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CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC SONG HÀNH

EU là thị trường lớn thứ 2 thế giới sau Mỹ nếu tính 
về quy mô kinh tế, nhưng EVFTA lại là thị trường lớn 
nhất mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự 
do và có những quy định rất phù hợp cho cộng đồng 
DN Việt Nam. 

Hiện EU mới chỉ xóa bỏ thuế nhập khẩu với khoảng 
42% dòng thuế của hàng hóa VN, nhưng khi Hiệp định 
đi vào thực thi kể từ 01/8/2020 thì 85,6% dòng thuế này 
sẽ được xóa bỏ, tương đương 70,3% kim ngạch xuất 
khẩu của VN sang EU và trong vòng 7 năm đầu tiên 
khi thực thi Hiệp định, việc cắt giảm thuế quan cho các 
mặt hàng sản phẩm của VN sang EU sẽ lên tới 97%. 

Qua đó thấy rằng, EVFTA mang lại cơ hội rất lớn cho 
các DN Việt Nam, nhất là khối DNNVV.

Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội và lợi ích, thì các 
DNNVV cũng phải đối mặt với nhiều thách thức khi 
Hiệp định được thực thi. Bởi, EU là một thị trường khó 
tính với những yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm. 
Các yêu cầu bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm, 
dán nhãn môi trường, nguồn gốc xuất xứ… của châu 
Âu rất khắt khe và không dễ đáp ứng. Do đó, với các 
DNNVV, áp lực đảm bảo chất lượng để có thể tiếp 
cận được thị trường này là không nhỏ. Đồng thời, khi 
rào cản thuế quan bị gỡ bỏ, DN ở thị trường nhập khẩu 
sẽ có xu hướng sử dụng nhiều hơn các biện pháp như 
chống bán phá giá, chống trợ cấp hay tự vệ để bảo 

EVFTA: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Ngày 08/6/2020, Quốc hội Việt Nam đã phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam - EU (EVFTA), mở ra một cơ hội mới cho các DN Việt, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (DNNVV) tiếp cận với thị trường 18.000 tỷ USD đầy tiềm năng này. Tuy nhiên, cơ 
hội mà EVFTA mang lại sẽ song hành cùng với những khó khăn thách thức. Do vậy, để tận 
dụng tối đa các cơ hội mà EVFTA mang lại, đồng thời thực thi một cách nghiêm chỉnh các 
quy định của Hiệp định này, các DN cần có chiến lược, kế hoạch và hành trang sẵn sàng cho 
sự phát triển trong điều kiện thị trường và bối cảnh thương mại mới.

MINH VŨ

CHO CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA VIỆT NAM

Ra nhập EVFTA, DNNVV phải nâng cao chất lượng sản phẩm, chuyên nghiệp hóa năng lực sản xuất
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vệ ngành sản xuất nội địa, do đó, nguy cơ về các biện 
pháp phòng vệ thương mại hoặc biện pháp chống lẩn 
tránh cũng không hề nhỏ. 

Một thách thức lớn nữa mà các DNNVV phải đối 
mặt đó là cạnh tranh nguồn lao động. Khi nền kinh tế 
mở cửa theo các cam kết EVFTA, các quá trình dịch 
chuyển sản xuất bắt đầu hình thành và làn sóng các 
nhà đầu tư từ EU sẽ tràn vào Việt Nam, tạo ra sự cạnh 
tranh về nguồn lao động trong các ngành. Vậy nên, sẽ 
có các ngành nghề thiếu lao động cục bộ. 

Bên cạnh đó, hiện nay DN Việt còn thiếu thông tin về 
thị trường cũng như những thông tin về các quy định của 
EU về hàng hóa nhập khẩu vào thị trường này. Các DN 
Việt Nam chưa được chuẩn bị kiến thức, kỹ năng đầy đủ 
về xuất khẩu hàng hóa sang EU, trong khi đó, DNNVV 
Việt Nam còn thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh…

HỖ TRỢ DNNVV TẬN DỤNG CƠ HỘI, THỰC 
THI HIỆU QUẢ EVFTA

DNNVV chiếm tới 97% trong tổng số DN Việt 
Nam, sự phát triển của khối DN này có ảnh hưởng 
không nhỏ tới sự phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Khối DN này chịu tác động nhiều nhất và cũng 
thụ hưởng nhiều nhất từ các hiệp định. Do đó, cần có 
những chính sách hỗ trợ thiết thực để DN có thể tận 
dụng tốt cơ hội từ EVFTA.

Tại Hội nghị “Hỗ trợ DNNVV tận dụng cơ hội, 
thực thi hiệu quả EVFTA”, Hiệp hội DNNVV đã kiến 
nghị, Chính phủ cần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình 
cải cách các thủ tục hành chính, rà soát, hoàn thiện 
thể chế, chính sách để phù hợp với các quy định của 
EVFTA. Đồng thời, cần chỉ đạo các bộ ngành hữu quan 
thông qua các phương tiện truyền thông, tích cực và 
tăng cường triển khai tuyên truyền về nội dung của 
Hiệp định, hướng dẫn thực hiện các nội dung cam kết, 
các quy định nêu trong EVFTA thông qua các khóa tập 
huấn về EVFTA, để nâng cao hiểu biết, nhận thức cho 
các DN, giúp họ thực thi Hiệp định hiệu quả. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cho 
biết, để hỗ trợ DNNVV, tới đây, Bộ sẽ tập huấn và 
đào tạo cho nguồn nhân lực của DNNVV kiến thức về 
thương mại và hội nhập một cách đầy đủ và kịp thời 
nhất. Đồng thời, tổ chức ngay chương trình hướng dẫn 
và tập huấn cho các cơ quan quản lý, nhất là các cấp 
địa phương để triển khai Hiệp định; Phối hợp đối chiếu 
với Luật DNNVV để có những hỗ trợ cụ thể cho cộng 
đồng DN Việt Nam, nhất là DNNVV trong việc thực 
thi EVFTA.

Bộ cũng sẽ làm việc với Ngân hàng Nhà nước để 
xem xét đánh giá việc thực thi hiệp định và điều kiện 
cần thiết, cụ thể hóa luật về DNNVV. Đồng thời, xem 
xét các cơ chế tín dụng có hiệu quả và phù hợp để hỗ 
trợ cho DNNVV; phối hợp với Bộ Khoa học và Công 
nghệ hướng dẫn vấn đề truy xuất nguồn gốc, sở hữu trí 
tuệ, để các DNNVV thực thi nhiệm vụ của mình trong 
phát triển thị trường...

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã chủ động cùng các 
địa phương ban hành giải pháp chính sách hỗ trợ DN 
phân phối kinh doanh tại thị trường trong nước, để 
tăng cường năng lực, hiện đại hóa hệ thống phân phối, 
cũng như hoàn thiện cơ sở pháp lý, bảo vệ lợi ích người 
tiêu dùng và DN sản xuất, gắn với thị trường trong 
nước, phù hợp với cam kết của EVFTA.

Có thể nói, đối với DNNVV, EVFTA sẽ là khởi 
đầu cho một chặng đường kinh doanh trong bối cảnh 
mới, lấy sức ép về cạnh tranh làm động lực để đổi mới 
và phát triển. Đây cũng là cơ hội tốt để các DNNVV 
tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Thị trường xuất khẩu của DN Việt có cơ hội được mở 
rộng và đa dạng hóa hơn, giảm sự lệ thuộc vào một 
nhóm các thị trường nhất định... Tuy nhiên, để tận 
dụng tối đa lợi ích từ EVFTA, một trong những việc 
các DNNVV cần làm ngay là phải chủ động tích cực 
hơn nữa trong việc tiếp cận các chương trình phổ biến 
kiến thức pháp luật, phổ biến về các FTA. Đồng thời, 
cần đầu tư nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm hàng 
hóa; chú trọng vấn đề vệ sinh thực phẩm, đáp ứng các 
tiêu chuẩn và quy trình quản lý do EU quy định; coi 
trọng trách nhiệm xã hội; minh bạch hóa thông tin về 
lao động, môi trường sản xuất, đặc biệt đảm bảo quy 
tắc xuất xứ khi xuất khẩu vào EU

Khối DNNVV đang có nhiều thế mạnh về các mặt hàng 
công nghiệp hỗ trợ, nông sản, dệt may
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TUẤN ANH

CÓ HAY KHÔNG VIỆC NGÀNH ĐIỆN 
TRỤC LỢI HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN?

Những ngày qua, khi mà các hộ gia đình trong cả nước nhận được hóa đơn tiền điện tháng 6, 
thì phần đông các hộ sử dụng điện đều có điểm chung là số tiền phải trả cao hơn so với tháng 
liền kề trước đó. Phóng viên Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng đã đi tìm hiểu nguyên nhân.

Trước hết, cần phải khẳng định, nguyên 
nhân khách quan dẫn đến tiền điện tăng 
chủ yếu là do thời tiết nắng nóng. Điển 
hình như tại miền Bắc, từ cuối tháng 5 

đến giữa tháng 6, khu vực Bắc Bộ đã phải trải qua hơn 
15 ngày nắng nóng liên tiếp với nền nhiệt độ ban ngày 
luôn duy trì ở ngưỡng 39 độ C, ngoài trời thường từ 
42 - 47 độ C. Nắng nóng khốc liệt đã khiến nhu cầu 
làm mát của người dân tăng cao. Theo nhiều chuyên 
gia kỹ thuật, chỉ riêng đối với điều hòa thì khi nhiệt độ 
ngoài trời tăng thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ sẽ tăng 
từ 2 - 3%. Nếu nhiệt độ ngoài trời tăng thêm 5 độ C 
thì lượng điện tiêu thụ của điều hòa cũng sẽ tăng 10%. 
Ngoài ra, việc thường xuyên mở cửa ra vào, đóng mở 
tủ lạnh nhiều lần cũng gây thất thoát nhiệt và làm cho 
lượng điện năng tiêu thụ trong gia đình có thể tăng đến 

17%. Khi chỉ số công tơ tăng, đồng nghĩa với cách tính 
lũy tiến, dùng điện càng lớn thì số tiền phải thanh toán 
càng cao. Vì vậy, mặc dù thời gian sử dụng các thiết bị 
làm lạnh không đổi, nhưng khi nhiệt độ ngoài trời tăng 
thì lượng điện tiêu thụ của những thiết bị này vẫn tăng 
lên đáng kể. 

Tuy nhiên, một vài sự cố ghi nhầm tiền điện do 
"sai sót cá nhân" như đổ thêm dầu vào lửa và khiến dư 
luận dậy sóng, nghi ngờ ngành Điện vụ lợi. Trên tinh 
thần cầu thị và đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, 
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã ngay lập tức 
có văn bản hỏa tốc chỉ đạo các Tổng công ty Điện lực 
trực thuộc nghiêm túc thực hiện việc kiểm điểm và xử 
lý nghiêm lãnh đạo đơn vị, cùng các cá nhân liên quan 
đến việc ghi sai chỉ số công tơ mà không kịp thời phát 
hiện trong công tác ghi, kiểm tra, phúc tra chỉ số. Đồng 

Ông Vũ Đình Tân - Phó Giám đốc PC Quảng Ninh (ngồi phía trái) chia sẻ với đoàn nhà báo Tạp chí Công nghiệp & Tiêu dùng 
về những nội dung xung quanh việc ghi nhầm hóa đơn tiền điện
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thời, tiến hành phúc tra 100% cho khách hàng có sản 
lượng tăng đột biến từ 30% trở lên so với tháng liền kề 
trước đó. Các trường hợp phát hiện sai sót phải thực 
hiện xử lý hóa đơn tiền điện cho khách hàng theo đúng 
quy định. 

Đặc biệt, để đảm bảo khách quan, EVN đã thành 
lập đoàn kiểm tra, xác minh việc hóa đơn tiền điện của 
khách hàng tăng từ 30% trở lên. Đoàn công tác gồm các 
cơ quan chức năng thuộc Bộ Công Thương, Tổng cục 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng và Hội Bảo vệ người 
tiêu dùng, cùng các cơ quan báo chí đến kiểm tra tại 
các Tổng công ty Điện lực. Ghi nhận tại các nơi mà 
đoàn đã đến kiểm tra cho thấy, các Tổng công ty đều 
thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về chỉ 
số đo lường công tơ, đảm bảo tính chính xác và không 
phát hiện thấy những sai sót trong hóa đơn tiền điện. 
Do vậy, có thể khẳng định việc ghi nhầm hóa đơn tiền 
điện tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước… vừa qua 
chỉ là sự cố hy hữu và không ai mong muốn.

Đơn cử, tại tỉnh Quảng Ninh, ngay sau khi nhận 
được kiến nghị của bà Đào Thị Gái (thôn 7, xã Hạ 
Long, huyện Vân Đồn) về sản lượng điện tiêu thụ 
tăng cao đột biến, Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC 
Quảng Ninh) và Điện lực Vân Đồn đã cử ngay đoàn 
công tác tới gia đình để tiến hành kiểm tra đồng hồ 
đo đếm điện năng. Tuy nhiên, để xảy ra sự việc là sai 
sót mang tính chủ quan của những cán bộ làm công 
tác kinh doanh chủ quan trong quá trình thực hiện, 
thiếu sự kiểm tra, phát hiện. Trước sự việc đáng tiếc 
trên, ngành Điện Quảng Ninh đã cầu thị, xin lỗi khách 
hàng và khắc phục sự cố qua việc hủy hóa đơn cũ, 
lập hóa đơn mới để khách hàng thanh toán tiền điện 
đúng với lượng điện năng đã sử dụng trong tháng 6. 
Ngoài ra, PC Quảng Ninh cũng đã ngay lập tức kiểm 
điểm, nghiêm khắc xử lý kỷ luật những tập thể và các 
cá nhân có liên quan. 

Ông Vũ Đình Tân - Phó Giám đốc PC Quảng Ninh 
khẳng định: "Ngành Điện Quảng Ninh tuyệt đối không 
có vụ lợi trong sự việc vừa xảy ra. Bởi, việc thu thập chỉ 
số tiêu thụ điện năng được thực hiện hoàn toàn tự động 
và từ xa đối với các công tơ điện tử nhằm đảm bảo tính 
chính xác. Bên cạnh đó, toàn bộ công tơ khi được PC 
Quảng Ninh lắp đặt cho khách hàng đều đã được kiểm 
định chất lượng và đạt tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. Do vậy, không thể có chuyện ngành Điện 
Quảng Ninh cố tình chỉnh sai công tơ theo ý muốn 
để trục lợi, mà đây chỉ là sự cố hy hữu không đáng có 
trong quá trình công tác của người công nhân điện lực". 

Như vậy là đã rõ, một vài sự cố ghi nhầm tiền điện 
trong thời gian qua chỉ là những sai sót cá nhân và hệ 
thống phần mềm quản lý chỉ số điện năng của EVN 
hoạt động bình thường, hiệu quả, góp phần giảm thiểu 
tối đa sự can thiệp của con người. Tuy nhiên, để có 
thể giải quyết được câu chuyện hóa đơn tiền điện mà 
ngành Điện đang phải đối mặt, thiết nghĩ trong thời 
gian tới, EVN cần phải đẩy nhanh việc thay thế công 
tơ cơ khí bằng các loại công tơ điện tử có chức năng đo 
xa. Bởi hiện nay, toàn ngành vẫn sử dụng tới 48% công 
tơ cơ khí. Việc sử dụng công tơ điện tử có chức năng 
đo xa sẽ đảm bảo tính chính xác gần như 100% vì tất cả 
đều hoàn toàn tự động. Với loại công tơ hiện đại này, 
người dân hoàn toàn có thể theo dõi lượng điện sinh 
hoạt theo từng ngày một. Chỉ cần nhập mã khách hàng 
và liên hệ tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực 
để lấy mật khẩu là người dân có thể đo được lượng điện 
sử dụng từng ngày. Ngoài ra, EVN cũng nên tăng tốc 
trong quá trình đầu tư, hiện đại hóa hạ tầng kỹ thuật để 
đảm bảo việc theo dõi dữ liệu chỉ số tiêu thụ điện của 
khách hàng được thuận tiện. 

Dẫu biết mùa nắng nóng nào cũng vậy, ngành Điện 
luôn phải đối mặt với những hoài nghi khi sản lượng 
điện tiêu thụ của người dân tăng cao. Nhưng trên tinh 
thần cầu thị và hết sức trách nhiệm đối với khách hàng, 
EVN khuyến nghị người dân sử dụng điện tiếp tục có 
sự phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng ngành Điện 
trong việc sử dụng điện tiết kiệm và giám sát ghi chỉ số 
công tơ của các đơn vị Điện lực. Bất kỳ phản ánh nào 
của khách hàng về việc tiền điện tăng cao thông qua 
Tổng đài Chăm sóc khách hàng của 05 Tổng công ty 
Điện lực sẽ đều được tiếp thu và giải đáp thỏa đáng

Đoàn kiểm tra liên ngành làm việc tại PC Tân Phú, EVNHCMC
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QUỐC DÂN

BAO GIỜ THỊT LỢN GIẢM GIÁ?
Đây là câu hỏi mà người dân và tiểu thương cả nước đang khắc khoải, bởi, liên tiếp trong 
10 tháng qua, giá thịt lợn trên thị trường đồng loạt tăng cao và có nơi hiện đạt mức gần 
100.000 đồng/kg lợn hơi. Đây không chỉ là mức tăng kỷ lục mà còn là chu kỳ tăng dài chưa 
từng thấy của loại thực phẩm được coi là quan trọng nhất trong bữa ăn của mọi gia đình 
Việt. Điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, cuối 
quý II, đầu quý III/2020, nguồn cung thịt 
lợn có thể đáp ứng được trên 90% nhu 

cầu. Nhưng thực tế đến nay, giá lợn vẫn cao chót vót 
mà nguồn cung thì vẫn khan hiếm. Các thương lái 
khẳng định, giá lợn hiện vẫn rất cao và cũng rất khó 
mua, còn người tiêu dùng cả nước thì vẫn chưa biết đến 
khi nào giá thịt lợn mới “hạ nhiệt”.

KHÂU TRUNG GIAN HƯỞNG LỢI NHIỀU NHẤT 

Có thể thấy, việc mất cân đối cung cầu do dịch tả 
lợn châu Phi gây ra là một trong những nguyên nhân 
khiến giá lợn bị đẩy lên cao. Trong 3 năm qua, lúc thì 
bão giá, lúc giá lợn lại rẻ như rau, sau đó dịch tả lợn lại 
hoành hành khiến người nuôi lợn thua lỗ, rơi vào cảnh 

nợ nần, có đến 80% người dân bỏ chăn nuôi, một số 
thì chỉ tái đàn cầm chừng bởi giá lợn giống quá cao và 
e ngại thịt lợn sẽ mất giá... Do đó dẫn đến tình trạng 
thiếu hụt lợn nái và thiếu lợn giống cho sản xuất.

Theo Chuyên gia kinh tế Vũ Minh Phú, một 
nguyên nhân lớn nữa khiến giá lợn khó có thể giảm 
được, đó là phải qua quá nhiều khâu trung gian và 
phải chịu nhiều loại phí. Hiện nay, hệ thống phân 
phối, trong đó khâu bán lẻ hưởng đến trên 30% lợi 
nhuận, cả thương lái và lò giết mổ, mỗi khâu hưởng 
từ 10-15% lợi nhuận. Như vậy, tổng chi phí cho khâu 
trung gian đã lên 40-50%. Ngoài ra, theo phản ánh, 
ở một số siêu thị thông báo bán thịt lợn không lợi 
nhuận, tuy nhiên, thực tế giá lại cao hơn ngoài chợ 
đến 40%,… tất cả những yếu tố trên đã làm cho giá thịt 

Người dân khắc khoải mong chờ thịt lợn giảm giá
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lợn đến tay người tiêu dùng cao chưa từng thấy. Qua 
đó cũng thấy rằng, một số doanh nghiệp chăn nuôi 
chưa thưa thực sự đồng hành với Chính phủ và các Bộ 
ngành để giải quyết vấn đề này. 

BÌNH ỔN GIÁ THỊT LỢN - VẤN ĐỀ CẤP BÁCH

Trước thực trạng giá lợn ngày càng leo thang, ảnh 
hưởng nghiêm trọng đến đời sống xã hội, thời gian qua, 
nhiều giải pháp đã được đưa ra như thúc đẩy chăn nuôi, 
nhập khẩu thịt lợn từ nước ngoài, gần đây nhất là nhập 
khẩu lợn sống từ Thái Lan về nhằm tăng nguồn cung, 
bình ổn thị trường. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, 
việc nhập khẩu lợn chỉ là giải pháp tình thế, về lâu dài 
vẫn phải phát triển đàn lợn trong nước.

Thông tin từ Cục Chăn nuôi, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết, trong 5 
tháng đầu năm 2020, nước ta đã nhập khẩu được 70 
nghìn tấn thịt lợn trong số 100 nghìn tấn mà Thủ tướng 
Chính phủ giao trong năm 2020. Hiện nay, đàn lợn 
giống gốc trong nước giữ được là 120 nghìn con lợn cụ 
kỵ, ông bà và đàn lợn nái là 2,8 triệu con. Vừa qua, Bộ 
NN&PTNT đã chỉ đạo và khuyến khích các DN tiếp 
tục nhập khẩu lợn cụ kỵ và lợn bố mẹ để tái đàn. Tính 
đến hết tháng 5/2020, các DN đã nhập được 5.016 con 
lợn cụ kỵ, ông bà và khoảng 3.000 con lợn bố mẹ để 
sản xuất ngay con thương phẩm phục vụ thị trường. 
Đây là cơ sở để đáp ứng 11 triệu con lợn giống vào quý 
IV năm nay. 

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, việc 
tái đàn, tăng đàn lợn trên cả nước đang tiến triển tốt, 
dự báo vào cuối năm nay tổng đàn lợn cả nước sẽ đạt 
mức tương đương như trước khi có dịch tả lợn châu Phi. 
Hiện nay, hầu hết các đàn lợn giống đều nằm trong các 
DN và trang trại chăn nuôi lớn, vì vậy, các đơn vị này 
cần đẩy mạnh cung ứng cho các nông hộ nhỏ. Việc 
quan trọng vẫn phải là đảm bảo các giải pháp chăn nuôi 
an toàn sinh học.

Chuyên gia kinh tế Vũ Minh Phú thì cho rằng, thịt 
lợn là mặt hàng quan trọng trong đời sống của người 
dân. Vì vậy, nên đưa thịt lợn vào nhóm hàng bình ổn 
giá để có thể áp dụng các biện pháp mạnh tay khi cần 
thiết, hoặc có thể áp dụng bình ổn giá thịt lợn trong giai 
đoạn thị trường đang nóng, còn khi đã bình thường thì 
có thể bỏ áp dụng biện pháp này.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG, 
GIẢM NGUY CƠ SAU THỪA LẠI THIẾU?

Có thể thấy, thời gian qua, ngành chăn nuôi của 
Việt Nam nói chung vẫn còn mang tính nhỏ lẻ, việc sản 

xuất không theo chuỗi ngành hàng, dẫn đến việc luôn 
bị động giữa cung và cầu. Do đó, để bình ổn được thị 
trường và giảm thiểu nguy cơ sau thiếu lại thừa thì định 
hướng đầu tiên đó là cần phải hướng đến quản lý và 
sản xuất theo chuỗi. Việc quản lý theo chuỗi không chỉ 
trong sản xuất mà cả trong khâu phân phối để có thể 
quản lý được chất lượng, giá cả, phân phối lợi nhuận 
hợp lý, công khai minh bạch. Còn việc sản xuất theo 
chuỗi vừa có thể giúp truy xuất được nguồn gốc, vừa có 
mã định danh cho sản phẩm và điều quan trọng là giảm 
thiểu được khâu trung gian, hạ giá thành sản phẩm. Có 
như vậy mới đảm bảo cho sự phát triển bền vững của 
ngành chăn nuôi. 

Bên cạnh đó, người chăn nuôi cần chủ động liên 
kết với nhau, đặc biệt là trong việc áp dụng mô hình 
chăn nuôi an toàn sinh học để phát triển sản xuất, 
vượt qua khó khăn. Song song với đó, Nhà nước cũng 
cần có những chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng… 
để người chăn nuôi có thể tiếp cận được nguồn vốn 
ưu đãi, duy trì, phát triển sản xuất. Ngoài ra, cũng 
có ý kiến cho rằng, cần thiết lập hệ thống chợ đầu 
mối, trong đó có sàn giao dịch nông sản để việc giao 
dịch được minh bạch, công khai và không bị ép giá. 
Có như vậy thì không chỉ thịt lợn mà các loại thực 
phẩm khác khi đến tay người tiêu dùng mới có giá 
thành hợp lý.

 Bao giờ thịt lợn giảm giá? Thời gian tới, thịt lợn có 
đạt mức kỷ lục mới hay không thì vẫn là câu hỏi khó trả 
lời. Hy vọng, với sự điều tiết của Nhà nước trong khâu 
sản xuất và lưu thông, cùng sự chung tay của DN chăn 
nuôi, thị trường thịt lợn sẽ sớm được bình ổn trở lại

Một số trang trại chăn nuôi chỉ tái đàn cầm chừng bởi giá 
lợn giống quá cao và e ngại thịt lợn mất giá
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MAY 10:
Hành Trình Về Côn Đảo

Điểm dừng chân đầu tiên là được đặt 
chân lên "địa ngục trần gian" Côn 
Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. 
Đoàn được viếng thăm nghĩa trang 

Hàng Dương, viếng mộ các Anh hùng liệt sỹ Lê Hồng 
Phong, Nguyễn An Ninh, Lê Văn Việt, Võ Thị Sáu và 
tham quan các nhà tù tại Côn Đảo. Mọi người được 
trải nghiệm, cảm nhận được sự khốc liệt, để biết được 
sự hy sinh lớn lao của các thế hệ cha anh đi trước. 
Từng thành viên đã kính cẩn thắp những nén hương 
cho các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ ở đây bằng 
tất cả tấm lòng tri ân và hoài niệm. Đứng trước hàng 
ngàn ngôi mộ, mọi người lặng đi và nghẹn ngào. Hàng 
nghìn anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì tự do của dân tộc, 
vì nền độc lập của Tổ quốc, để hôm nay chúng ta 
có một cuộc sống yên bình, hạnh phúc bên gia đình.
Ông Thân Đức Việt - Tổng Giám đốc Tổng công ty 
May 10 cho biết: “Đảng ủy, cơ quan điều hành Tổng 

Công ty luôn chọn địa danh Côn Đảo là chuyến đi 
về nguồn hàng năm với lý do chúng tôi muốn thấy 
được sự hy sinh lớn lao của những Anh hùng liệt sĩ, 
những chiến sĩ cách mạng đã giành độc lập cho nước 
nhà. Đây vừa là phần thưởng cho những cá nhân tiêu 
biểu, xuất sắc nhất năm ở tất cả các đơn vị và chúng 
tôi cũng muốn những cá nhân xuất sắc này cảm nhận 
được bằng chứng sống về lịch sử, sự hy sinh của các 
nhà hoạt động cách mạng trong thời kỳ chống Pháp 
và chống Mỹ”.

Tạm biệt Côn Đảo, đoàn trở về thành phố Hồ Chí 
Minh, đến thăm Bến Nhà Rồng - nay là Bảo tàng Hồ 
Chí Minh. Hơn trăm năm trước, chính nơi này, chàng 
thanh niên Nguyễn Tất Thành mang theo nỗi đau canh 
cánh của đất nước lầm than, sống trong cảnh đời nô lệ, 
trăn trở ra đi tìm đường cứu nước mang lại hạnh phúc, 
tự do cho dân tộc. Đoàn được tham quan Dinh Độc 

Từ ngày 21 - 26/6/2020, 23 công nhân, nhân viên xuất sắc tiêu biểu năm 2019 được lãnh 
đạo Tổng công ty May 10 tặng thưởng chuyến đi tham quan, học tập tại Côn Đảo, TP.Hồ 
Chí Minh và Cần Thơ. Cùng tham gia với đoàn tại Côn Đảo có ông Thân Đức Việt - Tổng 
Giám đốc Tổng công ty và bà Phạm Bích Hồng - Giám đốc điều hành.

NGUYỄN THÚY

Đoàn tham quan hệ thống nhà tù tại Côn ĐảoThăm nghĩa trang Hàng Dương
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Lập (Dinh Thống Nhất) - một trong những địa danh 
lịch sử, một công trình kiến trúc ấn tượng của Sài Gòn, 
biểu tượng của chiến thắng, hòa bình và sự toàn vẹn 
lãnh thổ của đất nước Việt Nam.

Rời thành phố Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục khám 
phá, trải nghiệm tại Cần Thơ. Mọi người được tìm hiểu 
về con người và cuộc sống người dân miền Tây qua 
những chiếc xuồng, chiếc ghe mang theo những sản vật 
miền sông nước. Đoàn đã tham dự buổi họp chợ trên 
sông: Chợ nổi Cái Răng - một trong 3 chợ nổi lớn nhất 
Cần Thơ. Đoàn đã đến với Làng Du lịch Mỹ Khánh, các 
thành viên trong đoàn thỏa sức khám phá, tìm hiểu về 
đời sống cư dân miệt vườn.

Suốt dọc hành trình 5 ngày từ Bắc vào Nam, qua 
miền Tây sông nước, 23 công nhân, nhân viên đến từ 
nhiều đơn vị khác nhau của Tổng Công ty xích lại gần 
nhau hơn. Từ những người chưa thân nay thành thân, 
những câu chuyện, kinh nghiệm ở đơn vị đều được anh 
chị em cùng chia sẻ. Chuyến đi giúp các thành viên 
hiểu thêm về cuộc sống và công việc của những người 
mà mình gọi là đồng nghiệp.

Được sự quan tâm, tạo điều kiện của các đồng chí 
lãnh đạo và các đơn vị, các thành viên đã có chuyến đi 
tham quan, học tập vui vẻ, thoải mái, an toàn. Trong 
chuyến đi, anh chị em đã thể hiện “Làm hết sức, chơi 
hết mình”, đoàn kết, gắn bó, ghi dấu nhiều kỷ niệm. 
Chuyến tham quan, học tập không chỉ đem đến những 
trải nghiệm thú vị mà còn là cơ hội giao lưu, tạo động 
lực cho toàn bộ các thành viên tiếp tục cố gắng, phát 
huy hết khả năng của mình nhằm đạt hiệu quả công 
việc cao nhất.

Anh Phạm Văn Trọng - Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Sản xuất TTB Y tế chia sẻ: “Trong 5 ngày chúng tôi 
còn được trải nghiệm, tham quan các vùng ở miền Tây, 
qua dòng sông Tiền, sông Hậu, các miệt vườn… Qua đó 
chúng tôi cũng thấy sự phong phú của các địa phương 
và thêm yêu đất nước mình. Chân thành cảm ơn Ban 
lãnh đạo May 10 đã quan tâm, tạo điều kiện cho CBC-
NV tiêu biểu đến tri ân, thắp hương các Anh hùng liệt 
sỹ và có dịp tham quan các vùng miền của đất nước”.

Hành trình Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh và 
miền Tây khép lại, mỗi thành viên trong đoàn trở về Hà 
Nội với những cảm nhận sâu sắc về những tấm gương 
anh dũng hy sinh, sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ, vì độc lập 
tự do cho dân tộc.Cảm nhận về một Việt Nam rộng 
lớn, tươi đẹp, mến khách. Cảm nhận về những bài học 
rút ra trong chuyến đi.

Mặc dù trong thời kỳ còn nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng dịch bệnh Covid-19, song Lãnh đạo TCT vẫn 
dành cho CBCNV một chuyến đi thật đầy đủ, chu 
đáo. Đoàn CBCNV tiêu biểu xin chân thành cảm ơn 
Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã dành cho mỗi thành 
viên nhiều hơn một chuyến đi tham quan. Chuyến 
hành trình về Côn Đảo là bài học lịch sử hết sức quý 
báu để mỗi thành viên càng thêm trân trọng sự hy 
sinh của cha ông, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình 
đối với quê hương đất nước. Cùng với những câu 
chuyện về lòng yêu nước, sự quả cảm luôn nhắc nhở 
mỗi thành viên trong đoàn ý thức trân trọng cuộc 
sống tự do, độc lập, biết trân quý hơn những gì mình 
đang được thụ hưởng và biến những đau thương thành 
hành động cụ thể xây dựng doanh nghiệp, đất nước 
phát triển

Cán bộ, nhân viên trải nghiệm các hoạt động giao lưu tại làng 
du lịch Mỹ Khánh

Đoàn tham quan Dinh Độc Lập



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG12 13

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP

Năm 2020, tuy phải chịu nhiều tác động trong việc thực hiện giãn cách xã hội bởi đại dịch 
Covid-19, nhưng Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã tập trung dồn mọi 
nguồn lực để hoàn thành các dự án giải tỏa công suất nguồn năng lượng tái tạo khu vực 
Nam Trung Bộ. Đến nay, nhiều công trình trọng điểm đã được Tổng công ty hoàn thành 
vượt tiến độ đề ra và làm lợi cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng.

TUẤN NINH

NHIỀU DỰ ÁN GIẢI TỎA CÔNG SUẤT NGUỒN 
NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VỀ ĐÍCH TRƯỚC TIẾN ĐỘEVNNPT:

Theo số liệu từ cơ quan chức năng, trên 
phạm vi cả nước hiện có khoảng 89 dự 
án điện gió và mặt trời, với tổng công 
suất lắp đặt 4.543,8 MW, chiếm hơn 

8,3% tổng công suất của hệ thống điện quốc gia. 
Trong đó, chỉ tính riêng khu vực Nam Trung Bộ hiện 
đã có gần 40 nhà máy điện gió, điện mặt trời với tổng 
công suất đặt trên 2.027 MW. Dự kiến đến hết năm 
2020, công suất này sẽ tăng lên 4.240 MW. Đây được 
coi là một trong những giải pháp quan trọng nhằm 
đối phó với những thách thức về thiếu hụt nhu cầu 

năng lượng và đảm bảo cho nền kinh tế tăng trưởng 
bền vững. 

Tuy nhiên, một thực tế đáng báo động đó là tình 
trạng thiếu đồng bộ giữa quy hoạch phát triển điện mặt 
trời với các lĩnh vực hạ tầng lưới điện truyền tải đã dẫn 
tới việc nhiều đường dây, trạm biến áp (TBA) từ 110 
kV - 500 kV trên địa bàn đều quá tải. Kéo theo đó là 
các nhà máy điện năng lượng tái tạo thường xuyên phải 
cắt giảm từ 30 - 60% công suất, nhằm duy trì trào lưu 
công suất trong ngưỡng cho phép, đảm bảo an toàn hệ 
thống điện quốc gia.

EVNNPT hoàn thành vượt tiến độ trước 06 tháng đối với công trình TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu nối
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Để tháo gỡ khó khăn trong việc giải tỏa công suất 
nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn khu vực Nam 
Trung Bộ, thời gian qua và đặc biệt trong 06 tháng 
đầu năm 2020, EVNNPT đã vượt qua mọi khó khăn, 
tập trung chỉ đạo các đơn vị trực thuộc gấp rút đẩy 
nhanh tiến độ hoàn thành các dự án truyền tải nhằm 
khai thác tối đa nguồn điện từ các nhà máy điện gió 
và mặt trời lên lưới, bổ sung công suất cho hệ thống 
điện quốc gia. Theo đó, Tổng công ty đã hoàn thành 
vượt tiến độ thi công 73 ngày đối với Dự án nâng công 
suất TBA 500 kV Vĩnh Tân (tỉnh Bình Thuận). Việc 
đóng điện công trình đã làm tăng khả năng truyền tải 
cho hệ thống, giúp giải tỏa nguồn năng lượng tái tạo, 
giảm tổn thất điện năng và làm lợi cho ngân sách nhà 
nước hơn 80 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, EVNNPT cũng đã hoàn thành vượt 
tiến độ và đóng điện thành công TBA 220 kV Phan 
Rí. Việc đưa trạm vào vận hành đã đảm bảo khả năng 
truyền tải nguồn năng lượng tái tạo điện mặt trời và 
điện gió trên địa bàn các huyện Tuy Phong, Bắc Bình, 
Hàm Thuận Bắc của tỉnh Bình Thuận, cũng như các 
huyện phía Nam của tỉnh Ninh Thuận đưa lên lưới 
điện 220 kV. Đặc biệt, mới đây nhất, Tổng công ty 
cũng đã hoàn thành vượt tiến độ trước 06 tháng đối 
với công trình TBA 220 kV Ninh Phước và đường 
dây đấu nối. Đây là dự án đặc biệt quan trọng được 
xây dựng trên địa bàn huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh 
Thuận. Quy mô của dự án gồm 01 TBA 220/110/22 
kV với tổng công suất 550 MVA; Đường dây đấu nối 
04 mạch cấp điện áp 220 kV có chiều dài tuyến 4,6 
km; Dây dẫn pha 2xACSR-330/43 đấu nối TBA 220 
kV Ninh Phước với đường dây 220 kV Nhà máy nhiệt 
điện Vĩnh Tân - Tháp Chàm. TBA 220 kV Ninh Phước 
đi vào vận hành đã giải tỏa được 306 MW công suất từ 
các nguồn năng lượng tái tạo khu vực tỉnh Bình Thuận 
và Ninh Thuận để truyền tải lên hệ thống truyền tải 
điện quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Tổng giám đốc EVNNPT 
cho biết: Việc hoàn thành vượt tiến độ các Dự án án 
nâng công suất TBA 500 kV Vĩnh Tân; TBA 220 kV 
Phan Rí; TBA 220 kV Ninh Phước và đường dây đấu 
nối… có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với EVNNPT. 
Bởi, các dự án này có vai trò giải phóng một phần công 
suất của các nhà máy điện năng lượng tái tạo khu vực 
Nam Trung Bộ, góp phần đảm bảo tiêu chí N-1, cũng 
như nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho phát triển 
kinh tế xã hội các tỉnh phía Nam. Thời gian tới, Tổng 
công ty sẽ tiếp tục đôn đốc các đơn vị trực thuộc đẩy 
nhanh tiến độ nhiều dự án như: Nâng công suất TBA 500 

kV Di Linh từ 450 MVA lên 900 MVA; Đường dây 220 
kV Nha Trang - Tháp Chàm; TBA 220 kV Cam Ranh; 
TBA 220 kV Lao Bảo và đường dây 220 kV Đông Hà - 
Lao Bảo… nhằm giải tỏa hết công suất các nguồn năng 
lượng tái tạo tại khu vực Nam Trung Bộ.

Để đảm bảo các công trình về đích đúng tiến độ 
đề ra, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh Khánh Hòa 
sớm xem xét và chấp thuận hỗ trợ về nhà cửa, vật 
kiến trúc, cây cối trên các vị trí móng trụ (đất thu 
hồi vĩnh viễn), cũng như cây cao nằm trong hành 
lang an toàn lưới điện cao áp đối với các hộ dân đã 
khai hoang, canh tác trên đất lâm nghiệp. Đồng thời, 
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi 
trường sớm thẩm định hồ sơ đo đạc rải thửa trên địa 
bàn các huyện Diên Khánh và Cam Lâm. Ngoài ra, đối 
với các hộ dân không hợp tác trong quá trình kiểm 
kê tài sản và cố tình chống đối, Tổng công ty đề nghị 
UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo UBND TP. Nha Trang 
và UBND huyện Diên Khánh khẩn trương hoàn thiện 
thủ tục để thực hiện kiểm kê bắt buộc và tổ chức 
phê duyệt chi trả tiền cho người dân sớm nhất. Đặc 
biệt, EVNNPT kiến nghị UBND tỉnh xem xét các hồ 
sơ, thủ tục để sớm trình Chính phủ và các Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và 
Môi trường chấp thuận chương trình chuyển đổi mục 
đích rừng

EVNNPT đang nỗ lực đưa dự án đường dây 220 kV Nha Trang 
- Tháp Chàm về đích theo đúng tiến độ đề ra
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Theo tính toán của EVNNPC, mùa nắng 
nóng năm 2020, số cuộc gọi của khách 
hàng về tổng đài TTCSKH của Tổng công 
ty sẽ tăng từ 200 - 300% so với các mùa 

khác trong năm. Đặc biệt, từ cuối tháng 6 đến nay, 
trung bình mỗi ngày có trên 10.000 cuộc gọi của khách 
hàng đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769, 
tăng 200% so với ngày bình thường (chưa tính số lượng 
yêu cầu tương tác trên các kênh Wechat, Facebook, 
Zalo…). Trong đó, 33,5% cuộc gọi ghi nhận về xử lý sự 
cố mất điện, còn lại là các yêu cầu về tra cứu thông 
tin, sửa chữa điện, báo mất an toàn lưới điện và giải 
đáp thắc mắc về hóa đơn tiền điện. Theo dự báo, nắng 
nóng gay gắt vẫn sẽ tiếp tục kéo dài, EVNNPC dự kiến 

số cuộc gọi của khách hàng tới Trung tâm CSKH sẽ 
tiếp tục gia tăng trong thời gian tới.

Để chủ động đảm bảo thông tin thông suốt cũng 
như tránh hiện tượng trượt số cuộc gọi của khách hàng 
khi gọi đến Tổng đài Chăm sóc khách hàng 19006769 , 
Ban  Lãnh đạo TTCSKH của EVNNPC đã đưa ra nhiều 
giải pháp đồng bộ như: Tích cực ứng dụng khoa học 
công nghệ hiện đại vào lĩnh vực giao dịch khách hàng; 
Bố trí bộ phận chuyên trách phối hợp với các Công ty 
Điện lực/Điện lực để cập nhật kịp thời thông tin mất 
điện, kế hoạch sửa chữa, nâng cấp công suất cũng như 
sự cố quá tải lưới điện của từng khu vực. Đồng thời, dự 
kiến thời gian khắc phục sự cố cấp điện lại cho khách 
hàng để phúc đáp, cung cấp thông tin nhanh nhất cho 

LUÔN ĐỒNG HÀNH PHỤC VỤ KHÁCH HÀNG 
VỚI CHẤT LƯỢNG TỐT NHẤT

Những ngày này, nắng nóng gay gắt đang bao trùm khắp các tỉnh, thành phố phía Bắc, 
kèm theo đó là nhu cầu sử dụng điện của khách hàng tăng cao. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến 
tình trạng quá tải, sự cố lưới điện, nhảy aptomat và nguy cơ cháy nổ xảy ra nhiều hơn so với 
bình thường. Vì vậy mà số cuộc gọi của khách hàng phản ánh sự cố, các dịch vụ về điện, cũng 
như thắc mắc hóa đơn tiền điện tới Trung tâm Chăm sóc khách hàng (TTCSKH) của Tổng 
công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cũng gia tăng đột biến.

TUẤN ANH

EVNNPC

Mọi thông tin, yêu cầu của khách hàng sử dụng điện đến TTCSKH của EVNNPC sẽ được tiếp nhận và xử lý kịp thời.
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khách hàng; Xây dựng phương án bố trí hợp lý, tăng 
cường giao dịch viên các ca trực để sẵn sàng tiếp nhận 
và giải đáp thông tin của người dân; Thuê bổ sung giao 
dịch viên tham gia tiếp nhận yêu cầu của khách hàng 
khi cần thiết. Ngoài ra, Trung tâm đã bố trí thời gian 
huấn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ nhằm hoàn 
thiện kỹ năng giao tiếp của mình. 

Mặt khác, EVNNPC cũng đã tập trung nâng cấp và 
trang bị thêm hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông 
tin. Hiện tại, khách hàng không chỉ liên hệ với TTCSKH 
qua đầu số Tổng đài 19006769, Email, Website chăm 
sóc khách hàng cskh.npc.com.vn, mà còn có thể liên hệ 
với Trung tâm qua các kênh giao dịch Zalo, Facebook, 
Wechat... Bên cạnh đó, Tổng Công ty cũng đã bố trí 
lực lượng trực vận hành nhằm đảm bảo hoạt động ổn 
định, liên tục hệ thống tổng đài chăm sóc khách hàng. 
Đặc biệt, EVNNPC còn thường xuyên nâng cấp ứng 
dụng chăm sóc khách hàng trên các thiết bị điện thoại 
thông minh. Với phần mềm này, khách hàng sẽ dễ dàng 
trong việc tra cứu thông tin về dịch vụ điện do EVNNPC 
cung cấp vào mọi lúc, mọi nơi. Các chức năng của phần 
mềm như: Tra cứu hóa đơn tiền điện; Tra cứu chỉ số 
điện năng; Lịch tạm ngừng cấp điện; Lịch ghi chỉ số công 
tơ; Tình hình tiêu thụ điện; Thông tin về giá điện; Lịch 
tạm dừng cấp điện; Lịch ghi chỉ số công tơ; Lịch sử thanh 
toán… luôn được cập nhật thông báo thường xuyên để 
khách hàng nắm bắt.

Chia sẻ với phóng viên, ông Nguyễn Trọng Phụng, 
Giám đốc TTCSKH EVNNPC cho biết: “Khi tiếp nhận 
các ý kiến phản ánh, khiếu nại trực tiếp, hoặc gián tiếp 

của khách hàng tới TTCSKH về việc mất điện, chỉ số 
công tơ, hóa đơn tiền điện tăng đột biến… thì các giao 
dịch viên ngay lập tức tiến hành xác minh thông tin và 
trực tiếp giải thích hoặc xử lý ngay trong ngày. Đồng 
thời, Đơn vị cũng đã và đang có sự phối hợp chặt chẽ 
với các Công ty Điện lực giải quyết nhanh chóng, triệt 
để các ý kiến của khách hàng. Qua đó, tránh được tình 
trạng vượt quá thời gian quy định mà không được giải 
quyết đối với yêu cầu của khách hàng”.

Anh Nguyễn Văn Đạt (xã Hoàn Sơn, huyện Tiên 
Du, tỉnh Bắc Ninh) chia sẻ: "Tôi thấy dịch vụ của ngành 
Điện bây giờ rất hiện đại và chuyên nghiệp. Trước đây, 
mỗi lần có sự cố điện, tôi phải đến trụ sở điện lực huyện 
để thông báo. Nhưng bây giờ, chỉ cần nhấc máy điện 
thoại gọi đến Tổng đài CSKH là được đáp ứng ngay. 
Đơn cử như cuối tháng sáu vừa qua, nhà tôi bị cháy 
aptomat tổng ngoài cột điện, sau khi gọi điện đến Tổng 
đài 19006769 thông báo thì chưa đầy 20 phút sau đã thấy 
công nhân Điện lực Tiên Du đến sửa. Đáng nói, sau khi 
sửa chữa và thay thế aptomat xong, còn có nhân viên 
của TTCSKH điện lực miền Bắc gọi điện lại hỏi tôi có 
hài lòng với việc sửa chữa không. Đây là điều tôi hết sức 
ngạc nhiên, vì thông thường, việc chăm sóc khách hàng 
này chỉ có ở các doanh nghiệp tư nhân lớn".

Tin rằng, bằng các giải pháp đồng bộ của Ban lãnh 
đạo Tổng Công ty và TTCSKH, cùng sự chung tay góp 
sức, chia sẻ của cộng đồng, cũng như ý thức sử dụng 
điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả của mỗi gia đình, 
EVNNPC sẽ luôn đồng hành phục vụ khách hàng với 
chất lượng tốt nhất

TTCSKH của EVNNPC tiếp nhận yêu cầu phản ánh và giải đáp thắc mắc của khách hàng 24/24h hàng ngày
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NGUYỄN HOA

NHÌN LẠI CHẶNG ĐƯỜNG 6 THÁNG 
ĐẦU NĂM CỦA HBT VIỆT NAM

Trong khi nền kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn đang gặp nhiều khó khăn trước tác động của 
đại dịch Covid-19 thì tại Công ty CP Sản xuất biến thế HBT Việt Nam (HBT Việt Nam), 
hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm vẫn tiếp đà tăng trưởng, có nhiều khởi sắc. 
Việc Công ty tiếp tục duy trì ký kết được các đơn hàng lớn, có giá trị dù trong bất kì thời điểm 
nào chính là minh chứng, cũng như lời khẳng định sự uy tín và thương hiệu của mình với các 
đối tác trong và ngoài nước.

SẢN XUẤT KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG 
KHỞI SẮC

Sáu tháng đầu năm, nhờ sự nỗ lực, cố gắng của tập 
thể CBCNV, cùng sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt của 
Ban lãnh đạo Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh 
của HBT có nhiều kết quả nổi bật.

Tổng doanh thu đạt được tăng 30% so với cùng kỳ 
năm 2019. Trong đó, các dự án của EVN chiếm 65%; 
bán lẻ trong nước chiếm 25%; nước ngoài chiếm 1% và 
thiết bị điện chiếm 9%. Công ty cũng đã được Tổng 
công ty Điện lực TPHCM chọn là một trong 3 nhà cung 
cấp máy biến áp Amorphous năm 2020, trong đó hai 
đơn vị đã ký kết hợp đồng cung cấp số lượng lớn máy 
biến áp Amorphous để lắp đặt tại các địa phương trên 

địa bàn thành phố. HBT Việt Nam hiện cũng là nhà 
cung cấp thiết bị điện uy tín cho 5 Tổng công ty Điện 
lực trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Công ty 
cũng đang tiếp tục mở rộng thị trường kinh doanh sang 
các nước như Lào, Campuchia, Myanmar, Philippines...

Trong quý I/2020, HBT Việt Nam cũng đã kí kết 
hợp đồng dây chuyền quấn dây tự động hoàn toàn của 
Ấn Độ, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động tại nhà máy trong 
quý III/2020. Bên cạnh đó, Công ty cũng đã đàm phán 
dây chuyền cắt tôn silic tự động của GEORG Đức và sẽ 
kí hợp đồng trong quý IV/2020 để đưa vào hoạt động 
trong quý II/2021. Mô hình 3S nhà máy cũng đã bắt đầu 
được áp dụng tại Công ty và xây dựng được quy trình 
bán hàng, mua hàng, kiểm soát chất lượng.

Tập thể CBCNV HBT Việt Nam chụp ảnh lưu niệm tại nhà máy HBT Đại Đồng - Hoàn Sơn
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Thêm một tin vui nữa đó là, Công ty vừa khánh 
thành và đưa vào khai thác, sử dụng Nhà máy HBT 
Đại Đồng - Hoàn Sơn nằm trong khuôn viên rộng 
10.000m2 với diện tích sử dụng 7.000m2 được xây dựng 
khang trang, hiện đại, có nhiều khu vực chức năng, 
tiện ích khác nhau, bao gồm khu văn phòng, nhà 
xưởng sản xuất,…

Cũng trong nửa đầu năm 2020, HBT Việt Nam đã 
trở thành đại lý chính thức của Schneider Electric tại 
Việt Nam về phân phối sản phẩm máy cắt tự đóng 
lặp lại (Recloser). Nhân dịp kỷ niệm 12 năm thành 
lập, Công ty đã cho ra mắt thị trường nhãn hiệu máy 
biến áp mới “HBT Tran”, sản phẩm có nhiều ưu điểm 
riêng, được sản xuất dành cho thị trường miền Trung 
và miền Nam. Những hoạt động này nhằm mục tiêu 
đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường để cung 
cấp các sản phẩm chất lượng có dịch vụ tốt nhất cho 
khách hàng.

Trước những diễn biến khó lường của đại dịch 
covid 19 đã khiến nhiều Công ty, doanh nghiệp trong 
nước đứng trước tình cảnh lao đao. Theo thống kê, có 
tới 30% doanh nghiệp tại Việt Nam phải cắt giảm nhân 
sự để có thể cầm cự vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy 
nhiên, tại HBT Việt Nam, đời sống việc làm của 100% 
CBCNV trong Công ty vẫn được duy trì, đảm bảo. 
Điều này đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Ban lãnh 
đạo Công ty đối với người lao động, nhằm giúp họ có 
đủ việc làm, yên tâm xây dựng đơn vị. Trong đó, công 
tác nhân sự và đào tạo luôn được Công ty coi trọng 
thông qua việc xây dựng được hệ thống KPI để đánh 
giá năng lực nhân viên; xây dựng chính sách trả lương 
theo Compytency và KPI; xây dựng quy trình tuyển 
dụng đào tạo…

NỖ LỰC HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NỬA CUỐI 
NĂM VÀ MỤC TIÊU DÀI HẠN

Trong 6 tháng cuối năm, để tiếp tục gặt hái được 
những trái ngọt và hoàn thành mục tiêu cả năm 2020, 
đòi hỏi CBCNV Công ty sẽ cần phải nỗ lực gấp bội. 
Theo đó, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các hợp đồng 
dự án đã kí kết với các đối tác. Đồng thời, tập trung 
tăng doanh thu bán lẻ trong nước cũng như nước ngoài 
đối với sản phẩm thiết bị điện; thúc đẩy nhanh các dự 
án đấu thầu nước ngoài để đạt mục tiêu doanh thu 
Quốc tế. 

Song song với việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh, Công ty sẽ cải tiến lại đường line nhà máy 
dòng chảy sản phẩm và 3S nhà máy theo nguyên tắc 
“Ít - cùng - ngắn - dễ”; xây dựng lại quy trình kinh 

doanh toàn Công ty phù hợp với thời điểm hiện tại và 
từng bước tự động hóa nhà máy… Công tác tài chính 
đầu tư và nhân sự, đào tạo vẫn tiếp tục được Công ty 
chú trọng triển khai.

Thời gian tới, HBT Việt Nam sẽ cơ cấu lại vốn 
trong doanh nghiệp; triển khai xây dựng và ban hành 
mục tiêu trung hạn và dài hạn; áp dụng IT vào quản 
trị doanh nghiệp và phát triển sản phẩm (Smart trans-
former); Tự động hóa sản xuất (Kaizen các thiết bị 
sẵn có và đầu tư thiết bị tự động hóa mới). Công ty 
cũng sẽ củng cố, xây dựng hệ thống kinh doanh khu 
vực miền Bắc, miền Nam một cách bài bản hơn nữa, 
đồng thời thêm phân khúc thị trường trung bình để 
đáp ứng nhu cầu hiện tại. Việc duy trì và mở rộng cơ 
hội hợp tác với các đối tác vẫn sẽ được doanh nghiệp 
tiến hành đẩy mạnh. Cụ thể, sẽ tiếp tục hợp tác với 
Viện Công nghệ VINIT và Khoa Điện, Trường ĐH 
Bách Khoa Hà Nội để nghiên cứu phát triển sản phẩm 
mới ứng dụng công nghệ Plasma nóng dùng nguồn 
xoay chiều trong đốt rác và phát điện; thực hiện dự 
án điện mặt trời áp mái kết hợp nuôi tôm công nghệ 
cao (4MVA)…

Một nửa chặng đường năm 2020 đã qua đi, dù phải 
trải qua nhiều khó khăn nhưng với sự chung sức, đồng 
lòng của người lao động, tập thể HBT Việt Nam sẽ 
quyết tâm, nỗ lực để hoàn thành những kế hoạch bài 
bản, dài hơi mà ban lãnh đạo Công ty đã đề ra. Với 
tiêu chí “Hợp tác, bền vững, thành công”, chắc chắn 
thương hiệu HBT sẽ còn tiếp tục vươn xa hơn nữa, đến 
gần hơn nữa với nhiều đối tác, khách hàng trong và 
ngoài nước

HBT Việt Nam đang từng bước tự động hóa dây chuyền thiết bị
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Đây là dự án có tầm chiến lược về phát 
triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh 
Bình Định có tổng diện tích 2,308 ha, 
nằm trong thỏa thuận hợp tác giữa hai 

tỉnh Bình Dương và Bình Định giai đoạn 2017 - 2021. 
Hiện nay, làn sóng đầu tư vào Becamex Bình Định đang 
được gấp rút triển khai, khẳng định hướng đi đúng đắn 
và hiệu quả của dự án. 

TỪ LỢI THẾ ĐẾN TẦM NHÌN CHIẾN LƯỢC

Lợi thế nổi bật của khu công nghiệp (KCN), Đô 
thị và Dịch vụ Becamex Bình Định nằm ở vị trí chiến 
lược, giao thông thuận lợi: Nằm cạnh QL19C, đường 
sắt Bắc Nam; Quy hoạch đường cao tốc Bắc - Nam, 
cách QL1A 10 km, cách Ga Diêu Trì 9 km, cách Cảng 
biển Quốc tế Quy Nhơn 25 km, cách Sân bay Quốc 
tế Phù Cát 31 km. Thời gian qua, tỉnh Bình Định đã 
đầu tư hạ tầng tuyến đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) với 
tổng chiều dài hơn 13 km, vốn đầu tư hơn 1.500 tỉ đồng 
nhằm kết nối KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình 
Định với Tp. Quy Nhơn.

Vị trí thuận lợi về các tuyến đường giao thông 
huyết mạch của tỉnh giúp cho KCN, Đô thị và Dịch 
vụ Becamex Bình Định trở thành đầu mối giao thương, 
trung chuyển hàng hóa, dịch vụ, thương mại và mở 
rộng quan hệ giao lưu phát triển KT-XH với các khu 
vực trong và ngoài nước, đặc biệt là các tỉnh khu vực 
Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh Nam, Trung 
Lào, Thái Lan,…

Trong tầm nhìn chiến lược ngắn đến năm 2025, 
KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định sẽ trở 
thành hạt nhân lan tỏa thu hút đầu tư, gắn với bảo vệ 

môi trường, phát triển bền vững và hình thành Vùng 
liên kết chặt chẽ với KKT Nhơn Hội và các khu, cụm 
công nghiệp (CCN) lân cận.

VĂN THUẬN

DỰ ÁN BECAMEX BÌNH ĐỊNH

Ngày 08/5/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số: 514QĐ-TTg phê duyệt 
điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế (KKT) Nhơn Hội, tỉnh Bình 
Định đến năm 2040. Theo đó, Dự án KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định được 
chính thức thành lập trực thuộc KKT Nhơn Hội mở rộng trên địa bàn xã Canh Vinh, huyện 
Vân Canh, tỉnh Bình Định.

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU CỦA SỰ LIÊN KẾT PHÁT TRIỂN KT-XH 
BỀN VỮNG GIỮA 2 TỈNH BÌNH ĐỊNH VÀ BÌNH DƯƠNG

Quy hoạch phân khu KCN Becamex Bình Định
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QUY MÔ VÀ TIẾN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC XÁC ĐỊNH

Theo dự kiến, Becamex Bình Định sẽ triển khai 
đồng thời cả KCN và các khu dân cư đô thị kể từ quý 
IV/2020 và chia thành hai giai đoạn.

Giai đoạn I (quý IV/2020 - 2022), chủ đầu tư sẽ triển 
khai đồng bộ trên phần diện tích 238,6 ha, trong đó khu 
dân cư và đô thị chiếm 180,38 ha, KCN chiếm 58,22 ha.

Giai đoạn II (2022 - 2024), dự án được triển khai 
đồng bộ trên qui mô 438,61 ha, trong đó diện tích khu 
dân cư và đô thị 94,81 ha, diện tích KCN 343,8 ha.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng 
KCN Becamex Bình Định do Công ty CP Becamex 
Bình Định làm chủ đầu tư, với tổng vốn hơn 3.333 tỉ 
đồng, được thực hiện trên khu đất khoảng 1.000 ha tại 
xã Canh Vinh.

Để chuẩn bị sẵn sàng cho Dự án đi vào hoạt động, 
các cơ quan ban ngành tỉnh Bình Định đã và đang tích 
cực vào cuộc để tạo các điều kiện thuận lợi nhất cho 
nhà đầu tư triển khai Dự án.

Theo ông Phan Viết Hùng - Phó Trưởng ban Thường 
trực Ban Quản lý KKT Bình Định, KCN Becamex Bình 
Định sau khi đi vào hoạt động sẽ thu hút khoảng 2 tỉ 
USD vốn đầu tư vào sản xuất công nghiệp.

Dự án Becamex Bình Bình Định không chỉ mang 
tầm chiến lược về phát triển khu công nghiệp của tỉnh, 
KCN, Đô thị và Dịch vụ Becamex Bình Định còn đồng 
thời là dự án nằm trong thỏa thuận hợp tác phát triển 
KT-XH của hai tỉnh Bình Dương và Bình Định giai đoạn 
2017 - 2021. Dự án được kỳ vọng là một “cực” thu hút 
đầu tư hữu hiệu, góp phần tạo bước đột phá cho phát 
triển KT-XH tỉnh Bình Định nói chung, cũng như sự 
phát triển của KKT Nhơn Hội nói riêng.

SỨC HẤP DẪN LAN TỎA TỪ 2 PHÍA

KCN Becamex Bình Định sau khi đi vào hoạt động 
sẽ thu hút khoảng 2 tỉ USD vốn đầu tư vào sản xuất 
công nghiệp và thu hút 120.000 - 150.000 lao động tại 
địa phương, cũng như các khu vực lân cận. Dự án hình 
thành 3 khu vực công nghiệp:

Khu vực công nghiệp loại 1 gồm: Công nghiệp điện 
máy, điện công nghiệp, điện gia dụng; công nghiệp 
điện tử, công nghệ tin học, phương tiện thông tin, viễn 
thông và truyền hình công nghệ kỹ thuật cao; công 
nghiệp chế tạo máy, thiết bị phụ tùng…

Khu vực công nghiệp loại 2 gồm: Công nghiệp đá 
xây dựng, bê tông, granite; chế biến lương thực, thực 

phẩm; công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy, hải sản; 
chế biến thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm; công 
nghiệp sản xuất các loại khí công nghiệp; công nghiệp 
sản xuất thép xây dựng, thép ống; công nghiệp sản 
xuất dụng cụ thể dục thể thao, đồ chơi, nữ trang; 
công nghiệp sản xuất dụng cụ quang học, dụng cụ 
y tế.

Khu vực công nghiệp loại 3 gồm: Công nghiệp dệt 
sợi, may mặc, công nghiệp phụ trợ khác; công nghiệp 
da, giả da, giày da (không thuộc da tươi); công nghiệp 
dược phẩm, mỹ phẩm, nông dược, thuốc thú y; công 
nghiệp nhựa; công nghiệp cao su, săm lốp, các sản 
phẩm cao su kỹ thuật cao; công nghiệp sản xuất đồ gỗ, 
trang trí nội thất, vật liệu xây dựng; công nghiệp bao bì, 
chế biến, in ấn giấy (không sản xuất bột giấy từ tranh, 
tre, nứa, lá, rừng trồng).

Theo tính toán sơ bộ, Dự án đi vào hoạt động dự 
kiến sẽ đóng góp cho ngân sách Nhà nước hơn 400 tỉ 
đồng/năm. Bên cạnh đó là gia tăng giá trị sản xuất công 
nghiệp, kim ngạch xuất khẩu, đẩy mạnh tăng trưởng 
phát triển đô thị, dịch vụ, công nghiệp...

Như vậy, có thể nói Dự án KCN Becamex Bình 
Định, sản phẩm của sự liên kết phát triển KT-XH 
bền vững giữa 2 tỉnh Bình Định và Bình Dương đã 
thành hiện thực. Không chỉ các nhà đầu tư về với 
Bình Định cảm thấy hào hứng với một quy mô nền 
móng vững chắc, môi trường bền vững, hiệu quả kinh 
tế mà địa phương Bình Định, nhất là xã Canh Vinh, 
huyện Vân Canh đón nhận sự đổi đời trong đô thị 
hóa: Cảnh quan, con người sẽ được nâng tầm vượt 
vượt bậc từ một địa phương miền núi vốn nhiều khó 
khăn cách trở

Phối cảnh dự án KCN Becamex Bình Định
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TỪ MỘT ĐƯỜNG BĂNG ĐẦY TIỀM LỰC ĐÃ 
ĐƯỢC ĐẦU TƯ BÀI BẢN 

Ngày 30/5, tại Khu du lịch FLC Quy Nhơn, Hội đồng 
Tư vấn Du lịch (TAB) phối hợp cùng Hãng Hàng không 
Bamboo Airways, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, 
các chuyên gia kinh tế và các bên liên quan tổ chức tọa 
đàm với chủ đề "Hàng không Việt trỗi dậy và sự phục 
hồi kinh tế”, Nội dung 2 phiên thảo luận chính tập trung 
vào vấn đề. "Hàng không Việt và sức bật của lò xo nén" 
và "Hàng không trỗi dậy, hành khách hưởng lợi".

Hơn 300 đại biểu với nhiều tham luận nêu bật 
những nhận định về thực trạng phục hồi kinh tế - xã 
hội thời hậu Covid tại Việt Nam, những  giải pháp thiết 
thực được đưa ra cho ngành Hàng không với vai trò 
bay lên cùng nền kinh tế giai đoạn “bình thường mới”.

Nổi lên trong sự phục hồi mạnh mẽ của ngành 
Hàng không hiện nay, Bamboo Airways đã chứng tỏ 
được vai trò tiên phong, được đại biểu đánh giá là “con 
sếu đầu đàn” đang tô điểm cho bầu trời Việt Nam 
trước bình minh hậu Covid-19.

Thực vậy, nếu từ năm 2012, sản lượng khách thông qua 
các cảng hàng không nội địa đạt hơn 37 triệu lượt hành 
khách, thì đến năm 2019, sản lượng hành khách qua 21 cảng 
hàng không do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam 
đang khai thác đã đạt hơn 112 triệu lượt khách. Đây là sự 
phát triển mạnh mẽ nhất trong nhiều thập kỷ qua khi mức 
tăng trưởng trong 5 năm gần đây liên tục đều đạt 2 con số. 

Trong bối cảnh đó, tháng 3/2018, Tập đoàn FLC đã 
đầu tư mua mới 24 máy bay A321NEO từ Tập đoàn 

Airbus của Pháp trị giá 3,1 tỷ đô la Mỹ, dưới sự chứng 
kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch 
Quốc hội Pháp Francois De Rugy.

Tập đoàn FLC tiếp tục ký thỏa thuận mua mới 20 
máy bay boeing 787-9 Dreamliner trị giá 5,6 tỷ đô la Mỹ 
tại Washington, D.C tháng 6/2018. Đến tháng 2/2019, 
Bamboo Airways ký thỏa thuận mua thêm 10 máy bay 
thân rộng Boeing 787-9 Dreamliner, trị giá gần 3 tỷ USD 
với Tập đoàn Boeing (Mỹ) bên lề Hội nghị Thượng đỉnh 
Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội.

Song song với các thỏa thuận hợp tác và đầu tư lớn 
là những định hướng cho việc phát triển thương hiệu. Bộ 
nhận diện thương hiệu với biểu tượng Tre Việt đầy sức 
sống. Cùng đó, quá trình chuẩn bị hồ sơ của Bamboo 
Airways với đầy đủ các thủ tục pháp lý cần thiết cũng 
nhận được sự đồng thuận cao từ các cơ quan Chính phủ.

Việt Nam được ghi nhận là điểm sáng trong khu vực và thế giới về cách xử lý dịch Covid-19 
hiệu quả với sự phục hồi kinh tế - xã hội đã diễn ra một cách toàn diện và ấn tượng. Tiên 
phong là ngành Hàng không đang bay lên và thăng hoa cùng ngành Du lịch và các ngành 
kinh tế khác tạo dấu ấn hậu Covid-19 một cách ngoạn mục. Không phải ngẫu nhiên, bầu trời 
Việt Nam xuất hiện “con sếu đầu đàn” mới: Bamboo Airways.

TƯỚNG VĂN

“CON SẾU ĐẦU ĐÀN” TRÊN BẦU TRỜI VIỆT
BAMBOO AIRWAYS

Ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tich Tập đoàn FLC phát biểu về 
bước phát triển của Bamboo Airways
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Hãng Hàng không Bamboo Airways được Chính phủ 
chính thức cho phép thành lập ngày 09/7/2018. Đồng 
thời sau đó, Bộ Giao thông Vận tải cấp giấy phép kinh 
doanh vận chuyển hàng không. Mùa xuân 2019, Cục 
Hàng không Việt Nam đã trao chứng chỉ nhà khai thác 
bay Air Operator Certificate - AOC. Bamboo Airways 
bắt đầu tung cánh trên bầu trời Việt từ tháng 01/2019. 

Khát vọng mang giấc mơ bay đến gần hơn với mọi 
người dân Việt Nam và các du khách nước ngoài đã 
thành hiện thực với sự chuẩn bị đầu tư bài bản, tạo nền 
móng vững chắc, sẵn sàng cho việc cất cánh. Đường 
băng đầy tiềm năng đó của Bamboo Airways còn được 
thể hiện với việc đầu tư Học viện Hàng không quốc tế 
nhằm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Hàng không 
trong nước và khu vực đã được khởi công trong khu 
Kinh tế Nhơn Hội vào năm 2019.

ĐẾN “4 CÁI NHẤT” KHẲNG ĐỊNH THƯƠNG HIỆU

Tôi may mắn trong điều kiện công tác đã trải 
nghiệm các chuyến bay của các hãng hàng không: 
VietNam Airlines, VietJet, Jetstar và Bamboo Airways 
với những cảm nhận riêng, cảm  xúc riêng. Nhưng đến 
với Hội thảo lần này mới sáng ra những cái nhất mang 
thương hiệu Bamboo Airways:

An toàn nhất: Với dàn máy bay hàng chục chiếc 
hiện đại nhất thế giới được đầu tư mới hoàn toàn. Yếu 
tố kỹ thuật an toàn được đặt lên hàng đầu với đội ngũ 
phi công giàu kinh nghiệm được hội tụ về đây. Mặt 
khác, Bamboo Airways luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy 
định của ngành Y tế về phòng chống dịch…, thể hiện 
trách nhiệm cao nhất vì sự an toàn, Bamboo Airways 
được khách hàng trong và ngoài nước đặt trọn niềm tin, 
đánh giá an toàn nhất.

Chất lượng dịch vụ tốt nhất: Với phương châm 
đem đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất với 
thái độ phục vụ lịch sự thân thiện “ Hơn cả một chuyến 
bay”, Bamboo Airways đã thực hiện chất lượng dịch 
vụ 5 sao đầu tiên tại Việt Nam. Để làm được điều đó, 
Bamboo Airways đã coi trọng yếu tố con người, đã dày 
công đào tạo một đội ngũ phi công, tiếp viên đủ tâm, 
đủ tầm để thực hiện nhiệm vụ của mình một cách xuất 
sắc nhất. Đồng thời, xây dựng cơ sở vật chất một cách 
đồng bộ từ mặt đất đến bầu trời, bộ phận hậu cần sân 
bay, thủ tục được đơn giản hóa, bữa ăn chất lượng phù 
hợp với nhiều đối tượng trong và ngoài nước. 

Đúng giờ nhất: Từ ngày được cất cánh phục vụ 
hành khách trong và ngoài nước, Bamboo Airways luôn 
thực hiện kỷ luật bay nghiêm ngặt trong đó yếu tố thời 
gian được đặt lên hàng đầu. Theo thống kê mới nhất 
của Cục Hàng không Việt Nam, chỉ từ 19/4 - 20/5/2020, 
Bamboo Airways đạt tỷ lệ đúng giờ 98,7%, cao nhất 
toàn ngành trong tháng 5/2020.

Với tỷ lệ bay đúng giờ đạt 98,7%, Bamboo Airways 
dẫn đầu danh sách các hãng hàng không có tỷ lệ đúng 
giờ cao nhất toàn ngành.

Phát triển nhanh nhất: Nói về điều này, Ông Trịnh 
Văn Quyết - Chủ tịch Tập đoàn FLC khẳng định: “…Để 
cạnh tranh trong một môi trường khắc nghiệt, ngay từ 
đầu FLC Group và Bamboo Airways đã theo đuổi chiến 
lược “làm lớn, làm mạnh”. Kết quả là chỉ sau chưa đầy 
một năm, Bamboo Airways đã ký kết hợp đồng mua 
tổng cộng 50 máy bay thân hẹp Airbus A321NEO và 
30 máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner cho một 
đội tàu có tính chuẩn hóa.” Tháng 5/2017, Bamboo 
Airways được công bố thành lập. Hơn một năm sau, 
ngày 16/01/2019, chuyến bay thương mại đầu tiên đã 
cất cánh, đánh dấu sự vận hành chính thức của một 
thương hiệu hàng không mới trên bầu trời Việt Nam 
và thế giới. 

DẪN ĐẦU  “ĐÀN SẾU” MANG BÌNH MINH TRỞ VỀ

Cùng với các hãng hàng không trong nước, Bamboo 
Airways hiện đang khai thác 17 đường bay nội địa nối các 
tỉnh thành lớn và địa điểm du lịch nổi tiếng. Dự kiến đến 
cuối năm 2020, đội tàu bay của Bamboo Airways sẽ phát 
triển lên 40 tàu với các chủng loại tàu thân hẹp Airbus 
A321 Neo và tàu thân rộng Boeing 787 Dreamliner. 

Trong tầm nhìn mới, ông Trịnh Văn Quyết - Chủ tịch 
FLC Group khẳng định: Năm 2020, Bamboo Airways vẫn 
giữ kế hoạch niêm yết trên thị trường chứng khoán. Hãng 
này cũng đang nộp hồ sơ xin phép mở rộng đội máy bay 
lên 40 - 45 chiếc vào cuối năm nay.

Còn theo ông Đặng Tất Thắng - Tổng giám đốc: 
“Bamboo Airways sẽ phát triển những máy bay chuyên 
dụng chở hàng hoá và cho ra đời Bamboo Airways Cargo”.

Có thể nói, trong niềm tin yêu của khách hàng hiện 
nay, Bamboo Airways vững vàng sải cánh trên bầu trời 
cao rộng, xứng đáng dẫn đầu đàn sếu mang bình minh 
đến trên mọi miền đất nước

Ông Adam Sitkoff - Giám đốc điều hành Phòng thương mại 
Mỹ (AmCham) tại Hà Nội phát biểu tại sự kiện
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Từ xưa đến nay, hương (nhang) luôn là sản phẩm thiết yếu trong đời sống tâm linh của con 
người. Mỗi khi cầu nguyện, tỏ lòng thành kính với Trời đất, tổ tiên,… chúng ta thường không 
thể thiếu những nén tâm nhang. Lòng thành ấy sẽ thêm thuần khiết, khi sản phẩm đó là 
những nén nhang sạch, an toàn, thơm ngát, nhắc nhở chúng ta tránh xa những điều vẩn đục 
của dòng đời vô thường. HƯƠNG VIỆT

HƯƠNG SẠCH THẢO MỘC LƯ ĐỒNG

Để có được sản phẩm thuần khiết ấy, trên 
thị trường hiện nay, chúng ta có thể lựa 
chọn hương Lư Đồng. Đây là một trong 
những thương hiệu hương sạch, uy tín, 

chất lượng cao, với nguyên liệu nguồn gốc từ thiên 
nhiên do Công ty TNHH STU Việt Nam cung cấp 
- Đơn vị lâu năm trong lĩnh vực sản xuất và phục vụ 
hương nhang sạch cao cấp.

Với mong muốn luôn mang đến cho người tiêu dùng 
nhiều sản phẩm sạch, thân thiện với môi trường, tốt cho 
sức khỏe, đồng thời mang nét đặc trưng, độc đáo trong 
văn hóa thờ phụng, nhang sạch thảo dược Lư Đồng đã ra 
đời và phục vụ cộng đồng. Nếu những sản phẩm hương 
xưa khá mộc mạc, giản đơn thì ngày nay, đây là dòng sản 
phẩm thế hệ mới đã được STU Việt Nam dày công nghiên 
cứu, cải tiến, đầu tư kỹ lưỡng và sản xuất với nguyên liệu 
100% từ 30 thành phần thảo mộc tạo nên. Bởi vậy, hương 
Lư Đồng vừa gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi trường, 
vừa giữ được mùi thơm tự nhiên cũng như lưu giữ được 
nét văn hóa truyền thống. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm 
bởi TTDV Phân tích thí nghiệm TP.HCM và chứng nhận 
không chứa hóa chất độc hại có trong khói hương, là sản 
phẩm có KHÓI SẠCH theo TCVN 6994-2001.

Hiện nay, trên thị trường cả nước, STU Việt Nam 
cung cấp và phục vụ rộng khắp nhiều dòng sản phẩm 
mang thương hiệu Lư Đồng chuyên nghiệp như: Hương 
nhang nén thảo mộc; hương vòng thảo mộc; nụ thảo 
mộc; hương trầm thạch;… Tất cả đều được thiết kế với 
hình thức, mẫu mã, bao bì độc đáo, hấp dẫn, trang trọng 
và lịch sự nên sản phẩm rất dễ làm quà tặng hay phù hợp 
với nhiều sự kiện tôn giáo, dâng hương. Bằng uy tín và 
chất lượng của mình, STU Việt Nam cũng như thương 
hiệu Lư Đồng đã dành được nhiều danh hiệu cao quý, 
phục vụ các sự kiện lớn như đồng hành và tham gia triển 
lãm văn hoá phẩm Phật giáo - Vesak 2019. Sản phẩm đã 
nhận được sự quan tâm đặc biệt của các Phật tử và khách 
hàng đến Đại lễ Vesak thời gian qua...

Đại diện Công ty TNHH STU Việt Nam cho biết: 
“Trung tâm Nghiên cứu phát triển hương sạch STU 
chúng tôi tự hào là một trong những đơn vị tiên phong 
áp dụng các giá trị truyền thống và công nghệ hàng 
đầu vào sản xuất hương sạch cao cấp. Với các dòng sản 
phẩm đa dạng, tùy theo nhu cầu về độ đượm mùi hoặc 
đặc tính thời gian cháy, không gian sử dụng,… mà người 
dùng có thể lựa chọn các chủng loại như N315, A315 
hay LN315, LA315... Với sắc đỏ truyền thống cùng với 
màu đặc trưng của hương mộc cũng như khói sạch, sản 
phẩm luôn là dẫn chất tâm linh tốt nhất cho mọi nhu 
cầu dâng lễ...”.

Đặc biệt, trong những ngày tháng 7 này, khi tưởng 
nhớ đến các Anh hùng liệt sỹ, hay thực hiện những 
lễ thức tâm linh, một lần nữa, việc lựa chọn thương 
hiệu hương Lư Đồng sẽ là điều thật ý nghĩa, hướng đến 
những giá trị tốt đẹp đủ đầy…

Á hậu Trang Viên với sản phẩm Hương sạch thảo mộc Lư Đồng

SẢN PHẨM GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI VIỆT
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Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

“Lễ khai mạc dự án hợp tác 
đào tạo nguồn nhân lực khuôn 
mẫu Việt Nam” được tổ chức vào 
ngày 14/7/2020. Sự kiện do Bộ Công 
Thương và Samsung Việt Nam phối 
hợp tổ chức.

Việc tổ chức chương trình 
này đã cho thấy tầm quan trọng 
và vai trò của lĩnh vực khuôn mẫu 
trong sản xuất công nghiệp và phát 
triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Sự 

kiện tập trung giới thiệu, quảng 
bá và chia sẻ thông tin khóa đào 
tạo đến đông đảo các cơ quan, tổ 
chức, hiệp hội ngành hàng, doanh 
nghiệp trong lĩnh vực khuôn mẫu 
Việt Nam.

Mục tiêu của chương trình 
là đào tạo 200 chuyên gia khuôn 
mẫu, nâng cao trình độ thiết kế, 
chế tạo và sản xuất khuôn mẫu 
với độ gia công chính xác cao, 

đảm bảo đáp ứng được nhu cầu 
về khuôn mẫu của các DN Việt 
Nam, qua đó, nâng cao tính chủ 
động, năng lực cạnh tranh của DN 
cũng như khả năng tham gia vào 
các chuỗi sản xuất toàn cầu. Đồng 
thời, tạo sự lan toả mạnh mẽ cho 
phát triển nguồn nhân lực ngành 
khuôn mẫu trong tất cả các lĩnh 
vực sản xuất

HỒNG TRƯỜNG

Đây là dự án sản xuất bộ dây 
điện dùng trong ô tô với quy mô 
5.727 tấn sản phẩm/năm. Dự án do 
Furukawa Automotive Systems Inc 
làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 
gần 1.152 tỷ đồng (tương đương 48,8 
triệu USD), diện tích đất sử dụng 
hơn 10ha.

Ban Quản lý các khu công 
nghiệp (KCN) Vĩnh Long vừa cấp 

giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 
nhà đầu tư Nhật Bản thực hiện dự 
án Nhà máy Công ty TNHH Fu-
rukawa Automotive Systems Vĩnh 
Long Việt Nam tại KCN Bình Minh 
(thuộc xã Mỹ Hòa, TX Bình Minh). 
Đây là dự án thứ 3 về sản xuất công 
nghiệp phụ trợ phục vụ cho ngành 
công nghiệp ô tô và là dự án thứ 5 có 
vốn đầu tư Nhật Bản đầu tư vào các 
KCN của tỉnh có suất đầu tư trung 

bình đạt 4,79 triệu USD/ha (tương 
đương khoảng 113 tỷ đồng/ha).

Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự 
án sẽ tạo thêm việc làm cho 4.735 
lao động tại địa phương và là tiền 
đề góp phần nâng cao kim ngạch 
xuất khẩu, đóng góp cho ngân sách 
nhà nước hàng năm trên 20 tỷ đồng 
qua các khoản thuế

THÁI BÌNH

Ngày 7/7/2020, Cục Xúc tiến 
Thương mại (XTTM) phối hợp với 
Vụ Thị trường châu Á - châu Phi 
(Bộ Công Thương) và các đơn vị liên 
quan phối hợp tổ chức Hội nghị giao 
thương trực tuyến sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) Việt Nam 
- Nhật Bản. Đây là hội nghị nhằm 
hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước 
tìm kiếm đối tác xuất khẩu sản phẩm 
CNHT sang Nhật Bản.

Phó Cục trưởng Cục XTTM Lê 
Hoàng Tài cho biết, thời gian qua, 
các chính sách thúc đẩy phát triển 
CNHT đã phát huy tác dụng, tạo 
tính lan tỏa, góp phần thúc đẩy 
công nghiệp trong nước phát triển. 
Bộ Công Thương đã triển khai đa 

dạng các biện pháp, nổi bật như: 
Tăng cường phối hợp, tổ chức 
tuyên truyền và tư vấn hỗ trợ DN 
CNHT Việt về cải tiến sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm; tổ 
chức các sự kiện kết nối DN CNHT 
Việt với các DN nước ngoài...           

Các sản phẩm CNHT Việt Nam 
đang được đông đảo DN Nhật Bản 
quan tâm như: Sản phẩm được xử 
lý thông qua hệ thống máy móc gia 
công cơ khí (máy tiện CNC, máy 
hàn, hệ thống gia công dùng tia lửa 
điện…); các thiết bị, máy móc và phụ 
tùng nông nghiệp; khung, chân đế các 
loại; tấm lợp kim loại cho bảng gấp; 
lõi đồng; khuôn đúc, khuôn mẫu; linh 
kiện nhựa, sản phẩm từ công nghệ 

ép phồng; thiết bị nội thất ô tô… Bà 
Uchida Tomoko - Giám đốc Chiến 
lược kinh doanh của Trung tâm Hỗ 
trợ DN vừa và nhỏ Tokyo chia sẻ: 
“Nhiều công ty Nhật Bản đang mở 
rộng quy mô tại VN. Do vậy, thông 
qua Hội nghị giao thương trực tuyến, 
DN hai bên có thể tạo ra kết nối và 
hợp tác kinh doanh hiệu quả nhất 
trong lĩnh vực CNHT”

NGỌC HÂN

BỘ CÔNG THƯƠNG HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC KHUÔN MẪU 
VIỆT NAM

VĨNH LONG THÊM DỰ ÁN THỨ 3 VỀ CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ Ô TÔ

MỞ RỘNG CƠ HỘI GIAO THƯƠNG SẢN PHẨM CNHT VỚI NHẬT BẢN
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Trung tâm Hỗ trợ phát triển 
công nghiệp (Bộ Công Thương), 
Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt 
Nam sẽ phối hợp Công ty Reed 
Tradex Vietnam và đối tác truyền 
thông quốc tế PR Newswire tổ chức 
Triển lãm NEPCON Việt Nam 2020 
từ ngày 9-11/9/2020. Đây là triển lãm 
dành cho lĩnh vực hàn linh kiện bề 
mặt SMT, công nghệ thử nghiệm, 
thiết bị và công nghiệp hỗ trợ trong 
ngành sản xuất chế tạo điện tử.

Triển lãm năm nay dự kiến có 
sự tham gia của hơn 200 thương 

hiệu đến từ 20 quốc gia công nghệ 
hàng đầu, như: Nhật Bản, Hoa Kỳ, 
Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, 
Trung Quốc… trưng bày các máy 
móc và công nghệ, giải pháp mới 
nhất dành cho ngành điện tử và 
công nghiệp hỗ trợ.

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

ngành điện tử và công nghiệp phụ 
trợ nhằm nắm bắt cơ hội, nâng cao 
giá trị đóng góp của ngành sản xuất 
điện tử Việt trong chuỗi cung ứng 
toàn cầu

BÍCH NGỌC

Trong đó có 31 dự án FDI và 
6 dự án DDI, các dự án FDI phần 
lớn thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ 
trợ (CNHT) sản xuất phụ tùng, linh 
kiện ô tô, xe máy; điện tử, linh kiện 
điện tử...

Theo số liệu thống kê, hiện nay, 
các doanh nghiệp hoạt động trong 
lĩnh vực công nghiệp điện tử, CNHT 

điện tử giải quyết việc làm cho hơn 
55.000 lao động; ngành công nghiệp 
phụ tùng ô tô, xe máy giải quyết việc 
làm cho hơn 8.000 lao động... Khi 
các dự án trên đi vào hoạt động sẽ 
tạo thêm việc làm cho hơn 2.000 lao 
động tại các khu, cụm công nghiệp. 

Mục tiêu trong 6 tháng cuối 
năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc là 

thu hút thêm được 10 - 12 dự án 
FDI và phấn đấu có từ 15 - 17 dự 
án đi vào hoạt động, góp phần đẩy 
mạnh công tác giải quyết việc làm 
cho lao động, đồng thời, thúc đẩy 
ngành công nghiệp của tỉnh nói 
chung và CNHT nói riêng ngày 
càng phát triển

QUỲNH ANH

Ngày 02/7, tại TP.HCM, Công 
ty Sản xuất thiết bị điện không dây 
dùng ngoài trời và tự chăm sóc sàn 
xe Techtronic Industries Co. Ltd. 
(TTI) phối hợp với Khu Công nghệ 
cao Sài Gòn (SHTP) tổ chức buổi 
hội thảo đầu tiên dành cho các nhà 
cung cấp.

Tại sự kiện này, các doanh 
nghiệp công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
Việt Nam đã tham gia trưng bày 
giới thiệu các sản phẩm tới khách 
tham quan, doanh nghiệp FDI với 
mong muốn được kết nối, hợp tác. 
Ông Nguyễn Anh Thi, Trưởng BQL 
Khu công nghệ cao TP.HCM cho 
biết sự dịch chuyển của các doanh 
nghiệp FDI đang tạo ra thời cơ để 
các doanh nghiệp CNHT trong 
nước bước chân vào chuỗi cung ứng 
toàn cầu, nhất là trong bối cảnh đại 
dịch vẫn chưa được kiểm soát như 
hiện nay. Bởi sau đại dịch Covid-19, 
một số doanh nghiệp FDI đang bị 

gián đoạn nguyên liệu nhập khẩu 
nên đã tìm kiếm các doanh nghiệp 
cung cấp trong nước - chuyên sản 
xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện 
công nghiệp hỗ trợ để thay thế.

Techtronic Industries Co. Ltd. 
hy vọng việc tham gia Hội thảo các 
nhà cung cấp Việt Nam năm 2020 
sẽ tạo điều kiện cho các mục tiêu 
phát triển chiến lược của Công ty 
tại Việt Nam, bởi Việt Nam được 
coi là một thị trường quan trọng 
đối với chiến lược mở rộng sản xuất 
toàn cầu của TTI

M.P

TRIỂN LÃM NEPCON VIỆT NAM 2020 SẼ DIỄN RA VÀO THÁNG 9

VĨNH PHÚC: 6 THÁNG ĐẦU NĂM CÓ 37 DỰ ÁN MỚI ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG

TP.HCM TỔ CHỨC HỘI THẢO CÁC NHÀ CUNG CẤP VIỆT NAM NĂM 2020
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CÔNG TY HÀ THANH BẮC

Hiện nay, nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ trợ (CNHT) ngành Dệt may đang được khuyến 
khích, ưu tiên đầu tư, sản xuất theo Chương trình phát triển CNHT giai đoạn 2016 – 2025 
của Chính phủ. Bởi vậy, việc cung cấp, phân phối đa dạng nguyên phụ liệu may mặc của 
Công ty TNHH Thương mại Hà Thanh Bắc là hướng đi nhạy bén, thiết thực và đáng trân 
trọng, góp phần phát triển ngành phụ liệu may mặc nói riêng và CNHT nói chung.

HÀ ĐĂNG

NHÀ SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI
NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC UY TÍN

Là một doanh nghiệp trẻ năng động, thời gian 
qua, Công ty Hà Thanh Bắc đã và đang ngày 
một lớn mạnh, cũng như không ngừng mở 
rộng sản xuất kinh doanh qua việc cung cấp, 

phân phối đa dạng, phong phú nguyên phụ liệu may mặc 
như: Các loại dây giầy, dây dệt, dây dệt bản, chun, các 
loại chỉ khâu, chỉ tơ may thêu, chỉ may 100% PE, 100% 
Coton và 100% Plyester với đầy đủ các chỉ số mầu sắc, 
đầy đủ chủng loại; Nút nhựa, cúc nhựa, nút kim loại, cúc 
bốn thành phần, khuy cài, cúc bấm; Chốt, khóa nhựa; 
Khóa dây, khóa cuộn, khóa chiếc, khóa đồng, khóa cước; 
Đầu khóa, củ khóa, tay khóa; Phụ kiện đóng gói, phụ 
kiện đóng gói sơ mi; Chun dệt, chun may mặc, chun; 
Dây treo thẻ bài, đạn bắn, đạn xâu, ti bắn, tag pin; Đệm 
vai, Ken vai; Oze 5mm - 25mm, oze nhựa; Phấn may;…

Nhìn lại những bước đường gian khó của ngành May 
mặc, có thể thấy, để xây dựng, phát triển thương hiệu và 
giữ vững niềm tin của khách hàng đối với các sản phẩm 
như Hà Thanh Bắc, Công ty đã phải luôn nỗ lực, cải tiến, 
đầu tư nâng cấp hệ thống máy móc, ứng dụng công nghệ 
hiện đại trong sản xuất, đào tạo nâng cao tay nghề cho 
cán bộ công nhân viên,… Từ đó, cung cấp cho khách 
hàng, thị trường những sản phẩm tốt nhất, giá cả hợp 
lý, cạnh tranh nhất, với dịch vụ chăm sóc sau bán hàng 
nhanh gọn, chu đáo, thuận tiện và chuyên nghiệp nhất...

Đại diện Công ty Hà Thanh Bắc cho biết: “Hiện 
nay, với mục tiêu mở rộng, phát triển sâu hơn nữa tại 
thị trường nội địa và đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước 
trong khu vực Đông Nam Á, cũng như nhiều quốc gia 
tiềm năng trên thế giới, Công ty Hà Thanh Bắc mong 
muốn được liên doanh, liên kết với mọi cá nhân, tập 
thể, doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước để 
không ngừng mở rộng sản xuất hướng tới sự phát triển 
mạnh mẽ và bền vững…”.

Có thể nói, để có thể hoàn thành một bộ trang 
phục hay một sản phẩm nào đó từ bàn máy may như 
quần áo, cặp, túi xách , giày dép,… thì không thể thiếu 
các loại phụ liệu may mặc. Phụ liệu may mặc không 
chỉ là yếu tố quan trọng cấu thành một sản phẩm hoàn 
chỉnh, mà đây còn là yếu tố cần thiết trong việc trang 
trí cho sản phẩm đó thêm đẹp và ấn tượng hơn. Bởi 
vậy, kết nối, hợp tác với nhà cung cấp phụ liệu nào là 
tốt nhất? Người ta thường nói, “vạn sự tùy duyên”!

Đến với Công ty Hà Thanh Bắc, khách hàng sẽ 
tìm được một địa chỉ tin cậy, uy tín bởi các loại sản 
phẩm chất lượng cao, mà còn cùng nhau chia sẻ lợi 
ích, cùng phát triển và lớn mạnh. Đặc biệt là, các sản 
phẩm phụ liệu may của Hà Thanh Bắc đã có chỗ đứng 
trên thị trường…

Hiện Công ty đang tiếp tục phát huy thế mạnh, sứ 
mệnh của mình, không ngừng nỗ lực, phấn đấu để giữ 
vững thương hiệu và niềm tin của khách hàng đối với 
các sản phẩm mang danh Hà Thanh Bắc. Trong đó, đội 
ngũ cán bộ, nhân viên cũng thường xuyên được đào 
tạo, nâng cao tay nghề, nhằm mang lại cho khách hàng 
những sản phẩm ngày một tốt hơn, phong cách phục 
vụ chuyên nghiệp hơn. Hãy liên hệ với Hà Thanh Bắc 
để có được sản phẩm nguyên phụ liệu may mặc “Tốt - 
Bền - Đẹp” với giá thành cạnh tranh…

Môt vài sản phẩm phụ liệu may mặc  phổ biến của Hà Thanh Bắc



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG 27Chuyên đề Công nghiệp hỗ trợ có sự phối hợp của Cục Công nghiệp

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

TTI VIỆT NAM - ĐƠN VỊ HÀNG ĐẦU TRONG

Thời gian qua, Việt Nam luôn tích cực phát triển công nghiệp hỗ trợ (CNHT). Đặc biệt, 
Chính phủ đã nghiên cứu, ban hành nhiều Nghị định, Nghị quyết cũng như chính sách phù 
hợp, thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực phụ trợ. Nắm bắt thời cơ đó, năm 2018, 
Công ty TNHH Techtronic Industries Việt Nam (TTi VN) đã nhanh chóng được thành lập, 
đi vào hoạt động và trở thành một trong những doanh nghiệp phụ trợ hàng đầu về thiết bị 
điện, điện tử, phụ kiện gia dụng,…

HƯƠNG VIỆT

CUNG ỨNG THIẾT BỊ ĐIỆN, SẢN PHẨM GIA DỤNG…

TTi VN là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài thuộc Tập đoàn Techonic Industries 
(TTI - Hong Kong), có nhà máy đặt tại 
số 9A VSIP II-A, đường số 27, KCN Việt 

Nam - Singapore II A, xã Vĩnh Tân, thị xã Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương. Với ưu thế của một doanh nghiệp phụ 
trợ lớn mạnh, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, 
Công ty được nhiều đối tác, bạn hàng biết đến là đơn vị 
chuyên sản xuất, gia công và lắp ráp thiết bị điện, phụ 
kiện sử dụng điện, dụng cụ cầm tay sử dụng điện, thiết 
bị điện sử dụng ngoài trời, các sản phẩm và thiết bị sử 
dụng cho sàn nhà, thiết bị chiếu sáng, dụng cụ đo lường…

Năm 2019, TTi VN được Công ty mẹ tiếp tục đầu tư 
130 triệu USD để nâng cấp nhà máy sản xuất phụ kiện, 
thiết bị điện cầm tay thông minh dùng trong ngành công 
nghiệp và dân dụng, thành lập trung tâm nghiên cứu 
và phát triển (R&D) tại Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 
Minh. Qua đó, TTi VN đã nhanh chóng trở thành doanh 
nghiệp công nghiệp phụ trợ ngày một lớn mạnh.

Theo bà Lê Bích Loan, quyền Trưởng Ban quản 
lý Khu công nghệ cao TP Hồ Chí Minh cho biết, với 
sự đầu tư của mình, TTI đang góp phần hỗ trợ đào 
tạo doanh nghiệp trong nước cải tiến sản xuất và chất 
lượng sản phẩm, đáp ứng tiêu chuẩn của Công ty và 
đây sẽ là cơ hội cho Thành phố nói riêng và cả nước 
nói chung đẩy mạnh thực hiện kế hoạch nâng cao chất 
lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của quốc gia, 
Thành phố và doanh nghiệp Việt Nam.

 Hiện tại, TTI chuẩn bị đầu tư thêm 650 triệu USD 
vào các nhà máy thiết bị điện không dây trong Khu công 
nghệ cao tại TP Hồ Chí Minh, dự kiến sẽ hoàn tất xây 
dựng vào quí III/2021. Tập đoàn TTI cũng  kì vọng, trong 
hai năm tới, sẽ thu hút khoảng 180 - 200 doanh nghiệp 
Việt Nam trở thành nhà cung ứng cho TTI, với mục tiêu 

đạt khoảng 2,5 tỉ USD mỗi năm, tỉ lệ cung ứng nội địa lên 
đến 60% trong năm 2020 và 80% vào năm 2021.

Phó Chủ tịch Tập đoàn TTI, ông Nate Easter cho 
biết, giai đoạn vừa qua, TTI có quá trình phát triển tốt 
và bền vững. Ước tính doanh thu của Tập đoàn trong 
năm 2020 là trên 9 tỉ USD. TTI hiện có Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển (R&D) ở Mỹ, châu Âu và đang 
xúc tiến triển khai trung tâm R&D lớn nhất tại Việt 
Nam. Những sản phẩm thiết bị công cụ kết nối không 
dây của TTI chiếm 35% thị phần toàn cầu. 

Đặc biệt, với việc triển khai dự án xây dựng trung 
tâm R&D tạiViệt Nam, TTI sẽ thu hút khoảng 2.000 kĩ 
sư và chuyên gia nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, công nghệ chế tạo. Hiện TTi VN đã cùng 
Tập đoàn làm việc với các trường đại học để cung cấp 
thông tin cho sinh viên, tìm kiếm những sinh viên giỏi 
và ưu tú, cử cán bộ chuyên làm việc với các trường đại 
học để tìm kiếm, đào tạo nhân lực cho TTI.

Với kế hoạch đầu tư dài hạn, TTI mong muốn đóng 
góp và đồng hành với sự phát triển công nghiệp, công 
nghệ cao của Việt Nam, trong đó có việc phát triển 
chuỗi cung ứng nội địa

Khu vực Nhà máy sản xuất của  TTi VN
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THANH HOÁ:

Làm thế nào để phát huy hết lợi thế của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), góp phần vào 
động lực tăng trưởng kinh tế của tỉnh, chính là bài toán đặt ra cho ngành Công Thương nói 
riêng và các cấp, các ngành của Thanh Hoá nói chung.

PHƯƠNG LÊ

Thanh Hoá khép lại một năm 2019 đầy ấn 
tượng, hoàn thành nhiều chỉ tiêu kinh tế 
- xã hội quan trọng mà thành quả đầu 
tiên phải kể đến đầu tiên là ngành may 

mặc, da giày hiện đang trở thành ngành công nghiệp 
chủ lực của Thanh Hoá, chiếm tỷ trọng cao trong cơ 
cấu hàng hoá xuất khẩu. Trên địa bàn tỉnh hiện có 142 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc và 13 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực da giày. Hàng 
năm, kim ngạch xuất khẩu của hai lĩnh vực công nghiệp 
chủ lực này đạt hàng tỷ USD, giải quyết việc làm cho 
hàng trăm nghìn lao động. Đến năm 2025, Thanh Hoá 
phấn đấu giá trị sản xuất ngành dệt may đạt 26.000 tỷ 
đồng trở lên. Giá trị xuất khẩu hàng hóa dệt may đạt 
1,152 tỷ USD. Thanh Hoá hiện đã xây dựng cụm công 
nghiệp Bắc Hoằng Hoá hỗ trợ ngành dệt may với diện 
tích 50 ha. 

Các ngành cơ khí, chế tạo máy, lắp ráp ô tô trên địa 
bàn tỉnh cũng đang trên đà phát triển. Điển hình như 
Nhà máy Ô tô Veam Bỉm Sơn đã thực hiện nội địa hoá 
các linh kiện. Khu A - Khu Công nghiệp Bỉm Sơn cũng 
đã cụ thể quy hoạch với các chức năng xây dựng nhà 
máy lắp ráp xe ô tô và chế tạo máy, cơ khí, định hướng 
rõ mục tiêu để các DN thuận lợi trong việc tìm hiểu 
đầu tư dự án CNHT và thị trường tiêu thụ sản phẩm. 

Đại diện Sở Công Thương Thanh Hoá cho biết, mặc 
dù đạt được những bước phát triển đáng khích lệ nhưng 
bài toán phát triển CNHT của tỉnh vẫn còn nhiều thách 
thức. Ví dụ, đối với CNHT dệt may, quá trình đầu 
tư hạ tầng, thu hút doanh nghiệp có công nghệ dệt 
nhuộm tiên tiến từ các nước phát triển mất nhiều thời 
gian. Các lĩnh vực CNHT khác như: Cơ khí, điện tử 
cũng chưa có định hướng phát triển rõ ràng, còn đang 
lúng túng. 

Về phía các doanh nghiệp, nhiều cơ sở cũng chưa 
thực sự mặn mà đầu tư trong lĩnh vực CNHT bởi nguồn 

ngân sách hỗ trợ là khá ít, chưa đủ hiệu quả, chưa tương 
xứng với quy mô và vai trò vốn có. Các chính sách phát 
triển CNHT còn chậm ban hành và thiếu đồng bộ. 
Điều đó khiến sức hút trong lĩnh vực CNHT chưa đủ 
mạnh đối với các doanh nghiệp. 

Để giải quyết triệt để những vướng mắc ấy, Thanh 
Hoá đã và đang ứng dụng nhiều giải pháp khẩn trương, 
đồng bộ. Trong “Chương trình phát triển CNHT tỉnh 
Thanh Hóa giai đoạn 2017-2025”, Thanh Hóa định 
hướng phát triển CNHT theo hướng nhanh, bền vững, 
tạo điều kiện tối đa để thu hút các nguồn lực, đa dạng 
hóa nguồn vốn đầu tư và thành phần kinh tế, tập trung 
ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ 
vào sản xuất CNHT. Tỉnh cũng định hướng 3 lĩnh vực 
CNHT được ưu tiên, tập trung phát triển là CNHT 
ngành dệt may, da giày, CNHT ngành ô tô và chế tạo 
cơ khí, CNHT cho lĩnh vực điện tử. 

Thanh Hóa cũng sẽ tăng cường năng lực cho các cơ 
sở nghiên cứu và phát triển khoa học công nghệ phục 
vụ việc phát triển CNHT, xây dựng phương án chuẩn bị 
nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp này

GIẢI BÀI TOÁN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

May mặc, da giày đang là ngành công nghiệp chủ lực của 
Thanh Hoá 
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HTMP VIỆT NAM - ĐỐI TÁC TIN CẬY TRONG LĨNH VỰC 

Công Ty TNHH Cơ khí HTMP Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất 
khuôn mẫu và sản xuất linh kiện nhựa. Với đội ngũ cán bộ, công nhân viên giàu kinh nghiệm, 
nhiệt huyết trong công việc và hệ thống máy móc hiện đại nhất Việt Nam, hiện nay, HTMP 
đã trở thành một trong những đối tác tin cậy của các khách hàng lớn trong và ngoài nước, 
góp phần không nhỏ vào việc xây dựng, phát triển ngành Công nghiệp hỗ trợ nước nhà.

THANH THẢO

Thành lập từ năm 2006, HTMP Việt Nam 
(Văn phòng: Khu đô thị mới Đại Kim, 
Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội; 
Nhà máy: Khu Công nghiệp Quang Minh, 

Mê Linh, Hà Nội), không chỉ chuyên sản xuất các loại 
khuôn mẫu chính xác cao hàng đầu tại Việt Nam mà còn 
sản xuất linh kiện, sản phẩm ép nhựa, đồ gá cho nhiều 
doanh nghiệp công nghiệp mũi nhọn. Hiện nay, Công ty 
là một trong số những đơn vị Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) 
uy tín có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có 
thị trường châu Âu, Mỹ và Nhật Bản... Đáng chú ý, Công 
ty đã tham gia vào chuỗi sản phẩm của Samsung, Cannon, 
Panasonic,… Đồng thời, trở thành nhà cung ứng của Công 
ty TNHH ALPHA Industrial Việt Nam; Công ty TNHH 
DAIWA Plastic Thăng Long; Công ty Honda Việt Nam; 
Công ty TNHH Công nghiệp KYB Việt Nam; Công ty 
TNHH MIKASA Việt Nam; Công ty Sản xuất phanh Nis-
sin Việt Nam; Công ty TNHH ROKI Việt Nam, các công 
ty ô tô, xe máy trong nước và ngoài nước…

Để có được thành quả đó, một trong những yếu tố 
không thể không nói đến là các sản phẩm phụ trợ của 
HTMP luôn đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế, 
với chứng nhận ISO 2001:2008 và 14001:2014 cũng như 
sử dụng ERP và nhiều công cụ quản lý chất lượng tiên 
tiến. Bởi lẽ đó, sản phẩm khuôn đúc kim loại, khuôn ép 
nhựa HTMP được hoàn thiện trong điều kiện rất khắt 
khe. Công ty thấu hiểu rằng, HTMP Việt Nam không chỉ 
bán khuôn mẫu mà là “chuyển giao” một quá trình sản 
xuất ổn định và đáng tin cậy nhất cho khách hàng. Do đó, 
Công ty luôn nỗ lực cung cấp những dịch vụ hậu mãi tốt 
nhất. Đặc biệt, Công ty luôn nâng cao năng lực, tạo ra các 
sản phẩm có tính cạnh tranh cao, nhằm đáp ứng nhu cầu 
của khách hàng về "Chất lượng - Thời hạn giao hàng - Giá 
cả". Từ đó, giúp khách hàng không bị gián đoạn sản xuất...

Hiện nay, HTMP đang sản xuất, chế tạo khuôn mẫu 
với năng lực ngày một nâng cao. Trong đó, kích thước 

sản phẩm tối đa dành cho: Khuôn nhựa là 1.300 tấn; 
Khuôn đúc nhôm là 850 tấn; Sản phẩm nhựa là 850 tấn. 
Năng suất trung bình hàng năm trong những năm gần 
đây dành cho: Khuôn nhựa khoảng 300 bộ; Khuôn đúc 
áp lực là 300 bộ; Khuôn đúc rót khoảng 200 bộ; Đồ 
gá và gics các loại là 700 bộ; Sản phẩm nhựa khoảng 
60.000.000 sản phẩm,... Vật liệu làm khuôn của HTMP 
được nhập trực tiếp với chứng chỉ xuất xứ của phòng 
thương mại các nước tiên tiến và hầu hết thiết bị máy 
móc được nhập khẩu từ các quốc gia phát triển hàng 
đầu thế giới.

Công ty TNHH Cơ khí HTMP Việt Nam cho biết, 
bên cạnh những thuận lợi về chính sách, tiềm năng 
phát triển của CNHT, các doanh nghiệp cơ khí khuôn 
mẫu ở Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc và cả nước 
nói chung còn gặp phải nhiều khó khăn. Điều này khiến 
ngành CNHT lĩnh vực cơ khí chưa thật sự phát triển 
đúng với tiềm năng vốn có. 

Bởi vậy, để tạo điều kiện phát triển hơn nữa cho 
HTMP Việt Nam nói riêng và các doanh nghiệp CNHT 
nói chung, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng CN 
4.0, Nhà nước cũng như các vùng kinh tế trọng điểm 
cần đẩy mạnh tái cơ cấu CNHT, đầu tư, lựa chọn hướng 
đi nhanh nhạy, phù hợp, tăng cường liên kết cũng như 
tạo nhiều động phát triển

CHẾ TẠO KHUÔN MẪU & SẢN PHẨM NHỰA CHÍNH XÁC 

Một góc sản xuất của HTMP Việt Nam
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UBND tỉnh Lào Cai đã ban 
hành kế hoạch tăng cường tiết kiệm 
điện giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Thực hiện Chỉ thị số 20 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường 
tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025, 
tỉnh phấn đấu đạt mức tiết kiệm 
năng lượng từ 5% đến 7% tổng năng 
lượng tiêu thụ toàn tỉnh trong giai 
đoạn từ nay đến năm 2025. Trong 
đó, hằng năm tiết kiệm được tối 
thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ 
trên địa bàn tỉnh, giảm mức tổn thất 
điện năng xuống thấp hơn 3,5%.

Để thực hiện được mục tiêu 
này, UBND tỉnh giao các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố, UBND các xã, phường, 
thị trấn chỉ đạo các đơn vị sử dụng 
điện phối hợp với Công ty Điện lực 
Lào Cai triển khai tiết kiệm điện 
cho đơn vị mình, đảm bảo hằng 
năm tiết kiệm tối thiểu 2% tổng 
điện năng tiêu thụ trong năm. Xây 
dựng, ban hành kế hoạch sử dụng 
điện hằng năm và tổ chức thực hiện 
hiệu quả quy định về sử dụng, bảo 
dưỡng và sửa chữa các trang thiết 
bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị 

nơi làm việc. Đưa nội dung đánh 
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, ý 
thức chấp hành kỷ luật vào tiêu chí 
đánh giá hằng năm trong công tác 
thi đua, khen thưởng của đơn vị

MINH PHƯƠNG

UBND tỉnh Quảng Bình vừa có 
Văn bản số 1056/UBND-KT về việc 
tăng cường tiết kiệm điện trên địa 
bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2020- 
2025, yêu cầu Sở Công Thương chủ 
trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, 
địa phương tổ chức theo dõi, đôn 
đốc, kiểm tra tình hình thực hiện chỉ 
thị của Thủ tướng Chính phủ về việc 
kiểm tra, kiểm soát và quản lý dự 
án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng. 

Đồng thời, tỉnh Quảng Bình 
cũng tăng cường công tác giám sát 
điện năng, thanh tra an toàn điện, 
giải quyết các khiếu nại của khách 
hàng, xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm cung ứng và sử dụng điện. 
Thực hiện kiểm tra thanh tra vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực 
sử dụng điện, tập trung chủ yếu là 
các tổ chức, cá nhân quản lý vận 
hành hệ thống chiếu sáng công 

cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục 
đích quảng cáo, trang trí ngoài trời 
phối hợp với cơ sở cung cấp điện 
xây dựng và tổ chức triển khai kế 
hoạch tiết kiệm điện; theo đó, 
phải đảm bảo tối thiểu tiết kiệm 
20% tổng điện năng tiêu thụ trong 
giai đoạn 2020 - 2025 cho các hoạt 
động chiếu sáng trên

PHƯƠNG LÊ

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng 
mới ban hành Chỉ thị yêu cầu lãnh đạo 
các tổ chức, cá nhân nghiêm túc thực 
hiện việc tiết kiệm điện, đồng thời tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước trong việc tiết kiệm điện.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn 
Văn Tùng yêu cầu các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập 
phối hợp với Công ty TNHH MTV 
Điện lực Hải Phòng xây dựng và tổ 
chức triển khai kế hoạch tiết kiệm 
điện cho đơn vị mình, đảm bảo 

hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% 
tổng điện năng tiêu thụ trong năm. 

Đối với việc chiếu sáng công 
cộng, chiếu sáng cho mục đích 
quảng cáo, trang trí ngoài trời, Chủ 
tịch đề nghị các tổ chức, cá nhân 
quản lý vận hành hệ thống phối kết 
hợp với đơn vị cung cấp điện xây 
dựng kế hoạch tiết kiệm điện, đảm 
bảo tối thiểu tiết kiệm 20% tổng điện 
năng tiêu thụ trong giai đoạn 2020 - 
2025 cho các hoạt động chiếu sáng, 
đồng thời triển khai các giải pháp 

công nghệ tiết kiệm điện, các giải 
pháp quản lý, quy chuẩn, tiêu chuẩn 
kỹ thuật chiếu sáng công cộng.

Đối với các hộ gia đình, lãnh đạo 
TP khuyến khích người dân thực hiện 
các giải pháp nhằm tiết kiệm điện 
như tắt các thiết bị dùng điện không 
cần thiết khi ra khỏi phòng, tận dụng 
tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên, 
hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ 
điện lớn trong thời gian cao điểm tối 
của hệ thống điện…

LÊ MINH

LÀO CAI PHẤN ĐẤU HẰNG NĂM TIẾT KIỆM TỐI THIỂU 2% 
TỔNG ĐIỆN NĂNG TIÊU THỤ

QUẢNG BÌNH: KHUYẾN KHÍCH CÁC BIỆN PHÁP 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

HẢI PHÒNG TĂNG CƯỜNG KIỂM TRA VIỆC TIẾT KIỆM ĐIỆN

Lào Cai phấn đấu hằng năm tiết kiệm 
tối thiểu 2% tổng điện năng tiêu thụ
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Tính đến hết  tháng 6 năm 2020, 
Tổng công ty Điện lực miền Bắc 
(EVNNPC) đã triển khai nhiều dự 
án điện năng lượng mặt trời và hỗ 
trợ, lắp đặt cho 2.700 khách hàng 
sử dụng điện mặt trời mái nhà 
(ĐMTMN).

Sáu tháng vừa qua, công suất 
lắp đặt điện mặt trời mái nhà của 
khách hàng đã tăng, với tổng công 
suất lắp đặt là 23,1MWp, đạt 46,2% 
kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt 

Nam giao trong năm 2020. Lũy kế 6 
tháng đầu năm 2020, sản lượng điện 
mặt trời mái nhà phát lên lưới ước 
đạt 7,10 triệu kWh.

Với kết quả khả quan, EVN-
NPC đang tiếp tục đẩy mạnh các 
hoạt động truyền thông về lợi ích 
của việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
đến các cơ quan, doanh nghiệp, hộ 
dân sử dụng điện trên địa bàn 27 
tỉnh, thành phố phía Bắc. Qua đó, 
Tổng công ty đã phát triển đội ngũ 

tư vấn, lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
để cung cấp các dịch vụ đấu nối, 
thay công tơ 2 chiều miễn phí… 
Đồng thời, tạo mọi điều kiện cho 
các khách hàng có nhu cầu bán 
phần điện dư thừa từ hệ thống 
ĐMTMN cho ngành Điện, nhằm sử 
dụng năng lượng tái tạo hiệu quả, 
góp phần đảm bảo nhu cầu phát 
triển kinh tế, bảo vệ môi trường và 
sức khỏe cho người dân

CÔNG DU

Chủ doanh nghiệp cho thuê sẽ 
có thêm khoản thu nhập gần 300 
triệu đồng mỗi năm, tương ứng diện 
tích cho thuê mái là 6.000m2. Đó là 
lợi ích mà Công ty TNHH Kỹ thuật 
Đạt (DAT Solar) đưa ra nhằm khuyến 
khích các doanh nghiệp cho thuê mái 
nhà xưởng làm điện mặt trời.

Theo đó, mọi chi phí lắp hệ 
thống điện mặt trời trên mái nhà 
xưởng của doanh nghiệp cũng như 
khoản thanh toán tiền thuê mái nhà 
hàng tháng theo tỷ lệ phần trăm 
doanh thu do việc bán toàn bộ 

lượng điện phát ra từ hệ thống điện 
mặt trời, hoặc hưởng tiền cho thuê 
cố định trên từng m2 sẽ được đối 
tác đầu tư tài chính của DAT Solar 
chịu trách nhiệm.

DAT Solar sẽ đảm nhiệm vai 
trò cung cấp giải pháp như: Khảo 
sát, thiết kế, thi công, thực hiện 
thủ tục đấu lưới điện quốc gia và 
bảo dưỡng nhằm giúp hệ thống vận 
hành ổn định và đạt hiệu suất cao.

Sau 20 năm, hệ thống điện 
mặt trời mái nhà này sẽ được bàn 

giao cho doanh nghiệp với mức giá 
tượng trưng 1 USD và doanh nghiệp 
tiếp tục hưởng lợi từ hệ thống này

HỒNG TRƯỜNG

UBND tỉnh Hà Giang vừa ban 
hành Công văn số 1440 yêu cầu các 
tổ chức, cá nhân trên địa bàn phối 
hợp với ngành Điện tỉnh Hà Giang 
triển khai kế hoạch tiết kiệm điện có 
hiệu quả trong giai đoạn 2020 - 2025.

Cụ thể, các đoàn thể chính trị - 
xã hội tổ chức triển khai kế hoạch 
tiết kiệm điện, đảm bảo tiết kiệm 
tối thiểu 5% tổng điện năng tiêu thụ 
trong năm.

Các tổ chức, cá nhân quản lý 

vận hành hệ thống chiếu sáng công 
cộng, hệ thống chiếu sáng cho mục 
đích quảng cáo, trang trí ngoài trời 
phối hợp với ngành Điện xây dựng 
và tổ chức triển khai kế hoạch tiết 
kiệm 20% tổng điện năng tiêu thụ 
trong giai đoạn 2020 - 2025.

Đối với các hộ dùng điện sinh 
hoạt và cơ sở kinh doanh, dịch vụ, 
sử dụng các thiết bị điện có hiệu 
suất cao thực hiện nhiều giải pháp 
tiết kiệm điện; Các nhà hàng, khách 

sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ 
hợp văn phòng giảm 50% công suất 
chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài 
trời vào cao điểm buổi tối theo yêu 
cầu của ngành Điện. Bên cạnh đó, 
các doanh nghiệp sản xuất cũng cần 
xây dựng các giải pháp sử dụng điện 
tiết kiệm và hiệu quả, đảm bảo sử 
dụng đúng công suất và biểu đồ phụ 
tải; Xây dựng kế hoạch sản xuất phù 
hợp, hạn chế tối đa tiêu thụ điện…

H.N

EVNNPC: SẢN LƯỢNG ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ PHÁT LÊN LƯỚI ƯỚC 
ĐẠT 7,10 TRIỆU KWH

KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP CHO THUÊ MÁI NHÀ XƯỞNG 
LÀM ĐIỆN MẶT TRỜI

HÀ GIANG ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH TIẾT KIỆM ĐIỆN 
GIAI ĐOẠN 2020 - 2025

Cho thuê mái, doanh nghiệp hưởng 
trọn lợi ích tài chính và phi tài chính
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Thời gian qua, để khuyến khích 
SDNLTK&HQ, Nhà nước đã đưa ra 
nhiều chính sách hỗ trợ như: Chương 
trình mục tiêu quốc gia về SDNLTK&HQ 

từ năm 2006-2015, trong đó, Bộ Công Thương là đơn 
vị đầu mối thực hiện chương trình và đã thu được 
rất nhiều thành công. Đặc biệt vào tháng 3/2019, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 280 phê 
duyệt Chương trình quốc gia về SDNLTK&HQ cho 
giai đoạn từ 2019-2030 với mục tiêu tiết kiệm được 
từ 8 - 10% tổng năng lượng tiêu thụ cho cả giai đoạn 
này, tương ứng từ 60-80 triệu tấn dầu quy đổi. Nếu đạt 

được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể vào mục tiêu 
của quốc gia về tiết kiệm năng lượng (TKNL), giảm 
phát thải khí nhà kính và tăng sức cạnh tranh của nền 
kinh tế đất nước. 

Ông Trịnh Quốc Vũ - Phó Vụ trưởng Vụ TKNL & 
Phát triển bền vững, Bộ Công Thương cho biết, trong 
những năm qua, Bộ Công Thương đã chủ động phối 
hợp với các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ 
chức nhiều chương trình, kế hoạch về SDNLTK&HQ, 
nhất là trong khối sản xuất công nghiệp. Qua đó, tạo 
được sự lan tỏa, chuyển biến tích cực, mức TKNL bình 
quân hàng năm đã đạt trị giá hàng chục tỷ đồng. Điển 

NHIỀU CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG
NĂNG LƯỢNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả (SDNLTK&HQ) không chỉ là giải pháp góp 
phần đảm bảo an ninh năng lượng, phát triển bền vững, ổn định nền kinh tế đất nước, mà 
còn giúp doanh nghiệp (DN) tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng 
như năng lực cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, để tạo động lực cho DN triển khai các 
giải pháp SDNLTK&HQ, cơ quan quản lý Nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện cơ 
chế chính sách hợp lý trong thời gian tới.

QUỲNH ANH

Cần nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả
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hình như: Thí điểm Quỹ đầu tư xanh từ năm 2015 - 2017 
với quy mô 6,5 triệu USD do Chính phủ Đan Mạch tài 
trợ, nhằm hỗ trợ cho các DNNVV chủ yếu trong các 
ngành gạch ngói, gốm sứ, chế biến thực phẩm, tiếp cận 
được khoản vay và được bảo lãnh vốn vay 50% để triển 
khai các dự án đầu tư về TKNL. Trong khoảng hơn 2 
năm, Quỹ đầu tư xanh đã hỗ trợ được cho 63 dự án. 

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Công Thương cũng triển 
khai 1 quỹ cho vay của Ngân hàng thế giới là Dự án 
TKNL cho ngành công nghiệp Việt Nam, trong đó, 
Ngân hàng thế giới cho vay vốn vay ưu đãi 100 triệu 
USD để thực hiện cơ chế cho vay lãi, với cơ chế này, 
các DN công nghiệp có thể tiếp cận nguồn vốn thông 
qua 2 Ngân hàng là BIDV và Vietcombank với mức hỗ 
trợ lãi suất khoảng 1-2%. Đến nay, Quỹ này đã giải ngân 
được khoảng 25 triệu USD. Đặc biệt, từ cuối năm 2020 
sẽ có cơ chế bổ sung đó là bảo lãnh vốn vay cho các 
DN công nghiệp để DN có thể vay được vốn ưu đãi từ 
các ngân hàng thương mại với mức bảo lãnh vốn vay 
là 50% từ nguồn vốn của Quỹ khí hậu xanh. Bộ Công 
Thương sẽ hỗ trợ kết nối các tổ chức tín dụng, các ngân 
hàng với các DN có nhu cầu về vốn để đầu tư các giải 
pháp TKNL và giải pháp về năng lượng tái tạo tích hợp.

Cũng theo ông Vũ, để tiếp tục thúc đẩy việc 
SDNLTK&HQ và đạt được các mục tiêu tiết kiệm điện 
theo yêu cầu của Chỉ thị 20 của Thủ tướng, thời gian 
tới, Bộ Công Thương sẽ đẩy mạnh công tác truyền 

thông, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, 
cộng đồng và DN về sử dụng điện tiết kiệm; Tiếp tục 
xây dựng và kiện toàn hệ thống quy chuẩn cũng như 
các văn bản pháp luật quy định về định mức tiêu hao 
để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm cho những ngành 
công nghiệp trọng điểm tiêu thụ nhiều năng lượng, 
đồng thời sẽ có những quy định để quản lý những cơ 
sở sử dụng năng lượng trọng điểm, các cơ sở này hàng 
năm phải thực hiện các giải pháp kiểm toán năng lượng, 
xây dựng hệ thống quản lý năng lượng và thực thi các 
giải pháp TKNL.

Cùng với đó, Bộ Công Thương sẽ phối hợp với Bộ 
Tài chính, Bộ KH&ĐT để xây dựng Quỹ thí điểm thúc 
đẩy SDNLTK&HQ, quỹ này được kỳ vọng sẽ thu hút sự 
quan tâm và hỗ trợ từ các nhà tài trợ quốc tế cũng như 
sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Qua đó, các 
DN có thêm cơ hội để tiếp cận được các nguồn vốn ưu 
đãi từ Chính phủ cũng như các tổ chức quốc tế.

Có thể thấy, trong thời gian qua, với sự chủ động 
của các bộ ngành trong việc triển khai các giải pháp 
SDNLTK&HQ, đặc biệt là cơ quan chức năng của Bộ 
Công Thương đã tạo được sự lan tỏa và nhiều chuyển 
biến tích cực trong xã hội. Tuy nhiên, để đạt được các 
mục tiêu TKNL mà Chính phủ đã đề ra trong thời gian 
tới, bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan quản lý nhà nước, 
rất cần sự chung tay của cộng đồng DN và người dân 
cả nước

Sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời là một giải pháp hiệu quả giúp TKNL
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LÀM GÌ ĐỂ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG ĐIỆN?
Nhìn vào thực tế hóa đơn tiền điện các tháng 5, 6/2020 của không ít gia đình ở cả ba miền 
Bắc, Trung, Nam, hầu hết đều  tăng cao gấp rưỡi, gấp đôi, thậm chí hơn thế so với các tháng 
đầu năm. Ngoài nguyên nhân khách quan là do thời tiết nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu 
tiêu thụ điện tăng cao, hoặc biểu giá điện tăng lũy tiến thì nguyên nhân chủ quan của chính 
chúng ta cũng góp phần đáng kể mà nhiều gia đình chưa biết.

HƯNG HÀ

Đầu tiên, có thể nói tới những người tiêu 
dùng TKĐ bằng cách mua thẻ hay mua 
các thiết bị TKĐ, với mong muốn tiết 
kiệm được 30 - 40% lượng tiêu thụ điện 

hàng tháng như những lời quảng cáo về sản phẩm. Có 
thể khẳng định ngay đây là những sản phẩm lừa đảo 
mà đã được các cơ quan chức năng cũng như ngành 
Điện từng cảnh báo nhiều lần. Bởi vậy, những ai đã 
dùng và có ý định dùng sản phẩm này thì thật là mơ 
hồ về kiến thức TKĐ, cần tránh bị những đối tượng 
kinh doanh bất chính trục lợi.

Hai là, cách sử dụng thiết bị điện hay thói quen 
tiêu dùng điện cũng có ảnh hưởng nhiều đến việc 
TKĐ. Chuyên gia năng lượng Hà Đăng Sơn - Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và tăng 
trưởng xanh cho rằng: “Ngoài những yếu tố khách 
quan thì câu chuyện hóa đơn tiền điện tăng hay giảm, 
phụ thuộc rất nhiều vào thói quen, cách thức sử dụng 
thiết bị điện của mỗi gia đình. Ví dụ, khi mua sản 
phẩm mới, tôi đều chú ý lựa chọn những thiết bị có 
dán nhãn năng lượng 5 sao. Trong quá trình sử dụng, 
cần quản lý chặt chẽ các phụ tải. Với điều hòa nhiệt 
độ, đa phần tôi để 28 - 29 độ C và bật thêm quạt. Bởi 
nếu để nhiệt độ thấp quá, chắc chắn điều hòa sẽ tốn 
điện hơn nhiều, bởi nếu để nhiệt độ điều hòa thấp, 
cơ thể rất dễ bị sốc nhiệt khi ra ngoài, nhất là trong 
những ngày mà nhiệt độ ngoài trời hơn 40 độ C như 
hiện nay... Ngoài ra, nếu không được vệ sinh, bảo 
dưỡng thường xuyên, cửa hút gió của điều hòa bị bịt 
kín thì cũng tạo thành các trở kháng làm giảm hiệu 
suất, khả năng làm mát sẽ kém. Đây cũng là nguyên 
nhân gây tốn điện”.

Các chuyên gia ngành Điện cũng từng phân tích 
và chỉ rõ, khi nhiệt độ bên ngoài tăng lên, các phụ tải 
sẽ tiêu tốn nhiều điện hơn, chưa kể là dùng các thiết 
bị đời cũ, lâu năm. Cụ thể, khi thời tiết nắng nóng, 

hiệu suất các thiết bị điện bị giảm nên sẽ tiêu tốn 
điện năng hơn. Với các loại tủ đông, nó cũng có thể 
chiếm tới 40-50% lượng điện tiêu thụ của gia đình nếu 
không đặt chế độ phù hợp. Bên cạnh đó, nhiều thiết 
bị đã sử dụng lâu năm, dây dẫn kém nên rò rỉ điện, 
gây hao phí điện năng mà người sử dụng không hay 
biết. Ngoài ra, để TKĐ, mỗi gia đình cũng cần thay 
đổi thói quen tiêu dùng. Có nhiều bạn trẻ ở gia đình 
khá giả, khi ra ngoài hàng tiếng đồng hồ cũng không 
tắt đèn, tắt điều hòa, quạt... Đó là sự lãng phí.

Như vậy, có thể thấy, thói quen, ý thức, cách thức 
tiêu dùng điện có ảnh hưởng không nhỏ đến việc 
TKĐ. Ngoài ra, để góp phần TKĐ, các chuyên gia 
cũng khuyến nghị, những gia đình có mái nhà rộng, 
có điều kiện kinh tế nên cân nhắc lắp đặt điện mặt 
trời áp mái. Đây là một giải pháp hữu hiệu đang được 
Chính phủ khuyến khích. Một tính toán đơn giản, nếu 
lắp đặt khoảng 3 - 5 kWp, mỗi tháng, điện mặt trời 
mái nhà có thể tạo khoảng 350 - 500 kWh. Chúng ta 
có thể lựa chọn, bán toàn bộ cho ngành Điện, hoặc 
vừa sử dụng và bán sản lượng điện dư thừa. Trong 
trường hợp sử dụng cho các phụ tải, gia đình có thể 
giảm được số điện ở các bậc thang giá cao, qua đó 
giảm được đáng kể chi phí tiền điện hàng tháng…

Lắp đặt điện mặt trời áp mái là một giải pháp hữu hiệu tiết 
kiệm điện hiện nay
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LỢI ÍCH TỪ VIỆC LẮP ĐẶT ĐIỆN MẶT TRỜI
TẠI CÁC TRƯỜNG HỌC

Nhận thấy những lợi ích từ việc tiết kiệm năng lượng, nhiều trường học hiện nay đã lắp đặt 
và sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời. Ngoài việc giảm thiểu chi phí tiêu thụ điện 
năng, sử dụng điện mặt trời còn góp phần nâng cao nhận thức, giáo dục cho thế hệ tương lai 
về sử dụng năng lượng sạch – bảo vệ hành tinh xanh.

TRƯỜNG AN

Hưởng ứng chính sách của Chính phủ và 
lời kêu gọi toàn thế giới hành động bảo 
vệ môi trường, nhiều trường học tại Việt 
Nam đã lắp đặt và sử dụng điện năng 

lượng mặt trời. Hệ thống này đã mang đến nhiều lợi ích.

Lắp đặt điện mặt trời tại các trường học không chỉ 
là một giải pháp kinh tế mà còn là bài học trực quan 
sinh động về năng lượng sạch, giáo dục ý thức bảo vệ 
môi trường cho thế hệ tương lai ngay từ khi còn ngồi 
trên ghế nhà trường. Mô hình này đã mang đến nhiều 
lợi ích thiết thực và hiệu quả lâu dài như: Tiết kiệm chi 
phí điện năng hàng tháng; Giảm phát thải CO2; Xây 
dựng mô hình trực quan - hiện đại về điện năng lượng 
mặt trời, tạo điều kiện cho học sinh nghiên cứu và khởi 
xướng những ý tưởng sáng tạo khoa học cải tiến, bảo 
vệ môi trường; Lan tỏa đến cộng đồng dân cư về tầm 
quan trọng của việc sử dụng nguồn năng lượng sạch, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Thông qua việc lắp đặt điện năng lượng mặt trời 
trong nhà trường, học sinh dễ dàng tiếp cận - trải 
nghiệm và quan sát trực quan từ mô hình thực tế của 
hệ thống điện mặt trời hòa lưới. Cũng từ các mô hình 
này có thể khơi gợi học sinh nảy ra những ý tưởng mới, 
những sáng kiến, sáng tạo khoa học về công nghệ, bảo 
vệ môi trường. 

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới với các tấm pin mặt 
trời lắp đặt trên mái nhà trường, mái nhà giữ xe, khu 
đất trống trong khuôn viên trường… Các tấm pin sẽ hấp 
thu quang năng từ mặt trời, bộ chuyển đổi Inverter hoạt 
động chuyển quang năng thành điện năng, sau đó điện 
sạch sẽ theo đường dây đến các thiết bị tiêu thụ điện.

Thực tế, đã có rất nhiều phát minh ứng dụng năng 
lượng mặt trời ấn tượng tại các trường học ở Việt Nam. 
Ví dụ, tại Trường Đại học RMIT, các trạm sạc năng 
lượng mặt trời được xây dựng trong khuôn viên trường 

học. Với trạm sạc này, các sinh viên, giảng viên và cán 
bộ nhân viên của Nhà trường có thể sạc điện thoại, máy 
tính… vào mọi thời điểm trong ngày, kể cả khi mất điện. 
Nhờ đó, việc học tập, giảng dạy và giữ liên lạc sẽ không 
bị gián đoạn vì các thiết bị hết pin. Với các tấm pin năng 
lượng mặt trời được thiết kế thành mái che, bàn và ghế 
làm bằng đá granite, hệ thống chiếu sáng bằng đèn LED, 
trạm sạc có thể được sử dụng như một chỗ để thảo luận, 
trao đổi nhóm hoặc nghỉ ngơi, trò chuyện.

Ở Trường Đại học Cửu Long (Vĩnh Long), Nhà 
trường còn xây dựng hẳn nhà máy điện năng lượng mặt 
trời có công suất 980 kWp với 3.000 tấm pin năng lượng 
mặt trời, nằm trên diện tích 15.000m2 trong khu vực 
thực hành và thí nghiệm của trường. 35% lượng điện 
năng sản xuất ra được sử dụng để vận hành các thiết 
bị trong trường, số còn lại được hòa vào lưới điện, bán 
cho điện lực, thu về khoảng 660.000 USD/năm.

Rõ ràng, việc các trường học lắp đặt điện mặt trời 
tạo ra nguồn điện sạch phục vụ các hoạt động trong 
nhà trường sẽ có ý nghĩa lan tỏa mạnh mẽ để nâng cao 
ý thức cho cộng đồng. Điều này cũng giúp các trường 
học tiết kiệm chi phí tiền điện hàng tháng, giảm tải nhu 
cầu ngày càng tăng lên về năng lượng và góp phần phát 
triển kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia

Hệ thống năng lượng mặt trời lắp trên mái tại một trường học 
ở Quảng Nam
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Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế (PC Thừa Thiên Huế) dự báo công suất sử dụng điện toàn 
tỉnh năm 2020 tăng 7% so với cùng kỳ năm 2019 và để đảm bảo cấp điện ổn định, liên tục, 
an toàn phục vụ nhu cầu sử dụng điện tăng cao của khách hàng, PC Thừa Thiên Huế đã chủ 
động thực hiện các giải pháp vận hành hiệu quả. 

MINH PHƯƠNG

PC THỪA THIÊN HUẾ:
ÁP DỤNG NHIỀU GIẢI PHÁP

TIẾT KIỆM ĐIỆN MÙA NẮNG NÓNG

Khu công nghiệp Phú Bài (thị xã Hương 
Thủy) là một trong những nơi tập trung 
nhiều khách hàng trọng điểm của tỉnh. 
Đây là khu vực có nhiều nhà máy sản 

xuất, chế biến lớn nên các phụ tải đều có công suất sử 
dụng lớn, thời gian hoạt động liên tục. Do vậy yêu cầu 
cung cấp điện an toàn, ổn định được PC Thừa Thiên 
Huế đặt ra cấp thiết. Công tác bảo trì, bảo dưỡng, sửa 
chữa lưới điện luôn được PC Thừa Thiên Huế thực hiện 
vào các ngày nghỉ lễ tết nhằm tránh ảnh hưởng đến 
hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 

Ông Nguyễn Đại Phúc, Phó Giám đốc PC Thừa 
Thiên Huế cho biết: “Đây là nỗ lực lớn của PC Thừa 
Thiên Huế để không ngừng nâng cao chất lượng cung 
cấp các dịch vụ điện, phục vụ khách hàng sử dụng điện 
một cách văn minh - chuyên nghiệp - tận tâm”.

Là đơn vị sản xuất kinh doanh điện năng trên địa bàn, 
PC Thừa Thiên Huế luôn ý thức rõ trách nhiệm xã hội của 
mình trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức sử dụng 
điện tiết kiệm, hiệu quả đến cộng đồng xã hội. Rất nhiều 
cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được PC Thừa Thiên Huế 
áp dụng như: Phát thanh lưu động trên các tuyến đường 
nội thị; phát động chương trình thi đua “Doanh nghiệp 
tiết kiệm điện tiêu biểu”, “Gia đình tiết kiệm điện tiêu 
biểu”; tổ chức chương trình tuyên truyền tiết kiệm điện 
trong trường học; treo băng rôn tại trụ sở các Điện lực, 
khuôn viên UBND các cấp và tại các khu vực đông dân 
cư… Bên cạnh đó, PC Thừa Thiên Huế cũng tư vấn cho 
khách hàng rất nhiều giải pháp như: lắp đặt hệ thống điện 
mặt trời mái nhà, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, 
không sử dụng các thiết bị có công suất lớn đồng thời và 
trong các giờ cao điểm, sử dụng điện hợp lý và áp dụng 
các giải pháp tiết kiệm điện triệt để trong sinh hoạt cũng 
như trong các hoạt động kinh tế xã hội khác… 

Thời gian tới, PC Thừa Thiên Huế sẽ tiếp tục triển 
khai các giải pháp truyền thông, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất trong việc hướng dẫn thủ tục và hỗ trợ khách 
hàng thỏa thuận đấu nối hệ thống điện mặt trời mái 
nhà vào lưới điện 

Phát các tờ rơi về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả đến các 
hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 145kWp được 
lắp đặt trên mái nhà xưởng của Công ty CP Da giày Huế. 

Dự án điện mặt trời mái nhà của Công ty CP One One 
miền Trung có tổng mức đầu tư 13 tỷ đồng, tổng công suất lắp 
đặt là 995,28 kWp, với 2.288 tấm pin quang điện, công suất mỗi 
tấm là 435 Wp và hệ thống công tơ 2 chiều.
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TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

Theo các chuyên gia, nếu các làng nghề 
tiên phong vào cuộc TKNL thì lợi ích 
đem lại rất to lớn: Giảm chi phí sản xuất; 
giảm áp lực cung ứng điện; giảm đầu tư 

nguồn điện mới. Ý thức được điều đó, nhiều làng nghề 
tại Việt Nam đã áp dụng các biện pháp giúp TKNL 
một cách hiệu quả. Điển hình có thể kể đến làng nghề 
gốm sứ Bát Tràng. 

Nếu như thời gian trước, Bát Tràng sử dụng lò ếch, lò 
bát đàn đốt bằng củi, lò bầu đốt bằng than và củi để nung 
gốm. Thì nay, đã có hơn 90% các hộ sản xuất gốm sứ tại 
Bát Tràng chuyển sang sử dụng công nghệ lò gas cải tiến 
đã giúp giảm tiêu hao năng lượng, giảm thiểu tình trạng 
ô nhiễm môi trường của công nghệ sản xuất trước kia.

Ưu điểm của việc chuyển đổi công nghệ này đã mang 
lại hiệu quả rõ rệt, bởi với các loại lò nung bằng than và 
củi thì phải mất từ 144 - 192 giờ/một mẻ nung, điều này 
đã tạo ra một lượng chất thải rắn lớn mà chất lượng hàng 
hoá chỉ đạt 60-65% loại 1. Còn với việc áp dụng lò gas 
vào sản xuất, thời gian nung sản phẩm chỉ từ 15-20 giờ, 
kiểm soát nhiệt từ xa, dễ dàng với các sản phẩm có kích 
thước lớn và nhiều mầu men cần môi trường lửa sạch. 
Đặc biệt, 85-90% sản phẩm ra lò đạt loại 1...

Bên cạnh các biện pháp giúp TKNL trong sản xuất 
thì việc ô nhiễm môi trường làng nghề cũng đang khiến 
các chuyên gia lo ngại. Những năm qua, Bộ Công 
Thương cùng các bộ, ngành khác đã triển khai nhiều 
biện pháp TKNL, áp dụng sản xuất sạch hơn giúp khắc 
phục dần tình trạng ô nhiễm môi trường tại các làng 
nghề. Trong đó, Bộ Công Thương phối hợp với các 
ngành liên quan xây dựng và ban hành các tiêu chí về 
sử dụng năng lượng hiệu quả trong một số ngành công 
nghiệp, quy định mức tiêu hao năng lượng trên một 
đơn vị sản phẩm, xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật về công nghệ sản xuất sản phẩm.

Đặc biệt, thông qua Đề án vay vốn ODA, Bộ đã hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong một số ngành công 
nghiệp thay thế dây chuyền công nghệ lạc hậu bằng 
dây chuyền công nghệ hiệu suất cao, sử dụng năng 
lượng hiệu quả. Tiêu biểu như Đề án “Nâng cao hiệu 
quả sử dụng năng lượng trong các doanh nghiệp nhỏ và 
vừa ở Việt Nam. Trong 5 năm triển khai, đề án đã hỗ 
trợ 543 doanh nghiệp nhỏ và vừa trong 5 ngành công 
nghiệp thực hiện các dự án sử dụng năng lượng tiết 
kiệm và hiệu quả, tiết kiệm đáng kể nguồn nhiên liệu; 
giảm phát thải khí nhà kính; giảm chi phí năng lượng 
trên giá thành sản phẩm.

Theo ông Tăng Thế Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ 
Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cho biết: 
TKNL là một trong những giải pháp hữu ích giúp giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường tại các làng nghề hiện nay. 
Bộ Công Thương đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành 
hỗ trợ doanh nghiệp làng nghề thực hiện lộ trình phát 
triển bền vững thông qua cơ chế, chính sách hỗ trợ cụ 
thể nhằm sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Việt Nam hiện có trên 5.000 làng nghề đang tạo việc làm cho khoảng 12 triệu lao động 
nông thôn. Nhiều mô hình tiết kiệm điện (TKĐ), tiết kiệm năng lượng (TKNL) và áp dụng 
sản xuất sạch hơn tại các làng nghề nông thôn đang cho hiệu quả rõ rệt về kinh tế, bên cạnh 
đó còn giải quyết được những vấn đề liên quan đến ô nhiễm môi trường làng nghề.

TRƯỜNG AN

GIẢI BÀI TOÁN 
TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TẠI LÀNG NGHỀ 

Lò nung gốm bằng gas ở làng gốm sứ Bát Tràng
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Mới đây, Chính  phủ vừa ban 
hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 
25-5-2017 về quản lý, phát triển cụm 
công nghiệp.

Theo đó, nội dung chủ yếu của 
phương án phát triển cụm công 
nghiệp bao gồm: Căn cứ pháp lý, sự 
cần thiết xây dựng phương án phát 

triển cụm công nghiệp; Đánh giá 
thực hiện các mục tiêu, nội dung 
chiến lược phát triển công nghiệp 
Việt Nam, chiến lược phát triển các 
ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên 
trên địa bàn; Đánh giá hiện trạng, 
tiến độ xây dựng, hiệu quả đầu tư hạ 
tầng kỹ thuật các cụm công nghiệp 
trên địa bàn; tình hình thu hút đầu 
tư, tỷ lệ lấp đầy, quản lý cụm công 
nghiệp; Xây dựng các kịch bản phát 

triển cụm công nghiệp trên địa bàn, 
trong mỗi kịch bản có thuyết minh 
đối với từng cụm công nghiệp gồm 
tên gọi, vị trí, diện tích, hiện trạng 
đất đai trên nguyên tắc hạn chế sử 
dụng đất đã quy hoạch trồng lúa, 
đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng…

Được biết, Nghị định này có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/8/2020

BẢO HÂN

Mới đây, Sở Công Thương Kiên 
Giang đã phối hợp với Phòng Kinh 
tế và Hạ tầng huyện Gò Quao tổ 
chức nghiệm thu Đề án khuyến 
công địa phương năm 2020 "Hỗ trợ 
ứng dụng máy móc tiên tiến vào 

sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ từ gỗ” của Hộ kinh doanh Ba 
Mẹo, ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Thắng, 
huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Đây là Đề án được UBND tỉnh 
phê duyệt hỗ trợ kinh phí tại Quyết 
định số 2859/QĐ-UBND ngày 
17/12/2019. Với mức kinh phí hỗ 
trợ là 115.500.000 đồng, Đơn vị thụ 
hưởng đã mạnh dạn đầu tư máy khắc 
CNC - thiết bị sản xuất, nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm.

Việc triển khai Đề án đã góp 
phần giúp cơ sở có điều kiện đầu 
tư máy móc thiết bị mới, hiện đại 

vào sản xuất các sản phẩm thủ công 
mỹ nghệ từ gỗ, góp phần nâng cao 
chất lượng, số lượng, đa dạng mẫu 
mã sản phẩm, giảm chi phí sản xuất, 
giảm giá thành sản phẩm, tăng khả 
năng cạnh tranh của sản phẩm trên 
thị trường. Từ đó, tăng doanh thu, 
lợi nhuận hàng năm; nâng cao thu 
nhập và giải quyết việc làm ổn định 
cho lao động địa phương. Đồng 
thời, duy trì và phát triển ngành 
nghề tiểu thủ công nghiệp truyền 
thống, thúc đẩy công nghiệp nông 
thôn phát triển

NGỌC HÂN

CHÍNH PHỦ BỔ SUNG NGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN 
CỤM CÔNG NGHIỆP

KIÊN GIANG: NGHIỆM THU ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG

Trung tâm Khuyến công và Xúc 
tiến thương mại tỉnh Cà Mau vừa 
tổ chức nghiệm thu đề án “Hỗ trợ 
ứng dụng thiết bị sấy tôm khô sử 
dụng năng lượng mặt trời” cho cơ 
sở Minh Đức ở ấp Thanh Tùng, xã 
Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi. Đây 
là đề án nằm trong chương trình 
khuyến công quốc gia năm 2020.

Thiết bị sấy có các tính năng 
nổi trội như: Thiết bị vận hành 
theo nguyên lý hiệu ứng lồng kính, 
được thiết kế hình mái vòm, tăng 

khả năng hấp thu ánh nắng mặt 
trời trong ngày thông qua tấm thu 
nhiệt polycarbonate; sử dụng quạt 
hút để đưa không khí ẩm ra ngoài; 
hệ thống sấy lồng kính, đảm bảo 
an toàn vệ sinh thực phẩm, nhiệt 
độ đảm bảo, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, không gây ô nhiễm môi 
trường. Đây là thiết bị sấy sử dụng 
năng lượng mặt trời, không khí thải 
ra môi trường, không độc hại so với 
các thiết bị sấy gia nhiệt bằng than, 
quy trình vận hành thiết bị sấy được 

tự động hóa, giảm tác động, điều 
khiển bằng tay của nhân công…

Đề án có tổng kinh phí đầu tư là 
500 triệu đồng, trong đó nguồn vốn 
khuyến công hỗ trợ hơn 200 triệu 
đồng, số còn lại do cơ sở tự đối ứng. 
Sau khi đi vào hoạt động, đề án sẽ 
giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị, 
chất lượng sản phẩm tôm khô, đáp 
ứng yêu cầu của khách hàng, tạo 
tính cạnh tranh cho sản phẩm trên 
thị trường

BẢO KIÊN

HỖ TRỢ ỨNG DỤNG THIẾT BỊ SẤY TÔM KHÔ SỬ DỤNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

Máy khắc CNC của Hộ kinh doanh Ba Mẹo
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Đã có 300 gian hàng của 146 
doanh nghiệp thuộc 15 tỉnh miền 
Trung - Tây Nguyên và 14 tỉnh khác 
trong cả nước đã tham gia quảng 
bá những sản phẩm, mặt hàng công 
nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại 
Hội chợ lần này.

Hội chợ được khai mạc vào 
chiều 9/7 tại TP Đồng Hới (Quảng 
Bình). Đây là hoạt động nằm trong 
Chương trình khuyến công quốc gia 
năm 2020 và trong chuỗi chương 
trình hoạt động của ngành Công 
Thương khu vực miền Trung và Tây 
Nguyên. Thời gian diễn ra Hội chợ 
đến hết 13/7.

Hội chợ là cơ hội để lãnh đạo 
các cơ quan quản lý Nhà nước, 
doanh nghiệp cùng nhau trao đổi, 
thảo luận, tìm ra giải pháp kết nối 
tiêu thụ các sản phẩm hàng hóa tại 
thị trường trong nước và tiến đến 
xuất khẩu. Đây cũng là là dịp để các 
tổ chức, cá nhân giao lưu, trao đổi 
tìm hiểu và ký kết các hợp đồng liên 
kết phát triển, tiêu thụ sản phẩm 
công nghiệp nông thôn tiểu biểu 
trong khu vực.

Theo đại diện lãnh đạo UBND 
tỉnh Quảng Bình cho biết, tỉnh luôn 
tạo mọi điều kiện để các tổ chức, 
đơn vị, cá nhân trong và ngoài tỉnh 

phát triển các loại hàng hóa của 
mình trên thị trường…

Cũng nhân dịp này, Bộ Công 
Thương đã tổ chức tôn vinh và trao 
chứng nhận cho 100 sản phẩm công 
nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực 
miền Trung-Tây Nguyên

TRƯỜNG AN

Ba khu công nghiệp (KCN) trên 
địa bàn tỉnh Hưng Yên vừa được 
Thủ tướng Chính phủ bổ sung vào 
Quy hoạch phát triển các KCN ở 
Việt Nam đến năm 2020.

Ba KCN gồm: KCN sạch (quy 
mô diện tích là 143,08 ha, tại xã 
Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và 
xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi); KCN 
số 03 (quy mô diện tích là 159,71 
ha, tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái 
Châu; xã Lý Thường Kiệt, huyện 
Yên Mỹ và xã Xuân Trúc, huyện 

Ân Thi); KCN số 01 (quy mô diện 
tích là 263,85 ha, tại xã Lý Thường 
Kiệt và xã Tân Việt, huyện Yên Mỹ, 
xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi) được 
bổ sung vào danh sách quy hoạch.

Được biết, Thủ tướng Chính phủ 
yêu cầu UNBD tỉnh Hưng Yên tách 
phần diện tích khu cảng thông quan 
nội địa (diện tích 147,4 ha) và đất đô 
thị dịch vụ (diện tích là 456,9ha) ra 
khỏi đề xuất bổ sung quy hoạch phát 
triển khu công nghiệp trên địa bàn 
tỉnh và thực hiện theo quy định của 

pháp luật hiện hành về đất cảng và 
đất đô thị, dịch vụ. Đồng thời, yêu 
cầu tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện 
về tính chính xác về quy mô diện 
tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch 
khu công nghiệp; Tích hợp nội dung 
bổ sung quy hoạch khu công nghiệp 
vào quy hoạch tỉnh theo quy định 
của pháp luật về quy hoạch và pháp 
luật có liên quan; Không để xảy ra 
các tranh chấp, khiếu kiện trong quá 
trình triển khai thực hiện quy hoạch

HÂN HÂN

Vừa qua, UBND tỉnh Hòa 
Bình đã ban hành Quyết định 
số 1187/QĐ-UBND về việc phê 
duyệt các đề án khuyến công 
địa phương năm 2020.Cụ thể, 
tổng kinh phí thực hiện các đề 
án là 895,1 triệu đồng. Trong đó, 
nguồn kinh phí khuyến công địa 

phương là 450 triệu đồng và kinh 
phí đơn vị thụ hưởng tự đảm bảo 
là 445,1 triệu đồng để thực hiện 
03 đề án: Trang tin khuyến công 
trên truyền hình; Tổ chức bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020; 
Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết 

bị tiên tiến vào sản xuất chế biến 
nông sản.

Trung tâm Khuyến công và Tư 
vấn phát triển công nghiệp tỉnh có 
nhiệm vụ triển khai thực hiện các 
đề án theo đúng quy định

BÍCH HÂN

KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM HÀNG CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN 
KHU VỰC MIỀN TRUNG - TÂY NGUYÊN NĂM 2020

HƯNG YÊN CÓ 3 KHU CÔNG NGHIỆP ĐƯỢC BỔ SUNG VÀO QUY HOẠCH...

HÒA BÌNH: PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG
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Số tiền này được dành để thực 
hiện các nội dung như: Đào tạo 
nghề, truyền nghề; hỗ trợ nâng 
cao năng lực quản lý, thành lập 
và khởi sự doanh nghiệp sản xuất 
công nghiệp nông thôn; hỗ trợ xây 
dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; 
chuyển giao công nghệ và ứng 
dụng máy móc, thiết bị tiên tiến, 
dây chuyền công nghệ vào sản xuất 
công nghiệp và xử lý ô nhiễm môi 
trường; hỗ trợ áp dụng sản xuất 
sạch hơn; hỗ trợ tư vấn, cung cấp 

thông tin; hỗ trợ liên doanh, liên 
kết, hợp tác kinh tế, phát triển các 
cụm công nghiệp và di dời cơ sở gây 
ô nhiễm môi trường; phát triển sản 
phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 
biểu và chương trình nâng cao năng 
lực quản lý và năng lực tổ chức thực 
hiện các hoạt động khuyến công.

UBND tỉnh Ninh Bình giao Sở 
Công Thương chủ trì định hướng 
xây dựng kế hoạch khuyến công 
hàng năm, phối hợp với các sở, 

ngành liên quan và UBND các 
huyện, thành phố hướng dẫn xây 
dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, 
đề án khuyến công hàng năm tại 
địa phương theo các nội dung 
của Chương trình này; tham mưu 
UBND tỉnh xây dựng, sửa đổi, hoàn 
thiện hệ thống các văn bản pháp 
luật về hoạt động khuyến công của 
tỉnh phù hợp với điều kiện thực tế 
từng giai đoạn và nâng cao hiệu quả 
trong hoạt động khuyến công

H.N

NINH BÌNH: GẦN 66 TỶ ĐỒNG DÀNH CHO KHUYẾN CÔNG GIAI ĐOẠN 
2021 - 2025

Sở Công Thương Đồng Nai vừa 
tổ chức nghiệm thu cơ sở và tổng 
kết Đề án hỗ trợ ứng dụng máy 
đóng gói bao tay tự động tại Công 
ty TNHH Nam Long, huyện Long 
Thành. Đây là Đề án nằm trong 
chương trình khuyến công quốc gia 
năm 2020.

Đề án có tổng giá trị 648,48 
triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh 
phí khuyến công hỗ trợ 300 triệu 
đồng, số còn lại do doanh nghiệp 
tự đối ứng.

Tại buổi nghiệm thu, qua kiểm 

tra thực tế, Công ty TNHH Nam 
Long đã hoàn thành 100% khối 
lượng công việc đầu tư máy móc 
đóng gói bao tay cao su tự động 
GK-7200, công suất 80 túi/phút, 
xuất xứ Hàn Quốc.

Theo đại diện lãnh đạo Công ty 
TNHH Nam Long, từ khi được nguồn 
kinh phí khuyến công hỗ trợ vốn đầu 
tư dây chuyền đóng gói sản phẩm tự 
động, việc sản xuất của doanh nghiệp 
gặp nhiều thuận lợi hơn. Dây chuyền 
sản xuất hiện đại nên chi phí nhân 
công cũng giảm đi, bên cạnh đó cũng 

nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm, qua đó đem lại doanh thu tốt 
cho doanh nghiệp

THÁI BÌNH

Vừa qua, Hà Tĩnh có 20 sản 
phẩm tham gia chương trình bình 
chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu (SPCNNTTB) năm 
2020, thuộc 04 nhóm: Thủ công mỹ 
nghệ (03 sản phẩm); chế biến nông, 
lâm, thuỷ sản và thực phẩm (11 sản 
phẩm); thiết bị, máy móc, dụng cụ 
và phụ tùng cơ khí (01 sản phẩm); 
sản phẩm khác (05 sản phẩm).

Đây là những sản phẩm đã được 

bình chọn và cấp giấy chứng nhận 
SPCNNTTB cấp tỉnh (giấy chứng 
nhận còn giá trị), đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chí bình chọn ở cấp khu 
vực theo quy định. Những sản 
phẩm được công nhận SPCNNTTB 
cấp khu vực sẽ có cơ hội tham gia 
các cuộc thi lớn quy mô quốc gia, 
được ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn 
kinh phí khuyến công quốc gia và 
địa phương. 

Đặc biệt, sản phẩm sẽ được 
giới thiệu trên các phương tiện 
thông tin ở địa phương và trung 
ương; Được trưng bày, triển lãm 
tại các chương trình lớn để có 
cơ hội giới thiệu trực tiếp về sản 
phẩm đến với người tiêu dùng, 
đối tác… Qua đó, tạo điều kiện để 
doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, phát 
triển sản xuất

BẢO KIÊN

ĐỒNG NAI HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY ĐÓNG GÓI BAO TAY TỰ ĐỘNG

HÀ TĨNH CÓ 20 SẢN PHẨM THAM GIA BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CNNT 
TIÊU BIỂU KHU VỰC PHÍA BẮC

Việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại 
đã giúp DN nâng cao năng suất sản phẩm



CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG CÔNG NGHIỆP & TIÊU DÙNG40 41

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

Là huyện có nhiều tiềm năng phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, những năm 
qua, Phù Ninh đã chủ động quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp, tạo quỹ đất để 
đẩy mạnh thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển các ngành hàng có lợi thế, có khả năng cạnh 
tranh nhằm tạo tiền đề để công nghiệp phát triển bền vững, góp phần tích cực thực hiện 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, thúc đẩy kinh 
tế - xã hội của huyện phát triển.

NHIỀU GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CỤM CÔNG NGHIỆP 
TẠI HUYỆN PHÙ NINH (PHÚ THỌ)

BẢO KIÊN

Toàn huyện hiện có hơn 323 doanh nghiệp 
ngoài quốc danh; 03 cụm công nghiệp 
(CCN) gồm: Tử Đà- An Đạo (63ha),  Đồng 
Lạng (41,7ha), Phú Gia (40ha) với 31 doanh 

nghiệp sản xuất đang hoạt động. Trong đó, CCN Phú 
Gia đã thu hút 2 dự án đăng ký vào cụm với tổng mức 
đầu tư lên đến 101 tỷ đồng. 

Nhờ sự cởi mở, thông thoáng trong thu hút đầu 
tư nên các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Phù Ninh 
đều yên tâm phát triển sản xuất kinh doanh, đầu tư 
nâng cấp dây chuyền, máy móc nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Sáu tháng đầu năm 2020, huyện 
đã thu hút thêm 5 dự án gồm: Điều chỉnh Nhà máy sản 
xuất vải bạt PP, PE tại CCN Tử Đà - An Đạo của Công 
ty K-Tarp Vina, công suất 16.800 sấn sản phẩm/năm 
với tổng mức đầu tư 20 tỷ đồng; Nhà máy sản xuất và 
kinh doanh bao bì hạt nhựa tại CCN Phú Gia với tổng 
mức đầu tư 30 tỷ đồng; Nhà máy gạch không nung tại 
khu 1, xã Hạ Giáp, công xuất 30 triệu viên/năm của 
Công ty TNHH Thanh Lâm với tổng mức đầu tư 13,5 
tỷ đồng; Trạm trộn bê tông thương phẩm Hùng An tại 
xã Phú Nham của Công ty TNHH Hùng An, công xuất 
800 tấn/ngày với tổng mức đầu tư đạt 15 tỷ đồng…  dự 
kiến khi hoàn thành, đi vào sản xuất sẽ tạo việc làm 
cho khoảng 2.000 lao động với mức thu nhập ổn định.

Thời gian qua, để thu hút đầu tư vào các cụm công 
nghiệp trên địa bàn, Huyện đã triển khai đồng bộ các 
giải pháp như: Chỉ đạo tổ chức tốt công tác tuyên 
truyền, phổ biến chủ trương, cơ chế, chính sách phát 
triển của Trung ương, tỉnh đến các cấp, các ngành; tiếp 
tục tạo điều kiện thuận lợi về mặt bằng thuê đất, đẩy 
mạnh cải cách thủ tục hành chính, vận dụng các chính 
sách hỗ trợ của tỉnh để kêu gọi doanh nghiệp đầu tư 
tại các khu, cụm công nghiệp. Trong đó, thực hiện tốt 
Nghị quyết của Đảng bộ huyện về đầu tư xây dựng, cải 
tạo, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật để thu hút đầu tư phát 
triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN) 

giai đoạn 2016-2020, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ 
tầng kỹ thuật, giao thông… tạo tiền đề để thu hút các 
doanh nghiệp đầu tư vào địa phương.

Theo ông Nguyễn Quang Thanh - Phó Trưởng phòng 
Kinh tế - Hạ tầng huyện: “Với vai trò, trách nhiệm là cơ 
quan tham mưu cho UBND huyện trong việc thu hút, 
kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp vào các Cụm công 
nghiệp, chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu cho huyện tạo 
điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư; đồng thời ưu tiên, 
bố trí mặt bằng phù hợp để các nhà đầu tư, các tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh 
trên địa bàn, đặc biệt là các nhà đầu tư có chiến lược lâu 
dài về các lĩnh vực cơ khí, điện tử, dệt may, vật liệu xây 
dựng chất lượng cao, gỗ gia dụng…”

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ chú trọng thu hút các 
dự án có quy mô lớn công nghệ cao, đưa các dự án sử 
dụng nhiều lao động về nông thôn. Đồng thời, tiếp tục 
cải cách hành chính, rà soát, tổng hợp những khó khăn, 
vướng mắc để đề xuất, kiến nghị tỉnh và Trung ương hỗ 
trợ, giải quyết, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
quá trình đầu tư hạ tầng tại các CCN

Hoạt động sản xuất tại các CCN của huyện Phù Ninh đã 
góp phần nâng giá trị sản xuất CN-TTCN 
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Những năm qua, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Thái Nguyên 
(Trung tâm Khuyến công) đã triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, 
cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) đưa sản phẩm của mình tới các hội chợ để quảng bá 
sản phẩm, nâng tầm thương hiệu và mở rộng thị trường giao thương.

ĐẨY MẠNH QUẢNG BÁ SẢN PHẨM CNNT 
THÔNG QUA HỘI CHỢ TRIỂN LÃM

THÁI NGUYÊN:

TUẤN LINH

Phát triển sản xuất các sản phẩm có thế 
mạnh của địa phương theo hướng hàng hóa 
là hướng đi mà tỉnh Thái Nguyên đã xác 
định rõ nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và 

phát triển bền vững. Với nhiều nỗ lực, đến nay, trên địa 
bàn tỉnh đã có nhiều sản phẩm được cấp Giấy chứng 
nhận chỉ dẫn địa lý, chứng nhận Nhãn hiệu tập thể và 
Giấy chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu do Bộ 
Công Thương và UBND tỉnh cấp… Tuy nhiên, dù đã có 
các sản phẩm vươn ra thị trường lớn nhưng việc tiêu 
thụ những sản phẩm đó vẫn còn nhỏ lẻ và phụ thuộc 
phần lớn vào tư thương.

Để khắc phục tình trạng trên, thời gian qua, Sở 
Công Thương Thái Nguyên đã đẩy mạnh hoạt động 
xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm 
CNNT trên địa bàn theo hướng tập trung, ổn định 
và bền vững. Thực hiện chủ trương đó, Trung tâm 
Khuyến công đã tăng cường phối hợp với Cục Công 
Thương địa phương (Bộ Công Thương), cùng các ban, 
ngành trong tỉnh tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở 
CNNT tham gia nhiều hội nghị kết nối cung cầu với 
các kênh phân phối hàng hóa nội địa và khu vực phía 
Bắc; triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho các doanh 
nghiệp trong công tác quảng bá, tìm kiếm thị trường 
tiêu thụ sản phẩm…

Điển hình là mấy năm gần đây, Trung tâm đã 
hỗ trợ kinh phí thuê các gian hàng cho nhiều doanh 
nghiệp, cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh tham gia trưng 
bày sản phẩm tại Hội chợ triển lãm “Mỗi xã, phường 
một sản phẩm - Thái Nguyên năm 2016, 2017, 2018 và 
2019" để kết nối giao thương, mở rộng thị trường buôn 
bán... Ngoài ra, Trung tâm còn đưa các sản phẩm có 
thế mạnh của địa phương đến trưng bày tại Hội chợ 

ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như: Bắc Ninh, 
Nghệ An, Nam Định, Phú Yên... Đến nay, sau một 
thời gian triển khai chương trình "Mỗi xã, phường một 
sản phẩm" thì đã có gần 200 sản phẩm trở thành sản 
phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh như: Chè Tân Cương 
(TP. Thái Nguyên); Miến dong của Hợp tác xã miến 
Việt Cường (huyện Đồng Hỷ); Rau an toàn của các 
Hợp tác xã (HTX) Rau an toàn Hùng Sơn và HTX Bình 
Thuận (huyện Đại Từ); Tương nếp Úc Kỳ của Cơ sở 
sản xuất tương nếp Úc Kỳ (huyện Phú Bình); Gạo Bao 
Thai Định Hóa của các HTX trồng lúa trên địa bàn 
huyện Định Hóa…

Đặc biệt, vào ngày 28/8/2020 sắp tới, Trung tâm sẽ 
tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho nhiều doanh nghiệp, 
cơ sở CNNT đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp tỉnh và 

Ông Nhữ Văn Tâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh (đứng giữa) và 
ông Nguyễn Ngô Quyết - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh 
Thái Nguyên (thứ 2 từ phải sang) thăm quan các gian hàng 
tại Hội chợ Triển lãm Mỗi xã, phường một sản phẩm - Thái 
Nguyên năm 2019
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các đơn vị đạt sản phẩm CNNT tiêu biểu khu vực phía 
Bắc năm 2020 tham gia trưng bày sản phẩm tại "Hội 
chợ triển lãm hàng CNNT tiêu biểu khu vực phía Bắc 
năm 2020". Hội chợ được tổ chức tại Quảng trường Võ 
Nguyên Giáp, thành phố Thái Nguyên với quy mô 250 
gian hàng và diễn ra trong thời gian 07 ngày. Qua đó, sẽ 
tiếp tục mở rộng cơ hội cho các đơn vị thúc đẩy hoạt 
động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường và kết 
nối giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng, cũng như các 
doanh nghiệp thu mua trong cả nước.

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên chia sẻ: Trong những năm 
qua, Trung tâm Khuyến công đã đặc biệt quan tâm đến 
công tác hỗ trợ cho các doanh nghiệp, cơ sở CNNT, 
Hợp tác xã và làng nghề trên địa bàn tỉnh giới thiệu, 
quảng bá và tiêu thụ những sản phẩm mà địa phương 
có thế mạnh tại các Hội chợ triển lãm. Điều này đã tạo 
cơ hội cho các đơn vị mua bán, trao đổi, giao dịch trực 
tiếp với các doanh nghiệp thu mua. Thông qua những 
đợt tham dự hội chợ, gian hàng của nhiều đơn vị đã có 
đông đảo khách hàng và các đoàn doanh nghiệp đến 
tìm hiểu, đặt mua sản phẩm với số lượng lớn.

Để tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở CNNT 
trên địa bàn trong vấn đề xúc tiến thương mại, thời 

gian tới, Trung tâm sẽ tiếp tục tham mưu với Bộ Công 
Thương, UBND tỉnh Thái Nguyên triển khai các chính 
sách hỗ trợ kinh tế hợp tác, giao thương; Tăng cường 
phối hợp với các đơn vị trong việc đẩy mạnh hoạt 
động xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ những 
sản phẩm có thế mạnh của địa phương để các tổ chức, 
hộ kinh doanh có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với nhà 
phân phối lớn đến từ các tỉnh bạn để mua bán, trao 
đổi thông tin nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường; 
Tích cực hỗ trợ, tư vấn cho các cơ sở sản xuất về thiết 
kế mẫu mã, bao bì, nhãn mác….; Mở các lớp tập huấn 
để nâng cao năng lực điều hành, hoạt động cho cơ 
sở, nhằm góp phần phát huy hiệu quả trong sản xuất, 
kinh doanh.

Có thể thấy, việc Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá thương mại đối 
với những sản phẩm có thế mạnh của tỉnh đã tạo nhiều 
thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giao lưu, 
trao đổi, tiếp cận thị trường và ký kết các hợp đồng 
kinh tế. Đồng thời, định hướng phát triển sản xuất, kinh 
doanh, hình thành chuỗi liên kết trong sản xuất, chế 
biến, tiêu thụ nông sản, qua đó, góp phần nâng cao giá 
trị và ổn định đầu ra cho sản phẩm, từng bước khẳng 
định thương hiệu trên thị trường

Sản phẩm Nõn tâm trà của Cơ sở sản xuất và chế biến chè Hoan Xuyến (xã Vô Tranh) đạt sản phẩm CNNTTB huyện Phú Lương 
năm 2020
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Năm 2019, Trung tâm Khuyến công - Tư vấn PTCN (TTKC), Sở Công Thương tỉnh Thái 
Bình được Bộ Công Thương giao kế hoạch thực hiện Đề án khuyến công quốc gia, xây dựng 
mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất máy nông nghiệp, đáp ứng nhu cầu trong sản xuất 
nông nghiệp, tìm đầu ra cho sản phẩm, thực hiện tốt chính sách của Nhà nước và trách nhiệm 
của doanh nghiệp trong quy hoạch phát triển kinh tế xã hội. 

“XÂY DỰNG MÔ HÌNH TRÌNH DIỄN KỸ THUẬT
SẢN XUẤT MÁY NÔNG NGHIỆP” TẠI THÁI BÌNH

THỰC HIỆN TỐT ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

CÔNG DU

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC 
tỉnh Thái Bình cho biết: Thực hiện Đề án 
khuyến công quốc gia, TTKC Thái Bình 
đã nghiên cứu, phân tích đánh giá Dự án 

đầu tư nhà máy sản xuất máy nông nghiệp của Doanh 
nghiệp điện cơ Thiên Thuận là một Dự án sử dụng công 
nghệ mới, hiện đại, tiên tiến đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật về môi trường, hiệu quả về kinh tế, tài chính đối 
với doanh nghiệp và xã hội. Khi Đề án được thực hiện 
sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm ổn 
định cho trên 50 lao động địa phương với thu nhập bình 
quân trên 5 triệu đồng/người/tháng. Công nghệ của Dự 
án đáp ứng được các yêu cầu về bảo vệ môi trường, 
đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định trình 
UBND tỉnh Thái Bình cho phép đầu tư.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Như Lĩnh - 
Giám đốc Công ty Điện cơ Thiên Thuận chia sẻ: Doanh 
nghiệp điện cơ Thiên Thuận là đơn vị chuyên sản xuất 
các loại máy bơm nước, máy nông nghiệp, động cơ 
điện, với nhiều sản phẩm phục vụ cho sản xuất, chế 
biến các sản phẩm nông nghiệp như: Máy băm rau 
bèo, máy băm cỏ, máy thái cây chuối, máy bơm nước, 
máy tuốt lạc, máy làm đất, máy thái dược liệu… mang 
thương hiệu Thiên Thuận. Với dây chuyền công nghệ 
sản xuất tự động hóa đến 90% khép kín từ đầu đến 
cuối quá trình sản xuất, Công ty đã đầu tư với tổng 
số vốn cho dự án là hơn 16,283 tỷ đồng, để triển khai 
xây dựng nhà xưởng, lắp đặt thiết bị công nghệ sản 
xuất máy nông nghiệp hiện đại mở rộng thi trường... 
Thông qua việc khảo sát thực tế tại doanh nghiệp, năm 

Công nhân thao tác vận hành máy chèn phim tự động
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2019, TTKC tỉnh Thái Bình đã tư vấn, và hỗ trợ 800 
triệu đồng từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia 
cho Công ty Thiên Thuận tại Thôn Vô Hối Đông, xã 
Thụy Thanh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình để thực 
hiện đề án.

Sản phẩm của Công ty Thiên Thuận cho đến nay, 
đã đáp ứng được nhu cầu của khách hàng trong nước 
và xuất khẩu, đồng thời, Công ty không ngừng nghiên 
cứu và liên tục cho ra đời những sản phẩm mới phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, nông thôn, giúp người lao động 
bớt đi những nhọc nhằn, giảm chi phí sản xuất, nâng 
cao năng suất lao động để đạt được lợi nhuận tối đa.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, TTKC tỉnh 
Thái Bình trong thời gian tới, tiếp tục khảo sát, hỗ trợ 
các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh; tìm kiếm, giới thiệu, phổ 
biến để nhân rộng các mô hình kỹ thuật mới, hiện đại, 
tiên tiến, chế tạo các sản phẩm mới giúp các doanh 
nghiệp tiếp cận, học hỏi, nghiên cứu để đầu tư vào 
sản xuất máy nông nghiệp, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ 
thuật về môi trường, hiệu quả về kinh tế, tài chính đối 
với doanh nghiệp và xã hội. Đồng thời, đáp ứng nhu 
cầu phục vụ sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và xuất 
khẩu, làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp, thương 
mại, dịch vụ trong cơ cấu phát triển kinh tế chung của 
tỉnh Thái Bình, góp phần chuyển dich cơ cấu kinh tế, 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tích cực nâng cao đời 
sống của nhân dân, phát triển ổn định kinh tế xã hội 
tại địa phương

Máy bơm nước

Máy tẽ ngô

Cán bộ kỹ thuật đang vận hành máy kiểm tra stator
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Những năm qua, công tác khuyến công đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội ở tỉnh Quảng Ngãi. Tuy nhiên, để hoạt động khuyến công tiếp tục phát 
huy tốt vai trò “bà đỡ” cho doanh nghiệp, Quảng Ngãi cần khắc phục những hạn chế về 
nguồn kinh phí. 

QUẢNG NGÃI:

MINH PHƯƠNG

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN VỀ KINH PHÍ,
MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG

Số liệu thống kê cho thấy, trong giai đoạn 
2014 - 2020, tổng kinh phí thực hiện chương 
trình khuyến công của Quảng Ngãi là trên 
243 tỷ đồng. Nhưng nguồn kinh phí hỗ trợ 

từ ngân sách chỉ đạt khoảng trên 20,74 tỷ đồng, còn lại 
là vốn đầu tư từ các cơ sở thụ hưởng. 

Dù nguồn kinh phí còn eo hẹp, Quảng Ngãi đã thực 
hiện được 6 nội dung khuyến công. Xây dựng mô hình 
trình diễn kỹ thuật và ứng dụng máy móc, thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất được xác định là trọng tâm, được đầu 
tư kinh phí lớn hơn cả, với hơn 6,22 tỷ đồng và 32 đề 
án được thực hiện. 

Thiếu vốn đang khiến công tác khuyến công của 
Quảng Ngãi gặp nhiều khó khăn. Đại diện Sở Công 
Thương Quảng Ngãi cho biết, nguồn kinh phí thực hiện 
công tác khuyến công chủ yếu từ ngân sách trung ương 
và địa phương. Trong đó, việc bố trí ngân sách địa 
phương cho hoạt động khuyến công còn thấp so với 
kế hoạch đề ra, định mức hỗ trợ chưa đáp ứng để triển 
khai thực hiện đồng bộ các nội dung hoạt động. 

Điều đó dẫn đến một thực tế là nhiều doanh nghiệp 
có khả năng đầu tư công nghệ mới không mặn mà với 
chính sách khuyến công vì mức kinh phí hỗ trợ quá 
thấp. Trong khi đó, một bộ phận các cơ sở, doanh 
nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT) hạn chế về 
tiềm lực tài chính thường ít có khả năng đầu tư, mở 
rộng sản xuất, cải tiến mẫu mã… 

Giải quyết được vấn đề khó khăn về nguồn kinh 
phí chính là điểm mấu chốt để hoạt động khuyến 
công Quảng Ngãi đáp ứng nhiệm vụ hỗ trợ các doanh 
nghiệp CNNT phát triển. Nhìn rõ được thực tế đó, Sở 
Công Thương tỉnh đã xây dựng định hướng cho công 
tác khuyến công giai đoạn 5 năm (2021 - 2025). Theo 
đó, tỉnh sẽ huy động các nguồn lực trong và ngoài nước 

tham gia đầu tư phát triển CNNT và dịch vụ khuyến 
công. Dự kiến nguồn ngân sách hỗ trợ cho triển khai 
các hoạt động là khoảng 67,28 tỷ đồng, tăng gấp hơn 3 
lần so với giai đoạn trước. 

Ngoài ra, Quảng Ngãi tiếp tục ưu tiên hỗ trợ trực 
tiếp cho phát triển sản xuất CNNT thông qua các đề án 
hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết bị vào sản xuất. 

Đây là nội dung được kỳ vọng sẽ thay đổi năng lực 
sản xuất, khả năng cạnh tranh của các sản phẩm CNNT 
trong tỉnh. Hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá 
mở rộng đầu ra cho các sản phẩm CNNT cũng sẽ được 
chú trọng hơn. Vấn đề đào tạo và nâng cao tay nghề, 
năng lực quản lý cho doanh nghiệp cũng đang được đặt 
ra ngày càng cấp thiết hơn. 

Đại diện Sở Công Thương Quảng Ngãi cũng đề nghị 
Bộ Công Thương hỗ trợ thêm kinh phí khuyến công 
quốc gia cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Đây sẽ là 
nguồn kinh phí dùng để hỗ trợ ứng dụng máy móc, thiết 
bị tiên tiến vào sản xuất. Theo kế hoạch, tổng kinh phí 
thực hiện chương trình khuyến công giai đoạn 2021 - 
2025 của Quảng Ngãi là 225,9 tỷ đồng; trong đó nguồn 
ngân sách hỗ trợ 67,58 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư của 
các đối tượng thụ hưởng là 188,62 tỷ đồng

Kiểm tra nghiệm thu đề án khuyến công tại các cơ sở
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Quảng Nam hiện có hơn 60 làng nghề, đa dạng về quy mô và loại nghề truyền thống. Để 
duy trì được các làng nghề này, ngoài việc cố gắng giữ nét độc đáo truyền thống của làng 
nghề mình, người dân và chính quyền địa phương còn phải luôn tạo ra những sản phẩm mới 
mẻ, dịch vụ đa dạng để có thể thu hút được du khách, phát triển sản phẩm làng nghề đi đôi 
với sản phẩm du lịch.

NGỌC BÍCH

LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG QUẢNG NAM 
TÌM CƠ HỘI PHÁT TRIỂN

Tại xã Đại Minh (Đại Lộc), làng trống Lâm 
Yên nổi tiếng một thời nay vẫn duy trì 
nhưng hoạt động nhỏ lẻ vì ít đơn hàng. 
Với bàn tay khéo léo, sáng tạo của mình, 

thợ mộc làng Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) đã 
góp phần tạo nên phố cổ Hội An cổ kính đầy quyến 
rũ. Làng nghề chế biến nước mắm Cửa Khe (xã Bình 
Dương, Thăng Bình) nức tiếng gần xa nhờ sản phẩm 
thơm ngon nổi tiếng. Bà Lê Thị Lợi - Chủ cơ sở chế biến 
nước mắm ở đây cho biết: Lợi thế là kinh nghiệm chế 
biến nước mắm được giữ gìn, truyền đời. Tuy nhiên, 
điểm yếu là khả năng quản trị, quản lý sản xuất còn 
chưa đáp ứng được trong xu thế cạnh tranh gay gắt. Bởi 
vậy, sản phẩm có giá thành cao, khó cạnh tranh.

Để các sản phẩm làng nghề trên địa bàn tỉnh có 
ghi danh rõ nét trên bản đồ thị trường, thời gian qua, 
Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại tỉnh đã 
xây dựng nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực. Đơn 
vị đã tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 
thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh hàng năm, đã lựa chọn 
được 20 sản phẩm đạt giải và tham gia bình chọn sản 
phẩm CNNT tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây 
Nguyên, cấp quốc gia; 5 sản phẩm đạt giải cấp khu vực, 
01 đạt giải cấp quốc gia. Sản phẩm công nghiệp nông 
thôn tiêu biểu được nhìn nhận sẽ là mặt hàng được ưa 
chuộng trong tương lai, khi đảm bảo hầu hết tiêu chí về 
một sản phẩm tốt cho người tiêu dùng.

Là một trong ba cơ sở đạt chứng nhận sản phẩm 
CNNT tiêu biểu cấp tỉnh, bà Huỳnh Thị Thu Thủy - 
Chủ cơ sở bánh chưng Bà Ba Hội chia sẻ: “Cơ sở đã 
được Trung tâm Khuyến công Tỉnh hỗ trợ quảng bá 
sản phẩm, nên dù mới thành lập chưa được 01 năm 
nhưng sản phẩm đã đến được 57 tỉnh, thành phố trong 
cả nước và hầu hết các tỉnh, thành phố đều đã có đại 
lý tiêu thụ sản phẩm. Mỗi tháng cơ sở đạt doanh thu từ 

100 - 150 triệu đồng. Chúng tôi đã tập trung nghiên cứu 
mẫu mã, nâng cao chất lượng và đưa ra thị trường các 
sản phẩm mới, ví dụ như "bánh chưng nếp cẩm" được 
thị trường trong nước tiếp nhận rất tích cực”.

Ông Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở Công 
Thương cho rằng, bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, 
mỗi cơ sở sản xuất, doanh nghiệp làng nghề cần nỗ 
lực hơn nữa trong mọi hoạt động. Đặc biệt, các hộ sản 
xuất cần chủ động tìm hướng đi mới để thích ứng với 
sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường khi hội nhập ngày 
càng mở rộng. Quan trọng là các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất cần chủ động ứng dụng công nghệ hiện đại 
vào sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, đáp ứng nhu 
cầu thị trường, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Đó 
là nền tảng phát triển, giúp các làng nghề phát triển bền 
vững và tăng thu nhập cho người dân. Sở sẵn sàng phối 
hợp với các hiệp hội, các cơ quan quản lý nhà nước, 
các địa phương để hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp 
tại các làng nghề nắm bắt được các cơ chế chính sách 
hỗ trợ phát triển

Bà Lê Thị Lợi tâm huyết với nghề chế biến nước mắm ở làng 
nghề Cửa Khe
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Tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nhà nước trong công tác khuyến công là hoạt động 
thường xuyên của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp (TTKC) tỉnh 
Thái Bình, nhằm góp phần thu hút các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, người dân tham gia 
đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, phục vụ sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng 
thị trường, tạo việc làm, ổn định đời sống cho người dân.

CÔNG DU

THÁI BÌNH, PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN 
VỀ CÔNG TÁC KHUYẾN CÔNG NĂM 2020

Chính vì vậy mà mới đây, Sở Công Thương, 
Trung tâm Khuyến công tỉnh Thái Bình 
đã tổ chức Hội nghị “Phổ biến, triển khai 
các văn bản về công tác khuyến công cho 

các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến công năm 
2020” trên địa bàn tỉnh. Tại Hội nghị, các báo cáo viên 
trình bày, hướng dẫn các văn bản, quy định của Nhà 
nước và tỉnh Thái Bình về công tác khuyến công cho 
các cán bộ trực tiếp làm công tác khuyến công hiểu rõ 
những chính sách khuyến khích, hỗ trợ của Nhà nước 
tới người dân. Sau đó, tư vấn cho người dân, doanh 
nghiệp có đủ điều kiện thực hiện các Đề án khuyến 
công tại địa phương mình và hướng dẫn làm thủ tục 
trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, để được hưởng 
các chính sách hỗ trợ theo quy định. 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Bùi Đức Hạnh - Phó 
Giám đốc Sở Công Thương Thái Bình cho biết: Công 
tác khuyến công của TTKC trong thời gian vừa qua đã 
đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2019, Sở Công 
Thương đã đánh giá kết quả thực hiện, quản lý, sử dụng 
kinh phí khuyến công giai đoạn 2014-2019, toàn tỉnh 
đã thực hiện 179 Đề án khuyến công với tổng kinh phí 
19.728,5 tỷ đồng. Trong đó, 56 Đề án hỗ trợ đào tạo 
nghề, truyền nghề, nâng cao tay nghề cho 5.535 lao 
động; 20 Đề án tổ chức các lớp đào tạo nâng cao năng 
lực quản lý, điều hành tại các cơ sở công nghiệp nông 
thôn cho 3.858 lao động; 46 Chương trình, Đề án hỗ trợ 
chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên 
tiến vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; 
200 lớp tập huấn cho hơn 7.000 lao động vận hành, sửa 
chữa, bảo dưỡng máy cơ khí nông nghiệp…

Qua thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, cơ sở 
công nghiệp nông thôn còn gặp rất nhiều khó khăn, 

thiếu đầu tư bài bản, lao động chủ yếu tự đào tạo, 
thiếu kiến thức quản trị doanh nghiệp… đồng thời, với 
sức ép cạnh tranh, yêu cầu các doanh nghiệp phải đầu 
tư dây chuyền công nghệ tiên tiến để tăng năng suất, 
chất lượng sản phẩm. Việc đầu tư đòi hỏi nguồn vốn 
lớn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn trong huy 
động nguồn vốn, do vậy, để góp phần khuyến khích 
các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn…, Nhà 
nước và Tỉnh cần có cơ chế và mức khuyến khích kịp 
thời, nhằm động viên, khích lệ các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất đầu tư máy móc, phát triển sản xuất đáp ứng 
nhu cầu thị trường.

Trao đổi với phóng viên tai Hội nghị, ông Nguyễn 
Văn Thành - Cán bộ xây dựng giao thông công thương, 
thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình 
chia sẻ: Thông qua Hội nghị “Phổ biến, triển khai các 
văn bản về công tác khuyến công cho các tổ chức, cá 

ông Bùi Đức Hạnh - Phó Giám đốc Sở Công Thương
phát biểu tại Hội nghị
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nhân làm công tác khuyến công năm 2020” của TTKC 
tổ chức, ông đã nắm bắt được chính sách hỗ trợ từ 
nguồn kinh phí khuyến công của Nhà nước và quy trình 
hướng dẫn, làm thủ tục cho các đối tượng được hưởng, 
tiếp cận nguồn kinh phí này. Để phổ biến tới các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn có đủ 
điều kiện, sẽ làm các thủ tục để được hưởng sự hỗ trợ 
từ nguồn kinh phí khuyến công theo quy định.

Theo ông Hà Văn Hải - Giám đốc TTKC tỉnh Thái 
Bình cho biết: Sở Công Thương giao cho TTKC tổ chức 
“Phổ biến, triển khai các văn bản về công tác khuyến 
công cho các tổ chức, cá nhân làm công tác khuyến 
công năm 2020”, đây là một việc làm hết sức thiết thực. 
Ông Hải cho rằng, qua Hội nghi lần này, những chính 
sách của Nhà nước sẽ đem lại nhiều mục tiêu phát 
triển kinh tế cho người dân, doanh nghiệp trong thời 
gian tới, trong đó có 04 mục tiêu quan trọng. Một là, 
động viên và huy động các nguồn lực trong nước và 
nước ngoài tham gia hoặc hỗ trợ các tổ chức, cá nhân 
đầu tư sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Hai 
là, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo 
hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 
tạo việc làm, tăng thu nhập, thực hiện phân công lại lao 
động xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ba là, 
khuyến khích, hỗ trợ sản xuất sạch hơn tại các cơ sở 
sản xuất công nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng 
tài nguyên thiên nhiên, nguyên liệu, vật liệu; giảm thiểu 
phát thải và hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm; bảo vệ 

và cải thiện chất lượng môi trường. Bốn là, hỗ trợ, tạo 
điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành 
phần kinh tế, đầu tư phát triển sản xuất công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp một cách bền vững, nâng cao 
năng lực cạnh tranh, thực hiện có hiệu quả lộ trình hội 
nhập kinh tế quốc tế. 

Từ những mục tiêu trên, Sở Công Thương đã tham 
mưu cho UBND tỉnh ban hành các Quyết định cho 
phù hợp với tình hình thực tế, nhờ vậy mà trong những 
năm qua, TTKC thực hiện tốt các hoạt động khuyến 
công trên địa bàn tỉnh và đạt được nhiều thành quả tích 
cực. Chắc chắn, trong những năm tiếp theo, hoạt động 
khuyến công ở Thái Bình sẽ còn bài bản, hiệu quả hơn, 
tạo động lực thúc đẩy phát triến kinh tế - xã hội trên 
toàn tỉnh nói chung, công nghiệp nông thôn nói riêng

Tiến sỹ Nguyễn Gia Tín, hướng dẫn các văn bản tại Hội nghị

Các đại biểu tham dự Hội nghị
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Là một trong những địa phương có vùng nguyên liệu gỗ lớn nhất cả nước nên ngành chế biến 
lâm sản của tỉnh Thái Nguyên đã có sự phát triển. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế còn 
gặp nhiều khó khăn, đặc biệt, từ sau đại dịch Covid-19 đã tác động không nhỏ đến hoạt động 
sản xuất và chế biến gỗ của toàn ngành.

LÊ TUẤN

HỖ TRỢ NHIỀU CƠ SỞ SẢN XUẤT GỖ

Trước thực trạng đó, Trung tâm Khuyến 
công và Tư vấn phát triển công nghiệp 
(Khuyến công) Thái Nguyên đã tập trung 
hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, máy móc, công 

nghệ hiện đại cho nhiều cơ sở sản xuất gỗ trên địa bàn, 
qua đó, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản 
phẩm và giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho lao 
động địa phương.  

Thời gian qua, từ sự hỗ trợ của Trung tâm Khuyến 
công Thái Nguyên, đã có nhiều doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất gỗ trên địa bàn thực hiện được các dự án đổi 
mới, đầu tư, mua sắm thiết bị, máy móc nhằm nâng cao 
hiệu quả, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. 
Đặc biệt, từ đầu năm 2020 đến nay, Trung tâm đã tăng 
cường công tác phối hợp với Phòng Kinh tế - Hạ tầng 
của các huyện, thị, thành phố để triển khai nhiều đề án 
hỗ trợ ứng dụng máy móc tiên tiến trong chế biến lâm 
sản cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Trung (huyện 

Đại Từ); Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Dung (thị xã Phổ 
Yên); Hộ kinh doanh Phạm Văn Trung (huyện Đại Từ)…

Đến nay, các đơn vị này đã mở rộng quy mô sản 
xuất và sử dụng hiệu quả hệ thống máy móc, thiết bị 
mới được đầu tư. Trước khi triển khai thực hiện đề án, 
các cơ sở sản xuất được Trung tâm Khuyến công Thái 
Nguyên tư vấn kỹ lưỡng, cung cấp những thông tin về 
trang thiết bị, máy móc để các hộ kinh doanh chủ động 
sử dụng nguồn vốn hợp lý, đầu tư xây dựng nhà xưởng, 
mua sắm máy móc, công nghệ mới phục vụ sản xuất. 
Có thể nói, đây là hoạt động rất thiết thực, qua đó, các 
cơ sở sản xuất và chế biến lâm sản theo phương thức 
truyền thống từng bước thay đổi cách thức theo hướng 
hiện đại để mang lại hiệu quả. 

Nhớ lại thời điểm được Trung tâm Khuyến công 
Thái Nguyên hỗ trợ, ông Phạm Văn Trung - Chủ hộ 
kinh doanh sản xuất đồ gỗ tại xã Vạn Thọ, huyện Đại 
Từ, hồ hởi chia sẻ: “Cuối năm 2019, trước đề xuất của 

ỨNG DỤNG MÁY MÓC TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN 
LÂM SẢN TẠI THÁI NGUYÊN

Máy cưa bàn trượt được Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ trợ cho các hộ kinh doanh chế biến lâm sản
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TTKC Thái Nguyên hỗ trợ máy điêu khắc gỗ CNC - Model S8000 cho Hộ kinh doanh Nguyễn Thanh Trung

gia đình chúng tôi về việc cần phải đầu tư mua sắm mới 
một số máy móc thiết bị trong sản xuất gỗ, sau một 
thời gian xem xét phương án đầu tư, nhu cầu cần thiết 
và tính khả thi của đề án, đầu năm 2020, Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên đã quyết định hỗ trợ chúng 
tôi. Theo đó, mức kinh phí được Trung tâm phê duyệt 
thực hiện đề án là 485 triệu đồng, trong đó, kinh phí 
khuyến công địa phương hỗ trợ gần 185 triệu đồng để 
mua mới 01 máy dán cạnh gỗ (Model TZ803-II)  và 01 
máy cưa bàn trượt để sản xuất và gia công đồ gỗ. Sau 
một thời gian sử dụng hệ thống máy móc mới đã đem 
lại hiệu quả rõ rệt cho gia đình với năng suất lao động 
được nâng cao, đem lại lợi nhuận hàng năm đạt hàng 
trăm triệu đồng. Đồng thời, giải quyết việc làm cho 
07 lao động với mức lương bình quân 6,5 triệu đồng/
người/tháng”. 

Cũng là một trong những đơn vị được thụ hưởng 
các ưu đãi từ chính sách khuyến công, bà Nguyễn Thị 
Dung - Chủ hộ kinh doanh sản xuất đồ gỗ (xã Nam 
Tiến, thị xã Phổ Yên) cho biết: Hộ kinh doanh sản 
xuất đồ gỗ chúng tôi được thành lập cuối năm 2003 
và đăng ký thay đổi kinh doanh lần 01 ngày 16/11/2018 
với ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất giường tủ 
và bàn ghế… Với số vốn ban đầu còn hạn chế nên hệ 
thống máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất của chúng 
tôi vẫn còn lạc hậu. Nhưng trước những đòi hỏi ngày 
càng cao của thị trường nội thất đồ gỗ, Hộ kinh doanh 
chung tôi đã tìm cách thay đổi theo hướng ứng dụng 
công nghệ hiện đại vào sản xuất. Theo đó, đầu năm 
2020, được Trung tâm Khuyến công Thái Nguyên hỗ 
trợ 200 triệu đồng thực hiện Đề án “Hỗ trợ ứng dụng 
máy móc thiết bị trong chế biến lâm sản”, chúng tôi 

đã mạnh dạn đầu tư hơn 305 triệu đồng để mua mới 01 
máy cưa bàn trượt và 01 máy dán cạnh gỗ để tạo ra các 
sản phẩm gỗ nội thất có độ chính xác cao, nâng cao 
năng suất lao động lên gấp 8 - 10 lần so với sản xuất thủ 
công và tỷ lệ sai hỏng sản phẩm gần như bằng không. 
Đồng thời, trong quá trình sản xuất, tiếng ồn của máy 
giảm đi rất nhiều và cải thiện đáng kể điều kiện làm việc 
của người công nhân, qua đó, góp phần giảm chi phí, 
hạ giá thành sản phẩm. 

Ông Nguyễn Đình Hùng - Giám đốc Trung tâm 
Khuyến công Thái Nguyên chia sẻ: "Đến nay, theo đánh 
giá của Trung tâm thì toàn bộ các đề án hỗ trợ cho các 
cơ sở sản xuất và chế biến lâm sản trên địa bàn tỉnh đều 
đạt yêu cầu về tính hiệu quả đề ra. Theo đó, các đơn vị 
đều nâng cao được tính chủ động trong khâu sản xuất và 
tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao, mẫu mã 
đẹp. Ngoài ra, các đề án đã tạo thêm nhiều việc làm cho 
lao động tại địa phương, đồng thời, khuyến khích được 
các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, chế biến lâm sản 
trên địa bàn đầu tư dây chuyền công nghệ cao, máy móc 
hiện đại vào sản xuất. Đặc biệt, điều này đã gia tăng đóng 
góp cho ngân sách địa phương, góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế và đảm bảo tính ổn định an ninh, chính trị, xã 
hội trên địa bàn tỉnh".

Có thể nói, với các hoạt động hỗ trợ có trọng tâm, 
trọng điểm, Khuyến công Thái Nguyên đã thực hiện 
hiệu quả các nội dung, chương trình đề ra. Đặc biệt, 
các đề án hỗ trợ ứng dụng máy móc cho các đơn vị đã 
nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất trong và ngoài tỉnh cùng lĩnh vực đến học hỏi và 
mạnh dạn đầu tư, mở rộng phát triển sản xuất
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Ngày 13/6, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị điển hình tiên 
tiến lần thứ III (2020 - 2025) đồng thời kỷ niệm 15 năm thành lập KKT Nhơn Hội và 22 
năm xây dựng và phát triển các khu công nghiệp của tỉnh. 

VĂN THUẬN

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 
THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI 

KHU KINH TẾ NHƠN HỘI VÀ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH:

Đại diện lãnh đạo một số Bộ, ngành Trung 
ương: Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch đầu tư.... 
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định, 
các Sở ngành liên quan và các Doanh 

nghiệp trên địa bàn các KKT, KCN Bình Định đã về dự.

TỪ TẦM NHÌN VÀ TÂM HUYẾT CỦA CÁC THẾ 
HỆ LÃNH ĐẠO...

Ngày 18/12/1998 đánh dấu sự ra đời của khu công 
nghiệp (KCN) Phú Tài - KCN đầu tiên của tỉnh, tiếp theo 
là sự xuất hiện KCN Long Mỹ cách chừng 20 km về phía 
Nam, quy tụ những doanh nghiệp và nguồn nhân lực kỹ 
thuật chế biến gỗ khắp cả nước về đây, hình thành vùng 
“vua” gỗ xuất khẩu tại miền Trung - Tây Nguyên, tạo 
nền tảng cho nền công nghiệp chế biến hình thành. Đến 
tháng 6/2005, Chính phủ ban hành Quyết định thành lập 
KKT Nhơn Hội, đồng thời phê duyệt quy hoạch chung 
xây dựng KKT Nhơn Hội đến năm 2020.

Trải qua 5 nhiệm kỳ, Lãnh đạo của Tỉnh ủy và 
UBND tỉnh Bình Định đã thể hiện một tầm nhìn xuyên 

thế kỷ với ý chí, niềm khát khao về một Bình Định công 
nghiệp hóa trong các Nghị quyết và nổi bật là Nghị 
Quyết 18, 19/NQ-TU với những giải pháp đột phá về 
quy hoạch và xây dựng, xúc tiến đầu tư để hình thành 
các KKT, KCN trên địa bàn tỉnh Bình Định. Kế hoạch 
1, biện pháp 10. Cả tỉnh như sôi động một công trường 
xây dựng, thu hút FDI và các tập đoàn lớn trong nước, 
trong đó có những nhà đầu tư gốc Bình Định về xây 
dựng và kinh doanh trên chính quê dừa Bình Định.

…ĐẾN HIỆN THỰC PHÁT TRIỂN NHANH VÀ 
BỀN VỮNG TRÊN QUÊ HƯƠNG ÁO VẢI - CỜ ĐÀO

Không chỉ bằng ý chí, truyền thống lịch sử của miền 
đất Quang Trung - Nguyễn Huệ nổi tiếng là “trời văn 
- đất võ”. Bình Định cũng có những khó khăn chung 
của duyên hải miền Trung, nhưng phải công nhận Bình 
Định hội tụ đủ những thuận lợi khá đặc thù trong thu 
hút đầu tư để hình thành các KKT, KCN một cách 
nhanh chóng và hiệu quả. Đó là, hệ thống giao thông 
đường bộ đường sắt, đường hàng không và đường thủy 

Các tập thể, cá nhân BQL KKT Bình Định nhận Bằng khen của UBND Tỉnh
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hoàn chỉnh. Cửa ngõ của Tây Nguyên qua cảng Quốc 
tế Quy Nhơn, bà đỡ cho những mặt hàng xuất khẩu 
đầy tiềm năng: Nông sản, gỗ, đá, thuỷ sản, titan… dễ 
dàng đến với thị trường quốc tế.    

Cuộc bứt phá vươn lên thu hút đầu tư, xây dựng 
KKT, KCN Bình Định đã thể hiện sôi nổi trong bối 
cảnh đó.

Hiện nay, Bình Định đã có 07 KCN được Chính 
phủ chấp thuận bổ sung vào quy hoạch hệ thống các 
KCN ở Việt Nam, với tổng diện tích 876 ha; trong đó, 
04 KCN đã đi vào hoạt động, tổng diện tích 548 ha. 
Riêng KKT Nhơn Hội thành lập có quy mô 12.000 ha 
và đã được điều chỉnh tăng thêm 2.308 ha vào tháng 
5/2019 để xây dựng Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch 
vụ Becamex Bình Định. Về Bình Định hôm nay, sau đại 
dịch Covid-19, sức sản xuất công nghiệp đang phục hồi 
nhanh chóng. KKT Nhơn Hội và các KCN đã thu hút 
325 dự án đầu tư, vốn đăng ký hơn 91.000 tỷ đồng, vốn 
thực hiện gần 27.500 tỷ đồng; trong đó 33 dự án vốn 
đầu tư nước ngoài, đăng ký đầu tư trên 500 triệu USD. 
Hàng năm, các DN trong KKT, KCN tạo ra giá trị sản 
xuất công nghiệp chiếm gần 38%, kim ngạch xuất nhập 
khẩu chiếm 40% toàn tỉnh, tạo việc làm cho hơn 17.000 
lao động và nộp ngân sách gần 1.000 tỷ đồng.

TẠO ĐỘNG LỰC MỚI, CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU 
KINH TẾ THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HIỆN ĐẠI

Phát biểu tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng - Chủ 
tịch UBND Tỉnh khẳng định: “Với tầm vóc hiện tại, 
Bình Định đang phấn đấu trở thành một trong những 
cực tăng trưởng về sản xuất công ngiệp trên địa bàn 
khu vưc miền Trung, nhiều dự án mang tính động lực, 
tác động lan tỏa đầu tư vào KKT, KCN, góp phần phát 
triển kinh tế của tỉnh. Có thể khẳng định, KKT Nhơn 
Hội và các KCN có vai trò quan trọng trong phát triển 
KT-XH của tỉnh, góp phần đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hiện đại”.

Cuộc hành trình 15 năm xây dựng KKT Nhơn Hội 
và 22 năm xây dựng các KCN trên địa bàn Bình Định 
đang trên đà tăng tốc với động lực mới được soi sáng 
từ Nghị quyết XX Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-
2025. Ban Quản lý KKT tỉnh phát huy thành tích đạt 
được: Cờ dẫn đầu thi đua đơn vị xuất sắc toàn quốc của 
Bộ KH-ĐT năm 2019, phối hợp mật thiết với các ngành 
KHĐT, Công Thương, Tài chính … tiếp tục rà soát, điều 
chỉnh, bổ sung kịp thời quy hoạch các KCN, KKT gắn 
với định hướng quy hoạch chung của tỉnh; đảm bảo có 
sự kết nối, liên kết, gắn quy hoạch với xây dựng cơ chế, 
chính sách để tổ chức thực hiện quy hoạch, thu hút đầu 
tư. Cải cách thủ tục hành chính theo phương châm lấy 

sự hài lòng của DN làm thước đo hiệu quả. Tập trung 
triển khai thành công dự án Khu công nghiệp - Đô thị 
- Dịch vụ Becamex Bình Định, tạo thêm động lực phát 
triển mới cho tỉnh…

Ông Hồ Quốc Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu 
chỉ đạo Hội nghị

Đại diện Bộ KH&ĐT tặng cờ thi đua xuất sắc cho BQL KKT tỉnh 
Bình Định

Văn nghệ chào mừng Hội nghị
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Em sẽ không buồn đâu

Niềm tin là bất tận

Tình yêu mình lận đận

Bởi vậy nên xa nhau

Em sẽ không còn đau

Vì bao lần lỡ dở

Con tim dù toác vỡ

Tự lành sẹo lại thôi

Em sẽ không khóc đâu

Dù bờ mi ậng nước

Cho dù ai bội ước

Lệ nuốt ngược vào trong

Em sẽ không chờ mong

Những cồn cào hò hẹn

Chẳng có gì trọn vẹn

Chỉ nỗi buồn bâng quơ

Chuyện tình yêu nên thơ

Sẽ trở nên xưa cũ

Lòng trào dâng thác lũ

Tim vật vã xót xa

Ơi mây trắng bao la

Đưa ta về cổ tích

Kiếp sau tháo xiềng xích

Để có nhau... Yêu nhau

Em sẽ hoá nhành Lau

Tím một miền thương nhớ...!

TRANG HÀ

Phố chờ gì mà tím ngắt bằng lăng

Để chiều về bên từng ô cửa sổ

Em đứng đây giữa bạt ngàn cơn gió

Thổi phía nào cũng một hướng về anh.

Tím mình em nhuộm nỗi nhớ tràn cành

Hạ bùng cháy đốt lòng em đến chảy

Một mình em giữa bộn bề ngày ấy

Ngóng phố dài nở biếc những niềm mong.

Tháng 5 về, trời quá rộng, xanh trong

Anh ở đâu giữa ồn ào ve gọi

Câu lặng thầm treo cao dấu hỏi

Để hàng cây trải nhờ giữa đường vui.

TRANG HÀ

Em sẽ...

Xôn xao nắng gọi
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