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VICEM: Vượt qua bão dịch, hướng tới thắng lợi mới

EVNNPT: Năm 2022, phấn đấu đảm bảo tiến độ đầu tư các công trình...

EVNNPC: Nỗ lực tạo nhiều đột phá mới trong năm 2022

Công ty Điện lực Thanh Hóa: Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện...

Công ty TNHH MTV Thủy điện Sa Pa: Hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu...

Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3): Triển khai thực hiện Chủ đề ngành Điện...



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 7/2022) CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG (Tháng 7/2022)6 7

Tại Hội nghị, đại diện các Hiệp hội nhấn 
mạnh, năm 2021, chi phí logistics tại Việt 
Nam chiếm khoảng 16,8% giá trị hàng hóa 
trong khi mức chi phí này trên thế giới hiện 

chỉ khoảng 10,6%. Như vây, chi phí logistics đã và đang 
là "gánh nặng" trên vai các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu 
và tình trạng này còn có thể nặng nề hơn trong năm nay.

Đại diện Hiệp hội Logistic Việt Nam (VLA) cho rằng, 
giá xăng dầu rất quan trọng. Toàn bộ hàng hoá nội địa 
bị ảnh hưởng bởi giá xăng dầu, giá vận tải tăng lên và tác 
động tới toàn bộ giá hàng hoá cung cấp ra thị trường. 
Hiện, nay giá cả đang tăng lên cả trong nước và quốc tế. 
Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần phải tính đến phát triển 
dịch vụ hậu cần, kho bãi tại cảng, trung tâm của các thị 
trường lớn chủ lực cho hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam. 

Còn theo ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Tổng Thư 
ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 

(VASEP) cho biết: "Hiện chi phí cảng biển tăng, cước phí 
tàu tăng mạnh đã tác động trực tiếp tới DN. Đơn cử như 
chi phí một container đông lạnh 40 feet xuất khẩu đi Mỹ 
mất khoảng hơn 400 triệu đồng. Mỗi tháng, một DN cấp 
trung xuất khoảng 10 - 15 container đi Mỹ, chưa nói đến 
các thị trường khác, chuyển khoản toàn 10 - 20 tỷ đồng.

Bên cạnh những khó khăn liên quan đến giá cả 
nguyên vật liệu, hàng tồn kho tăng và đứt gãy chuỗi 
cung ứng, theo nhiều DN, họ còn đang đối mặt với vấn 
đề tăng lương tối thiểu vùng bắt đầu từ ngày 01/7 tới, 
người lao động tại nhiều DN cũng gây sức ép đòi tăng 
lương, tạo thêm gánh nặng cho DN, trong khi chính 
sách tín dụng chưa thực sự hiệu quả.

"Các chính sách của Chính phủ trong việc hỗ trợ tín 
dụng cho DN, đặc biệt là DN ngành điện tử, hầu như 
tôi chưa thấy có một DN nào được hưởng những chính 

TĂNG CƯỜNG ĐỐI THOẠI THÁO GỠ KHÓ KHĂN,
MỘT TRONG NHỮNG GIẢI PHÁP GIÚP CHO

DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN
Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị về tình hình và đề xuất giải pháp tháo 
gỡ khó khăn hỗ trợ sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm, với sự tham dự của gần 20 đại 
diện các Hiệp hội trên toàn quốc. Các ý kiến trao đổi đã thẳng thắn nêu ra những khó khăn, 
bất cập, đề xuất những kiến nghị về tình hình sản xuất kinh doanh trong thời gian qua và 
mong muốn Chính phủ, mà trực tiếp là Bộ Kế hoạch và Đầu tư có những giải pháp, chính 
sách tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

LINH ĐAN

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị về tình hình và đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất 
kinh doanh 6 tháng cuối năm 2022
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sách tín dụng mà áp dụng cho các DN hậu Covid-19. 
Chúng tôi rất mong những chính sách đưa vào phải 
thực tế và DN phải áp dụng được. Còn đến nay hầu hết 
các DN khi mà muốn tiếp cận tín dụng gần như không 
thể”, bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch Hiệp hội 
Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam (VASI) cho biết.

Trong khi đó, theo ông Trương Văn Cẩm - Phó Chủ 
tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), tình hình 
sản xuất, kinh doanh của DN ngành Dệt may trong 6 
tháng đầu năm 2022 đạt kết quả khả quan. Kim ngạch 
xuất khẩu 6 tháng đạt 22,3 tỷ USD, tăng khoảng 23% 
so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, kết quả sản xuất 
kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn chưa thể khẳng định 
được nhiều. Bởi hiện tại, nhiều DN ngành Dệt may 
đang đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do 
dịch Covid-19 chưa được khống chế hẳn, thậm chí tại 
nhiều quốc gia tình hình dịch bệnh đang bùng phát trở 
lại. Trong khi đó, hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
ngành Dệt may lại phụ thuộc rất nhiều vào chính sách 
chống dịch trên thế giới nói chung và tại Việt Nam 
nói riêng. Theo đó, tình hình thế giới vẫn đang diễn 
biến phức tạp, ảnh hưởng đến tăng giá năng lượng, giá 
nguyên, vật liệu. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá bông 
đã tăng 19%, cùng với đó giá xăng, dầu cũng tăng mạnh 
khiến DN dệt may đứng trước những khó khăn.

Đối với hàng không - một trong những ngành bị tác 
động nặng nề nhất. TS Bùi Văn Nề, Phó Chủ tịch kiêm 
Tổng Thư ký Hiệp hội DN Hàng không cho biết, một 
bộ phận lao động kỹ thuật, quản lý có trình độ cao nghỉ 
việc. Điều này gây thiếu hụt lao động dù thị trường 
đang đà phục hồi.

Tương tự, ở những ngành sản xuất cần nhiều lao 
động chất lượng cao như điện tử, chế biến, chế tạo… đại 
diện Liên minh Hỗ trợ công nghiệp Việt Nam, bà Phạm 
Thị Tình phản ánh, sau thời gian dài nghỉ việc, tay nghề 
của lao động đi xuống, doanh nghiệp phải mất thời gian 

và chi phí đào tạo lại. Dù giá nhân công trong lĩnh vực 
này tăng nhưng vẫn không đủ sức "giữ chân" lao động.  

Trước đó, các DN trên địa bàn thành phố Hà Nội 
mặc dù đã ổn định và tăng tốc sản xuất, nhưng đều có 
kiến nghị, Chính phủ và Thành phố cần nhanh chóng 
tiếp cận các gói hỗ trợ về thuế, các khoản vay hay cải 
cách các thủ tục hành chính, sớm đưa chuyên gia trở lại 
làm việc. Mặc dù trong thời gian qua, Chính phủ cũng 
đã có nhiều gói hỗ trợ miễn, giãn, hoãn thuế, nhưng 
DN vẫn mong muốn được kéo dài thêm các chính sách 
này cho đến năm 2022. Ngoài ra, nếu được, DN mong 
muốn có thêm chính sách giảm tiền điện, tiền nước.

Bên cạnh đó, các DN trên địa bàn Hà Nội cũng 
mong muốn chính quyền địa phương cần đẩy nhanh 
các giải pháp như tiêm vaccine, cải cách thủ tục hành 
chính, hỗ trợ tìm các đối tác mới và tiêu thụ sản phẩm. 
"Việc hỗ trợ xúc tiến thương mại vào thị trường trọng 
điểm như Mỹ, Ấn Độ, Nga khi các nước này áp thuế 
vào Trung Quốc thì làn sóng dịch chuyển sang nước ta 
rất lớn, vì vậy chúng tôi rất cần sự đồng hành các cơ 
quan quản lý", ông Nguyễn Xuân Phú - Chủ tịch Tập 
đoàn Sunhouse bày tỏ.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, cần nhận diện đúng 
và trúng những thuận lợi, cơ hội, thách thức của DN. 
Từ đó, xác định cần điều chỉnh ra sao, có quyết sách gì 
để hỗ trợ được DN. "Phải chủ động, tích cực nhận diện 
vấn đề, quyết định nhanh, tham gia cuộc chơi từ đầu, 
từ sớm, không thể lỡ cơ hội và đi sau khi trật tự mới 
đã được thiết lập. Do vậy, phải tham mưu điều chỉnh 
kịp thời các chính sách". Từ các ý kiến đa chiều tại Hội 
nghị, Bộ sẽ tổng hợp, báo cáo, tham mưu với Chính 
phủ các giải pháp chính sách trọng tâm điều hành 6 
tháng cuối năm, để đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của 
DN cùng với DN vượt qua khó khăn

Tổng Thư ký Hiệp hội Logistics Việt Nam Nguyễn Duy Minh 
phát biểu tại Hội nghị

Ông Nguyễn Hoài Nam - Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và 
Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam phát biểu tại Hội nghị
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Tính chung 6 tháng năm 2022, tổng kim 
ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 
371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng 
kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 

17,3%; nhập khẩu tăng 15,5%. Cán cân thương mại hàng 
hóa 6 tháng đầu năm ước tính xuất siêu 710 triệu USD.

Cụ thể, về xuất khẩu, trong tháng 6/2022 ước đạt 
32,65 tỷ USD, tăng 5,6% so với tháng trước. Tính chung 
quý 2/2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 96,8 tỷ USD, 
tăng 21% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,7% so với 
quý 1/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tổng kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 185,94 tỷ USD, tăng 
17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực 
kinh tế trong nước đạt 49,26 tỷ USD, tăng 20%, chiếm 
26,5% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu 
tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 136,68 tỷ USD, tăng 
16,3%, chiếm 73,5%.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, có 28 mặt hàng đạt 
kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 90,6% tổng 
kim ngạch xuất khẩu (có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 
tỷ USD, chiếm 57,8%).

SỐ LIỆU XUẤT NHẬP KHẨU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 
DO TỔNG CỤC THỐNG KÊ CÔNG BỐ

Trong tháng 6/2022, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu nhanh hơn nhập khẩu. Với kết quả này, 
cán cân thương mại nghiêng về xuất siêu với 276 triệu USD. Tính chung 6 tháng năm 2022, 
xuất siêu 710 triệu USD… Số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy, trong tháng 
6/2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 65,02 tỷ USD, tăng 2,3% so với 
tháng trước và tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước.

NGUYỄN LINH

CÓ GÌ MỚI?

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,17 tỷ USD, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước
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Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng năm 2022, 
nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1,4%, tăng 
0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm 
hàng công nghiệp chế biến chiếm 88,7%, giảm 0,2 điểm 
phần trăm; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6,8%, 
giảm 0,6 điểm phần trăm; nhóm hàng thủy sản chiếm 
3,1%, tăng 0,5 điểm phần trăm.

Từ chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 
tháng 6/2022 ước đạt 32,37 tỷ USD, giảm 0,8% so với 
tháng trước. Tính chung quý II/2022, kim ngạch nhập 
khẩu ước đạt 97,6 tỷ USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ 
năm trước và tăng 11,3% so với quý 1/2022.

Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 6/2022, tổng kim 
ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 185,23 tỷ USD, tăng 
15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh 
tế trong nước đạt 65,23 tỷ USD, tăng 15,2%; khu vực 
có vốn đầu tư nước ngoài đạt 120 tỷ USD, tăng 15,6%.

Trong 6 tháng năm 2022 có 30 mặt hàng nhập khẩu 
đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 87% tổng kim 
ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 6 tháng năm 2022, 
nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94%, tăng 0,2 điểm 
phần trăm so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm 
hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 44%, 
giảm 0,9 điểm phần trăm; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật 
liệu chiếm 50%, tăng 1,1 điểm phần trăm. Nhóm hàng 
vật phẩm tiêu dùng chiếm 6%, giảm 0,2 điểm phần trăm.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 6 tháng 
năm 2022, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của 
Việt Nam với kim ngạch ước đạt 55,9 tỷ USD. Trung 
Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam 
với kim ngạch ước đạt 61,3 tỷ USD.

Trong 6 tháng năm 2022, xuất siêu sang EU ước 
đạt 15,5 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước; 
nhập siêu từ Trung Quốc 35 tỷ USD, tăng 21,7%; nhập 
siêu từ Hàn Quốc 21,1 tỷ USD, tăng 39,5%; nhập siêu 
từ ASEAN 6,5 tỷ USD, giảm 10,9%; nhập siêu từ Nhật 
Bản 463 triệu USD, giảm 39,9%.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong quý 2/2022, 
kim ngạch xuất khẩu dịch vụ ước đạt 2,7 tỷ USD, tăng 
116,7% so với cùng kỳ năm 2021 và tăng 67,9% so với 
quý trước; kim ngạch nhập khẩu dịch vụ ước đạt 6,4 tỷ 
USD, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm trước và tăng 8,3% 
so với quý trước.

Tính chung 6 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu 
dịch vụ ước đạt 4,3 tỷ USD, tăng 81,8% so với cùng kỳ 

năm 2021, trong đó dịch vụ du lịch đạt 651 triệu USD 
(chiếm 15,1% tổng kim ngạch), tăng gấp gần 8 lần so với 
cùng kỳ năm trước; dịch vụ vận tải đạt 2 tỷ USD (chiếm 
46,4%), tăng 154,5%.

Kim ngạch nhập khẩu dịch vụ 6 tháng năm 2022 ước 
đạt 12,3 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước, 
trong đó dịch vụ vận tải đạt 6,4 tỷ USD (chiếm 52,1% 
tổng kim ngạch), tăng 27,2%; dịch vụ du lịch đạt 2,5 
tỷ USD (chiếm 20,1%), tăng 37%. Nhập siêu dịch vụ 6 
tháng đầu năm 2022 là 8 tỷ USD (trong đó phí dịch vụ 
vận tải và bảo hiểm hàng hóa nhập khẩu là 4,6 tỷ USD).

Với kết quả trên, cán cân thương mại hàng hóa 
tháng Sáu ước tính xuất siêu 276 triệu USD. Tính chung 
6 tháng năm 2022, xuất siêu 710 triệu USD (cùng kỳ 
năm trước nhập siêu 1,86 tỷ USD). Trong đó, khu vực 
kinh tế trong nước nhập siêu 15,97 tỷ USD; khu vực có 
vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 16,68 
tỷ USD

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 6 tháng đầu năm 2022 
phân theo nhóm hàng

Thị trường xuất, nhập khẩu hàng hoá chủ yếu 6 tháng 
đầu năm 2022
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Vừa qua, tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội, Công đoàn Dệt May Việt Nam 
(DMVN) phối hợp với Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức “Ngày hội Lao động sáng tạo 
ngành Dệt May lần thứ III năm 2022”. Tới dự sự kiện có các ông: Trần Thanh Hải - Phó 
Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Lê Tiến Trường - Bí thư Đảng ủy, 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn DMVN; đại diện Lãnh đạo các doanh nghiệp, Chủ 
tịch Công đoàn cơ sở, các công ty.

DẪN ĐẦU “NGÀY HỘI LAO ĐỘNG SÁNG TẠO
NGÀNH DỆT MAY VIỆT NAM LẦN THỨ III”

MAY 10

Ông Lê Nho Thướng - Chủ tịch Công 
đoàn DMVN đã phát biểu chào mừng 
và báo cáo tổng kết phong trào lao 
động sáng tạo trong công nhân viên 

chức lao động 2 năm qua cùng kết quả của Ngày hội 
Lao động sáng tạo ngành Dệt May Việt Nam lần thứ 
III. Phong trào lao động sáng tạo đã và đang được thúc 
đẩy, đang được nhân rộng trong các doanh nghiệp 
trong Ngành. Nơi đây, những người lao động trên 
mọi vị trí việc làm với tình yêu và niềm đam mê nghề 
nghiệp, đang ngày đêm miệt mài nghiên cứu cải tiến 
thiết bị, công nghệ; tìm tòi các giải pháp nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả công tác; góp phần thay đổi 
diện mạo, vị trí của ngành Dệt May Việt Nam trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngày hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May lần 
thứ I được tổ chức vào tháng 3/2018; lần thứ II năm 
2019. Ngày hội lần thứ III năm 2022 được triển khai 
với các nội dung phong phú như: Thi bảo vệ đề tài, 
giải pháp; Triển lãm các gian hàng sáng tạo; Giới 
thiệu sản phẩm, giới thiệu việc làm; Trình diễn ca 
nhạc, thời trang; Tôn vinh các tập thể, cá nhân lao 
động sáng tạo tiêu biểu; Khen thưởng giai đoạn 1 
chương trình “01 triệu sáng kiến” của Tổng LĐLĐ 
Việt Nam.

Để chuẩn bị cho Ngày hội, các đơn vị đã tổ chức 
nhiều vòng xét duyệt tại cơ sở và chọn ra 76 đề tài, giải 
pháp tiêu biểu. Trong đó, 18 đề tài giải pháp thuộc lĩnh 
vực sợi - dệt - nhuộm, 58 đề tài giải pháp thuộc lĩnh 
vực may.

Lao động sáng tạo không chỉ dừng lại ở những cải 
tiến “cữ, gá, lắp”, trong thời kỳ 4.0 thì việc áp dụng 
công nghệ tự động hóa, trí tuệ nhân tạo càng trở nên 
cấp thiết hơn bao giờ hết. Trên cơ sở các đề tài gửi về, 
Hội đồng giám khảo là các nhà khoa học, chuyên gia 
hàng đầu thuộc tất cả các lĩnh vực của ngành đã tiến 
hành xem xét, chấm vòng sơ loại và chọn ra các đề tài, 
giải pháp vào vòng thi bảo vệ. Các tác giả, nhóm tác giả 
bước vào vòng chung kết, trực tiếp thuyết trình, bảo vệ 
đề tài của mình trước Hội đồng giám khảo, cũng như sự 
chứng kiến của tất cả thí sinh và đông đảo đồng nghiệp 
đến từ các đơn vị trong ngành.

Ngày hội sáng tạo lần thứ III đã có nhiều sáng tạo, 
cũng như chất lượng cao hơn, bắt kịp xu thế của công 
nghệ, xu thế của chuyển đổi số, xu thế của tự động 

TCT May 10 đạt giải Nhất triển lãm các gian hàng sáng tạo tại 
Ngày hội
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hóa. 25 đề tài, giải pháp lọt vào vòng thi bảo vệ, trên 
cơ sở các nội dung thuyết trình và hình ảnh minh họa 
của các tác giả cũng như các ý kiến trao đổi, phản 
biện; Hội đồng giám khảo đã xem xét và đánh giá rất 
kỹ về tính sáng tạo, hiệu quả kinh tế - xã hội và tính 
ứng dụng của từng đề tài, giải pháp đối với doanh 
nghiệp và ngành. 

Đối với các gian hàng tham gia trưng bày tại Ngày 
hội, tiêu chí đánh giá gồm: Trang trí, trưng bày khoa 
học, đẹp mắt; có chủ đề cho gian hàng; các sản phẩm 
trưng bày phong phú; có mẫu vật, phim, ảnh về phong 
trào lao động sáng tạo của đơn vị; thuyết trình hay, giới 
thiệu rõ ràng, đầy đủ…

Tại sự kiện, Ban Tổ chức trao 10 giải Tập thể Lao 
động sáng tạo tiêu biểu; 20 giải cá nhân lao động sáng 
tạo tiêu biểu, trong đó: lĩnh vực sợi, dệt, nhuộm có 02 
giải Nhất, 01 giải Nhì, 02 giải Ba, 03 giải Khuyến Khích; 
trong lĩnh vực may có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải 
Ba, 07 giải Khuyến khích và 05 giải phong trào. 08 giải 
thưởng dành cho gian hàng trưng bày.

TCT May 10 vinh dự đoạt giải Nhất tập thể Lao 
động sáng tạo tiêu biểu, giải nhất cho gian hàng trưng 
bày. Cá nhân anh Phạm Văn Thuần -  Phó Phòng Cơ 
điện đoạt giải Nhất lĩnh vực may với đề tài: “Chế tạo 
máy cắt vải cuộn tự động, giúp nâng cao năng suất, chất 
lượng cắt”; Anh Trần Viết Trung - Nhân viên Phòng 
Cơ điện đoạt giải Ba lĩnh vực may với đề tài: “Cải tạo, 
phục hồi và nâng cấp máy trải vải tự động Kuris”; Chị 
Nguyễn Thị Lập - Phó phòng Kỹ thuật đoạt giải phong 
trào lĩnh vực may với đề tài: “Thay đổi phương pháp 
giặt hoàn thiện sản phẩm”.

Trong khuôn khổ của Ngày hội, Công đoàn DMVN 
khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu giai 
đoạn 1, chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt 
khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. 
TCT May 10 là một trong 22 đơn vị của Ngành được 
tuyên dương tại Ngày hội.

Nhìn lại chặng đường từ năm 2017 đến nay, May 
10 có 15 lượt cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam 
tặng "Bằng Lao động sáng tạo", 01 cá nhân đạt Giải 
thưởng Nguyễn Đức Cảnh; tập thể Phòng Cơ điện 
đạt giải Ba Winpo - Giải sáng tạo KHCN Việt Nam 
VIFOTEX ba lần tham gia Ngày hội Lao động sáng 
tạo ngành Dệt May đều đạt được nhiều Giải thưởng 
cao. Có được những thành quả đó là nhờ sự quyết chí 
đồng lòng, tinh thần đoàn kết và đặc biệt là sự sáng 
tạo miệt mài không ngừng nghỉ trong lao động của 
từng cá nhân cũng như tập thể trong phong trào thi 
đua, sáng kiến, sáng tạo.

Ngày Hội Lao động sáng tạo ngành Dệt May lần 
thứ III đã thành công tốt đẹp. Tham gia Ngày hội là cơ 
hội để các đơn vị thúc đẩy phong trào sáng kiến, sáng 
tạo; lan tỏa, chia sẻ các phương pháp hay, cách làm tốt, 
đồng thời tôn vinh, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào lao động 
sáng tạo trên toàn hệ thống. Đây cũng là hành trang để 
Tổng công ty May 10 cũng như các doanh nghiệp Dệt 
May thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, vững bước 
hội nhập và phát triển trong giai đoạn mới, thời kỳ của 
cuộc cách mạng công nghệ 4.0

PTT&TT

Anh Phạm Văn Thuần - Phòng Cơ điện (thứ 5 từ trái sang) đạt giải 
Nhất và  anh Trần Viết Trung - Phòng Cơ điện (thứ 2 từ trái sang) 
đạt giải Ba lĩnh vực may

Bà Trần Quý Dân - đại diện TCT May 10 (mặc áo dài xanh) nhận 
giải Nhất tập thể Lao động sáng tạo tiêu biểu năm 2022
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Nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập 
EVNNPT, phóng viên đã có cuộc 
phỏng vấn ông Lưu Việt Tiến - Phó 
Tổng giám đốc Tổng công ty về nội 

dung này. 

PV: Thưa ông, xin ông cho biết kết quả chuyển đổi 
số (CĐS) của EVNNPT cho đến thời điểm hiện tại?

Ông LƯU VIỆT TIẾN: Theo kế hoạch của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam (EVN), đến hết năm 2022, EVNNPT 
có 15 nhiệm vụ và đến hết năm 2025, Tổng công ty tiếp 
tục có thêm 15 nhiệm vụ CĐS trong các lĩnh vực gồm: 
Kỹ thuật sản xuất; Đầu tư xây dựng; Quản trị nội bộ. 
Ngoài ra, EVNNPT cũng đang chủ động đăng ký 14 
nhiệm vụ CĐS khác.

Để triển khai các nhiệm vụ này, Tổng công ty đã 
thành lập Ban Chỉ đạo CĐS và ứng dụng các thành tựu 
của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào mọi 
mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNNPT do 
Chủ tịch HĐTV làm Trưởng ban. Đồng thời, thành lập 
05 Tổ công tác do Tổng Giám đốc và các Phó Tổng 
Giám đốc làm Tổ trưởng. 

Đến nay, EVNNPT đã hoàn thành 09 nhiệm vụ của 
năm 2022 và Tổng công ty dự kiến sẽ hoàn thành kế 
hoạch CĐS sớm hơn kế hoạch EVN giao. Đặc biệt, 
trong quý III/2022, EVNNPT sẽ hoàn thành 03 nhiệm 
vụ CĐS rất quan trọng trong lĩnh vực quản lý đường 
dây (ĐZ), trạm biến áp (TBA) và thí nghiệm. Nhờ đó, 
Tổng công ty sẽ thay đổi toàn diện về cách thức làm 
việc, cũng như phương thức tổ chức sản xuất cho gần 
5.000 người lao động trực tiếp trong 3 lĩnh vực: Quản 
lý ĐZ; TBA và Thí nghiệm. Qua đó, góp phần mang lại 
hiệu quả cao trong việc tăng năng suất lao động.

PV: Nhờ áp dụng CĐS và ứng dụng khoa học công 
nghệ nên EVNNPT đã có hàng trăm TBA 220 kV được 
điều khiển tích hợp bằng máy tính, thao tác điều khiển 
từ xa; 100% dữ liệu thiết bị trên lưới truyền tải điện đã 
được số hóa. Điều này đem lại thuận lợi như thế nào 
trong công tác quản lý vận hành hệ thống truyền tải 
điện quốc gia, thưa ông?

Ông LƯU VIỆT TIẾN: EVNNPT đang vận hành 149 
TBA điều khiển tích hợp bằng máy tính, trong đó có 01 
TBA số 220 kV đầu tiên tại Việt Nam được xây dựng tại 
huyện Thủy Nguyên, Tp Hải Phòng. Ngoài ra, Tổng công 
ty cũng đã chuyển 109 TBA 220 kV sang thao tác xa từ các 
Trung tâm Điều độ hệ thống điện các miền, đạt tỉ lệ 76% 
trên tổng số 142 TBA 220 kV. Nhờ đó đã tiết kiệm được 
gần 600 lao động so với TBA có người trực thao tác tại chỗ.

Bên cạnh đó, 100% dữ liệu thiết bị trên lưới truyền 
tải điện đã được số hóa trên phần mềm quản lý kỹ 
thuật PMIS; 100% dữ liệu công tơ đã được kết nối vào 
hệ thống thu thập và quản lý số liệu đo đếm MDMS. 

Ngày 01/7/2008, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) được thành lập và 
chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở tổ chức lại 04 Công ty Truyền tải điện khu vực và 03 
BQL dự án các công trình điện các miền: Bắc, Trung, Nam. Với vai trò là “xương sống” của 
hệ thống điện Việt Nam, EVNNPT đã trở thành bộ phận quan trọng trong hạ tầng cơ sở, góp 
phần đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định cho phát triển KT - XH của đất nước 
và là tiền đề để xây dựng thị trường điện cạnh tranh tại Việt Nam. Hiện nay, Tổng công ty 
đang đẩy mạnh công tác chuyển đổi số của ngành Điện để hiện thực hoá mục tiêu trở thành 
doanh nghiệp số vào năm 2025.

CHUYỂN ĐỔI SỐ
LÀ CƠ HỘI ĐỂ EVNNPT PHÁT TRIỂN

Sử dụng Ipad kiểm tra thông số thiết bị TBA 220 kV Vân Phong
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Đặc biệt, trong bối cảnh CĐS mạnh mẽ như hiện nay 
thì dữ liệu số hóa là một tài sản quan trọng cho phép 
EVNNPT triển khai các bài toán phân tích dữ liệu phục 
vụ cho việc đưa ra quyết định trong vận hành, sửa chữa, 
bảo dưỡng và tăng hiệu suất của thiết bị.

PV: Bên cạnh các thuận lợi thì đâu là những khó 
khăn, thách thức của EVNNPT trong tiến trình CĐS, 
thưa ông?

Ông LƯU VIỆT TIẾN: Năm 2018, khi bắt đầu hành 
trình tăng cường năng lực tiếp cận công nghệ của cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, cũng như CĐS từ 
năm 2020 đến nay, mặc dù EVNNPT đã quyết tâm 
mạnh mẽ triển khai công tác CĐS nhưng khó khăn lớn 
nhất vẫn là thay đổi thói quen của CBCNV-NLĐ. Bởi 
lâu nay, người lao động của Tổng công ty đã quen với 
môi trường thực trong nhiều năm. Tuy nhiên, văn hoá 
của người Việt Nam nói chung cũng như CBCNV của 
EVNNPT nói riêng là thích ứng nhanh với cái mới, ham 
học hỏi và rất sáng tạo trong ứng dụng cái mới nên tôi 
tin tưởng vào việc thay đổi nhận thức, thói quen làm 
việc của người lao động.

PV: Trên lộ trình CĐS của EVNNPT, ông có thể 
chia sẻ về những kinh nghiệm trong quản lý và vận 
hành hệ thống truyền tải điện quốc gia?

Ông LƯU VIỆT TIẾN: Đối với ngành Truyền tải điện, 
việc tin học hóa, số hóa đang là bước đi quan trọng 
trong quá trình tiến đến CĐS. Tuy nhiên, theo chúng tôi 
thì việc CĐS phải tiến tới thay đổi thực sự phương thức 
tổ chức sản xuất cũng như thay đổi cách thức làm việc 
của người lao động; Chuyển từ những người lao động 
trực tiếp theo cách truyền thống sang người lao động số. 
Trong đó, công nghệ số đóng vai trò cốt yếu nhất. 

Với các giải pháp về CĐS mà EVNNPT đang thực 
hiện thì gần 5.000 người lao động trực tiếp của ngành 
Truyền tải điện sẽ thực sự trở thành các công nhân số; 

Ứng dụng các công nghệ số để tăng hiệu quả, tăng năng 
suất làm việc. Cũng nhờ đó, Tổng công ty sẽ tạo ra một 
bước phát triển vượt bậc trong việc nâng cao hiệu quả 
của doanh nghiệp.

PV: Xin ông cho biết những nhiệm vụ trọng tâm 
mà EVNNPT sẽ triển khai trong giai đoạn từ nay đến 
năm 2025 nhằm hoàn thành mục tiêu trở thành doanh 
nghiệp số?

Ông LƯU VIỆT TIẾN: Từ nay đến 2025, EVNNPT sẽ 
tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ CĐS trong ba 
lĩnh vực quan trọng, gồm: Kỹ thuật sản xuất, vận hành 
lưới điện truyền tải; Quản lý đầu tư xây dựng các công 
trình mới; Triển khai quản trị nội bộ. 

Đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng, Tổng công ty sẽ 
triển khai áp dụng mạnh mẽ các giải pháp CĐS nhằm 
mục tiêu quản lý tốt hơn về chất lượng, cũng như tiến 
độ các dự án đầu tư xây dựng ĐZ và TBA. Riêng trong 
lĩnh vực quản trị nội bộ, EVNNPT cũng sẽ tập trung 
ứng dụng nhiều giải pháp nhằm tăng hiệu quả trong 
việc quản lý tài chính, hiệu quả của các bộ phận lao 
động gián tiếp nhằm hướng tới mục tiêu trở thành 
doanh nghiệp số từ nay cho đến 2025.

Có thể khẳng định, CĐS là cơ hội vô giá để ngành 
Truyền tải điện Việt Nam phát triển dựa trên những 
đột phá về công nghệ số. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, 
EVNNPT sẽ bị tụt lại sau các quốc gia khác xa hơn 
nữa. Ngược lại, nếu tận dụng tốt cơ hội, Tổng công 
ty sẽ theo kịp các tổ chức truyền tải điện tiên tiến 
trên thế giới và hướng đến hiện thực hóa mục tiêu 
đến năm 2025, EVNNPT trở thành một trong các tổ 
chức truyền tải điện thuộc 10 nước hàng đầu châu Á 
và năm 2030, EVNNPT đạt trình độ tiên tiến trên thế 
giới trong lĩnh vực truyền tải điện.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
ANH TUẤN

EVNNPT sử dụng Flycam trong kiểm tra, quản lý vận hành ĐZ truyền tải điện
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Miền Bắc đang trong cao điểm của mùa nắng nóng nên phụ tải điện tăng trưởng mạnh. 
Đứng trước tình hình đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang triển khai 
những giải pháp gì để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, tin cậy, cung ứng điện năng 
liên tục phục vụ khách hàng. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã có cuộc trao 
đổi với ông Lê Văn Trang – Phó Tổng giám đốc EVNNPC xung quanh vấn đề này?

VẬN HÀNH HỆ THỐNG ĐIỆN AN TOÀN,
TIN CẬY TRONG CAO ĐIỂM MÙA NẮNG NÓNG

EVNNPC: CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP NHẰM ĐẢM BẢO

PV: Sau thời gian dài ảnh hưởng do dịch Covid-19, 
hiện nay, các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ 
đã từng bước được khôi phục, kéo theo đó là nhu cầu 
tiêu thụ điện tăng cao. Thực tế này tác động như thế 
nào đến việc cung cấp điện, nhất là trong mùa nắng 
nóng của Tổng công ty, thưa ông?

Ông LÊ VĂN TRANG: Hiện nay, EVNNPC đang bán 
điện cho 10,86 triệu khách hàng trên địa bàn 27 tỉnh, 
thành phố phía Bắc. Trong 05 năm qua, Tổng công ty 
luôn là đơn vị có tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm 
cao nhất cả nước. Dù vậy, EVNNPC đã luôn đảm bảo 
cung ứng đủ điện phục vụ phát triển KT-XH và đời 
sống nhân dân.

Năm 2021, mặc dù chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch 
Covid-19, sản lượng điện thương phẩm của EVNNPC 
vẫn đạt 81,831 tỷ kWh, tăng trưởng 9,31%, gấp gần 
03 lần mức tăng trưởng điện thương phẩm bình quân 
trong cả nước. Bước sang năm 2022, khi tình hình dịch 
bệnh dần được khống chế, nền kinh tế đã phục hồi trở 
lại, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng đã và đang 
tăng trưởng mạnh mẽ.

Theo dự báo mùa hè 2022, phụ tải trên địa bàn 
các tỉnh, thành phố miền Bắc có thể tăng trưởng lên 
tới xấp xỉ 12% - 15% so với năm 2021 và sẽ đạt ngưỡng 
16.500 - 16.950 MW. Trong khi đó, nguồn điện bổ sung 
tại miền Bắc trong năm 2022 là không đáng kể. Riêng 
trong 05 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết còn mát mẻ, 
nhưng điện thương phẩm toàn Tổng công ty đã đạt 32,9 
tỷ kWh, tăng 6,44% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, 
nhiều địa phương đã có sự tăng trưởng mạnh như: Lào 
Cai; Phú Thọ; Nam Định; Hà Nam; Hải Phòng; Thái 
Nguyên; Thanh Hóa… 

Về cơ bản, EVNNPC vẫn sẽ nỗ lực tối đa nhằm 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho khách hàng 
trong cả năm 2022 nói chung, cũng như mùa nắng nóng 
nói riêng. Tuy nhiên, vào những thời điểm nắng nóng 
cực đoan, việc cung ứng điện sẽ phải đối mặt với rất 
nhiều khó khăn, bởi hệ thống điện miền Bắc có thể sẽ 
thiếu hụt công suất đỉnh vào các khung giờ cao điểm 
(buổi trưa từ 12h00 - 15h00; tối từ 21h00 - 24h00).

PV: Miền Bắc đang bước vào những ngày nắng nóng 
cực đoan, phụ tải tăng trưởng mạnh. Vậy EVNNPC đã 
có những giải pháp gì trong công tác đảm bảo cung ứng 
điện, thưa ông?

Ông LÊ VĂN TRANG: Xác định công tác đảm bảo 
cấp điện mùa nắng nóng năm 2022 sẽ phải đối mặt 
với rất nhiều thách thức, ngay từ quý I/2022, Tổng 
công ty đã thành lập Ban Chỉ đạo điều hành cung ứng 
điện và xây dựng quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. 
Trong đó, phân công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của 
từng thành viên. Ngoài ra, EVNNPC cũng đã chỉ đạo 

Ông Lê Văn Trang - Phó Tổng giám đốc EVNNPC
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các Công ty Điện lực làm việc với các khách hàng để 
thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải (DR). Đồng 
thời, đề nghị các khách hàng có máy phát dự phòng 
sẵn sàng huy động khi thiếu nguồn hoặc khi mất cân 
bằng cung cầu. 

Mặt khác, ngay từ cuối năm 2021, Tổng công ty đã 
yêu cầu các Công ty Điện lực triển khai đầu tư, cải tạo 
và nâng cấp đồng bộ hệ thống lưới điện để chuẩn bị 
sẵn sàng cung ứng điện cho năm 2022. Đồng thời, chuẩn 
bị đầy đủ vật tư dự phòng và tăng cường các ca trực 
để đảm bảo lưới điện vận hành an toàn trong điều kiện 
nắng nóng, phụ tải tăng cao. 

Hiện nay, EVNNPC đang có sự phối hợp chặt chẽ 
với các nhà máy thủy điện để tối ưu việc vận hành, 
nhằm huy động công suất cao nhất cho hệ thống 
điện. Ngoài ra,  các Công ty Điện lực trực thuộc cũng 
đã chủ động làm việc với chính quyền địa phương 
và các khách hàng lớn trong việc chủ động điều 
chỉnh kế hoạch sản xuất, vận động khách hàng tham 
gia chương trình điều chỉnh phụ tải bằng cách dịch 
chuyển sản xuất từ giờ cao điểm về giờ bình thường, 
hoặc giờ thấp điểm nhằm góp phần giảm công suất 
cực đại vào giờ cao điểm, giảm tình trạng lưới điện 
bị quá tải. Đặc biệt, Tổng công ty đã tăng cường 
vận động, tuyên truyền trên các phương tiện truyền 
thông tới khách hàng về việc sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả.

PV: Là một doanh nghiệp kinh doanh điện năng, 
nhưng tại sao EVNNPC nói riêng và Tập đoàn Điện lực 
Việt Nam nói chung vẫn luôn kêu gọi khách hàng sử 
dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, thưa ông?

Ông LÊ VĂN TRANG: Phải khẳng định rằng, điện là 
một loại hàng hóa đặc biệt. Từ năm 2010, Chính phủ đã 
ban hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả 
và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết 
định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 phê duyệt Chương 
trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm 
và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030. Việc sử dụng điện tiết 
kiệm sẽ góp phần quan trọng trong việc làm giảm áp 
lực lên hệ thống điện quốc gia, đảm bảo an ninh năng 
lượng, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường.

Riêng đối với khách hàng, sử dụng điện tiết kiệm, 
hiệu quả sẽ góp phần giảm chi phí hóa đơn tiền điện 
hàng tháng. Còn đối với các doanh nghiệp, việc tiết 
kiệm điện sẽ góp phần tiết giảm chi phí, nâng cao năng 
lực cạnh tranh, đặc biệt là trong bối cảnh nền kinh tế 
đang chịu nhiều tác động tiêu cực.

PV: Vậy EVNNPC có khuyến nghị gì với khách 
hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả?

Ông LÊ VĂN TRANG: Giá bán điện giờ thấp điểm 
rẻ hơn so với giờ cao điểm và giờ bình thường. Do vậy, 
các doanh nghiệp cần bố trí hợp lý các ca sản xuất, 
hoặc các dây chuyền tiêu thụ nhiều điện vào giờ thấp 
điểm để tiết kiệm chi phí tiền điện. Đồng thời, lắp đặt 
các hệ thống máy biến tần; Tận dụng tối đa ánh sáng 
tự nhiên; Lắp đặt đèn led trong chiếu sáng…

Với các hộ gia đình, nên sử dụng đèn Led tiết kiệm 
điện; Đóng kín cửa khi sử dụng điều hoà và điều chỉnh 
nhiệt độ phòng từ 25 - 28 độ C; Tủ lạnh không nên để 
quá nhiều thực phẩm và đóng mở tủ quá nhiều lần; 
Bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị điện thường xuyên; Rút 
các đồ điện tử ra khỏi ổ điện khi không sử dụng; Sử 
dụng các thiết bị có công nghệ tiết kiệm điện Inverter; 
Tận dụng tối đa nguồn ánh sáng và gió từ môi trường 
tự nhiên.

EVNNPC cam kết nỗ lực tối đa, phát huy mọi 
nguồn lực để đảm bảo cung ứng điện an toàn, tin cậy 
trong mùa nắng nóng 2022. Tuy nhiên, để góp phần 
đảm bảo an toàn an ninh năng lượng, Tổng công ty rất 
cần sự chung tay, đồng hành của khách hàng trong việc 
sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cũng như đồng hành 
cùng ngành Điện trong việc tiết giảm phụ tải vào những 
thời điểm thời tiết nắng nóng cực đoan.

PV: Trân trọng cảm ơn ông!
PV

EVNNPC đã và đang không ngừng nỗ lực trong việc 
đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy
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Thời gian tới, nắng nóng cực đoan có thể 
tiếp tục xảy ra, công suất đỉnh của hệ thống 
điện cùng với sản lượng điện tiêu thụ trong 
ngày sẽ còn tiếp tục gia tăng. Điều này 

đang tạo ra những áp lực không nhỏ đối với Tổng công 
ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) trong công tác 
đảm bảo vận hành an toàn lưới điện truyền tải.

Tuy nhiên, do làm tốt công tác dự báo phụ tải, 
EVNNPT đã chủ động đưa ra nhiều giải pháp phù hợp 
cho từng phương án vận hành khi nhu cầu sử dụng điện 
tăng đột biến trong những ngày nắng nóng cực đoan. 
Theo đó, Tổng công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 
triển khai các giải pháp ứng phó linh hoạt nhằm giảm sự 
cố, ổn định điện áp, giảm dòng ngắn mạch, cũng như 
giảm tổn thất điện năng, đảm bảo hệ thống vận hành an 
toàn, tin cậy. Ngoài ra, EVNNPT cũng đã thực hiện được 
gần 19.000 hạng mục thí nghiệm định kỳ tại 166 trạm biến 
áp (TBA), đạt 92,45% khối lượng công việc, trong đó có 
68 TBA đã hoàn thành 100% khối lượng thí nghiệm; Tổ 
chức theo dõi, kiểm tra soi phát nhiệt tại các TBA và 
tuyến đường dây (ĐZ)… Hiện nay, toàn bộ các đơn vị trực 

thuộc Tổng công ty đều đã bố trí tăng cường lực lượng 
ứng trực, sẵn sàng phương tiện, vật tư, thiết bị dự phòng 
để kịp thời xử lý sự cố, giảm thiểu thời gian mất điện.

Trong công tác bảo dưỡng sửa chữa, EVNNPT và 
các đơn vị thành viên đã triển khai nhiều giải pháp 
đồng bộ trong quản lý, nhằm nâng cao chất lượng dự 
báo, cũng như đánh giá chất lượng thiết bị để xây dựng 
kế hoạch sửa chữa lớn theo hướng đảm bảo sát với thực 
tiễn. Cụ thể, Tổng công ty đang triển khai áp dụng quy 
trình bảo trì theo điều kiện hay bảo trì dựa trên tình 
trạng thiết bị (Condition-Based Maintenace - CBM) cho 
MBA và máy cắt trong năm 2022. Mặt khác, đối với 
công tác đầu tư xây dựng, EVNNPT đã chỉ đạo các đơn 
vị tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành các dự án 
trọng điểm, cấp bách. Trong đó, nổi bật là các dự án 
góp phần ổn định điện áp lưới điện, các dự án đảm bảo 
an toàn cung cấp điện cho phụ tải, đặc biệt là khu vực 
Tp. Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh và các trung tâm phụ tải, 
các dự án giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo.

Riêng trong lĩnh vực ứng dụng khoa học công nghệ, 
EVNNPT đã và đang trang bị thiết bị định vị sự cố với 

Đang là chính hè nên nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Theo số liệu thống kê của Trung 
tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho thấy, sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 
21/6/2022 đã đạt ngưỡng 909 triệu kWh và công suất đỉnh của hệ thống điện đã thiết lập 
kỷ lục mới khi đạt 45.528 MW. Đây không chỉ là mức cao nhất từ đầu năm mà còn vượt xa 
sản lượng điện tiêu thụ lớn nhất của năm 2021.

TUẤN ANH

Kiểm tra phát nhiệt TBA truyền tải điện bằng máy soi phát nhiệt

TĂNG NĂNG LỰC TRUYỀN TẢI CỦA LƯỚI ĐIỆN
220 - 500 KV TRONG CAO ĐIỂM MÙA NẮNG NÓNGEVNNPT:
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độ chính xác cao (sai số khoảng 200m) cho khoảng 160 
ĐZ và chủ yếu là các ĐZ 220 - 500 kV đi qua địa hình 
hiểm trở, các đường dây đấu nối nhà máy điện. Cùng 
với đó, Tổng công ty cũng đã trang bị 233 bộ thiết bị 
giám sát online dầu cho MBA và kháng điện 500 kV 
nhằm giám sát trực tuyến thiết bị; Trang bị 349 Camera 
và 49 Camera tích hợp AI để kịp thời phát hiện các 
nguy cơ cháy nổ hoặc các hành vi vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện cao áp… Đặc biệt, EVNNPT còn đầu 
tư 110 thiết bị bay không người lái (UAV) trong kiểm 
tra ĐZ. Các thiết bị UAV này được gắn Camera có thể 
quay, chụp ảnh kiểm tra, đánh giá tình trạng thiết bị 
lưới điện khi ĐZ đang mang điện tại các khoảng cột dài, 
vượt thung lũng, vượt núi, sông hiểm trở.

EVNNPT xác định tình hình thời tiết nắng nóng 
trên diện rộng kết hợp với hiệu ứng gió phơn Tây Nam 
(gió Lào) sẽ tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng. Khi các đám 
cháy xảy ra, lửa có thể ảnh hưởng tới hệ thống ĐZ 500 
kV Bắc - Nam và có khả năng cao xảy ra sự cố, gây áp 
lực lớn tới năng lực truyền tải của lưới truyền tải điện. 
Do đó, để ngăn ngừa và có thể khắc phục nhanh các 
sự cố do cháy rừng nếu có xảy ra, Tổng công ty đã chỉ 
đạo các đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát các vị trí 
ĐZ truyền tải đi qua rừng, nương rẫy. Đồng thời, phối 
hợp với chính quyền địa phương, chủ các khu rừng dọn 
thực bì, cành cây khô ra khỏi hành lang ĐZ, nhằm tạo 
các đường băng chống cháy lan về phía ĐZ khi có cháy 
rừng. Mặt khác, EVNNPT cũng đã đôn đốc, chỉ đạo 
các Đội Truyền tải điện chủ động phối hợp với chính 
quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền 
để người dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, không đốt 

rừng; Ký kết các quy chế phối hợp về phòng chống 
cháy rừng với chính quyền và công an các địa phương, 
lực lượng kiểm lâm và chủ rừng.

Chia sẻ với phóng viên, đại diện lãnh đạo EVNNPT 
cho biết: “Tổng công ty sẽ liên tục theo dõi sát diễn 
biến tình hình nắng nóng, cũng như tình trạng vận hành 
của lưới điện truyền tải để từ đó có sự chỉ đạo kịp thời 
tới các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các giải 
pháp tăng cường quản lý vận hành, đặc biệt, đối với 
lưới điện 500 kV cấp điện cho miền Nam và các ĐZ 
đấu nối từ các nhà máy điện nhằm truyền tải điện năng 
an toàn, ổn định, tin cậy đến các phụ tải. Cùng với đó, 
EVNNPT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới người 
dân và chính quyền địa phương về tầm quan trọng của 
hệ thống truyền tải điện quốc gia. Đồng thời, khuyến 
cáo người dân không vi phạm hành lang an toàn lưới 
điện cao áp, không thả diều, không tự ý sử dụng thiết 
bị bay sát khu vực ĐZ. Các công trình, phương tiện thi 
công gần ĐZ phải đảm bảo khoảng cách an toàn nhằm 
tránh gây ra sự cố, hư hỏng ĐZ và làm gián đoạn đến 
khả năng truyền tải của lưới điện".

Thông qua sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của 
Ban Lãnh đạo Tổng công ty, cũng như tinh thần chủ 
động, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn của toàn thể 
CBCNV, chắc chắn rằng, EVNNPT sẽ hoàn thành tốt 
nhiệm vụ SXKD, quản lý vận hành lưới truyền tải điện 
an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của cả nước 
trong thời gian tới. Qua đó, tiếp tục góp phần làm tăng 
năng lực truyền tải của lưới điện 220 - 500 kV liên kết 
các miền của hệ thống điện quốc gia

EVNNPT kiểm tra, giám sát ĐZ 500 kV bằng thiết bị bay không người lái
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Theo quy luật của thời tiết, từ nửa cuối tháng 6 hàng năm, bão và áp thấp nhiệt đới bắt đầu 
hoạt động mạnh. Mưa lũ lớn có thể xảy ra và khả năng sạt lở, lũ ống, lũ quét tại các sông, 
suối gây ngập lụt tại các vùng trũng sẽ tác động tiêu cực tới hệ thống lưới điện của ngành 
Điện. Bởi vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, Công ty Điện lực 
Yên Bái (PC Yên Bái) đã chủ động lập kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp nhằm phòng chống 
thiên tai, đảm bảo vận hành an toàn lưới điện trong mùa mưa bão.

ANH TUẤN

PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
TRONG MÙA MƯA BÃO NĂM 2022

PC YÊN BÁI: CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP

Hiện nay, PC Yên Bái đang quản lý 06 
trạm biến áp (TBA) 110 kV với tổng 
công suất 299 MVA; 454,43 km đường 
dây (ĐZ) 110 kV; hơn 2.323 km ĐZ trung 

thế và 2.583,64 km ĐZ hạ thế, đảm bảo cung ứng điện 
năng cho 09 huyện, thị xã và thành phố với trên 240.000 
khách hàng sử dụng điện. Do địa hình của tỉnh chủ 
yếu là đồi núi, cao dần từ Đông Nam lên Tây Bắc, nên 
mỗi khi vào mùa mưa bão sẽ có nhiều điểm tại khu 
vực thành phố Yên Bái và các huyện: Yên Bình, Lục 
Yên, Văn Yên, Trạm Tấu… đứng trước nguy cơ cao 
xảy ra thiên tai. Đặc biệt, nhiều TBA, ĐZ sẽ nằm trong 
vùng chịu tác động mạnh của các hình thái thời tiết 
cực đoan. Do đó, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho 
CBCNV, an toàn điện cho người dân, cũng như hạn 
chế thấp nhất thiệt hại về tài sản do thiên tai, bão lụt 
gây ra, PC Yên Bái đã chủ động lập kế hoạch và triển 
khai đồng bộ các giải pháp có hiệu quả trong công tác 
phòng chống thiên tai phù hợp với tình hình, đặc điểm 
của từng khu vực trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, PC Yên Bái đã kiện toàn Ban Chỉ huy phòng 
chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) do 
ông Cao Bình Định - Giám đốc Công ty làm Trưởng 
Ban chỉ đạo. Đồng thời, xây dựng các phương án phòng 
chống thiên tai; Thành lập Đội xung kích PCTT&TKCN 
tại các đơn vị trực thuộc. Ngoài ra, Công ty cũng đã chỉ 
đạo Điện lực các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà 
soát lưới điện để kịp thời phát hiện, khắc phục những 
khiếm khuyết, tồn tại trên lưới điện để vừa đảm bảo 
nhiệm vụ cung ứng điện năng, vừa nâng cao tính an 
toàn của hệ thống điện trong thời điểm xảy ra thiên 

tai, bão lũ. Mặt khác, PC Yên Bái cũng yêu cầu các 
Đơn vị trực thuộc phải chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị 
thay thế dự phòng để kịp thời xử lý sự cố nhằm hạn 
chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho ngành Điện; Bố 
trí lực lượng ứng trực 24/24h để xử lý sự cố và cấp điện 
trở lại cho người dân trong thời gian sớm nhất một 
cách an toàn.

Đặc biệt, để đảm bảo vận hành hệ thống lưới điện 
an toàn trong mùa mưa bão, Công ty đã tập trung chỉ 
đạo, đôn đốc các Điện lực kiểm tra các điểm xung yếu 
có khả năng sạt lở, ngập úng như: Các móng cột, móng 
néo gần các ta luy, gần bờ sông, bờ suối; Chuẩn bị 
phương án dùng đá hộc xây kè chân móng cột, móng 
néo, hoặc di chuyển các cột và TBA có khả năng mất 
an toàn trong mùa mưa bão đến vị trí khác an toàn 

Công nhân PC Yên Bái kiểm tra công tơ và ĐZ trước khi 
mùa mưa bão tới
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hơn; Kiểm tra, bổ sung thiết bị thông tin liên lạc để 
đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống. 
Khi thiên tai xảy ra, PC Yên Bái sẽ tổ chức thông báo 
ngừng cấp điện và thực hiện cắt điện cô lập tại các vị 
trí xung yếu có nguy cơ mất an toàn nhằm đảm bảo an 
toàn cho nhân dân. Đồng thời, Trung tâm Điều khiến 
xa, Phòng An toàn, Phòng Kỹ thuật và các đơn vị thống 
nhất với chính quyền các địa phương, các tổ dịch vụ 
hỗ trợ kinh doanh điện và khách hàng thống nhất cách 
thức thông tin liên lạc, số điện thoại liên hệ khi có sự 
cố lưới điện; Yêu cầu các thông tin mất điện trước và 
trong khi có thiên tai xảy ra phải được cung cấp kịp 
thời, cũng như có phương án loại bỏ phần tử mất an 
toàn ra khỏi lưới điện. PC Yên Bái sẽ nỗ lực đảm bảo 
cấp điện an toàn cho các phụ tải quan trọng trên địa 
bàn như: Bệnh viện, trụ sở UBND, trạm bơm tiêu úng…

Sau khi kết thúc thiên tai, tiểu ban PCTT&TKCN 
các Điện lực tổ chức phân công thành viên đi kiểm tra 
thực tế, đồng thời tổng hợp đầy đủ các thiệt hại và 
báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT&TKCN Công ty theo 
đúng thời gian quy định để kịp thời triển khai công tác 
khắc phục hậu quả thiên tai. Toàn Công ty sẽ huy động 
nguồn lực nội bộ để khắc phục nhanh hậu quả. Riêng 
trong trường hợp thiên tai xảy ra với mức độ nghiêm 
trọng và thời gian khắc phục kéo dài, PC Yên Bái sẽ đề 
nghị Tổng công ty Điện lực miền Bắc hỗ trợ trong công 
tác khắc phục…

Ông Cao Bình Định - Giám đốc, kiêm Trưởng Ban 
chỉ huy PCTT&TKCN PC Yên Bái cho biết: Các hình 
thái thời tiết cực đoan như bão, mưa lũ khốc liệt, giông 
lốc mạnh… đang xuất hiện với tần suất ngày càng nhiều. 
Do vậy, sự chuẩn bị kỹ càng cho việc ứng phó với thiên 
tai của PC Yên Bái là hết sức cần thiết. Hàng năm, Công 
ty đều chủ động kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN, 
trong đó, phân công công nhiệm vụ cụ thể cho từng 
thành viên và đề ra giải pháp ứng phó. PC Yên Bái yêu 
cầu các Điện lực trực thuộc phải đặc biệt quan tâm, 
củng cố và hoàn thiện sớm lưới điện ngay từ đầu năm, 
nhằm đảm bảo tính an toàn, cũng như nâng cao khả 
năng chống chịu của hệ thống lưới điện trước mùa mưa 
bão. Đặc biệt, Công ty cũng yêu cầu các đơn vị thực 
hiện khắc phục hậu quả bão lũ, thiên tai theo phương 
châm “4 tại chỗ” nhằm xử lý kịp thời sự cố do thiên tai 
gây ra đối với hệ thống lưới điện.

Tin rằng, với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp 
thời của Ban Lãnh đạo Công ty, kết hợp với tinh thần 
chủ động, sáng tạo trong khắc phục khó khăn và xử lý 
tình huống của CBCNV tại các phòng ban và Điện lực 
trực thuộc, đặc biệt là những giải pháp cấp bách phục 
vụ PCTT&TKCN thì PC Yên Bái sẽ không chỉ hoàn 
thành tốt nhiệm vụ SXKD, quản lý vận hành lưới điện 
tin cậy mà còn đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người 
dân, cũng như giảm thiểu tối đa thiệt hại về tài sản cho 
ngành Điện

PC Yên Bái tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2022
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Hiện nay, PC Lạng Sơn đang quản lý, vận 
hành 06 TBA và 214,92 km đường dây (ĐZ) 
110 kV với tổng công suất đặt là 315 MVA; 
3.035,2 km ĐZ trung áp; 5451,52 km ĐZ hạ 

áp…, đảm bảo cung ứng cho hơn 256.500 khách hàng sử 
dụng điện. Do đặc điểm các ĐZ 110 kV như: Bắc Giang 
- Hữu Lũng - Đồng Mỏ - Lạng Sơn - Na Dương và Lạng 
Sơn - Đồng Đăng dài 106,4 km, có tiết diện nhỏ (AC150, 
185) chưa được cải tạo. Ngoài ra, với số lượng TBA 110 
kV ít; Bán kính lưới điện trung áp cấp điện liên huyện lớn 
đã làm cho tỷ lệ TTĐN vượt ngưỡng 4% tại một số ĐZ 
35 kV như: 373E13.2, 377E13.6, 376E13.6, 375E13.7; Lưới 
điện 22 kV cấp điện cho khu vực TP Lạng Sơn và huyện 
Cao Lộc có nhiều mạch vòng kết nối, tuy nhiên, các lộ 
ĐZ luôn phải mang tải cao từ 70 - 85% định mức dây dẫn 
nên đã làm hạn chế khả năng đóng vòng cung ứng điện, 
cũng như lượng công suất để san tải.

Mặt khác, hệ thống lưới điện khu vực nông thôn 
lớn, đã được vận hành lâu năm nhưng chưa được cải 
tạo, bán kính cấp điện xa và phụ tải rải rác, tập trung 
ở cuối nguồn đã khiến cho công tác giảm TTĐN của 
PC Lạng Sơn gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, vào cao 
điểm mùa nắng nóng, nhiều ĐZ và TBA luôn phải hoạt 
động trong tình trạng đầy tải, đôi khi quá tải cục bộ đã 
tạo ra những áp lực lớn cho đơn vị trong việc quản lý 
giảm tổn thất 

Trước thực trạng trên, thời gian qua, PC Lạng Sơn đã 
chủ động đề ra nhiều nhóm giải pháp mang tính đột phá 
trong việc giảm TTĐN. Theo đó, Công ty đã củng cố và 
tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo 
giảm TTĐN trên cơ sở giao chỉ tiêu tổn thất cho từng 
Điện lực, cũng như phân công giao nhiệm vụ chi tiết đến 
từng tổ, nhóm, cá nhân người lao động. Đồng thời, Công 

Giảm tỷ lệ tổn thất điện năng (TTĐN) trên lưới điện là một trong những tiêu chí quan 
trọng hàng đầu để đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD của các đơn vị trong ngành Điện lực. 
Bởi vậy, những năm qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn (PC Lạng Sơn) đã không ngừng nỗ 
lực triển khai đồng bộ các giải pháp hữu hiệu nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu giảm TTĐN 
theo đúng lộ trình mà Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) giao.

TÂM PHÚC

GIẢM TỔN THẤT ĐIỆN NĂNG
ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH

PC LẠNG SƠN:

PC Lạng Sơn phấn đấu giảm tỷ lệ TTĐN xuống còn 6,75% vào cuối năm 2022
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ty có đánh giá kết quả thực hiện từng tháng, quý, năm 
và gắn kết quả thực hiện các chỉ tiêu với trách nhiệm của 
người đứng đầu đơn vị. Ngoài ra, đối với nhóm các giải 
pháp trong vận hành (chống đầy, quá tải thiết bị, sự cố 
và điện áp thấp), PC Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc theo dõi sát mức độ mang tải của các ĐZ, MBA 
nhằm giảm thiểu tối đa sự cố lưới điện, không để xảy ra 
sự cố chủ quan; Tính toán phương thức vận hành lưới 
điện một cách hợp lý để vừa đảm bảo độ tin cậy cung 
cấp điện cho khách hàng, vừa đưa tỷ lệ TTĐN hạ xuống 
mức thấp nhất có thể; Xây dựng phương án tránh vận 
hành quá tải, hay non tải tại các ĐZ, MBA thường xuyên 
đầy tải, non tải hoặc có tổn thất cao.

Cùng với đó, PC Lạng Sơn đã bám sát quy hoạch 
phát triển KT-XH của địa phương để tập trung nguồn 
vốn cho công tác phát triển lưới điện, đồng thời cải 
tạo, chống quá tải. Cụ thể, Công ty đã dành ra nguồn 
vốn không nhỏ để đầu tư mới các TBA chống quá tải; 
Thay mới dây trần cũ nát bằng hệ thống dây bọc cáp, 
cũng như đẩy nhanh quá trình áp dụng công tơ điện 
tử để thay thế cho công tơ cơ khí. Ngoài ra, PC Lạng 
Sơn đã triển khai xây dựng hệ thống thu thập dữ liệu 
giám sát từ xa; Lắp đặt các thiết bị báo cáo sự cố trên 
đường dây, cũng như đầu tư trang bị thiết bị camera 
nhiệt phục vụ công tác kiểm tra, phát hiện chính xác 
các điểm phát nhiệt trên lưới điện để nhanh chóng xử 
lý, giảm sự cố và giảm TTĐN. 

Đặc biệt, qua nghiên cứu thực tế vận hành, PC Lạng 
Sơn nhận thấy khi hòa đồng bộ các điểm liên lạc vào 
các thời điểm khác nhau có thể xác định được phương 
thức vận hành, trào lưu công suất ảnh hưởng giảm trị 
số TTĐN là thấp nhất. Từ đó, Công ty đã tiến hành xây 
dựng phương thức kết dây thường xuyên để vận hành 
kinh tế lưới điện trung áp. Cụ thể, PC Lạng Sơn sử dụng 
cách thức đóng hòa đồng bộ song song từng điểm liên 
lạc vào các giờ 15h00, 17h00, 19h00, đồng thời theo dõi 
thông số vận hành các Recloser, LBS trên mạch kết nối 
liên thông giữa 02 lộ. Với tiêu chí đánh giá các điểm mở 
thường xuyên khi hòa song song có dòng vận hành giờ 
cao điểm chạy không quá 10A và cân bằng công suất 
truyền tải giữa các tuyến dây.

Đến nay, Công ty đã triển khai 14 điểm mạch vòng 
và dịch chuyển điểm mở tối ưu kết dây thường xuyên 
cho 08 điểm. Trong đó, đã điều chỉnh một số mạch 
vòng tại giờ cao điểm có dòng không cân chạy qua 
tương đối lớn dao động từ 50-60A về dưới 10A. Lượng 
công suất cần điều chỉnh qua hệ thống giám sát tại 
trung tâm điều khiển xa đã hỗ trợ chính xác cho công 
tác tính toán xây dựng phương thức mới sao cho tối ưu 
và kinh tế hơn. Qua đó, góp phần giảm TTĐN lưới điện 

trung áp. Một số ĐZ như: Lộ 373E13.7-377E13.7 Hữu 
Lũng (giảm 0,22%); Lộ 472-474E13.2 (giảm 0,11%); Khu 
vực Bắc Sơn giảm 5.029 kWh/ tháng (giảm 0,27%);… các 
khu vực sau điều chỉnh kết dây đều giảm tổn thất được 
từ 9 nghìn đến 17 nghìn kWh/tháng/điểm.

Nhờ thực hiện tốt các giải pháp đó, tỷ lệ TTĐN 
của PC Lạng Sơn đã giảm mạnh theo từng năm. Điển 
hình từ năm 2016 đến hết năm 2021, tỷ lệ này đã giảm 
từ 8,49% xuống còn 7,43%. Dự kiến, TTĐN của toàn 
Công ty phấn đấu thực hiện cả năm 2022 tiếp tục hạ 
xuống còn 6,75% và đạt tỷ lệ thấp nhất từ trước đến 
nay. Những kết quả ấn tượng này đã và đang góp phần 
tích cực giúp PC Lạng Sơn nâng cao hiệu quả vận hành 
lưới điện trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Ngọc Minh - Giám đốc PC Lạng Sơn 
cho biết: Chương trình giảm TTĐN có ý nghĩa quan 
trọng hàng đầu và là một trong những chỉ tiêu chính 
trong hoạt động SXKD của đơn vị. Do vậy, thời gian 
qua, PC Lạng Sơn đã chỉ đạo các Điện lực trực thuộc 
phân công các cá nhân quản lý từng xuất tuyến trung, 
hạ áp cụ thể để gắn với trách nhiệm quản lý. Ngoài ra, 
căn cứ theo kế hoạch chi phí đầu tư sửa chữa lớn, Công 
ty đều sắp xếp thứ tự ưu tiên để thực hiện sửa chữa lưới 
điện sao cho đảm bảo đạt cùng lúc hai mục tiêu là giảm 
sự cố và giảm TTĐN.

Thời gian tới, để tỷ lệ TTĐN tiếp tục duy trì ở 
ngưỡng thấp nhất có thể, PC Lạng Sơn sẽ tiếp tục triển 
khai từng nhóm giải pháp giảm TTĐN đã mang lại hiệu 
quả cao mà đơn vị đang áp dụng. Đồng thời, Công ty 
cũng sẽ tập trung đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp 
các công trình điện theo thứ tự ưu tiên đối với khu vực 
có sản lượng lớn, tổn thất cao, lưới điện cũ nát trước; 
Sử dụng các thiết bị công nghệ tiên tiến, có độ chính 
xác cao để đánh giá, phân tích tình trạng vận hành của 
từng thiết bị, nhằm sớm phát hiện những nguy cơ tiềm 
ẩn gây sự cố, hư hỏng lưới điện; Đẩy nhanh quá trình 
thay thế công tơ cơ khí bằng công tơ điện tử. Đặc biệt, 
PC Lạng Sơn sẽ tiếp tục xử lý các tồn tại trong quản 
lý kỹ thuật như: Cân đảo pha lưới điện; Kiểm tra xử lý 
các mối nối ĐZ; San tải giữa các TBA để giảm tổn thất 
lưới điện hạ thế… nhằm phấn đấu đến hết năm 2022, 
tỷ lệ TTĐN của toàn Công ty giảm xuống còn 6,75%.

Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, cùng sự nỗ lực của 
Ban lãnh đạo và tập thể CBCNV-NLĐ toàn Công 
ty trong việc giảm TTĐN, tin rằng, PC Lạng Sơn sẽ 
hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện về tỷ lệ TTĐN 
trong thời gian tới. Đây cũng là cơ sở quan trọng để 
Công ty tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ 
mà EVNNPC giao cho
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TUẤN ANH

Bước sang năm 2022, sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế cả nước nói chung và 
của tỉnh Hòa Bình nói riêng đang bước trên đà tăng trưởng. Toàn tỉnh hiện có 08 KCN tập 
trung đóng vai trò là động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH. 
Bởi vậy, việc đảm bảo điện năng phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp 
(DN) và nhu cầu sinh hoạt của người dân là một nhiệm vụ hết sức khó khăn. Vượt lên thách 
thức, sáu tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Hòa Bình (PC Hòa Bình) đã không ngừng 
nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm mong đợi của 
tỉnh và Tổng công ty Điện lực miền Bắc trao gửi.

Luới điện Hòa Bình hiện đang được cấp bởi 
08 TBA 110 kV với tổng công suất lắp đặt 
360 MVA; 2.640,87 km đường dây trung thế, 
4.448,31 km đường dây hạ thế; 08 MBA trung 

gian và 2.434 MBA phân phối có tổng công suất 715,042 
MVA, đáp ứng cho 264.671 khách hàng sử dụng điện. 
Với hệ thống điện được đầu tư đồng bộ, hiện đại và 
thường xuyên được tu bổ, nâng cấp, nên PC Hòa Bình đã 
đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng điện cho phát triển sản 
xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh. Tuy nhiên, sau 
hơn hai năm chịu nhiều tác động của đại dịch Covid-19, 
giờ đây kinh tế của tỉnh Hòa Bình đang trên đà phát triển 
mạnh mẽ. Do vậy, nhu cầu sử dụng điện của khách hàng 

tại các khu công nghiệp ((KCN), DN, khu dân cư quanh 
KCN ngày càng tăng mạnh, nhất là đối với các DN nước 
ngoài đòi hỏi cao về chất lượng nguồn điện. 

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Bình - Phó 
Giám đốc PC Hòa Bình cho biết: “Theo tính toán của 
Công ty, năm 2022 này, lượng điện năng tiêu thụ trên địa 
bàn tỉnh dự kiến sẽ cán mốc 1,2 tỷ kWh, công suất sử 
dụng điện lớn nhất có thể đạt tới 285 MW với sản lượng 
điện tiêu thụ lớn nhất trong ngày có thể đạt tới 5,2 triệu 
kWh, tăng khoảng 15,5%  so với cùng kỳ năm 2021”.

Bám sát thực hiện chủ đề năm 2022 của Tập đoàn Điện 
lực Việt Nam là “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu 

PC HÒA BÌNH: BÁM SÁT CHỦ ĐỀ NĂM 2022
CỦA TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

ĐỂ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HIỆU QUẢ

PC Hòa Bình luôn đề cao tinh thần làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao
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quả”, cũng như để đảm bảo cung ứng điện ổn định, an 
toàn cho khách hàng, sáu tháng đầu năm, PC Hòa Bình đã 
tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm 
nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất nhằm đem 
lại hiệu quả trong SXKD. Dựa trên cơ sở khảo sát đánh giá 
mức độ tăng trưởng phụ tải, Công ty luôn bám sát diễn 
biến thời tiết cũng như nhu cầu dùng điện của từng khách 
hàng, phụ tải điện của từng khu vực để chỉ đạo Điện lực 
các huyện và thành phố nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng 
điện của nhân dân và các cơ quan, DN trên địa bàn quản 
lý để có kế hoạch đầu tư xây dựng bổ sung các công trình 
đường dây và TBA mới. Cụ thể, từ đầu năm đến nay, PC 
Hòa Bình đã đầu tư, nâng cấp 20 hạng mục công trình 
điện; Đấu nối, nghiệm thu 127 TBA và hoán đổi để nâng 
công suất 70 MBA nhằm chống quá tải lưới điện. 

Cùng với đó, PC Hòa Bình đã chủ động thích ứng an 
toàn, linh hoạt trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 để 
sản xuất an toàn, hiệu quả. Ngoài ra, Công ty cũng thường 
xuyên kiểm tra hệ thống lưới điện khu vực quản lý nhằm 
ngăn chặn các sự cố về điện có thể xảy ra, đặc biệt là việc 
đẩy mạnh công tác an toàn hành lang lưới điện theo Nghị 
định 14/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các chỉ 
tiêu kinh doanh như điện thương phẩm, tỷ lệ tổn thất… 
của đơn vị đều hoàn thành vượt định mức. Chỉ tính riêng 
06 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng điện thương phẩm 
của PC Hòa Bình ước đạt 565 Tr.kWh, tăng 7,9 % so với 
cùng kỳ năm 2021; Tỷ lệ tổn thất điện năng giảm xuống 
mức dưới 8%, giảm 1,26% so với cùng kỳ, qua đó đảm bảo 
nguồn điện với chất lượng tốt phục vụ cho phát triển kinh 
tế - xã hội và nhu cầu sinh hoạt dân sinh.

Bên cạnh hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh, cũng trong sáu tháng đầu năm, công tác cải 
cách thủ tục hành chính, đổi mới phong cách và cách 
thức làm việc, rút ngắn thời gian giao dịch, tạo sự tin 
tưởng và hài lòng đối với khách hàng đã được PC Hòa 
Bình tích cực triển khai. Theo đó, Công ty đã rà soát, 
sửa đổi các quy trình, quy định theo hướng đơn giản, 
minh bạch, công khai về thủ tục, rút ngắn chu trình xử 
lý nội bộ, nhằm tạo thuận lợi tối đa cho khách hàng 
khi có yêu cầu. Mặt khác, PC Hòa Bình còn tích cực 
ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh như: Áp dụng mô hình TBA không người trực; 
Số hóa hợp đồng mua bán điện; Triển khai hóa đơn 
điện tử; Lắp đặt công tơ điện tử và thu thập dữ liệu từ 
xa; Đẩy mạnh thanh toán không sử dụng tiền mặt; Vận 
hành an toàn hệ thống phần mềm số hóa các quy trình 
thuộc lĩnh vực kỹ thuật - an toàn và các nhóm quy trình 
thuộc lĩnh vực kinh doanh và dịch vụ khách hàng…

Trước những kết quả đã đạt được trong nửa đầu năm 
2022, tiến tới sáu tháng cuối năm, PC Hòa Bình cam kết 

tiếp tục thực hiện tốt chủ đề năm 2022 của Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam. Đồng thời, đảm bảo cung cấp điện 
an toàn và ổn định để phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH 
trên địa bàn tỉnh; Hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch 
SXKD được giao; Phấn đấu tăng năng suất lao động, tối 
ưu hóa chi phí, củng cố công tác an toàn lao động, kỷ 
luật lao động; Tiếp tục triển khai ứng dụng công nghệ 
thông tin, công nghệ mới vào mọi hoạt động sản xuất 
kinh doanh như: Xây dựng lưới điện thông minh, TBA 
không người trực, giám sát đo đếm từ xa, sửa chữa điện 
nóng không cần cắt điện. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ 
nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ khách hàng, tiếp tục 
triển khai đa dạng hóa các hình thức thu tiền điện theo 
phương châm cung cấp dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi. 

Với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV 
trong việc đưa ra nhiều giải pháp quản lý, vận hành, tối 
ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả SXKD, tin tưởng rằng, 
PC Hòa Bình sẽ tiếp tục hoàn thành vượt định mức các 
chỉ tiêu, kế hoạch định mức được giao trong năm 2022 
và những năm tiếp theo

PC Hòa Bình đã chủ động thích ứng linh hoạt để sản xuất
an toàn, hiệu quả
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CÔNG TY TNHH MTV THUỐC LÁ THANH HOÁ:
VƯỢT QUA THÁCH THỨC, HOÀN THÀNH TỐT 

CHỈ TIÊU SẢN XUẤT, KINH DOANH

MINH PHƯƠNG

Nửa đầu năm 2022, khi dịch bệnh từng bước được khống chế và nền kinh tế trở lại hoạt động 
“thích ứng an toàn” với điều kiện mới, tình hình kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thuốc lá 
Thanh Hoá đã bắt đầu có những dấu hiệu khả quan. Điều đó đã tạo ra một tiền đề tốt để Công 
ty hướng tới hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022.

Theo đó, trong 5 tháng đầu năm 2022, sản 
lượng tiêu thụ nội tiêu của Công ty đạt 
18,7 triệu bao, tức là bằng 103,9% cùng 
kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là 

do sản lượng của JTI tăng trưởng 123% so với cùng 
kỳ năm ngoái. Ngoài ra, sản lượng xuất khẩu trong 
5 tháng đầu năm cũng đạt 25,2 triệu bao. Trong bối 
cảnh các thị trường xuất khẩu dần phục hồi sau đại 
dịch, dự kiến trong cả năm 2022, sản lượng xuất khẩu 
của Công ty sẽ đạt 121 triệu bao, tức là bằng 106,4% 
so với năm 2021. Trong 5 tháng đầu năm 2022, kim 
ngạch xuất khẩu của Công ty là 3,123 triệu USD, dự 
kiến cả năm đạt khoảng 14,862 triệu USD, so với năm 
2021 tăng 9,4%. Đây được cho là một tín hiệu đáng 
mừng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công 
ty Thuốc lá Thanh Hoá.  

Về doanh thu, tính đến hết tháng 5/2022, Công ty 
đạt 236,1 tỷ đồng, ước thực hiện cả năm là 701 tỷ đồng, 
tức là bằng 106,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Các sản 
phẩm truyền thống của Công ty như: Bông Sen, Blue 
River, Blue Bird, Hàm Rồng… đã chặn được đà giảm và 
có tăng trưởng nhẹ. Tuy nhiên, các mác thuốc mới như 
Trump, Lotus… đều chứng kiến sự sụt giảm vì gặp khó 
khăn trong việc tiếp cận và mở rộng thị trường. 

Nhìn chung, giá cả các loại sản phẩm vẫn chưa có 
nhiều biến động. Trong bối cảnh mới sau dịch bệnh, 
Ban lãnh đạo Công ty đã tiến hành đánh giá tình hình 
thị trường và đề ra những điều chỉnh kế hoạch sản xuất 
phù hợp. Bởi vậy lượng tồn kho không nhiều, ở mức 
dưới một tháng tiêu thụ. Để thúc đẩy thị trường nội 
tiêu, Công ty đã tăng cường liên hệ với khách hàng, hỗ 
trợ nhà phân phối giao hàng, cũng như lấy đơn hàng và 
chăm sóc khách hàng bán lẻ. 

Dù có nhiều tín hiệu tích cực trong hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, song Công ty cũng phải đối mặt 
với nhiều khó khăn, thách thức, đầu tiên là vấn đề thị 
trường xuất khẩu. Sản lượng thuốc xuất khẩu chưa ổn 
định, đặc biệt thị trường chính qua biên giới đang gặp 
khó khăn. Sản lượng xuất khẩu chỉ dừng ở mức khiêm 
tốn là 48,6% so với  cùng kỳ. Nguyên nhân được cho là 
do thị trường xuất khẩu chính của thuốc super slim bị 
đóng băng hoặc hạn chế. Trong khi đó, các thị trường 
khác sản lượng cũng chưa tăng đủ để bù đắp lại. 

Ngoài ra, một khó khăn nữa cũng phải kể đến là 
vấn đề máy móc thiết bị. Dù đã được bảo dưỡng đại tu, 
đầu tư nâng cấp song một số thiết bị đã cũ, thiếu đồng 
bộ, hoạt động chưa ổn định. Lao động vẫn còn thiếu 
kỹ năng vận hành và sửa chữa máy móc khi gặp sự cố. 
Ngoài ra, sản lượng gia công sợi cho thuốc lá Thăng 

Ông Lê Xuân Khải, Chủ tịch Công ty Thuốc lá Thanh Hoá (người 
thứ ba từ phải sang) trao 200 triệu đồng vào quỹ phòng, chống 
dịch Covid-19 của huyện Hà Trung
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Long và Bắc Sơn đều giảm, cùng với đó là sản lượng 
xuất khẩu sụt giảm khiến người lao động Phân xưởng 
Sợi đối diện nguy cơ thiếu việc làm. 

Nhận thức rõ những khó khăn đó, Công ty đã chủ 
động liên hệ với khách hàng để nắm bắt tình hình và 
dừng các đơn hàng kịp thời nên lượng tồn kho xuất 
khẩu không nhiều. Ngoài ra, để cải thiện tình hình, 
Công ty đã đẩy mạnh khai thác các khách hàng ở các 
thị trường tiêu thụ thuốc định dạng compact đã tăng 
trưởng, bù đắp một phần sản lượng sụt giảm thuốc 
super slim. Thời gian tới, Công ty vẫn sẽ tiếp tục chào 
hàng các mác thuốc mới với đối tác và chuẩn bị đầy đủ 
điều kiện vật tư để đáp ứng các đơn hàng mới khi dịch 
bệnh đã thuyên giảm, chuỗi cung ứng toàn cầu dần hồi 
phục và nhu cầu thị trường tăng lên. 

Ông Lê Xuân Khải, Chủ tịch Công ty TNHH MTV 
Thuốc lá Thanh Hóa cho biết: “Trong 2 năm qua, tình 
hình dịch bệnh phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ tới 
tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty. Trong thời 
khắc gian khó ấy, kế hoạch sản xuất đã phải thay đổi 
thường xuyên theo yêu cầu thực tế của thị trường. 
Nhưng có một điều mà chúng tôi luôn giữ vững không 
bao giờ thay đổi đó là: “Tất cả vì chất lượng sản phẩm 
và người tiêu dùng”. Năm 2022, cùng với diễn biến 
phức tạp của thị trường thế giới, Công ty vẫn đặt quyết 
tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ kế hoạch 
sản xuất, kinh doanh mà cấp trên giao, bảo đảm năng 
lực máy móc, thiết bị cho sản xuất, cung cấp đầy đủ, 

kịp thời yêu cầu về số lượng, chất lượng, chủng loại sản 
phẩm cho khách hàng”. 

Với Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thanh Hoá, 
nửa sau năm 2022 được dự báo là còn muôn vàn khó 
khăn, trở ngại. Để hoàn thành tốt nhất kế hoạch năm 
2022 cũng như đảm bảo thu nhập và đời sống cho người 
lao động, Công ty sẽ huy động cả hệ thống chính trị 
thực hiện quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Về 
mặt tài chính, kế toán, Công ty xác định triệt để tiết 
kiệm trên mọi lĩnh vực (hạn chế các chi phí văn phòng, 
khánh tiết, mua sắm chưa cần thiết); làm việc với các 
Ngân hàng để tiếp tục giảm lãi suất vay; kiểm soát tiêu 
dùng điện, phấn đấu tiết kiệm tối đa chi phí điện năng. 

Về thị trường, Công ty sẽ tăng cường các biện pháp 
marketing để giữ vững thị phần và thị trường; tổ chức 
các đoàn khảo sát, đánh giá thị trường; đa dạng hoá các 
phương thức phát triển, tăng cường lực lượng bán hàng, 
đẩy mạnh công tác quản lý nhằm nâng cao hiệu quả 
và sản lượng. Cùng với đó, Công ty sẽ triển khai nhiều 
cuộc họp chuyên đề về thị trường với công ty mẹ, tìm 
nhiều giải pháp hợp lý hoá các dòng sản phẩm trên thị 
trường, tận dụng hệ thống phân phối chung, phối hợp 
với công ty mẹ nghiên cứu thuốc mới, cải tiến mẫu 
mã và gu thuốc đã có. Về vấn đề lao động, Công ty sẽ 
quản lý lao động chặt chẽ hơn, phân công công việc 
phù hợp đảm bảo công bằng thu nhập; đồng thời xây 
dựng phương án tiền lương phù hợp với điều kiện sản 
xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty

Ban Lãnh đạo Công ty trao phần thưởng cho CBCNV đoạt giải trong hội thao, hội diễn văn nghệ
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Trải qua 4 kỳ bảo dưỡng tổng thể NMLD 
Dung Quất, hàng nghìn công việc bảo 
dưỡng khác trên công trường đã giúp 
Kỹ sư điện Trần Quang Thường trưởng 

thành, thạo nghề, trở thành kỹ sư tiên phong trong 
phong trào sáng kiến, sáng tạo tại Phòng Hệ thống 
Điện, Ban Bảo dưỡng Sửa chữa BSR.

Gặp anh trên khu vực bể chứa trung gian của 
NMLD Dung Quất, trong bộ quần áo cũ sờn thấm đẫm 
mồ hôi của những ngày tháng 5 oi ả, Kỹ sư Trần Quang 
Thường tươi cười, giản dị và đang miệt mài thao tác 
nốt công việc sửa chữa hệ thống điện cho một bồn bể. 
Công việc của anh hàng ngày là duy trì các thiết bị điện 
khu vực Offsite luôn ở tình trạng tốt, đảm bảo yêu cầu 
công nghệ. Anh cũng là kỹ sư chuyên bắt bệnh, tìm 
nguyên nhân gây hư hỏng và sửa chữa thành công hàng 
loạt máy cắt chân không, tiết kiệm cho Công ty hàng 
trăm triệu đồng chi phí mua mới. Anh cũng cùng đồng 
nghiệp tìm hiểu tài liệu để chế tạo một số mô hình 
kiểm tra hư hỏng, bộ kit cài đặt mới cho một số thiết 
bị như relay REF542+, MCU.

Có thể kể đến sáng kiến “Chế tạo bộ cấp nguồn 
110VDC, 25A phục vụ công tác bảo dưỡng sửa chữa 
thiết bị” là điểm sáng của Trần Quang Thường trong 
lĩnh vực nghiên cứu, phát huy sáng kiến, sáng chế trong 
công việc. Trần Quang Thường phân tích rất cụ thể về 
các nguyên nhân, từ đó tìm ra giải pháp này: Theo thiết 
kế, cấp điện áp điều khiển của hệ thống tủ 22 kV, 6,6 
kV, 0,4kV là 110 VDC. Do vậy, tất cả các thiết bị điều 
khiển, bảo vệ, đóng cắt đều có cấp điện áp sử dụng 110 
VDC. Trong quá khứ, công việc kiểm tra, thí nghiệm, 
điều tra, xử lý sự cố các thiết bị có cấp điện áp 110 

VDC tại xưởng hoặc tại trạm điện, người kỹ sư luôn gặp 
nhiều khó khăn do không có thiết bị cấp nguồn chuyên 
dụng 110 VDC.

Trên cơ sở nhu cầu cho các công việc bảo dưỡng 
thường xuyên và các công việc sửa chữa phát sinh trong 
đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 (TA4), nhóm tác giả đã 
nghiên cứu và chế tạo thành công bộ cấp nguồn 110 
VDC đáp ứng các tiêu chí: Công suất lớn, đảm bảo thí 
nghiệm cho các máy cắt và contactor; Dễ sử dụng, tạo 
điều kiện nhanh chóng thực hiện các công việc; Trọng 
lượng gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển để linh động thực 
hiện các công việc trong và ngoài xưởng; Chất lượng 
điện áp đảm bảo, phù hợp với yêu cầu cấp nguồn của 
thiết bị.

Kỹ sư Trần Quang Thường tiết lộ thêm: Bộ nguồn 
110 VDC/25A là kiểu nguồn xung được chế tạo dựa 

KỸ SƯ TRẦN QUANG THƯỜNG:
HẠNH PHÚC KHI ĐƯỢC

CỐNG HIẾN CHO CÔNG TY

Đ.C

12 năm gắn bó với ngành Dầu khí, với Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) không 
phải là dài, nhưng với Trần Quang Thường, đó là quãng đời đẹp nhất. Bởi 12 năm ấy cũng là 
thời gian NMLD Dung Quất đi vào vận hành thương mại, sản xuất gần 80 triệu tấn xăng 
dầu cho nền kinh tế đất nước, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Kỹ sư Trần Quang Thường trên công trường NMLD Dung Quất
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trên nguyên lý ghép nối từ 04 bộ nguồn sẵn có PSP-600-
24 với điện áp đầu ra 24 VDC/25A (max 27.5 VDC) và 
các hiệu chỉnh, bổ sung cần thiết để đảm bảo bộ nguồn 
ghép hoạt động ổn định và phù hợp với thực tế yêu 
cầu của công việc.

Phần lớn các vật tư chế tạo được tận dụng lại từ 
các thiết bị thải ra trong quá trình bảo dưỡng sửa chữa. 
Trong đó, vật tư chính bộ nguồn 24 VDC/25A được tận 
dụng lại sau khi bị thải ra trong công việc thay thế định 
kỳ thiết bị (PCR) trong tủ 400V.

Anh Thường đánh giá về tính mới của giải pháp: 
Đây là bộ nguồn 110 VDC/25A đầu tiên được chế tạo 
tại BSR. Sáng kiến này không trùng lập về ý tưởng và 
cách thức thực hiện đối với các thiệt bị tương tự trên 
thị trường. Bên cạnh đó, cách thức ghép nối ổn định 
04 bộ nguồn 24 VDC/25A không được đề cập trong 
tài liệu của các Nhà sản xuất điện, hệ thống điện khác.

Từ giữa năm 2020, sau khi bộ nguồn được chế tạo 
với chất lượng đảm bảo và được sử dụng trong nhiều 
mục đích nhằm cấp nguồn cho các thiết bị 110 VDC. 
Với bộ nguồn mới này, NMLD Dung Quất đã tiết kiệm 
chi phí mua mới thiết bị ước tính 200 triệu đồng. Về 
công tác vận hành thiết bị, sẽ giúp nhanh chóng cho 
công việc kiểm tra thí nghiệm, xử lý các sự cố liên quan 
Relay, Máy cắt trong TA4, gián tiếp giúp rút ngắn thời 
gian thực hiện các công việc. Từ đó, người kỹ sư sẽ chủ 
động trong công nghệ, dễ dàng sửa chữa và áp dụng 
để xây dựng các bộ nguồn 110VDC có công suất tương 
đương hoặc lớn hơn.

Kỹ sư Trần Quang Thường còn có một Giải pháp 
“Tạo điểm giới hạn hành trình chuyển động nhằm giảm 
thiểu hư hỏng trên các tay xoay loại XT2/4” cũng tạo 
ra nhiều giá trị kỹ thuật và kinh tế cho Nhà máy.

Theo phân tích của anh Thường, các bánh răng 
được làm bằng vật liệu nhựa vừa làm nhiệm vụ truyền 
động vừa chịu lực xoay chính. Khi tay xoay bị vượt quá 
hành trình sẽ làm gãy bánh răng. Giải pháp là dán thêm 
miếng nhựa (kích thước 3x6x2mm) ở điểm cuối hành 
trình chuyển động của tay xoay để tạo giới hạn hành 
trình. Lúc đó, nếu tay xoay có xu hướng vượt quá hành 
trình chuyển động thì miếng nhựa này sẽ chịu lực chính 
và ngăn không cho tay xoay vượt quá hành trình. Do 
đó, bánh răng sẽ không bị gãy. Điều đặc biệt là, miếng 
nhựa có thể tận dụng vật tư thải ra từ quá trình bảo 
dưỡng, sửa chữa thiết bị nên không tốn kinh phí. Nếu 
phải mua tay xoay mới thay thế cho khoảng 100 MCC, 
ước tính số tiền chi phí khoảng 250 triệu đồng/năm.

Khi nói về những sáng kiến, giải pháp này, kỹ sư 
Trần Quang Thường khiêm tốn: “Đó vừa là sự đam mê 
nhưng cũng là trách nhiệm của người kỹ sư hệ thống 
điện. Bất cứ vấn đề kỹ thuật nào của hệ thống điện 
trong Nhà máy đều được anh em kỹ sư và cá nhân tôi 
quan sát kỹ, tìm tòi giải pháp để khắc phục, cải tiến, 
cùng làm cho máy móc, thiết bị điện trong Nhà máy 
luôn ở tình trạng vận hành tốt nhất. Chúng tôi hạnh 
phúc khi được cống hiến cho Công ty”.

Ông Ngô Hữu Chiến - Phó Trưởng ban BDSC BSR 
nhận định: Hệ thống điện trong NMLD Dung Quất rất 
phức tạp; công việc bảo dưỡng sửa chữa đòi hỏi người 
kỹ sư phải có chuyên môn cao, lành nghề và đam mê 
công việc. Đội ngũ công nhân, kỹ sư của hệ thống điện 
những năm qua đã phát huy nhiều sáng kiến, sáng chế 
giúp cho hệ thống điện trong Nhà máy hoạt động an 
toàn, ổn định. Những sáng kiến của kỹ sư Trần Quang 
Thường luôn được lãnh đạo Ban khuyến khích áp dụng. 
Ban BDSC luôn biểu dương, khen thưởng kịp thời 
những cá nhân xuất sắc như kỹ sư Trần Quang Thường 
để anh em kỹ sư, công nhân hệ thống điện luôn phát 
huy tốt nhất tinh thần vượt khó vươn lên, tìm tòi sáng 
tạo trong công việc hàng ngày. Những nỗ lực trong 
lao động và phát huy sáng kiến của kỹ sư Thường sẽ 
là động lực cho các anh em công nhân, kỹ sư trẻ khác 
học hỏi, noi theo.

Với những thành tích đặc biệt trên, kỹ sư Trần 
Quang Thường đã được BSR vinh danh là Người lao 
động tiêu biểu năm 2022

Kỹ sư Trần Quang Thường trao đổi công việc với đồng nghiệp
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TỪ QUY MÔ HOÀNH TRÁNG CẢ CHẤT VÀ LƯỢNG 

Sáng ngày 24/6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình 
Định, Bộ Công Thương phối hợp với UBND tỉnh Bình 
Định tổ chức Hội nghị “Kết nối cung cầu hàng Việt 
Nam tại tỉnh Bình Định năm 2022”. Chiều cùng ngày, 
Sở Công Thương Bình Định phối hợp Công ty TNHH 
Xúc tiến thương mại Đức Việt tổ chức Hội chợ triển 
lãm sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các tỉnh, thành 
phố tại Bình Định năm 2022. Hội chợ diễn ra từ ngày 
24/6 đến 03/7/2022. Dự hội nghị và Hội chợ về phía 
Trung ương có các bà: Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng, 
Vụ Thị trường trong nước; Nguyễn Thị Minh Huyền, 
Phó Cục trưởng, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số.

Hội nghị Kết nối cung - cầu có sự tham dự của hơn 
250 đại biểu đại diện các bộ, ngành, lãnh đạo Sở Công 

Thương các tỉnh và 110 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
và kinh doanh phân phối, bán lẻ của 18 tỉnh, thành 
phố: Quảng Ngãi, Lào Cai, Lạng Sơn, Hải Dương, Nghệ 
An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, TP Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, 
Kiên Giang, Tây Ninh, Lâm Đồng, Bình Dương, Ninh 
Thuận, Bình Thuận, Long An, Gia lai, Kon Tum. Đặc 
biệt, 06 sàn thương mại điện tử (Lazada, Shoppe, Tiki, 
Sendo, Voso, Postmart); 04 công ty công nghệ: Tổng 
công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), Công ty 
CP iCheck, Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại 
UFO (FoodMap Asian).

Riêng tại Hội chợ, các ngành hàng tham gia bao 
gồm: Sản phẩm đặc trưng vùng miền, địa phương, 
sản phẩm OCOP; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, 
làng nghề, nông sản, thực phẩm; gian hàng dịch vụ: 
Bất động sản, tài chính, viễn thông, du lịch và các mặt 

VĂN THUẬN

Giữa lúc mùa du lịch đang nở rộ trên địa bàn cả nước sau đại dịch Covid -19, một sự kiện 
có ý nghĩa thiết thực về thương mại đã và đang diễn ra tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định: Hội nghị và Hội chợ “Kết nối cung – cầu các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các 
địa phương toàn quốc”. Các Doanh nghiệp, làng nghề, du khách và nhân dân địa phương 
háo hức chào đón sự kiện như một cơ hội hiện thực hóa chủ trương: “Người Việt Nam ưu tiên 
dùng hàng Việt Nam”.

KẾT NỐI CUNG - CẦU ĐỂ SẢN PHẨM OCOP 
CÁC ĐỊA PHƯƠNG HỘI TỤ VÀ LAN TỎA

SỞ CÔNG THƯƠNG BÌNH ĐỊNH:

Sở Công Thương các tỉnh ký kết bản ghi nhớ, hợp tác liên kết cung cầu hàng hóa hai chiều với nhau
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hàng khác. Quy mô lớn cả chất và lượng hàng hóa, 
hơn 170 DN với khoảng 380 gian hàng, trong đó có 200 
gian hàng sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của 27 tỉnh, 
thành phố trong cả nước. Trong đó, 80 gian hàng của 
Bình Định tham gia. Đông đảo du khách và nhân dân 
địa phương nô nức về mua sắm với tâm thế  “Ủng hộ 
OCOP Việt Nam”.

ĐẾN HIỆU QUẢ CỦA SỰ TÁC HỢP GIỮA CÁC 
ĐỊA PHƯƠNG

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Tự Công 
Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu rõ: 
Hội nghị nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động liên 
kết các vùng miền, trao đổi, hợp tác cung ứng, tiêu thụ 
hàng hoá, dịch vụ giữa các tỉnh, thành trên cả nước. 
Các DN, cơ sở sản xuất tiêu biểu trong và ngoài tỉnh 
giới thiệu các sản phẩm chất lượng của mình đến DN 
phân phối; các DN phân phối có dịp tìm kiếm các cơ sở 
sản xuất uy tín để liên doanh, liên kết. Nhờ đó, các DN 
kết nối, nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa, hỗ trợ 
đưa hàng hoá đặc trưng của các tỉnh, thành phố trong 
cả nước vào hệ thống phân phối với nhau.

Phó Vụ trưởng, Vụ Thị trường trong nước, Bộ 
Công Thương, bà Lê Việt Nga cho rằng: Với những lợi 
thế hiện có, có thể thấy TMĐT của tỉnh Bình Định có 
cơ sở vững chắc để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, 
mở rộng kênh phân phối mới, nâng cao giá trị các sản 
phẩm của tỉnh. Những kết quả mà tỉnh đạt được cho 
thấy sự quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời của chính 
quyền từ tỉnh đến cơ sở trong việc hướng dẫn, triển 
khai chương trình và sự hưởng ứng mạnh mẽ của tỉnh, 
đặc biệt là các DN, HTX, cơ sở sản xuất, tạo ra những 
chuyển biến mới góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển 
đổi số đối với các sản phẩm địa phương và sản phẩm 
OCOP của tỉnh.

Tại Hội nghị, Sở Công Thương các tỉnh đã ký kết 
biên bản ghi nhớ, hợp tác liên kết cung - cầu hàng hóa 
hai chiều giữa tỉnh Bình Định với các tỉnh, thành phố và 
giữa các tỉnh, thành phố với nhau. 

THÀNH CÔNG KHÔNG DỪNG LẠI

Được biết, tốc độ tăng trưởng bình quân của tổng 
mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã 
hội của Bình Định giai đoạn 2016 - 2021 là 9,6%. Sáu 
tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 
doanh thu dịch vụ tiêu dùng của  tỉnh vẫn đạt 45.068 
tỷ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2021; giá trị 
kim ngạch xuất khẩu đạt gần 843 triệu USD, tăng 25,3% 
so với cùng kỳ. Đến nay, các thương hiệu lớn được 

người tiêu dùng biết đến như: Siêu thị Co.opmart Quy 
Nhơn; GO Quy Nhơn; MM Megamarket Quy Nhơn; 
Vinmart Quy Nhơn… Ngoài ra, thị trường xuất khẩu 
ngày càng được mở rộng, hàng hóa của tỉnh cũng đã 
xuất sang trên 100 nước và vùng lãnh thổ.

Các DN giao thương, kết nối, hợp tác ký biên bản 
thỏa thuận hợp tác cung ứng, tiêu thụ sản phẩm giữa 
các DN phân phối và DN sản xuất. Theo đó, UBND 
tỉnh Bình Định và 06 sàn TMĐT cam kết sẽ hỗ trợ 
DN, HTX, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ nông dân 
đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên các 
sàn TMĐT. 

Có thể nói Hội nghị “Kết nối cung cầu” và Hội chợ 
Triển lãm các sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của các 
tỉnh thành phố tại Bình Định năm 2022” đã tạo được 
sung lực mới cơ hội tốt để sản phẩm OCOP của các địa 
phương trong nước nói chung và Bình Định nói riêng có 
dịp hội tụ và lan tỏa thành công

Tham quan các gian hàng ở hội chợ
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VĂN THUẬN

Năm 2021, Bình Định được Trung ương đánh giá là một trong những tỉnh có tỷ lệ giải ngân 
cao của cả nước, đạt trên 94,91% kế hoạch vốn được giao là 6.721,122 tỷ đồng. Nhiều công 
trình, dự án hoàn thành đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần làm khởi 
sắc thu hút đầu tư và phát triển KT-XH. Đặc biệt, nhiều công trình trọng điểm về hạ tầng 
giao thông kết nối hoàn thành tạo ra diện mạo mới, xung lực mới để Bình Định tăng tốc phục 
hồi kinh tế sau đại dịch.

NỖ LỰC TĂNG TỐC, ĐẢM BẢO TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG
CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG NĂM 2022

MINH BẠCH VÀ HIỆU QUẢ

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN GIAO THÔNG TỈNH BÌNH ĐỊNH:

Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định với 
vai trò “bà đỡ” cho những công trình giao 
thông huyết mạch ấy đang tiếp tục tăng 
tốc, triển khai kế hoạch cho năm 2022 với 

quyết tâm mới: Bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng cao, 
quản lý minh bạch và hiệu quả sử dụng.

ĐẸP NHƯ MƠ - MỘT HẠ TẦNG GIAO THÔNG 
KẾT NỐI TOÀN TỈNH

Từ đầu năm 2021, HĐND tỉnh Bình Định đã quyết 
định chủ trương đầu tư xây dựng nhiều dự án giao 
thông quan trọng, nhằm kết nối hạ tầng giao thông 
đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát 
triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng các địa 
phương ven biển. Những công trình này hoàn thành sẽ 
đáp ứng nhu cầu vận tải, tăng cường kết nối giao thông 
theo hướng Đông - Tây trên địa bàn các huyện, thị xã: 
Hoài Nhơn, Phù Mỹ, An Nhơn, Tuy Phước với trung 
tâm thành phố Quy Nhơn; kết nối thị trấn Phú Phong, 
huyện Tây Sơn với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và 
ngược lại. Mặt khác, khi những cung đường huyết mạch 
nội tỉnh hình thành sẽ là điều kiện tốt để mở rộng quỹ 
đất phát triển đô thị, dịch vụ thương mại, du lịch; phục 
vụ nhu cầu phát triển KT-XH của tỉnh trong tương lai. 

Cụ thể, Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định được 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư 10 dự án quan 
trọng với tổng mức đầu tư gần 8.500 tỷ đồng. Trong 
đó, có 06 dự án trọng điểm trong giai đoạn trung hạn 
2021 - 2025 với tổng mức đầu tư xây dựng các dự án là 
7.373 tỷ đồng, các dự án đều được sự quan tâm hỗ trợ 
nguồn vốn từ Trung ương với số vốn là 4.320 tỷ đồng; 
bao gồm: 01 dự án nhóm A là đường ven biển tỉnh Bình 

Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, tổng mức đầu tư: 2.674 
tỷ đồng, trong đó nguồn vốn TW là 1.800 tỷ đồng và 05 
dự án nhóm B kết nối Đông - Tây: 03 tuyến đường kết 
nối từ các huyện, thị xã: Hoài Nhơn, An Nhơn, Phù Mỹ 
đến đường ven biển (ĐT.639); Tuyến đường tránh phía 
nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn và tuyến đường 
ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới. 

Bình Định đã hoàn thành 3 tuyến đường kết nối Tây 
- Đông. Đó là các tuyến quốc lộ 19 mới, đoạn từ cảng 
Quy Nhơn đến giao quốc lộ 1 dài gần 18km. Đường kết 
nối phía Tây Nam cửa ngõ TP Quy Nhơn đến KCN 
Becamex VSIP Bình Định dài hơn 14,3km. Tuyến đường 
trục KKT Nhơn Hội nối từ Cảng hàng không Phù Cát 
về KKT Nhơn Hội dài 18,5km.

Ông Nguyễn Phi Long - Chủ tịch UBND tỉnh Bình 
Định chia sẻ như một niềm tự hào: “Trong vài năm tới, 

Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Đinh - Nguyễn Phi Long phát biểu tại 
lễ khởi công
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hệ thống kết cấu hạ tầng của Bình Định sẽ hoàn chỉnh 
đồng bộ khi có 3 trục đường hướng Bắc - Nam gồm 
đường cao tốc, Quốc lộ 1 và đường ven biển cùng hệ 
thống đường Đông - Tây đã và đang được đầu tư. Đây 
là một thế mạnh nữa của Bình Định thu hút nhà đầu tư 
bên cạnh lợi thế về biển”...

NÂNG CAO NGHIỆP VỤ, TĂNG CƯỜNG 
TRÁCH NHIỆM, NỖ LỰC VỀ ĐÍCH SỚM 2022

Hiện nay, UBND tỉnh Bình Định cũng đã có các 
Quyết định phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 
vốn ngân sách địa phương, vốn ngân sách Trung ương 
giai đoạn 2021 - 2025 cho các dự án để khởi công xây 
dựng trong năm 2022, Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình 
Định đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 
án trọng điểm, đặt biệt là dự án đường ven biển tỉnh 
Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.  

Để bảo đảm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ tăng 
tốc về đích sớm năm 2022, Ban QLDA Giao thông tỉnh 
Bình Định sẽ tiếp tục triển khai các mặt công tác nghiệp 
vụ đến toàn thể CBCNV các phòng, ban nghiệp vụ, 
tăng cường công tác cải cách hành chính, ứng dụng 
công nghệ trong thiết kế, giám sát công trình. Đặc biệt, 
quản lý tốt công tác đấu thầu theo quy định của pháp 
luật. Trong năm 2022, Ban QLDA phải thực hiện cơ 
bản 100% đấu thầu các gói thầu theo hình thức đấu 
thầu qua mạng. Thực hiện nghiêm túc, tuân thủ lộ trình 
quy định đấu thầu qua mạng, nhằm lựa chọn được nhà 

thầu phù hợp nhất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, 
công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Hồ sơ mời 
thầu và các tiêu chí được công khai trên mạng không 
hạn chế nhà thầu tham dự (nhà thầu trên phạm vi toàn 
quốc có thể tự tìm hiểu, nghiên cứu quy mô, nội dung 
chi tiết các gói thầu một cách công khai dễ dàng trên 
mạng đấu thầu), các nhà thầu tham dự có thể tự do 
bỏ giá dự thầu khi đấu thầu tùy theo năng lực và cân 
đối tất các nguồn lực tài chính, nhân sự, máy móc, vật 
tư để đưa ra giá chào thầu hợp lý nhất của nhà thầu. 
Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức chấm thầu đúng 
quy định để lựa chọn ra nhà thầu đáp ứng đủ điều kiện 
tham gia dự án. 

Thời gian qua, Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định 
đã thực hiện đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà 
thầu, theo quy định tại Khoản 6, Điều 20 của Nghị định 
số 63/2014/NĐ-CP. Thời hạn đăng tải kết quả lựa chọn 
nhà thầu trên hệ thống là 07 ngày làm việc, kể từ ngày 
Chủ đầu tư phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Ban 
đã nhìn nhận sâu sắc và kịp thời khắc phục việc đăng 
tải một vài trường hợp chậm trong thời gian qua, quyết 
không để ảnh hưởng đến việc công khai thông tin chung. 

Đã qua nửa chặng đường của năm 2022, từng ngày, 
từng giờ trên những công trình giao thông trọng điểm 
của Bình Định đang hừng hực một khí thế lao động khẩn 
trương, nghiêm túc, những cung đường tiếp tục nối dài, 
hiện thực hóa khát vọng phát triển của Bình Định

Lễ khởi công Dự án tuyến đường kết nối ven biển trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn
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Nhằm đem lại sự kết nối nhanh 
chóng và hiệu quả giữa các Công 
ty, tổ chức và cá nhân trong lĩnh 
vực chuyên ngành Dệt May, Vừa 
qua, Công ty TNHH Thương mại 
Quốc tế Dệt May Việt Nam đã ra 
mắt Sàn giao dịch Dệt May với tên 
miền: sangiaodichdetmay.vn.

Với thị trường chuyên biệt là 
ngành Dệt May, sangiaodichdetmay.
vn được thiết kế để kết nối tất cả các 

khách hàng có nhu cầu CẦN BÁN 
cái mình dư thừa hoặc CẦN MUA cái 
mình đang thiếu. Sangiaodichdetmay.
vn có cách thức tìm kiếm đơn giản 
nhưng đa dạng thông tin, được lập ra 
để làm hài lòng, đáp ứng sự tìm kiếm 
nhu cầu của khách hàng trong lĩnh 
vực Dệt May. Các thông tin chi tiết về 
thiết bị thuộc ngành sợi, dệt, nhuộm, 
hoàn tất và may mặc, thông tin về các 
loại hóa chất - thuốc nhuộm, hoặc 

nguyên phụ liệu, vật tư phụ tùng 
và cả dịch vụ gia công đều được 
sangiaodichdetmay.vn tra cứu cẩn 
thận và đưa thông tin chính xác, 
nhằm làm cầu nối cho khách hàng.

Sàn giao dịch được kỳ vọng sẽ 
kết nối được 100.000 lượt khách 
hàng cho các nhu cầu về thiết bị, 
sản phẩm, dịch vụ ngành Dệt May

MINH ANH

Theo các chuyên gia của 
OECD, CNHT là lĩnh vực được 
Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan 
tâm những năm qua với các ưu đãi 
tập trung cho sáu nhóm ngành: 
Dệt may; da giày; điện tử; ô tô; 
cơ khí, máy công cụ; công nghiệp 
công nghệ cao. Dù được đánh giá 
là chủ trương đúng đắn, nhưng 
nguồn ngân sách dành cho chương 
trình tương đối mỏng và hầu như 

chỉ giới hạn trong các ưu đãi thuế 
và trợ cấp vay vốn.

Các chuyên gia của OECD cho 
rằng, trong tương lai, để xây dựng mối 
liên kết với công ty đa quốc gia và trở 
thành mắt xích không thể thiếu trong 
chuỗi cung ứng toàn cầu, Việt Nam 
phải triển khai đồng bộ các giải pháp 
gỡ các nút thắt được nhắc đến nhiều 
thời gian qua. Theo đó, cần có các cơ 
chế khuyến khích nghiên cứu hỗ trợ 

từ các trường đại học và tạo điều kiện 
để các công ty đa quốc gia định vị 
các nhà cung cấp trong nước “đủ tiêu 
chuẩn” và “được xác minh”. “Điều 
kiện cơ bản cho sự thành công của các 
sáng kiến này là sự tham gia tích cực 
của các nhà đầu tư nước ngoài, cam 
kết của các nhà cung ứng trong nước 
và vai trò điều phối tích cực của Chính 
phủ”, OECD khuyến nghị

LÊ PHƯƠNG

RA MẮT SÀN GIAO DỊCH DỆT MAY

OECD: CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
LÀ CHỦ TRƯƠNG ĐÚNG ĐẮN CỦA VIỆT NAM

Theo Cục Thống kê tỉnh Vĩnh 
Phúc, sang quý II năm 2022, giá trị 
sản xuất công nghiệp tại địa phương 
ước tính tăng 16,84%. Trong đó, 
ngành sản xuất linh kiện điện tử tiếp 
tục dẫn đầu, tổng giá trị sản xuất 
công nghiệp với mức tăng trưởng 
giá trị sản xuất ước tính đạt 27,55%, 
đóng góp tới 13,05 điểm phần trăm 
vào mức tăng chung của toàn ngành 
công nghiệp.

Tiêu biểu, một số DN sản xuất 
linh kiện điện tử trong 6 tháng đầu 

năm 2022 đã liên tục mở rộng quy 
mô sản xuất, tăng cường tuyển 
dụng lao động và có doanh thu 
tăng mạnh so với cùng kỳ như 
Công ty TNHH Interflex Vina, 
KCN Bá Thiện tăng 127,57%; Công 
ty TNHH BH Flex Vina, KCN 
Khai Quang tăng 110,81%; Công 
ty TNHH Yong Poong Electronic 
Vina, KCN Bình Xuyên II tăng 
94,53%; Công ty TNHH Arcadyan 
Technology, KCN Thăng Long 3 
tăng 50,90%...

Cũng trong 6 tháng đầu năm, 
ngành sản xuất và lắp ráp ô tô, xe 
máy cũng có sự tăng trưởng đáng 
kể, trong đó, tốc độ tăng trưởng 
giá trị sản xuất của ngành sản 
xuất ô tô ước tính đạt 7,63%, của 
ngành sản xuất xe máy đạt 9,21%, 
đóng góp lần lượt 0,80 điểm phần 
trăm và 1,96 điểm phần trăm vào 
mức tăng chung của toàn ngành 
công nghiệp

QUANG VINH

VĨNH PHÚC: NGÀNH SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ TĂNG TRƯỞNG
GIÁ TRỊ SẢN XUẤT ƯỚC ĐẠT 27,55%
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Ngày 5/7, UBND tỉnh Bắc 
Ninh phối hợp Bộ Công Thương, 
Công ty TNHH Samsung Electron-
ics Việt Nam tổng kết chương 
trình hỗ trợ tư vấn phát triển nhà 
máy thông minh năm 2022 đối 
với Công ty CP Manutronics Việt 
Nam (KCN Tiên Sơn) và Công ty 
TNHH Công nghiệp Chiến Thắng 
(KCN Quế Võ 2). 

Từ tháng 4/2022 đến nay, 
các chuyên gia Hàn Quốc của 
Samsung đã khảo sát, đánh giá; 
trực tiếp tư vấn việc phát triển 
nhà máy thông minh tại Công 
ty CP Manutronics Việt Nam. 
Nhờ vậy, nâng mức độ nhà máy 
thông minh của Công ty lên mức 
2.7 với 4 chỉ tiêu: kế hoạch sản 
xuất, quản lý quá trình, quản lý 
chất lượng và vận chuyển lên 
mức 3.0 tương đương với các 
nhà máy của Hàn Quốc. Thời 

gian tới, các chuyên gia Hàn 
Quốc của Samsung Electronics 
Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Công 
ty CP Manutronics Việt Nam  
trong việc tích hợp hệ thống và 
vận hành ổn định quy trình, hệ 
thống mới…

Còn tại Công ty TNHH Công 
nghiệp Chiến Thắng, các chuyên 
gia của Samsung Electronics triển 
khai hỗ trợ phát triển nhà máy 
thông minh từ cấp độ 1.1 lên 2.8. 
Trong đó, tập trung hỗ trợ xây 
dựng hệ thống theo dõi từ nguyên 
liệu đến khâu gia công đóng gói 
thông qua việc quản lý kế hoạch 
sản xuất từng dây chuyền; quản lý 
sản lượng dây chuyền đùn, ép và 
dây chuyền sơn; quản lý tồn kho 
nguyên liệu và thành phẩm, quản 
lý chất lượng công đoạn và quản lý 
bất thường thiết bị; cải tiến an toàn 
hiện trường…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh 
Nguyễn Hương Giang đánh giá 
cao sự hỗ trợ của các chuyên gia 
Samsung, Bộ Công Thương đối với 
các doanh nghiệp được triển khai 
Chương trình tư vấn cải tiến, hỗ trợ 
nhà máy thông minh năm 2022 mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần 
giúp các doanh nghiệp nâng cao 
năng lực sản xuất, tăng cường kết 
nối, liên kết, từng bước tham gia sâu 
hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, đóng 
góp quan trọng vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh. Chủ tịch 
UBND tỉnh cũng mong muốn, trong 
thời gian tới Bộ Công Thương, Sam-
sung Việt Nam tiếp tục quan tâm, 
hợp tác tư vấn hỗ trợ các doanh 
nghiệp nội địa trên địa bàn tỉnh cải 
tiến, phát triển nhà máy thông minh, 
góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng của doanh nghiệp

NHUẬN CHÍ

Đồng Nai hiện là một trong 
những trung tâm sản xuất và xuất 
khẩu nguyên liệu đầu vào cho sản 
xuất công nghiệp lớn nhất Việt 
Nam. Trong cơ cấu xuất khẩu của 
tỉnh Đồng Nai, 2/3 kim ngạch xuất 
khẩu thuộc về nhóm hàng công 
nghiệp hỗ trợ.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, 
kim ngạch xuất khẩu của tỉnh đạt 
trên 13,2 tỷ USD. Trong đó, có 
hơn 8,8 tỷ USD là những mặt 
hàng đầu vào cho sản xuất như: 
Điện tử và linh kiện, thiết bị máy 
móc và phụ tùng, xơ sợi dệt, 

phương tiện vận tải và phụ tùng, 
chất dẻo, sắt thép…

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu sắt 
thép đạt gần 530 triệu USD, tăng gần 
41% so với cùng kỳ năm trước; chất 
dẻo gần 297 triệu USD, tăng hơn 34%; 
máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 
trên 1,3 tỷ USD, tăng gần 17%...

Các doanh nghiệp (DN) Đồng 
Nai được các nhãn hàng trên thế 
giới đánh giá cao về tính năng động, 
có khả năng hoàn thành được nhiều 
đơn hàng khó, số lượng lớn trong 
thời gian ngắn. Từ đầu năm đến 

nay, đơn đặt hàng đến với DN trên 
địa bàn tăng cao, nhiều DN đã nhận 
được đơn hàng đến cuối năm 2022 
và đầu năm 2023.

Để chủ động nguồn nguyên 
liệu, rút ngắn thời gian, chi phí vận 
chuyển và ổn định sản xuất, thời 
gian gần đây, nhiều DN đã chú 
trọng tìm nguồn nguyên liệu trong 
nước. Đây là cơ hội lớn cho các DN 
sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp 
hỗ trợ vì thị trường nội địa và xuất 
khẩu đều rộng mở

PV

BẮC NINH TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ TƯ VẤN PHÁT TRIỂN 
NHÀ MÁY THÔNG MINH

ĐỒNG NAI: 2/3 KIM NGẠCH XUẤT KHẨU THUỘC NHÓM HÀNG
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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Nhu cầu về sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) phục vụ ngành cơ khí chế tạo trên địa bàn 
tỉnh Nghệ An là rất lớn, đa dạng cả về kích thước, mẫu mã, chất lượng và được dự báo là sẽ 
tăng trưởng nhanh trong những năm tới. Tuy nhiên, CNHT cho những ngành này hiện nay 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu rất lớn đó.

ANH MINH

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ 
NGÀNH CƠ KHÍ

NGHỆ AN:

Số liệu từ Sở Công Thương Nghệ An cho 
biết, hiện toàn tỉnh đã hình thành nhóm 
ngành CNHT với khoảng 90 doanh nghiệp 
(DN) lớn nhỏ, chiếm khoảng 8% tổng số DN 

ngành công nghiệp (CN). Trên thực tế, CNHT trên địa 
bàn tỉnh yếu và thấp hơn mức trung bình cả nước, 
chiếm tỷ trọng nhỏ trong giá trị sản xuất CN toàn tỉnh. 
Số lượng DN CNHT trên từng ngành, lĩnh vực còn ít; 
yếu về năng lực vốn, công nghệ, năng lực sản xuất; 
phạm vi thị trường rất hạn chế, chỉ có khả năng tham 
gia vào một số lĩnh vực không đòi hỏi cao về kỹ thuật 
công nghệ và kỹ năng sản xuất. Phần lớn các DN này 
chưa tham gia được vào chuỗi cung ứng của các DN 
FDI đang hoạt động tại Việt Nam, cũng như chưa thu 
hút được nhiều các tập đoàn đa quốc gia đầu tư có 
tiềm lực mạnh về vốn, công nghệ vào ngành CN mũi 
nhọn để làm đầu tàu thúc đẩy hình thành hệ thống DN 
CNHT phục vụ cho các DN này.

Đơn cử như CN dệt may là ngành chủ lực tạo ra 
nhiều việc làm, mang lại kim ngạch xuất khẩu cao cho 
Nghệ An. Nhưng CNHT cho lĩnh vực này nhìn chung 
đang yếu và thiếu. Các DN chủ yếu là gia công, nguồn 
nguyên phụ liệu phải phụ thuộc vào nhập khẩu. CN 
sợi, nhuộm nhìn chung rất yếu. Các thiết bị cơ khí gồm 
các chi tiết thiết bị, phụ tùng cơ khí thay thế trong quá 
trình vận hành bảo dưỡng, sản phẩm cơ khí sử dụng hỗ 
trợ cho CN dệt may; các chi tiết dẫn sợi, suốt sắt kéo 
dài, các loại gá lắp, suốt chỉ, kéo cắt vải, kéo cắt chỉ... 
có nhu cầu thay thế rất lớn, nhưng chủ yếu vẫn nhập 
khẩu là chính.

Hay như đối với ngành cơ khí, đa số là các cơ sở và 
DN đều có quy mô nhỏ, mặt bằng nhà xưởng chật hẹp, 
chủ yếu sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí giản 
đơn phục vụ nhu cầu của địa phương với công nghệ lạc 

hậu. Do việc đầu tư máy móc, thiết bị, công nghệ cần 
nguồn vốn lớn, nên các cơ sở, DN cơ khí thường chọn 
phương án bổ sung một số thiết bị cho các khâu quyết 
định chất lượng sản phẩm hoặc trùng tu, cải tiến máy 
móc cũ để tiếp tục sử dụng. Đây là nguyên nhân chính 
khiến cho ngành cơ khí vẫn chưa có đủ hàm lượng công 
nghệ cao để đủ sức cạnh tranh trên thị trường.

CNHT nhóm cơ khí phục vụ ngành nông nghiệp, 
sản xuất vật liệu xây dựng, khai thác chế biến khoáng 
sản đã có những bước phát triển nhất định nhưng chủ 
yếu mới phục vụ thị trường các DN trong tỉnh. Các sản 
phẩm sản xuất còn thủ công nhiều, hàm lượng công 
nghệ chưa cao, mới chỉ dừng lại một số chi tiết như 
đúc gang (dạng phôi), nhựa, cao su; động cơ và thân vỏ 
khung các loại máy nổ, máy xay xát, máy bơm nước, 
máy cày, máy gặt đập liên hoàn; sản xuất chế tạo các 
loại khuôn mẫu, bồn áp lực, phụ tùng, bi nghiền, băng 
chuyền, các thiết bị phụ tùng cho ngành hoá chất, thiết 
bị đong đếm và bơm xăng dầu; sản xuất kết cấu thép 
gia công và chế tạo, phục vụ ngành công nghiệp chế 

CNHT phục vụ ngành cơ khí ở Nghệ An có nhiều tiềm năng
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Các DN CNHT ngành cơ khí cần được quan tâm đầu tư nhiều hơn

biến gỗ, mía đường, sản xuất xi măng, gạch ngói, khai 
thác chế biến khoáng sản… 

Trước thực trạng ấy, mục tiêu phát triển CN Nghệ 
An trong những năm tới là vừa ưu tiên các ngành có lợi 
thế cạnh tranh, vừa tập trung chuyển dịch cơ cấu sang 
các lĩnh vực có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, 
tăng tỷ trọng hàng CN xuất khẩu, đẩy mạnh các ngành 
sản xuất thành phẩm cuối cùng… Tỉnh phấn đấu, giá trị 
sản xuất CNHT tăng bình quân 9- 10%/năm, đến năm 
2025 chiếm từ 10 - 12% giá trị sản xuất toàn ngành CN; 
đồng thời, tăng dần tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu các 
sản phẩm CNHT trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng 
hóa của tỉnh. Giai đoạn 2018 - 2025, Nghệ An phấn đấu 
số lượng DN tăng bình quân 3%/năm, đến năm 2025 
DN CNHT chiếm từ 10 - 12% số lượng DN toàn ngành 
CN. Có từ 20 - 30 DN CNHT đóng trên địa bàn tỉnh có 
thể tham gia cung ứng cho các DN FDI và tham gia vào 
chuỗi giá trị của các tập đoàn.

Để thúc đẩy ngành CNHT địa phương, đặc biệt là 
CNHT cơ khí, từ năm 2019, UBND tỉnh Nghệ An đã 
xây dựng và phê duyệt Chương trình phát triển CNHT 
Nghệ An giai đoạn 2019 - 2025, trong đó xác định ưu 
tiên, hỗ trợ phát triển các nhóm ngành trọng tâm, 
trọng điểm đang là thế mạnh của tỉnh là sản xuất linh 

kiện, phụ tùng, nguyên vật liệu. Trong giai đoạn này, 
tỉnh Nghệ An sẽ dành 32,8 tỷ đồng để kết nối, phát 
triển DN trong lĩnh vực CNHT với mục tiêu đến năm 
2025 hoàn chỉnh hệ thống sản xuất CNHT, nhằm phát 
triển hiệu quả, vững chắc các ngành CN là thế mạnh 
của địa phương. 

Tỉnh cũng đề ra nhiều giải pháp hỗ trợ các DN 
CNHT về xúc tiến thương mại; đào tạo nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực; nghiên cứu, ứng dụng chuyển 
giao và đổi mới công nghệ trong sản xuất linh kiện, phụ 
tùng, nguyên vật liệu; tiếp cận vốn vay lãi suất thấp… 
Cùng với đó, Nghệ An cũng ưu tiên thu hút dự án 
CNHT công nghệ cao và các dự án lớn tạo động lực, 
thu hút vệ tinh phát triển CNHT, nhất là khu vực FDI 
để tăng nhanh số lượng DN CNHT.

Để ngành CNHT cơ khí phát triển mạnh trong 
tương lai, Nghệ An cần có những chính sách, cơ chế 
hỗ trợ mạnh mẽ hơn, phù hợp hơn nữa để giúp các 
DN nâng cao được năng lực sản xuất, sản phẩm có 
hàm lượng công nghệ cao, đáp ứng tiêu chuẩn tham 
gia vào chuỗi sản xuất CN toàn cầu. Đặc biệt, tỉnh 
cần tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực có tiềm năng 
nhất, đem lại hiệu quả đầu tư cao nhất, với những định 
hướng, mục tiêu đã đặt ra
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Thành lập từ năm 1966, trải qua chặng đường 
gần 60 năm xây dựng và phát triển, Công ty 
TNHH Cơ điện và Vật liệu nổ 31 (EME 31) 
đã không ngừng nỗ lực đổi mới về tư duy, 

tầm nhìn chiến lược, tập trung đầu tư nhân lực, công 
nghệ, thiết bị dây chuyền hiện đại, sản xuất các sản phẩm 
cơ khí phụ trợ, sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp cung 
cấp cho thị trường rộng khắp, góp phần tích cực cho sự 
phát triển cho nền công nghiệp Thái Nguyên nói chung 
và công nghiệp hỗ trợ (CNHT) lĩnh vực cơ khí nói riêng.

Có thể nói, sản xuất, gia công, chế tạo sản phẩm cơ 
khí chính xác, nhất là các sản phẩm cơ khí phụ trợ cho 
ngành công nghiệp ô tô, xe máy là thế mạnh của Công 
ty. Với thế mạnh ấy, hiện nay, EME 31 đã có nhiều nhãn 
hàng được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài như 

châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc. Bên cạnh đó, tại thị trường 
trong nước, nhiều sản phẩm công nghiệp phụ trợ và 
các sản phẩm công nghiệp gia dụng của Công ty đã trở 
thành những đơn hàng uy tín, chất lượng cung cấp cho 
các đối tác chiến lược là những Công ty, Tập đoàn lớn 
như EMC, DISOCO, ILSUNG, DAEJIN... Có được uy 
tín ấy cũng là nhờ một phần vào công nghệ, dây chuyền 
sản xuất thiết bị cơ khí của EME31 được đầu tư đồng bộ 
hiện đại, với các công nghệ tiên tiến như: Công nghệ gia 
công cắt gọt CNC, cùng hàng trăm thiết bị, máy móc 
cắt, gọt, tiện, cưa, mài, đúc… được sản xuất từ Mỹ, Đức, 
Nhật, Thụy Sỹ, Đài Loan; Công nghệ gia công áp lực với 
các máy ép thủy lực từ 100 tấn đến 350 tấn, máy dập 
nguội từ 15 tấn đến 150 tấn, máy trấn tôn thủy lực; Công 
nghệ dập nóng với máy 300 tấn và 1.600 tấn; Công nghệ 

Hiện nay, theo số liệu thống kê của Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên, các 
doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên địa bàn đã đóng góp vào giá trị sản xuất của 
tỉnh doanh thu hàng năm đạt trên 30 tỷ USD, xuất khẩu đạt trên 28 tỷ USD, tạo việc làm 
ổn định cho hơn 100.000 lao động. Đây là nguồn lực quan trọng, tạo động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của Thái Nguyên hôm nay. Thành quả đáng tự hào đó, có sự đóng góp tích 
cực của EME 31 - một trong những Thương hiệu công nghiệp cơ khí chính xác hàng đầu nằm 
trên địa bàn tỉnh.

QUANG VINH

PHỤ TRỢ CƠ KHÍ CHÍNH XÁC
HÀNG ĐẦU TỈNH THÁI NGUYÊN

EME 31 - THƯƠNG HIỆU CÔNG NGHIỆP

EME 31 tập trung sản xuất, gia công các sản phẩm cơ khí chính xác, cơ khí phụ trợ
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đúc áp lực với dây chuyền tự động đúc nhôm áp lực cao 
150 tấn đến 650 tấn… đảm bảo sự thống nhất về cấu trúc, 
chính xác về hình dáng kích thước và độ nhẵn mịn của 
sản phẩm. Công nghệ nhiệt luyện; Công nghệ gia công 
xung điện, tia lửa điện; công nghệ xử lý bề mặt; công 
nghệ sơn nước, sơn tĩnh điện, mạ crom cứng, mạ crom 
niken 6+… Sở hữu công nghệ đa dạng, thiết bị hiện đại và 
phong phú về chủng loại, chu trình khép kín, nên EME 
31 đủ năng lực tiến hành sản xuất, gia công các loại sản 
phẩm cơ khí đa dạng, đáp ứng các tiêu chuẩn, yêu cầu 
khắt khe của thị trường trong nước cũng như quốc tế…

Đánh giá về EME 31, hầu hết các bạn hàng, đối tác 
của Công ty đều khẳng định, với hệ thống thiết bị hiện 
đại và kiểm soát chất lượng tốt, Công ty TNHH MTV 
Cơ điện và Vật liệu nổ 31 đã trở thành nhà cung cấp uy 
tín trong ngành Cơ khí xuất khẩu và Công nghiệp phụ trợ 
Việt Nam. Công ty đã cho thấy được sức mạnh chuyên 
nghiệp, quy mô, tầm vóc của một nhà sản xuất lớn qua 
hoạt động sản xuất các sản phẩm cơ khí chính xác trên 
hệ thống công nghệ hiện đại,... cho ngành công nghiệp 
phụ trợ và sản xuất các sản phẩm nhựa kỹ thuật, nhựa 
dân dụng, vật liệu nổ thân thiện môi trường... Trong đó, 
nhiều sản phẩm cơ khí đã được xuất khẩu vào thị trường 
quốc tế, khẳng định thương hiệu uy tín EME 31.

Chính nhờ thế mạnh và uy tín đó, vừa qua, EME 31 đã 
tạo được niềm tin với đối tác Ace Precision International 
(Hàn Quốc). Theo đó, ngày 10/12/2021, tại Phổ Yên, Thái 
Nguyên, Công ty TNHH MTV Cơ điện và Vật liệu nổ 31 
và Đại diện tại Việt Nam của Ace Precision International 
đã cùng nhau ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực 
cơ khí chính xác, đúc nhôm áp lực cao cho các lĩnh vực 
công nghiệp ô tô, xe máy, gia dụng, điện - điện tử, dầu 
khí… Đây là bước khởi đầu đầy kỳ vọng để cả hai bên tiếp 
tục hướng đến những thành công ngày một lớn hơn nữa.

Chính nhờ những bước đi ổn định, vững chắc, thời 
gian qua, EME 31 đã cùng với các doanh nghiệp công 
nghiệp Thái Nguyên nộp các khoản thuế và phí hàng 
năm đạt trên 60% tổng thu cân đối ngân sách tỉnh. Đặc 
biệt, nhờ sự nỗ lực vượt khó của các DN công nghiệp, 
6 tháng đầu năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp và 
giá trị xuất khẩu tỉnh Thái Nguyên đứng thứ 4 cả nước. 
Ước tính giá trị sản xuất công nghiệp đạt 389,1 nghìn tỷ 
đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021 và bằng 42,3% 
kế hoạch cả năm. Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu trên 
địa bàn ước đạt 16,84 tỷ USD, tăng 29,9% so với cùng 
kỳ năm trước và bằng 52,6% kế hoạch cả năm. Đây 
là thành quả đã được tỉnh Thái Nguyên ghi nhận qua 
sơ kết 6 tháng vừa qua và cho thấy những chủ trương 
đúng đắn, chính sách cởi mở, thông thoáng về thu hút 
đầu tư, phát triển công nghiệp, CNHT, nhất là lĩnh vực 
phụ trợ cơ khí của địa phương và Nhà nước đang quan 
tâm thúc đẩy...

Hiện nay, theo các chuyên gia cho biết, CNHT ngành 
Cơ khí còn nhiều dư địa để phát triển. Cụ thể, các sản 
phẩm CNHT ngành Cơ khí cung cấp là các loại chi tiết, 
linh kiện, cụm linh kiện kim loại, khuôn mẫu, cho các 
ngành hạ nguồn đang được Nhà nước và các địa phương 
khuyến khích sản xuất, đầu tư phát triển. Chính vì thế, tại 
Thái Nguyên nói riêng và Việt Nam nói chung, lĩnh vực 
phụ trợ cơ khí là lĩnh vực khá phát triển, cung ứng sản 
phẩm tương đối hiệu quả so với các lĩnh vực CNHT khác. 

Với tiềm năng ấy, tin tưởng rằng, EME 31 sẽ ngày 
phát huy thế mạnh của mình, khẳng định thương hiệu 
ngày một lớn mạnh trong ngành Công nghiệp cơ khí 
chính xác, phụ trợ cơ khí, phấn đấu là một doanh nghiệp 
hàng đầu trong ngành Công nghiệp cơ khí Việt Nam, 
đạt trình độ tiên tiến, tham gia vào chuỗi cung ứng sản 
phẩm cơ khí trọng điểm trong và ngoài nước...

EME 31 luôn chú trọng sản xuất, gia công sản phẩm cơ khí chính xác
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Công ty Cổ phần Accuracy (TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc) được thành lập từ tháng 01/2011, 
là doanh nghiệp (DN) hoạt động trong lĩnh vực gia công cơ khí chính xác với nhiều sản 
phẩm phụ trợ cơ khí chủ đạo như: Khuôn mẫu, sản phẩm dập, sản phẩm hàn, sản phẩm 
tiện,… Hiện Công ty đang là đơn vị cung ứng rất nhiều các sản phẩm phụ trợ cơ khí cho nhiều 
đối tác lớn nhỏ trên cả nước, đóng góp tích cực cho công cuộc phát triển công nghiệp hỗ trợ 
(CNHT) tỉnh Vĩnh Phúc.

THU HẰNG

THƯƠNG HIỆU TIÊN PHONG VỀ 
CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ CƠ KHÍ TỈNH VĨNH PHÚC

ACCURACY

Có thể nói, Vĩnh Phúc hiện là một trong 
những địa phương có thế mạnh về phát 
triển công nghiệp nói chung và CNHT nói 
riêng trên cả nước nhờ thu hút được rất 

nhiều sự hợp tác, đầu tư từ nhiều doanh nghiệp lớn trong 
và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực CNHT của 
tỉnh trong thời gian qua, nhất là mảng công nghiệp phụ 
trợ cơ khí. Đóng góp vào sự phát triển ấy, không thể 
không nói đến Công ty Accuracy - một trong số ít những 
đơn vị tiên phong ở lĩnh vực phụ trợ cơ khí với 100% 
vốn trong nước, cam kết cung cấp các sản phẩm có chất 
lượng tốt nhất, tiêu chuẩn quốc tế, giá cả hợp lý, phục 
vụ cho cả các DN trong và ngoài nước.

Theo những số liệu của tỉnh Vĩnh Phúc trong năm 
2021 vừa qua, tính chung cả năm, tổng sản phẩm trên 
địa bàn (GRDP) của Vĩnh Phúc tăng 8,02% so với năm 
2020, đứng thứ 9 cả nước, trong đó riêng công nghiệp 
tăng 13,84%. Trong đó, lĩnh vực CNHT đóng vai trò 
không hề nhỏ cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành 
công nghiệp Vĩnh Phúc, từ giá trị sản xuất công nghiệp 
đến việc giải quyết vấn đề công ăn việc làm cho một 
lượng lớn lao động địa phương… Thành quả đó, dĩ nhiên 
có sự đóng góp tích cực của  Công ty CP Accuracy.

Kể từ khi ra đời đến nay, với phương châm không 
ngừng cải tiến mọi lĩnh vực, nhằm tạo niềm tin và vượt 
trên sự thỏa mãn của khách hàng, Accuracy đã luôn nỗ 
lực để đáp ứng được những yêu cầu khắt khe nhất về kỹ 
thuật, chất lượng sản phẩm cũng như các đơn hàng có số 
lượng lớn. Với dây chuyền máy móc, thiết bị công nghệ 
tiên tiến của Nhật Bản, Đài Loan, cùng đội ngũ CBCNV 
có tay nghề cao, đam mê với công việc, Công ty đã từng 
bước tạo dựng thương hiệu và chỗ đứng vững chắc của 

mình trong lòng khách hàng. Từ đó, khẳng định uy tín, 
vai trò tiên phong trong ngành công nghiệp sản xuất sản 
phẩm phụ trợ cơ khí trong nước, nhất là các sản phẩm 
phụ tùng ô tô, xe máy, khuôn mẫu cơ khí các loại,… Đặc 
biệt, để đáp ứng cho việc thiết kế, chế tạo và sửa chữa 
khuôn gá, Accuracy còn mạnh dạn đầu tư trang thiết bị 
tiên tiến nhất như máy cắt dây, trung tâm gia công phay 
CNC, các loại máy gia công khác. Điều này đã giúp Công 
ty chủ động trong quá trình sản xuất cũng như khắc 
phục sự cố một cách nhanh chóng nhất, đáp ứng tiến độ 
yêu cầu khách hàng đặt ra…

Chính nhờ sự chủ động đầu tư công nghệ, không 
ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng liên kết 
hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nên đến nay, 

Accuracy - doanh nghiệp tiên phong về CNHT cơ khí Vĩnh Phúc
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Công ty Cổ phần Accuracy đã trở thành đối tác tin cậy 
của nhiều DN hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất ô tô, xe 
máy, sản phẩm gia dụng và các ngành công nghiệp phụ 
trợ, với những tên tuổi lớn như: SAMSUNG, VPIC1, 
TSVN, TSIS, YAHATA, GALAXY,.... Đặc biệt, hiện 
Công ty Cổ phần Accuracy đang được UBND tỉnh, Bộ 
Công Thương và Công ty TNHH SamSung Electronics 
Việt Nam lựa chọn triển khai xây dựng nhà máy sản xuất 
sản phẩm công nghiệp thông minh… Điều này không chỉ 
có ý nghĩa và giá trị phát triển thương hiệu Accuracy nói 
riêng mà còn góp phần không nhỏ cho việc phát triển 
ngành CNHT tỉnh Vĩnh Phúc, khi có được những DN 
như Accuracy tham gia được vào chuỗi cung ứng sản 
phẩm CNHT cho các tập đoàn công nghiệp lớn trong và 
ngoài nước, cũng như góp phần từng bước đáp ứng mục 
tiêu chiến lược theo Nghị quyết số 115/NQ-CP về thúc 
đẩy phát triển CNHT đã đề ra…

Mới đây, anh Trần Đức Hiếu - Phó Giám đốc Công 
ty CP Accuracy cho biết: “Sau khi được lựa chọn tham 
gia dự án phát triển nhà máy thông minh, Công ty đã 
được các chuyên gia của Tập đoàn Samsung hỗ trợ xây 
dựng “Hệ thống quản lý công đoạn”, cho phép quản 
lý sản lượng/chất lượng và thiết bị theo thời gian thực 
hiện, tiến tới số hóa nhà xưởng. Dù mới bắt đầu dự án 
nhưng DN đã học hỏi được rất nhiều từ các chuyên gia, 
qua đó sẽ giúp DN nâng cao chất lượng, giảm chi phí, 
đảm bảo tiến độ giao hàng…”. 

Bên cạnh đó, Công ty CP Accuracy luôn tâm niệm 
rằng, tạo dựng những giá trị vững chắc chính là chìa khóa 
cho kinh doanh thành công, thực hiện triết lý kinh doanh 
là làm hài hòa lợi ích của xã hội, lợi ích của đối tác và lợi 
ích của Công ty. Mọi nỗ lực của Công ty đều vì một mục 
tiêu chung, đó là: Không ngừng gia tăng giá trị cho khách 
hàng, cho cộng đồng, cho CBCNV và cho Công ty; Cống 
hiến tài năng, nhiệt huyết cho sự phát triển bền vững, lâu 

dài, đồng thời cung cấp những sản phẩm đảm bảo về chất 
lượng và thân thiện với môi trường, con người.

Hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc đang thực hiện Chương 
trình phát triển CNHT trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025, với mục tiêu phát triển các lĩnh vực CNHT thế 
mạnh dựa trên nhu cầu phát triển, phù hợp với yêu cầu, 
định hướng phát triển đến năm 2025 là: trở thành một 
tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung 
tâm công nghiệp của cả nước. Đây sẽ là cơ hội tốt để 
Accuracy tiếp tục khẳng định và phát huy thế mạnh về 
lĩnh vực phụ trợ cơ khí trong thời gian tới.

Đánh giá về các DN CNHT trên địa bàn, bà Phan 
Thị Quý Hà, Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản 
lý các KCN tỉnh khẳng định: “Hoạt động SXKD của các 
DN CNHT thời gian qua khá tích cực. Hầu hết các DN 
đã cho xuất xưởng những sản phẩm có hàm lượng công 
nghệ cao với số lượng lớn, chất lượng tốt và có sức cạnh 
tranh trên thị trường. Sản phẩm CNHT sản xuất tại Vĩnh 
Phúc hằng năm đều nằm trong chuỗi cung ứng toàn cầu, 
góp phần nâng cao vị thế ngành công nghiệp của tỉnh…”.

 Đứng trước nhu cầu nội địa hóa phụ tùng của các 
doanh nghiệp, đồng thời hưởng ứng chủ trương khuyến 
khích phát triển ngành CNHT của Chính phủ, Accu-
racy định hướng trở thành nhà cung cấp hàng đầu Việt 
Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ cơ khí và trực 
tiếp tham gia vào chuỗi liên kết cung ứng cấp 1, cấp 
2 cho các hãng sản xuất sản phẩm ô tô, xe máy. Cùng 
với đó, Accuracy sẽ tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, 
đầu tư trang thiết bị dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm 
nâng cao năng lực và tạo ra các sản phẩm đạt chất 
lượng cao; xây dựng nhà máy sản xuất tại khu công 
nghiệp Tam Dương II (Tam Dương), dự kiến đi vào 
hoạt động cuối năm 2023; hợp tác, liên danh, liên kết 
với các khách hàng trong và ngoài nước để đẩy mạnh 
xuất khẩu…

Một số sản phẩm khuôn mẫu phụ trợ cơ khí của Accuracy
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Dịch bệnh Covid-19 tạo ra nhiều khó khăn 
đối với chuỗi cung ứng toàn cầu song 
cũng mở ra nhiều cơ hội cho các DN CK 
của Việt Nam trong việc nâng cao thị 

phần nội địa. Hiện nay, các DN cơ khí trong nước đã 
sản xuất, lắp ráp được hầu hết các chủng loại xe ô tô 
con, xe tải, xe khách. Sản xuất xe máy đã có tỷ lệ nội 
địa hóa 85- 95%, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất 
khẩu. Một số điển hình trong lĩnh vực ô tô có thể kể 
đến những cái tên như: Vinfast, Thành Công, Thaco… 

Không thể phủ nhận rằng, thời gian qua, một số sản 
phẩm CK Việt Nam đã đạt chất lượng tốt, tương đương 
với chất lượng sản phẩm của một số quốc gia trong khu 
vực. Hiện DN sản xuất linh kiện ngành CK trong nước 
có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực như: khuôn mẫu 
các loại, linh kiện cơ khí, dây cáp điện, linh kiện nhựa, 
cao su kỹ thuật... Do nhu cầu của thị trường CNHT rất 
lớn nên nhiều DN đã mạnh dạn đầu tư để nâng cao 
năng lực sản xuất, chú trọng phát triển các dòng sản 
phẩm chất lượng, phục vụ DN đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, hướng vào xuất khẩu sản phẩm CK. 

Linh kiện kim loại sản xuất trong nước đã đáp ứng 
được 85 - 90% nhu cầu cho sản xuất xe máy, khoảng 
15-40% nhu cầu linh kiện cho sản xuất ô tô (tùy chủng 
loại xe), khoảng 20% cho sản xuất thiết bị đồng bộ và 
40-60% cho sản xuất các loại máy nông nghiệp, máy 
động lực và 40% cho máy xây dựng. Cung ứng linh kiện 
kim loại cho các ngành công nghiệp công nghệ cao hiện 
đáp ứng khoảng 10% nhu cầu.

Dù đạt được những thành công song CNHT ngành 
CK của Việt Nam nhìn chung vẫn chưa phát huy đúng 
với tiềm năng. Hiện có trên 500 DN sản xuất các loại 
linh kiện kim loại cung ứng cho các ngành hạ nguồn, 

chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong số hơn 7.000 DN CK của cả 
nước. Chất lượng sản phẩm CNHT ngành CK của một 
số DN trong nước hiện vẫn còn thấp, giá thành sản xuất 
lại cao nên thiếu sức cạnh tranh. Ngoài ra, Việt Nam 
cũng thiếu nhiều DN CK lớn, mang tầm quốc tế, đóng 
vai trò dẫn dắt.  

Theo tính toán của Tổ chức Xúc tiến thương mại 
Nhật Bản, khả năng cung ứng vật liệu linh kiện của 
Việt Nam so với các nước trong khu vực chỉ chiếm 
39,6%. Trong khi đó, khả năng cung ứng của Trung 
Quốc chiếm 59,5%; Malaysia chiếm 49,3%; Indonesia 
chiếm 44,8% và Thái Lan chiếm 41,7%.

Các chuyên gia cho hay: Ngành CNHT của Việt 
Nam đã tụt hậu 2 - 3 thế hệ so với khu vực. CNHT nói 
chung là CNHT ngành CK Việt Nam nói riêng hiện 
vẫn còn rất nhiều điểm yếu cố hữu như: Thiết bị phần 
lớn là vạn năng, qua nhiều năm sử dụng đã lạc hậu về 

Nhiều doanh nghiệp (DN) cơ khí (CK) Việt Nam được đánh giá là có năng lực tốt ở một số 
lĩnh vực như khuôn mẫu các loại, linh kiện CK, dây cáp điện, linh kiện nhựa... Nhưng chất 
lượng các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của các DN trong nước đa phần vẫn còn 
thấp, giá thành cao, thiếu sức cạnh tranh trên thị trường. Bài toán thúc đẩy CNHT ngành 
CK phát triển đang trở thành bức thiết hơn bao giờ hết.

MINH VŨ

NHIỀU GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CNHT 
NGÀNH CƠ KHÍ PHÁT TRIỂN

CNHT ngành CK còn nhiều dư địa phát triển
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tính năng kỹ thuật, độ chính xác kém, thiếu phụ tùng 
thay thế, thiếu bảo dưỡng định kỳ, thiếu vốn để đầu tư 
thay thế, đổi mới, nâng cấp. Hay như khâu tạo phôi - 
một khâu rất quan trọng trong công nghiệp CK, các cơ 
sở sản xuất vẫn sử dụng chủ yếu công nghệ đúc bằng 
khuôn cát, chất lượng vật đúc thấp, tỉ lệ chế phẩm cao. 

Cơ khí Việt Nam chưa có kinh nghiệm đúc chính 
xác cao, chưa đúc được những mác thép có chất lượng 
và độ bền cao. Khâu nhiệt luyện và xử lý chất lượng bề 
mặt các sản phẩm CK còn yếu đã ảnh hưởng xấu đến 
chất lượng của các chi tiết thành phẩm. Hiện ngành 
CK còn thiếu những cơ sở nhiệt luyện tiên tiến. Khâu 
gia công kim loại bằng cắt gọt vẫn sử dụng đa số các 
loại máy móc công cụ lạc hậu, thiếu chính xác, phương 
pháp công nghệ cũ, trình độ tự động hóa thấp… 

Bộ Công Thương đặt kế hoạch, sau năm 2025, 
ngành CK sẽ hình thành một số tổ hợp nhà thầu tư vấn 
và chế tạo có khả năng làm chủ công tác thiết kế, chế 
tạo nhóm thiết bị phụ, gói thầu EPC của các công trình 
công nghiệp. Cụ thể, Bộ hỗ trợ một số DN trong nước 
có tiềm năng trở thành các tập đoàn mạnh trong khu 
vực thuộc lĩnh vực chế tạo như: ô tô, máy nông nghiệp 
và thiết bị điện; hình thành hệ thống DN CNHT ngành 
CK đạt tiêu chuẩn nhà cung cấp trực tiếp cho các DN 
sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, chủ động tham gia vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, với đối tượng DN vừa và nhỏ 
chiếm vai trò chủ đạo. 

Mục tiêu hướng đến của ngành CK đến năm 2025 
là sẽ phát triển một số phân ngành cơ khí ô tô, máy 
kéo, máy nông nghiệp, thiết bị công trình, thiết bị công 
nghiệp và thiết bị điện, có khả năng đáp ứng cơ bản các 
yêu cầu của nền kinh tế và một phần xuất khẩu; đội 
ngũ lao động ngành cơ khí cơ bản có đủ trình độ đáp 
ứng nhu cầu của nền sản xuất hiện đại. 

Trong những năm qua, Bộ Công Thương đã đẩy 
mạnh hiệu quả hoạt động của 2 Trung tâm kỹ thuật hỗ 
trợ phát triển công nghiệp miền Bắc và miền Nam để 
hỗ trợ các DN CNHT ngành CK đào tạo hệ thống quản 
trị sản xuất, hệ thống quản lý kinh doanh, nâng cao 
năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. Tuy nhiên, 
để thúc đẩy lĩnh vực sản xuất linh kiện CK phát triển, 
Nhà nước cần có chính sách mạnh mẽ khuyến khích 
phát triển sản xuất các loại vật liệu chế tạo; đồng thời 
lựa chọn phát triển có trọng điểm các ngành hạ nguồn 
đi kèm với khuyến khích phát triển CNHT cho những 
lĩnh vực đó. 

Bộ cũng đề xuất hàng loạt chính sách liên quan đến 
phát triển ngành cụ thể như: Ưu tiên việc sử dụng các 
sản phẩm CK trong nước, đặc biệt với các dự án vốn 
nhà nước, vốn đầu tư công; khuyến khích các nhà đầu 
tư sử dụng các sản phẩm, linh kiện do DN trong nước 
sản xuất và quy định các chế tài nghiêm khắc với các 
chủ đầu tư không thực hiện nghiêm các quy định về sử 
dụng sản phẩm CK trong nước

Nhà máy sản xuất khuôn mẫu của THACO
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Sáu tháng đầu năm 2022, Sở Công 
Thương Đồng Nai đã triển khai hiệu 
quả nhiều hoạt động khuyến công.

Cụ thể, Sở đã tổ chức Lễ tôn 
vinh sản phẩm công nghiệp nông 
thôn (CNNT) tiêu biểu nghệ nhân, 
thợ giỏi năm 2021; khai trương 
phòng trưng bày giới thiệu sản 
phẩm CNNT tiêu biểu và sản phẩm 
OCOP tỉnh Đồng Nai; thực hiện 12 
chuyên đề khuyến công trên Đài 
Phát thanh truyền hình Đồng Nai 
và ban hành kế hoạch về kiểm tra, 

giám sát, thẩm định chương trình, đề 
án khuyến công năm 2022. Đặc biệt, 
Sở đã triển khai Đề án “Thành lập 
và duy trì mạng lưới cộng tác viên 
khuyến công” giai đoạn II, mạng lưới 
này đã chính thức đi vào hoạt động 
từ tháng 3/2022 và được kỳ vọng sẽ 
tạo ra đầu mối triển khai các hoạt 
động và tham gia tư vấn, hướng dẫn 
cơ sở CNNT tiếp cận chính sách 
khuyến công tại địa phương.

Được biết năm 2022, tổng kinh 
phí thực hiện các nhiệm vụ khuyến 

công trên địa bàn tỉnh là 17,331 tỷ 
đồng, trong đó, nổi bật là hỗ trợ 15 
cơ sở CNNT ứng dụng máy móc, 
thiết bị tiên tiến vào sản xuất công 
nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; bình 
chọn 20 sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh; hỗ trợ 01 cơ sở CNNT 
đầu tư phòng trưng bày giới thiệu, 
quảng bá sản phẩm; hỗ trợ liên 
doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát 
triển các CCN và di dời cơ sở gây 
ô nhiễm…

MINH ANH

Năm 2023, chương trình 
khuyến công của Đắk Lắk sẽ tập 
trung vào các nội dung: Hỗ trợ 
xây dựng các mô hình trình diễn 
kỹ thuật phổ biến công nghệ mới, 
sản xuất sản phẩm mới; Hỗ trợ 
chuyển giao, ứng dụng máy móc 
thiết bị, công nghệ tiến tiến, tự 
động hóa vào sản xuất; Hỗ trợ các 

cơ sở CNNT sửa chữa, nâng cấp hệ 
thống xử lý ô nhiễm môi trường; 
Hỗ trợ xây dựng mô hình thí điểm 
về áp dụng sản xuất sạch hơn và 
nhân rộng mô hình áp dụng; Hỗ 
trợ phát triển nguồn nhân lực; 
Hỗ trợ tư vấn thông tin phát triển 
công nghiệp nông thôn, công tác 
truyền thông.

Được biết, năm 2022, Đắk Lắk 
được phê duyệt kinh phí khuyến 
công đợt 1 là 5,374 tỷ đồng để hỗ trợ 
cho 23 đề án khuyến công, trong đó, 
kinh phí khuyến công địa phương hỗ 
trợ 2,515 tỷ đồng, còn lại là nguồn 
vốn đối ứng của đơn vị thụ hưởng

VŨ ĐỨC

ĐỒNG NAI: KẾT QUẢ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM

ĐẮK LẮK TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG 2023

Vừa qua, Sở Công Thương 
Quảng Bình đã thành lập đoàn kiểm 
tra, thẩm định các đề án khuyến 
công địa phương đợt 1 năm 2022.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành 
kiểm tra, thẩm định 13 đơn vị thuộc 
nhiều lĩnh vực ngành nghề sản xuất 
đa dạng như: Sản xuất gạch không 
nung; đũa gỗ cao cấp; giống cây 
trồng; đồ gỗ nội thất; rượu; may 
công nghiệp; cơ khí tổng hợp…

Qua kiểm tra thực tế tại các 
cơ sở, Đoàn nhận thấy các cơ sở 
CNNT đã có các hạng mục đầu 
tư phù hợp với các nội dung trong 
hồ sơ đề nghị hỗ trợ, đáp ứng với 

các quy định hiện hành. Một số cơ 
sở CNNT đã mạnh dạn đầu tư mở 
rộng quy mô sản xuất, tham gia cụm 
công nghiệp, đổi mới công nghệ và 
thiết bị với giá trị đầu tư lớn như: 
Công ty TNHH SX-TM XNK Quốc 
tế PROY, Công ty TNHH Ánh 
Dương, Công ty TNHH SX đầu 
tư thương mại Duy Hưng… Nhìn 
chung, các cơ sở được kiểm tra, 
thẩm định đều sử dụng nhiều lao 
động nông thôn, cơ sở vật chất đảm 
bảo, an toàn vệ sinh môi trường.

Căn cứ thực tế kiểm tra, thẩm 
định đề án khuyến công địa phương, 
Sở Công Thương sẽ hoàn tất các 
thủ tục liên quan để hỗ trợ vốn 

khuyến công cho các cơ sở CNNT 
đợt 1 năm 2022 theo quy định

QUÝ NGUYỄN

QUẢNG BÌNH: KIỂM TRA, THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG 
ĐỢT 1 NĂM 2022

Kiểm tra tại Công ty TNHH MTV giống cây 
trồng Quảng Bình
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Vừa qua, Sở Công Thương đã 
tổ chức Hội nghị kết nối sản phẩm 
Đà Nẵng vào hệ thống phân phối 
trên địa bàn thành phố năm 2022, 
trong đó có sản phẩm công nghiệp 
nông thôn (CNNT) tiêu biểu… 

Hội nghị nhằm hỗ trợ giới thiệu 
và kết nối các DN, cơ sở sản xuất 
các sản phẩm CNNT tiêu biểu, sản 
phẩm làng nghề truyền thống, sản 
phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, 
lưu niệm của Đà Nẵng với các đơn 

vị phân phối, từng bước đưa sản 
phẩm vào giới thiệu và bán tại các 
trung tâm thương mại, cửa hàng, 
chợ… trên địa bàn thành phố. Đồng 
thời, tăng cường việc giới thiệu, 
quảng bá và tiêu thụ sản phẩm của 
TP Đà Nẵng.

Tại hội nghị, hơn 40 đơn vị sản 
xuất đã trưng bày, giới thiệu gần 
60 sản phẩm đến hơn 20 đơn vị 
phân phối (trung tâm thương mại, 
siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tiểu 

thương các chợ). Đại diện các đơn 
vị phân phối, bán lẻ cũng thông 
tin các tiêu chí, điều kiện phân 
phối để đưa hàng vào hệ thống 
siêu thị, chợ.

Cũng tại hội nghị, 15 Biên bản 
ghi nhớ, hợp tác tiêu thụ sản phẩm 
vào hệ thống phân phối đã được ký 
kết giữa các đơn vị sản xuất với các 
đơn vị phân phối, bán lẻ

QUÝ NGUYỄN

ĐÀ NẴNG HỖ TRỢ KẾT NỐI SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
VÀO HỆ THỐNG PHÂN PHỐI TRÊN ĐỊA BÀN

Theo đó, kế hoạch khuyến công 
năm 2023 của tỉnh sẽ được xây dựng 
dựa trên nguyên tắc hỗ trợ có trọng 
tâm, trọng điểm, nâng cao chất lượng 
và ưu tiên các đề án cho nội dung liên 
quan đến đổi mới công nghệ sản xuất.

Trong đó, tập trung vào 6 nội 
dung chính gồm: (1) Đầu tư xây 
dựng dây chuyền sản xuất mới, mở 
rộng quy mô sản xuất, chuyển giao 

công nghệ và ứng dụng máy móc 
tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật. 
(2) Xây dựng, đăng ký nhãn hiệu sản 
phẩm; xây dựng phòng trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm CN - TTCN 
và làng nghề; thiết kế mới, cải tiến 
mẫu mã, kiểu dáng sản phẩm CN-
TTCN. (3) Xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật. (4) Xây dựng các mô 
hình thí điểm về áp dụng sản xuất 

sạch hơn; (5) Tổ chức đào tạo nghề, 
truyền nghề ngắn hạn: Tập trung 
đào tạo các ngành nghề truyền 
thống, các nghề mới, các nghề có 
thế mạnh về lao động, tài nguyên... 
(6) Tham gia hội chợ, triển lãm hàng 
CN-TTCN và làng nghề tại các hội 
chợ, triển lãm có quy mô trong và 
ngoài tỉnh

MINH VŨ

NGHỆ AN: KẾ HOẠCH KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023
TẬP TRUNG VÀO 6 NỘI DUNG CHÍNH

Theo Trung tâm Khuyến công 
và Xúc tiến thương mại Hậu Giang, 
năm 2022, tổng kinh phí khuyến 
công được phê duyệt là 2,4 tỷ đồng. 
Trong đó, kinh phí khuyến công 
quốc gia là 1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho 
4 đơn vị thụ hưởng ứng dụng máy 
móc thiết bị tiên tiến trong chế biến 
nông, thủy sản và gia công cơ khí; 
kinh phí khuyến công địa phương là 
1,2 tỷ đồng hỗ trợ cho những đề án 
tương tự.

Một trong những hoạt động 
khuyến công nổi bật và thu hút 
nhiều nguồn lực từ các cơ sở, doanh 
nghiệp (DN) là nội dung hỗ trợ ứng 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất. Tổng kinh phí khuyến 
công năm 2021 - 2022 hỗ trợ nội 
dung này là 3,475 tỷ đồng, chiếm 
hơn 90% tổng kinh phí.

Nhờ kinh phí khuyến công, nên 
việc hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị 
tiên tiến vào sản xuất đã tạo sự lan tỏa 

và động lực thúc đẩy các cơ sở mạnh 
dạn thay đổi dây chuyền sản xuất, đầu 
tư đổi mới máy móc thiết bị, giúp năng 
suất bình quân tăng từ 20% - 25%, mẫu 
mã, chất lượng sản phẩm được cải 
thiện đáng kể, đáp ứng được nhu cầu 
thị trường, cải thiện môi trường sản 
xuất, tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, 
giảm giá thành, đặc biệt là giảm phát 
thải, cải thiện đáng kể vấn đề ô nhiễm 
môi trường trong sản xuất

QUỐC DÂN

HẬU GIANG: HƠN 90% KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG HỖ TRỢ ỨNG DỤNG 
MÁY MÓC THIẾT BỊ HIỆN ĐẠI VÀO SẢN XUẤT
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QUANG VINH

Qua đánh giá của TTKC, việc hỗ trợ đầu 
tư máy móc hiện đại đáp ứng nhu cầu 
thực tế đối với các cơ sở, DN; họ mạnh 
dạn đầu tư đổi mới máy móc thiết bị, dây 

chuyền sản xuất hiện đại đã không ngừng tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm và tạo ra sản phẩm mới, đáp ứng 
nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Theo đại diện Công ty TNHH Liên Hưng (địa chỉ: 
Khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh, thị xã 
Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) chia sẻ: Năm 2021 Công ty 
nhận được sự hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công 
quốc gia, đã đầu tư dây chuyền máy tách màu gạo. 
Việc đầu tư ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến giúp 
cho Công ty tạo ra được sản phẩm mới, đáp ứng được 
yêu cầu đặt hàng từ các đối tác tiềm năng, giúp nâng 
cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và mở rộng 
thị trường tiêu thụ, được người tiêu dùng ưa chuộng.

Trao đổi với phóng viên, ông Hồ Ngọc Thái - Giám 
đốc TTKC tỉnh Hậu Giang cho biết: Năm 2021 - 2022, 
TTKC đã hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến 
vào sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp với 
tổng kinh phí khuyến công là 3,475 tỷ đồng. Hoạt động 
khuyến công trên địa bàn tỉnh có bước phát triển khá, 
thu hút được được nhiều thành phần kinh tế đầu tư phát 
triển sản xuất, tạo được việc làm, tăng thu nhập cho 
người lao động. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
theo hướng công nghiệp hóa, góp phần trong công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các cơ sở CNNT, 
DN mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, khi áp 
dụng máy móc thiết bị tiên tiến thì năng suất bình quân 
tăng từ 20% đến 25% so với máy móc thiết bị cũ.

Qua đó, các sản phẩm ngày càng phong phú, đa dạng, 
mẫu mã đẹp, đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu 
thị trường trong và ngoài nước. Nhờ ứng dụng máy móc 

hiện đại vào sản xuất đã cải thiện môi trường sản xuất, tiết 
kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, giảm giá thành. Đặc biệt, là 
giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường trong sản xuất, tạo 
việc làm cho lao động nông thôn tại địa phương.

Để tiếp tục phát huy hiệu quả từ các hoạt động 
khuyến công, năm 2022 tỉnh Hậu Giang đã được phê 
duyệt nguồn kinh phí khuyến công là: 2,4 tỷ đồng, 
trong đó, kinh phí khuyến công quốc gia là: 1,2 tỷ đồng 
hỗ trợ cho 4 đơn vị thụ hưởng ứng dụng máy móc thiết 
bị tiên tiến trong chế biến nông, thủy sản và gia công 
cơ khí; kinh phí khuyến công địa phương là: 1,2 tỷ đồng 
hỗ trợ cho những đề án tương tự.

Chính vì vậy, trong thời gian tới, TTKC tỉnh Hậu 
Giang sẽ tiếp tục tuyên truyền, phổ biến chính sách 
khuyến công, khuyến khích DN, cơ sở sản xuất, hợp 
tác xã mạnh dạn đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến để 
nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh, mở rộng 
quy mô sản xuất. Đồng thời, tích cực hỗ trợ trong các 
hoạt động xúc tiến thương mại, giúp các cơ sở tìm đầu 
ra cho sản phẩm, mở rộng và phát triển thị trường. Qua 
đó, góp phần từng bước chuyển dịch cơ cấu ngành nghề 
theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa CNNT, đáp 
ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

Trong những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại (TTKC) tỉnh Hậu 
Giang đã triển khai các đề án khuyến công, hỗ trợ các doanh nghiệp (DN), cơ sở công nghiệp 
nông thôn (CNNT). Từ nguồn kinh phí khuyến công này đã giúp các DN, cơ sở CNNT trên 
địa bàn tỉnh thay đổi cách nghĩ, cách làm, ứng dụng hiệu quả máy móc, thiết bị tiên tiến 
trong sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị 
trường tiêu thụ.

HỖ TRỢ CHO CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

HẬU GIANG: NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG

Máy tách màu gạo MSXC-600RD của Cty TNHH Liên Hưng
tỉnh Hậu Giang
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PHƯƠNG MINH

Ông Đặng Hồng Sơn, Phó Giám đốc 
Trung tâm Khuyến công xúc tiến 
thương mại và phát triển cụm Công 
nghiệp (TTKC), Sở Công Thương Ninh 

Bình cho biết: “Năm 2021, Sở Công Thương lần đầu 
tiên triển khai các hoạt động hỗ trợ các đề án thuộc 
Chương trình phát triển công nghiệp tỉnh Ninh Bình 
đến năm 2025 cho 2 DN công nghiệp hoàn thiện, đổi 
mới công nghệ và sản xuất thử nghiệm là Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang và Công ty 
TNHH MTV Quang Ninh Ninh Bình”. 

Theo đó, chương trình khuyến công đã hỗ trợ, hướng 
dẫn Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Lam Giang 
đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị nhằm nâng cao độ 
chính xác, ổn định chất lượng sợi bông đầu vào trong quá 
trình sản xuất, bao gồm: 01 máy thí nghiệm bông Uster 
Afis Pro 2 với tổng kinh phí thực hiện là 4,387 tỷ đồng, 
trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 1,860 tỷ đồng. 

Đây là loại máy tiên tiến, hiện đại nhất trên thế giới 
về thí nghiệm bông của hãng Uster, Thụy Sĩ. Với việc 
đầu tư máy thí nghiệm bông Uster Afis Pro 2, chất lượng 
sản phẩm sợi bông của Công ty sẽ có chất lượng tốt hơn, 
ổn định, phù hợp với thị trường, hướng tới thay thế dần 
nguyên phụ liệu nhập ngoại, chủ động nguồn nguyên liệu 
trong sản xuất kinh doanh và xuất khẩu sang các nước có 
yêu cầu khắt khe như Hàn Quốc, Pháp, Anh, Ý, Nhật... 
Đồng thời, giúp nâng cao năng suất, giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập cho gần 500 lao động. 

Trường hợp, Công ty TNHH MTV Quang Ninh 
Ninh Bình, TTKC đã hỗ trợ, hướng dẫn mua máy uốn 
ống DW50 CCN 3A-1S... với tổng kinh phí thực hiện là 
1,994 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ là 
916,9 triệu đồng. Theo đại diện của đơn vị thụ hưởng, so 
với trước đây, máy uốn ống DW50 CCN 3A-1S có nhiều 
chức năng như nắn, uốn, bẻ, cắt... các chi tiết phức tạp 
với độ chính xác cao. Điều này sẽ giúp nâng cao năng 

suất, đáp ứng nhu cầu nguyên vật liệu về khung định 
hình cho các sản phẩm thủ công mỹ nghệ trong và ngoài 
tỉnh với số lượng lớn hơn, yêu cầu về chất lượng, mẫu 
mã cao hơn, tăng sức cạnh tranh cho công ty. Với nguồn 
vốn mồi hỗ trợ từ các chương trình khuyến công, Công 
ty TNHH MTV Quang Ninh Ninh Bình đã giải quyết 
việc làm và tạo thu nhập ổn định cho trên 100 lao động 
với mức lương trung bình trên 7 triệu đồng/người/tháng. 

Ngoài ra, TTKC Ninh Bình cùng các cấp, các ngành 
trong tỉnh cũng đã hỗ trợ 12 DN đầu tư nghiên cứu 
khoa học và ứng dụng đổi mới công nghệ vào phát 
triển sản xuất. Trong đó có 4 DN đổi mới công nghệ, 
ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để cải tiến 
dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất 
lượng, đa dạng hóa mẫu mã sản phẩm góp phần tăng 
sức cạnh tranh của sản phẩm, tăng hiệu quả sản xuất. 

Những năm qua, TTKC Ninh Bình đã ưu tiên hỗ 
trợ kinh phí ứng dụng công nghệ vào sản xuất cho các 
DN nhỏ, siêu nhỏ, hiệu quả mang lại là rất đáng kể. Sự 
phát triển của các DN này đang góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương cũng như giúp 
giải quyết việc làm, đem lại thu nhập ổn định cho nhiều 
lao động tại chỗ

Những năm qua, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trở thành động lực quan trọng để các 
doanh nghiệp (DN) của tỉnh Ninh Bình phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Năng lực 
cạnh tranh, tỷ lệ nội địa hoá của các DN nhờ vậy được nâng cao, có thể đáp ứng tốt hơn yêu 
cầu xuất khẩu ra thị trường quốc tế trong bối cảnh hội nhập kinh tế.

ĐẨY MẠNH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG
KHOA HỌC KỸ THUẬT CHO DOANH NGHIỆP

NINH BÌNH:

Dự án hỗ trợ máy uốn ống DW50 CCN của Công ty TNHH MTV 
Quang Ninh Ninh Bình 
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NHƯ TRANG

HTX Dịch vụ và Chế biến nông lâm sản 
xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) là một trong 
những đơn vị được Trung tâm Khuyến 
công phê duyệt kinh phí đầu tư, mua sắm 

thiết bị mới thông qua đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc 
thiết bị trong chế biến lâm sản. Với 250 triệu đồng được 
hỗ trợ, cùng nguồn vốn đối ứng, HTX đã lắp đặt 01 nồi 
hơi sấy gỗ công nghiệp phục vụ cho quá trình sản xuất. 
Do có nồi hơi sấy gỗ, HTX đã nâng cao năng suất, chất 
lượng và hạ giá thành sản phẩm, tiết kiệm được thời gian, 
giảm chi phí sản xuất. Theo chia sẻ của anh Trần Đăng 
Phương, Phó Giám đốc HTX thì: “Khi chưa có lò hơi, 
việc sấy gỗ phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, thời gian 
phơi mỗi mẻ gỗ từ 01 tháng cho tới cả năm. Nay có lò 
hơi, mỗi mẻ gỗ sấy rút xuống còn 1/10 thời gian so với 
trước, tạo việc làm ổn định cho 10 lao động với mức thu 
nhập bình quân từ 8-10 triệu đồng/người/tháng”.

Một doanh nghiệp khác cũng được hưởng lợi từ 
nguồn vốn khuyến công là Công ty Cổ phần Kết cấu 
thép ASC Vina, Cụm công nghiệp Vôi - Yên Mỹ, thị 
trấn Vôi (Lạng Giang) chuyên sản xuất kết cấu thép và 
các sản phẩm cơ khí. Được thành lập và đi vào hoạt 
động từ năm 2019, thời điểm đó Công ty chỉ có một 
dây chuyền sản xuất với một máy đính gá dầm “chữ H” 
kết cấu thép tự động nên năng suất thấp, DN không thể 
nhận thêm các đơn hàng vì không bảo đảm tiến độ. Sau 
khi lập đề án “Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị trong 
sản xuất cơ khí” và được cấp có thẩm quyền phê duyệt, 
tháng 5/2022, Công ty được hỗ trợ 300 triệu đồng từ 
nguồn Quỹ Khuyến công của tỉnh để mua sắm máy đính 
gá dầm “chữ H” tự động. Nhờ có dây chuyền mới mà 
năng suất của nhà máy đã đạt 500 tấn sản phẩm/tháng, 
tăng gấp đôi so với trước. Khi chưa có máy đính gá dầm 
“chữ H” tự động, công đoạn này cần 10 công nhân, nay 
chỉ cần 2 người đứng máy. Dự kiến sau một năm sản 

xuất, kinh doanh ổn định, doanh thu của Công ty đạt 
20 tỷ đồng/năm; lợi nhuận sau thuế 4 tỷ đồng, tạo thêm 
việc làm ổn định cho 50 lao động với mức thu nhập bình 
quân từ 9-12 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2022, Quỹ Khuyến công của tỉnh hỗ trợ 3,5 
tỷ đồng thực hiện 17 đề án. Kết quả, 6 tháng đầu năm 
Trung tâm Khuyến công đã thực hiện được 15/17 đề 
án. Trong đó, nội dung hỗ trợ xây dựng mô hình trình 
diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy 
móc tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật các DN, HTX 
đã ký hợp đồng và triển khai thực hiện 10/10 đề án. 
Trung tâm Khuyến công đã phối hợp với đơn vị liên 
quan nghiệm thu 7/10 đề án. 

Đến nay, các đề án hỗ trợ máy móc thiết bị phát 
triển sản xuất từ nguồn vốn Khuyến công đã và đang 
được các DN, HTX vận hành hiệu quả, góp phần phát 
huy thế mạnh về nhân lực, sản xuất và chế biến nông 
- lâm sản, sản phẩm cơ khí của tỉnh, giúp người dân có 
thêm việc làm, tăng nguồn thu cho các DN, HTX và 
ngân sách tỉnh

Sáu tháng đầu năm 2022, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bắc Giang 
(Trung tâm Khuyến công) đã hỗ trợ nhiều doanh nghiệp (DN), hợp tác xã (HTX) trên địa 
bàn xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc tiên 
tiến, tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Nhờ đó mà các DN, HTX vượt qua được giai 
đoạn khó khăn sau đại dịch Covid-19 và tăng hiệu quả sản xuất rõ rệt.

HỖ TRỢ CÓ TRỌNG TÂM, TRỌNG ĐIỂM
MANG LẠI HIỆU TÍCH CỰC

KHUYẾN CÔNG BẮC GIANG:

Máy đính gá dầm “chữ H” tại Công ty Cổ phần Kết cấu thép 
ASC Vina
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Vừa qua, Ban giám khảo 
Chương trình bình chọn sản phẩm 
công nghiệp nông thôn (CNNT) 
tiêu biểu tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
năm 2022 đã tiến hành chấm điểm 
và bình chọn các sản phẩm CNNT 
tiêu biểu.

Năm 2022, Bà Rịa - Vũng Tàu 
có 76 sản phẩm, bộ sản phẩm thuộc 
4 nhóm gồm: Sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ; sản phẩm chế biến nông, 
lâm, thủy sản và thực phẩm; sản 
phẩm thiết bị, máy móc, dụng cụ 

và phụ tùng cơ khí và nhóm các sản 
phẩm khác của các cơ sở CNNT 
thuộc 6 địa phương trên địa bàn 
tỉnh đăng ký tham gia bình chọn. 
Đây là những sản phẩm được bình 
chọn từ sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp huyện.

Kết quả, có 35 sản phẩm, bộ sản 
phẩm dự kiến được công nhận sản 
phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu năm 2022 gồm: Nhóm 
sản phẩm thủ công mỹ nghệ: 04 
sản phẩm, bộ sản phẩm; Nhóm sản 

phẩm chế biến nông, lâm, thủy sản 
và thực phẩm: 25 sản phẩm, bộ sản 
phẩm; Nhóm sản phẩm về thiết bị, 
máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ 
khí: 02 sản phẩm; Nhóm các sản 
phẩm khác: 04 sản phẩm.

Căn cứ vào đề nghị của Hội 
đồng bình chọn, ngày 27/6/2022, 
UBND tỉnh đã ban hành Quyết 
định công nhận 31 sản phẩm/bộ sản 
phẩm là sản phẩm CNNTTB

LÊ MINH

Theo đó, trong tháng 6 và tháng 
7/2022, các doanh nghiệp, hội nghề 
nghiệp, hoặc UBND cấp xã lập hồ 
sơ các cá nhân đủ tiêu chuẩn theo 
quy định để đăng ký danh sách 
nghệ nhân tham gia bình xét. Từ 
tháng 8 - 10/2022, Sở Công Thương 
sẽ tiếp nhận hồ sơ, tham mưu thành 
lập Hội đồng Thẩm định danh hiệu 
nghệ nhân nghề tiểu thủ công 
nghiệp tỉnh, từ đó lựa chọn những 

cá nhân tiêu biểu để phong tặng 
danh hiệu. Lễ công bố và trao giấy 
chứng nhận cho các nghệ nhân dự 
kiến sẽ được tổ chức trong tháng 
12/2022.

Các cá nhân có đủ tiêu chuẩn 
xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân 
Nhân dân", "Nghệ nhân Ưu tú" 
trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 
nghệ lập hồ sơ đề nghị xét tặng 
gửi về Sở Công Thương trước ngày 

01/9/2022. Từ tháng 9 - 10/2022, Sở 
Công Thương tham mưu thành lập 
Hội đồng, Tổ thư ký, tổ chức lấy ý 
kiến của cộng đồng dân cư ở cơ sở 
nơi cá nhân đề nghị xét tặng đang 
cư trú hoặc hội nghề nghiệp nơi cá 
nhân đề nghị xét tặng đang hoạt 
động... Lễ phong tặng danh hiệu sẽ 
được tổ chức trong năm 2023

QUÝ NGUYỄN

BÀ RỊA-VŨNG TÀU: 35 SẢN PHẨM, BỘ SẢN PHẨM ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CẤP TỈNH NĂM 2022

HẢI DƯƠNG TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TÔN VINH CÁC NGHỆ NHÂN
NGHỀ TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP, THỦ CÔNG MỸ NGHỆ

Năm 2022, tham gia bình chọn 
sản phẩm công nghiệp nông thôn 
(CNNT) tiêu biểu tỉnh Gia Lai có 
tổng số 40 sản phẩm và bộ sản phẩm 
thuộc các nhóm sản phẩm chế biến 
nông, lâm, thủy sản và thực phẩm… 
của 29 đơn vị trên toàn tỉnh. So với 
mọi năm, số lượng các đơn vị tham 
gia có giảm nhưng các sản phẩm 
tham gia có nhiều mẫu mã đẹp, đa 
dạng về chủng loại đáp ứng các tiêu 
chí về sản phẩm CNNT tiêu biểu.

Sau khi đánh giá và chấm điểm, 
Ban giám khảo đã đề cử 31 sản phẩm 
và bộ sản phẩm để Hội đồng bình 
chọn xem xét trình UBND tỉnh công 
nhận đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp tỉnh, đồng thời, Ban giám khảo 
cũng đã đề cử 12 sản phẩm và bộ 
sản phẩm có số điểm cao nhất tham 
gia bình chọn sản phẩm CNNT tiêu 
biểu cấp khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên được tổ chức tại tỉnh Ninh 
Thuận vào tháng 8/2022 MINH ANH

GIA LAI: 31 SẢN PHẨM VÀ BỘ SẢN PHẨM DỰ KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN 
ĐẠT SẢN PHẨM CNNT TIÊU BIỂU CẤP TỈNH
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MINH ANH

Thời gian qua, Trung tâm Khuyến công & Xúc tiến thương mại Gia Lai (TTKC) luôn theo sát 
và đồng hành cùng sự phát triển của các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên 
địa bàn. Từ nguồn kinh phí khuyến công, nhiều hoạt động được triển khai một cách có hiệu quả, 
đã và đang là đòn bẩy để các cơ sở CNNT đầu tư máy móc, thiết bị tiên tiến phục vụ hoạt động 
sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN
VÀO SẢN XUẤT

GIA LAI: HIỆU QUẢ TỪ CÔNG TÁC HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ CNNT

Trong những năm qua, công tác hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN), cơ sở CNNT đầu tư 
máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất 
luôn được TTKC chú trọng, đây cũng là 

hoạt động được các cơ sở sản xuất trên địa bàn đánh giá 
là đem lại hiệu quả thiết thực cho các đơn vị thụ hưởng.

Công ty TNHH Cà phê Việt Hà Gia Lai - một trong 
những đơn vị được sự hỗ trợ hiệu quả từ nguồn kinh phí 
khuyến công là một điển hình. Năm 2021, DN này được 
kinh phí khuyến công quốc gia hỗ trợ 200 triệu để đầu tư 
hệ thống máy rang dùng khí nóng làm chín hạt cà phê theo 
công nghệ hiện đại, tiên tiến. Chia sẻ về hiệu quả đem lại, 
đại diện lãnh đạo Công ty cho biết, từ khi hệ thống máy 
móc hiện đại được đưa vào vận hành đã giúp DN kiểm soát 
chất lượng tốt hơn, lưu giữ được hương cà phê trong toàn 
bộ quy trình chế biến. Qua đó, không chỉ năng suất, chất 
lượng được nâng cao mà còn giúp tiết kiệm chi phí, thời 
gian và tăng khả năng cạnh tranh cho sản phẩm.

Cũng là đơn vị được hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến 
công, Cơ sở chế biến hạt mắc ca tại tổ 8, thị trấn Kbang 
được hỗ trợ 150 triệu để đầu tư hệ thống máy nướng 
hạt mắc ca. Bà Bùi Thị Ngân - chủ cơ sở cho biết: “Nhờ 
được nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ, tôi đã mạnh 
dạn bỏ thêm vốn để đầu tư hệ thống máy nướng hạt 
mắc ca. Hệ thống này rất hiện đại, sử dụng nhiệt độ sấy 
từ 40oC-200oC giúp hạt mắc ca có độ thơm và giòn hơn. 
Đề án này đã giúp cơ sở nâng cấp quy trình chế biến 
bằng máy móc hiện đại, nâng cao chất lượng sản phẩm, 
mang lại hiệu quả sản xuất cao hơn”.

Còn tại Hộ kinh doanh Nguyễn Bình - cơ sở xay xát 
lúa gạo tại phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, năm 2022, 
cơ sở này được nguồn kinh phí khuyến công hỗ trợ 200 
triệu đồng để đầu tư ứng dụng máy xát gạo liên hoàn. 
Đây là loại máy xay sát lúa có công suất lớn, hiện đại, 

sản phẩm khi vận hành máy xay xát lúa thu hoạch được 
nhiều loại như trấu, cám, gạo lứt, gạo tấm, … đặc biệt 
là thành phẩm cuối cùng là sản phẩm gạo chất lượng 
được nâng lên một cách rõ nét. Chủ cơ sở cho biết, từ 
khi đầu tư được máy móc thiết bị hiện đại, sản lượng 
gạo của cơ sở đã được nâng cao, tiết kiệm thời gian và 
chi phí nhân công, doanh thu, lợi nhuận của cơ sở cũng 
được tăng lên đáng kể, sản lượng cung cấp đáp ứng nhu 
cầu của người tiêu dùng trong khu vực.

Có thể thấy, các hoạt động khuyến công ngày càng 
khẳng định là nguồn lực quan trọng hỗ trợ cho các 
DN, cơ sở CNNT. Những đề án, mô hình khuyến công 
không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các cơ 
sở CNNT, mà còn là mô hình mẫu, có tác dụng nhân 
rộng cho các đơn vị khác, qua đó tạo động lực, khuyến 
khích, động viên các cơ sở CNNT khác mạnh dạn đầu 
tư, ứng dụng đổi mới máy móc, thiết bị công nghệ tiên 
tiến vào sản xuất. Thời gian tới, TTKC Gia Lai sẽ tiếp 
tục các hoạt động hỗ trợ theo các đề án đã được phê 
duyệt trong năm 2022, trong đó, tập trung hỗ trợ kinh 
phí, tạo đà cho các cơ sở mạnh dạn đầu tư ứng dụng 
máy móc thiết bị, công nghệ tiên tiến vào sản xuất để 
từng bước nâng tầm sản phẩm CNNT của tỉnh nhà

Hệ thống máy xát gạo liên hoàn tại HKD Nguyễn Bình vừa được 
TTKC nghiệm thu trong T5.2022
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THU HẰNG

Thực hiện chủ trương phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh Bình Thuận đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bình Thuận đã xác định mục tiêu phát triển công 
nghiệp thực sự trở thành trụ cột kinh tế, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
QUA CÁC ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

BÌNH THUẬN:

Cùng với lợi thế của địa phương, Bình Thuận 
có nguồn lợi từ thủy sản, đa dạng về chủng 
loại và trữ lượng, với nhiều loài hải sản có 
giá trị kinh tế cao, có tiềm năng rất lớn. 

Theo thống kê trên địa bàn tỉnh hiện có 231 cơ sở, doanh 
nghiệp thủy sản; trong đó có 28 doanh nghiệp được xuất 
khẩu trực tiếp, ủy thác xuất khẩu sản phẩm, kim ngạch 
xuất khẩu thủy sản duy trì tăng cao. Do vậy, trong những 
năm qua, tỉnh đã chú trọng việc phát triển kinh tế biến, 
chế biến thủy sản, từng bước phát triển và trở thành 
mặt hàng xuất khẩu chủ lực, đóng góp đáng kể vào kim 
ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh.

Để thực hiện tốt chủ trương của tỉnh đề ra, Trung 
tâm Khuyến công (TTKC) tỉnh Bình Thuận tiếp tục triển 
khai các đề án khuyến công quốc gia hỗ trợ các DN ứng 
dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, 
tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, đáp ứng nhu 
cầu thị trường góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và 
phát triển kinh tế địa phương. Năm 2022, TTKC thực 
hiện đề án khuyến công và hỗ trợ cho 04 đơn vị thụ 
hưởng gồm: Công ty CP Chế biến và Xuất khẩu nước 
mắm Phan Thiết - Mũi Né đầu tư mua sắm (Nồi hơi dạng 
đứng để cô đặc đạm nước mắm); Công ty TNHH Muối 
và Thương mại Gia Thịnh đầu tư mua sắm (máy sấy băng 
tải); Công ty TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm 
Sen đầu tư mua sắm (Máy dò kim loại tự động trong dây 
chuyền chế biến hải sản); Công ty TNHH Nước ép Phúc 
Hà đầu tư mua sắm (Dây chuyền rửa quả thanh long).

Theo ông Đặng Trung Thái - Phó Giám đốc TTKC 
tỉnh Bình Thuận cho biết: Được sự quan tâm của Bộ 
Công Thương, Cục Công Thương địa phương, sự hỗ 
trợ về nghiệp vụ của các phòng chuyên môn của Cục 
Công Thương địa phương đã hỗ trợ kinh phí đầu tư 
mua sắm máy móc, thiết bị tiên tiến ứng dụng trong 
sản xuất, chế biến của đề án khuyến công quốc gia năm 
2022 cho các đơn vị trên địa bàn của tỉnh, tạo điều kiện 
và khuyến khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn đầu 
tư, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất, 

nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng dần tỷ 
trọng ngành công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp 
chế biến, chế tạo, nhằm phát triển công nghiệp hóa 
nông thôn của tỉnh ổn định và bền vững.

Quá trình thực hiện đề án, TTKC chủ trì, quản lý 
kinh phí để triển khai thực hiện đề án, ký kết hợp đồng 
thực hiện công việc với các đơn vị thụ hưởng, phối hợp 
với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, thị kiểm tra, giám 
sát quá trình thực hiện đề án, báo cáo đánh giá kết quả 
thực hiện và tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán kinh 
phí đề án.

Qua đó, với những dây chuyền sản xuất, chế biến 
thực phẩm, thủy sản hiện đại sẽ góp phần vào việc nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm thiểu tiêu hao 
năng lượng, đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo việc làm, 
nâng cao thu nhập cho người lao động, góp phần vào 
việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương 
theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước

“Nước mắm Phan Thiết - Mũi Né” một trong những sản phẩm 
có thế mạnh của địa phương
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Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai 
hiện nay có trên 9.800 cơ sở CNNT, trong 
đó quy mô hoạt động chủ yếu là nhỏ và 
siêu nhỏ. Để hỗ trợ các cơ sở này phát 

triển nhiều hoạt động khuyến công đã được triển khai, 
nhằm hỗ trợ để các cơ sở CNNT nâng cao năng lực sản 
xuất, năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy phát triển 
CNNT, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao 
động, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện Trung tâm Khuyến công và tư vấn phát 
triển công nghiệp (TTKC) tỉnh Đồng Nai cho biết: 
Năm 2021 Đồng Nai có 3 sản phẩm CNNT tiêu biểu 
cấp quốc gia do Bộ Công Thương chứng nhận gồm: 
Sản phẩm bột ca cao 3 trong 1 của Công ty TNHH 
Ca cao Trọng Đức (H.Định Quán); Sản phẩm bột sen 
dinh dưỡng của HTX Dịch vụ nông nghiệp Trường Phát 
(H.Nhơn Trạch) và Sản phẩm thạch dừa nước đường 
của Công ty CP Thực phẩm GC (H.Trảng Bom)

Qua trao đổi bà Nguyễn Thị Diệu - Giám đốc 
TTKC tỉnh Đồng Nai cho biết: Trung tâm đang tiếp 
tục triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ ứng 
dụng thiết bị, công nghệ cho các sản phẩm CNNT tiêu 
biểu các cấp của tỉnh. TTKC sẽ hỗ trợ quảng bá, tuyên 
truyền các sản phẩm này theo nhiều kênh, kết hợp trực 
tiếp và trực tuyến. Đồng thời, các sản phẩm sẽ được 
hỗ trợ xúc tiến thương mại thông qua các triển lãm, 
giới thiệu tại các hội chợ hàng CNNT tiêu biểu trên cả 
nước và khu vực. 

Theo bà Bùi Thị Mai Hiên, Giám đốc Công ty 
TNHH Thực  phẩm Coco Việt Nam chia sẻ: Được hỗ 
trợ từ kinh phí khuyến công đã giúp doanh nghiệp đầu 
tư máy móc, đổi mới công nghệ hiện đại nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm 
đáp ứng nhu cầu của thị trường trong và ngoài nước.

Ông Trần Văn Hải - Giám đốc Nhà máy sản xuất 
Công ty CP Thực phẩm GC (GC Food, đóng tại Khu 

công nghiệp Hố Nai, H.Trảng Bom) cho biết: Sản phẩm 
thạch dừa nước đường của Công ty đạt chứng nhận 
sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ là điều kiện tốt để doanh 
nghiệp tiếp tục nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, tạo thương hiệu, đa dạng hóa sản phẩm phù hợp 
với thị hiếu của khách hàng.

Các cơ sở CNNT có sản phẩm được công nhận 
sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh trở lên được ưu 
tiên hỗ trợ từ chính sách khuyến công của địa phương, 
được hưởng mức hỗ trợ cao hơn so với các đối tượng 
khuyến công theo quy định, giúp các doanh nghiệp, cơ 
sở CNNT phát triển bền vững.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm 
CNNT, UBND tỉnh Đồng Nai đã tập trung chỉ đạo 
ngành Công Thương và các địa phương của tỉnh tổ 
chức thực hiện nhiều chương trình, hoạt động khuyến 
công. Đây là hoạt động quan trọng nhằm hỗ trợ và giúp 
các doanh nghiệp tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa chất 
lượng cao, có thương hiệu mang tính chất đặc trưng lợi 
thế của từng vùng trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát 
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, chuyển dịch 
cơ sấu kinh tế nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu 
nhập, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân

CÔNG DU

Trong những năm qua, hoạt động khuyến công đã tiếp sức cho các doanh nghiệp, cơ sở công 
nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đầu tư công nghệ, phát triển sản xuất, 
kết nối giao thương, tìm đầu ra cho sản phẩm, nhất là các sản phẩm CNNT tiêu biểu, góp phần 
mở rộng thị trường cho các sản phẩm có thế mạnh tại địa phương.

HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM CHO CÁC
DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

ĐỒNG NAI:

Sản phẩm CNNT tiêu biểu tỉnh Đồng Nai được trưng bày,
giới thiệu tại hội chợ
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KHUYẾN CÔNG KHUYẾN CÔNG

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




