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THUẬT ĐỒNG BỘ CHO NỀN KINH TẾ
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NGHIỆP, KHU CÔNG NGHỆ CAO DỰNG
XÂY LÊN, ĐANG DẦN HIỆN THỰC HÓA
ƯỚC NGUYỆN XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC
HÙNG CƯỜNG, THỊNH VƯỢNG CỦA BÁC
HỒ, VÀ CŨNG LÀ GIẤC MƠ, KHÁT VỌNG
CỦA CÁC THẾ HỆ NGƯỜI VIỆT NAM.

l ĐÔNG TRIỀU

Bác Hồ về thăm Khu Gang Thép Thái Nguyên, năm 1964
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ừ buổi đầu mới thành lập, ngay trong lòng các
cuộc kháng chiến, vượt qua những trận càn của
các Kế hoạch Rơve, Đờlát đơ Tátxinhi, Nava
do quân đội Pháp tiến hành, vượt qua các chiến lược
Chiến tranh Đặc biệt, Chiến tranh Cục bộ, Việt Nam
hóa Chiến tranh của quân đội Mỹ, băng qua mưa bom
bão đạn, các hoạt động công nghiệp, thương mại ở
vùng tự do (thời kháng chiến chống Pháp) và vùng giải
phóng (thời kháng chiến chống Mỹ) đã xây dựng nên
những cơ sở ban đầu cho công nghiệp hóa, thúc đẩy
các ngành kinh tế quốc dân phát triển, đáp ứng nhu cầu
đời sống nhân dân, góp phần giải quyết hậu cần tại chỗ
cho cuộc kháng chiến đi tới thắng lợi cuối cùng.
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Trong cuộc kháng chiến chống Pháp, ta đã xây
dựng Nhà máy Cơ khí Trần Hưng Đạo tại Chiêm Hóa
(Tuyên Quang) - cái nôi của ngành Cơ khí Việt Nam;
Lò cao NX3 - cái nôi của ngành luyện kim ở Thanh Hóa;
bắt tay hình thành ngành công nghiệp khai khoáng với
các hoạt động ở các mỏ than Làng Cẩm, Quán Triều,
Khe Bố, Phấn Mễ, Minh Khai, Đầm Bùn, Khe Bố; các
mỏ thiếc, mỏ chì - kẽm, mỏ apatit; sản xuất thành công
nhiều loại hóa chất cơ bản, thiết yếu… đến cuộc kháng
chiến chống Mỹ, các hoạt động công nghiệp, thương
mại ở vùng giải phóng, vùng tranh chấp tuy gặp nhiều
khó khăn dưới sự đánh phá ác liệt, liên tục, nhưng đã
hình thành hàng loạt cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công
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nghiệp, thương mại như cơ khí, chế biến nông sản,
dệt may, chế biến gỗ, sản xuất giấy… Nhờ đó, tự túc
được một phần đáng kể các mặt hàng tiêu dùng thiết
yếu, cung cấp lượng lớn nông cụ, các loại vũ khí thô
sơ cho quân đội.
Không chỉ xây dựng hạ tầng kinh tế-kỹ thuật,
hàng vạn công nhân viên ngành Công Thương còn
trực tiếp tham gia vào công cuộc giải phóng đất nước.
Trong những năm tháng leo thang ác liệt nhất
trên bầu trời miền Bắc, không quân Mỹ ném bom
vào các thành phố lớn, các trung tâm công nghiệp và
thương mại thì CBCNV ngành Công Thương phân
tán về các địa phương, lấy đơn vị tỉnh làm địa bàn
xây dựng công nghiệp, thương mại.
Địch nhằm vào các ngành công nghiệp nền
tảng làm mục tiêu đánh phá ác liệt, thì cán bộ, công
nhân ngành điện, ngành than, xăng dầu, luyện kim…
nêu cao khẩu hiệu “giữ vững dòng điện như mạch
máu”; “quý xăng như máu”, “chắc tay búa, vững tay

súng”… Khắp các địa phương, xí nghiệp, nhà máy
công trường dấy lên phong trào “tay búa, tay súng”;
“toàn dân chi viện chiến trường” “vì miền Nam ruột
thịt”.
Hàng vạn cán bộ công nhân viên Ngành trực tiếp
tham gia vào chiến trường miền Nam; riêng ngành
Than có gần 2.000 thợ mỏ tập hợp thành Binh đoàn
Than gồm ba tiểu đoàn 385, 386 và tiểu đoàn 9.
Trong những năm tháng chiến tranh, nhiều cán
bộ, công nhân, người lao động ngành Công Thương
đã anh dũng hy sinh. Tiêu biểu là Đội trưởng bảo
vệ Trương Xuân Lợi, Đội phó bảo vệ Lê Xuân Ba
của Tổng kho Xăng dầu Đức Giang; liệt sỹ Mạc Văn
Cầu, liệt sỹ Nguyễn Văn Mậu của Tổng kho Xăng
dầu Thượng Lý; Đại đội trưởng tự vệ, Anh hùng Lực
lượng vũ trang, liệt sỹ Đặng Bá Hát của Than Hòn
Gai...
Chiến tranh kết thúc, Công Thương cũng là
ngành đi đầu trong khôi phục hoạt động sản xuất,

Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại cho chạy thử đồng bộ không tải Tổ máy số 1, đạt các thông số kỹ thuật, ngày 19/10/1983
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kinh doanh. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ “Lừng
lẫy năm châu chấn động địa cầu”, ngành Công
Thương, với phương châm tranh thủ sự giúp đỡ
của các nước xã hội chủ nghĩa anh em, dựa vào
sức mình là chính, đã di chuyển nhiều cơ sở công
nghiệp kháng chiến về địa điểm mới; tiếp quản
khôi phục và mở rộng một số cơ sở công nghiệp cũ;
và xây dựng nhiều nhà máy mới, mà những cái tên
còn vang vọng đến giờ: Khu Công nghiệp Thượng
Đình; Nhà máy Cơ khí Hà Nội, Nhà máy Dệt Nam
Định, Mỏ than Hòn Gai, mỏ thiếc Tĩnh Túc, Nhà
máy Xi măng Hải phòng, Xí nghiệp sửa chữa xe
lửa Gia Lâm, Nhà máy Diêm Thống nhất, các nhà
máy điện Nam Định, Hải Phòng, Cửa Ông… Từ
đó, hình thành nền công nghiệp hiện đại với cơ cấu
khá hoàn chỉnh, bao gồm các ngành công nghiệp
chế tạo tư liệu và sản xuất hàng tiêu dùng.
Khi chiến tranh phá hoại chấm dứt năm 1973,
các cơ sở sản xuất điện, than, gang thép, chế tạo máy
công cụ, phân bón, hóa chất, cao su, công nghiệp
nhẹ, công nghiệp thực phẩm… nhanh chóng được
khôi phục và mở rộng, tiếp tục duy trì và phát triển
nguồn lực của hậu phương lớn miền Bắc xã hội chủ
nghĩa cho công cuộc thống nhất nước nhà.
Sau năm 1975, nhiệm vụ quan trọng nhất là
hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục sản xuất,
xây dựng đất nước “đàng hoàng, to đẹp hơn” như
mong muốn của Bác Hồ, ngành Công Thương đã
tham mưu cho Đảng và Nhà nước xác định những
công trình trọng điểm nhằm hình thành một nền
công nghiệp tự chủ, với cơ sở vật chất kỹ thuật được
tăng cường, cơ cấu công nghiệp hoàn chỉnh hơn.
Điển hình là xúc tiến việc tìm kiếm và khai
thác dầu mỏ trên lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam,
tiến tới hình thành một nền công nghiệp dầu khí
hoàn chỉnh, bao gồm cả thăm dò, khai thác, vận
chuyển, lọc dầu, hóa dầu, cơ khí phục vụ ngành dầu
khí; xây dựng tuyến đường dây 220 kV đầu tiên,
bắt tay xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình,
xây dựng Tổng sơ đồ phát triển điện năng giai
đoạn 1; khôi phục và mở rộng Nhà máy cơ khí Hà
Nội, nhà máy Phân Đạm Hà Bắc, Supe Photphat
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Lâm Thao, thành lập Nhà máy Luyện cán thép Gia
Sàng, Nhà máy cán thép Lưu Xá; khôi phục và mở
rộng các nhà máy điện, xi măng, dệt may, da giày,
hóa chất, chất tẩy rửa, chế biến thực phẩm… ở các
tỉnh phía Nam.
Thực hiện đường lối Đổi mới của Đảng, ngành
Công Thương kịp thời điều chỉnh cơ cấu, hướng
tới xây dựng một nền công nghiệp, thương mại,
kinh tế đối ngoại độc lập, tự chủ; tập trung thể chế
hóa các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà
nước về quyền tự chủ của doanh nghiệp nhà nước,
khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia vào
thị trường trong nước và quốc tế; tham mưu và tổ
chức xây dựng nhiều văn bản pháp luật, các chương
trình, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại
và hội nhập kinh tế quốc tế.
Các quy hoạch, chiến lược không chỉ tạo nền
tảng quan trọng cho tăng trưởng dài hạn, thúc đẩy
quá trình hiện đại hóa, công nghiệp hóa đất nước
theo hướng gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá,
gắn công nghiệp hóa, hiện đại hóa với phát triển
kinh tế tri thức, mà còn làm thay đổi căn bản công
tác quản lý nhà nước về công nghiệp, thương mại
theo hướng chuyển mạnh sang chức năng thúc đẩy,
phục vụ phát triển là chính, hạn chế tối đa sử dụng
các biện pháp hành chính vào sản xuất, kinh doanh
của doanh nghiệp, giảm dần các đầu mối quản lý
ngành.
Sự vững mạnh của hạ tầng kỹ thuật đồng bộ
cho nền kinh tế đã mang đến sức sống và sự cuốn
hút của thị trường Việt Nam. Trải dài trên mảnh đất
hình chữ S, hàng vạn công trình của các khu công
nghiệp, khu công nghệ cao do nhà nước, các doanh
nghiệp trong nước và ngoài nước dựng xây lên.
Ánh sáng và tiếng máy giòn giã suốt ngày đêm
không ngừng nghỉ của Thủy điện Hòa Bình, Thủy
điện Sơn La, Đường ống khí Nam Côn Sơn, Liên
doanh Việt-Nga Vietsovpetro, Nhà máy cơ khí Hà
Nội… đang dần dần hiện thực hóa ước nguyện xây
dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng của Bác
Hồ, và cũng là giấc mơ, khát vọng của các thế hệ
người Việt Nam chúng tan

TỪ CHUYỆN MẬT ONG XUẤT SANG
HOA KỲ NHÌN RA NÔNG SẢN VIỆT:

BÀI HỌC NÀO
CHO CHÚNG TA?
MẬT ONG VIỆT NAM VỪA ĐÓN TIN VUI KHI MỨC THUẾ CHỐNG BÁN PHÁ GIÁ CUỐI CÙNG
BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ ĐƯA RA ĐÃ GIẢM 7 LẦN SO VỚI KẾT LUẬN SƠ BỘ. THÀNH CÔNG
VỤ VIỆC LÀ BÀI HỌC LỚN CHO CHÍNH NGÀNH ONG, CŨNG LÀ CHO NHIỀU NÔNG SẢN VIỆT
KHÁC. CƠ HỘI RÀ SOÁT GIẢM THUẾ VẪN CÒN, NHƯNG VỀ LÂU DÀI CẦN TÍNH ĐẾN CÂU
CHUYỆN “XOAY TRỤC” CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU PHÙ HỢP HƠN TRONG BỐI
CẢNH MỚI. ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG - CỤC TRƯỞNG CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI, BỘ CÔNG
THƯƠNG ĐÃ CÓ NHỮNG CHIA SẺ RÕ NÉT HƠN VỚI TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG.

l THY THẢO (thực hiện)
Thành công đến từ nỗ lực toàn diện

PV: Thưa ông, Bộ Công Thương đánh giá như thế
nào về việc Hoa Kỳ giảm mức thuế chống bán phá giá
đối với mật ong Việt Nam tại Kết luận cuối cùng? Mức
thuế này sẽ tác động thế nào đến ngành ong Việt Nam?
ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG: Như chúng ta đã biết,
ngày 8/4/2022, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã
ban hành kết luận cuối cùng về mức phá giá trong vụ
việc điều tra chống bán phá giá mật ong nhập khẩu
từ Việt Nam, Ấn Độ, Brazil và Argentina. Theo đó,

thuế chống bán phá giá đối với mật ong đã giảm rất
mạnh, từ mức trên 410% (410,93% - 413,99%) trong
kết luận sơ bộ xuống còn trung bình khoảng 60%
(58,74% - 61,27%).
Mức giảm này có thể nói là rất lớn, tương đương
khoảng 7 lần và tác động của nó là rất rõ ràng, đặc biệt
quan trọng đối với ngành ong Việt Nam.
Nếu như trước đây, mức thuế chống bán phá giá
trên 410% đã đóng cửa thị trường Hoa Kỳ đối với mật
ong xuất khẩu của Việt Nam, thì hiện nay mức thuế
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trung bình khoảng 60% đã mở cửa lại thị trường này,
trong đó có doanh nghiệp được hưởng thuế khoảng
58,74%. Các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong có thể
nỗ lực để tiếp tục xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ do
giá xuất khẩu mật ong của Việt Nam tương đối thấp,
thấp nhất trong số các nước xuất khẩu chính mật ong
vào Hoa Kỳ.
Đây là thị trường quan trọng nhất hiện nay của
mật ong Việt Nam, chiếm tới trên 80% sản lượng mật
ong Việt Nam và chiếm trên 90% tổng lượng mật ong
xuất khẩu của ta.
Không chỉ cho phép chúng ta tiếp tục xuất khẩu,
kết luận này của DOC đồng thời cho phép ta có thể đề
nghị rà soát giảm thuế trong các giai đoạn sắp tới.
PV: Để có được kết quả này, hẳn chúng ta đã phải
nỗ lực rất nhiều trong suốt 1 năm qua, thưa ông?
ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG: Thực tế, trên cơ sở tình
hình xuất khẩu của Việt Nam và diễn biến chính sách
của các nước nhập khẩu, trong đó có Hoa Kỳ, ngay từ
năm 2020, Bộ Công Thương đã cảnh báo sớm nguy
cơ mặt hàng mật ong Việt Nam bị điều tra phòng vệ
thương mại. Chúng tôi cũng đã gửi cảnh báo sớm này
cho các Bộ, ngành liên quan, các địa phương, Hội Nuôi
ong Việt Nam và các doanh nghiệp để có phương án
ứng phó.
Tháng 3/2021, khi nhận được thông tin về khả
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năng Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá,
Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn (Bộ NN&PTNT), Hội Nuôi ong
và các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong sang Hoa Kỳ
để cùng thảo luận, cung cấp thông tin đầy đủ cho các
doanh nghiệp xuất khẩu về các quy định về phòng vệ
thương mại của Hoa Kỳ, xây dựng phương án ứng phó,
trong đó có việc thuê luật sư để bảo vệ lợi ích chính
đáng của các doanh nghiệp xuất khẩu.
Đặc biệt, ở các cấp khác nhau, Bộ Công Thương,
Bộ NN&PTNT đều đã trao đổi với phía Hoa Kỳ về
quan điểm của Việt Nam đối với vụ việc. Bộ trưởng
Bộ Công Thương đã hai lần gửi thư cho Bộ trưởng Bộ
Thương mại Hoa Kỳ nêu rõ việc các doanh nghiệp
Việt Nam không bán phá giá khi xuất khẩu sang thị
trường Hoa Kỳ và đề nghị phía Hoa Kỳ tuân thủ đầy
đủ các nguyên tắc, quy định của Tổ chức Thương mại
Thế giới (WTO) khi điều tra vụ việc này. Bộ trưởng Bộ
Công Thương cũng đã trực tiếp nêu vấn đề này với Đặc
phái viên của Hoa Kỳ.
Trong các cuộc làm việc với phía Hoa Kỳ như
Bộ Thương mại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt
Nam..., lãnh đạo Bộ Công Thương đều đặt ra vấn đề
này và một lần nữa đề nghị phía Hoa Kỳ xem lại vụ
việc, đánh giá một cách khách quan, công bằng theo
đúng các quy định của WTO, đảm bảo quyền lợi chính

đáng của ngành mật ong Việt Nam.
Thông qua kênh ngoại giao, Đại sứ quán Việt
Nam và Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ cũng đã
nhiều lần làm việc với các cơ quan liên quan khác của
Hoa Kỳ như Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp, Bộ Tài
chính Hoa Kỳ, Hội đồng Kinh doanh ASEAN - Hoa
Kỳ, Phòng Thương mại Hoa Kỳ, Hội Thực phẩm Hoa
Kỳ… về quan điểm của Việt Nam đối với vụ việc.
Cụ thể hơn, Bộ Công Thương đã đề nghị DOC
đảm bảo nguyên tắc “so sánh công bằng” của WTO
khi tính toán biên độ phá giá cho các doanh nghiệp
Việt Nam, đề nghị DOC có thể sử dụng các nguồn dữ
liệu phù hợp, khách quan và công bằng hơn.
Ngoài ra, do ngành Chế biến mật ong của Hoa Kỳ
mới chỉ đáp ứng được hơn 25% tổng nhu cầu tiêu dùng
của Hoa Kỳ, Bộ Công Thương cũng đề nghị DOC xem
xét cả tác động vụ việc đối với người sử dụng, đảm bảo
hài hòa lợi ích trong thương mại song phương và các
mục tiêu chung về chống biến đổi khí hậu của hai nước

Tiếp tục nắm bắt cơ hội

PV: Ở trên ông đã nhắc đến việc rà soát giảm
thuế, đây có phải chính là cơ hội cho các doanh nghiệp
Việt Nam trong thời gian tới?
ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG: Đúng vậy. Tại Hoa
Kỳ, có hai cơ quan tham gia vào một vụ việc điều tra
chống bán phá giá là DOC (xác định mức thuế chống
bán phá giá) và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ ITC (xác định thiệt hại của ngành sản xuất trong nước).
Biện pháp chống bán phá giá sẽ chính thức có hiệu lực
trên cơ sở kết luận cuối cùng về bán phá giá của các
nhà xuất khẩu và thiệt hại của ngành sản xuất trong
nước. Hiện nay, ITC đang điều tra về thiệt hại và dự
kiến ban hành kết luận cuối cùng vào ngày 23/5/2022.
Vì vậy, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục có ý kiến với ITC
về tác động của việc áp thuế chống bán phá giá đối
với mật ong của Việt Nam và các nước, đối với chính
người tiêu dùng tại thị trường Hoa Kỳ, để phía Hoa
Kỳ có đánh giá một cách khách quan, công bằng và
tuân thủ đúng quy định của WTO cũng như quy định
của Hoa Kỳ, đảm bảo lợi ích của cả nhà sản xuất, xuất
khẩu mật ong cũng như của người tiêu dùng.
Trong trường hợp ITC xác định có thiệt hại và
DOC chính thức ban hành lệnh áp thuế, theo quy định
của WTO và quy định của chính Hoa Kỳ thì hàng năm
các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn có cơ hội để đề nghị
rà soát thuế chống bán phá giá trong các năm tiếp theo
với điều kiện tiên quyết là doanh nghiệp tiếp tục duy trì
xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Đồng thời, các doanh nghiệp
xuất khẩu mật ong mới tham gia vào thị trường Hoa Kỳ

cũng có thể đề nghị DOC rà soát nhà xuất khẩu mới để
được dành cho mức thuế hợp lý…
Vì vậy, nếu các doanh nghiệp có sự chuẩn bị kỹ
về hồ sơ, về số liệu, về chi phí, về mức giá thì chúng ta
hoàn toàn có cơ sở để đề nghị phía Hoa Kỳ có đánh giá
khách quan khi rà soát.
Sau khi ITC có kết luận cuối cùng về thiệt hại,
Bộ Công Thương sẽ làm việc với Hội Nuôi ong và các
doanh nghiệp để trao đổi cụ thể về các quy định rà soát
của Hoa Kỳ.
Thực tiễn cho thấy trong các vụ việc Hoa Kỳ điều
tra chống bán phá giá đối với sản phẩm nông nghiệp
của Việt Nam như cá tra - basa, tôm nước ấm, ở kết
luận ban đầu mức thuế cũng rất cao. Tuy nhiên, thông
qua các đợt rà soát hành chính hàng năm, các doanh
nghiệp tham gia rà soát của Việt Nam đều đã đề nghị
phía Hoa Kỳ rà soát và đạt được kết quả rất tích cực,
có những doanh nghiệp được coi là không bán phá giá
sang Hoa Kỳ. Nhờ vậy, các sản phẩm này của chúng ta
vẫn tiếp tục duy trì, thậm chí là tăng trưởng xuất khẩu
sang Hoa Kỳ.
Như vậy, với việc chúng ta tiếp tục xuất khẩu
được sang Hoa Kỳ và sự chuẩn bị tốt hơn, kỹ lưỡng
hơn của người nuôi ong cũng như ngành sản xuất, xuất
khẩu mật ong của Việt Nam, chúng tôi tin tưởng rằng,
chúng ta hoàn toàn có thể giảm thuế được trong các đợt
rà soát sắp tới.
PV: Bên cạnh những giải pháp vừa qua, Bộ Công
Thương sẽ triển khai những biện pháp nào trong thời
gian tới để tiếp tục ứng phó và gỡ vướng cho ngành
nuôi ong, thưa ông?
ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG: Để đảm bảo lợi ích
chính đáng của ngành ong Việt Nam, trong thời gian
tới Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ
NN&PTNT, Bộ Ngoại giao, Hội Nuôi ong và các
doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu mật ong theo dõi sát
sao vụ việc; tiếp tục bày tỏ quan điểm với các cơ quan
liên quan của Hoa Kỳ cho đến khi Hoa Kỳ ban hành
kết luận về thiệt hại và có lệnh áp thuế chính thức.
Mặt khác, chuẩn bị sẵn sàng thông tin, số liệu để
thực hiện các bước tiếp theo khi tới các đợt rà soát
(hành chính, cuối kỳ, nhà xuất khẩu mới,...).
Bộ Công Thương sẽ phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ
Hội Nuôi ong, người nuôi ong và doanh nghiệp thực
hiện tốt việc này để đảm bảo chúng ta được hưởng mức
thuế phản ánh đúng nhất ngành sản xuất, xuất khẩu mật
ong của Việt Nam, đảm bảo lợi ích của người nuôi ong.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng đã
chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ Hội Nuôi
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ong, các doanh nghiệp xuất khẩu triển khai một số biện
pháp như:
Thứ nhất, đa dạng hóa thị trường. Hiện nay 80%
mật ong của chúng ta là xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Lãnh
đạo Bộ Công Thương đã chỉ đạo các Thương vụ Việt
Nam tại các thị trường để hỗ trợ ngành ong giới thiệu
sản phẩm mật ong của ta ra các thị trường khác.
Thứ hai, hỗ trợ Hội Nuôi ong, các doanh nghiệp
xuất khẩu tận dụng cơ hội từ các Hiệp định thương mại
tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia trong thời gian
vừa qua, đặc biệt là trong các FTA với EU, với Anh hay
là Hiệp định RCEP vừa có hiệu lực. Trong tất cả các
Hiệp định này, thuế đối với mặt hàng mật ong đều được
đưa về 0%. Đây rõ ràng là cơ hội rất lớn, đặc biệt đối
với những thị trường truyền thống và có nhu cầu tiêu
thụ mật ong tương đối lớn, như Nhật Bản, EU, Anh,…
Thứ ba, hướng dẫn các địa phương, Hiệp hội,
doanh nghiệp tăng cường tiêu thụ mật ong tại thị
trường trong nước, khai thác tối đa tiềm năng rất lớn
của thị trường 100 triệu dân, góp phần giảm thiểu tác
động tiêu cực từ vụ việc bị điều tra chống bán phá giá
tại Hoa Kỳ.

Thêm nhiều bài học cho nông sản Việt

PV: Thưa ông, nhìn lại toàn bộ câu chuyện của
ngành ong, chúng ta có thể rút ra những kinh nghiệm
gì cho các ngành nông sản khi xuất khẩu ra thị trường
quốc tế?
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ÔNG LÊ TRIỆU DŨNG: Chúng tôi cho rằng có
hai bài học lớn ở đây.
Bài học đầu tiên, các doanh nghiệp cần xây dựng,
áp dụng hệ thống quản lý đáp ứng được yêu cầu của
các đối tác, bao gồm quản lý về nguyên vật liệu, về quy
trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc,… Các quy trình
này đều phải có đầy đủ hồ sơ, chứng từ chứng minh
đầy đủ cả về chi phí sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Việc nâng cao tính chuyên nghiệp trong hệ thống sổ
sách kế toán của các doanh nghiệp, dần tuân thủ chuẩn
mực kế toán quốc tế sẽ giúp đảm bảo cung cấp đầy đủ
số liệu, đạt hiệu quả kháng kiện hay rà soát giảm thuế
tốt hơn nữa.
Thời gian qua, một số ngành hàng xuất khẩu, kể
cả các ngành nông sản, ban đầu có thể gặp khó khăn ở
thị trường nước ngoài khi bị điều tra áp dụng các biện
pháp phòng vệ thương mại, nhưng trong quá trình trao
đổi, ứng phó với các vụ việc thì dần dần các doanh
nghiệp xuất khẩu của Việt Nam cũng đã rút ra được
những bài học kinh nghiệm, vượt qua được các rào cản,
yêu cầu mà đối tác nhập khẩu đặt ra.
Chúng tôi thấy rằng, một số ngành như tôm, cá
tra,… trước đây đã phải đối mặt với việc bị điều tra
phòng vệ thương mại và ban đầu cũng rất bỡ ngỡ, rất
khó khăn. Tuy nhiên, sau quá trình áp dụng hệ thống
quản lý hiện đại, thực hiện truy xuất nguồn gốc, đa
dạng hóa thị trường thì chúng ta đều đã vượt qua được

những rào cản này và dần dần tiếp tục tăng kim ngạch
xuất khẩu, phát triển mạnh hơn tại các thị trường đó.
Đây là bài học rất lớn mà những ngành hàng khác của
chúng ta có thể tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm khi tiếp
cận thị trường nước ngoài.
Bài học thứ hai, cần phải lưu ý, đó là cần đa dạng
hóa thị trường. Bởi nông sản cũng chính là một trong
những ngành hàng có nguy cơ cao phải chịu những
rào cản, quy định khắt khe tại thị trường nước ngoài.
Nếu không có sự chuẩn bị, không sẵn sàng chiến lược
đa dạng hóa thị trường, phân tán rủi ro thì rất có thể
chúng ta sẽ gặp khó khăn khi một thị trường lớn của ta
áp dụng các rào cản này.
Đồng thời, các doanh nghiệp trong quá trình sản
xuất, xuất khẩu phải luôn theo sát thông tin; thường
xuyên trao đổi thông tin với đối tác nhập khẩu, đặc biệt
là cả những thông tin về rào cản thương mại có nguy
cơ áp dụng lên hàng hóa nhập khẩu như rào cản hành
chính, rào cản kỹ thuật trong thương mại… Doanh
nghiệp cũng cần thường xuyên cập nhật thông tin cảnh
báo sớm từ Bộ Công Thương.
Trong trường hợp bị khởi xướng điều tra, doanh
nghiệp cần tham gia vụ việc một cách tích cực, đầy
đủ, như trả lời bản câu hỏi đầy đủ, đúng thời hạn, đúng
quy định, hợp tác với cơ quan điều tra nước ngoài trong
suốt quá trình điều tra, theo dõi sát thông tin từ phía cơ
quan điều tra…, tránh việc bị cơ quan điều tra nước
ngoài sử dụng các dữ liệu sẵn có khi đánh giá, phân
tích trong kết luận vụ việc.

Cục Phòng vệ thương mại khuyến cáo doanh
nghiệp có thể xem xét sử dụng luật sư tư vấn am hiểu
pháp luật phòng vệ thương mại trong các trường hợp
cần thiết. Đồng thời, phối hợp với Hiệp hội, các doanh
nghiệp xuất khẩu khác để cùng xử lý, cũng như trao
đổi với Bộ Công Thương để thống nhất nội dung trả lời
trong vụ việc điều tra
Với Hiệp hội, tôi cho rằng cần phát huy vai trò cầu
nối giữa các doanh nghiệp trong ngành, giữa doanh
nghiệp với cơ quan quản lý, đại diện tiếng nói để bảo
vệ lợi ích chung của ngành.
Về phía Bộ Công Thương, chúng tôi sẽ tiếp
tục triển khai những hoạt động để hỗ trợ các ngành
hàng tại thị trường nước ngoài, đặc biệt là tiếp tục
nâng cao năng lực về phòng vệ thương mại. Trong
đó, chú trọng các hoạt động phổ biến, hướng dẫn về
phòng vệ thương mại cho các doanh nghiệp vừa và
nhỏ, xây dựng và củng cố cơ chế phối hợp giữa các
bộ, ngành, địa phương, các ngành sản xuất, hiệp hội,
doanh nghiệp và đội ngũ tư vấn pháp lý để bảo vệ nền
kinh tế, doanh nghiệp, thị trường, phát triển xuất nhập
khẩu bền vững.
Bên cạnh đó, chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh công tác
cảnh báo sớm các quy định mới, các nguy cơ khi thị
trường xuất khẩu có thể điều tra các biện pháp phòng
vệ thương mại đối với mặt hàng nông sản để các ngành
sản xuất, người nông dân có sự chuẩn bị trước, sẵn
sàng ứng phó với các vụ việc.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
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QUỐC TẾ

NGUY CƠ

“THẬP KỶ MẤT MÁT”
ĐỐI VỚI CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI
CĂNG THẲNG THƯƠNG MẠI GIA TĂNG, ĐẠI DỊCH COVID-19 CHƯA CHẤM DỨT
HOÀN TOÀN, ĐỨT GÃY CHUỖI CUNG ỨNG TIẾP TỤC KÉO DÀI, ÁP LỰC LẠM
PHÁT LỚN VÀ CÁC BẤT ỔN ĐỊA CHÍNH TRỊ, XUNG ĐỘT QUÂN SỰ ĐANG KHIẾN
CÁC NỀN KINH TẾ MỚI NỔI ĐỐI MẶT VỚI MỘT “THẬP KỶ MẤT MÁT” MỚI.

l DUY QUANG
“Thập kỷ mất mát” ngày
càng hiện hữu hơn

Khi thực trạng nền kinh tế
thế giới dần hiện rõ sau đại dịch
Covid-19, giới phân tích cảnh báo
các nền kinh tế mới nổi đang đối
diện với rủi ro “thập kỷ mất mát”
ngày càng hiện hữu hơn. “Thập kỷ
mất mát” là thuật ngữ chỉ giai đoạn
tăng trưởng kinh tế chậm, rủi ro
khủng hoảng tài chính và các bất
ổn xã hội.
Các nền kinh tế mới nổi vốn
kỳ vọng trở thành các quốc gia giàu
có nhưng tiến trình thực hiện mục
tiêu này liên tiếp đối mặt nhiều khó
khăn trong những năm gần đây.
Trong 3 năm qua, lần đầu tiên kể từ
những năm 1980, mức tăng trưởng
thu nhập (tính theo sức mua tương
đương) của hơn một nửa dân số tại
các nền kinh tế mới nổi thấp hơn so
với mức tăng của người dân Hoa Kỳ.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự
báo tăng trưởng GDP của các nền
kinh tế mới nổi sẽ chỉ đạt 3,8%
trong năm 2022 và 4,4% trong
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năm 2023. Các con số này thấp
hơn nhiều so với mức dự báo được
đưa ra trong năm ngoái và thấp hơn
mức trung bình 5% trong 10 năm
trước khi đại dịch Covid-19 xuất
hiện.
IMF cho rằng đến cuối năm
2024, tăng trưởng GDP của toàn bộ
các nền kinh tế mới nổi vẫn thấp
hơn khoảng 6% so với mức tăng
trưởng trước khi đại dịch xảy ra.
Trong khi đó, mức chênh lệch này
tại các nền kinh tế phát triển chỉ là
dưới 1%.
Trên thực tế, các nền kinh tế
mới nổi đã trải qua các “thập kỷ
mất mát” trong những năm 1980
và 1990. Trong 10 năm kể từ năm
1980 đến năm 1990, trung bình
tăng trưởng GDP bình quân đầu
người hàng năm ở các nền kinh tế
mới nổi đã giảm xuống dưới 0%,
phải đến cuối những năm 1990 trở
đi, tình hình mới được cải thiện.
Tuy nhiên, các thách thức
lớn đang quay trở lại, gợi nhớ đến
những trở ngại mà các nền kinh tế

mới nổi phải đối mặt trong những
năm 1980 và 1990. Căng thẳng
thương mại gia tăng, đại dịch
Covid-19 chưa chấm dứt hoàn toàn,
đứt gãy chuỗi cung ứng tiếp tục kéo
dài, áp lực lạm phát lớn và các bất
ổn địa chính trị, xung đột quân sự
đang tác động nghiêm trọng đến
các nền kinh tế mới nổi.
Áp lực tài chính được xem là
mối đe dọa nghiêm trọng nhất. Vào
đầu những năm 1980, Cục Dự trữ
Liên bang Hoa Kỳ (FED) đã tăng
mạnh lãi suất cơ bản nhằm kiềm
chế lạm phát. Với các nền kinh tế
nghèo, vốn đã gánh chịu những
khoản nợ lãi suất cao trước đó, việc
Hoa Kỳ thắt chặt chính sách tài
chính và đồng USD tăng mạnh là
điều quá sức chịu đựng. Làn sóng
nợ và khủng hoảng ngân hàng đã
ập đến nhiều nền kinh tế yếu.
Tương tự ngày này, tỷ trọng
cả nợ công và nợ tư nhân so với
GDP của nhiều nền kinh tế mới nổi
đã liên tục tăng lên trong thập kỷ
những năm 2010, và tăng vọt trong

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (FED) Jerome Powell vừa khẳng định quyết tâm nâng lãi suất cao hơn gấp đôi thường
lệ nhằm kiềm chế lạm phát tại Hoa Kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm trở
lại đây. (Ảnh: CNBC)

giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng
phát. Tỷ lệ nợ công ở các nền kinh
tế có mức thu nhập trung bình hiện
đang ở mức cao kỷ lục và tình trạng
nợ ở các quốc gia nghèo nhất đã
tăng cao như những gì từng diễn ra
những năm 1990.
Dữ liệu của Ngân hàng Thế
giới (WB) cho thấy trong số 70
nền kinh tế có mức thu nhập thấp
trên thế giới thì có hơn 10% đã đối
mặt với tình trạng nợ không bền
vững như Chad và Somalia. Hơn
50% số quốc gia còn lại, bao gồm
Lào và Ethiopia, có nguy cơ cao
rơi vào tình trạng trên. Trong thập
kỷ trước, chỉ khoảng 30% các nền
kinh tế nghèo rơi vào hoặc đối mặt
tình trạng nợ không bền vững.

Các thách thức chủ yếu đối
với những nền kinh tế mới nổi

Cuộc xung đột quân sự Nga Ukraine đã khiến giá các loại lương
thực, thực phẩm và năng lượng tăng

vọt. Giá lúa mì và dầu thô đều đã
tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm
ngoái. Đối với các nước nhập khẩu,
điều này làm tăng chi phí trợ cấp
lương thực và năng lượng, làm cạn
kiệt khoản dự trữ ngoại tệ và tác
động xấu đến tăng trưởng kinh tế.
Trong khi đó, việc giá cả hàng
hóa tăng vọt khiến các nước có nền
kinh tế phát triển chịu áp lực lớn
trong việc siết chặt chính sách tiền
tệ. Giới phân tích dự báo FED có
thể nâng lãi suất cơ bản lên mức
gần 3% trong năm 2022. Nếu điều
này thành hiện thực, đây sẽ là mức
tăng lãi suất lớn nhất trong một
năm của FED kể từ đầu những năm
1990. Cùng với việc giảm quy mô
gói nới lỏng định lượng (QE), việc
thắt chặt chính sách tiền tệ của
FED có thể là những nỗ lực mạnh
nhất kể từ những năm 1980.
Các động thái trên đang tạo áp
lực lớn lên các nền kinh tế mới nổi
vốn dễ bị tổn thương. Dòng vốn có

thể sẽ bị rút ra khỏi các nền kinh tế
mới nổi để chảy về Hoa Kỳ nhằm
hưởng mức lợi suất cao hơn. Đồng
USD, vốn đã tăng hơn 10% trong
năm qua, cũng đang mạnh lên. Do
đó, chi phí thanh toán các khoản
nợ của nền kinh tế mới nổi cũng sẽ
tăng lên.
IMF cho biết tỷ lệ các quốc gia
phát hành trái phiếu gặp khó khăn
trong thanh toán đã tăng hơn gấp
đôi, bao gồm các nền kinh tế như
Ukraine, Ai Cập và Ghana. IMF
cảnh báo nhiều quốc gia có thể
phải tuyên bố vỡ nợ như Sri Lanka
đã làm hôm 12/4.
Một thách thức khác là gánh
nặng nợ tăng sẽ kìm hãm đà tăng
trưởng kinh tế. Bởi lẽ, các chính
phủ sẽ có ít dư địa hơn trong việc
giảm thuế và ít nguồn lực hơn để
đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng,
giáo dục…
Các ngân hàng bản địa đã cho
chính phủ vay, có thể lưỡng lự hơn
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Sri Lanka phải áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức trong lúc khủng hoảng kinh tế khiến quốc đảo
này phải tuyên bố vỡ nợ đối với các khoản nợ vay nước ngoài và thiếu hụt trầm trọng ngoại tệ để nhập khẩu hàng
hoá, bao gồm xăng dầu (Ảnh: AFP)

trong việc giải ngân các khoản vay
đối với giới tư nhân nếu như các
trái phiếu chính phủ mà họ nắm giữ
bị mất giá. Nợ chính phủ ở các nền
kinh tế mới nổi đang chiếm khoảng
17% tổng tài sản của các ngân hàng
bản địa. Con số này tăng đáng kể
so với mức 13% hồi đầu những
năm 2010 và cao hơn nhiều so với
mức trung bình 7,5% tại các nền
kinh tế phát triển.
Các nền kinh tế mới nổi còn
đối mặt thách thức thay đổi cấu
trúc thương mại toàn cầu. Hoạt
động thương mại hàng hóa tại các
nền kinh tế mới nổi đã tăng vọt
trong giai đoạn chuỗi cung ứng
toàn cầu mở rộng trên khắp Đông
Á và Đông Nam Á. Nhưng căng
thẳng địa chính trị, lo ngại về sự
ổn định của các chuỗi cung ứng,
xu hướng dịch chuyển chuỗi cung
ứng và xu hướng “tự cung tự cấp”
đang thay đổi cấu trúc thương mại.
Những yếu tố này làm giảm cơ hội
các nước nghèo được tiếp cận các
công nghệ và bí quyết từ các tập
đoàn nước ngoài cũng như giảm
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nguồn thu từ việc xuất khẩu cho
các nước giàu.
Nền kinh tế toàn cầu cũng sẽ
chịu sự tác động của thị trường
mới nổi lớn nhất và cũng là động
lực tăng trưởng chính của thế giới:
Trung Quốc. Từ năm 1970 đến
2000, châu Mỹ và châu Âu chiếm
gần một nửa mức tăng trưởng GDP
toàn cầu. Tăng trưởng các nước
giàu bắt đầu suy giảm mạnh từ
những năm 1970 do đó đã đè nặng
lên nền kinh tế toàn cầu cũng như
các nền kinh tế mới nổi.
Tuy nhiên, vào những năm
2000, kinh tế thế giới có cơ hội
bùng nổ lại khi Trung Quốc đóng
góp nhiều hơn vào tăng trưởng toàn
cầu so với Mỹ và châu Âu cộng
lại. GDP của Trung Quốc giờ giảm
tốc, với tăng trưởng khoảng 5%
năm nay, sẽ không khiến kinh tế
toàn cầu rơi vào trì trệ. Tuy nhiên,
các đợt phong tỏa và thị trường bất
động sản tại nước này nguội lạnh
vẫn có thể gây ra thiệt hại lớn đến
nền kinh tế toàn cầu.
Giới phân tích cho rằng thế

giới có thể tránh được một cuộc
khủng hoảng mang tính hệ thống,
vốn là đặc điểm của những “thập
kỷ mất mát” trước đây. Nhiều nền
kinh tế có mức thu nhập trung bình
đang tăng cường khả năng phòng
vệ tài chính bằng cách tăng cường
dữ trữ ngoái hối. Đồng thời, các
nhà đầu tư trên toàn cầu cũng đã trở
nên sáng suốt từ các bài học trong
quá khứ.
Đặc biệt, một số thị trường
mới nổi có thể vẫn được hưởng
lợi trong thời gian tới. Các doanh
nghiệp muốn giảm sự phụ thuộc
vào sản xuất tại Trung Quốc có thể
dịch chuyển hoạt động sản xuất
đến những nơi khác có chi phí thấp
hơn. Bên cạnh đó, các nền kinh tế
phát triển muốn kìm hãm việc các
nước nghèo xích lại gần Nga và
Trung Quốc, có thể sẽ hạ thấp các
rào cản thương mại và tăng cường
đầu tư ra nước ngoài. Ngoài ra, giá
hàng hoá tăng cao kéo dài sẽ tăng
đáng kể doanh thu cho các nước
xuất khẩu lương thực, kim loại và
năng lượngn

VIETNAM TARGET 6 - 7%
EXPORT GROWTH
IN 2021 - 2030
Website: tapchicongthuong.vn
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Vietnam saw increases in both export volume and value, especially in agricultural products, crude oil, fertilisers and
plastics in the first quarter of 2022.

VIETNAM TARGET 6 - 7%
EXPORT GROWTH
IN 2021 - 2030
VIETNAM HAS SET A GOAL OF ACHIEVING AN AVERAGE EXPORT GROWTH RATE OF 6-7 PER CENT IN THE
2021-30 PERIOD, FOLLOWING THE GOVERNMENT’S STRATEGY ON IMPORT AND EXPORT RELEASED
RECENTLY.

S

pecifically, the country sets an annual average
export growth goal of 8-9 per cent between 2021
and 2025 and 5-6 per cent in the subsequent five
years. Meanwhile, annual import growth is expected
to average 5-6 per cent in 2021-30. The growth will
be 7-8 per cent in 2021-25 and 4-5 per cent in the
following five years. Under the strategy, the State
expects to achieve a trade balance by 2025 and a
sustainable trade surplus by 2030 period.
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Manufactured and processed products will
account for 88 per cent of export turnover by 2025 and
90 per cent by 2030 with the proportion of exported
medium and high-tech goods reaching about 65 per
cent by 2025 and 70 per cent by 2030.
By 2025, Asia will make up 49-50 per cent of
the country’s total export turnover, 46-47 per cent by
2030. It will be followed by the Americas with 3233 per cent by 2025 and 33-34 per cent by 2030 and

INTERNATIONAL AND INTEGRATION

Europe with 16-17 per cent by 2025 and 18-19 per
cent by 2030.
The Government targets increasing the
proportion of value-added, high-tech, green, and
environmentally friendly products, pursuant to
the strategy. For agro, forestry and fishery goods,
the strategy’s goal is to increase the proportion of
deeply processed products with high economic
value; improve their abilities to meet regulations,
quality standards, food hygiene and safety,
standards of social responsibility and environment;
proactively adapt and overcome trade barriers and
trade remedies in foreign markets.
In terms of the industrial goods, the top
priority will be given to increasing the domestic
value of exported goods while reducing
dependence on imported raw materials, spare
parts and components.
The strategy also emphasises the importance
of controlling the export of domestically produced
goods, luxury goods, and non-essential products
while facilitating the import of modern machinery
and equipment, and advanced production lines
from countries with developed industries. This
will create a premise to improve the productivity,
quality and competitiveness of export products
and carry out an in-depth restructuring of export
goods.
Furthermore, greater efforts will be made
in diversifying export markets in order to avoid
excessive dependence on one market and ensure
a healthy and reasonable bilateral trade balance.
Effectively
exploiting
opportunities
brought by international economic integration
commitments in free trade agreements (FTAs) to
boost exports to major markets such as the EU,
Japan, South Korea, and the ASEAN and deeply
penetrating into potential markets like the US,
Russia, India, Africa, the Middle East and Latin
America are parts of the strategy.
Both imports and exports rose strongly in

the first quarter, according to the latest updates
of the General Statistics Office.Total trade
stood at US$176.35 billion, up 14.37 per cent
year-on-year, with exports rising by 12.9 per
cent to $88.58 billion and imports by 15.9 per
cent to US$87.77 billion.
Deputy Minister of Industry and Trade Đỗ
Thắng Hải told a press conference in Hanoi on
March 30 that in March alone, the export value
reached some US$34.06 billion, up 45.5 percent
month-on-month and 14.8 percent year-on-year.
Most key exports achieved high growth, helping
the trade balance climb into positive territory.
Vietnam saw increases in both export volume
and value, especially in agricultural products,
crude oil, fertilisers and plastics. Notably, up to 16
groups of commodities joined the over one-billion
USD club, making up 83.4 percent of the combined
export turnover, of which five recorded an export
value of more than US$5 billion
Major markets like the US, EU, South Korea,
and Japan increased their imports of Vietnamese
goods. The US was the largest export market of
Việt Nam in the first quarter of this year, with a
revenue of $25.57 billion, up by 15 per cent from
the same period last year.
The US was Vietnam’s biggest buyer, with
US$25.57 billion in revenue. It was followed
by China, the EU, the ASEAN, the Republic of
Korea (RoK) and Japan.
The Ministry of Industry and Trade forecast
that Vietnam’s export will continue to bounce
back thanks to the recovery of the global economy,
the implementation of FTAs to which Vietnam is
a signatory, and supportive policies. The ministry
targeted that would maintain a trade surplus this
year and exports would grow by 6-8 per cent
to reach around $363 billion. The ministry also
noted that it will continue to support enterprises
in terms of market information, export promotion
and the utilisation of the FTAsn
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In 2022, Vinacomin sets a goal to achieve 131.6 thousand billion VN, increasing 2% than in 2021

COAL MINERS EXPECT
GOOD YEAR ON HIGHER
DEMAND, RISING PRICES
VIETNAMESE COAL MINING ENTERPRISES ARE BULLISH ABOUT THEIR BUSINESS
OPERATIONS ON HIGH COAL DEMAND, AFTER POSITIVE RESULTS IN THE FIRST
QUARTER OF 2022 WITH MANY EXCEEDING TARGETS.
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ata compiled by Minerals Holding
Corporation under Vietnam National
Coal and Mineral Industries Group
(Vinacomin) showed that in the last quarter, raw
coal output was 10.58 million tonnes, reaching
27.1 per cent of the year plan and equaling 106
per cent of last year’s production. Meanwhile, its
coal consumption reached 11.07 million tonnes,
equal to 25.7 per cent of the annual plan and up
12.4 per cent year-on-year. With the domestic
coal production capacity of 100 per cent, coal
production is expected to reach 41 million tonnes
this year, up 2 per cent on-year.
During the economic recovery post-COVID-19
pandemic, domestic demand for coal is at a high
level, especially coal for power generation. Coalfired power is accounting for more than 30 per cent
of the country’s total power capacity and plays an
important role in ensuring national energy security.
It is also one of the main sources of power supply
to meet the needs of economic development and
maintain the stable operation of the system.
To produce coal for power generation and
benefit from the cost, businesses under Vinacomin
are concentrating their resources, preventing
production disruptions. They also have to mobilise
the workforce and equipment to organise coal
mining, increase coal production, process and
mix coal, ensuring coal output for consumption
demand.
A number of coal mining companies reported
outstanding production and business results in the
first quarter of 2022. For Núi Béo Coal JSC, under
Vinacomin, coal consumption reached 545,000
tonnes, exceeding 30 per cent of the quarterly plan,
while its revenue was VNĐ826 billion, exceeding
34 per cent of the quarter plan.
Hà Tu Coal JSC, another company under
Vinacomin, produced 370,000 tonnes of raw coal,
reaching over 29 per cent of the year plan, while

coal consumption was approximately 70,000
tonnes, reaching over 25 per cent of the year plan.
The coal miner posted revenue of VNĐ1 trillion,
equal to 26.3 per cent of the five-year plan, with
profit of over VNĐ10 billion, reaching 33 per cent
of the year plan.
Mông Dương Coal JSC, under Vinacomin,
said that its coal production in the first quarter
reached 325,000 tonnes, 21.3 per cent of the year
plan. It consumed 340,000 tonnes, reaching 22.3
per cent of the year plan.
Viet Capital Securities Company (VCSC)
forecasts that Vinacomin may ask to raise coal
prices in 2022, as domestic coal prices have
remained stable over the past two years despite
rising production costs. The domestic coal price
is currently at a modest level compared to the
international coal price. At present, international
prices were 2.5-3 times higher than domestic
prices and may continue to increase.
Rystad Energy, an independent energy
research agency, said that if sanctions on coal
with Russia eventuate or there is a physical
disruption to Russian rail/port transportation,
then there will not be a cap on coal prices. Rystad
Energy predicts coal prices may surpass US$500
per tonne this year.
Sacombank Securities Joint Stock Company
(SBS) said that listed coal mining companies can
also benefit from negotiating new selling prices
for Vinacomin this year.
In 2022, Vinacomin sets a goal to achieve
131.6 thousand billion VNĐ, increasing 2% than
in 2021, payment to state budget of VNĐ18.1
thousand billion, the group benefit of VNĐ3.5
thousand billion and average salary of VNĐ13.6
million/person/month. The Group should strive
to sell 43 million coal tons including 41.2 million
tons in domestic market and 1.8 million tons for
exportingn
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New policies being considered to drive Vietnam’s electric
car development

D

eputy Prime Lê Văn Thành has asked the Ministry
of Industry and Trade to study policies to promote
the development of the domestic automobile industry,
in line with the growing global trend towards electric
cars.
The request was to response to the proposal of
the Vietnam Automobile Manufacturers’ Association
(VAMA). VAMA said that Vietnam needed to have an
automobile industry strategy in line with the growing
global trend toward electric cars that contributes to
Vietnam’s commitment to net-zero carbon emission
at the United Nations Climate Change Conference
(COP26).
The development of electric cars would depend
on three major pillars, including the legal framework,
support policies from the Government and promotion
measures. VAMA cited the Vietnam Register’s

data showing that the number of electric vehicles in
Vietnam remains modest at 140 in 2019, 900 in 2020,
and additional 600 units as of the first quarter of 2021.
VAMA also proposed policies to be raised for
promoting the development of the part-supply sector
for the automobile industry.
Statistics of the Industry Department under the
Ministry of Industry and Trade showed that there were
about 40 companies operating in manufacturing and
assembling automobiles as of the end of 2020 with a
total designed capacity of 755,000 units per year. Of
them, foreign-invested firms accounted for 35 per cent.
Some domestic firms managed to participate
in the global automobile production chain, the
department said. However, Vietnam’s auto industry
was largely dependent on the production assignment
of big manufacturersn

European firms more confident about investing in Vietnam

E

uropean firms’ confidence in Vietnam has reached
the highest level since the fourth COVID-19
outbreak in April last year, according to EuroCham’s
latest Business Climate Index (BCI) report.
The report said firms viewed the current
“new normal” and less severe Omicron variant as
manageable, which has allowed businesses to resume
faster after a gloomy 2021, resulting in an increasing
BCI in Q1 this year. The BCI is expected to sustain this
improving trend in Q2, with members more optimistic
about the business outlook.
“Generally, business leaders are steadily
improving their attitudes towards the future growth
of the Vietnamese economy. While more than
two-thirds of them believe in the likelihood of a
thriving economy in the next three months, only 5
per cent of business leaders expect future economic
declines,” said the report.
Leaders are more buoyant with the current
improving scenario as business perceptions are
recovered according to the economy’s pace. As 2022
begins, a brighter future is expected, as operations are
entirely back to the new normal in significant hubs of
the country.
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In addition, the EU-Vietnam Free Trade
Agreement (EVFTA) is expected to boost trade and
investment on both sides and help the Southeast Asian
economy further integrate into the global economy and
the international community.
The EVFTA will eliminate almost all tariffs
between the EU and Việt Nam. It removed tariffs on
65 per cent of the value of EU exports the moment
the FTA entered into force, with the remaining
tariffs being phased out over the following decade.
Meanwhile, 71 per cent of EU imports from Việt
Nam became tariff-free once the EVFTA entered into
force. This will rise to more than 99 per cent over the
following 7 years.
According to EuroCham, 72 per cent of business
leaders have a concrete understanding of the EVFTA
and its implications, and almost half believe it is
relevant to their business. More importantly, about 6
per cent of European business leaders in Việt Nam
believe that EVFTA has already benefitted their
businesses.
The is a regular barometer of the business
sentiment among European companies operating in
Vietnamn

WB: Vietnam’s economic growth driven by good recovery of
sectors

V

ietnam’s economic growth in the first quarter of 2022
was consolidated thanks to the solid performance of
export-oriented manufacturing and recovering service
sector, according to the Vietnam Macro Monitoring
report recently released by World Bank.
The country’s GDP grew by 5.0 percent year-on-year
in Q1-2022, comparable to the growth rate in Q4-2021, yet
still two percentage points below pre-pandemic rates.
Industry and construction and services sectors
grew 6.4 percent year-on-year and 4.6 percent year-onyear, respectively, contributing 4.3 percentage points
to quarterly GDP growth. Growth of industry and
construction was driven by strong external demand
for manufactured products, while services sector
performance varied across sub-sector.
Finance, banking and insurance, and information and
telecommunications have been exceptionally resilient
over the past two years and maintained solid growth. On
the other hand, accommodation and catering services
were 1.8 percent lower than a year ago, and well below
their pre-pandemic level, the report pointed out
Industrial production index grew by 8.5 percent
year-on-year in March, comparable to pre-pandemic rates,
while retail sales growth accelerated from 4.1 percent
in February to 9.4 percent, the second-highest growth

rate since the onset of the COVID-19 pandemic. This
rebound is partly due to the post-pandemic resumption
of economic activities and was driven by a 10.7 percent
growth in the sales of goods.
The Consumer Price Index (CPI) increased by 2.4
percent in March, compared to 1.4 percent in February.
This is the highest inflation rate in seven months but
remains well below the 4.0 percent target.
According to the World Bank, rising consumer and
producer prices warrant close monitoring of domestic
price developments as rising inflation would affect the
recovery of domestic consumption and economic growth.
In the short run, the bank said, targeted policy
intervention to alleviate the impact of the price hikes
on the general population, and especially on the most
vulnerable is recommended. The temporary petroleum
tax reduction recently introduced by the authorities is
one such short term measure. In the medium term, other
measures would include a more targeted, effective, and
responsive social protection system that would help build
resilience to shocks in the economy. If price increases
persist, the economy should be allowed to adjust to the
price changes. The authorities should consider structural
reforms to help the economy become more productive
and increase aggregate supply, said World Bankn

MoIT facilitates development of two industrial supporting
centres

T

he Ministry of Industry and Trade (MoIT) is carrying
out procedures for infrastructure investment for
two centres facilitating industrial development in
the northern and southern regions, according to the
ministry’s Industry Agency.
The two centres, which received in-principle
approval from MoIT, will help industrial producers
and enterprises support industries, boost innovation and
technology transfer, improve productivity and quality,
increase added value in their products, and take part in
global supply chains.
They will also target improving science and
technology capacity for enterprises in supporting
industries and those in processing and manufacturing,
strengthen domestic and international cooperation in
research and development and facilitate the application

of science and technology, besides enhancing the
public-private partnership mechanism in technological
innovation, research and development projects.
The development and operation of such centres will
help create key economic zones to support businesses in
promoting innovation, improving production techniques
and trade connections, and creating added value for the
industry.
Initially, these centres had implemented several
activities to facilitate enterprises in supporting industries in
some localities, including bettering links among firms in the
automobile industry, electronics, mechanical engineering,
textiles and footwear and cooperating with multinational
corporations available in Vietnam such as Toyota,
Mitsubishi and Canon to find suitable local suppliers to
participate in the value chain of these corporationsn
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Vinamilk ranks eighth in Brand Finance’s top 10 most valuable milk brands in the world in 2021.

VIETNAMESE BRANDS
REACH OUT TO GLOBAL
MARKET
THANKS TO THE ENHANCED COMPETITIVENESS OF DOMESTIC BUSINESSES AND
PRODUCTS, VIETNAM’S EXPORT REVENUE HAS INCREASED SHARPLY, WHICH HAS ALSO
HELPED THE COUNTRY’S BRANDS TO GAIN MORE POPULARITY AMONG CONSUMERS
GLOBALLY.

V

ũ Bá Phú, the Director of the Trade
Promotion Agency under the Ministry
of Industry and Trade (MoIT), said
that brands from Vietnam had gained more
recognition and value in recent years. Notably,
Viettel has entered the Global 500 list for 2022,
while Vinamilk ranks eighth in Brand Finance’s
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top 10 most valuable milk brands in the world
in 2021.
The Director of the Trade Promotion
Agency noted that the country’s import-export
revenue rose nearly 800 per cent from US$84.7
billion in 2006 to US$668.5 billion in 2021,
with exports increasing from US$39.8 billion

INVESTMENT & FINANCE

to US$332.2 billion. In 2016, manufacturing
products made up 80.3 per cent of total
export revenue. The proportion rose to 85
per cent in 2020 and is expected to reach 90
per cent in 2025.
In 2016-20, the country’s national brand
value increased 226 per cent from US$141
billion to US$319 billion, pushing it to 33rd
among the 100 strongest brands globally,
according to Vũ Bá Phú. He is also head
of the Secretariat of the National Brand
Programme, said there had been significant
contributions from the business community
and that the success in brand development
was a key factor in strengthening the
country’s national brand.
To successfully in new markets, on top
of product quality, Vietnamese businesses
should give more attention to intellectual
property protection for their products abroad
and research and development. At the same
time, it is necessary to foster strong ties
between domestic suppliers with foreign
distributors and attract more foreign investors
to bring Vietnamese products to distribution
systems in foreign countries.
Together with raising public awareness
of trademark development, the MoIT
said it would support brand building and
management businesses. The ministry also
called for greater engagement of enterprises in
expanding the National Brand Program. With
support from this program, many enterprises
have become aware of the importance
of brands so as to increase products and
businesses’ value.
The Vietnam National Brand Week 2022
kicked off in Hanoi on the late of April with
a forum held to call for overseas Vietnamese
entrepreneurs’ support in promoting
Vietnamese goods and brands. The week was
launched by the MoIT in coordination with

the People’s Committees of the provinces and
centrally-run cities, agencies, organizations,
and businesses to promote a national image
and brand through products, boost foreign
trade, and enhance national competitiveness
and international brand value.
According to the MoIT, Vietnamese
businesses should pay mor attention
to advertise their Vietnamese goods
and brands via trade centres owned by
overseas Vietnamese so as to improve their
competitiveness in international markets. In
addition, it is necessary to develop a network
of enterprises, experts, and national brands
to improve value and promote Vietnamese
national brands.
Echoing the view, Deputy Minister
of Foreign Affairs Phạm Quang Hiệu,
Chairman of the State Committee for
Overseas Vietnamese Affairs, highlighted the
contributions of the 5.3 million Vietnamese
people living abroad, especially the
entrepreneurs working in over 100 countries
and territories, to the promotion of trade,
products, and brands of Vietnam.
He said with their knowledge, experience,
and love for the homeland, overseas
Vietnamese entrepreneurs have surmounted
numerous challenges to bring Vietnamese
goods to their host countries. They have also
helped domestic agencies and businesses
learn about laws and consumers’ tastes in
other countries.
In the future, the Ministry of Foreign
Affairs will push ahead with economic
diplomacy and coordinate with the MoIT,
localities, and agencies to boost the export
of Vietnamese goods to the strongly
recovering markets so as to capitalise on
the growth trend in the global economy,
according to the Deputy Minister of
Foreign Affairsn
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ST25 rice, a premium type of Vietnam’s fragrant rice that won the title of best rice in the world in 2019. This type of rice
is high in protein, so it is suitable for people with diabetes, both the elderly and children.

MoIT:

ROOM FOR ASEAN RICE
EXPORTS TO GROW
WITH A COMBINED POPULATION OF NEARLY 700 MILLION, ASEAN MARKET HAS A LOT IN COMMON
WITH VIỆT NAM IN TERMS OF CULTURE, HABITS AND PREFERENCES, ACCORDING TO THE MINISTRY
OF INDUSTRY AND TRADE (MOIT), AND THERE IS STILL ROOM TO GROW FOR VIETNAMESE EXPORTS
IN ASEAN MARKETS, INCLUDING VIETNAMESE RICE, A MAJOR EXPORT OF THE COUNTRY.

T

o answer questions related to rice import and
export among ASEAN markets, the ministry’s
trade facilitation department recently held a
working session with Vietnamese exporters in southern
An Giang Province, a major producer of rice in Vietnam.
According to the ministry, the Philippines was
Vietnam’s largest rice buyer in 2021, with a purchase
volume of 2.45 million tonnes and a turnover of US$1.25
billion. On average, Vietnamese rice to the Philippines
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fetched US$509 per tonne, a 10.7 per cent increase in
volume and 7.1 per cent in price from the previous year.
Export to the Philippines alone accounted for 38 per cent
of the country’s total rice export throughout the year.
During the first quarter of 2022, the Philippines
remained Vietnam’s largest rice buyer, accounting for
48 per cent of the country’s total rice export at more than
672,000 tonnes at an average of US$462.8 per tonne,
totalling US$311 million.

MARKETS
Aside from the Philippines, Malaysia, Singapore,
Indonesia, and Brunei were also top buyers of
Vietnamese rice among ASEAN countries.
Pham Thế Cường, the commercial counselor of
Vietnam Trade Office in Indonesia, said Vietnamese
rice had gained popularity in Indonesia in both
traditional markets and supermarkets. There had been
fierce competition between Vietnamese and Thai
brands. In 2020, Indonesia imported roughly the same
amount from the two countries.
Vietnam’s award-winning ST24 and ST25 brands
would surely be competitive, but more marketing is
needed since many Indonesian importers do not know
about them, Pham Thế Cường said.
There has been an uptick in rice export to Malaysia
in January 2022. Vietnbam shipped nearly 35,000 tonnes
of rice at US$16.07 million to Malaysia in January, a 104
per cent increase in volume and a 67.5 per cent increase
in turnover compared to the same period last year.
Cao Xuân Thắng, the Vietnam commercial
counsellor in Singapore, considers the island a promising
export market but rice only accounts for 0.15 percent of
Vietnam’s agricultural exports to it. People there prefer

quality products even if prices are high, he added.
Vietnamese rice exported to ASEAN countries
mainly was made up of lower-quality rice. As Vietnam
has steadily moved to produce higher-quality rice, which
currently accounts for up to 80 per cent of the country’s
entire production, it will be difficult to compete with
affordable brands from India, Myanmar and Pakistan in
the future, according to the ministry.
As a result, Vietnamese rice prices have been on
the rise since 2020. As the country continues to focus on
producing high-quality rice, prices have been predicted
to continue with an upward trend, especially after setting
an export goal of just under 4 million tonnes annually
by 2030.
To realise said objectives, industry experts and
policymakers have called for rice producers to conduct
a comprehensive review of major markets, including
ASEAN markets, the EU and the US, to find a balance
between supply and demand for Vietnamese rice.
Vietnam exported 6.15 million tons of rice last
year, second biggest globally behind India, and plans
to bring the figure down to 4 million by 2030 and focus
more on quality and higher pricesn

Vietnam Manufacturing Expo, NEPCON to attract 200 brands

T

he 2022 Vietnam Manufacturing Expo and
NEPCON Vietnam 2022 are expected to attract
the participation of nearly 200 brands in the
manufacturing and electronics industries.
The 2022 Vietnam Manufacturing Expo
and Vietnam’s Only Exhibition on SMT, Testing
Technologies, Equipment and Supporting Industries for
Electronics Manufacturing (NEPCON Vietnam 2022)
will be held in Hanoi on August 10-12 and September
14-16 respectively.
They are expected to attract the participation of
nearly 200 brands in the manufacturing and electronics
industries from more than 10 countries and territories,
including Japan, the US, South Korea, mainland China,
Taiwan, Singapore, Thailand, Germany, and India
and others, who will set up international pavilions and
remote booths.
There will also be a series of customised seminars,
technology updates from leading brands around the
world and free business consulting sessions under the
Business Innovation Zone Project.
Launched in 2020, the Business Innovation Zone
Project seeks to help businesses in manufacturing and

electronics recover from the impacts of COVID-19.
Under the project, business leaders, consulting experts,
industry professionals, government officers to organise
webinar series that will offer new insights and successful
business case studies.
Phạm Trung Hưng, chief advisor, PNA Consulting,
partner of Business Innovation Zone Project since 2020,
said: “Humans are one of the key factors in business. For
small and medium-sized enterprises, human resources
are the driving force for development and overcoming
challenges, especially in the current changing business
environment.
With a focus on three elements: human, technology
and media this year, the project would offer with “practical
sharing as well as seminars and consultation programmes
to help businesses utilise the power of human resources
in production and business activities,” he said.
Lee Jung Won, director of the World Trade Centre
Expo, said, “To develop sustainable manufacturing,
it is critical to balance all factors and we believe that
the initiative Business Innovation Zone 2022 will offer
more insights into how to develop human - tech - media
in the new normal.”n
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HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
THÔNG QUA DỰ THẢO QUY HOẠCH ĐIỆN VIII
VỪA QUA, TẠI CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH, QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN
LỰC QUỐC GIA THỜI KỲ 2021 - 2030, TẦM NHÌN ĐẾN 2045 (QUY HOẠCH ĐIỆN VIII) ĐÃ ĐƯỢC
HỘI ĐỒNG THỐNG NHẤT THÔNG QUA VỚI SỐ PHIẾU CAO.

l THY THẢO
Kịch bản mang tính đột phá

Tại cuộc họp của Hội đồng
thẩm định, các ý kiến phát biểu
thể hiện sự thống nhất cao với các
chỉ tiêu chính của Quy hoạch điện
VIII, đặc biệt vấn đề tổng công
suất đặt, cơ cấu nguồn điện, chủ
trương và lộ trình chuyển đổi năng
lượng và việc phân bổ nguồn điện
tại các vùng miền, đặc biệt vấn đề
hiệu quả kinh tế tổng hợp (giảm chi
phí đầu tư cho nguồn và lưới điện).

Những yếu tố này sẽ góp phần ổn
định giá điện ở mức phù hợp, hài
hòa giữa Nhà nước, nhà đầu tư và
người dân.
Bộ trưởng Bộ Công Thương
Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
đã có nhiều chỉ đạo xuyên suốt
trong quá trình hoàn thiện Quy
hoạch, trên nguyên tắc đặt lợi ích
quốc gia, dân tộc lên trên hết,
khắc phục những tồn tại, hạn chế

của các quy hoạch điện trước đây.
Tổng quy mô công suất nguồn
điện dự kiến phát triển đến năm
2030 khoảng 146.000 MW, giảm
khoảng 35.000 MW so với phương
án trước.
Trong Quy hoạch, đã tính toán
phương án thay thế đối với các dự
án điện than, các dự án điện khó
triển khai thực hiện,... Quy hoạch
lần này cũng cơ bản đảm bảo cân
đối giữa các vùng, miền; cân đối

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An trình bày báo cáo tại cuộc họp của Hội đồng thẩm định
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Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên: Quy hoạch lần này cơ bản đảm bảo cân đối giữa các vùng, miền.

giữa các nguồn điện để bảo đảm hệ
thống hoạt động ổn định, trên cơ sở
phát triển nguồn năng lượng tái tạo,
đồng thời duy trì các nguồn điện
khác. Quy hoạch cơ bản không
phát triển hệ thống truyền tải liên
miền đến năm 2030, đồng thời
“mở” cho các nguồn nguyên liệu
mới như hydro, amoniac...
TS. Ngô Tuấn Kiệt - Viện
trưởng Viện Hàn lâm Khoa học
và Công nghệ cho biết, Quy hoạch
điện VIII được xây dựng rất kỹ, hết
sức cẩn thận, đến giờ đã là phương
án thứ 6. Phiên bản tháng 4/2022
có thêm 2 kịch bản mới, trong đó
có kịch bản chuyển đổi năng lượng
để đáp ứng yêu cầu giảm phát thải.
Đây là kịch bản mang tính đột phá,
đã tính toán kỹ khả năng các nguồn
năng lượng sơ cấp mà Việt Nam có
thể tận dụng được.
Ủy viên phản biện, PGS.TS.
Phạm Hoàng Lương đánh giá, việc
cập nhật cam kết của Thủ tướng tại
Hội nghị COP26 trong dự thảo Quy
hoạch điện VIII đã mở cơ hội cho
điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài
khơi phát triển. Tuy nhiên, Việt
Nam cần sớm quy hoạch không

gian biển quốc gia đến năm 2045
về quản lý, khai thác và sử dụng
không gian biển cho các hoạt động
phát triển kinh tế biển và năng
lượng đại dương một cách bền
vững.

Tuyệt đối không “lồng” cơ
chế chính sách trong Quy
hoạch

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ
tướng Lê Văn Thành nhất trí với
đánh giá của Hội đồng thẩm định,
theo đó Quy hoạch điện VIII được
chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, khoa
học, với tinh thần trách nhiệm cao,
cầu thị, trên cơ sở tham khảo, tiếp
thu tối đa ý kiến đóng góp của các
chuyên gia, nhà khoa học, cộng
đồng doanh nghiệp, lãnh đạo các
bộ, ngành, địa phương.
Quy hoạch điện III cũng bám
sát Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày
11/02/2020 của Bộ Chính trị về Chiến
lược phát triển năng lượng quốc gia
đến năm 2030, tầm nhìn 2045; gắn
liền với các cam kết liên quan đến
chuyển dịch năng lượng theo tinh thần
cam kết tại Hội nghị COP 26.
Sau khi Hội đồng thẩm định
thống nhất thông qua Quy hoạch

với số phiếu cao, Phó Thủ tướng Lê
Văn Thành giao Bộ Công Thương
và các bộ, ngành khẩn trương tiếp
thu ý kiến Hội đồng thẩm định,
hoàn thiện dự thảo trước khi trình
Thủ tướng Chính phủ xem xét phê
duyệt trong tháng 5/2022.
Phó Thủ tướng yêu cầu tuyệt
đối không lồng ghép cơ chế, chính
sách trong dự thảo quy hoạch; việc
phân công nhiệm vụ cho các bộ,
ngành phải căn cứ vào chức năng,
nhiệm vụ quản lý nhà nước và tuân
thủ chặt chẽ các quy định của pháp
luật.
“Tuyệt đối không được biến
Quy hoạch thành một nhóm cơ chế,
chính sách. Các Bộ: Công Thương,
Tư pháp, Văn phòng Chính phủ rà
soát thật kỹ dự thảo Quy hoạch,
dự thảo Quyết định phê duyệt Quy
hoạch của Thủ tướng, đảm bảo
không lồng ghép bất kỳ cơ chế,
chính sách nào ngoài các quy định
hiện hành của pháp luật”, Phó Thủ
tướng nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng lưu ý, Bộ Công
Thương phải xây dựng một kế
hoạch tổ chức thực hiện Quy hoạch
theo lộ trìnhn
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THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ
TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP
DỰ ÁN “THÚC ĐẨY THỊ TRƯỜNG ĐẦU TƯ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG
TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM VÀ HỖ TRỢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA VỀ TĂNG TRƯỞNG XANH” VỪA CHÍNH THỨC ĐƯỢC
KHỞI ĐỘNG TẠI HÀ NỘI.

l LAN ANH

D

ự án hướng tới đóng góp
vào mục tiêu quốc gia
thông qua giảm cường độ
năng lượng bằng cách cải thiện
hiệu quả sử dụng năng lượng trong
lĩnh vực công nghiệp; đảm bảo an
ninh năng lượng và giảm phát thải
khí nhà kính.
Về cụ thể, dự án sẽ tiếp tục
mở rộng thực hiện kiểm toán năng
lượng cho ít nhất 20 doanh nghiệp
công nghiệp, lập báo cáo nghiên
cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên
cứu khả thi (FS) cho ít nhất 30
doanh nghiệp, lập hồ sơ vay vốn
cho 3 - 5 dự án tiếp cận các nguồn
tài trợ, đề xuất mô hình đầu tư đầu
tư hiệu quả năng lượng ESCO.
Đồng thời, Dự án sẽ xây dựng
và sửa đổi 3 quy định mức tiêu hao
năng lượng cho ngành, phân ngành
có cường độ năng lượng lớn, xây
dựng và phổ biến 5 hướng dẫn kỹ
thuật về hiệu quả năng lượng cho
ngành, phân ngành và tăng trưởng
xanh cho một số phân ngành công
nghiệp và kinh tế; Đào tạo và cấp

28

chứng chỉ cho 200 cán bộ quản lý
năng lượng, kiểm toán viên năng
lượng và chuyên gia ESCO; nâng
cao năng lực cho các đơn vị ESCO,
trung tâm tiết kiệm năng lượng
(TKNL) về công nghệ TKNL,
đầu tư và quản lý tài chính dự án
TKNL.
Bên cạnh các hoạt động kỹ
thuật, Dự án triển khai các hoạt
động truyền thông, quảng bá các
mô hình, giải pháp thành công. Dự
án gồm 5 hợp phần chính nhằm
thực hiện các mục tiêu trên, với
thời gian thực hiện dự kiến từ 20212025.
Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm
năng lượng và Phát triển bền
vững (TKNL&PTBV) - Bộ Công
Thương, ông Phương Hoàng Kim
cho biết: “Trong ba thập kỷ trở lại
đây, nền kinh tế Việt Nam đã có
những bước phát triển mạnh mẽ.
Tăng trưởng GDP trung bình giai
đoạn 2001-2010 là 7,26%/năm,
giai đoạn 2011-2018 là 6,2%/
năm. Điều này đặt ra áp lực lớn về

phát triển nguồn cung năng lượng
trong bối cảnh các nguồn năng
lượng tự nhiên đang dần cạn kiệt
và Việt Nam cũng thuộc nhóm
quốc gia chịu nhiều ảnh hưởng
của biến đổi khí hậu”. Đại diện Vụ
TKNL&PTBV cũng cho biết, theo
dự báo Việt Nam sẽ cần nhập khẩu
than, khí thiên nhiên, khí hóa lỏng
sớm hơn dự kiến để đảm bảo nhu
cầu phát triển năng lượng phục vụ
nhu cầu phát triển kinh tế.
Trước những thách thức đó,
Việt Nam đã sớm xây dựng các
kế hoạch, hoạch định các bước
đi cụ thể nhằm đảm bảo an ninh
năng lượng và phát triển kinh tế
theo hướng tăng trưởng xanh, tăng
trưởng bao trùm và bền vững.
Cụ thể, ngày 13/3/2019,
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
Chương trình quốc gia về sử dụng
năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
giai đoạn 2019-2030 (VNEEP3)
tại Quyết định số 280/QĐ-TTg.
Chương trình đặt mục tiêu tiết kiệm
từ 8-10% điện năng tiêu thụ trong

giai đoạn 2019-2030. Các mục tiêu
cụ thể nhằm đạt mức giảm tiêu thụ
năng lượng trong các ngành công
nghiệp tiêu thụ nhiều năng lượng từ
6,8-24,81% theo từng ngành, phân
ngành cụ thể. “Đây là một mục tiêu
rất tham vọng, cần sự nỗ lực rất lớn
của tất cả các thành phần kinh tế,
cũng như sự hỗ trợ của cộng đồng
quốc tế”, ông Phương Hoàng Kim
nhấn mạnh.
Bên cạnh những nỗ lực của
Chính phủ Việt Nam và các tổ chức,
cá nhân trong nước, Chính phủ Việt
Nam cũng đã và đang nhận được
hỗ trợ từ nhiều quốc gia và các tổ
chức phi chính phủ. Chính phủ Hàn
Quốc thông qua Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã tài
trợ nguồn vốn ODA viện trợ không
hoàn lại thực hiện Dự án “Thúc đẩy

thị trường đầu tư hiệu quả năng
lượng trong lĩnh vực công nghiệp
Việt Nam” giai đoạn 2018 - 2019.
Từ kết quả thành công của
Dự án giai đoạn 2018 - 2019, Bộ
Công Thương và Bộ Kế hoạch và
Đầu tư Việt Nam tiếp tục thúc đẩy
thị trường đầu tư cho dự án TKNL
cho lĩnh vực công nghiệp, hỗ trợ
các hoạt động của Chương trình
VNEEP3 và Kế hoạch hành động
tăng trưởng xanh Việt Nam. Theo
đó, Chính phủ Hàn Quốc thông qua
Cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc
tại Việt Nam (KOICA) tiếp tục tài
trợ 6,4 triệu USD nguồn vốn ODA
viện trợ không hoàn lại thực hiện
Dự án “Thúc đẩy thị trường đầu tư
tiết kiệm và hiệu quả năng lượng
trong lĩnh vực công nghiệp Việt
Nam và hỗ trợ thực hiện Kế hoạch

hành động quốc gia về tăng trưởng
xanh”, dự kiến thời gian thực hiện
là 2021 - 2025.
Cũng tại Hội thảo, đại diện
các cơ quan, đơn vị tham gia đã
có nhiều thảo luận trao đổi với các
chuyên gia của Hàn Quốc về lập dự
án đầu tư tiết kiệm năng lượng, hỗ
trợ thực thi quy định định mức tiêu
hao năng lượng và hướng dẫn kỹ
thuật về tăng trưởng xanh.
Với Việt Nam, hiện tiêu thụ
năng lượng còn ở mức cao và các
lĩnh vực tiêu thụ nhiều là công
nghiệp, vận tải. Tại Việt Nam cũng
có chương trình sử dụng năng lượng
hiệu quả (VNEEP), nhưng cường
độ sử dụng năng lượng vẫn cao nên
việc sử dụng tiết kiệm năng lượng
cần trở thành vấn đề cốt lõi và phải
đẩy mạnhn
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CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG:

CỐT LÕI LÀ ĐÀO TẠO NHÂN LỰC,
NGHIÊN CỨU VÀ CÔNG NGHỆ
CÂU HỎI LỚN ĐẶT RA LÀ LÀM SAO ĐỂ CHUYỂN DỊCH NĂNG LƯỢNG THÀNH
CÔNG, PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG? VAI
TRÒ CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN VÀ LÀM SAO ĐỂ KÊU GỌI SỰ THAM GIA CỦA CÁC
NHÀ KHOA HỌC, CÁC TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP VÀ CỘNG ĐỒNG TRONG CÔNG
CUỘC CHUYỂN ĐỔI NĂNG LƯỢNG?

Đ

ây là những chủ đề được
đưa ra tại Hội thảo quốc tế
về chuyển dịch năng lượng
với chủ đề: Đào tạo nhân lực, nghiên cứu và công nghệ do Trường
Đại học Điện lực tổ chức ngày
6/5/2022 vừa qua.
Phát biểu tại phiên khai mạc,
PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn
mạnh, chuyển dịch năng lượng là
một quy luật tất yếu của xã hội
và là xu hướng chung của thế giới
đóng vai trò giúp đảm bảo an ninh
năng lượng, tăng trưởng kinh tế gắn
với bảo vệ môi trường, giảm thiểu
tác động của biến đổi khí hậu và
góp phần phát triển bền vững.
Theo PGS.TS Đinh Văn Châu,
câu hỏi lớn đặt ra là làm sao để
chuyển dịch năng lượng thành
công, phục vụ phát triển bền vững,
thân thiện với môi trường? Các tác
động đến môi trường, xã hội và kinh
tế của việc sản xuất năng lượng bền
vững là gì? Chúng ta có thể làm gì
để đảm bảo công bằng trong quá
trình chuyển dịch năng lượng sắp
diễn ra trên các bình diện kinh tế,
chính trị, xã hội? Vai trò của các
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l MẠNH HÙNG
bên liên quan và làm sao để kêu gọi
sự tham gia của các nhà khoa học,
các tổ chức, doanh nghiệp và cộng
đồng trong công cuộc chuyển đổi
năng lượng?
“Nhiều ý kiến cho rằng nghiên
cứu công nghệ mới gắn với đào
tạo phát triển nguồn nhân lực chất
lượng cao trong lĩnh vực này là một
trong những vấn đề cốt lõi nhất cho
sự thành công trong chuyển dịch

năng lượng”, PGS.TS Đinh Văn
Châu cho hay.
Việt Nam hiện nay đang đối
mặt với thách thức về nguy cơ thiếu
hụt năng lượng, do đó cần có những
giải pháp kịp thời để bảo đảm an
ninh năng lượng. Quá trình chuyển
dịch năng lượng tại Việt Nam nằm
trong xu thế chuyển dịch năng
lượng của thế giới.
Tại COP26, Việt Nam đã cam

Ông Nguyễn Thế Hữu - Trưởng phòng Hệ thống điện, Cục Điều tiết Điện lực,
Bộ Công Thương trình bày tham luận “Một số định hướng chính sách thích
ứng với quá trình chuyển đổi năng lượng tại Việt Nam - Xây dựng thị trường
điện cạnh tranh”

PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu khai mạc Hội thảo

kết giảm phát thải ròng về 0 vào
năm 2050 và giảm 30% lượng phát
thải khí metan gây hiệu ứng nhà
kính vào năm 2030.
Việc phát triển, chuyển dịch
năng lượng thành công đòi hỏi sự
chung tay của toàn xã hội trong đó
nghiên cứu, khai thác, điều hành
hệ sinh thái năng lượng đòi hỏi sự
đóng góp rất quan trọng của các
nhà khoa học. Nhiều nghiên cứu
khác nhau đã xác định các rào cản
chính đối với quá trình chuyển dịch
cơ cấu năng lượng tại Việt Nam
như thể chế và chính sách; kinh
tế và tài chính; kỹ thuật và cơ sở
vật chất; và đặc biệt là sự thiếu hụt
nguồn nhân lực chất lượng cao.
Trong bối cảnh hiện nay
chuyển dịch năng lượng là một

trong những vấn đề ưu tiên thu hút
sự quan tâm của các nhà khoa học,
các chính trị gia, doanh nghiệp
và của toàn thể cộng đồng. Với
mong muốn tạo ra một diễn đàn để
các nhà khoa học và các bên liên
quan thảo luận, chia sẻ những kinh
nghiệm, kết quả nghiên cứu mới
nhất, các công nghệ và định hướng
liên quan đến lĩnh vực năng lượng
và đào tạo nguồn nhân lực.
“Hội thảo vừa thể hiện niềm
tin, vừa là tinh thần và trách nhiệm
của chúng ta đối với vấn đề chuyển
dịch năng lượng ở Việt Nam cũng
như trên thế giới nói chung...” PGS.
TS Đinh Văn Châu chia sẻ.
Tại Hội thảo, các đại biểu và
khách mời đã thảo luận và làm rõ
thêm các vấn đề như: Chính sách về

năng lượng; Phát triển nguồn nhân
lực phục vụ sự chuyển dịch năng
lượng ở Việt Nam và trên thế giới;
Lưới điện thông minh; Chuyển đổi
số trong hệ thống điện; Tự động
hóa hệ thống điện; Năng lượng tái
tạo và tích hợp năng lượng tái tạo
vào hệ thống điện…
Cùng đó, các nhà hoạch định
chính sách, giới khoa học và doanh
nghiệp cùng nhau thảo luận về
chính sách, chia sẻ kinh nghiệm,
kết quả nghiên cứu mới nhất, các
công nghệ và định hướng liên quan
đến lĩnh vực năng lượng và đào tạo
nguồn nhân lực.
Qua đó, đưa ra nhiều giải pháp,
ý kiến góp phần thúc đẩy nâng cao
chất lượng đào tạo nhân lực, nghiên
cứu và công nghện
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KINH NGHIỆM TIẾT KIỆM ĐIỆN
TẠI CÔNG TY CP PRIME VĨNH PHÚC
LÀ MỘT CÔNG TY SẢN XUẤT GẠCH ỐP LÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC,
CÔNG TY CP PRIME VĨNH PHÚC ĐÃ LUÔN ỦNG HỘ VÀ ĐỒNG THUẬN VỚI
CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU CHỈNH PHỤ TẢI (DR) CỦA NGÀNH ĐIỆN, TIẾT GIẢM GẦN
40% TỔNG CÔNG SUẤT SỬ DỤNG CỦA CÔNG TY TRONG NHỮNG NĂM QUA.

l HỒ NGA
Phối hợp chặt với điện lực địa
phương

Trong những năm qua, Công
ty là khách hàng trực tiếp của Công
ty Điện lực Vĩnh Phúc và đã được
Điện lực Vĩnh Phúc hỗ trợ rất tốt
để triển khai các giải pháp tiết
kiệm năng lượng hiệu quả. Ông
Đào Trung Kiên - Giám đốc Công
ty cho biết, đặc thù của Prime Vĩnh
Phúc là sản xuất gạch, do vậy phần
đường dây, các thiết bị trên lưới
điện, các trạm biến áp… thường bị
bụi bám nhiều trên bề mặt, dễ xảy
ra sự cố khi thời tiết có mưa phùn
kéo dài.
Để hạn chế tối đa nguy cơ
xảy ra sự cố, Công ty đã thường
xuyên trao đổi với Công ty Điện
lực Vĩnh Phúc để nhận ý kiến tư
vấn của phía Điện lực đưa ra các
giải pháp, tổ chức định kỳ vệ sinh
công nghiệp, thí nghiệm các thiết
bị trên lưới… Đặc biệt, phía Công
ty Điện lực Vĩnh Phúc đã áp dụng
công nghệ rửa sứ Hotline để không
cần phải cắt điện khi vệ sinh, giúp
Công ty tránh việc gián đoạn, phải
ngừng sản xuất.
Sự phối hợp chặt chẽ và hiệu
quả giữa hai đơn vị trong quá trình
cung ứng và sử dụng điện đã đảm
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bảo nguồn điện cung cấp cho hoạt
động sản xuất của Công ty tương
đối an toàn và ổn định.

Xây dựng kế hoạch DR hàng
năm

Nhận thấy tầm quan trọng của
chương trình DR đối với sự an toàn
của lưới điện, từ năm 2019, Prime
Vĩnh Phúc đã tham gia chương
trình điều chỉnh phụ tải điện của
Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Kể
từ đó, hàng năm Công ty đều xây
dựng kế hoạch điều hành sản xuất
trong mùa nắng nóng với các giải
pháp rất cụ thể.

Đầu tiên là 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 đã đăng ký
trong hợp đồng mua bán điện. Bố
trí kế hoạch sản xuất hợp lý, hạn
chế tối đa việc sử dụng các thiết bị
có công suất tiêu thụ điện lớn như:
các máy nghiền, trạm bơm nước,
máy nén khí... vào giờ cao điểm
(11h30 đến 15h30) và từ (20h-23h);
hạn chế tối đa các thiết bị điện hoạt
động không tải.
Bên cạnh đó, Công ty xây
dựng phương án tự cắt, giảm phụ

Dây chuyền sản xuất tiên tiến hiện đại hàng đầu tại công ty CP Prime Vĩnh Phúc

Dây chuyền sản xuất gạch tại Công ty CP Prime Vĩnh Phúc

tải ở các dây chuyền sản xuất khi
Hệ thống điện bị quá tải, sự cố
gây mất điện hoặc thiếu nguồn,
đảm bảo không bị ảnh hưởng
nhiều đến hoạt động sản xuất của
Công ty trong thời gian tiết giảm
phụ tải. Các tổ sản xuất chịu trách
nhiệm giám sát, điều hành trong
việc tiết giảm phụ tải ở các dây
chuyền sản xuất.
Đối với khối văn phòng làm
việc, Công ty quán triệt đến toàn
thể CBCNV sử dụng các thiết bị
điện tiết kiệm. Thực hiện tắt các

thiết bị (Quạt, bóng đèn, điều hoà
không khí…) không cần thiết khi
ra khỏi phòng, cắt hẳn nguồn điện
nếu không sử dụng các thiết bị.
Không để thiết bị điện (máy tính,
máy in, máy Photocopy…) ở trạng
thái đóng điện chờ; Tận dụng tối đa
ánh sáng và thông gió tự nhiên, hạn
chế bớt số lượng đèn chiếu sáng
chung ở hành lang vào buổi tối.
Ngoài ra, Công ty chuẩn bị
các nguồn dự phòng để tự cung
cấp điện, đáp ứng nhu cầu sản xuất
trong trường hợp Hệ thống điện

quốc gia bị sự cố gây mất điện hoặc
thiếu nguồn.
Nhờ luôn ủng hộ và đồng
thuận thực hiện tiết giảm nhiều
lần, nên trong những năm qua,
Prime Vĩnh Phúc đã đạt công suất
tiết giảm Max khoảng 5.4 MW,
tương ứng tiết giảm gần 40% tổng
công suất sử dụng điện của Công
ty. Đây là một nỗ lực rất lớn của
doanh nghiệp, nhằm góp sức mình
vào chủ trương chung của nhà
nước, tiết kiệm điện năng và phát
triển bền vữngn
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Việt Nam - Đan Mạch tăng cường hiệu quả trong hợp tác năng lượng

M

ới đây, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng
Hoàng An và Ông Kim H-jlund Christensen, Đại
sứ Đan Mạch tại Việt Nam chủ trì cuộc họp Ban chỉ
đạo lần thứ nhất Chương trình Hợp tác Đối tác Năng
lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn 2020-2025 (gọi
tắt là Chương trình DEPP3). Chương trình DEPP3 có
tổng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại là 60,29
triệu Krone Đan Mạch (tương đương 8,96 triệu USD).
Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị tham gia thực
hiện đã trình bày các kết quả triển khai Kế hoạch hoạt
động năm 2021 của Chương trình DEPP3 và dự kiến
Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Chương trình.
Mặc dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19
trong năm 2021 và Kế hoạch hoạt động của Chương
trình được phê duyệt muộn nhưng các đơn vị liên quan
của Việt Nam và Đan Mạch đã rất nỗ lực trong việc
phối hợp triển khai các hoạt động của cả ba Hợp phần
của Chương trình và đến nay đã đạt được một số kết
quả tích cực. Ban chỉ đạo đánh giá cao các kết quả đạt
được năm 2021 và thống nhất phê duyệt Kế hoạch hoạt
động năm 2022 của Chương trình.

Cuộc họp Ban Chỉ đạo lần thứ nhất Chương trình Hợp
tác Đối tác Năng lượng Việt Nam - Đan Mạch giai đoạn
2020-2025.

Trong thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục
phối hợp với Cục Năng lượng Đan Mạch và Đại sứ
quán Đan Mạch triển khai thực hiện Kế hoạch năm
2022 của Chương trình DEPP3 theo các nội dung đã
phê duyệt.
THY THẢO

Bộ Công Thương tổ chức khóa đào tạo online “Quản lý năng lượng”

V

ừa qua, Vụ Tiết kiệm Năng lượng và Phát triển
Bền vững, Bộ Công Thương phối hợp với Công
ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ Việt Nam (VETS) tổ
chức các khóa đào tạo “Quản lý năng lượng”. Chương
trình đào tạo nằm trong hoạt động thường niên của
Chương trình quốc qua về sử dụng năng lượng tiết
kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030.
Đối tượng tham dự khóa đào tạo là cán bộ quản lý,
kỹ thuật đến từ các công ty, doanh nghiệp hoạt động
trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tòa nhà,... nằm
trong danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm.
Chương trình được tổ chức theo hình thức đào tạo trực
tuyến/online và diễn ra trong 5 ngày.
Tại khóa đào tạo, các học viên sẽ nắm được các
kiến thức về tiết kiệm năng lượng trong các hệ thống
tiêu thụ năng lượng lớn như: Hệ thống điện; hệ thống
chiếu sáng; hệ thống bơm, quạt; hệ thống khí nén;
hệ thống làm lạnh và điều hòa không khí…Ngoài ra,
chương trình đào tạo còn trang bị cho học viên các
kiết thức cơ bản về Quản lý Năng lượng; Các quy định
và trách nhiệm của người quản lý năng lượng trong
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doanh nghiệp. Đồng thời, giúp học viên có khả năng
xây dựng và triển khai các công việc của hệ thống quản
lý năng lượng trong doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu
của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
Kết thúc khóa đào tạo, học viên vượt qua kỳ sát
hạch sẽ được nhận chứng chỉ hành nghề “Người quản
lý năng lượng” do Bộ Công Thương cấp.
THÁI BÌNH

Phát động cao điểm hè sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
năm 2022
Sở Công Thương Hà Nội vừa phối hợp với Tổng
Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI)
tổ chức hội nghị “Phát động cao điểm hè về sử dụng
năng lượng tiết kiệm, hiệu quả năm 2022”. Hội nghị
phát động nhằm kêu gọi các cơ quan, công sở, doanh
nghiệp, gia đình, học sinh, sinh viên cùng chung tay
hành động thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng
lượng một cách hợp lý, đảm bảo nhu cầu năng lượng
cần thiết trong sản xuất và sinh hoạt.
Năm 2021, TP. Hà Nội đã tiết kiệm được 477,14
triệu kW.h thông qua việc hỗ trợ các doanh nghiệp,
tòa nhà, công trình xây dựng, lắp đặt, sửa chữ một số
kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Đồng
thời, việc tuyên truyền người dân, doanh nghiệp tiết
kiệm điện cũng đã được ban chỉ đạo thành phố thực
hiện có hiệu quả, góp phần làm giảm gánh nặng chung
đối với mạng lưới điện quốc gia.
Nhằm kêu gọi người dân, doanh nghiệp tiết kiệm
điện, Sở Công Thương đã phối hợp với EVNHANOI
cùng đơn vị liên quan tổ chức phát động các chương
trình, phong trào tiết kiệm điện. Dự kiến từ tháng 5 -

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền
cùng các đại biểu phát động sử dụng năng lượng
tiết kiệm

7/2022, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức chương
trình “Tháng hành động tiết kiệm điện” vận động
các cơ sở kinh doanh thương mại và dịch vụ, doanh
nghiệp, cơ quan, công sở, tòa nhà văn phòng, trường
học, bệnh viện thực hành tiết giảm điện cho tháng cao
điểm hè 2022.
MINH QUÂN

Thúc đẩy tiến trình trung hòa carbon trong lĩnh vực năng lượng

V

ừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra Diễn đàn Năng lượng
sạch Việt Nam (lần thứ hai) với chủ đề “Hướng
tới trung hòa các bon - Cơ chế, chính sách, công nghệ,
tài chính cho các dự án điện gió, điện mặt trời, điện
khí”. Diễn đàn do Hội đồng Khoa học Tạp chí Năng
lượng Việt Nam và Trung tâm Thông tin Năng lượng
Việt Nam tổ chức với sự tham dự của các cơ quan quản
lý Nhà nước ở Trung ương, Ủy ban Khoa học, Công
nghệ và Môi trường Quốc hội, Ngân hàng Nhà nước
Việt Nam, Cục Biến đổi khí hậu - Bộ Tài nguyên và
Môi trường, Viện Năng lượng - Bộ Công Thương.
Đây là dịp để các đại diện cơ quan quản lý nhà
nước, cơ quan tư vấn, nhà đầu tư, tổ chức tín dụng,
doanh nghiệp đầu tư nguồn năng lượng sạch và các
nhà khoa học chia sẻ, trao đổi, phân tích các vấn đề bất
cập, thách thức. Thảo luận về các cơ hội lớn cho các
nguồn năng lượng sạch theo định hướng và quyết tâm
của Chính phủ về phát triển bền vững. Đặc biệt là chủ
trương dừng các dự án nhiệt than chưa triển khai đầu tư
xây dựng, đồng thời kiến nghị lên cấp thẩm quyền để
ban hành các quy định và cơ chế phù hợp, tháo gỡ khó

khăn cho doanh nghiệp, tăng tính cường phát triển các
dạng năng lượng xanh và sạch.
Diễn đàn là cơ sở để Hội đồng Khoa học Tạp chí
Năng lượng Việt Nam tổng hợp ý kiến và kiến nghị
cấp thẩm quyền ban hành các quy định và cơ chế phù
hợp trong thời gian tới, tháo gỡ khó khăn cho doanh
nghiệp, tăng tính khả thi thực hiện Quy hoạch điện,
cũng như góp phần thực hiện nội dung cam kết quốc
tế của Việt Nam về trung hòa các bon vào năm 2050.
LAN ANH
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Bộ Công Thương phối hợp WB thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các
ngành công nghiệp

V

ừa qua, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với
Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo giới thiệu:
“Dự án Thúc đẩy tiết kiệm năng lượng trong các ngành
công nghiệp Việt Nam - Dự án VSUEE”. Dự án do
Quỹ Khí hậu Xanh tài trợ ủy thác qua Ngân hàng Thế
giới, Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản quản lý.
Dự án có tổng kinh phí là 11,3 triệu USD, tương đương
khoảng 252 tỷ đồng. Kinh phí bao gồm: Hợp phần 1,
Vận hành Quỹ Chia sẻ rủi ro 3 triệu USD và Hợp phần
2, Hỗ trợ kỹ thuật 8,3 triệu USD. Thời gian thực hiện
dự án từ tháng 3/2022 đến tháng 1/2026.
Tham gia Dự án VSUEE, các doanh nghiệp công
nghiệp được áp dụng các công nghệ cải tiến và tối ưu
hóa sản xuất để cắt giảm chi phí sản xuất và tiêu thụ
năng lượng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh tổng
thể của mình trong các thị trường trong nước và quốc tế.
Các ngân hàng thương mại được hưởng lợi từ việc
phát triển sản phẩm vay tiết kiệm năng lượng công
nghiệp, được tăng cường năng lực kỹ thuật về thẩm
định và theo dõi đầu tư cho tiết kiệm năng lượng.
Thông qua những hoạt động này WB mong muốn tạo
điều kiện giúp các ngân hàng thương mại đẩy mạnh
cho vay trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng. Ngoài

ra, các ngân hàng tham gia dự án còn được cấp bảo
lãnh tín dụng một phần cho các khoản vay của doanh
nghiệp và các công ty dịch vụ năng lượng đầu tư vào
các dự án tiết kiệm năng lượng.
Bên cạnh các doanh nghiệp công nghiệp và ngân
hàng tham gia dự án, các cơ quan/đơn vị trực tiếp tham
gia thực hiện dự án như đơn vị quản lý nhà nước về
tiết kiệm năng lượng ở Trung ương và Địa phương, các
trung tâm tiết kiệm năng lượng trên phạm vi cả nước
được tăng cường năng lực về quản lý ngành, xây dựng
đồng bộ hệ thống dữ liệu để phục vụ cho công tác quản
lý, số liệu trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.
LAN ANH

EVN và TKV: Hợp tác đảm bảo cung ứng năng lượng cho phát triển kinh tế

M

ới đây, tại Quảng Ninh, Tập đoàn Điện lực Việt
Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã họp trao đổi nội dung
hợp tác và ký biên bản phối hợp đảm bảo cung ứng
than cho sản xuất điện phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Sau khi trao đổi về tình hình cung
cấp than cho các nhà máy nhiệt điện (NMNĐ) của
EVN các tháng đầu năm 2022 và dự kiến kế hoạch cấp
than cho các tháng còn lại trong năm, EVN và TKV
đã thống nhất: TKV sẽ nỗ lực phấn đấu cấp bù lượng
than chưa giao trong quý I theo khối lượng hợp đồng
(tương ứng khoảng 800.000 tấn) trong các quý còn lại
của năm 2022.
Dự kiến, TKV sẽ cấp bù khoảng 300 nghìn tấn cho
các NMNĐ của EVN trong quý II. Tổng khối lượng
than cấp trong quý II là 5,1 triệu tấn. Riêng tháng 4 sẽ
đảm bảo khối lượng khoảng 1,8 triệu tấn. Đối với các
tháng còn lại trong năm 2022, TKV cam kết sẽ cấp đủ
sản lượng và EVN cam kết nhận đủ sản lượng được
giao theo hợp đồng đã ký. Trong trường hợp có thay
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Đại diện EVN và TKV ký biên bản hợp tác

đổi về nhu cầu hoặc khả năng cung cấp, hai bên sẽ trao
đổi và thống nhất.
EVN và TKV thống nhất phối hợp thường xuyên
về việc cung cấp than cho các NMNĐ của EVN năm
2022; hợp tác xử lý các vấn đề phát sinh trong quá
trình cung cấp than; trao đổi, thống nhất các nội dung
liên quan và cùng báo cáo các cơ quan quản lý nhà
nước có thẩm quyền về các vấn đề vượt thẩm quyền.
THÁI BÌNH

MM Mega Merket Thăng Long áp dụng nhiều giải pháp giảm tiêu thụ
năng lượng

T

ừ khi xây dựng, MM Mega Merket Thăng Long
ưu tiên sử dụng vật liệu nhằm giảm các hệ số
truyền nhiệt. Cụ thể, toàn bộ phần vỏ bao quanh tòa
nhà được kết cấu khung sắt lớp ngoài là tôn và ở giữa
là bông thủy tinh. Bên cạnh đó, toàn bộ các phòng ban
làm việc thiết kế xung quanh là cửa sổ khung nhôm
hệ kính trong suốt có dán lớp cách nhiệt để tận dụng
ánh sáng tự nhiên. Với đặc thù là trung tâm mua sắm
phần mái công trình lắp 16 tấm lấy ánh sáng kích thước
2.500mm*500mm tận dụng ánh sáng tự nhiên. Diện
tích thông gió tự nhiên của các phòng tối thiểu bằng
5% diện tích sàn sử dụng.
Để tiết kiệm năng lượng điện, MM Mega Merket
Thăng Long đã thay thế toàn bộ đèn HQT8 51W thành
đèn led 23W và 16W năng lượng theo dõi giảm 38%.
Cụ thể, năm 2019 khu vực chiếu sáng bán hàng sử sụng
522.713 kWh thì đầu năm 2020 triền khai dự án thay
thế toàn bộ đèn led chiếu sáng trên cao khu vực bán
hàng, kho hàng lượng điện tiêu thụ còn 323.458 kWh,

cả năm 2020 đã tiết kiệm được 199.255 kWh. Đồng
thời thay thế dàn trao đổi nhiệt hệ lạnh thực phẩm bằng
các quạt chạy bằng hệ điều khiển biến tần giúp tiết
kiệm được 39.725 kWh (tương đương 18,7%); thay
các tủ mát bơ sữa chỉ lắp rèm bằng các tủ có cửa kính
để tránh thất thoát nhiệt cũng giúp giảm được 53.789
kWh (tương đương 7,6%); thay dàn trao đổi nhiệt điều
hòa trung tâm và nâng cấp động cơ chạy biến tấn năm
2020 (hệ thống non food) đã tiết kiệm được 35.074
kWh (tương đương 18,5%).
Đặc biệt, năm 2021 trung đâm đã tiến hành thay
thế điều hòa cục bộ trực tiếp sang điều hòa sử dụng
biến tần (điều hòa công nghệ inverter) nhằm tiết kiệm
năng lượng sử dụng.
Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp tiết kiệm năng
lượng đã giúp MM Mega Merket Thăng Long giảm
điện năng sử dụng từ 3.788 triệu kWh năm 2016 xuống
còn 3.667 triệu kWh năm 2020.
MINH QUÂN

Triển lãm quốc tế về công nghệ, thiết bị điện và năng lượng xanh năm 2022

T

ừ ngày 20 đến 22 tháng 7 năm 2022, Triển lãm
quốc tế lần thứ 15 về Công nghệ và Thiết bị điện
- Vietnam ETE 2022 và Hội chợ Triển lãm quốc tế lần
thứ 12 về công nghệ, sản phẩm tiết kiệm năng lượng và
năng lượng xanh - Enertec Expo 2022 sẽ được tổ chức
tại TP. Hồ Chí Minh.
Trong bối cảnh chính trị và kinh tế trên thế giới có
nhiều biến động, xu thế chuyển dịch sang các nguồn
năng lượng xanh, sạch diễn ra mạnh mẽ sau Hội nghị
thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc
năm 2021 (COP26) đã tác động tích cực tới khoa học
công nghệ ngành điện và năng lượng. Tại Việt Nam,
Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia (Quy hoạch
điện VIII) giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 cũng
sắp được phê duyệt sẽ giảm tối đa điện than, khuyến
khích phát triển điện gió, điện mặt trời quy mô lớn,
điện sinh khối..., nhằm đảm bảo hiệu quả, an ninh năng
lượng, phát triển theo hướng bền vững, xanh sạch, thân
thiện với môi trường với chi phí sản xuất hợp lý.
Năm 2022, Ban Tổ chức triển lãm Vietnam ETE

& Enertec Expo 2022 tiếp tục phối hợp với Hiệp hội
các nhà Sản xuất Điện Hàn Quốc - Koema tổ chức
triển lãm Điện và Năng lượng thông minh Hàn Quốc
(KOSEF) với quy mô lớn. Triển lãm có sự tham gia
của hơn 400 doanh nghiệp đầu ngành trong nước và
quốc tế trưng bày với quy mô hơn 500 gian hàng.
HUYỀN MY
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VƯỢT
“KHỦNG HOẢNG KÉP”,
PVEP TĂNG TRƯỞNG
NGOẠN MỤC
ĐỐI DIỆN TRƯỚC MỘT CUỘC “KHỦNG HOẢNG
KÉP” CHƯA TỪNG CÓ TIỀN LỆ, CÙNG VỚI
TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÔ CÙNG KHÓ KHĂN,
NHƯNG TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC
DẦU KHÍ (PVEP) ĐÃ LỘI NGƯỢC DÒNG MỘT
CÁCH NGOẠN MỤC NHỜ LINH HOẠT THỰC
HIỆN 5 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM. CHỦ TỊCH HỘI
ĐỒNG THÀNH VIÊN PVEP - TS. TRẦN QUỐC
VIỆT VỪA CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI PHÓNG
VIÊN TẠP CHÍ CÔNG THƯƠNG XUNG QUANH
VẤN ĐỀ NÀY. XIN TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
CÙNG BẠN ĐỌC.
TS. Trần Quốc Việt - Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVEP

PV: Thưa ông, trải qua 2 năm 2020 - 2021 cực kỳ
khó khăn dưới “tác động kép” của đại dịch Covid-19
và giá dầu giảm sâu, giải pháp nào đã giúp PVEP trở
thành một Tổng công ty vững mạnh về nguồn lực như
hiện nay?
ÔNG TRẦN QUỐC VIỆT: Khủng hoảng giá
dầu bắt đầu diễn ra từ 2015 cho đến đầu 2021. Giai
đoạn này giá dầu thấp hơn giá thành PVEP sản xuất,
dẫn tới PVEP rơi vào tình trạng thiếu hụt dòng tiền,
nhất là trong giai đoạn 2016 - 2017. Đầu năm 2020,
đại dịch Covid-19 bắt đầu bùng phát, ảnh hưởng
trực tiếp đến lực lượng lao động của PVEP trên các
công trình dầu khí cả trong và ngoài nước. 2 cuộc
khủng hoảng này bắt đầu diễn ra đồng thời với nhau
kể từ đầu năm 2020, khiến lần đầu tiên trong lịch
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l PHAN NHO (thực hiện)

sử dầu khí thế giới xảy ra hiện tượng giá dầu xuống
mức âm.
Đối diện trước một cuộc “khủng hoảng kép”, cùng
với tình hình tài chính vô cùng khó khăn, nhưng PVEP
đã lội ngược dòng một cách ngoạn mục, trở thành một
đơn vị có dòng tiền ổn định như ngày hôm nay nhờ 5
giải pháp trọng tâm.
Thứ nhất, đảm bảo hoạt động sản xuất - kinh doanh
an toàn. Đây là nhiệm vụ luôn được đặt lên hàng đầu,
là điều kiện tiên quyết để PVEP hoạt động bền vững.
Thứ hai, kiểm soát chặt, tối ưu chi phí tại các dự
án với mục tiêu đưa giá thành sản xuất tối thiểu về
bằng với giá bán, đặc biệt trong giai đoạn giá dầu trên
đà giảm mạnh.
Thứ ba, linh hoạt trong quản trị, điều tiết tối ưu
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sản lượng khai thác tại các mỏ. Giai đoạn này, chúng
tôi ưu tiên tăng khai thác ở những mỏ có chi phí thấp
và đảm bảo sản lượng khai thác hợp lý ở những mỏ có
giá thành cao.
Thứ tư, linh hoạt trong công tác bán dầu. Điều
này đòi hỏi sự quyết đoán bởi nó liên quan đến dự
báo biến động giá dầu. PVEP đã có những tính toán
và quyết định kịp thời về thời điểm xuất bán tối ưu
các chuyến dầu, giúp tăng lợi ích hàng triệu USD cho
các dự án.
Thứ năm, đảm bảo được dòng tiền khỏe, từ các
quyết sách quyết liệt về tài chính. Giai đoạn trước,
PVEP nợ khoảng 20 nghìn tỷ đồng với ngân hàng,
nợ các đối tác dịch vụ 3 nghìn tỷ đồng, tài sản cần
xử lý có giá trị lên tới 70 nghìn tỷ đồng. Có thể nói,
với các quyết định linh hoạt, phù hợp trong điều hành
sản xuất, cùng các giải pháp giãn nợ, cơ cấu lại các
khoản vay, đàm phán giảm lãi suất, giãn thời gian trả
nợ, với sự hỗ trợ của các ngân hàng…, dòng tiền của
PVEP đã dần phục hồi. Tổng số tiền gửi ngắn hạn tại
ngân hàng khả dụng của PVEP cho chi tiêu lên tới 28
nghìn tỷ đồng, mang lại dòng thu tài chính, trong đó,
3 nghìn tỷ sẵn sàng sử dụng bất cứ lúc nào. Hiện nay,
có thể khẳng định dòng tiền PVEP đã vững vàng, sẵn
sàng đầu tư với số tiền lên đến 1,2 tỷ USD.
PV: Như ông đã chia sẻ, công tác an toàn là một
trong các giải pháp quan trọng quyết định thành bại
của PVEP. Vậy PVEP đã có những giải pháp nào để
đảm bảo cho nguồn nhân lực của mình, đặc biệt là khi
dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thưa ông?
ÔNG TRẦN QUỐC VIỆT: Khi dịch bệnh diễn
biến phức tạp, thì khó khăn nhất là công tác ổn định tư
tưởng, chăm sóc sức khỏe cho CBCNV tại các dự án
ở nước ngoài. CBCNV tại các dự án nước ngoài ngắn
nhất cũng 4 - 5 tháng và dài nhất có khi lên đến 18
tháng mới được về nhà. Chúng tôi phải thường xuyên
liên lạc, nắm bắt tình hình tại các dự án ở nước ngoài,
thăm hỏi, động viên, ổn định tư tưởng cho anh em yên
tâm bám trụ tại dự án.
Trong 2 năm vừa qua, PVEP luôn quan tâm sát
sao, nâng cao công tác phòng chống dịch và cập nhật
thường xuyên các biện pháp hỗ trợ các cán bộ biệt
phái. Về phía Công đoàn, Đoàn thanh niên cũng được
chỉ đạo tổ chức nhiều buổi thăm hỏi, động viên gia

đình CBCNV - NLĐ để họ vững tâm, tiếp tục làm hậu
phương vững chắc.
Đối với lực lượng lao động trong nước thì việc
thực hiện các giải pháp có phần thuận lợi hơn so với
các dự án nước ngoài, vì anh em gần gũi với bộ máy
điều hành, mọi chỉ đạo triển khai thực hiện được nhanh
chóng hơn. Tuy nhiên, do dịch diễn biến phức tạp nên
cũng rất vất vả để duy trì bình thường các dự án trong
nước. Các anh em cũng phải thực hiện đổi ca 3 - 4
tháng một lần, theo đúng quy định đối với tình hình
lúc bấy giờ. Có nhiều trường hợp đổi ca cũng không
về nhà được mà phải cách ly ở bờ, hết thời gian cách ly
cũng là lúc vào ca mới. Vì vậy, trên thực tế, dù là làm
dự án trong nước nhưng cũng nhiều CBNV, NLĐ cả
năm mới được về thăm nhà.
Hiểu được tâm tư của anh em, bằng tất cả khả
năng chúng tôi luôn tạo điều kiện, chăm lo tốt nhất
cho NLĐ. Từ việc chuẩn bị chu đáo điều kiện ăn ở
sinh hoạt trong thời gian cách ly, đến các chế độ đãi
ngộ khác. Tính đến tháng 12/2021 đã có 100% cán bộ
công nhân viên của Tổng công ty và các đơn vị/dự án
hoàn thành tiêm vắc-xin mũi 1 và hơn 97% đã hoàn
thành tiêm cả 2 mũi.
Có thể nói, nhờ vào các giải pháp linh hoạt năm
2021, PVEP đã hoàn thành xuất sắc những mục tiêu
được đặt ra, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh, vừa duy trì
sản xuất liên tục, ổn định, an toàn, từ đó đã hoàn thành
vượt mức, về đích sớm các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021,
đóng góp quan trọng cho nền kinh tế đất nước đang ở
trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh Covid-19.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông !

Năm 2021, PVEP đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu
tài chính. Trong đó, tổng doanh thu ước tính 31.900 tỷ
đồng, đạt 160% kế hoạch năm; Lợi nhuận trước thuế
trước phân bổ chi phí ước tính 12.400 tỷ đồng; Lợi
nhuận sau thuế trước phân bổ chi phí ước tính 5.600
tỷ đồng; Nộp NSNN ước đạt 11.800 tỷ đồng. Ngoài ra,
PVEP luôn chủ động thực hiện các giải pháp nâng cao
hiệu quả quản trị/quản lý doanh nghiệp và quản trị
danh mục đầu tư. Tổng chi phí tiết giảm PVEP thực
hiện năm 2021 là 670 tỷ đồng.
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EVN BẮT NHỊP XU THẾ

TỰ ĐỘNG HÓA

TỪNG BƯỚC LÀM CHỦ CÁC CÔNG NGHỆ, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT
NAM (EVN) ĐÃ VÀ ĐANG CÓ NHỮNG BƯỚC ĐI VỮNG CHẮC VÀ ĐÚNG
HƯỚNG TRÊN HÀNH TRÌNH TỰ ĐỘNG HÓA NÓI RIÊNG, CHUYỂN ĐỔI
SỐ, GÓP PHẦN GIẢM CHI PHÍ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT, KINH
DOANH; TỰ NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN CÁC SẢN PHẨM “MAKE BY
EVN” VÀ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ SẢN PHẨM “MAKE IN VIETNAM”…

l MINH TÂM
Từng bước làm chủ công nghệ

Trước năm 2019, công tác tự động hóa của EVN
đang trong quá trình hình thành và phát triển. Các đơn
vị tự tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi các nước trong khu
vực và thế giới để áp dụng. Tuy nhiên, việc triển khai
vẫn khá rời rạc và chưa có tiêu chí, định hướng rõ ràng,
dẫn đến việc mỗi nơi, mỗi đơn vị có cách làm khác
nhau. Nhằm nâng cao tính tự chủ, hiệu quả về kinh tế
và kỹ thuật, năm 2019, Hội đồng thành viên EVN ban
hành Nghị quyết số 51/NQ-HĐTV về “Một số định
hướng cơ bản công tác tự động hóa trong Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam”, với mục tiêu xuyên suốt
là tinh thần tự chủ và từng bước làm chủ công nghệ.
Theo ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV
EVN, trong chiến lược phát triển của EVN cũng như
Đề án Tự động hóa, ứng dụng các thành tựu của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ 4, EVN chủ trương
phát huy nội lực. Nội lực từ việc phát triển, sản xuất
các phần mềm, các thiết bị để đo đếm, điều khiển hệ
thống điện; từng bước làm chủ trong việc triển khai,
nắm bắt công nghệ. Với nhiều giải pháp đồng bộ, đến
nay EVN đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong công
tác tự động hóa.
Hiện các kỹ sư của EVN đã cơ bản làm chủ được
hệ thống tích hợp điều khiển nhà máy điện (DCS) do
các hãng nước ngoài cung cấp, giảm thiểu tối đa việc
phải thuê ngoài khi gặp các tình huống cần phải xử lý.
Hệ thống SCADA/EMS đã được Trung tâm Điều độ
Hệ thống điện Quốc gia làm chủ, khai thác phục vụ
điều hành, vận hành hệ thống điện với các tính năng
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chuyên sâu đảm bảo an toàn, ổn định hệ thống điện dù
đứng trước sự phát triển đột biến của các nguồn năng
lượng tái tạo.
Khối phân phối và truyền tải cũng đã chủ động
khai thác phần mềm, tự thực hiện dịch vụ triển khai
tích hợp cho trung tâm điều khiển, trạm biến áp. Những
công việc trước đây phải phụ thuộc vào nhà thầu như:
khai báo, mở rộng tín hiệu, trạm, ngăn lộ, tích hợp
và triển khai lắp đặt, cài đặt, khai báo, cấu hình ghép
nối, thí nghiệm hiệu chỉnh từ thiết bị đầu cuối tại trạm
110kV, Recloser, LBS đều đã được các kỹ sư EVN tự
chủ vận hành. Ước tính, việc tự thực hiện góp phần
tiết kiệm được khoảng 900 triệu đồng/trạm biến áp,
khoảng 2 tỷ đồng/trung tâm điều khiển xa.
Ông Đỗ Mạnh Cường - Phó Tổng thư ký Hội Tự
động hóa Việt Nam đánh giá, những năm qua, EVN đã
chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần
thứ 4 cũng như việc thực hiện các nghị quyết, chính
sách của Đảng, Chính phủ về chuyển đổi số nói chung,
tự động hóa nói riêng. Trong quá trình đó, EVN đã có
những nỗ lực đặc biệt. Các đơn vị thành viên của EVN
đã chuyển đổi số mạnh mẽ, qua đó, tối ưu công tác vận
hành hệ thống điện; nâng cao độ tin cậy cho các hệ
thống từ phát điện, truyền tải, phân phối điện; mang lại
nhiều tiện ích cho khách hàng sử dụng điện.

Các sản phẩm “Make by EVN”

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định, tự động
hóa sẽ là lựa chọn ưu tiên phát triển của EVN trong
thời gian tới, nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi số,

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (thứ 3 từ trái sang) và ông Ngô Sơn Hải - Phó Tổng giám đốc EVN (thứ 2
từ phải sang) tặng quà và trao các quyết định công nhận các sản phẩm Make by EVN

cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động, phát triển bền
vững và bắt kịp xu thế công nghệ với các nước trong
khu vực và trên thế giới. EVN sẽ tiếp tục quyết tâm,
phát huy nội lực, chủ động, đổi mới sáng tạo và tận
dụng tối đa sự hợp tác, liên kết với các đối tác trong
nước và quốc tế, phấn đấu trở thành một trong những
doanh nghiệp hàng đầu trong nước và khu vực về tự
động hóa.
Không chỉ tự làm chủ các công nghệ tiên tiến
của các nước trên thế giới, các đơn vị EVN đã có các
sản phẩm tự phát triển theo tiêu chí “Make by EVN”.
Riêng năm 2021, toàn EVN có 28 sản phẩm đăng kí
“Make by EVN”; trong đó có 6 sản phẩm được công
nhận “Make by EVN”, 3 sản phẩm đủ tiêu chuẩn điều
kiện đăng ký sản phẩm “Make in Vietnam”.
Điển hình, phần mềm Thu thập dữ liệu công tơ
đo đếm (EVNHES) do Công ty Viễn thông Điện lực
và công nghệ thông tin (EVNICT) xây dựng và phát
triển là phần mềm duy nhất tại Việt Nam có thể kết
nối được với tất cả các chủng loại đồng hồ đo đếm trên
lưới điện EVN quản lý. Nếu như trước đây, các tổng
công ty phải sử dụng 5 - 6 hệ thống khác nhau để quản
lý các thiết bị đo đếm, thì hiện nay, các đơn vị chỉ cần
áp dụng một hệ thống cho toàn bộ các công nghệ và
chủng loại đồng hồ đo đếm trên lưới điện. Phần mềm
đã mang lại hiệu quả kinh tế cao khi giảm thiểu chi
phí đầu tư ban đầu, tiết kiệm nhân lực, thời gian khi
sử dụng.

Hay chương trình quản lý mất điện trên sơ đồ đơn
tuyến OMS là chương trình đầu tiên tại Việt Nam do
đội ngũ kỹ sư, cán bộ kỹ thuật Tổng công ty Điện lực
TP.HCM tham gia nghiên cứu và phát triển dựa trên
nền tảng ứng dụng công nghệ phần mềm lõi tiên tiến.
Phần mềm này giúp nhân viên vận hành hạn chế các
sai sót trong quá trình thiết kế và cập nhật lưới điện.
Đồng thời, liên kết với chương trình Quản lý quan hệ
khách hàng (CRM), qua đó, cung cấp thông tin mất
điện chính xác, tự động báo trước thông tin cắt điện có
kế hoạch, gửi tin nhắn khi có sự cố kèm theo các thông
tin về dự kiến thời gian tái lập đến khách hàng qua các
kênh SMS, Zalo, ứng dụng chăm sóc khách hàng…
Ông Nguyễn Thành - Phó Tổng giám đốc Tổng
công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết,
trong 3 sản phẩm của EVNCPC được công nhận Make
by EVN, tiêu biểu nhất là sản phẩm Trạm sạc nhanh đón
đầu xu thế sử dụng ô tô điện. Đây là trạm sạc bằng năng
lượng mặt trời, sạc theo công nghệ quốc tế và đã đạt giải
Nhất Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2020.
Các sản phẩm Make by EVN không chỉ góp phần
nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của
EVN và các đơn vị, tăng năng suất lao động, nâng cao
độ tin cậy cung cấp điện, đảm bảo sự công khai, minh
bạch trong việc cung cấp các dịch vụ cho khách hàng,
mà còn là tiền đề, động lực để các đơn vị của EVN
tiếp tục phát huy sức sáng tạo, tự chủ trên hành trình tự
động hóa, chuyển đổi sốn

41

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

EVN - VỮNG VÀNG
NƠI BIỂN ĐẢO TRƯỜNG SA

N

hững năm gần đây, bên
cạnh nỗ lực hoàn thành tốt
nhiệm vụ đảm bảo cung
cấp điện phục vụ phát triển kinh tế
xã hội, sinh hoạt của nhân dân, Tập
đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)
luôn xác định việc cung cấp điện
cho khu vực nông thôn, miền núi,
hải đảo là nhiệm vụ chính trị quan
trọng. Đối với huyện đảo Trường
Sa, thực hiện thỏa thuận hợp tác
cung cấp điện trên quần đảo Trường
Sa và nhà giàn DK1, EVN đã giao
Tổng công ty Điện lực miền Nam,
Công ty Điện lực Ninh Thuận thực
hiện tiếp nhận hệ thống năng lượng
sạch trên các đảo từ tháng 8/2017.
Do đặc điểm vị trí địa lý cách
xa đất liền và bao gồm nhiều đảo,
điểm đảo, trải dài trên vùng biển
rộng lớn, việc cấp điện cho quần
đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1
sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với
việc cấp điện ở các đảo khác, vốn
cũng rất khó khăn. Việc EVN tiếp
nhận quản lý vận hành hệ thống
năng lượng sạch và chiếu sáng trên
quần đảo Trường Sa và nhà giàn
DK1 theo chỉ đạo của Chính phủ sẽ
tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc
đáp ứng nhu cầu năng lượng điện,
nâng cao chất lượng cuộc sống
phục vụ dân và quân trên các điểm
đảo và nhà giàn DK1, đồng thời
góp phần nâng cao hiệu quả năng
lực phòng thủ để bảo vệ chủ quyền
biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Từ năm 2017 đến nay, EVN đã
duy trì thường xuyên việc đầu tư sửa
chữa hệ thống điện trên đảo, đồng
thời tiếp nhận kịp thời các yêu cầu
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EVN đảm bảo cung cấp điện tại Trường Sa góp phần giữ vững an ninh quốc
phòng, bảo vệ chủ quyền, phát triển kinh tế biển đảo

về nhu cầu về sử dụng điện tại các
điểm đảo thuộc huyện đảo Trường
Sa để đảm bảo cung cấp điện liên
tục, đầy đủ, qua đó góp phần giữ
vững an ninh quốc phòng, bảo vệ
chủ quyền, phát triển kinh tế biển
đảo, nâng cao đời sống của cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân trên các điểm
đảo. Với mục đích ngày càng thực
hiện tốt hơn nhiệm vụ quản lý vận
hành hệ thống điện trên hệ thống
các đảo và nhà giàn DK1, sau khi
thống nhất với Bộ Tư lệnh Vùng 4
Hải quân, trụ sở làm việc của Điện
lực Trường Sa (thuộc Công ty Điện
lực Ninh Thuận) đã được thiết lập,
củng cố và đưa vào hoạt động từ
giữa năm 2019.
Bên cạnh việc đảm bảo cung
cấp điện tại huyện đảo Trường Sa,
EVN đã có nhiều hoạt động thiết
thực quan tâm ủng hộ quân và dân
huyện đảo. EVN và một số đơn

vị thành viên đã tổ chức nhiều
đoàn công tác ra thăm Trường Sa,
tặng quà cho quân, dân trên đảo
và quyên góp vào quỹ “Ủng hộ
Trường Sa”. Đây cũng là minh
chứng về tình cảm, sự quan tâm
ủng hộ, giúp đỡ có chiều sâu, hiệu
quả thiết thực của hàng vạn cán bộ
công nhân viên và người lao động
trong toàn Tập đoàn Điện lực Quốc
gia Việt Nam.
Đến hết năm 2021, Tập đoàn
Điện lực Việt Nam đã tiếp nhận,
quản lý vận hành và đầu tư hàng
nghìn tỷ đồng để đảm bảo cung cấp
điện tại 11 huyện đảo của cả nước,
đó là: Vân Đồn, Cô Tô (Quảng
Ninh), Cát Hải (Hải Phòng), Lý
Sơn (Quảng Ngãi), Phú Quý (Bình
Thuận), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng
Tàu), Phú Quốc, Kiên Hải (Kiên
Giang), Cồn Cỏ (Quảng Trị) và
Trường Sa (Ninh Thuận)n

EVNHANOI ĐẢM BẢO CẤP ĐIỆN HÈ 2022

N

ăm 2022, dự báo tình hình
nhu cầu điện có thể diễn
biến khó lường, dịch bệnh
Covid-19 đã được kiểm soát, theo
đó việc sản xuất - kinh doanh trên
toàn Thành phố sẽ được khôi phục.
Bên cạnh đó, cùng với hiện tượng
thời tiết dự báo phức tạp và nắng
nóng kéo dài có thể gây ra quá
tải lưới điện cực đoan trong mùa
hè năm 2022. Tổng công ty Điện
lực TP. Hà Nội (EVNHANOI) đã
chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị trực
thuộc rà soát tình hình cung ứng,
lập kịch bản và các giải pháp đảm
bảo cấp điện trong mọi tình huống.
Ngay từ đầu năm, EVNHANOI
đã tập trung chỉ đạo các đơn vị, các
công ty điện lực thực hiện đồng bộ
các chương trình, giải pháp nhằm
đảm bảo cung ứng điện tốt nhất cho
Thủ đô. Triển khai đẩy nhanh tiến
độ thực hiện các công trình đầu tư
xây dựng, bổ sung các trạm biến
áp (TBA) 110kV, 220kV trên địa
bàn Hà Nội đáp ứng nhu cầu cung
cấp điện sinh hoạt và sản xuất của
khách hàng. Các TBA được xây
dựng mới với công nghệ hiện đại
cùng hệ thống điều khiển từ xa và
không có người trực. Đồng thời, các
Công ty Điện lực cũng tăng cường
rà soát phát hiện thay thế, bổ sung
một số tuyến đường dây đã cũ, thi
công, đấu nối, lắp đặt các thiết bị
điện như: đường dây, trạm biến áp
để phục vụ đảm bảo điện mùa hè
góp phần đảm bảo cung ứng điện
an toàn, liên tục và ổn định cho
mùa hè 2022.
Về công tác vận hành,
EVNHANOI đã kiểm tra, rà soát
tình trạng vận hành, mang tải của
các thiết bị, đường dây; đồng thời

l VIỆT ANH

Vệ sinh công nghiệp bằng nước áp lực cao

duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các
thiết bị, đường dây lưới điện. Thực
hiện rà soát, cập nhập, tiến hành
phân tích đánh giá số liệu phụ tải
theo từng khu vực. Từ đó dự báo
phụ tải sát với thực tế, xây dựng
kịch bản, giải pháp cấp điện ứng
với kịch bản phụ tải cực đoan nhất
(những ngày nắng nóng đột biến)
và ứng phó một cách chủ động với
các kịch bản có thể xảy ra, đảm bảo
cấp điện an toàn liên tục trong mọi
tình huống. EVNHANOI sẽ tăng
cường công tác ứng trực với hàng
nghìn ca trực 24/24 giờ để kịp thời
xử lý các sự cố về điện trên địa bàn
thành phố.
Việc bảo vệ an toàn hành
lang lưới điện cũng vô cùng quan
trọng trong việc đảm bảo cung ứng
điện an toàn, liên tục và ổn định.
Qua đánh giá thống kê các sự cố
bất thường có nhiều lý do, nhưng
chủ yếu là sự cố do diều hay bóng
tráng kim, bóng bay, vật thể lạ va
vào thiết bị điện gây ảnh hưởng đến

công tác cung cấp điện. Lo ngại
nhất là các đơn vị thi công mặc dù
đã được cảnh báo về hành lang an
toàn lưới điện nhưng vẫn vi phạm
dẫn đến sự cố trên diện rộng. Để
giúp cho việc cung ứng điện trên
địa bàn Thủ đô được an toàn và ổn
định, rất cần sự vào cuộc của các
cơ quan chức năng và ý thức của
người dân trong việc đảm bảo an
toàn hành lang lưới điện.
Nhằm đảm bảo việc cung cấp
điện an toàn, liên tục, EVNHANOI
khuyến nghị khách hàng sử dụng
điện tiết kiệm, hiệu quả, tắt bớt các
thiết bị điện không cần thiết, hạn
chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ
nhiều điện trong giờ cao điểm của
hệ thống điện (từ 11h30 - 15h00
và từ 20h00 - 23h00 hàng ngày);
không sử dụng nhiều đồ dùng điện
công suất lớn cùng một lúc để
tránh quá tải lưới điện đồng thời đề
phòng các nguy cơ quá tải cục bộ
gây cháy nổ lưới điện, trạm điện và
khu dân cưn
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THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN:

TỐI ƯU HÓA HIỆU QUẢ SẢN XUẤT,
VẬN HÀNH AN TOÀN
VỚI MỤC TIÊU SỐ HÓA CÁC HOẠT ĐỘNG, CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN
TRUNG SƠN (THỦY ĐIỆN TRUNG SƠN) CHO BIẾT SẼ TRIỂN KHAI TỰ ĐỘNG
HÓA TẤT CẢ CÁC HOẠT ĐỘNG, ĐỒNG THỜI TIẾP TỤC ỨNG DỤNG CÔNG
NGHỆ MỚI NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN XUẤT - KINH DOANH, CHẤT
LƯỢNG DỊCH VỤ, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC QUẢN TRỊ.

N

ăm 2021, dù đối diện với
không ít khó khăn, thủy
văn bất lợi nhưng Thủy
điện Trung Sơn vẫn thực hiện tốt
“nhiệm vụ kép”, vừa chống dịch an
toàn vừa đảm bảo sản xuất - kinh
doanh hiệu quả. Không chỉ có lãi,
vận hành an toàn ổn định tin cậy,
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Công ty
đều vượt kế hoạch được giao. Đồng
thời, Công ty cũng phối hợp hiệu
quả với chính quyền địa phương
trong công tác phòng chống lụt
bão, đảm bảo an toàn hạ du, nhất
là phối hợp hiệu quả với Trung tâm
điều độ Hệ thống điện quốc gia
(A0) trong công tác vận hành nhà
máy và thị trường điện…
Thủy điện Trung Sơn cho biết,
việc ứng dụng số hóa dữ liệu bước
đầu đã mang đến nhiều hiệu quả
như thông tin luôn được cập nhật và
chính xác trên cùng một hệ thống,
không tốn không gian lưu trữ và các
chi phí liên quan đến bảo quản hồ
sơ, tài liệu… Trong thời điểm dịch
COVID-19 diễn biến phức tạp,
toàn xã hội phải thực hiện nghiêm
ngặt các biện pháp giãn cách, nhờ
có chuyển đổi số và áp dụng công
nghệ thông tin kịp thời mà các hoạt
động quản lý điều hành của Thủy
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điện Trung Sơn không bị gián đoạn.
Có được kết quả đó là do phần lớn
các công việc đã được Công ty thực
hiện trên nền tảng công nghệ thông
tin như tự động hóa, họp từ xa, phát
hành các văn bản điều hành hoàn
toàn bằng văn bản điện tử.
Đến nay, Công ty đã hoàn tất
công tác số hóa các quy trình nội
bộ như: Quy trình cấp phát vật tư,
quy trình quản lý thiết bị, quy trình
nghiệm thu thiết bị sửa chữa thường
xuyên và sửa chữa lớn…
Để nâng cao nhận thức, tiền đề
quan trọng trong thực hiện chuyển
đổi số, năm 2021, Thủy điện Trung
Sơn đã tổ chức thành công chương
trình đào tạo chuyên đề “Chuyển
đổi số, cách mạng công nghiệp
4.0”; bố trí cán bộ, công nhân viên
tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội
nghị, hội thảo về chuyển đổi số
do Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) và Tổng công ty Phát điện 2
(EVNGENCO2) tổ chức; triển khai
cho tất cả cán bộ, công nhân viên
tham gia các khóa học về chuyển
đổi số trên phần mềm E-learning;
Tổ chức các buổi đào tạo, hướng
dẫn sử dụng các phần mềm công
nghệ số bằng hình thức trực tiếp và
trực tuyến.

Ngoài ra, Công ty cũng lập kế
hoạch để triển khai các công tác liên
quan đến việc số hóa như: Nhập
số liệu cho phần mềm quản lý kỹ
thuật (PMIS), phần mềm quản lý
đầu tư xây dựng (IMIS), thực hiện
công tác lập và lưu hồ sơ công việc,
lập phương án số hóa các thủ tục
nội bộ và quy trình nội bộ; hoàn
thành các chỉ tiêu cập nhật dữ liệu
vào phần mềm PMIS, IMIS, số
hóa hồ sơ tài liệu… đáp ứng tiến
độ EVNGENCO2 giao trong năm
2021; đồng thời xây dựng kế hoạch
thực hiện chuyển đổi số, chuyển đổi
nhận thức năm 2022.
Năm 2022, Thủy điện Trung
Sơn cho biết sẽ tiếp tục triển
khai và hoàn thành các nhiệm vụ
chuyển đổi số theo kế hoạch của
EVN, EVNGENCO 2 giao: Sửa
chữa bảo dưỡng tổ máy H1, H2
theo phương án RCM; số hóa các
phiếu công tác, thao tác, phiếu an
toàn… (phục vụ công tác sửa chữa
bảo dưỡng); Hoàn thành nâng cấp
và triển khai áp dụng phần mềm
quản lý đầu tư xây dựng IMIS
2.0; áp dụng công nghệ số trong
theo dõi, quản lý công cụ dụng cụ
bằng mã định danh và hình ảnh
trực tiếp…n

Than Thống Nhất: Nâng cao kỹ năng vận hành hệ thống cân băng tải
trong hầm lò Phòng KCS - TT

S

áng ngày 15/5/2022, Công ty Than Thống Nhất TKV đã tổ chức lớp đào tạo hướng dẫn quy trình
vận hành hệ thống cân băng tải trong hầm lò cho cán
bộ, công nhân thuộc Phòng KCS và Tiêu thụ.
Tham gia lớp học có 46 học viên là Cán bộ Chuyên
môn Phòng, Đội Trưởng, Tổ trưởng cùng toàn thể công
nhân nghiệm thu than trong lò Phòng KCS và Tiêu thụ.
Hướng dẫn giảng dạy đồng chí Võ Văn Công - Công ty
Cổ phần Điều khiển Tự động DKT và Cán bộ Phòng
Cơ điện - Vận tải.
Chương trình đào tạo gồm 3 phần: Lý thuyết, thực
hành và viết bài thu hoạch. Kết thúc buổi học CBCN
Phòng KCS và Tiêu thụ đã được trang bị những kiến
thức và kỹ năng thực hành vận hành hệ thống cân băng
tải trong hầm lò để phục vụ tốt nhất cho quá trình tham
gia lao động sản xuất, nghiệm thu than trong lò một
cách chính xác.
Sau buổi tập huấn, Phòng KCS và Tiêu thụ sẽ
tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý thức của cán bộ, công

nhân lao động tự học, học tập thường xuyên, nhất là
vận động và tổ chức cho công nhân, lao động trong
Công ty tích cực học tập nâng cao trình độ, vận động
người sử dụng lao động tạo điều kiện về thời gian, kinh
phí, địa điểm, hỗ trợ người lao động học tập nâng cao
trình độ, kỹ năng nghề nghiệp.
TUỆ ANH

Than Thống Nhất - Quý I/2022 thu nhập bình quân đạt hơn
15 triệu đồng/người/tháng

T

heo kế hoạch Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng
sản Việt Nam (TKV) giao chỉ tiêu sản xuất - kinh
doanh năm 2022 cho Than Thống Nhất là 1,7 triệu tấn.
Đứng trước nhiệm vụ Tập đoàn giao, mặc dù gặp khó
khăn song Công ty đã chủ động, linh hoạt áp dụng các
giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đẩy nhanh tiến
độ hoàn thành kế hoạch.
Theo đó, kết thúc Quý I/2022, Công ty đã đạt
được một số chỉ tiêu như: Sản lượng than nguyên khai
sản xuất 424.968 tấn, đạt 25% so với kế hoạch năm;
than tiêu thụ: 422.097 tấn, bằng 24,89% so với kế
hoạch năm; thu nhập bình quân đạt hơn 15,2 triệu
đồng/người/tháng.
Sang Quý II/2022, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện
quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19; Nâng cao công tác an toàn nhất
là đối với việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; vận
hành tời trục; Đẩy mạnh công tác khoan thăm dò phòng
ngừa bục nước; kiểm soát khí mỏ hiệu quả, thường
xuyên; Kiểm soát chặt chẽ công tác kỹ thuật cơ bản, an
toàn bảo hộ lao động, vệ sinh công nghiệp nhằm giảm

đến mức thấp nhất tai nạn lao động, không để xảy ra tai
nạn lao động nghiêm trọng và sự cố lớn loại I. Công ty
phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng 4 và quý II/2022 nhằm đạt mục
tiêu 6 tháng đầu năm 2022 sản lượng than sản xuất đạt
50% kế hoạch điều hành của Công ty là 925.000 tấn.
Hoàn thành hạng mục, công trình, không để xảy ra
thiệt hại do mưa bão.
LÊ HẢI
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ĐẨY MẠNH HIỆN ĐẠI HÓA
CÔNG TÁC VẬN TẢI TRONG HẦM LÒ
THỜI GIAN QUA, CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THAN HẦM LÒ CỦA TKV ĐÃ TẬP
TRUNG THỰC HIỆN CƠ GIỚI HÓA (CGH), TỰ ĐỘNG HÓA (TĐH) KHÂU VẬN
CHUYỂN NGƯỜI, VẬT TƯ, THIẾT BỊ TRONG HẦM LÒ NHẰM CẢI THIỆN ĐIỀU
KIỆN LÀM VIỆC, ĐẢM BẢO AN TOÀN, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
VÀ HIỆU QUẢ TRONG SXKD.

l THANH HÀ

T

rong sản xuất than hầm lò,
việc đi lại của người công
nhân cũng như vận chuyển
vật tư, thiết bị phục vụ cho sản xuất
và vận chuyển than, đất đá có vai
trò quan trọng. Đây cũng là một
trong những khâu quyết định đến
hiệu quả SXKD của các đơn vị sản
xuất hầm lò.
Mô hình vận tải được thiết kế
hiện đại, đồng bộ với công nghệ
sản xuất sẽ giúp các mỏ nâng cao
được năng lực sản xuất, đảm bảo
công tác an toàn cũng như cải thiện
điều kiện làm việc cho người lao
động. Hiện nay, các mỏ hầm lò của
TKV đang vận hành các mô hình
vận tải phục vụ 3 nhiệm vụ chính
là vận tải người, vật tư thiết bị phục
vụ sản xuất và vận tải đất đá, than
sau khai thác.
Theo Trưởng ban Cơ điện Vận
tải Đinh Hữu Quyết, công tác vận
tải trong hầm lò của TKV đang sử
dụng hiện nay có nhiều loại vận tải
như vận tải than trong lò chợ có
máng cào; vận tải than tại những
đường lò dọc vỉa, xuyên vỉa có xe
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goòng, hệ thống băng tải; vận tải
đất đá qua các giếng nghiêng lên
mặt bằng dùng tời trục + goòng,
giếng đứng dùng tời trục skip; vận
chuyển người có tời trục + xe song
loan, hệ thống monoray, tàu điện,
tời cáp treo..,
Xác định công tác vận tải có
vai trò quan trọng để cải thiện điều
kiện làm việc, tăng năng suất lao
động, nâng cao sản lượng, an toàn
trong sản xuất, trong những năm
qua, TKV đã chỉ đạo các đơn vị sản
xuất hầm lò không ngừng nghiên
cứu đầu tư lắp đặt các hệ thống vận
tải tiên tiến phù hợp với điều kiện
sản xuất của từng đơn vị, tiếp tục
hiện đại hóa công tác vận tải hầm
lò. Số lượng thiết bị được đầu tư lắp
đặt tăng hằng năm, tới thời điểm
cuối năm 2021, tổng số thiết bị đã
đầu tư lắp đặt là 2.138 bộ, trong
đó thiết bị vận tải người là 194 bộ,
thiết bị vận tải vật tư là 1.944 bộ.
Với sự quan tâm, chỉ đạo
quyết liệt của Tập đoàn, đặc biệt
là đầu tư các thiết bị vận chuyển
người trong hầm lò, nếu như năm

2014, người lao động đi từ mặt
bằng xuống lò còn nhiều nơi phải
đi bộ qua lò giếng nghiêng, vận
chuyển vật tư thiết bị qua thượng
vận tải bằng thủ công, thì tới thời
điểm năm 2021 những tồn tại trên
đã được khắc phục.
Cụ thể, người lao động không
phải đi bộ từ mặt bằng xuống hầm
lò, tại các vị trí giếng nghiêng,
giếng đứng, người lao động đã
được vận chuyển bằng các thiết bị
như tời trục, monoray. Các thượng
vận chuyển khu vực trong hầm lò
đã lắp đặt các thiết bị tời hỗ trợ cho
người đi bộ, những đường lò bằng
người lao động được vận chuyển
bằng xe song loan + tầu điện, người
lao động không phải đi bộ đến vị
trí làm việc với khoảng cách L>
500m. Hầu hết các đơn vị không để
công nhân vận chuyển vật tư, thiết
bị thủ công với cung độ L>30m.
Cùng với đó, các đơn vị trong
Tập đoàn đã đầu tư hệ thống điều
khiển các tuyến băng tải trong lò
như: Mạo Khê, Vàng Danh, Uông
Bí, Nam Mẫu, Hà Lầm, Dương

Than Khe Chàm đầu tư lắp đặt nhiều hệ thống tời vận chuyển người trong hầm lò để cải thiện điều kiện đi lại cho
công nhân

Huy, Khe Chàm, Hòn Gai, số lượng
các tuyến băng tải đã tự động hóa là
283 bộ. Một số đơn vị đã đầu tư,
lắp đặt hệ thống vận tải monoray
để vận chuyển người, vật tư, thiết
bị phục vụ cơ giới hóa khai thác và
đào lò như Vàng Danh, Núi Béo,
Hà Lầm, Dương Huy, Thống Nhất,
Quang Hanh, Mông Dương…,
Trong công tác vận tải đường sắt,
các đơn vị đã đầu tư trang bị hệ
thống điều vận, giám sát, thông tin
liên lạc và tự động hóa bẻ ghi…
Công ty CP Than Vàng Danh
là đơn vị luôn chú trọng thực hiện
cơ giới hóa, tự động hóa trong công
tác vận tải lò. Hiện nay, toàn bộ hệ
thống vận tải băng tải chính trong
lò đã được tự động hóa, các đơn
vị cơ giới hóa khai thác, đào lò đã
được đầu tư hệ thống monoray, hệ
thống vận tải đường sắt ở một số
đơn vị đã được nâng cấp tự động
hóa từng phần.
Trưởng phòng Cơ điện Vận tải

Công ty CP Than Vàng Danh Ngô
Minh Tân cho biết, thực hiện cơ
giới hóa, tự động hóa công tác vận
tải, Công ty hiện có trên 5km băng
tải vận chuyển than từ lò chợ đến
Nhà máy Tuyển than Vàng Danh
2 đã được điều khiển tự động hóa.
Đối với vận chuyển bằng đường
sắt, Công ty đang sử dụng phương
tiện vận tải bằng tàu điện để vận
chuyển người, than, đất đá, vật liệu
bằng đường sắt trong hầm lò với
tổng chiều dài trên 62km.
Trên các tuyến đường có nhiều
ga chứa, ga trung chuyển, nhiều lối
rẽ phải lắp đặt với tổng số trên 420
bộ ghi các loại. Công ty đã nghiên
cứu chế tạo thành công và lắp đặt
các bộ điều khiển từ xa đóng/mở
ghi đường sắt phòng nổ dùng trong
hầm lò. Từ tháng 4/2020 đến nay,
Công ty đã lắp đặt 190 bộ điều
khiển ghi tự động trên các tuyến
đường sắt chính, có cung độ dài,
dự kiến trong năm 2022 tiếp tục

khảo sát và lắp đặt bổ sung cho các
đường rẽ nhánh.
Việc nghiên cứu chế tạo thành
công bộ điều khiển từ xa đóng/mở
ghi đường sắt đã mang lại hiệu quả
cao, công nhân lái tàu chỉ việc điều
khiển từ xa, không phải dừng tàu để
xuống bẻ ghi thủ công. Do đó, giảm
nguy cơ mất an toàn khi vận hành
thiết bị vận tải đường sắt trong hầm
lò, cải thiện điều kiện làm việc,
giảm chu kỳ chạy tàu, tăng năng
suất vận tải đường sắt trong hầm lò.
Mặt khác, còn tiết kiệm năng
lượng điện ắc quy tàu điện, nâng
cao thời gian phục vụ của đầu tàu
trong ca, giảm chi phí sửa chữa
thiết bị và tạo tiền đề cho thực hiện
TĐH khâu điều vận tàu điện trong
hầm lò. Từ việc áp dụng thành công
và mang lại hiệu quả ở Than Vàng
Danh, đến nay các đơn vị như Than
Uông Bí, Mạo Khê, Nam Mẫu,
Quang Hanh, Mông Dương… đã
áp dụng tại đơn vịn
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NÂNG CAO NĂNG LỰC

XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ
l HÀ ANH

T

hời gian qua, công tác bảo vệ môi trường, trong
đó có công tác xử lý nước thải mỏ, đã được Tập
đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) đặc biệt chú trọng. Tập đoàn đã không
ngừng đổi mới công nghệ cũng như nâng công suất các
trạm xử lý nước thải nhằm xử lý tối đa nước thải trong
khai thác mỏ trước khi xả ra môi trường.
Trong quá trình sản xuất, trung bình mỗi năm các
đơn vị khai thác than thuộc Tập đoàn Công nghiệp
Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) thải ra 120 - 150
triệu m3 nước thải mỏ. Để đáp ứng nhu cầu xử lý nước
thải mỏ ngày càng tăng cao, tại 3 vùng Cẩm Phả, Hạ
Long và Uông Bí - Đông Triều, TKV đã nâng công
suất và đầu tư thêm các trạm xử lý nước thải nhằm

nâng cao năng lực, xử lý tối đa nước thải trong khai
thác mỏ trước khi xả ra môi trường.
Theo Ban Môi trường TKV, năm 2021, Tập đoàn
đã chi 1.160 tỷ đồng cho công tác bảo vệ môi trường,
riêng tại vùng Quảng Ninh là 1.076 tỷ đồng. Từ nguồn
kinh phí này, nhiều dự án, công trình môi trường được
đầu tư đưa vào hoạt động phục vụ hiệu quả công tác
bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất của TKV.
Đối với công tác xử lý nước thải mỏ, điểm nhấn
là ngành Than đã đầu tư, hoàn thành nâng công suất
5 trạm xử lý nước thải mỏ gồm nâng công suất các
Trạm Mông Dương, Núi Nhện, Ðồng Vông, Mạo Khê
và đầu tư mới Trạm Núi Hồng. Đến nay toàn Tập đoàn
có 50 trạm xử lý nước thải trong hoạt động sản xuất

Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo Khê khi nâng công suất lên 2.400m3/h sẽ xử lý triệt để nước thải mỏ trong quá
trình sản xuất
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Năm 2022, thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo
hướng kinh tế xanh, thân thiện với môi trường, TKV sẽ tiếp tục triển khai các công trình cải thiện môi
trường cảnh quan mặt bằng sản xuất của các đơn vị, khu vực bến cảng, chế biến than - khoáng sản,
bao gồm 59 công trình chuyển tiếp và khởi công mới đã được phê duyệt, xử lý 156 triệu m3 nước thải
mỏ, xử lý 3.800 tấn chất thải nguy hại và trồng mới 1 triệu cây xanh trên diện tích 210ha...

Các trạm xử lý nước thải mỏ được TKV đầu tư lắp đặt hệ
thống quan trắc nước thải tự động, dữ liệu được truyền về
Trung tâm quan trắc môi trường Sở TN&MT tỉnh Quảng Ninh
để giám sát, quản lý

than, trong đó 47 trạm xử lý nước thải mỏ, 3 trạm xử lý
nước thải công nghiệp.
Tổng lượng nước thải mỏ đã qua xử lý trong năm
2021 đạt hơn 141 triệu m3, và đều được xử lý bảo đảm
quy chuẩn môi trường quy định trước khi xả thải ra môi
trường. Các trạm xử lý nước thải mỏ cũng được TKV
đầu lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, kết
nối thông số kỹ thuật, giám sát tự động vấn đề xử lý
nước thải. Các thông số kỹ thuật xử lý nước thải của
các trạm được truyền dữ liệu về Trung tâm quan trắc
môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng
Ninh để giám sát, quản lý.
Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo Khê được
đưa vào hoạt động từ năm 2011. Đây là một trong 2
trạm xử lý nước thải chính phục vụ nhu cầu sản xuất
than của Công ty Than Mạo Khê. Sau hơn 30 năm đi
vào hoạt động, trước nhu cầu khai thác than hầm lò mỏ
Mạo Khê xuống sâu, phát sinh chất thải mỏ ngày càng
tăng cao, TKV đã đầu tư hơn 50 tỷ đồng cho Dự án
nâng công suất Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h Mạo
Khê lên công suất 2.400m3/h. Khi hoàn thành, đây là
một trong những trạm có công suất xử lý nước thải lớn
nhất hiện nay.
Ông Hoàng Xuân Tùng, Phó Quản đốc Phân
xưởng xử lý nước Uông Bí, Công ty Môi trường - TKV
cho biết “Phân xưởng được giao quản lý, vận hành 16

trạm xử lý nước thải vùng Uông Bí - Mạo Khê và Thái
Nguyên. Trong đó, Trạm xử lý nước thải 1.200m3/h
Mạo Khê do Công ty mở rộng diện khai thác và khai
thác xuống sâu nên phát sinh nước thải mỏ cần xử lý.
Khi nâng công suất từ 1.200m3/h lên 2.400m3/h sẽ
xử lý triệt để nước thải mỏ tại mặt bằng +17, một phần
nước sau xử lý được tái sử dụng phục vụ sản xuất, vệ
sinh công nghiệp. Toàn bộ nước thải mỏ từ hầm bơm
-80 và -150m Công ty Than Mạo Khê đều được thu
gom xử lý, đáp ứng tiêu chuẩn trước khi thải ra môi
trường, đảm bảo công tác môi trường tại khu vực”.
Cùng với Dự án nâng công suất Trạm xử lý nước
thải 1.200m3/h Mạo Khê lên công suất 2.400m3/h, các
trạm xử lý nước thải khác được nâng công suất, gồm:
Trạm xử lý nước thải +131 mỏ than Đồng Vông; trạm
xử lý nước thải Núi Nhện; trạm xử lý nước thải -97,5
Mông Dương và đầu tư mưới Trạm xử lý nước thải
mỏ than Núi Hồng. Các trạm đều được nâng công suất
trung bình từ 350m3/h đến 1.200m3/h.
Từ năm 2010 trở về trước, các trạm xử lý nước thải
của TKV chủ yếu vận hành bằng công nghệ bể lắng
ngang, lọc áp lực, tuy nhiên hiện nay hầu hết các trạm
xử lý nước thải mỏ đã được thay thế, áp dụng công
nghệ hợp khối và tấm lắng nghiêng. Nhờ thay thế công
nghệ này đã giúp các trạm xử lý nước thải tăng tốc độ
lắng, hạn chế diện tích bể lắng sử dụng; xử lý nước thải
hiệu quả hơn trước và tiết giảm nhiều chi phí trong quá
trình hoạt động.
Để đáp ứng được năng lực xử lý nước thải mỏ, dự
kiến giai đoạn 2022 - 2025, TKV tiếp tục đầu tư nâng
công suất thêm 5 trạm xử lý nước thải tại 5 mỏ, gồm:
Cọc Sáu, Cao Sơn, Dương Huy, Núi Béo và Thành
Công (Than Hòn Gai). Trong bối cảnh TKV đang tăng
sản lượng khai thác than, điều kiện sản xuất tại các
mỏ hầm lò ngày càng xuống sâu, diện sản xuất moong
than lộ thiên cũng mở rộng, dẫn đến lượng nước thải
cần xử lý ngày càng tăng cao, việc tiếp tục đầu tư nâng
công suất các trạm xử lý nước thải sẽ đáp ứng nhu cầu
xử lý nước thải mỏ trong quá trình sản xuất, thực hiện
mục tiêu gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển
bền vững của TKVn
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TKV tăng cường đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất

T

rong quý I/2022, Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã tăng cường kiểm
tra và ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị rút
kinh nghiệm các vụ sự cố, tai nạn lao động, đồng thời
triển khai các biện pháp tăng cường đảm bảo An toàn
- Vệ sinh lao động.
Bên cạnh đó, Tập đoàn đã duy trì phối hợp hiệu
quả của Trung tâm Cấp cứu mỏ - Vinacomin thực hiện
thường xuyên, đột xuất, thực chất công tác kiểm tra kỹ
thuật an toàn tại các đơn vị sản xuất hầm lò để phát
hiện, dự báo và triệt tiêu các nguy cơ, chấn chỉnh khắc
phục kịp thời các tồn tại, nhằm hạn chế tối đa tai nạn
lao động, sự cố trong sản xuất.
Triển khai nhiệm vụ công tác An toàn - Vệ sinh
lao động quý II/2022, thời điểm bắt đầu ảnh hưởng
của mùa mưa, các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV sẽ đẩy
mạnh sản xuất, tăng sản lượng than, đáp ứng nhu cầu
than của thị trường tiêu thụ trong nước. Tập đoàn cũng
sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát để phát
hiện, khắc phục kịp thời những nguy cơ, các hạn chế
tồn tại nhằm đảm bảo an toàn lao động, hạn chế đến
mức tối đa rủi ro, sự cố, tai nạn lao động.

Kiểm tra ATVSLĐ tại Phân xưởng Cán - Công ty CP Chế
tạo máy

Đồng thời, Tập đoàn sẽ chuẩn hóa lại hệ thống công
nghệ trong các khâu khai thác, đào lò, vận tải tiến tới
đồng bộ hóa thiết bị, công nghệ tại tất cả các đơn vị trong
Tập đoàn; rà soát, bổ sung các thiết bị công nghệ liên
quan nhằm tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện
làm việc, tăng hệ số an toàn cho công nhân lao động.
KHÁNH VY

TKV cam kết cung cấp đủ than cho sản xuất điện trong năm 2022

T

ại chương trình làm việc giữa Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) và
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa qua tại Quảng
Ninh, TKV và EVN đã ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo
cung cấp đủ than cho các nhà máy nhiệt điện của EVN.
Năm 2022, do nhu cầu than tiêu thụ trong nước tăng
cao, điều kiện sản xuất khó khăn, thách thức do nguy
cơ thiếu hụt lao động vì ảnh hưởng của dịch Covid-19,
cùng với đó, bất ổn chính trị do xung đột giữa Nga và
Ukraine dẫn đến đứt gãy chuỗi cung ứng năng lượng thế
giới, đẩy giá xăng dầu, sắt thép và các chi phí đầu vào
tăng cao, làm chi phí sản xuất than tăng…,
Để đảm bảo cung cấp than, đặc biệt là các nhà
máy nhiệt điện, TKV đã triển khai đồng bộ các giải
pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh
hiệu quả, khắc phục khó khăn, duy trì nhịp độ sản xuất,
huy động tổng thể nguồn lực trong và ngoài Tập đoàn
để gia tăng sản xuất, chế biến, không để đứt gãy chuỗi
sản xuất, đáp ứng nhu cầu than tiêu thụ.
Tổng Giám đốc TKV Đặng Thanh Hải nhấn
mạnh, TKV sẽ đẩy mạnh sản xuất, tập trung các nguồn
lực, huy động công nhân thêm ca, thêm giờ, làm cả
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TKV và EVN ký thỏa thuận hợp tác đảm bảo cung
cấp than

ngày lễ để tăng sản lượng than khai thác, chế biến than.
TKV cam kết đảm bảo cung cấp đủ than cho các nhà
máy nhiệt điện của EVN vận hành, trong quý II/2022
cấp 5,1 triệu tấn, vượt số EVN đã đề xuất (4,8 triệu
tấn) cũng như đảm bảo cấp than trong những tháng
cao điểm.
PHƯƠNG MINH

Kiểm tra công tác an ninh, bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

V

ừa qua, đoàn công tác của Tập đoàn Công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
đã đi kiểm tra công tác an ninh trật tự, bảo vệ
tài nguyên, ranh giới mỏ tại khai trường Khu vực Bắc
Mông Dương, khu vực khai trường lộ thiên Cánh Tây
do Công ty CP Than Mông Dương quản lý.
Theo báo cáo của Giám đốc Công ty CP Than
Mông Dương Hoàng Trọng Hiệp, Công ty đã xây dựng
các phương án bảo vệ và các chỉ thị tăng cường công
tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự (ANTT)
tại các khu vực được giao quản lý. Bên cạnh việc bố
trí nhân lực làm nhiệm vụ tại các vị trí, Công ty đã chú
trọng đầu tư, củng cố hệ thống ánh sáng, tường rào,
đặc biệt là hệ thống camera giám sát tại các vị trí với
tổng số 242 camera, toàn bộ hình ảnh được truyền về
phòng Điều khiển Công ty kiểm soát. Lực lượng bảo vệ
của Công ty bố trí trực bảo vệ, kiểm tra, tuần tra 3 ca,
thường xuyên kiểm tra, phối hợp đảm bảo ANTT, bảo
vệ an toàn tài nguyên than tại các khu vực, khai trường.
Sau khi kiểm tra kỹ tình hình, đoàn công tác đã ghi
nhận, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được
trong sản xuất - kinh doanh và công tác ANTT, bảo vệ

Đoàn công tác Tập đoàn TKV kiểm tra bản đồ giao quản
lý TNRGM tại khai trường Khu vực Bắc Mông Dương

tài nguyên, ranh giới mỏ của Than Mông Dương. Đồng
thời đoàn công tác cũng yêu cầu Công ty cần có những
biện pháp quyết liệt hơn công tác bảo vệ tài nguyên,
ranh giới mỏ; nâng cao năng lực, trình độ, quan tâm
chế độ chính sách cũng như đảm bảo phương tiện,
công cụ hỗ trợ cho lực lượng bảo vệ...
TUẤN HÀ

Tháng 5/2022, TKV đặt mục tiêu sản xuất 4 triệu tấn than

T

heo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), tháng 4/2022, Tập
đoàn đã khai thác 4,33 triệu tấn than, tăng gần 1 triệu tấn
so với bình quân sản lượng kế hoạch năm. Đây là tháng
thứ 3 liên tiếp sản lượng than khai thác của Tập đoàn đạt
trên 4 triệu tấn; than tiêu thụ đạt trên 4,5 triệu tấn.
Kết thúc 4 tháng đầu năm, sản lượng than nguyên
khai toàn Tập đoàn đạt 14,93 triệu tấn, bằng 38% kế
hoạch năm, tăng 10% so với cùng kỳ; than tiêu thụ
15,68 triệu tấn, đạt 36% kế hoạch năm và tăng 12%
so với năm 2021. Tiền lương bình quân của người lao
động đạt 13,8 triệu đồng/người/tháng; Tổng doanh thu
4 tháng ước đạt 47.879 tỷ đồng, đạt 36% kế hoạch năm;
Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 5.880 tỷ đồng, tăng 8%
so với cùng kỳ.
Trước nhu cầu than tiêu thụ trong nước vẫn đang
ở mức rất cao, nhất là than cho sản xuất điện trong các
tháng cao điểm mùa nắng nóng, Tổng Giám đốc Tập
đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh cần tăng cường
công tác pha trộn, chế biến để tăng sản lượng than cung
cấp cho thị trường.
Tập đoàn TKV sẽ tập trung cao độ cho sản xuất,

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tháng 5/2022 như:
Than nguyên khai sản xuất 4 triệu tấn; than tiêu thụ
4,99 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước là 4,7 triệu
tấn. Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV cũng lưu ý không
các đơn vị được để đứt gãy chuỗi cung ứng đầu vào sản
xuất, đối với khối khoáng sản, cần bám sát diễn biến thị
trường, xây dựng các phương án linh hoạt để tăng tiêu
thụ đồng tấm.
BẢO AN
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CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN:

CHĂM LO TỐT CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG

N

ăm 2021, tình hình kinh tế - xã hội gặp
nhiều thách thức do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
Covid-19 như: giá cả nguyên phụ liệu tăng,
vận chuyển hàng hóa gặp khó khăn, người lao động
phải thực hiện giãn cách, phát sinh các chi phí trong
phòng chống dịch bệnh… Trước tình hình đó, Công
ty Thuốc lá Sài Gòn đã linh hoạt nhiều giải pháp, đảm
bảo thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu
quả, vừa duy trì sản xuất - kinh doanh, ổn định việc
làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động.
Trong năm 2021, Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã có
80 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được công nhận, trong đó
có 6 sáng kiến làm lợi hơn 200 triệu đồng. Phong trào
thi đua được tổ chức 6 tháng/lần năm 2021, toàn Công
ty đã có 1.640 lượt cá nhân đạt danh hiệu “Lao động
tiên tiến”, 122 lượt Tổ đạt “Lao động tiên tiến”; 30 Tổ
đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”; 99 Chiến sĩ thi đua
cấp cơ sở được công nhận và khen thưởng.
Năm 2021, Công ty đã thực hiện tốt các chế độ,
chính sách và hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng của
dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt trong giai đoạn cao điểm
của dịch bệnh vào Quý II/2021, Công ty đã chủ động
triển khai phương án “3 tại chỗ” an toàn và hiệu quả.
Nhờ vậy, Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế
hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế đạt 410,46 tỷ đồng,
tăng 15,45% so với cùng kỳ năm trước; Vốn góp đầu tư
của chủ sở hữu được sử dụng có hiệu quả thể hiện qua
chỉ số tỷ suất lợi nhuận đạt 12,36%, tăng 15,5% so với
cùng kỳ năm trước, hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận nộp
về Công ty mẹ; Thu nhập bình quân trong năm 2021
của người lao động được ổn định, tăng 21,96% so với
năm 2020.
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Người lao động năm 2021 và thỏa ước lao động tập thể
năm 2020 - 2022, Chủ tịch Công đoàn Công ty - ông
Nguyễn Tất Thành khẳng định: Công ty luôn nghiêm
chỉnh chấp hành và thực hiện tốt thỏa ước lao động tập
thể, thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với
người lao động.
Bên cạnh đó, Lãnh đạo Công ty luôn quan tâm
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Ông Trần Duy Thái - Giám đốc Công ty và ông
Nguyễn Tất Thành - Chủ tịch Công đoàn đại diện cho
cán bộ, công nhân viên - người lao động ký thỏa ước
lao động tập thể

tới đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần của
người lao động. Công ty đặc biệt chú trọng công tác
tăng cường an toàn vệ sinh lao động, tổ chức khám
sức khỏe định kỳ, khám và phát hiện bệnh nghề
nghiệp; Thực hiện tốt các chế độ chính sách Bảo
hiểm xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp…
thường xuyên cải thiện điều kiện làm việc cho người
lao động, tạo động lực cho cán bộ, công nhân viên
phát huy tinh thần sáng tạo, góp phần vào thành tích
chung của doanh nghiệp.
Năm 2022, dự báo sẽ còn nhiều thách thức khi
tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức
tạp, chi phí nguyên vật liệu đầu vào và chi phí vận
chuyển tiếp tục tăng do biến động chính trị trên thế
giới. Để thực hiện tốt mục tiêu, kế hoạch đề ra, Công
ty sẽ tập trung đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu sản phẩm
phù hợp với xu hướng tiêu dùng; nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, chú trọng công tác đào tạo và ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng
cường thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng
cao năng suất lao động, đẩy mạnh công tác chuyển
đổi số trong quản trị doanh nghiệp nhằm tăng hiệu
quả sản xuất - kinh doanhn

Petrolimex xuất sắc nhận cờ thi đua của UBND Thành phố Hà Nội

T

ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa
vinh dự đón nhận cờ thi đua xuất sắc của UBND
Thành phố Hà Nội nhằm vinh danh, khen thưởng các
điển hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế
2016-2020 trên địa bàn Thành phố.
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn trong
hoạt động SXKD của các doanh nghiệp nói chung
cũng như của Petrolimex nói riêng. Các yếu tố bất lợi
mà chủ lực là tình hình địa chính trị trên thế giới khiến
diễn biến giá dầu dị biệt lần đầu tiên trong lịch sử, đại
dịch Covid-19, thiên tai bão lũ đánh vào các tỉnh miền
Trung đã gây ảnh hưởng trực tiếp, toàn diện đến hoạt
động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Dù vậy, với chỉ đạo sát sao của Ủy ban quản lý
vốn Nhà nước, chính sách quyết liệt, kịp thời từ Đảng
ủy, HĐQT, các giải pháp điều hành linh hoạt của Ban
điều hành, toàn hệ thống Petrolimex đã đoàn kết vượt
khó khăn, thách thức và đạt được các kết quả sản xuất
kinh doanh đáng khích lệ, hoàn thành các nhiệm vụ
chính trị, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp
ứng đủ các nhu cầu thiết yếu về xăng dầu cho nền kinh

tế. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ về “mục tiêu kép”: vừa phục
hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt tăng
trưởng ở mức cao nhất; vừa quyết liệt phòng, chống
dịch bệnh.
Ghi nhận những nỗ lực đó, UBND Thành phố
Hà Nội đã quyết định trao cờ thi đua xuất sắc tặng
Petrolimex, nhằm vinh danh, khen thưởng các điển
hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 20162020 trên địa bàn Thành phố.
QUỐC TRUNG

Petrolimex: Nâng cao nhận thức về Luật bảo vệ môi trường 2020

T

ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa
tổ chức tập huấn phổ biến, hướng dẫn thực hiện
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 bằng hình thức hội
nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến với gần 200 điểm cầu
tại 52 đơn vị thành viên và các phòng/ban nghiệp vụ
Tập đoàn.
Việc tập huấn phổ biến, hướng dẫn Luật Bảo vệ
môi trường 2020 là giải pháp cần thiết nhằm nâng cao
trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cũng như
nhận thức, trách nhiệm và ý thức chấp hành Luật Bảo
vệ môi trường từ Tập đoàn đến các đơn vị thành viên
Petrolimex.
Thông qua các kiến thức, thông tin cập nhật từ các
chuyên gia bảo vệ môi trường đến từ Tổng Cục Môi
trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường và Cục Kỹ thuật
an toàn và Môi trường công nghiệp Bộ Công Thương,
CBCNV Petrolimex và các công ty thành viên được
tiếp cận các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực
bảo vệ môi trường, hiểu rõ hơn mục tiêu, tinh thần của
Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp việc

triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường ngày
càng hiệu quả.
Là tập đoàn năng lượng hàng đầu quốc gia,
Petrolimex và các đơn vị thành viên luôn chấp hành
nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi
trường cũng như đầu tư các trang thiết bị hiện đại nâng
cao hệ số an toàn, giảm thiểu tác động có hại tới môi
trường. Các giải pháp quản lý chất thải, ứng phó sự cố
tràn dầu, thu hồi hơi phát tán tại các công trình xăng
dầu,… luôn được Tập đoàn nỗ lực triển khai để phù
hợp với xu hướng phát triển chung của thế giới, góp
phần xây dựng một nền kinh tế xanh trong tương lai.
LINH CHI
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Petrolimex: Trao giải Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng
hành” trên toàn quốc

V

ừa qua, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam (Petrolimex) đã tiến hành trao giải của
Chương trình “Thanh toán thông minh - Lợi ích đồng
hành” tới các khách hàng sở hữu số Petrolimex ID may
mắn trúng thưởng trên toàn quốc.
Lễ trao giải thưởng được tổ chức có sự chứng kiến
của Lãnh đạo Sở Công Thương TPHCM. Các khách
hàng may mắn trúng giải Đặc biệt, 01 giải Nhì và 18
giải Ba hiện đang sinh sống, công tác trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.
Thay mặt Petrolimex, Chủ tịch Công ty Xăng
dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn) Võ Văn Tân
khẳng định đây là cơ hội để Petrolimex tri ân sự ủng
hộ, tin dùng hàng hóa - dịch vụ Petrolimex. Trong
thời gian tới, Petrolimex sẽ tiếp tục nâng cao chất
lượng dịch vụ cũng như triển khai nhiều chương
trình tri ân khác để mang lợi ích tối đa đến người
tiêu dùng.
Tiếp theo, các Công ty xăng dầu thành viên
Petrolimex sẽ tổ chức trao gần 1.100 giải thưởng của
chương trình trên toàn quốc đến hết ngày 20/5/2022.

Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và
lãnh đạo Petrolimex Sài Gòn trao giải Đặc biệt với sự
chứng kiến của lãnh đạo Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh

Đối với giải Khuyến khích là hộp dầu xe ô tô PLC
Racer Plus, Petrolimex sẽ liên hệ các khách hàng trúng
thưởng để trao giải gần nơi khách hàng sinh sống thông
qua hệ thống các cửa hàng xăng dầu.
XUÂN AN

Petrolimex An Giang: Chăm lo nhà tình nghĩa cho bà con nghèo vùng biên

C

ông ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang
(Petrolimex An Giang) vừa phối hợp cùng UBND
huyện Tịnh Biên tổ chức buổi tiếp nhận kinh phí xây
dựng 2 căn nhà tình nghĩa tại xã An Hảo, huyện Tịnh
Biên, tỉnh An Giang.
Phát biểu tại buổi lễ tiếp nhận, ông Phạm Quốc
Thiên, Phó Giám đốc Petrolimex An Giang cho biết:
Việc trao tặng 100 triệu đồng xây dựng 2 căn nhà tình
nghĩa tặng các hộ nghèo trên địa bàn huyện Tịnh Biên
thể hiện tấm lòng của CBCNV-NLĐ Petrolimex An
Giang, góp một phần bổ sung kinh phí trong chương
trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo của địa phương.
Việc làm này đã thể hiện tình cảm và sự tri ân đối
với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp trong việc
hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi, giúp Công ty hoàn
thành tốt nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh và nhất là
trong công tác đầu tư, phát triển cửa hàng xăng dầu trực
thuộc để mở rộng thị phần, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất,
tiêu dùng của bà con nhân dân trên địa bàn huyện.
Thay mặt lãnh đạo UBND huyện Tịnh Biên,
ông Lâm Văn Bá, Phó chủ tịch UBND huyện Tịnh
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Phó Giám đốc Petrolimex An Giang Phạm Quốc Thiên
trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng 02 nhà tình nghĩa

Biên, Trưởng Ban Quản lý Đền ơn đáp nghĩa đã tiếp
nhận nguồn kinh phí đồng thời cảm ơn tình cảm của
CBCNV-NLĐ Petrolimex An Giang trong việc thực
hiện chính sách an sinh xã hội tại địa phương trong
nhiều năm qua góp phần giúp các hội nghèo ổn định
cuộc sống, an cư lạc nghiệp.
KHÁNH VY

SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU

TĂNG VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG

NĂM 2021, DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH BỆNH NÊN CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG HẠN CHẾ
TRIỂN KHAI CÁC NỘI DUNG HỖ TRỢ TỔ CHỨC CÁC HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, HỖ TRỢ CÁC CƠ SỞ
CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN THAM GIA HỘI CHỢ, TRIỂN LÃM, HỖ TRỢ CÁC PHÒNG TRƯNG BÀY
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU CÁC CẤP. TUY NHIÊN, VỚI NỘI DUNG BÌNH
CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU GHI NHẬN SỰ THAM GIA ĐÔNG ĐẢO
CỦA CÁC CƠ SỞ TRÊN PHẠM VI CẢ NƯỚC.

K

l THĂNG LONG

ỳ bình chọn sản phẩm Công nghiệp nông thôn
(CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 có
số lượng sản phẩm tham gia nhiều nhất từ trước
đến nay với 310 sản phẩm của 58/63 tỉnh, thành phố
gửi sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp quốc
gia. Các sản phẩm gửi về đa dạng về mẫu mã, chủng
loại, đặc biệt các sản phẩm thuộc nhóm nông, lâm,
thủy sản chế biến. Hội đồng bình chọn đã cấp giấy
chứng nhận cho 200 sản phẩm CNNT tiêu biểu cấp
quốc gia năm 2021. Đây là số lượng sản phẩm được
công nhận cao nhất đạt được qua 4 kỳ bình chọn sản
phẩm CNNT tiêu biểu cấp quốc gia.
Có thể nói, công tác bình chọn sản phẩm CNNT
tiêu biểu nói chung, công tác bình chọn sản phẩm
CNNT tiêu biểu các cấp nói riêng đã và đang là hoạt
động thiết thực, có sức hấp dẫn với các doanh nghiệp,
cơ sở CNNT. Các cơ sở có sản phẩm được bình chọn
là sản phẩm CNNT tiêu biểu sẽ được hưởng các quyền
lợi như: Được cung cấp thông tin tư vấn hướng dẫn
tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước;
ưu tiên xét hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công quốc
gia và kinh phí khuyến công địa phương để đào tạo
nghề, nâng cao năng lực quản lý, hỗ trợ chuyển giao
công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào
sản xuất, xúc tiến thương mại và các hoạt động khuyến
công khác…
Theo Cục Công Thương địa phương, điểm khác
biệt, chất lượng của các sản phẩm được giải là khá
đồng đều ở mức cao, điều này dẫn đến số lượng sản
phẩm được giải cũng cao hơn mọi kỳ bình chọn. Năm
qua, công tác bình chọn cũng lần đầu thực hiện chấm
điểm qua hệ thống điện tử. Tất cả các văn bản, số liệu
được lưu trữ, cập nhật trên phần mềm nên thuận lợi cho

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

tra cứu, chấm điểm, nhận xét, đảm bảo tính minh bạch
và nghiêm túc.
Với những hoạt động hỗ trợ thiết thực và hiệu quả,
giá trị sản phẩm CNNT tiêu biểu nói chung và sản phẩm
CNNT tiêu biểu cấp quốc gia nói riêng ngày một tăng
và có vị thế trên thị trường. Bên cạnh công tác bình chọn
sản phẩm, Bộ Công Thương đã ban hành Kế hoạch cụ
thể về việc hỗ trợ, phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu
cấp khu vực và quốc gia theo từng giai đoạn.
Theo đó, Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai đồng
bộ các giải pháp hỗ trợ cơ sở CNNT có sản phẩm được
cấp chứng nhận sản phẩm CNNT tiêu biểu nói chung
mở rộng sản xuất và xúc tiến thương mại. Các hoạt
động có thể kể đến như: Hỗ trợ, tư vấn lập dự án đầu
tư mở rộng sản xuất; kết nối sản phẩm CNNT tiêu biểu
vào các hệ thống phân phối hàng hóa bán buôn, bán lẻ
trên toàn quốc; hỗ trợ tham gia các chương trình xúc
tiến thương mại quốc gia, xúc tiến đầu tư phát triển và
xây dựng, quảng bá, phát triển thương hiệu…n
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KHUYẾN CÔNG

KHUYẾN CÔNG ĐẮK NÔNG:

GÓP PHẦN HỖ TRỢ
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
GIAI ĐOẠN 2014 - 2020, KHUYẾN CÔNG ĐẮK NÔNG ĐÃ TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐƯỢC
78 ĐỀ ÁN VỚI TỔNG KINH PHÍ THỰC HIỆN LÀ 30,476 TỶ ĐỒNG. TRONG ĐÓ: KINH PHÍ KHUYẾN
CÔNG HỖ TRỢ 13,974 TỶ ĐỒNG (KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA HỖ TRỢ 6 TỶ ĐỒNG; KHUYẾN CÔNG
ĐỊA PHƯƠNG HỖ TRỢ 7,974 TỶ ĐỒNG) VÀ KINH PHÍ TỪ NGUỒN VỐN TỰ CÓ CỦA CÁC CƠ SỞ SẢN
XUẤT CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LÀ 16,502 TỶ ĐỒNG.

T

l ĐÔNG SƠN

hời gian qua, Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến Thương mại tỉnh Đắk Nông (Trung tâm)
đã tập trung hỗ trợ kinh phí khuyến công cho
các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) như: Đầu tư
ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến; Tư vấn thiết kế
mẫu mã bao bì đóng gói; Tìm kiếm mở rộng thị trường
nhằm khuyến khích các cơ sở CNNT đầu tư sản xuất,
đổi mới máy móc thiết bị, công nghệ, nâng cao năng
lực sản xuất, sử dụng hiệu quả nguyên nhiên, vật liệu,
giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nâng cao chất lượng,
giá trị, khả năng cạnh tranh của sản phẩm; Giới thiệu,
quảng bá tiềm năng, thế mạnh và các sản phẩm đặc
trưng, tiêu biểu của tỉnh về lĩnh vực công nghiệp.
Bên cạnh việc hỗ trợ các nội dung nêu trên, trong
quá trình xây dựng kế hoạch khuyến công hàng năm, Sở
Công Thương chỉ đạo Trung tâm phối hợp với Phòng
Kinh tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành
phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
tổ chức khảo sát xây dựng kế hoạch, hướng dẫn đầu
tư trong sản xuất - kinh doanh cho các cơ sở CNNT.
Bình quân hàng năm, tư vấn hướng dẫn cho khoảng 25
cơ sở CNNT trong quản lý sản xuất - tài chính - nhân
lực; thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói; hợp lý hóa quy
trình sản xuất, chế biến; sử dụng hiệu quả nguyên liệu,
nhiên liệu, vật liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường,…
Nhìn chung, hoạt động khuyến công trên địa bàn
Đắk Nông được triển khai chặt chẽ, phù hợp với điều
kiện thực tế tại địa phương và đảm bảo phù hợp các chỉ
tiêu, nội dung của chương trình khuyến công. Hệ thống
các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động khuyến
công của tỉnh đã từng bước được hoàn thiện.
Các hoạt động khuyến công đã góp phần tạo sự
gắn kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với cộng
đồng doanh nghiệp, cơ sở CNNT. Những mục tiêu
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Dây chuyền sản xuất được hỗ trợ kinh phí khuyến công
tại Đắk Nông

của chính sách Khuyến công của Trung ương và địa
phương đã và đang khẳng định được vai trò quan trọng,
đ huy động các nguồn lực vào đầu tư phát triển CNNT
theo định hướng, kế hoạch phát triến công nghiệp của
tỉnh; mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội đáng kể; góp
phần thúc đẩy chuyến dịch cơ cấu kinh tế theo hướng
công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn
mới; tạo động lực cho các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu
tư nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, tận dụng
và tiêu thụ hiệu quả nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa
phương, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập
cho người lao động.
Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp có thẩm
quyền và sự phối hợp chặc chẽ của các Sở, ngành,
địa phương, cùng với nỗ lực vươn lên của cộng đồng
doanh nghiệp, kỳ vọng hoạt động khuyến công trên địa
bàn tỉnh Đắk Nông trong thời gian tới tiếp tục khẳng
định được vai trò khuyến khích, hỗ trợ và huy động các
nguồn lực vào đầu tư phát triển công nghiệp nông thôn,
góp phần mang lại hiệu quả kinh tế - xã hộin
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KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
- TIỂU THỦ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
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hững năm qua, Trung tâm Khuyến công và
Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa (Trung
tâm) đã nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư dây
chuyền hiện đại, phát triển sản xuất, nâng cao chất
lượng sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp
(CN-TTCN); đào tạo nghề, tạo việc làm cho lao động
nông thôn. Đồng thời, Trung tâm cũng đẩy mạnh giới
thiệu, quảng bá mạnh mẽ các sản phẩm CN-TTCN đến
với người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.
Xác định đây là mục tiêu quan trọng trong quá trình
phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa, vì vậy, Sở
Công Thương và Trung tâm đã tập trung nhiều giải pháp
phát triển làng nghề như: Chỉ đạo các xã, thị trấn quan
tâm xây dựng thương hiệu cho sản phẩm làng nghề để
tăng khả năng cạnh tranh thị trường. Tăng cường công
tác tuyên truyền về tầm quan trọng của việc giữ gìn và
phát triển làng nghề. Đồng thời, tập trung đào tạo nghề
theo hình thức truyền nghề, nhân cấy nghề, có cơ chế
khuyến khích các chuyên gia, nghệ nhân, thợ giỏi trong
và ngoài địa phương tham gia dạy nghề…; Động viên
khuyến khích và hỗ trợ chủ sở hữu cơ sở chú trọng đổi
mới, thay thế thiết bị máy móc cũ, công nghệ lạc hậu
để nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 132 làng nghề

Nghệ nhân Lê Văn Bảy (ảnh trái) người có công đầu tiên
trong việc giữ gìn và phát triển làng nghề đúc đồng Chè
Đông - xã Thiệu Trung - huyện Thiệu Hóa.

Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong dây
chuyền cán tôn tạo sóng cho Cty TNHH TNT, xã Nam
Giang, huyện Thọ Xuân

với 36 nghề TTCN đang hoạt động, tạo việc làm cho
hơn 90.000 lao động khu vực nông thôn, thu nhập bình
quân đạt từ 3,5 - 5 triệu đồng/người/tháng. Trong đó
có 2 nhóm nghề hoạt động hiệu quả, gồm: Nhóm làng
nghề chế bến nông, lâm, thủy sản và thực phẩm; Nhóm
làng nghề sản xuất TTCN. Một số làng nghề có doanh
thu cao như: Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ từ nguyên
liệu cói (huyện Nga Sơn); sản xuất miến gạo Thăng
Long (huyện Nông Cống); đúc đồng Thiệu Trung
(huyện Thiệu Hóa); nghề mộc (huyện Hoằng Hóa)…
Theo khảo sát, đánh giá thực tế tại các đơn vị được
thụ hưởng nguồn hỗ trợ từ các chương trình khuyến
công, việc triển khai hiệu quả công tác khuyến công tại
địa phương đã góp phần không nhỏ đến sự phát triển
của các cơ sở CNNT. Đây cũng chính là động lực giúp
các cơ sở CNNT mạnh dạn đầu tư trong hoạt động sản
xuất - kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của
sản phẩm, tăng thu nhập và giải quyết việc làm ổn định
cho lực lượng lao động trên địa bàn nông thôn, góp
phần thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới…
Kết quả này có được là nhờ sự năng động, linh
hoạt của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất TTCN, đồng
thời với đó là sự hỗ trợ kịp thời từ chương trình khuyến
công của tỉnh Thanh Hóan
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BÌNH THUẬN:

KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA

GIÚP TĂNG NĂNG SUẤT
VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

NĂM 2022, TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG QUỐC GIA, TỈNH BÌNH THUẬN ĐƯỢC BỘ CÔNG
THƯƠNG PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN: “HỖ TRỢ ỨNG DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ
BIẾN THỰC PHẨM” VỚI TỔNG KINH PHÍ 1,2 TỶ ĐỒNG. ĐÂY LÀ ĐỀ ÁN KHUYẾN CÔNG GÓP PHẦN
GIÚP CHO CÁC DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ, THAY THẾ CÁC MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ CŨ, NÂNG CAO
NĂNG LỰC SẢN XUẤT, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM.

B

l THĂNG LONG

ình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, với
chiều dài bờ biển trên 192 km, vùng biển rộng
52.000 km2, tiếp giáp và liên thông với các ngư
trường lớn, có nguồn lợi thủy sản đa dạng về chủng
loại và trữ lượng, với nhiều loài hải đặc sản nổi tiếng có
giá trị kinh tế cao. Đặc biệt, do chất lượng nguồn nước
tốt, nền nhiệt cao, ổn định, Bình Thuận có tiềm năng
rất lớn để phát triển kinh tế thủy sản.
Thời gian qua, chế biến thủy sản đã từng bước phát
triển và trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực hàng năm,
có đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa
của tỉnh. Toàn tỉnh hiện có 231 cơ sở chế biến và xuất
khẩu thủy sản, trong đó có 28 doanh nghiệp được xuất
khẩu trực tiếp, ủy thác xuất khẩu sản phẩm. Kim ngạch
xuất khẩu thủy sản duy trì tăng trưởng qua các năm.
Tuy nhiên, cùng với thời gian, những dây chuyền
sản xuất, chế biến thực phẩm, thủy sản của Bình Thuận
đã lạc hậu, việc thay thế bằng những máy móc, thiết bị
tiên tiến hơn, giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất,
chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường.
Nắm bắt được nhu cầu thực thế, Trung tâm Khuyến
công Bình Thuận đã lên kế hoạch, đề xuất nguồn kinh
phí khuyến công quốc gia hỗ trợ cho 4 doanh nghiệp
gồm: Công ty CP Chế biến & Xuất khẩu nước mắm
Phan Thiết - Mũi Né, Công ty TNHH Muối và Thương
mại Gia Thịnh, Công ty TNHH Thương mại Chế biến
hải sản Đầm Sen và Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà.
Đây là những doanh nghiệp sản xuất, chế biến sản
phẩm lợi thế của tỉnh; các sản phẩm của doanh nghiệp
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Sản phẩm nước mắm của Công ty CP Chế biến & Xuất
khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né

hầu hết đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông
thôn tiêu biểu cấp tỉnh, khu vực, trong đó có sản phẩm
đạt cấp quốc gia và đạt giải OCOP.
Quá trình thực hiện đề án, Trung tâm Khuyến công
Bình Thuận sẽ chủ trì, quản lý kinh phí để triển khai
thực hiện đề án, ký kết hợp đồng thực hiện công việc
với các đơn vị phối hợp, thụ hưởng và kiểm tra giám sát
quá trình thực hiện đề án, báo cáo đánh giá kết quả thực
hiện và tổ chức nghiệm thu thanh quyết toán kinh phí đề
án. Phòng Kinh tế thành phố Phan Thiết, Phòng Kinh tế
và Hạ tầng huyện Hàm Thuận Nam, Phòng Kinh tế và
Hạ tầng huyện Bắc Bình cùng phối hợp với Trung tâm
Khuyến công Bình Thuận kiểm tra giám sát thực hiện.
Đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư nồi hơi dạng đứng để

cô đặc đạm nước mắm của Công ty CP Chế biến và
Xuất khẩu nước mắm Phan Thiết - Mũi Né được thực
hiện sẽ giúp tăng năng suất và chất lượng sản phẩm,
giảm thời gian chế biến nước mắm cao đạm. Góp phần
đa dạng hóa sản phẩm nước mắm, phục vụ tốt hơn cho
nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, tăng giá trị sản
xuất công nghiệp của địa phương.
Công ty TNHH Muối và Thương mại Gia Thịnh
được hỗ trợ kinh phí đầu tư máy sấy băng tải đã giúp
tăng năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần đưa
sản phẩm phục vụ tốt hơn cho nhu cầu sử dụng của
người tiêu dùng trong nước. Qua đó, Công ty đã tăng
được doanh thu, lợi nhuận, tạo thu nhập ổn định cho
người lao động, góp phần phát triển sản xuất công
nghiệp nông thôn, làm tăng giá trị sản xuất công
nghiệp của địa phương.
Việc hỗ trợ kinh phí đầu tư máy dò kim loại tự
động trong dây chuyền chế biến hải sản của Công ty
TNHH Thương mại Chế biến hải sản Đầm Sen đã giúp
Công ty nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm đảm
bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó
tính như: Hàn Quốc, Nhật Bản… Đồng thời giúp cơ sở
phát triển bền vững, tạo việc làm và thu nhập cho lao

động của địa phương trong lĩnh vực công nghiệp; Góp
phần phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, tăng
giá trị sản xuất công nghiệp của địa phương.
Đề án hỗ trợ kinh phí đầu tư Dây chuyền rửa quả
thanh long của Công ty TNHH Nước ép Phúc Hà được
thực hiện giúp Công ty giải phóng sức lao động, đảm
bảo an toàn hơn cho công nhân trong lúc vận hành máy
móc, công suất sản xuất lớn hơn, góp phần phát triển
nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo ông Đặng Trung Thái, Phó Giám đốc Trung
tâm Khuyến công Bình Thuận, việc triển khai thực hiện
đề án có nhiều thuận lợi, từ sự quan tâm, xem xét bố trí
kinh phí của Bộ Công Thương, Cục Công Thương địa
phương, sự hỗ trợ về nghiệp vụ của các phòng chuyên
môn của Cục Công Thương địa phương, công tác phối
hợp hỗ trợ trong việc triển khai thực hiện đề án của
các phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thành phố và
doanh nghiệp thụ hưởng.
Hoạt động hỗ trợ của công tác khuyến công sẽ tạo
điều kiện khuyến khích các cơ sở công nghiệp mạnh dạn
đầu tư, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất,
nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần
phát triển công nghiệp của tỉnh ổn định và bền vữngn
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ĐÀ NẴNG:

CHÍNH SÁCH KHUYẾN CÔNG
ĐẾN VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT
HÀNG LƯU NIỆM DU LỊCH
l HOÀNG DƯƠNG

T

iếp nối những kết quả đạt được của Chương
trình khuyến công Đà Nẵng giai đoạn 2014 2020. Giai đoạn 2021 - 2025, UBND TP. Đà
Nẵng tiếp tục phê duyệt Chương trình khuyến công và
phát triển sản xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch
trên địa bàn TP. Đà Nẵng với tổng kinh phí dự kiến
thực hiện Chương trình là 145,78 tỷ đồng bước đầu
đạt được nhiều kết quả khả quan từ năm 2021 đến nay.
Ông Lê Thanh Hạ - Giám đốc Trung tâm Khuyến
công và Xúc tiến thương mại Đà Nẵng cho biết: “Việc
phê duyệt Chương trình khuyến công và phát triển sản
xuất sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch trên địa bàn
TP. Đà Nẵng đã giúp các doanh nghiệp sản xuất mặt
hàng này được thụ hưởng chính sách khuyến công.
Đây là kết quả của việc nỗ lực đưa chính sách đi vào
cuộc sống”.
Năm 2021, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Đà Nẵng (Trung tâm) đã hỗ trợ cho 10 cơ
sở, doanh nghiệp với tổng kinh phí là hơn 1,2 tỷ đồng
(đợt 1); Hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị, chủ yếu là
các đơn vị chế biến thực phẩm và sản xuất kinh doanh
sản phẩm lưu niệm phục vụ du lịch năm 2021 và hỗ
trợ (đợt 2) cho 3 cơ sở, doanh nghiệp với tổng kinh phí
529 triệu đồng.
Nhờ có sự hỗ trợ từ nguồn vốn khuyến công, HTX
Mây tre An Khê (Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng)
đã đầu tư lò sấy, giúp HTX chủ động hoàn toàn việc
chuẩn bị nguyên liệu, không lo phụ thuộc vào thời tiết
khi mùa mưa đến.
Cũng nhờ vào nguồn vốn hỗ trợ khuyến công, hộ
kinh doanh Ngô Tấn Đức đã trang bị máy cắt khắc
Laser có thể cắt các chi tiết trên nguyên liệu tấm nhựa,
gỗ tre với độ tinh xảo và chính xác cao bao gồm cả các
hình hoa văn rất nhỏ, giúp nâng tầm các sản phẩm lưu
niệm Việt.
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Ngoài ra, với lĩnh vực chế biến thực phẩm có thể
kể đến hệ thống máy làm bánh của HTX Công nghệ
cao Mặt Trời Việt sản xuất được nhiều loại bánh với
chất lượng cao, hệ thống cân bằng tự động và đóng
gói hút chân không bán tự động dạng vuông của công
ty Vita Corporation được hỗ trợ 200 triệu đồng từ
nguồn vốn khuyến công trong tổng số 465 triệu đồng
đầu tư máy.
Bên cạnh đó, Trung tâm cũng đã phối hợp với
Phòng Quản lý Công nghiệp - Sở Công Thương tham
mưu Hội đồng bình chọn tổ chức xét chọn và đề nghị
UBND thành phố công nhận 9 sản phẩm công nghiệp
nông thôn tiêu biểu cấp TP. Đà Nẵng năm 2021. Trung
tâm cũng hỗ trợ 3 doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà
Nẵng hoàn thiện hồ sơ đăng ký tham gia chương trình
“Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

Hệ thống máy làm bánh của HTX CNC Mặt Trời Việt sản
xuất được nhiều loại bánh với chất lượng cao

Máy cắt khắc Laser của Hộ kinh doanh Ngô Tấn Đức có
thể cắt các chi tiết trên nguyên liệu tấm nhựa, gỗ tre với
độ tinh xảo và chính xác cao giúp nâng tầm các sản
phẩm lưu niệm Việt

cấp quốc gia”. Trong đó, có 2 sản phẩm là kính cường
lực của Công ty cổ phần Công nghệ Đức Huy và bánh
tráng gạo của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại
Đại Cường là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu

biểu cấp quốc gia năm 2021 được Bộ Công Thương
công nhận.
Song song với nhiệm vụ ứng dụng công nghệ máy
móc tiên tiến trong sản xuất - kinh doanh, nhiệm vụ
sản xuất sạch hơn cũng được Trung tâm đặc biệt quan
tâm. Trung tâm đã xây dựng 3 báo cáo sản xuất sạch
hơn cho Công ty TNHH Sen Mộc, Công ty TNHH
MTV Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt Gia và Công
ty TNHH Chế tạo máy công nghiệp miền Trung với
tổng kinh phí 150 triệu đồng. Bên cạnh đó, Trung tâm
đã triển khai và hoàn thành đề án “Hỗ trợ xây dựng mô
hình thí điểm về sản xuất sạch hơn trong công nghiệp”
cho Công ty TNHH Khả Tâm với tổng kinh phí hỗ trợ
là 500 triệu đồng.
Năm 2022, Trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết
bị, chuyển giao công nghệ tiên tiến vào công nghiệp tiểu thủ công nghiệp, đồng thời đặc biệt chú trọng đến
việc nhân rộng mô hình trình diễn, nhằm tạo sức lan
tỏa trong việc ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất
công nghiệp - tiểu thủ công nghiệpn
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BẮC GIANG:

SỬ DỤNG LINH HOẠT, HIỆU QUẢ
NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
TRƯỚC DIỄN BIẾN PHỨC TẠP CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19, NGUỒN KINH PHÍ CHO CÁC
HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THỰC TẾ NĂM 2021 GIẢM HƠN
SO VỚI KINH PHÍ ĐƯỢC PHÊ DUYỆT NHẰM PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG
DỊCH. DO ĐÓ, TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI TỈNH BẮC GIANG
(TRUNG TÂM) ĐÃ CHỦ ĐỘNG TRIỂN KHAI VÀ SỬ DỤNG TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ NGUỒN
KINH PHÍ, ĐẢM BẢO THỰC HIỆN TỐT 100% ĐỀ ÁN VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO.

l HOÀNG DƯƠNG

N

ăm 2021, Trung tâm đã
hoàn thành 2 đề án quốc
gia về ứng dụng máy móc
thiết bị tiên tiến trong sản xuất sản
phẩm cơ khí; hỗ trợ kinh phí 1,2
tỷ đồng cho 4 cơ sở công nghiệp
nông thôn. Cụ thể: Trung tâm đã
Hỗ trợ ứng dụng 1 máy cắt nhôm
hai đầu, 1 máy bấm và liên kết gốc
cho Công ty TNHH Cơ khí Ngọc
Quyên; Hỗ trợ 1 máy chấn tôn thủy
lực NC cho Công ty TNHH MTV
Thiết bị công nghệ Việt Thái; Hỗ
trợ Công ty CP Đầu tư và Phát
triển Sông Hồng ứng dụng 1 máy
đo tọa độ không gian 3 chiều và hỗ
trợ ứng dụng 1 máy cắt Laser fiber
cho Công ty TNHH Sản xuất và
Thương mại Inox Trang Khoa.
Bên cạnh đó, nguồn kinh phí
khuyến công của tỉnh bước đầu
được phê duyệt 3,5 tỷ đồng để thực
hiện 21 đề án. Song do dành nguồn
kinh phí 240 triệu đồng cho công
tác phòng chống dịch nên kinh phí
khuyến công thực tế còn lại hơn 3,2
tỷ đồng, trong đó Trung tâm thực
hiện 20 đề án với kinh phí 3,050 tỷ
đồng. Nhận thấy chuyển giao công
nghệ và ứng dụng máy móc tiên
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Máy móc thiết bị được hỗ trợ tại công ty TNHH cơ khí Ngọc Quyên (huyện Lục Nam)

tiến là nhiệm vụ trọng tâm, Trung
tâm đã triển khai 13 đề án về hỗ
trợ xây dựng mô hình trình diễn
kỹ thuật và ứng dụng công nghệ,
máy móc tiên tiến với tổng kinh
phí 2,15 tỷ đồng cho một số đơn
vị như: Hợp tác xã Sản xuất trà hoa
vàng, cây dược liệu, trà dược liệu,
bánh quế, đầu tư máy móc thiết bị
trong bảo quản nông sản, sản xuất
mỳ gạo…

Để hỗ trợ phát triển sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu,
đồng thời đi đôi với nâng cao năng
lực quản lý doanh nghiệp, tăng
cường nhận thức sản xuất sạch
trong công nghiệp, Trung tâm đã
sử dụng nguồn kinh phí 150 triệu
đồng thực hiện 2 đề án đầu tư nhà
trưng bày bán sản phẩm bánh đa;
Tổ chức 2 lớp tập huấn nâng cao
nhận thức về cuộc Cách mạng

Máy móc thiết bị được hỗ trợ tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại inox Trang
Khoa (huyện Hiệp Hoà)

công nghiệp 4.0 cho 250 đoàn viên
thanh niên tiếp cận, nắm bắt khởi
nghiệp phát triển công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp. Hỗ trợ thiết kế
mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm
công nghiệp nông thôn cho 12 đơn
vị thuộc lĩnh vực sản xuất chế biến
nông, lâm sản, thực phẩm… được
thiết kế và in thử nghiệm nhãn mác,
bao bì, tem truy xuất nguồn gốc
đóng gói sản phẩm.
Ngoài ra, nhằm tăng cường
hiệu quả công tác khuyến công,
Trung tâm đã đào tạo nâng cao
năng lực quản lý cho đơn vị thực
hiện hoạt động khuyến công với
kinh phí 105 triệu đồng; dành
nguồn kinh phí 20 triệu đồng mua
sắm máy móc thiết bị phục vụ công
tác chuyên môn trong hoạt động
khuyến công.
Với nhiệm vụ xúc tiến thương
mại, trước diễn biến phức tạp của
đại dịch Covid-19, Trung tâm đã
chủ động cắt giảm một số nội dung
trong nhiệm vụ xúc tiến thương
mại năm 2021 với kinh phí hơn 1
tỷ đồng (tổng kinh phí được phê
duyệt là 4 tỷ đồng), Trung tâm đã
triển khai 4 nội dung trọng điểm

với tổng kinh phí hơn 2,9 tỷ đồng.
Nhằm tuyên truyền, quảng
bá sản phẩm đặc trưng, chủ lực
của tỉnh Bắc Giang ra thị trường
trong nước và quốc tế, Trung tâm
đã phối hợp phát sóng được 12
số Tạp chí Xúc tiến Công thương
trên sóng phát thanh và truyền
hình Bắc Giang, cập nhật thông
tin hàng hóa trên địa bàn tỉnh tại
Sàn Giao dịch Thương mại trực
tuyến (san24h.vn), trang “giá cả
thị trường” (http://giacathitruong.
vn của Bộ Công Thương), duy trì
Benner Sàn Giao dịch Thương mại
trực tuyến Bắc Giang trên trang
chủ Nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp
xuất khẩu Việt Nam (www.ecvn.
com), mở rộng các đường link liên
kết các sàn thương mại điện tử,
các diễn đàn, blog… Biên soạn và
phát hành tài liệu xúc tiến thương
mại như Catalourg, tờ rơi, cuốn
sách “Cẩm nang đặc sản tỉnh Bắc
Giang”, “Bắc Giang - điểm đến hấp
dẫn đầu tư”…
Trung tâm cũng tổ chức thành
công chương trình “Gian hàng
dành cho công nhân lần thứ II” từ
ngày 7 - 9/1/2021 tại Khu công

nghiệp Quang Châu với 60 gian
hàng. Tổ chức 2 gian hàng triển
lãm sản phẩm, hàng hóa của tỉnh
Bắc Giang tại Hội chợ Thương mại
Quốc tế Việt Nam lần thứ 30 tại Hà
Nội, 4 gian hàng tại Hội chợ OCOP
Quảng Ninh 2021 tại Hạ Long;
tham dự các hội nghị trực tuyến kết
nối tiêu thụ nông sản tại điểm cầu
Bắc Giang, vận động và tổ chức
cho doanh nghiệp của tỉnh tham dự
chương trình kết nối giao thương
giữa nhà cung cấp phía Bắc và nhà
phân phối, doanh nghiệp xuất khẩu
và tổ chức xúc tiến thương mại
do Cục Xúc tiến thương mại - Bộ
Công Thương tổ chức.
Đặc biệt, Trung tâm đã phối
hợp cùng các phòng chuyên môn
của Sở Công Thương triển khai làm
việc với nhiều đối tác, tập đoàn lớn
như MM Mega Market Việt Nam
và Công ty CP Dịch vụ Thương
mại tổng hợp Vincomer nhằm tổ
chức các sự kiện xúc tiến tiêu thụ
vải thiều và nông sản Bắc Giang;
Phối hợp với các cơ quan Trung
ương giúp Bắc Giang tổ chức thành
công Hội nghị trực tuyến xúc tiến
tiêu thụ vải thiều năm 2021 tại 30
điểm cầu quốc tế như Trung Quốc,
Úc, Singapore, Nhật Bản.
Bên cạnh đó, Trung tâm đã
làm việc với Hội Nông dân tỉnh và
các đơn vị liên quan tổ chức “Lễ
tôn vinh sản phẩm nông nghiệp
tiêu biểu tỉnh Bắc Giang lần thứ III
- năm 2021”; Tham gia Hội thảo
khoa học trực tuyến “Phát triển
sản xuất cây vải thiều Việt Nam
theo chuỗi liên kết”, phối hợp với
UBND huyện Tân Yên, Lục Ngạn
xúc tiến tiêu thụ các sản phẩm vải
thiều sớm Phúc Hòa (Tân Yên),
vải thiều Lục Ngạn, cam bưởi Lục
Ngạn, gà đồi Yên Thế… ở một
số tỉnh thành như: Hà Nội, Lạng
Sơn, Lào Cai, TP. Hồ Chí Minh,
Đà Nẵngn
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HẬU GIANG:

HƠN 90% NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG
“RÓT” VÀO ĐẦU TƯ MÁY MÓC THIẾT BỊ
THEO TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HẬU GIANG, NĂM 2022, TỔNG
KINH PHÍ KHUYẾN CÔNG ĐƯỢC PHÊ DUYỆT LÀ 2,4 TỶ ĐỒNG. TRONG ĐÓ, KINH PHÍ KHUYẾN
CÔNG QUỐC GIA LÀ 1,2 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CHO 4 ĐƠN VỊ THỤ HƯỞNG ỨNG DỤNG MÁY MÓC
THIẾT BỊ TIÊN TIẾN TRONG CHẾ BIẾN NÔNG, THỦY SẢN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ; KINH PHÍ
KHUYẾN CÔNG ĐỊA PHƯƠNG LÀ 1,2 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ CHO NHỮNG ĐỀ ÁN TƯƠNG TỰ.

l LAM TRÚC

Ô

ng Huỳnh Thanh Trường,
Phó Giám đốc Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến
thương mại Hậu Giang cho biết:
Một trong những kết quả hoạt
động khuyến công nổi bật của tỉnh
và thu hút nhiều nguồn lực từ các
cơ sở, doanh nghiệp là nội dung
hỗ trợ ứng dụng máy móc thiết bị
tiên tiến vào sản xuất công nghiệp
- tiểu thủ công nghiệp. Tổng kinh
phí khuyến công năm 2021 - 2022
hỗ trợ là 3,475 tỷ đồng, chiếm hơn
90% tổng kinh phí.
Khảo sát đánh giá thực tế hiệu
quả từ việc hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết bị tiên tiến trong thời gian
qua cho thấy, chính sách khuyến
công đóng vai trò rất quan trọng
nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế trong
việc phát triển kinh tế và quy mô
sản xuất của cơ sở, doanh nghiệp.
Chính nguồn kinh phí khuyến công
đã tạo sự lan tỏa và tạo động lực
thúc đẩy các cơ sở, doanh nghiệp
mạnh dạn thay đổi dây chuyền sản
xuất, đầu tư đổi mới máy móc thiết
bị, giúp cơ sở, doanh nghiệp không
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ngừng tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm hoặc tạo ra sản phẩm
mới, từng bước mở rộng quy mô
sản xuất và thị trường tiêu thụ trong
và ngoài nước.
Cùng với đó, hoạt động
khuyến công trên địa bàn tỉnh đã và

đang làm tốt vai trò hỗ trợ, khuyến
khích các cơ sở công nghiệp nông
thôn trên địa bàn tỉnh mạnh dạn đổi
mới, ứng dụng những tiến bộ khoa
học kỹ thuật vào sản xuất; Định
hướng các cơ sở, doanh nghiệp đầu
tư, phát huy những thế mạnh của

Nghiệm thu máy sấy bằng năng lượng mặt trời từ nguồn kinh phí khuyến
công quốc gia

tỉnh đưa các sản phẩm chủ lực, sản
phẩm tiêu biểu của tỉnh ngày càng
phát triển, quy mô và thị trường
tiêu thụ ngày càng mở rộng, đặc
biệt một số sản phẩm tiềm năng
của tỉnh đã hội nhập được thị
trường quốc tế.
Cũng theo ông Huỳnh Thanh
Trường, hoạt động khuyến công
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có
bước phát triển khá, thu hút được
được nhiều thành phần kinh tế đầu
tư phát triển sản xuất công nghiệp
nông thôn, tạo được việc làm, tăng
thu nhập cho người lao động, thúc
đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế
theo hướng công nghiệp hóa, góp
phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế
- xã hội của tỉnh Hậu Giang.
Mặt khác, cơ sở, doanh nghiệp

mạnh dạn đầu tư mở rộng quy mô
sản xuất, khi áp dụng máy móc
thiết bị tiên tiến thì năng suất bình
quân tăng từ 20% - 25% trở lên so
với việc làm thủ công và sử dụng
máy móc thiết bị cũ đã có. Sản
phẩm của cơ sở, doanh nghiệp ngày
càng phong phú đa dạng, mẫu mã
chất lượng được cải thiện đáng kể,
đáp ứng được nhu cầu thị trường
trong và ngoài nước, cải thiện môi
trường sản xuất, tiết kiệm nguyên
liệu, nhiên liệu, giảm giá thành,
đặc biệt là giảm phát thải, cải thiện
đáng kể vấn đề ô nhiễm môi trường
trong sản xuất. Tạo việc làm cho
lao động nông thôn tại địa phương,
đặc biệt là lao động được đào tạo
có tay nghề.
Bên cạnh đó, công tác thông

tin tuyên truyền, quảng bá về
hoạt động khuyến công nhận
được sự phối hợp, quan tâm từ
các cơ quan và đơn vị nhiều
hơn, thường xuyên tổ chức tuyên
truyền chính sách khuyến công
bằng nhiều hình thức phong phú,
đa dạng như: Đăng tải các bài
viết trên Báo Hậu Giang, Đài
phát thanh các huyện, thị xã,
thành phố; xuất bản các bản tin,
ấn phẩm và tờ rơi. Phối hợp với
phòng Kinh tế; Kinh tế và Hạ
tầng huyện, thị xã, thành phố
tổ chức các buổi tuyên truyền
về chính sách khuyến công cho
các cơ sở công nghiệp nông thôn
nhằm tạo sự lan tỏa, nhân rộng
trong cộng đồng doanh nghiệp,
cơ sở công nghiệp nông thônn
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KHUYẾN CÔNG SÓC TRĂNG:

TIẾP TỤC PHÁT HUY HIỆU QUẢ ĐỀ ÁN NHÓM

H

iện toàn tỉnh Sóc Trăng có
khoảng 55 cơ sở sản xuất
bánh Pía với tổng công
suất ước tính trên 40.000 tấn/năm,
giải quyết việc làm ổn định cho hơn
2.000 lao động nông thôn, trong
đó có khoảng 22 cơ sở sản xuất
với quy mô lớn, công suất khoảng
3.500 tấn/năm. Khi thị trường ngày
càng được mở rộng, sản phẩm bánh
Pía ngày càng đa dạng, thì yêu cầu
của khách hàng ngày càng cao.
Để tồn tại và phát triển đòi
hỏi các doanh nghiệp phải không
ngừng đầu tư các máy móc thiết bị
công nghệ tiên tiến để tạo ra sản
phẩm mới, tăng năng suất và chất
lượng, giảm chi phí, hạ giá thành
sản phẩm.
Tuy nhiên, do giá thành các
máy móc, thiết bị khá cao, bên
cạnh đó dịch bệnh Covid -19 đã
khiến đến tình hình sản xuất của
các cơ sở công nghiệp nông thôn
(CNNT) gặp nhiều khó khăn.
Từ thực tế trên và qua khảo
sát nhu cầu xây dựng kế hoạch
khuyến công năm 2022 tại Công ty
TNHH Bánh pía - Lạp xưởng Tân
Lộc Phát và Hộ kinh doanh Trạm
dừng chân Minh Khải, Trung tâm
Khuyến công và Tư vấn phát triển
công nghiệp tỉnh Sóc Trăng (Trung
tâm) nhận thấy việc đầu tư ứng
dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào
sản xuất bánh pía của 2 cơ sở công
nghiệp nông thôn nêu trên hiện nay
là rất cần thiết.
Đồng thời, Trung tâm đã lập
đề án nhóm “Hỗ trợ ứng dụng máy
móc thiết tiên tiến trong sản xuất
bánh Pía” trình Bộ Công Thương
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và đã được Bộ Công Thương phê
duyệt với tổng kinh phí thực hiện
đề án là 1,396 tỷ đồng. Trong đó,
kinh phí khuyến công quốc gia hỗ
trợ cho 2 cơ sở CNNT là 600 triệu
đồng.
Công ty TNHH Bánh pía
- Lạp xưởng Tân Lộc sẽ đầu tư ứng
dụng 1 Lò nướng bánh Pía băng
chuyền với công suất 50 - 100 cái/
phút và 1 máy gói bánh, bao nhân
tự động với công suất 50 - 100 cái/
phút để phục vụ cho việc sản xuất
bánh pía với công suất 90 tấn/năm.
Ông Từ Nghiêm Toản, Giám
đốc Công ty TNHH Bánh pía - Lạp
xưởng Tân Lộc Phát cho biết: “Máy
gói bánh, bao nhân tự động được
điều khiển bằng màn hình cảm ứng,
khung sườn làm bằng inox 1,2 mm
không gỉ, bộ phận bơm nhân bằng

trục vít kết hợp với cánh gạt, dao
cắt được điều khiển bằng biến tần
có độ chính xác cao từng sản phẩm,
tự động dập, vào lòng đỏ trứng
muối tự động, bánh được định hình
với nhiều kích cỡ, từ 30 - 150 gam.
Đây là máy móc thiết bị mới, tiên
tiến nâng cao được năng suất, chất
lượng sản phẩm, tiết kiệm được sức
lao động”.
Cũng là Hộ kinh doanh được
hỗ trợ kinh phí cho việc đầu tư ứng
dụng 1 máy bơm nhân kim sa với
công suất 30 - 180 cái/phút, 1 máy
gói bánh Pía với công suất 30 180 cái/phút để phục vụ cho việc
sản xuất bánh pía với công suất 14
tấn/năm. Ông Lý Anh Tuấn, Chủ
hộ kinh doanh Trạm dừng chân
Minh Khải nói: “Do trước đây hộ
kinh doanh thực hiện gói bánh thủ

Việc đầu tư máy móc thiết bị mới giúp Công ty TNHH Bánh pía - Lạp xưởng
Tân Lộc Phát nâng cao được năng suất, chất lượng sản phẩm, tiết kiệm được
sức lao động

Sản phẩm sản xuất đa dạng, đồng thời tăng năng suất, tăng chất lượng sản
phẩm đáp ứng theo yêu cầu khách hàng

công nên việc đầu tư 1 máy gói
bánh Pía vào sản xuất sẽ có ưu
điểm điều chỉnh dễ dàng, đảm bảo
thành phẩm có đặc trưng ở kích cỡ
đồng nhất và ngoại hình bắt mắt.
Bộ phận tiếp xúc với thực phẩm
đều được làm từ thép chống gỉ 304
và nhựa an toàn thực phẩm, đảm
bảo an toàn thực phẩm, hệ thống

điều khiển PLC có thể điều chỉnh
tỷ lệ giữa bột và nhân, đảm bảo đạt
độ chính xác, nhanh chóng và dễ
dàng”.
Chia sẻ về hiệu quả của 2 đề
án khi thực hiện. Ông Phạm Xuân
Nhiệm, Phó Giám đốc Trung tâm
cho biết: “Đối với Công ty TNHH
Bánh pía - Lạp xưởng Tân Lộc Phát

đáp ứng tốt công suất sản xuất 90
tấn/năm, (tăng 10 tấn/năm so với
hiện trạng), tạo thu nhập ổn định
bình quân 5 - 6 triệu đồng/tháng
cho khoảng 50 lao động. Cùng với
đó, Hộ kinh doanh Trạm dừng chân
Minh Khải đáp ứng tốt công suất
sản xuất bánh Pía lên 14 tấn/năm,
(tăng 4 tấn/năm so với hiện trạng)
sẽ tạo thu nhập ổn định cho 22 lao
động với thu nhập bình quân 5 triệu
đồng/tháng”.
Việc thực hiện đề án trên giúp
2 cơ sở CNNT sản xuất đa dạng sản
phẩm, đồng thời tăng năng suất,
tăng chất lượng sản phẩm đáp ứng
theo yêu cầu khách hàng. Góp phần
tăng giá trị sản xuất công nghiệp
của địa phương. Tạo việc làm ổn
định cho lao động tại địa phương
nhất là lao động người dân tộc
Khmern

CÔNG TY CỔ PHẦN THAN MÔNG DƯƠNG - VINACOMIN
Địa chỉ: Phường Mông Dương - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
Điện thoại: 0203 868271 - 0203 868272 * Fax: 0203 868276
Email: thanmongduong@vnn.vn / contact@mongduongcoal.com
Website: www.mongduongcoal.com

THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC CỦA CÔNG TY
Huân chương Lao động hạng Nhì năm 1991 (theo Nghị quyết số: 863 KT/HĐNN, ngày 06
tháng 4 năm 1992)
Cờ thi đua của Bộ Công nghiệp tặng năm 2006 (theo Quyết định số: 766/QĐ- BCN, ngày 30
tháng 2 năm 2007)
Huân chương Lao động hạng Nhất năm 2008 (Quyết định số: 1541/QĐ-CTN, ngày 16 tháng
10 năm 2009)
Cờ thi đua của Bộ Công Thương tặng năm 2009 (theo Quyết định số: 0078/QĐ- BCN, ngày
07 tháng 01 năm 2010)
NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất, chế biến, kinh doanh than và các loại khoáng sản khác

Chào mừng

NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM 30/4
VÀ NGÀY QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 1/5
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KHUYẾN CÔNG

CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN CÔNG TP. HỒ CHÍ MINH GIAI ĐOẠN 2021-2025:

HƯỚNG VÀO NHỮNG MỤC TIÊU CỤ THỂ

T

heo đánh giá từ Sở Công
Thương TP. Hồ Chí Minh,
các sản phẩm CNNT chủ
yếu được sản xuất theo kiểu truyền
thống, thiết bị thô sơ, năng suất,
hiệu quả thấp. Chất lượng sản
phẩm theo đó chưa cao, bao bì mẫu
mã đơn giản, do vậy chưa thu hút
người tiêu dùng. Hơn nữa, chưa có
sự liên kết trong sản xuất - tiêu thụ
sản phẩm. Các cơ sở sản xuất nhỏ
lẻ, tự phát, chưa hình thành được
làng nghề. Thị trường tiêu thụ chủ
yếu trong nội địa, do vậy khó mở
rộng quy mô sản xuất.
Trung tâm Phát triển Công
nghiệp hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh
đã xây dựng Chương trình khuyến
công TP. Hồ Chí Minh giai đoạn
2021-2025 với mục tiêu lớn.
Trong đó, tập trung hỗ trợ phát
triển các sản phẩm nông nghiệp
đặc trưng của 5 huyện như: Mật
ong (huyện Bình Chánh); chế
biến tổ yến, khô cá dứa, mật dừa
nước, tôm nước lợ (huyện Cần
Giờ); các sản phẩm từ tinh bột,
các sản phẩm từ sữa bò, khô cá
sặc (huyện Củ Chi); phát triển
cơ khí chính xác, công nghiệp
hỗ trợ, tôm nước lợ (huyện Nhà
Bè); nông sản sấy khô (huyện
Hóc Môn). Ngoài ra, hỗ trợ phát
triển thêm một số ngành tiểu thủ
công nghiệp truyền thống như sản
phẩm đan lát Thái Mỹ, sản phẩm
mành trúc Tân Thông Hội (huyện
Củ Chi), sản phẩm đan giỏ trạc
Xuân Thới Sơn (huyện Hóc Môn).
Theo đó, để hoàn thành những
mục tiêu đã đề ra, Trung Tâm Phát
triển Công nghiệp hỗ trợ TP. Hồ
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l LONG NGUYỄN

Tập huấn khởi sự doanh nghiệp, nội dung được hỗ trợ từ nguồn kinh phí
khuyến công tại TP. Hồ Chí Minh

Chí Minh đã và đang tập trung hỗ
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp
tác xã, hộ kinh doanh cá thể phát
triển sản xuất, nâng cao năng lực
cạnh tranh; Khuyến khích đổi mới
công nghệ, áp dụng công nghệ mới
nhằm tăng năng suất, chất lượng
sản phẩm, bảo vệ môi trường; Tổ
chức các lớp đào tạo khởi sự doanh
nghiệp, nâng cao kiến thức kinh
doanh, đào tạo nghề, truyền nghề
và phát triển nghề.
Mặt khác, Trung tâm hỗ trợ
tổ chức, cá nhân khởi sự doanh
nghiệp, lập dự án đầu tư phát triển
công nghiệp, tuyển dụng, đào tạo
lao động, huy động vốn, xin ưu đãi
đầu tư và các thủ tục hành chính
khác theo đúng pháp luật, phù hợp
với quy hoạch phát triển ngành, địa
phương. Tổ chức các lớp tập huấn
nâng cao năng lực quản lý, hợp
lý hóa sản xuất, hạ giá thành sản
phẩm cho doanh nghiệp sản xuất.
Cung cấp thông tin, tiếp thị, tìm
kiếm thị trường, đối tác kinh doanh

và tổ chức hội chợ, triển lãm giới
thiệu sản phẩm.
Cùng với đó, Trung tâm tổ
chức các hoạt động trao đổi kinh
nghiệm, tham quan, khảo sát; hỗ
trợ và tạo điều kiện để các doanh
nghiệp công nghiệp liên doanh,
liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia
các hiệp hội ngành nghề. Xây dựng
mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển
giao công nghệ và thực hiện dịch
vụ tư vấn khoa học - công nghệ để
hỗ trợ tổ chức, cá nhân đầu tư sản
xuất công nghiệp.
Ngoài ra, Trung tâm cũng
quan tâm mời gọi các tổ chức kinh
tế, xã hội trong và ngoài nước đầu
tư phát triển công nghiệp, huy động
các nguồn vốn bổ sung cho hoạt
động khuyến công địa phương,
hỗ trợ các cơ sở sản xuất công
nghiệp nông thôn thuê tư vấn kiểm
toán năng lượng, xây dựng mạng
lưới cộng tác viên và cán bộ làm
công tác khuyến công phủ đến các
huyện, xã…n
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CÔNG TY TNHH MTV
XỔ SỐ KIẾN THIẾT TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Địa chỉ: 05 Thống Nhất, Phường 1, TP. Vũng Tàu
Điện thoại: 0254.3852172 Fax: 0254.3856386

30/4/1975
30/4/2022
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BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG
02 lần gửi thư cho
Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ:
- Nêu rõ các doanh nghiệp Việt
Nam không bán phá giá
khi xuất khẩu sang Hoa Kỳ
- Đề nghị phía Hoa Kỳ tuân thủ
đầy đủ các nguyên tắc, quy định
của WTO khi điều tra vụ việc

17/11/2021
BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ (DOC)
Ban hành kết luận sơ bộ,
áp thuế chống bán phá giá
tạm thời 410,93% - 413,99%
đối với mật ong Việt Nam

14/5/2021
BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ (DOC)
Thông báo khởi xướng điều
tra chống bán phá giá đối với
mật ong của Việt Nam
và một số quốc gia

1,7 triệu

BỘ CÔNG THƯƠNG
Phối hợp với
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Hội Nuôi ong Việt Nam và
các doanh nghiệp xuất khẩu mật ong
sang Hoa Kỳ
để cùng thảo luận, trao đổi thông tin,
xây dựng phương án ứng phó

8/4/2022

ĐÀN ONG

Trên 30

35.000

NGƯỜI NUÔI ONG
CHUYÊN NGHIỆP

90%

BỘ THƯƠNG MẠI HOA KỲ (DOC)
Ban hành kết luận cuối cùng
giảm mức thuế CBPG
đối với Việt Nam
xuống còn 58,74% - 61,27%

DOANH NGHIỆP
SẢN XUẤT, XUẤT KHẨU
MẬT ONG
SANG HOA KỲ

LƯỢNG MẬT ONG
XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM
LÀ SANG HOA KỲ

Từ chuyện mật ong
xuất sang Hoa Kỳ nhìn ra nông sản Việt:

Bài học nào cho chúng ta?
Nguy cơ “thập kỷ mất mát”
đối với các nền kinh tế mới nổi
Số 4+5/2022
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