sau một thời gian ứng dụng máy tán đinh chốt, kết 
quả cho thấy hệ thống thủy lực đã giúp máy tán đinh có 
lực tán lớn hơn so với các hệ thống điều khiển khác; Khối 
lượng sản phẩm làm ra rất lớn và đạt chất lượng cao, 
đảm bảo bề mặt phôi mịn và sự ổn định của quá trình gia 
công; Gia công được với đinh tán rỗng, đinh tán bán hình 
ống, đinh tán đặc; Máy sử dụng đơn giản, dễ dàng và 
nhanh chóng đã tạo cho hiệu suất công việc tăng nhanh…

Ông Đặng Tuấn Ngọc - Giám đốc Công ty TNHH 
Sông Công SOURCING cho biết: Khi thành lập vào cuối 
năm 2019, Công ty chúng tôi đã nhận được rất nhiều sự 
giúp đỡ của các cấp chính quyền địa phương, nhất là 
trong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đầu năm 2022 
này, doanh nghiệp chúng tôi tiếp tục nhận được sự giúp 
đỡ từ TTKC Thái Nguyên khi đã hỗ trợ hơn 290 triệu 
đồng để Công ty mua mới máy tán đinh chốt. Điều này 
đặc biệt có ý nghĩa khi mà từ năm 2020 tới nay, tình hình 
dịch bệnh Covid-19 kéo dài đã khiến cho tình hình tài 
chính của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Với hệ thống 
máy móc này đã giúp Sông Công SOURCING nâng cao 
tính chủ động trong khâu sản xuất và tạo ra được những 

Bước vào thực hiện nhiệm vụ công tác khuyến công năm 2022, Trung tâm Khuyến công và 
Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên (TTKC) đã triển khai có hiệu quả nhiều đề án 
hỗ trợ máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất cho nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Trong 
đó, Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất cơ khí” cho Công ty 
TNHH Sông Công SOURCING là một minh chứng điển hình.

NHẬN ĐƯỢC SỰ HỖ TRỢ
TỪ HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

ĐÔNG ĐẢO DOANH NGHIỆP TẠI THÁI NGUYÊN
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sản phẩm cơ khí có chất lượng cao, mẫu mã đẹp, tăng 
năng suất tạo ra sản phẩm. Qua đó, góp phần làm giảm 
giá thành, cũng như đáp ứng được các đơn hàng lớn 
phục vụ khách hàng. Mặt khác, trong quá trình sản xuất, 
tiếng ồn của máy giảm đi rất nhiều, từ đó cải thiện điều 
kiện làm việc của công nhân; Tiết kiệm điện năng.

Đánh giá về tính hiệu quả của đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc TTKC Thái Nguyên nhận định: 
Thái Nguyên là địa phương có tiềm năng rất lớn để phát 
triển ngành công nghiệp cơ khí, bởi các nguồn nguyên 
liệu như: Hợp kim, thép không gỉ và các kim loại màu… 
phục vụ cho chế tạo máy là rất phong phú, kết hợp 
với đó là nguồn lao động tay nghề cao. Tuy nhiên, do 
những tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 trong 
suốt thời gian qua đã khiến cho các doanh nghiệp nói 
chung và các cơ sở sản xuất cơ khí trên địa bàn tỉnh nói 
riêng lao đao, cũng như hạn hẹp về nguồn vốn để đầu 
tư, đổi mới trang thiết bị, máy móc công nghệ. Do vậy, 
để hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp phát triển, những 
năm qua và đặc biệt trong năm 2022 này, Trung tâm đã 
triển khai nhiều đề án hỗ trợ cho doanh nghiệp. Trong 
đó, hỗ trợ máy tán đinh chốt cho Công ty TNHH Sông 
Công SOURCING là một ví dụ điển hình. Do là máy 
móc hiện đại nên chất lượng sản phẩm của Công ty 
làm ra đã đạt đến chất lượng tối ưu; Tỷ lệ hư hỏng sản 
phẩm rất thấp so với công nghệ cũ mà doanh nghiệp 
đã từng áp dụng. Từ đó, làm tăng thêm uy tín, thương 
hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Đồng thời, tạo 
thêm được việc làm, tăng thu nhập cho người lao động 
và tăng nguồn thu ngân sách cho địa phương.

Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất cơ khí” cho Công ty TNHH Sông Công 
SOURCING là một trong nhiều đề án mà TTKC 
Thái Nguyên đã triển khai trong năm 2022. Trước đó, 

Trung tâm đã hỗ trợ 01 máy xén thủy lực cho Công 
ty TNHH Kết cấu thép Hoàng Triều; 01 máy ép nhiệt 
cho Công ty TNHH Sản xuất ván ép Thành Phú; 02 
máy chà nhám cho Công ty TNHH Mừng Hằng An 
Bình và Công ty TNHH Thương mại Vân Huyền PLY-
WOOD; 02 máy chốt hộp và 02 máy cưa ripsaw cho 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Lộc Thịnh; 
01 máy ép nhiệt cho Công ty TNHH PLY WOOD Sơn 
Hà; 01 máy đóng gói túi lọc tam giác cho Công ty Cổ 
phần Nông sản Thái Nguyên; 02 máy sấy thăng hoa 
cho Công ty CP Khoa học sự sống; 01 máy đóng gói 
trà tự động, 02 máy xào gas và 01 máy đóng gói hút 
chân không cho Hợp tác xã Tâm Trà Thái… 

Theo đánh giá của các đơn vị được thụ hưởng, Đề 
án đã giúp các cơ sở cải thiện năng lực sản xuất, kinh 
doanh. Đáng nói hơn, các đề án đã tạo thêm nhiều việc 
làm, nâng cao thu nhập cho nhiều lao động địa phương, 
góp phần phát triển các ngành sản xuất công nghiệp 
trên địa bàn

Hoạt động khuyến công Thái Nguyên đang góp phần tạo đà cho kinh tế địa phương cất cánhHoạt động khuyến công Thái Nguyên đang góp phần tạo đà cho kinh tế địa phương cất cánh

TTKC Thái Nguyên hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp trên 
địa bàn ứng dụng máy móc cơ khí hiện đại
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Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công 
nghiệp tỉnh Hòa Bình phối hợp với 
các đơn vị liên quan tổ chức nghiệm 
thu đề án khuyến công địa phương 
năm 2022 với nội dung: “Hỗ trợ cơ 
sở CNNT thiết kế mẫu mã, bao bì 
đóng gói sản phẩm” tại Hợp tác xã 
3T Nông sản Cao Phong (địa chỉ: Thị 
trấn Cao Phong, huyện Cao Phong).

Theo đó, 76 triệu đồng là 
kinh phí để Hợp tác xã 3T Nông 
sản Cao Phong triển khai đề án, 

trong đó, nguồn kinh phí khuyến 
công địa phương hỗ trợ 33,5 triệu 
đồng. Hợp tác xã 3T Nông sản Cao 
Phong đã ký hợp đồng thuê một 
đơn vị tư vấn thiết kế chính mẫu 
mã, bao bì đóng gói sản phẩm cam 
(thiết kế tem truy xuất nguồn gốc 
xuất xứ, thiết kế bao bì - hộp quà, 
thùng đựng sản phẩm). 

Tại buổi nghiệm thu, các đại 
biểu đã thống nhất việc thiết kế mẫu 
mã, bao bì đóng gói sản phẩm mới 
100%, đẹp, bắt mắt. Việc thiết kế 

mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm 
đã làm nổi bật được đặc trưng của 
sản phẩm, giúp cơ sở CNNT nâng 
cao vị thế thương hiệu của mình. 
Qua đó, góp phần tạo điều kiện cho 
đơn vị từng bước được mở rộng thị 
trường, sản xuất ra sản phẩm đảm 
bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt 
tiêu chuẩn tham gia vào các chuỗi 
sản xuất thực phẩm trong nước và 
xuất khẩu theo chuỗi giá trị, mô 
hình liên kết

MINH HIẾU

Vừa qua, Trung tâm Khuyến 
công và Xúc tiến thương mại tỉnh 
Bắc Giang đã phối hợp với Phòng 
Quản lý Công nghiệp - Sở Công 
Thương Bắc Giang, Phòng Kinh tế 
và Hạ tầng huyện Lục Nam, UBND 
xã Đông Hưng tổ chức nghiệm thu 
Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong sản xuất đông trùng 
hạ thảo” tại Công ty TNHH Dược 
thảo Trường Thọ (xã Đông Hưng, 
huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Đề án này được Chủ tịch UBND 
tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 
369/QĐ-UBND. Theo đó, Công ty 

TNHH Dược thảo Trường Thọ là 
đơn vị thụ hưởng kinh phí khuyến 
công đã đầu tư 01 máy sấy thăng 
hoa trong sản xuất đông trùng hạ 
thảo do Việt Nam sản xuất với tổng 
kinh phí là 320 triệu đồng.

Sau khi đi vào hoạt động, thiết 
bị mới đã cho ra sản phẩm đông 
trùng hạ thảo sấy thăng hoa giữ 
nguyên được hình dạng, màu sắc, 
hương vị và dược tính, có tính thẩm 
mỹ cao, thu hút được sự quan tâm 
của người tiêu dùng cũng như các 
đơn vị phân phối sản phẩm. Đây là 
cơ hội mở rộng quy mô sản xuất, 

tăng giá trị sản phẩm từ đó tăng 
doanh thu cho công ty cũng như 
giải quyết lao động tại địa phương

THANH TRÀ

HÒA BÌNH: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP
NÔNG THÔN THIẾT KẾ MẪU MÃ, BAO BÌ ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM”

LỤC NAM - BẮC GIANG: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG 
MÁY MÓC THIẾT BỊ TRONG SẢN XUẤT ĐÔNG TRÙNG HẠ THẢO”

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
vừa ban hành Quyết định số 2677/
QĐ-UBND về Kế hoạch khuyến 
công địa phương năm 2023 trên địa 
bàn tỉnh với kinh phí thực hiện (dự 
kiến) là 9.047.681.830 đồng, ngân 
sách tỉnh hỗ trợ: 5.747.681.830 đồng.

Nội dung kế hoạch khuyến 
công địa phương năm 2023 gồm: 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ tiên tiến vào 
sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công 

nghiệp cho 11-15 cơ sở; Chương 
trình phát triển sản phẩm: Hỗ trợ 
các cơ sở CNNT tham gia hội chợ, 
triển lãm; Tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc 
gia; Hoạt động tư vấn, tập huấn kỹ 
thuật áp dụng sản xuất sạch hơn 
cho các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất công nghiệp; tập huấn nâng 
cao năng lực quản lý cho các cơ sở 
CNNT; Nâng cao năng lực quản lý 
và tổ chức hoạt động khuyến công, 

gồm: Tổ chức tập huấn bồi dưỡng 
chuyên môn, nghiệp vụ cho cộng 
tác viên khuyến công; Duy trì mạng 
lưới cộng tác viên khuyến công…

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giao Sở Công Thương chủ trì, phối 
hợp với các sở, ngành, địa phương 
triển khai kế hoạch khuyến công 
năm 2023, đảm bảo đúng mục đích, 
yêu cầu, nội dung kế hoạch

DUY TIÊN

BÀ RỊA - VŨNG TÀU DÀNH GẦN 9,048 TỶ ĐỒNG CHO KHUYẾN CÔNG NĂM 2023

Máy sấy thăng hoa đông trùng hạ thảo 
được đầu tư mới 100%
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Với mục tiêu huy động các nguồn lực tham 
gia đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ 
công nghiệp và các dịch vụ khuyến công, 
năm 2021, Trung tâm Khuyến công Xúc 

tiến thương mại và Phát triển cụm công nghiệp Ninh Bình 
(TTKC) đã xây dựng 04 Đề án hỗ trợ đầu tư mua sắm 
máy khắc đá, với tổng kinh phí hỗ trợ 1.200 triệu đồng 
từ nguồn khuyến công Quốc gia. Ngày 29/7/2022, TTKC 
Ninh Bình tổ chức nghiệm thu Đề án tại 04 đơn vị gồm: 
(DNTN Xuân Đoàn; Công ty TNHH Đá mỹ nghệ Hiếu 
Đức; DNTN Đá mỹ nghệ Quân Vân; Công ty TNHH Đá 
mỹ nghệ Ngọc Anh). Mỗi đơn vị được hỗ trợ đầu tư 02 
máy CNC khắc đá công nghiệp máy 2 mũi, máy 3 mũi. 

Đại diện DNTN Xuân Đoàn cho biết: Việc đầu tư, 
ứng dụng máy CNC khắc đá công nghiệp đã giúp DN 
nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, 
giảm thiểu gây ô nhiễm môi trường; sản phẩm được 
điêu khắc tinh vi có độ chính xác cao, giảm 2/3 thời 
gian so với làm thủ công cho mỗi sản phẩm, DN đã 
nhận được nhiều đơn hàng với số lượng lớn, đáp ứng 
yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao từ phía khách hàng. 

Là một doanh nghiệp hoạt động về đồ gỗ nội thất, 
Công ty TNHH Nội thất Hoàng An Phát được hỗ trợ, đầu 
tư mua sắm “máy dán cạnh tự động và máy cắt gỗ CNC” 
từ nguồn kinh phí khuyến công Quốc gia năm 2021. Theo 
đại điện doanh nghiệp cho biết: Hiệu quả từ việc đầu 
tư 02 máy trên đã tiết kiệm thời gian, giảm chi phí nhân 
công... Máy dán cạnh tự động có chức năng phay cạnh, 
dán, cắt 2 đầu, phay bo góc, dán chỉ, làm keo và đánh 
bóng cạnh. Máy cắt gỗ CNC với hệ thống điều khiển 
bằng màn hình cảm ứng cho ra sản phẩm đồng đều, đẹp, 
sản xuất hàng loạt số lượng lớn, máy hoạt động dựa trên 
phần mềm đã được lập trình sẵn, tỉ lệ sai số chỉ 0,001 mm.

Trao đổi với phóng viên, Ông Bùi Quang Hưng - Phó 
Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Ninh Bình cho biết: 
Trong thời gian qua, Sở Công Thương, TTKC đã triển 
khai thực hiện các Đề án hỗ trợ DN, cơ sở CNNT ứng 
dụng máy móc tiên tiến đã đem lại hiệu quả kinh tế cao; 
Nâng cao tính chủ động trong sản xuất, góp phần phát 
triển làng nghề đá mỹ nghệ trên địa bàn, với mục tiêu 
phát triển công nghiệp phù hợp với quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội; Nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường, 
phát huy tối đa các lợi thế và tiềm năng sẵn có của địa 
phương, kết hợp với thu hút mạnh các nguồn lực từ bên 
ngoài để đầu tư phát triển công nghiệp, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người lao động.

Trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu đổi mới 
công nghệ của các cơ sở CNNT trên địa bàn của tỉnh, 
Sở Công Thương ban hành văn bản số: 657/SCT-CN, 
ngày 30/5/2022 về việc định hướng xây dựng kế hoạch 
khuyến công năm 2023. Trong đó, chương trình khuyến 
công quốc gia tập trung vào một số nội dung như: Ưu 
tiên hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển 
giao ứng dụng máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến 
vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; Hỗ trợ 
phát triển sản phẩm CNNT như xây dựng, đăng ký nhãn 
hiệu, đầu tư phòng trưng bày và giới thiệu sản phẩm cho 
các cơ sở CNNT; Hỗ trợ lập quy hoạch chi tiết cụm 
công nghiệp; hỗ trợ sửa chữa, nâng cấp hệ thống xử lý ô 
nhiễm môi trường tại các cụm công nghiệp; Hỗ trợ các 
hoạt động tư vấn, trợ giúp các cơ sở CNNT. 

Bên cạnh đó, Sở Công Thương chỉ đạo cần đẩy 
mạnh xúc tiến thương mại thông qua các sàn giao dịch 
thương mại điện tử, đối với các sản phẩm có uy tín, 
chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong 
nước và quốc tế, đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo 
nguồn thu cho DN, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 
tế địa phương, tạo sự chuyển dịch cơ cấu CNNT theo 
hướng công nghiệp hóa

QUANG VINH

Trong những năm qua, nhờ công tác khuyến công, các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT) tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ hiện đại, phát huy hiệu quả tiềm 
năng, lợi thế phát triển bền vững.

HIỆU QUẢ TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
NINH BÌNH:

Hệ thống máy khắc đá công nghiệp được hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công tại DNTN Xuân Đoàn - Ninh Bình
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ANH MINH

Từ ngàn đời, chè Thái Nguyên đã xuất hiện trong đời sống của người Việt và trở thành một 
nét đẹp văn hóa, đặc sản ẩm thực đặc trưng của cả dân tộc. Tuy vang danh là vậy, thế nhưng 
đến nay, các sản phẩm chè Thái Nguyên vẫn chủ yếu được tiêu thụ tại thị trường nội địa mà 
chưa thể vươn xa để chiếm lĩnh thị trường quốc tế. Nguyên nhân là bởi việc trồng, chế biến 
và bảo quản chè của người dân phần lớn vẫn chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, làm theo phương 
pháp thủ công, chưa ứng dụng các tiến bộ KHKT vào quá trình sản xuất, nên sản phẩm chè 
làm ra có chất lượng không được như mong muốn.

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 
TRONG CHẾ BIẾN SẢN PHẨM CHÈ

THÁI NGUYÊN:

Toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 04 vùng 
chè nổi tiếng gồm: Tân Cương (Tp. Thái 
Nguyên); Trại Cài - Minh Lập (huyện 
Đồng Hỷ); La Bằng (huyện Đại Từ) và Tức 

Tranh, Vô Tranh, Phú Đô (huyện Phú Lương). Đặc điểm 
chung của các sản phẩm chè nơi đây có mùi thơm cốm 
non, màu sắc nước vàng ong, vị nước tiền chát, hậu 
ngọt đặc trưng nên được rất nhiều người ưa chuộng. 

Để có được sản phẩm chè đến tay người tiêu dùng là 
cả một quá trình lao động vất vả của người trồng trong 
từng khâu chăm bón tỉ mỉ, tuân thủ theo tiêu chuẩn 
VietGap (sử dụng phân bón hữu cơ và thuốc trừ sâu sinh 
học). Mặc dù, từ khâu chăm bón đến hái, sấy rất công 
phu, nhưng nếu không biết cách chế biến, bảo quản để 

giữ hương vị thì sản phẩm hoàn thiện cuối cùng sẽ không 
đạt được chất lượng như mong muốn; Giá trị, cũng như 
hương vị của chè sẽ giảm đi rất nhiều. Trước thực tế đó, 
để nâng cao chất lượng sản phẩm chè làm ra, đáp ứng 
yêu cầu khắt khe về chất lượng của thị trường trong 
nước và mở rộng xuất khẩu ra nước ngoài, thời gian 
qua, nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất chè tại Thái 
Nguyên đã chủ động, tích cực đầu tư máy móc, thiết bị 
hiện đại vào sản xuất. Trong đó, điển hình là Tổ hợp tác 
Chè xóm Cầu Mai (xóm Cầu Mai, xã Văn Hán, huyện 
Đồng Hỷ) khi đã quyết định đầu tư mới một máy vò chè 
để nâng cao chất lượng, cũng như hiệu quả sản xuất chè.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà 
nước về khuyến khích phát triển công nghiệp nông 

Chè Thái Nguyên đang dần chiếm lĩnh thị trường trong nước và đẩy mạnh xuất khẩu
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thôn, sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Trung tâm) đã quyết định phối hợp với Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng huyện Đồng Hỷ, cùng UBND xã Văn 
Hán thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 
bị trong chế biến chè” cho Tổ hợp tác Chè xóm Cầu 
Mai. Thông qua sự hỗ trợ của hoạt động khuyến công, 
Trung tâm mong muốn sẽ khuyến khích Đơn vị phát 
triển, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho lao động 
địa phương. Đồng thời, góp phần giữ gìn, quảng bá 
thương hiệu chè Thái Nguyên.

Tổng nguồn kinh phí đầu tư, mua sắm máy vò chè 
của dự án là hơn 400 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ 200 triệu đồng từ 
nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2022. Sau 
khi ứng dụng hệ thống máy móc mới, kết quả cho thấy, 
nhờ có máy vò chè mà lá chè săn hơn, đẹp hơn, đều 
hơn và không bị nát, vụn vỡ búp chè xanh trong quá 
trình vò. Khi công đoạn vò chè đã hoàn thành, chè tiếp 
tục được cho lại vào bom sao chè. Với sự gia nhiệt và 
thông qua hệ thống quạt gió sẽ làm bay hơi nước hoàn 
toàn của lá chè để chè được khô. Ngoài ra, nhờ được 
truyền động bằng động cơ điện, kết cấu vững chắc, 
mâm vò được làm bằng gỗ kết hợp với răng Inox nên 
máy có độ bền cao, thời gian sử dụng lâu hơn so với 
các loại cối vò thông thường. Đặc biệt, sử dụng máy vò 
chè giúp tiết kiệm thời gian và nhân công so với cách 
làm truyền thống; Máy vò chè cũng đảm bảo vấn đề 
vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp cho sản phẩm chè đạt 
chất lượng cao nhất…

Đánh giá về tính hiệu quả của Đề án, ông Nguyễn 
Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên cho biết: Thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà 
nước về khuyến công, năm 2022 này, Trung tâm đã phối 
hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đồng Hỷ hỗ 
trợ đầu tư mới 01 máy vò chè cho Tổ hợp tác Chè xóm 
Cầu Mai. Thông qua sự hỗ trợ này, đến nay, Đơn vị đã 
cơ bản hoàn thiện hệ thống máy móc trong quy trình 
sản xuất và chế biến chè. Việc Tổ hợp tác Chè xóm Cầu 
Mai ứng dụng máy móc hiện đại vào sản xuất đã giúp tiết 
kiệm điện năng trong quá trình sản xuất, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường, đồng thời làm tăng năng lực sản suất 
và chất lượng của sản phẩm chè làm ra. Từ đó, góp phần 
nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững cây chè, 
cũng như thương hiệu sản phẩm trà Thái Nguyên. Mặt 
khác, nhờ gia tăng sản xuất, Đơn vị đã mở rộng việc thu 
mua chè từ người dân, trong đó có cả đồng bào các dân 
tộc vùng đồi núi; Giải quyết việc làm và tạo thu nhập ổn 
định cho nhiều lao động địa phương… Qua đó, đảm bảo 
ổn định đời sống và an sinh xã hội.

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

Máy vò chè giúp Tổ hợp tác Chè xóm Mai Cầu tăng năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm chè làm ra
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MINH PHƯƠNG

Trong thời gian qua, Quảng Trị đã luôn chú trọng hoạt động khuyến công và bình chọn sản 
phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu nhằm góp phần hỗ trợ phát triển cho doanh 
nghiệp (DN), cơ sở CNNT.

ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG
HỖ TRỢ CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

QUẢNG TRỊ:

Thời gian qua, Sở Công Thương Quảng Trị 
đã chủ động tham mưu UBND tỉnh ban 
hành Quyết định phê duyệt Chương trình 
khuyến công tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

2021 - 2025. Bên cạnh đó, Công văn của UBND tỉnh chỉ 
đạo các sở, ngành và địa phương thực hiện Chỉ thị của 
Bộ Công Thương về đẩy mạnh các hoạt động khuyến 
công cũng tạo động lực mới cho phát triển CNNT giai 
đoạn 2021-2025. 

Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát 
triển công nghiệp Quảng Trị (TTKC) Nguyễn Trương 
Hoàn cho biết: “Trong giai đoạn từ 2016 - 2020, với 
nguồn vốn khuyến công trên 28 tỉ đồng đã thu hút gần 
300 tỉ đồng từ các DN, cơ sở CNNT đầu tư vào phát 
triển sản xuất, góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy 
phát triển CNNT tại các địa phương. Đồng thời, sự hỗ 
trợ vốn từ các chương trình khuyến công đã giúp các 
DN chủ động và nắm bắt được cơ hội, các điều kiện 
thuận lợi để tích cực tham gia đầu tư phát triển sản 
xuất, tối đa hóa lợi ích được thụ hưởng từ các chính 
sách khuyến công, từ đó sản xuất ra nhiều sản phẩm 
chất lượng, được công nhận là sản phẩm CNNT tiêu 
biểu các cấp, góp phần nâng cao giá trị cạnh tranh trên 
thị trường cho sản phẩm của tỉnh”. 

Có thể nói, hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh 
đã đạt được hiệu quả cao trong việc thu hút các nguồn lực 
trong xã hội để đầu tư cho phát triển sản xuất. Cùng với 
đó, các hoạt động khuyến công và bình chọn sản phẩm 
đã góp phần quan trọng để hỗ trợ cho các DN trong đầu 
tư mở rộng sản xuất, đổi mới ứng dụng công nghệ, máy 
móc thiết bị tiên tiến, hiện đại vào sản xuất. Các cơ sở 
CNNT đã được khuyến khích đầu tư phát triển sản xuất, 
tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị hàng hóa cao, mẫu mã 
đẹp, chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng 
trong nước và xuất khẩu. Thúc đẩy phát triển thị trường 
tiêu thụ, liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh giữa các 
DN với nhà phân phối và giữa DN với DN. 

Từ năm 2016 đến nay, các chương trình khuyến 
công quốc gia đã hỗ trợ trên 13,5 tỉ đồng để xây dựng 
các mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ 
và tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Cụ thể, 
TTKC đã hỗ trợ 13 đề án ứng dụng máy móc và khoa 
học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm hàng hóa với 22 DN thụ hưởng, tổng kinh phí hỗ 
trợ trên 5,8 tỉ đồng. Hỗ trợ kinh phí lập quy hoạch chi 
tiết 1 cụm công nghiệp và đầu tư kết cấu hạ tầng cho 
3 cụm công nghiệp gồm Cam Thành (huyện Cam Lộ), 
Cửa Tùng (huyện Vĩnh Linh) và Krông Klang (huyện 
Đakrông) với tổng số vốn gần 7,7 tỉ đồng. 

Trong thời gian tới, hoạt động khuyến công tiếp tục 
hướng đến mục tiêu khuyến khích các tổ chức, cá nhân 
thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững. Đồng 
thời, khai thác các tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nâng cao 
giá trị sản phẩm nông, lâm, thủy sản, tạo việc làm, tăng 
thu nhập, xây dựng nông thôn mới. Nâng cao năng lực, 
hiệu quả sản xuất và tăng khả năng cạnh tranh của các 
cơ sở CNNT trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 
và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ở một số ngành, lĩnh 
vực, có khả năng đáp ứng cơ bản các yêu cầu phát triển 
của nền kinh tế và xuất khẩu

Các chương trình khuyến công giúp cơ sở CNNT ứng dụng 
máy móc kỹ thuật vào sản xuất
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Năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại Quảng Nam đã triển khai 
Đề án nhóm “Ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến trong chế biến thực phẩm” 

cho 03 đơn vị thụ hưởng là HTX Nông nghiệp Phước Hà; 
Hợp tác xã Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ nông nghiệp 
công nghệ cao Gò Nổi và HTX Sản xuất Dầu thực vật 
nguyên chất Bảo Tâm với tổng vốn đầu tư là hơn 1,830 
tỷ đồng. Trong đó, vốn khuyến công quốc gia hỗ trợ 800 
triệu đồng, vốn của đơn vị thụ hưởng là 1,030 tỷ đồng.

HTX Sản xuất Dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm 
(HTX Bảo Tâm) là cơ sở chuyên sản xuất các sản phẩm 
dầu ăn nguyên chất như dầu đậu phộng, dầu mè đen, 
dầu gấc. Các loại dầu này có nhiều lợi ích cho sức khỏe 
con người như tốt cho hệ tim mạch, ngăn ngừa ung thư, 
giảm đau do viêm khớp, giảm nguy cơ bị cao huyết áp, 
giúp làm chậm quá trình lão hóa, có lợi cho người bị 
tiểu đường, tăng cường hệ miễn dịch...

Nhận thấy dầu đậu phộng, dầu mè là sản phẩm 
mang tính đặc trưng truyền thống của người dân xứ 
Quảng, có nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe, ngày càng 
nhiều người dân chuyển từ thói quen sử dụng dầu công 
nghiệp sang dùng dầu phộng, dầu mè, vì vậy, Trung 
tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Nam 
đã chọn HTX Bảo Tâm là một trong 03 đơn vị được thụ 
hưởng nguồn kinh phí khuyến công để triển khai đề án 
nhóm “Ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến trong chế 
biến thực phẩm”, nhằm hỗ trợ đơn vị nâng cao năng 
lực, đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của thị trường. 

Với tổng vốn đầu tư là 665 triệu đồng, trong đó, kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 300 triệu đồng, còn lại từ vốn đối 
ứng của đơn vị, HTX Bảo Tâm đã mạnh dạn đầu tư 02 máy 
mới 100% vào chế biến thực phẩm gồm: 01 máy ép dầu, hiệu 
GuangxinYZYX168 của Trung Quốc có năng suất 300-500kg/
h và 01 máy ép lọc khung bản, hiệu DDTP-BIMN3/500-28P 
của Việt Nam có năng suất ép lọc 40 lít/lần.

Chia sẻ về hiệu quả mà đề án mang lại, ông Phạm 
Văn Huệ - Giám đốc HTX Bảo Tâm cho biết, sau khi 
thiết bị mới đi vào hoạt động cho công suất ép 300-
500kg/h, công suất lọc dầu 40 lít/lần, ép kiệt đến 94% dầu 
trong nguyên liệu, thời gian ép nhanh, nhờ vậy, giúp tiết 
kiệm nhân công và chi phí sản xuất, giảm tiêu hao nhiên 
liệu; công nghệ lọc cặn bã hiệu quả cao, đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường, máy thiết kế 
nhỏ gọn, mặt bằng lắp đặt hệ thống nhỏ. Sự đồng hành 
và hỗ trợ của nguồn vốn khuyến công quốc gia trong 
việc đưa máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất chế biến 
đã giúp các cơ sở, trong đó có HTX sản xuất dầu thực 
vật nguyên chất Bảo Tâm cải tiến mẫu mã, nâng cao chất 
lượng sản phẩm,... đáp ứng nhu cầu thị hiếu thị trường 
người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời, tạo việc 
làm và thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương, 
góp phần vào sự phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Có thể thấy, việc đầu tư máy móc thiết bị hiện đại 
sẽ giúp các doanh nghiệp chủ động hơn trong sản xuất, 
nhờ đó tăng năng suất sản xuất cả về số lượng, chất 
lượng, mẫu mã, chủng loại, đáp ứng được yêu cần khắt 
khe của thị trường, nâng cao khả năng cạnh tranh với 
các sản phẩm khác

NHƯ TRANG

Quảng Nam là địa phương nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP, 
do đó, để nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm, nhanh chóng mở rộng thị trường tiêu thụ, đòi hỏi 
các ngành, địa phương phải thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ cho các 
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển.

NGUỒN VỐN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA
HỖ TRỢ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THỰC PHẨM PHÁT TRIỂN

QUẢNG NAM:

Máy móc, thiết bị mới giúp đơn vị tăng năng suất sản phẩm, 
đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường





Địa chỉ Công ty: Đường Tôn Đức Thắng, KCN Nhơn Trạch 1, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai 




