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TCCT: Ông đánh giá thế nào
về hoạt động của ngành Công
Thương trong công tác bảo đảm
nguồn cung hàng hóa thiết yếu thời
gian qua, ở các tỉnh phía Nam?
ÔNG VŨ HỒNG THANH:
Theo tôi, có 2 điểm lớn nhất mà
ngành Công Thương đã làm được
là: không để nguồn cung hàng hóa
thiết yếu gián đoạn và kiểm soát
được giá cả trên thị trường. Nhưng,
cái được lớn hơn, qua hoạt động
hỗ trợ đảm bảo hàng hóa thiết yếu
cho TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía

Nam, ngành Công Thương đã nhận
diện được những nguy cơ, thách
thức đối với các chuỗi cung ứng, từ
đó xử lý kịp thời những vướng mắc
phát sinh. Điều này chứng tỏ ngành
Công Thương đã rất bản lĩnh trong
công tác điều hành, đảm bảo yêu
cầu “thích ứng an toàn, linh hoạt”
như chỉ đạo của Tổng Bí thư.
TCCT: Trong bài phát biểu bế
mạc Hội nghị Trung ương 4, Tổng
Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nêu
rõ thương mại là một trong những
ngành bị tác động trực tiếp bởi

dịch Covid-19. Hoạt động Thương
mại cần cơ cấu lại để thích ứng với
trạng thái bình thường mới, tạo nền
tảng cho giai đoạn phục hồi từ năm
2022. Theo ông, những bài học
kinh nghiệm nào từ công tác cung
ứng hàng hóa thiết yếu thời gian
qua, mà ngành Công Thương cần
tiếp tục giải quyết để thích ứng với
trạng thái bình thường mới?
ÔNG VŨ HỒNG THANH:
Có 4 nguy cơ thách thức đối với
các chuỗi cung ứng mà ngành Công
Thương đã nhận diện và xử lý, đó là:

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên tham gia Đoàn Công tác của Chính phủ về công tác chống dịch
Covid-19 tại một số tỉnh phía Nam
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Thứ nhất, kịch bản dự trữ nguồn
hàng hóa thường được xây dựng trên
kịch bản “phân công” tự nhiên, như
các tỉnh xung quanh TP. Hồ Chí
Minh trước nay vẫn giữ vai trò cung
cấp thực phẩm, nông sản cho TP. Hồ
Chí Minh, nhưng với biến thể Delta
gây lây nhiễm nhiều hơn và lây lan
nhanh hơn khiến chúng ta không
lường được tình huống các chợ đầu
mối phải đóng cửa, hay thiếu lái xe
chở hàng (do phải đáp ứng yêu cầu
phòng, chống dịch), hệ quả là trong
mấy ngày đầu áp dụng Chỉ thị 16,
nguồn hàng về TP. Hồ Chí Minh bị
gián đoạn.
Thứ hai, TP. Hồ Chí Minh dựa
vào 70% nguồn hàng ở chợ, do đó
kịch bản cao nhất là tăng gấp ba lần
hàng hóa ở chợ, nhưng không ngờ
chợ bị đóng cửa gây thiếu hàng cục
bộ trong những ngày đầu chống
dịch. Thực tế này cho thấy, trách
nhiệm dự trữ hàng hóa, tùy vào tình
hình thực tế địa phương cần được
chính quyền lên kế hoạch, phân
“vai” phù hợp cho từng cơ sở phân
phối (trung tâm thương mại, siêu
thị, chợ truyền thống, chợ đầu mối).
Thứ ba, khi xuất hiện tình
huống khủng hoảng về thiên tai
hay dịch bệnh, nguồn nhân lực
của hệ thống phân phối gồm trung
tâm thương mại, siêu thị, chợ, kho
hàng, vận tải, logistics… dễ bị tổn
thương nhất, nên bảo vệ nguồn
nhân lực này cần được coi là nhiệm
vụ đặc biệt quan trọng, để chính
quyền, người dân an tâm tập trung
vào giải quyết sự khan hiếm hàng
hóa, lương thực, thực phẩm.
Thứ tư, cần có kịch bản thay
thế giữa các hệ thống phân phối.
Ví dụ như khi các chợ đầu mối ở
TP. Hồ Chí Minh có hàng trăm
F0, buộc phải đóng cửa, thì các hệ
thống còn lại gồm siêu thị, trung
tâm thương mại, thậm chí cả kho
hàng nữa, sẽ thay thế lỗ hổng này
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Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Trưởng Ban chỉ đạo cung ứng
hàng hóa cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng Tổ công tác
khảo sát tình hình cung ứng hàng hoá tại chợ Nguyễn Tri Phương

thế nào? Hoặc là khi các chợ bị
đóng cửa, tiểu thương không được
kinh doanh nữa, nhưng họ vẫn nắm
những đầu mối về nguồn hàng, vậy
tận dụng những người nắm đầu mối
nguồn hàng này như thế nào?
Nhận diện được 4 thách thức
đối với các chuỗi cung ứng này,
ngành Công Thương đã phối hợp
chặt chẽ với các bộ ngành khác xử
lý kịp thời những vướng mắc nảy
sinh. Tôi nghĩ, đây cũng là 4 bài
học kinh nghiệm mà Ngành cần
tiếp tục giải quyết một cách căn cơ
trong thời gian tới.
TCCT: Như vậy, dịch Covid-19
đã tạo ra nhận thức mới, phương
thức xử lý khủng hoảng mới?
ÔNG VŨ HỒNG THANH:
Đúng vậy! Nhưng cần nói thêm,
việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa
thiết yếu và kiểm soát được giá trên
thị trường tại các tỉnh áp dụng giãn
cách xã hội theo Chỉ thị 16 cũng là
do chúng ta được thừa hưởng một
nền tảng khá vững chắc trong hệ
thống phân phối nhiều năm gần đây.

Nền tảng này không chỉ là kết
cấu hạ tầng thương mại; mà còn là
các chương trình phát triển thương
mại nội địa như Chương trình bình
ổn thị trường, Chương trình Đưa
hàng Việt về nông thôn, Đề án Phát
triển thị trường trong nước gắn với
Cuộc vận động Người Việt Nam ưu
tiên dùng hàng Việt Nam… Những
chương trình này đã xây dựng nên
những chuỗi cung ứng hàng hóa
mà ở đó, sự kết nối giữa các bộ,
ngành trung ương với chính quyền
địa phương; doanh nghiệp sản xuất,
hợp tác xã, hộ nông dân với doanh
nghiệp phân phối đã tạo thành dòng
chảy thương mại vững chắc, có khả
năng điều tiết thị trường. Ví dụ như
Chương trình bình ổn thị trường đã
triển khai trên 50 tỉnh, thành phố
với hàng chục ngàn điểm bán ở các
khu dân cư, khu công nghiệp, khu
chế xuất. Điểm kế thừa này vô cùng
quý giá để trong các tình huống lũ
lụt, hay dịch bệnh thời gian qua,
chúng ta đã có sẵn nguồn lực và
“chân hàng” để đáp ứng nhu cầu.

Cũng từ những chương trình
này, chúng ta có một cộng đồng
thương mại gắn kết, hỗ trợ nhau xử
lý một cách linh hoạt trong những
kịch bản mới. Như cơ quan quản lý
nhà nước phối hợp với các hệ thống
phân phối lớn thu mua nông sản
cho nông dân bảo đảm an toàn thực
phẩm và an toàn dịch bệnh; phối
hợp với các sàn thương mại điện
tử triển khai các chương trình đặt
hàng nông sản, hàng thiết yếu, thực
phẩm tươi sống tạo điều kiện mua

sắm cho người dân trên các kênh
trực tuyến.
Việc kế thừa, phát huy sức
mạnh của kết cấu hạ tầng thương
mại, các chương trình phát triển
thương mại nội địa trong bảo đảm
nguồn cung hàng hóa thiết yếu và
kiểm soát được giá trên thị trường
đã được chứng minh, thể hiện mạnh
mẽ trong những thời khắc nước sôi
lửa bỏng, ở những địa bàn “nóng”
nhất về dịch Covid-19, trước đây là
Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương,

sau đó là TP. Hồ Chí Minh và một
số tỉnh phía Nam. Đây cũng có thể
coi là bài học kinh nghiệm thứ 5
giúp ngành Công Thương cơ cấu lại
hoạt động thương mại gắn với một
chương trình tổng thể về thích ứng,
phục hồi và phát triển kinh tế - xã
hội, tăng tính tự chủ của nền kinh
tế, tăng cường khả năng chống chịu,
thích ứng trước những cú “sốc” do
bất ổn kinh tế vĩ mô bên ngoài,
hoặc dịch bệnh, biến đổi khí hậu...
TCCT: Xin trân trọng cảm ơn ông!

CHỈ ĐẠO, HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG TRONG LÀN SÓNG DỊCH COVID-19 LẦN THỨ TƯ
- Chiều ngày 17/7/2021, khi người dân TP. Hồ Chí Minh đổ xô mua sắm tích trữ hàng hóa, Bộ trưởng Bộ Công
Thương Nguyễn Hồng Diên tổ chức cuộc họp khẩn và quyết định thành lập Ban chỉ đạo cung ứng hàng hóa cho
TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
- Đồng thời, Tổ công tác tiền phương (nay là Tổ Công tác Đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương) ra đời.
- Tổ Công tác có 5 nhiệm vụ cấp bách:
+ Nắm bắt sát diễn biến thị trường và nhu cầu hàng hóa thiết yếu của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương phía Nam.
+ Thực hiện công tác điều tiết, cung ứng hàng hóa thiết yếu thông suốt tại các tỉnh, thành phố có dịch, giữa các
tỉnh, thành phố có dịch với các địa phương khác.
+ Phối hợp cùng lực lượng chức năng tại các địa phương đảm bảo lưu thông hàng hóa, chống hiện tượng găm
hàng, tăng giá, ép giá, bán hàng kém chất lượng.
+ Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong cung ứng hàng hóa thiết yếu tại các tỉnh.
+ Tham mưu, đề xuất hướng xử lý để báo cáo Ban Chỉ đạo cung ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu cho các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương phía Nam.
- Những ngày “cắm chốt”, Tổ Công tác đã khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa, kịp thời đề xuất phương án
kích hoạt hệ thống siêu thị, điểm bán hàng lưu động, đảm bảo không gián đoạn nguồn cung khi gần 200 chợ
truyền thống cùng lúc phải ngưng hoạt động.
- Qua sâu sát với địa phương, phát hiện tính phức tạp của việc xếp loại hàng hóa thiết yếu, nên ngày 27/7, Bộ
Công Thương có văn bản 4482 gửi Thủ tướng, kiến nghị không xây dựng danh mục hàng hóa thiết yếu mà cho
phép lưu thông hàng hóa bình thường, ngoại trừ hàng hóa cấm kinh doanh hoặc hạn chế kinh doanh.
- Cũng từ khảo sát thực tế, Bộ Công Thương có Văn bản số 4580 ngày 30/7 đề nghị UBND cấp tỉnh “bổ sung đối
tượng lao động trong các ngành vận tải và logistics” là đối tượng tiêm vắc-xin như lực lượng tuyến đầu chống dịch.
- Ngày 14/8. Bộ Công Thương có văn bản 4922, kiến nghị Thủ tướng giao cho các bộ, ngành, địa phương nghiên
cứu mở luồng xanh cho vận tải thủy - một phương thức vận chuyển thóc gạo chủ yếu bị ách tắc, do trước đấy
mới quan tâm đến mở luồng xanh cho vận tải bộ.
- Qua các buổi làm việc tại các khu công nghiệp, hiệp hội, ngành hàng, Tổ Công tác đề xuất hỗ trợ tài chính cho
các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ”; đề nghị Bộ Y tế bổ sung các hình thức tổ chức sản xuất trong điều kiện
vừa cách ly vừa sản xuất. Đề xuất của Tổ công tác đã được Bộ Y tế cụ thể hóa bằng văn bản số 6565/BYT-MT
ngày 12/8/2021 gửi UBND cấp tỉnh hướng dẫn việc phòng, chống Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh.
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TÁI CƠ CẤU

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP
CHẾ BIẾN CHẾ TẠO
TRONG BỐI CẢNH MỚI

NHỮNG BẤT ỔN TỪ BÊN NGOÀI THỜI GIAN QUA CHO THẤY PHẢI THAY ĐỔI MÔ HÌNH
TĂNG TRƯỞNG THEO HƯỚNG BÊN CẠNH VIỆC GẮN VỚI CHUỖI GIÁ TRỊ VÀ MẠNG LƯỚI
SẢN XUẤT TOÀN CẦU, PHẢI HÌNH THÀNH ĐƯỢC CHUỖI CUNG ỨNG TRONG NƯỚC.

l NGỌC CHÂU
Hướng tới tự chủ

Chính phủ đã xác định các mục
tiêu cụ thể về kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội giai đoạn 20212025 gồm 23 chỉ tiêu; trong đó có
một số chỉ tiêu quan trọng như: Tốc
độ tăng trưởng GDP bình quân 5
năm khoảng 6,5-7%; tỷ trọng công
nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP
đạt hơn 25%; đóng góp của năng
suất các nhân tố tổng hợp (TFP)
vào tăng trưởng đạt khoảng 45%.
Những chỉ tiêu này cho thấy, công
nghiệp chế biến chế tạo được xác
định là một trong những yếu tố tạo
động lực tăng trưởng của giai đoạn
tới, góp phần thúc đẩy quá trình
chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ
chiều rộng sang chiều sâu.
Công nghiệp chế biến chế tạo
được đánh giá là lực đẩy số một
trong mở rộng sản xuất và xuất khẩu
của nền kinh tế. Đứng về quy mô,
ngành công nghiệp này có 7,5 triệu
lao động, tạo ra doanh thu mỗi năm
hơn 8 triệu tỷ đồng, cao hơn nhiều
so với hoạt động nông nghiệp, bán
buôn bán lẻ, hay khoáng sản. Đây
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cũng là ngành liên tục được mở
rộng và chiếm tỷ trọng cao nhất
trong các ngành công nghiệp với
đóng góp trong GDP tăng liên tục
qua các năm; từ 12,9% năm 2010
lên 13,7% năm 2015; 16,48% năm
2019 và 16,5% năm 2020.
Nhìn từ tốc độ phát triển, công
nghiệp chế biến, chế tạo đóng vai
trò chủ chốt, dẫn dắt tăng trưởng:
Trong 10 tháng đầu năm 2021, chỉ
số sản xuất toàn ngành công nghiệp
tăng 3,3% so với cùng kỳ năm
trước, trong đó, ngành chế biến, chế
tạo tăng 4,5% (cùng kỳ năm 2020
tăng 4,1%); kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa 267,93 tỷ USD, trong đó,
nhóm hàng công nghiệp chế biến
ước tính đạt 238,81 tỷ USD, chiếm
89,1%, tăng 17,3%, dẫn đầu so với
mức tăng 15,1% của nhóm hàng
nông, lâm sản và âm (-) 0,8% của
nhóm hàng thủy sản.
Thực tiễn gần 2 năm thực hiện
“mục tiêu kép” vừa phòng chống
dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế đã
chứng minh cho vai trò quan trọng
của hoạt động sản xuất và của ngành

chế biến chế tạo trong việc đảm bảo
sự phát triển ổn định và bền vững nền
kinh tế. Nhưng dịch bệnh Covid-19
xảy ra đã làm thay đổi hoàn toàn cấu
trúc chuỗi giá trị toàn cầu được hình
thành từ trước đó.
Sự đứt gãy chuỗi cung ứng
toàn cầu đòi hỏi nền kinh tế phải
hướng tới tự chủ với nguồn cung
trong nước đủ sức chống chịu,
thay thế một phần nguồn cung từ
bên ngoài. Muốn hình thành được
chuỗi cung ứng trong nước, không
chỉ dựa vào nguồn nguyên liệu
trong nước, mà còn phải phát triển
công nghiệp chế biến, chế tạo gắn
với công nghệ thông tin; đổi mới
công nghệ; đẩy mạnh công nghiệp
hóa, hiện đại hóa trên nền tảng
khoa học, đổi mới sáng tạo.

Từ 3 thực trạng

Công nghiệp chế biến, chế tạo
chiếm gần 40% tổng doanh thu
thuần sản xuất - kinh doanh của
nền kinh tế, tuy nhiên chỉ chiếm
gần 16,5% tỷ trọng trong GDP,
thấp hơn rất nhiều so với nhiều

quốc gia trong khu vực và trên thế
giới. Hiện nay, phần lớn doanh
nghiệp công nghiệp nước ta vẫn
đang sử dụng công nghệ tụt hậu so
với mức trung bình của thế giới từ
2-3 thế hệ. Trong cơ cấu tỷ trọng
giá trị sản xuất công nghiệp ngành
chế biến, chế tạo, công nghệ thấp
và trung bình chiếm đến hơn 60%.
Mặc dù vậy, các doanh nghiệp
công nghiệp, gồm cả những doanh
nghiệp nhà nước lớn cũng chưa
thực sự quan tâm đầu tư thỏa đáng
cho đổi mới công nghệ, cũng như
không có khả năng, không đủ
nguồn lực đầu tư cho công nghệ.
Tỷ lệ đầu tư đổi mới công nghệ của
các doanh nghiệp Việt Nam là dưới
0,5% doanh thu, trong khi Ấn Độ
là 5%, Hàn Quốc 10%. Tỷ lệ đổi
mới máy móc, thiết bị hàng năm
chỉ đạt khoảng 10% trong 5 năm
qua (các nước khác trong khu vực
có khoảng 15-20%).
Do đó, doanh nghiệp trong
nước và cả doanh nghiệp FDI phụ
thuộc nhiều vào việc nhập khẩu
nguyên vật liệu, các sản phẩm
trung gian, máy móc thiết bị sản
xuất. Các ngành công nghiệp xuất

khẩu chủ lực như dệt may, da giày,
điện tử nhập khẩu từ 70% đến 90%
nguyên liệu. Tỷ trọng tư liệu sản
xuất trong tổng giá trị hàng hóa
nhập khẩu tăng từ 88,6% năm
2011 lên 91,1% vào năm 2015,
và khoảng 91,5% vào năm 2020.
Điều đó khiến cho hoạt động sản
xuất trong nước thiếu tự chủ, dễ
tổn thương bởi các biến động chính
trị, kinh tế - xã hội trên thế giới,
mà ảnh hưởng của dịch Covid-19
đến khu vực sản xuất vừa qua là
một ví dụ.
Xuất phát từ 3 thực trạng sau
đây, thứ nhất, các doanh nghiệp
công nghiệp chế biến, chế tạo của
Việt Nam hầu hết chưa làm chủ
được công nghệ nguồn. Bên cạnh
đó, các công nghệ rèn, dập, hàn,
đúc, xử lý nhiệt, xử lý bề mặt,
nhuộm, hoàn tất vải, thuộc da...
là nền tảng cơ bản cho các hoạt
động gia công, sản xuất ở trong
nước hiện cũng chưa phát triển.
Thứ hai, ở khối doanh nghiệp FDI,
thường sử dụng nguồn nhân lực
của Việt Nam để sản xuất, nhưng
chỉ cho tham gia vào các khâu
gia công, lắp ráp hay kiểm định,

bo mạch và đóng gói xuất khẩu
(như Intel, Samsung...). Cuối cùng
người Việt Nam vẫn đứng bên lề
trong làm chủ công nghệ. Thứ ba,
công nghiệp chế biến, chế tạo là
ngành thường có rào cản gia nhập
thị trường lớn. Đây là những rào
cản của tự nhiên do đặc thù của
ngành như đầu tư ban đầu lớn, thời
gian quay vòng vốn dài; đòi hỏi
nguồn nhân lực chất lượng cao,
có khả năng tác động lớn đến môi
trường... khiến công nghiệp chế
biến, chế tạo kém hấp dẫn trong
việc thu hút đầu tư của xã hội hơn
các ngành kinh tế khác.
3 thực trạng trên thường bị
“mờ” đi, ít cảm nhận được khi
nước ta tiên phong tham gia vào 15
FTAs, có chỗ đứng nhất định trong
chuỗi giá trị và mạng sản xuất toàn
cầu. Song những bất ổn từ bên
ngoài thời gian qua cho thấy phải
thay đổi mô hình tăng trưởng theo
hướng, bên cạnh việc gắn với chuỗi
giá trị và mạng lưới sản xuất toàn
cầu, phải hình thành được chuỗi
cung ứng trong nước.
Vì vậy, việc quy định các
chính sách hỗ trợ phát triển năng
lực cạnh tranh cho các ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó
chủ yếu là các chính sách hỗ trợ về
tín dụng, nghiên cứu và phát triển
(R&D), đào tạo nguồn nhân lực,
xây dựng hệ thống thống kê công
nghiệp để hỗ trợ liên kết doanh
nghiệp, hợp tác quốc tế về công
nghiệp, phát triển bền vững trong
công nghiệp... đang đến hồi cấp
bách và cần thiết.
Đồng thời cần có cơ chế phát
triển thị trường cho các sản phẩm
công nghiệp chế biến, chế tạo,
thông qua các dự án đầu tư công,
hợp tác công - tư (PPP), mua sắm
của chính phủ... phù hợp với các
cam kết quốc tế mà Việt Nam là
thành viênn
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TÁI CƠ CẤU

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG
DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

HÙNG HẬU

CÙNG VỚI NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ TỪ NHÀ NƯỚC, HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TIẾP
CẬN CÁC NGUỒN VỐN VAY VÀ KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG
NGHIỆP HẠ NGUỒN, SẼ TẠO RA DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG ĐỦ LỚN, KHUYẾN
KHÍCH DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP VÀO LĨNH VỰC NÀY, CHÚNG TA CÓ THỂ XÂY
DỰNG ĐƯỢC MỘT LỰC LƯỢNG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ HÙNG HẬU.

l HƯƠNG GIANG
Động lực từ cơ chế

Thời gian qua Bộ Công Thương đã tham mưu cho
Chính phủ, và chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt
nhằm nâng cao vai trò, vị thế của ngành công nghiệp
hỗ trợ theo tinh thần của Nghị quyết số số 23-NQ/
TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính
sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. Như ban hành Quyết định số
9028/QĐ - BCT phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát
triển công nghiệp hỗ trợ đến năm 2020, tầm nhìn đến
năm 2030; tham mưu và trình Chính phủ ban hành
Nghị định số 111/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ
trợ; Quyết định số 68/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình
phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2016 - 2025.
Đặc biệt, Nghị định 57/2021/NĐ-CP ngày
4/6/2021 của Chính phủ đã bổ sung một số ưu đãi thuế
thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ có nhiều điểm mới và thuận lợi hơn
so với quy định cũ. Đối tượng được hưởng lợi từ Nghị
định là các doanh nghiệp có dự án đầu tư mới và đầu tư
mở rộng trước năm 2015 và đã được cấp Giấy xác nhận
ưu đãi sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ. Doanh
nghiệp thuộc các trường hợp này sẽ được áp dụng mức
ưu đãi thuế cao nhất, đối với thu nhập phát sinh từ dự
án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho thời gian
còn lại, kể từ kỳ tính thuế được cấp Giấy xác nhận ưu
đãi công nghiệp hỗ trợ.
Những chính sách khuyến khích nói trên, cùng sự
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nỗ lực của doanh nghiệp đã mang lại những kết quả
tích cực. Trước hết doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
phát triển về cả số lượng và chất lượng, cải thiện năng
lực sản xuất và tham gia ngày càng sâu vào chuỗi sản
xuất trong nước và toàn cầu. Đến nay, số lượng doanh
nghiệp đang hoạt động trong ngành công nghiệp hỗ
trợ chiếm gần 4,5% tổng số doanh nghiệp ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo, tạo, doanh thu thuần đạt hơn
900.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 11% tổng doanh
thu toàn ngành chế biến, chế tạo...
Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp sản xuất linh
kiện Việt Nam có năng lực khá tốt tại một số lĩnh vực
như sản xuất khuôn mẫu các loại; linh kiện xe đạp, xe
máy; linh kiện cơ khí tiêu chuẩn; dây cáp điện; linh
kiện nhựa - cao su kỹ thuật; săm lốp các loại. Các sản
phẩm này đã đáp ứng được nhu cầu trong nước và được
xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới.
Đồng thời, năng lực sản xuất sản phẩm công nghiệp
hỗ trợ trong nước được nâng lên, tỷ lệ nội địa hóa của
một số ngành công nghiệp tại Việt Nam được cải thiện.
Đối với ngành điện tử, tỷ lệ nội địa hóa các ngành điện
tử gia dụng là 30 - 35% nhu cầu linh kiện; điện tử phục
vụ các ngành ô tô - xe máy khoảng 40%. Đối với ngành
sản xuất, lắp ráp ô tô, một số dòng xe đã đạt tỷ lệ nội địa
hóa cao và vượt mục tiêu Chiến lược và quy hoạch công
nghiệp ô tô Việt Nam đề ra, đáp ứng cơ bản thị trường
nội địa (xe tải đến 7 tấn đáp ứng khoảng 70% nhu cầu,
với tỷ lệ nội địa hóa trung bình 55%; xe khách từ 10 chỗ

ngồi trở lên, xe chuyên dụng đáp ứng khoảng 90% nhu
cầu, với tỷ lệ nội địa hóa đạt tối đa đến 40%)…
Mặc dù vậy, ngành công nghiệp hỗ trợ nước ta còn
khá non trẻ, không tránh khỏi những hạn chế, yếu kém.
Biểu hiện cụ thể như:
Quy mô và năng lực của các doanh nghiệp công
nghiệp hỗ trợ còn nhiều hạn chế: số lượng ít, năng lực
sản xuất còn rất thấp, thiếu nguồn lực và công nghệ để
nâng cao năng suất, nguồn nhân lực chưa đáp ứng được
yêu cầu; khả năng tài chính của doanh nghiệp yếu, vốn
tự có thấp; trình độ công nghệ của các doanh nghiệp
Việt Nam còn nhiều hạn chế, khả năng cạnh tranh của
sản phẩm chưa cao; nhiều sản phẩm công nghiệp hỗ
trợ Việt Nam có giá thành cao, chưa đáp ứng được yêu
cầu về chất lượng và tương thích kỹ thuật.

Ưu tiên phát triển công nghiệp hạ nguồn

Phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn (các
ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh) có vai
trò quan trọng trong việc phát triển công nghiệp hỗ
trợ, cũng như thu hút các tập đoàn đa quốc gia đầu
tư các dự án quy mô lớn tại Việt Nam. Việc thúc đẩy
các ngành sản xuất, lắp ráp sản phẩm hoàn chỉnh, thị
trường cho công nghiệp hỗ trợ trong nước sẽ được duy
trì và mở rộng, tạo tiền đề để các doanh nghiệp công
nghiệp hỗ trợ trở thành nhà cung cấp, tham gia vào
chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp
sản phẩm cuối cùng, đòi hỏi những chính sách ưu tiên:
Thứ nhất, tập trung hỗ trợ có trọng tâm, trọng

điểm một số doanh nghiệp Việt Nam trong các ngành
công nghiệp hạ nguồn trọng điểm như ô tô, điện - điện
tử, dệt may, da - giày trở thành các tập đoàn có tầm
cỡ khu vực, tạo hiệu ứng lan tỏa và dẫn dắt các doanh
nghiệp CNHT trong nước phát triển theo tinh thần
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Thứ hai, xây dựng và thực thi hệ thống quy chuẩn,
tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành công nghiệp phù hợp
để bảo vệ sản xuất và người tiêu dùng trong nước; tăng
cường công tác kiểm tra chất lượng hàng công nghiệp
nhập khẩu và sử dụng các hàng rào kỹ thuật để bảo vệ
hợp lý thị trường nội địa phù hợp với các cam kết và
thông lệ quốc tế.
Thứ ba, xây dựng chính sách về thuế nhập khẩu
đối với linh kiện, phụ tùng nhập khẩu linh hoạt, phù
hợp để giúp các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn
chỉnh cắt giảm giá thành sản phẩm, nâng cao năng lực
cạnh tranh so với hàng hoá nhập khẩu.
Cùng với nguồn lực đầu tư từ nhà nước, việc hỗ trợ
doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn vay và khuyến
khích phát triển các ngành công nghiệp hạ nguồn, sẽ
tạo ra dung lượng thị trường đủ lớn, khuyến khích
doanh nghiệp khởi nghiệp vào lĩnh vực này, chúng
ta có thể xây dựng được một lực lượng doanh nghiệp
công nghiệp hỗ trợ hùng hậu, có quy mô ngày càng
lớn, trình độ công nghệ cao, đáp ứng được yêu cầu về
chất lượng và tương thích kỹ thuật trong các chuỗi sản
xuất trong nước và toàn cầun
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ĐỂ TRÁI CÂY VIỆT VƯƠN XA:

HIỂU TẬP QUÁN
CỦA THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU
LÀ LỢI THẾ
BÊN CẠNH VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC TIÊU CHUẨN THEO GLOBALGAP HAY EUROGAP… VÀ ĐẢM
BẢO NGUỒN CUNG ỔN ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, CÁC DOANH
NGHIỆP CẦN HIỂU TẬP QUÁN KINH DOANH KHI TIẾP CẬN CÁC THỊ TRƯỜNG NƯỚC NGOÀI.

l HẠ AN
Trái cây Việt Nam được thị trường nước ngoài
ưa chuộng

Thời gian qua, trái cây Việt Nam đã có mặt tại
nhiều thị trường khó tính như EU, Mỹ, Nhật Bản nhưng
tỷ trọng nhập khẩu mặt hàng này của thế giới từ Việt
Nam chỉ chiếm 1%.
Do đó, để mở rộng thị phần, cũng như bám chắc
thị trường quốc tế, theo các Thương vụ Việt Nam tại
nước ngoài, doanh nghiệp xuất khẩu trái cây Việt còn
nhiều vấn đề cần phải khắc phục.
Bà Võ Thị Ngọc Diệp - Tham tán Thương mại
Việt Nam tại Hà Lan cho biết, vài năm trở lại đây, trái
cây tươi Việt Nam đã thâm nhập tốt vào thị trường Hà
Lan nhưng số lượng không nhiều. Các loại quả xuất
khẩu thành công là thanh long, vải, nhãn và chanh dây.
Khi xuất khẩu sang Hà Lan, trái cây Việt Nam
phải cạnh tranh với trái cây của các nước châu Á khác
như Thái Lan, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia và
trái cây của Nam Mỹ (xoài, bơ, mít, chanh dây), đặc
biệt các loại trái cây nhiệt đới từ Nam Mỹ xuất hiện
ngày càng nhiều do lợi thế vận chuyển (thường từ 8-10
ngày), nguồn cung ổn định và lợi thế về giá.
Theo bà Võ Thị Ngọc Diệp, tại Hà Lan, trái cây
Việt Nam nhập khẩu đa số phân phối tại các siêu thị
châu Á do người gốc Trung Quốc, gốc Việt, Indonesia
làm chủ hay các cửa hàng chuyên rau quả của người
Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ hay Pakistan.
Trong khi đó, ông Dương Hoàng Minh, Tham tán
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thương mại Việt Nam tại Nga cho biết, kể từ khi Hiệp
định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh
Kinh tế Á-Âu mà Nga là thành viên chủ chốt có hiệu
lực từ tháng 10/2016, kim ngạch xuất khẩu trái cây và
các sản phẩm trái cây của Việt Nam sang Nga tăng
nhanh, nhưng phần lớn vẫn còn chiếm thị phần khiêm
tốn trên thị trường Nga.
Ông Dương Hoàng Minh nhận định, kim ngạch
xuất nhập khẩu các mặt hàng trái cây của Việt Nam
sang Nga có tăng trưởng mạnh kể từ khi Việt Nam
ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh kinh tế
Á-Âu, nhưng còn chiếm tỷ trọng rất khiêm tốn trong
nhập khẩu các mặt hàng này của Nga.
Qua trao đổi với các doanh nghiệp nhập khẩu,
những nguyên nhân chủ yếu làm trái cây Việt Nam
chưa cạnh tranh cao trên thị trường nước ngoài gồm
chất lượng, kích cỡ trái cây chưa đồng đều, khó có thể
thu mua được với khối lượng lớn; công nghệ bảo quản
sau thu hái chưa đáp ứng yêu cầu đảm bảo chất lượng
để xuất khẩu, tiêu thụ tại thị trường; chi phí vận tải cao;
diện mặt hàng chưa đa dạng và chủ yếu ở dạng tươi,
sấy, dạng nước chưa có nhiều.

Giải pháp để trái cây Việt vươn xa

Ông Nguyễn Cảnh Cường - Tham tán Thương
mại Việt Nam tại Vương quốc Anh chia sẻ, người
Anh không mua trái cây trực tiếp từ Việt Nam, vì
người Anh không muốn kinh doanh với người lạ, họ
chấp nhận mua hàng Việt Nam qua Hà Lan, Pháp,

hay Đức, Séc, nhằm giảm rủi ro phát sinh trong
chuỗi cung ứng.
Bởi thế, doanh nghiệp Việt Nam muốn bán
hàng trực tiếp thì phải giành được niềm tin của
người Anh giống như người Thái Lan, Singapore
giành được niềm tin của Anh.
Bà Võ Thị Ngọc Diệp khuyến cáo, để trái cây
Việt Nam có thể chinh phục thị trường Hà Lan và
người châu Âu thực sự là quá trình lâu dài. Các hợp
tác xã đòi hỏi sự đầu tư lớn từ quy hoạch vùng trồng,
đáp ứng các tiêu chuẩn, quy định châu Âu khắt khe
đối với trái cây tươi, công nghệ xử lý bảo quản sau
thu hoạch và bí quyết đóng gói để vận chuyển bằng
đường biển (từ 4-5 tuần) và điều quan trọng mà các
nhà nhập khẩu Hà Lan yêu cầu là nguồn cung ổn
định (trừ các loại theo mùa vụ như vải, nhãn).
Việc truyền thông, quảng bá, tiếp thị sản
phẩm rất quan trọng, nhất là người Hà Lan chính
gốc, để dần dần thay đổi thị hiếu, thói quen của
người tiêu dùng.
Đặc biệt, bên cạnh việc đáp ứng các tiêu
chuẩn theo GlobalGAP hay EuroGAP,… và đảm
bảo nguồn cung ổn định về số lượng và chất lượng
sản phẩm, hiểu tập quán kinh doanh cũng là yếu tố
quan trọng khi tiếp cận các thị trường nước ngoài.

Đặc biệt, để tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng và
mở rộng diện mặt hàng trái cây từ Việt Nam sang
Nga, Thương vụ Việt Nam tại Nga khuyến nghị
các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động khảo
sát thị trường, tham quan/tham gia các triển lãm
chuyên ngành thực phẩm tại Liên bang Nga, đặc
biệt là World Food Moscow (tháng 9 hàng năm),
Prodexpo (tháng 2 hàng năm)… để nắm tình hình
thị trường, xu hướng tiêu thụ trái cây và sản phẩm
trái cây… của người dân Nga, tìm kiếm khách hàng
tiềm năng cho sản phẩm của doanh nghiệp, hợp
tác xã.
Thực tế cho thấy, phần lớn doanh nghiệp đã
thành công trong thâm nhập thị trường Nga thông
qua việc tham dự các hội chợ/triển lãm như hạt
điều, đồ uống, xoài sấy, cà phê…
Ngoài ra, Thương vụ Việt Nam tại Nga cũng
khuyến cáo, Nhà nước cần có chính sách khuyến
khích để các hợp tác xã, doanh nghiệp mở rộng
quy mô sản xuất, đảm bảo trái cây có kích cỡ, màu
sắc tương đồng, chất lượng đồng đều; đầu tư vào
khâu kỹ thuật đóng gói, công nghệ bảo quản sau
thu hoạch từ thu hái, bảo quản, vận chuyển, tiêu thụ
để đảm bảo chất lượng trong cả chuỗi cung ứng, để
trái cây Việt có thể giữ được chất lượng lâu hơnn
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NÂNG CHẤT CHO CÀ PHÊ,

HẠT TIÊU ĐÁP ỨNG TỐT
THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU

CÀ PHÊ, HẠT TIÊU VIỆT NAM LÀ NHỮNG SẢN PHẨM ĐÃ VÀ ĐANG ĐƯỢC THỊ
TRƯỜNG THẾ GIỚI ƯA CHUỘNG, TIN DÙNG. DO VẬY, NGOÀI VIỆC NÂNG CAO
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, DOANH NGHIỆP XUẤT KHẨU CẦN CHÚ TRỌNG ĐẾN
KHÂU TRUY XUẤT NGUỒN GỐC, NÂNG CAO NĂNG LỰC SẢN XUẤT, ĐÁP ỨNG
TỐT NHẤT CÁC YÊU CẦU CỦA THỊ TRƯỜNG.

l HOÀNG HÒA
Những mặt hàng chủ lực

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến
thương mại, Bộ Công Thương cho biết, cà phê và hạt
tiêu nằm trong nhóm những mặt hàng nông sản xuất
khẩu chủ lực, chiếm tỷ trọng đáng kể trong tổng kim
ngạch xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam. Tính
chung 8 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu cà phê của
Việt Nam ước đạt 1,07 triệu tấn, trị giá 1,99 tỷ USD,
giảm 6,9% về lượng, nhưng tăng 1,1% về trị giá so với
cùng kỳ năm 2020.
“Định vị thương hiệu đã giúp cho các sản phẩm cà
phê Việt Nam ngày càng khẳng định được vị thế trên
thị trường quốc tế. Hiện nay, cà phê Việt Nam đã có
mặt tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới,
tập trung chủ yếu ở những thị trường lớn như: Đức,
Hoa Kỳ, Tây Ban Nha và các thị trường châu Á như:
Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc…”, Phó Cục trưởng Lê
Hoàng Tài nhận định.
Đối với sản phẩm hạt tiêu, Phó Cục trưởng Lê
Hoàng Tài chia sẻ, dù chịu ảnh hưởng từ đại dịch,
nhưng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam vẫn ổn định,
thậm chí giá xuất khẩu hạt tiêu tháng 8/2021 còn đạt
mức cao nhất từ năm 2018 đến nay. Tính chung 8
tháng năm 2021, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu của
Việt Nam đạt 3.321 USD/tấn, tăng 51,1% so với cùng
kỳ năm 2020. Giá hạt tiêu xuất khẩu tăng mạnh đã góp
phần rất lớn vào mức tăng chung của toàn ngành hạt
tiêu Việt Nam.
Hiện, hạt tiêu Việt Nam có mặt tại 110 quốc gia
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và vùng lãnh thổ. Khối lượng hạt tiêu xuất khẩu chiếm
60% hạt tiêu xuất khẩu trên thế giới với nhiều sản
phẩm phong phú như: tiêu đen, tiêu xanh, tiêu trắng,
tiêu bột, tiêu ngâm dấm.
Đưa ra những cơ hội cho sản phẩm hạt tiêu, cà phê
Việt Nam vào thị trường Australia, ông Nguyễn Phú
Hòa - Phó Tổng lãnh sự, Trưởng cơ quan Thương vụ
Việt Nam tại Australia cho hay, đối với mặt hàng cà
phê, Australia là quốc gia không sản xuất được hạt cà
phê nhiều, tuy nhiên, đây là thị trường tiêu thụ lượng
lớn cà phê.
Dự kiến, trong năm 2021, trung bình người
Australia sẽ tiêu thụ 2kg cà phê/người; trong đó, có
0,6kg là cà phê rang xay và 1,4kg là cà phê hòa tan.
Mức tiêu thụ này so với các nước châu Âu vẫn ở con
số thấp, nhưng theo ông Nguyễn Phú Hòa, Australia
vẫn là 1 trong 30 nước tiêu thụ nhiều cà phê hàng đầu
thế giới.
Theo tính toán của Thương vụ, 7 tháng năm 2021,
xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Australia gặp nhiều
khó khăn do tình hình dịch bệnh và mùa vụ ở Việt
Nam không được ổn định. Tuy nhiên, trong 2 tháng
gần đây, xuất khẩu cà phê Việt Nam sang Australia
đã tăng mạnh. Riêng tháng 9/2021 đã tăng 41% so với
tháng 8/2021. Dự báo, từ nay đến hết năm, nhu cầu tiêu
thụ cà phê của người tiêu dùng Australia sẽ tăng mạnh.
Tương tự, đối với mặt hàng hạt tiêu, Australia
nhập khẩu hạt tiêu từ nhiều nước trên thế giới; trong
đó, nhập khẩu nhiều nhất là từ Việt Nam với tỷ trọng

từ 50-60%. Tiếp đến là Nam Phi, Ấn Độ, Trung Quốc,
Italy, Indonesia…
Dự báo trong thời gian tới, kim ngạch xuất khẩu
hạt tiêu sang Australia còn tăng trưởng mạnh hơn nữa
bởi, hạt tiêu cũng như nhiều mặt hàng nông sản khác
của Việt Nam đã có thương hiệu, được người tiêu dùng
Australia tin tưởng và đón nhận.

Nắm bắt thời cơ

Trong Hội nghị giao thương trực tuyến “Cà phê
và hạt tiêu Việt Nam năm 2021” diễn ra mới đây, ông
Nguyễn Phú Hòa đã khẳng định, đây là thời cơ rất tốt
để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu các
mặt hàng nông sản sang Australia, trong đó có cà phê,
hạt tiêu.
Đặc biệt, hiện nay, nhiều doanh nghiệp Australia
đang muốn đẩy mạnh đầu tư, hợp tác với doanh nghiệp
nông sản Việt, nên doanh nghiệp hai nước hoàn toàn
có thể khai thác lợi thế của nhau để đẩy mạnh xuất
khẩu, hoặc xuất khẩu sang nước thứ ba.
Cùng quan điểm trên, ông Tạ Đức Minh - Tham
tán Thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho rằng, cà
phê Việt Nam ngày càng được người tiêu dùng Nhật
Bản tin dùng. Đại dịch Covid-19 đã làm thay đổi thói
quen trong văn hóa tiêu dùng hàng ngày của người
dân Nhật Bản. Lượng tiêu thụ cà phê hòa tan gia tăng
mạnh, đưa Việt Nam trở thành nhà cung cấp cà phê
robusta lớn nhất sang Nhật Bản trong năm 2020.
Thống kê của Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

cho thấy, năm 2020, Việt Nam xếp thứ hai về khối
lượng, xếp thứ 3 về giá trị xuất khẩu sang Nhật Bản.
Đặc biệt, trong khi quốc gia xuất khẩu cà phê nhân
sang Nhật Bản nhiều nhất là Brazil ghi nhận suy giảm
25% về khối lượng, 25% về giá trị thì Việt Nam lại ghi
nhận tăng 15% về khối lượng, tăng 13% về giá trị.
Khẳng định hạt tiêu, cà phê Việt ngày càng được
ưa chuộng và có cơ hội gia tăng thị phần tại thị trường
Nhật Bản, nhưng ông Tạ Đức Minh cho rằng, việc
nhập khẩu cà phê hạt tiêu vào thị trường này phải đáp
ứng các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm theo
quy định của Luật Vệ sinh Thực phẩm. Đồng thời, phải
đáp ứng các tiêu chuẩn đặt ra đối với dư lượng thuốc
trừ sâu theo danh mục các hóa chất nông nghiệp được
cho phép sử dụng tại Nhật Bản.
Ngoài ra, ông Tạ Đức Minh cũng lưu ý doanh
nghiệp Việt Nam xuất khẩu hàng hóa cần chú trọng
đến kênh phân phối. Bởi, Nhật Bản có hệ thống phân
phối phức tạp với nhiều tầng lớp trung gian, hàng cà
phê, hạt tiêu Việt không dễ để có thể được bán trực tiếp
cho người tiêu dùng cuối cùng mà cần phải thông qua
các đầu mối nhập khẩu lớn.
Đưa ra giải pháp giúp nông sản Việt có chỗ đứng
vững hơn ở thị trường thế giới, ông Đỗ Xuân Hiền Phụ trách Văn phòng Hiệp hội Cà phê Việt Nam đề
xuất, ngoài việc nâng cao chất lượng sản phẩm, doanh
nghiệp cũng chú trọng đến khâu truy xuất nguồn gốc,
nâng cao năng lực sản xuất, đáp ứng tốt nhất các yêu
cầu của thị trường xuất khẩun
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KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

TOÀN DIỆN

TRÊN LỘ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ, THÚC ĐẨY NGHIÊN CỨU, ỨNG
DỤNG CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN
THỨ TƯ (CMCN 4.0) TIẾP TỤC LÀ ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CỦA BỘ CÔNG
THƯƠNG TRONG XÂY DỰNG KẾ HOẠCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM
2022 NÓI RIÊNG, GIAI ĐOẠN 2021-2030 NÓI CHUNG.

l THY THẢO
Chuyển đổi số còn xa lạ với
doanh nghiệp Việt

Nghị quyết số 23-NQ/TW
ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị
về định hướng xây dựng chính sách
phát triển công nghiệp quốc gia đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt
Nam hoàn thành mục tiêu công
nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản
trở thành nước công nghiệp theo
hướng hiện đại; thuộc nhóm 3 nước
dẫn đầu khu vực ASEAN về công
nghiệp, trong đó một số ngành công
nghiệp có sức cạnh tranh quốc tế và
tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn
cầu. Tầm nhìn đến năm 2045, Việt
Nam trở thành nước công nghiệp
phát triển hiện đại.
Trong đó, mục tiêu cụ thể là tỉ
trọng công nghiệp trong GDP đạt
trên 40%; tỉ trọng công nghiệp chế
biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng
30%, trong đó công nghiệp chế tạo
đạt trên 20%. Tỉ trọng giá trị sản
phẩm công nghiệp công nghệ cao
trong các ngành chế biến, chế tạo
đạt tối thiểu 45%.
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Để đạt được những mục tiêu
này, việc phát triển quy mô của
các ngành chế biến chế tạo là chưa
đủ, mà cần tăng cường nội lực của
chính các doanh nghiệp sản xuất
công nghiệp, nâng cao năng suất,
năng lực cạnh tranh và trình độ
khoa học công nghệ của doanh
nghiệp qua đó gia tăng hàm lượng
công nghệ trong sản phẩm chế
biến chế tạo. Các doanh nghiệp
cần được xác định là chủ thể trọng
tâm trên lộ trình chuyển đổi số,
ứng dụng các thành tựu của cuộc
cách mạng công nghiệp lần thứ tư
(CMCN 4.0) và phát triển sản xuất
thông minh tại Việt Nam.
Tuy nhiên, một cuộc điều
tra do Bộ Công Thương phối hợp
với Chương trình Phát triển Liên
Hiệp Quốc (UNDP) tiến hành
năm 2018 về mức độ sẵn sàng tiếp
cận CMCN 4.0 của doanh nghiệp
ngành Công Thương cho thấy, các
doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
còn rất nhiều khó khăn trong công
cuộc chuyển đổi số, như: mức độ
sẵn sàng chưa đồng đều; kỹ năng

chuyển đổi số còn kém; trình độ kỹ
thuật của các doanh nghiệp vừa và
nhỏ thấp, chưa có quy trình, công
nghệ, thiết bị mà chỉ tập trung vào
sản lượng sản xuất; lạc hậu về công
nghệ, máy móc; chất lượng lao
động chưa cao; ngân sách đầu tư
hạn chế.
Rõ ràng, dù có quyết tâm thay
đổi, sẵn sàng đầu tư chuyển đổi số
thì những thách thức và khó khăn,
thậm chí cả những băn khoăn và
thắc mắc, đặt ra cho doanh nghiệp
vẫn còn là quá nhiều.
Do vậy, một trong những vấn
đề trọng tâm trong hoạt động khoa
học và công nghệ ngành Công
Thương những năm qua là hỗ trợ
doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng
dụng và đổi mới công nghệ theo xu
hướng của CMCN 4.0. Nhiều hoạt
động đã được Bộ Công Thương
triển khai hiệu quả trong công tác
tuyên tuyền; lồng ghép triển khai
các nhiệm vụ, dự án; đào tạo nguồn
nhân lực; hợp tác với các tổ chức,
doanh nghiệp trong nghiên cứu
phát triển.

Một trong những vấn đề trọng tâm trong hoạt động khoa học và công nghệ
ngành Công Thương những năm qua là hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số

Đáng chú ý, năm 2019-2020,
Bộ Công Thương đã phối hợp với
Tập đoàn Siemens và Hội đồng
Kinh tế Singapore (EDB) hỗ trợ 14
doanh nghiệp sản xuất Việt Nam
thực hiện đánh giá theo bộ chỉ số
bộ chỉ số Mức độ sẵn sàng cho sản
xuất thông minh (Smart Industry
Readiness Index - SIRI).
Toàn bộ quá trình đánh giá và
tư vấn được thực hiện theo phương
thức thảo luận mở giữa cấp lãnh
đạo, quản lý của doanh nghiệp dưới
sự dẫn dắt của chuyên gia. Các báo
cáo đánh giá và khuyến nghị từ
một bộ chỉ số khởi động như SIRI
không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp tìm
đúng vị trí của mình và xác định rõ
mục tiêu chuyển đổi số trước mắt
mà còn tiếp tục đóng vai trò là công
cụ theo dõi thành quả chuyển đổi
số của doanh nghiệp một cách tổng
thể trong những giai đoạn tiếp theo.

5 trọng tâm hỗ trợ doanh
nghiệp

Thực hiện nhiệm vụ được
Chính phủ giao tại Nghị quyết số
50/NQ-CP của Chính phủ Ban
hành Chương trình hành động của
Chính phủ thực hiện Nghị quyết
số 52-NQ/TW và Nghị quyết số
124/NQ-CP ngày 3/9/2020 của

Chính phủ Ban hành Chương trình
hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW
ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị,
Bộ Công Thương đã tập trung xây
dựng Đề án hỗ trợ chuyển đổi số
trong các doanh nghiệp ngành
Công Thương giai đoạn 20212030.
Theo ông Trần Việt Hòa Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công
nghệ, Đề án được xây dựng trên
cơ sở nghiên cứu phân tích chi tiết
các yếu tố đặc thù ảnh hưởng đến
hoạt động của chuyển đổi số trong
doanh nghiệp ngành Công Thương,
tiếp cận toàn diện với các nội dung
mang tính chiến lược để hỗ trợ cho
doanh nghiệp ngành Công Thương
chuyển đổi số, thay vì chỉ đặt trọng
tâm vào đầu tư cho công nghệ. Mục
tiêu của Đề án hướng tới việc hỗ
trợ doanh nghiệp tiếp cận, lựa chọn
và tiến hành hiệu quả các phương
án, giải pháp chuyển đổi số phù
hợp với hiện trạng và điều kiện của
mình.
Các nhiệm vụ và giải pháp của
Đề án sẽ hướng tới 5 nhóm mục
tiêu cụ thể gồm:
Thiết lập môi trường kiến tạo:
Tạo ra môi trường chính sách và

pháp lý mang tính hỗ trợ cao cho
doanh nghiệp ngành Công Thương
chuyển đổi số.
Tạo nhận thức sâu sắc: Nâng
cao hiểu biết về chuyển đổi số của
toàn ngành song song với việc hình
thành cơ chế hỗ trợ bền vững cho
doanh nghiệp chuyển đổi số.
Hình thành năng lực sáng tạo:
Hỗ trợ doanh nghiệp ngành Công
Thương phát triển năng lực triển
khai chuyển đổi số bao gồm nguồn
nhân lực, năng lực công nghệ và
sáng tạo, nguồn tài nguyên dữ liệu
và hạ tầng số cho chuyển đổi số.
Dẫn dắt chuyên nghiệp: Hỗ
trợ trực tiếp các hoạt động chuyển
đổi số của doanh nghiệp theo
phương thức hiệu quả và bền vững,
bao gồm nhân lực chuyển đổi số
chuyên nghiệp cho doanh nghiệp,
các dự án mẫu để đặt nền móng
hình thành văn hóa đổi mới sáng
tạo và nền tảng số, cơ chế và tài
nguyên hỗ trợ chuyển đổi số cho
các doanh nghiệp.
Phát triển tầm nhìn bền vững:
Hình thành yếu tố chuyển đổi số
bền vững cho doanh nghiệp ngành
Công Thương như theo dõi tiến độ,
đánh giá tác động của hoạt động
chuyển đổi số đến doanh nghiệp để
điều chỉnh phù hợp, hướng đến nền
kinh số…
Các nội dung của Đề án được
đánh giá là những giải pháp có tính
chiến lược trong quá trình thực hiện
tái cơ cấu ngành Công Thương giai
đoạn 2021-2030. Việc phê duyệt và
triển khai của Đề án được kỳ vọng
sẽ đóng góp quan trọng trong nỗ
lực thực hiện chuyển đổi số của các
doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tận
dụng tốt nhất cơ hội từ CMCN 4.0, từ
đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu
xây dựng Việt Nam trở thành một
nước công nghiệp hiện đại vào năm
2030 và năm 2045, trở thành nước
phát triển, thu nhập caon
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KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC TIỄN
TRONG CÁC ĐỀ ÁN, NHIỆM VỤ KHOA HỌC
CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG
THỜI GIAN QUA, NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐÃ TRIỂN KHAI NHIỀU ĐỀ ÁN,
NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) TRONG HẦU KHẮP CÁC
LĨNH VỰC, MANG LẠI HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG THỰC TIỄN CAO, GÓP PHẦN
TĂNG TRƯỞNG NÂNG CAO NĂNG SUẤT, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC
NGÀNH, LĨNH VỰC VÀ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ LỰC.

l BẢO NGỌC

T

heo báo cáo của Vụ Khoa
học và Công nghệ, giai
đoạn 2011-2020, Bộ Công
Thương đã tập trung triển khai đồng
bộ 9 chương trình/Đề án khoa học
công nghệ cấp quốc gia, 2 chương
trình khoa học và công nghệ trọng
điểm cấp Bộ như: Đề án phát triển
và ứng dụng công nghệ sinh học
trong lĩnh vực công nghiệp chế
biến đến năm 2020; Chương trình
phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao thuộc Chương
trình quốc gia phát triển công nghệ
cao đến năm 2020; Đề án Đổi mới
và hiện đại hóa công nghệ trong
ngành công nghiệp khai khoáng
đến năm 2025; Dự án “Nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm,
hàng hóa ngành công nghiệp”
thuộc Chương trình nâng cao năng
suất chất lượng, sản phẩm hàng hóa
của doanh nghiệp Việt Nam đến
năm 2020, v.v...
Các đề án, chương trình đều
thu được những thành tựu to lớn
về nghiên cứu khoa học, triển khai
ứng dụng, đào tạo bồi dưỡng nguồn
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nhân lực nghiên cứu khoa học
chất lượng cao. Nhiều công trình
nghiên cứu khoa học đã đạt được
những giải thưởng cao, có ý nghĩa
to lớn trong phát triển kinh tế - xã
hội cũng như tạo lập vị thế về khoa
học của Việt Nam trong khu vực và
quốc tế. Nhiều sản phẩm ứng dụng
mang tầm khu vực và quốc tế, góp
phần phục vụ nhu cầu trong nước
và xuất khẩu.
Trong lĩnh vực thăm dò, khai
thác và chế biến dầu khí, nhiều
công nghệ mới, tiên tiến nhất của
thế giới đã được áp dụng, đem lại
sự phát triển mạnh mẽ cho ngành.
Không những ứng dụng và làm chủ
được công nghệ hiện đại, nhiều
doanh nghiệp dầu khí Việt Nam đã
nghiên cứu, chế tạo và triển khai
thành công những công trình mang
lại hiệu quả kinh tế và ý nghĩa
mang tầm khu vực và thế giới.
Trong lĩnh vực khai thác và
chế biến khoáng sản, việc nghiên
cứu, đầu tư đổi mới công nghệ đã
góp phần tăng sản lượng than toàn
ngành bình quân 9,4%/năm; đặc

biệt, tỷ lệ khai thác bằng cơ giới
tăng vượt bậc, từ 3,3% năm 2010
lên 13,1% năm 2018. Trong khai
thác hầm lò, mức độ cơ giới hóa và
hiện đại hóa được nâng cao thông
qua việc ứng dụng các công nghệ
mới: sử dụng vì chống tiên tiến
giá khung, giá xích, giàn chống tự
hành; khấu than bằng máy khấu,
máy bào; đào lò bằng máy khoan tự
hành kết hợp với xúc bốc, máy đào
lò liên hợp, các loại vì neo bê tông
cốt thép, bê tông phun, neo chất
dẻo, neo cáp trong đào và chống
giữ đường lò.
Trong lĩnh vực năng lượng
điện, các doanh nghiệp đã đặc biệt
chú trọng đổi mới công nghệ, thiết
bị thông qua nhập khẩu, làm chủ
công nghệ mới, tiên tiến của nước
ngoài để phục vụ phát triển nguồn
điện, lưới điện, hệ thống điều khiển
- điều độ - thông tin - viễn thông
điện lực trong nước. Tập đoàn Điện
lực Việt Nam đã hoàn thành việc
triển khai nhiều chương trình/dự
án đầu tư, ứng dụng đổi mới công
nghệ hiện đại, giúp việc vận hành

Hệ thống bốc dỡ và vận chuyển than cho Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1

hệ thống điện của Việt Nam tiếp
cận trình độ các nước tiên tiến trên
thế giới...
Trong lĩnh vực cơ khí chế tạo,
việc ứng dụng thành công các kết
quả nghiên cứu khoa học đã khẳng
định năng lực, vị thế và vai trò của
tổ chức khoa học công nghệ ngành
Công Thương trong bối cảnh hội
nhập và phát triển. Điển hình như:
công trình “Nghiên cứu, thiết kế,
chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành
hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than
cho nhà máy nhiệt điện đốt than có
công suất tổ máy đến khoảng 600
MW” do Viện Nghiên cứu Cơ khí
thực hiện, đã áp dụng thành công…
Trong lĩnh vực hóa dược,
hoạt động khoa học công nghệ đã
mang lại những giá trị thiết thực
với nhiều kết quả nghiên cứu được
thương mại hóa, cho sản phẩm
có chất lượng tương đương hàng
nhập khẩu và giá cả cạnh tranh.
Một số sản phẩm điển hình được
thương mại hóa từ kết quả nghiên
cứu khoa học như: viên nang mềm
Cebraton có tác dụng hoạt huyết
dưỡng não (Công ty Traphaco); sản
phẩm thuốc an thần ASAKOYA
điều trị mất ngủ (Công ty Dược
phẩm Mediplantex); chế phẩm

phòng chống khối u từ cây Hoàn
ngọc; sản phẩm dầu gấc (Công ty
Vimedimex);…
Trong lĩnh vực công nghệ sinh
học, Bộ Công Thương đã đạt được
nhiều thành công trong việc triển
khai các nhiệm vụ, dự án khoa học
công nghệ nhằm thúc đẩy việc ứng
dụng các công nghệ vi sinh, công
nghệ enzyme, protein để phát triển
ngành công nghiệp chế biến. Nhiều
sản phẩm mới có chất lượng tốt, giá
cả cạnh tranh so với giá sản phẩm
nhập ngoại cùng loại, dần chiếm
lĩnh được thị trường tiêu dùng Việt
Nam. Thành công của Đề án là tiền
đề quan trọng để Đảng và Chính
phủ tiếp tục đẩy mạnh và phát triển
ngành công nghiệp sinh học.
Trong lĩnh vực công nghiệp
công nghệ cao, việc triển khai
“Chương trình phát triển một số
ngành công nghiệp công nghệ cao”
đã giúp các doanh nghiệp làm chủ,
phát triển công nghệ cao, áp dụng/
ứng dụng trực tiếp vào hoạt động
sản xuất đã làm tăng hiệu quả,
đặc biệt là nâng cao chất lượng
sản phẩm trong khi giảm được giá
thành khi so sánh với các sản phẩm
nhập ngoại, nâng cao khả năng
cạnh tranh của sản phẩm tạo ra, từ

đó nâng cao năng lực cạnh tranh và
vị thế của doanh nghiệp …
Đặc biệt, Đề án công nghệ sinh
học đã có hơn 300 bài báo khoa
học đăng trên các tạp chí, hội thảo
trong nước và gần 40 bài báo đăng
trên các tạp chí và hội thảo ngoài
nước; thông qua quá trình triển
khai các nhiệm vụ khoa học công
nghệ thuộc Đề án, Chương trình đã
phối hợp đào tạo trong nước được
45 tiến sĩ; 99 thạc sĩ và gần 90 kỹ
sư, cử nhân thuộc lĩnh vực công
nghệ vi sinh, công nghệ enzyme,
công nghệ thực phẩm, công nghệ
chế biến thức ăn chăn nuôi và gia
súc... số lượng đăng ký sở hữu trí
tuệ hoặc giải pháp hữu ích của Đề
án đạt trên 20 đăng ký.
Để đáp ứng những đòi hỏi, yêu
cầu trong tình hình mới, trong giai
đoạn tới, các hoạt động khoa học
công nghệ ngành Công Thương
sẽ được triển khai tập trung theo
hướng hỗ trợ, thúc đẩy các doanh
nghiệp ứng dụng các công nghệ sản
xuất và công nghệ quản trị hiện đại
gắn với quá trình chuyển đổi số và
phát triển sản xuất thông minh, góp
phần nâng cao năng suất, năng lực
cạnh tranh của các ngành, lĩnh vực
và sản phẩm công nghiệp chủ lực.
Trong đó, xây dựng và quyết
liệt triển khai thực hiện Chiến lược
phát triển khoa học và công nghệ
ngành Công Thương giai đoạn
2021-2030; các chương trình, đề án
khoa học và công nghệ giai đoạn
2021-2030: Chương trình nâng cao
năng suất và chất lượng sản phẩm,
hàng hóa ngành công nghiệp giai
đoạn 2021-2030; Chương trình
phát triển một số ngành công
nghiệp công nghệ cao; Đề án hỗ trợ
doanh nghiệp ứng dụng công nghệ
4.0 và phát triển sản xuất thông
minh giai đoạn 2021- 2030n
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KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGÀNH CÔNG THƯƠNG

HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
TRONG BỐI CẢNH TÌNH HÌNH THẾ GIỚI VÀ TRONG NƯỚC CÓ NHIỀU BIẾN
ĐỘNG, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (KH&CN) NGÀNH CÔNG
THƯƠNG ĐÃ GHI NHẬN NHỮNG BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG, GÓP PHẦN VÀO QUÁ
TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA TOÀN NGÀNH.

l THẢO PHƯƠNG

N

gày 10/5/2017, tại Quyết
định số 622/QĐ-TTg, Thủ
tướng Chính phủ phê duyệt
Kế hoạch hành động quốc gia thực
hiện Chương trình nghị sự 2030 vì
sự phát triển bền vững với mục tiêu
tổng quát mở rộng, trong đó Bộ
Công Thương được giao thực hiện
15 mục tiêu cụ thể thuộc 7 mục tiêu
chung. Ngay năm 2017, Bộ Công
Thương đã nhanh chóng xây dựng
và ban hành kế hoạch hành động
thực hiện các mục tiêu được giao,
với các nhiệm vụ cụ thể được phân
công cho các đơn vị thuộc Bộ để
thực hiện. Trong đó, KH&CN đóng
vai trò tích cực cho quá trình hoàn
thiện các định hướng, chính sách nói
riêng và quá trình phát triển ngành
Công Thương nói chung, hướng đến
mục tiêu phát triển bền vững.
Hoạt động nghiên cứu khoa
học, ứng dụng đổi mới công nghệ,
đổi mới sáng tạo trong các doanh
nghiệp ngành Công Thương, đặc
biệt là các doanh nghiệp chế biến
chế tạo liên tục phát triển, đã có
những bước tiến hết sức quan trọng.
Việt Nam đã vươn lên trở thành một
trong những quốc gia có nền công
nghiệp có năng lực cạnh tranh toàn
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cầu (CIP) ở mức khá cao, thuộc vào
nhóm các quốc gia có năng lực cạnh
tranh công nghiệp trung bình cao.
Các chính sách KH&CN cùng
nhiều hoạt động hỗ trợ của Nhà
nước đã tạo ra những đóng góp
quan trọng của KH&CN cho phát
triển của ngành, lĩnh vực cũng như
từng doanh nghiệp. Năm 2010, mức
đóng góp của tăng TFP là 44,74%,
đến năm 2018, con số này đã lên
mức 50,99% cao hơn mức đóng
góp của TFP của toàn nền kinh tế.
Hoạt động nghiên cứu và phát triển
đóng vai trò ngày càng quan trọng
đối với các doanh nghiệp, tạo đột
phá trong sản xuất, đáp ứng nhu
cầu thị trường; trong đó nhiều lĩnh
vực có hoạt động tích cực như sản
xuất thiết bị điện, máy móc, thiết bị
khai khoáng...
Đặc biệt, trong bối cảnh
KH&CN có ảnh hưởng ngày càng
rõ nét đối với các nhiệm vụ, giải
pháp thực hiện các mục tiêu phát
triển bền vững, hoạt động KH&CN
ngành Công Thương đã có những
bước điều chỉnh nhanh chóng trong
định hướng cũng như cách thức tổ
chức thực hiện. Các nhiệm vụ đã
tập trung vào hỗ trợ doanh nghiệp

ứng dụng, đổi mới công nghệ, quản
trị sản xuất, phát triển sản phẩm
theo chuỗi giá trị để tạo ra sản
phẩm, hàng hóa mang nhãn hiệu
Việt Nam có giá trị gia tăng và tính
cạnh tranh cao. Các thành tựu nổi
bật trong nhiều lĩnh vực chính là sự
khẳng định về tầm quan trọng của
việc áp dụng cách tiếp cận khoa
học công nghệ và đổi mới sáng tạo
phù hợp trong thực hiện phát triển
bền vững ngành Công Thương.
Mặc dù vậy, trình độ công
nghệ trong một số ngành còn lạc
hậu, chậm được đổi mới, tư duy và
nhận thức của nhiều doanh nghiệp
còn quá chú trọng lợi thế vào lao
động giá rẻ, chưa quan tâm đến
hoạt động khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo. Số lượng các doanh
nghiệp tham gia các chương trình,
đề án khoa học và công nghệ các
cấp còn hạn chế. Năng suất, chất
lượng và tái cơ cấu chậm chuyển
dịch tiếp tục là những hạn chế căn
bản trong phát triển kinh tế nói
chung và trong các ngành sản xuất
công nghiệp nói riêng.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
tiếp tục khẳng định vai trò quan

Quá trình ứng dụng công nghệ mới đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn

trọng của KH&CN, xác định
KH&CN phải là động lực then chốt
thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách
mạng công nghiệp 4.0 đang và sẽ
có những tác động hết sức mạnh
mẽ tới nền sản xuất của mỗi quốc
gia, ảnh hưởng nặng nề do đại dịch
Covid-19, quá trình ứng dụng các
công nghệ mới, chuyển đổi số trong
nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội
đang diễn ra với tốc độ nhanh hơn.
Nhằm hiện thực hóa mục tiêu
phát triển bền vững trong bối cảnh
mới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục
phát triển hoạt động KH&CN trên
quan điểm bám sát và thực hiện
triệt để, quyết liệt và đồng bộ các
chủ trương, đường lối của Đảng, sự
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ
đối với các nhiệm vụ, giải pháp
thực hiện mục tiêu phát triển bền
vững trong các lĩnh vực của ngành
Công Thương.
Đồng thời, tập trung nguồn lực
rà soát, xây dựng và hoàn thiện hệ
thống pháp luật, chính sách về phát
triển bền vững, tạo điều kiện cho

khu vực tư nhân tham gia thực hiện
các mục tiêu về phát triển bền vững;
phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan, Bộ
ngành trong công tác rà soát, đánh
giá tình hình thực hiện, định hướng
và xây dựng nhiệm vụ thực hiện
mục tiêu phát triển bền vững đồng
bộ với các mục tiêu phát triển kinh
tế xã hội trong giai đoạn 2021-2025
định hướng đến năm 2030.
Bên cạnh đó, xây dựng và
quyết liệt triển khai thực hiện
Chiến lược phát triển khoa học và
công nghệ ngành Công Thương
giai đoạn 2011-2030 cũng như
phát triển, hoàn thiện hệ sinh thái
đổi mới sáng tạo.
Để triển khai một cách có hiệu
quả những quan điểm này, hoạt
động KH&CN của ngành Công
Thương sẽ tập trung vào những
nhiệm vụ chính:
Một là, nâng cao năng lực
nghiên cứu khoa học và công nghệ.
Hai là, nghiên cứu, ứng dụng,
chuyển giao công nghệ phục vụ
phát triển bền vững các lĩnh vực
của ngành, bao gồm: chiến lược,

chính sách phát triển công nghiệp
và thương mại; cơ khí, cơ điện tử,
thiết bị điện, điện tử và tự động
hóa; khai thác và chế biến khoáng
sản, hóa chất và công nghệ vật
liệu; công nghiệp năng lượng; công
nghiệp nhẹ; công nghệ sinh học và
công nghiệp môi trường.
Ba là, đẩy mạnh hoạt động
thông tin, thống kê khoa học và
công nghệ, xây dựng tiêu chuẩn,
quy chuẩn kỹ thuật và sở hữu trí
tuệ.
Bốn là, hoàn thiện tổ chức, cơ
chế quản lý và thông tin khoa học
và công nghệ.
Năm là, đẩy mạnh thực hiện
cơ chế tự chủ, tập trung rà soát, sắp
xếp lại hệ thống tổ chức khoa học
và công nghệ ngành Công Thương;
tập trung nâng cao năng lực, hiệu
quả của đội ngũ chuyên gia tư vấn
và cán bộ quản lý các cấp về khoa
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo
và tăng cường hoạt động truyền
thông, nâng cao nhận thức của xã
hội các doanh nghiệp về hoạt động
khoa học và công nghện
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ĐẢNG BỘ CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN
PHÁT TRIỂN HIỆU QUẢ, BỀN VỮNG

9

l THANH TÚ

tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội
gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của
đại dịch Covid - 19 gây ra. Đảng ủy Công ty
Thuốc lá Sài Gòn xác định công tác phòng chống
Covid-19 là công tác quan trọng nhất trong giai đoạn
hiện nay. Đảng ủy đã chỉ đạo Hội đồng Thành viên,
Ban Giám đốc Công ty thực hiện đồng bộ các giải
pháp nhằm ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh
tại Công ty, đồng thời duy trì ổn định hoạt động sản
xuất - kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho
người lao động.
Để giữ vững nhịp độ sản xuất không bị đứt gãy,
Công ty đã thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”
từ đầu tháng 7/2021, sau 2 tháng triển khai và hoàn
thiện phương án vừa cách ly vừa sản xuất, đến nay
tình hình dịch bệnh trong Công ty luôn được kiểm
soát. Người lao động ổn định về tư tưởng, tự nguyện
đăng ký thực hiện phương án “3 tại chỗ”. Các điều
kiện ăn, ở sinh hoạt trong quá trình lưu trú đảm bảo
theo các quy định của Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật TP. Hồ Chí Minh (HCDC); Ban Quản lý khu chế
xuất khu công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (Hepza) và
được công nhận là đơn vị đủ điều kiện hoạt động “3
tại chỗ”.
Đảng ủy Công ty chỉ đạo toàn thể đảng viên,
người lao động thực hiện đầy đủ những quy định về
phòng chống dịch Covid-19 của Chính phủ, của Bộ Y
tế, UBND TP. Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan.
Trong từng thời điểm, Công ty tổ chức xét nghiệm
tầm soát với tần suất khác nhau để đảm bảo an toàn
cho người lao động. Hiện nay, Công ty tổ chức xét
nghiệm bằng phương pháp PCR với tần suất 2 lần/
tuần , đồng thời kết hợp thực hiện xét nghiệm nhanh
đối với các trường hợp cần thiết, nhằm đưa ra kết quả
chính xác cao và góp phần tăng cường bảo vệ an toàn
phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị.
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Bổ nhiệm cán bộ chủ chốt của Công ty Thuốc lá Sài Gòn

Bên cạnh đó, Đảng ủy Công ty chỉ đạo cấp ủy
trực thuộc, các tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền,
động viên cán bộ, đảng viên, người lao động phát huy
tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, duy trì sản
xuất. Trong 9 tháng đầu năm 2021 Đảng ủy Công ty
thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, trao 21 căn nhà
tình nghĩa trị giá 1,05 tỷ đồng, 8 căn nhà tình thương
trị giá 285 triệu đồng. Đặc biệt, Công ty đóng góp 40
tỷ đồng ủng hộ Quỹ vắc xin phòng Covid-19 của Việt
Nam, đóng góp 500 triệu đồng ủng hộ Quỹ vắc xin
TP.Hồ Chí Minh.
Thời gia qua Công ty Thuốc lá Sài Gòn còn gặp
nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ Công ty
luôn xác định lấy con người làm trung tâm, là một
trong những yếu tố đột phá phát triển. Hoạt động
tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng đã xây dựng
niềm tin, sự đoàn kết, gắn kết để tập thể cán bộ, đảng
viên, công nhân viên ổn định tư tưởng, đồng thuận,
quyết tâm cao vượt qua mọi khó khăn, thách thức,
hoàn thành nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phát triển hiệu quả, bền vữngn

BUSINESSES RESUME PRODUCTION
AFTER LONG BREAK
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Companies in labour-intensive sectors such as textile and garment and footwear across the country are now basically
back to normal

BUSINESSES RESUME
PRODUCTION AFTER
LONG BREAK
VIETNAM’S ECONOMY HAS RECENTLY RECEIVED MANY OPTIMISTIC SIGNALS FROM THE BUSINESS
COMMUNITY, WHICH ARE FUELLING EXPECTATIONS OF A STABLE AND RAPID RECOVERY AFTER A LONG
DISRUPTION DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC.

L

ast week, the Dong Nai
Industrial Zone Authority
announced nearly 1,400

enterprises, or more than 80 per
cent of those operating in 31
industrial parks in the province,

24

have resumed operations, drawing
more than 334,000 workers back
to work which represents 54 per
cent of total number of labourers at
the local industrial parks.
In Binh Duong, the local

authority said it was striving to
have 90 per cent of enterprises
resume operations by the end of
this month and 100 per cent by the
end of this year. The management
board of provincial industrial purks

INTERNATIONAL AND INTEGRATION

(IPs) is stepping up vaccinations
for experts and workers towards
the goal of returning to normal
by early 2022. Secretary of the
provincial Party Committee
Nguyễn Văn Lợi committed all
possible support to firms to return
to work in safe conditions.
In Hanoi, after easing many
restriction measures, Hanoi’s
businesses are speeding up
production to secure new orders and
restore production. In nine industrial
parks in the city, the number of
businesses operating normally has
reached over 95 per cent.
These
numbers
have
partly shown great efforts of
the Government, localities and
businesses themselves in putting
the economy back on track.
Companies in labour-intensive
sectors such as textile and garment
and footwear across the country
are now basically back to normal.
The prolonged lockdowns
due to the spread of the virus,
especially in the southern region
which is home to the country’s
production hubs, has disrupted
most economic activities in the
past two months.
Despite some early confusion
in containing the disease in some
provinces, with the great efforts,
solidarity and determination of
the Government and the entire
society, the pandemic has been
gradually put under control in
hotspots such as Ho Chi Minh
City, Binh Duong, Dong Nai
and Long An, paving the way for
loosening measures to recover
the economy. Many policies have

been adjusted to adapt to the new
context and are introduced, giving
hope to businesses and pulling
them through this hard time.
For
example,
the
Department of Industry and
Trade of Binh Duong issued a
guiding document approving the
granting of initiative rights for
enterprises to reopen, while the
State management agency will
perform post-check to accelerate
the restoration of production.
Currently, Binh Duong Province
has allowed businesses to test
and issue certificates for workers
to travel by themselves.
A report on industrial
production from the southern
special working group of the
Ministry of Industry and Trade
showed that in Ben Tre Province,
the activities of enterprises are
relatively stable, with obstacles
basically being solved, creating
favourable
conditions
for
enterprises to resume business
activities, as well as deploy
disease prevention measures.
During an online meeting on
October 17, Prime Minister Phạm
Minh Chính reaffirmed pandemic
prevention and control policies
must be unified nationwide,
facilitating the implementation of
measures to allow enterprises to
resume operation and get workers
back to work.
Resolution 128 recently
issued by the Government on
“Safe adaptation, flexibility
and effective control of the
COVID-19 pandemic” which
sets out criteria to assess the

level of pandemic risk and
specifies response measures
in a unified application to
all localities, agencies and
businesses, is good news for
enterprises. The Resolution is
considered an important step
towards Vietnam adapting
to the so-called new-normal
situation. The resolution has
been welcomed by the business
community.
The guidelines stipulate four
levels of pandemic risk, which
are as follows: Level 1: low-risk
(new normal) - labelled green;
Level 2: medium-risk - labelled
yellow; Level 3: high-risk labelled orange; and Level 4:
very high-risk - labelled red.
Production and business
establishments,
enterprises,
cooperatives,
households
businesses,
traffic
works,
construction, business and
service establishments are all
allowed to operate at all four
levels, but owners must have
plans and take responsibility
for pandemic prevention and
control.
According to businesses,
this resolution helps them define
more clearly the risk levels
which let them know when they
can continue operation or when
they need to temporarily halt
operation to any degree. Unified
regulations will also prevent
local authorities from creating or
applying regulations of their own
will, facilitating companies in
building and implementing their
business plansn
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VIETNAM TO ATTRACT

MORE PRIVATE INVESTMENT
IN ENERGY INDUSTRY
THE GOVERNMENT OF VIETNAM IS BUILDING OPEN MECHANISMS TO MOBILISE PRIVATE INVESTMENT
IN POWER PROJECTS, ESPECIALLY IN RENEWABLE ENERGY (RE).

A

ccording to the Ministry of Industry and Trade
(MoIT), in implementing the policy of the Party
and Government in encouraging and creating
favourable conditions for all economic sectors in local
energy development, MoIT and other ministries proposed
legal frameworks to build incentive mechanisms and
encourage the development of renewable energy projects.
Recently, the MoIT has submitted to the Prime
Minister for approval a mechanism to sell electricity
from renewable energy projects, such as wind, biomass,
and waste-to-electricity and solar power, according to the
Feed-in Tariff (FIT) for 20 years.
The capacity of power projects in the form of BOT
and IPP, excluding wind power, solar power and small
hydropower, that had been put into operation by 2020
was 7,355 MW out of a total 62,250 MW capacity of
power sources, accounting for 11.8 per cent. Thermal
power projects in the form of BOT and IPP are being
implemented totalling 27,250 MW.
For renewable energy sources, as of December 31,
2020, there was 16,420 MW of solar power including
8,673 MW of concentrated solar power and 7,755 MW
of rooftop solar, 514 MW of wind power, 382.1 MW of
biomass power, 9.43 MW of waste-to-power, meaning
renewable energy accounts for 25.3 per cent of the total
installed capacity.
MoIT calculated electricity output from renewable
energy reached 5.242 billion kWh and 10,994 billion
kWh in 2019 and 2020 respectively, contributing to a
significant reduction in high-priced diesel electricity.
Compared to the actual mobilised oil power data as
per Vietnam Electricity’s forecast, diesel electricity has
decreased by 2.17 billion kWh in 2019 and 4.2 billion
kWh in 2020, saving about VNĐ10.85 trillion to VNĐ21
trillion (US$471 million - $913 million).
Hoàng Tiến Dũng, director of MoIT’s Department
of Electricity and Renewable Energy, said: “Renewal
resources have actively supported the supply of electricity
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Vietnam is investing in developing its renewable energy
sector, making it one of the most vibrant and quickly
growing in Southeast Asia

to the north of Vietnam when it lacked power as the
load increased in May and June. Renewal resources are
contributing to ensuring electricity supply for the whole of
the 2021 - 2025 period. Thus, it can be seen that renewable
energy sources have contributed significantly to ensure
electricity supply for socio-economic development and
people’s daily needs, reduce greenhouse gas emissions
and other emissions in Vietnam.”
In this case, Vietnam is developing a mechanism
to attract investors, said the director, emphasising
foreign investment in BOT power projects has increased
significantly in recent years, reducing capital pressure
for the Government in important infrastructure projects,
especially those requiring large amounts of capital and
complex technology.
This makes an important contribution to the supply
of electricity to the national power system, especially as
State-owned corporations face difficulties in investment
capital for power projects.
MoIT said the total investment capital needed to
implement the selected power development programme

FEATURE
Vietnam is developing a national electricity development plan for the 2021-2030 period, with a vision to 2045, with
three major orientations. Vietnam aims to promote the diversification of energy sources, focusing on developing
clean and renewable energy sources. To achieve these goals, the country has issued many mechanisms to
encourage the development of wind power, biomass power, electricity from solid waste and solar power.

in the 2021-2030 period was about US$99.32 billion.
If developed under the high-load plan, the annual
investment capital requirement will be about US$1.58
billion, of which about US$10.16 billion was for power
source investment and about US$1.42 billion was for
grid investment and transmission.
In order to attract economic sectors with conditions
to participate in the development of the energy sector
more actively, the ministry was studying and amending
the Electricity Law to have a basis for socialisation of
electricity transmission activities, in order to remove
bottlenecks in energy infrastructure.
At the same time, it is studying mechanisms and
policies to encourage private investment in renewable

energy sources, such as directing the electricity purchase
and sale mechanism, and bidding mechanism for investors.
Hoàng Tiến Dũng said the implementation of this
mechanism will take more time, but it will be fairer and
more transparent for investors, ensuring harmony and
balance between the development of renewable energy
projects and the transmission grid.
At the same time, energy experts said to attract
private investors for power projects, the main solution
was still through price policy, adding once the electricity
price policy was appropriate, investors in the electricity
industry can ensure reasonable profits, and power projects
will be attractive enough for domestic and foreign
investment, as well as the public and private sectorsn

Switzerland supports Vietnam in enhancing trade policy and export
promotion

S

witzerland and Vietnam signed an agreement on
the implementation of the Trade Policy and Export
Promotion (SwissTrade) project on October
22 to improve trade performance and international
competitiveness of small- and medium-sized enterprises
by enhancing the framework conditions for trade,
improving public-private dialogue mechanisms, and
strengthening the eco-system for trade promotion.
The project will run from 2021-2024 with a total
budget of CHF 5.627 million (equivalent to VNĐ148
billion or US$6.5 million). Switzerland’s grant
contribution is CHF 5.0 million, and the counterpart
funding from the Government of Vietnam and
beneficiaries is CHF 627,000.
Vietnamese Ministry of Industry and Trade
(MoIT): (1) shaping the key strategic directions
for the next 10-year Import-Export Development
Strategy of Vietnam; (2) establishing public-private
dialogue mechanisms to further the exchange
between the private sector and the national authorities
on trade policies, trade facilitation and trade
promotion; and (3) and strengthening the capacity of
Business Support Organizations in delivering export
promotion services to small- and medium-sized
enterprises (SMEs) to improve their competitiveness

and participation in global value chains. Particular
attention will be paid to the effects of the COVID-19
pandemic and the promotion of digitisation for
Vietnamese SMEs.
At the signing ceremony, the Swiss Ambassador
to Vietnam, Ivo Sieber, said that: “With this project,
Switzerland continues its longstanding cooperation
in trade development with Vietnam. It will help
strengthen the competitiveness of SMEs and supports
a more performing, sustainable and inclusive trade
development in Việt Nam.”
Deputy Minister of Industry and Trade Nguyễn
Sinh Nhật Tân said that the project SwissTrade marked
an important milestone in Vietnam’s implementation
of the goals of the 13th Party Congress, the 10-year
social-economic development strategy 2021- 2030
and the five-year social-economic development plan
2021-2025.
“The project is not only fitting but also underscores
both countries’ commitment to Vietnam’s sustainable
socio-economic development,” Deputy Minister of
Industry and Trade Nguyễn Sinh Nhật Tân said.
The SwissTrade project will be implemented by
the Ministry of Industry and Trade and the International
Trade Center.n
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Vietnam targeting carbon emission neutrality by 2050

V

ietnam is targeting carbon emission neutrality
by 2050, Minister of Industry and Trade Nguyễn
Hồng Diên said on Nov 1, 2021, joining scores of
countries that have pledged to halt emissions by
mid-century or thereabouts in order to stop global
warming.
“Vietnam embarks on a roadmap to reduce
coal-fired power right after this summit,” Minister
of Industry and Trade Nguyễn Hồng Diên said from
Glasgow where he is attending a roundtable on the
sidelines of the United Nations Climate Change
Conference (COP) 26 summit.
Instead the country aimed to double the installed
wind and solar power generation capacity to 31-38
gigawatts by 2030, he added.
World leaders are gathering in Glasgow to take
steps to cap global warming at 1.5C above preindustrial levels - a level scientists say would avoid its
most destructive consequences. Prime Minister Pham
Minh Chinh, also speaking at the round table, called
for “fairness and equality” from developed countries
in tackling climate change.
Vietnam is one of the countries most vulnerable
to the impacts of natural disasters and climate change.

Communities and individuals face a series of threats
they need to adapt and react to. This is the reason
why the country is deeply determined and strongly
committed to take climate action, and develop a green,
sustainable and low-carbon economy. As a member
of the Paris Agreement which was adopted at the 21st
session of the Conference of Parties to the United
Nations Framework COP21, Vietnam committed to
bring forward a national plan setting out how much
they would reduce their emissions, known as a
Nationally Determined Contribution (NDC).
While hydropower and coal-fired power lead
among power generation sources, Vietnam is investing
in developing its renewable energy sector, making
it one of the most vibrant and quickly growing in
Southeast Asia, presenting significant opportunities
for investors. The Government is moving forward to
develop renewable energy sources to ensure energy
security and addressing the growing power demand. At
present, hydropower holds the largest share amongst
all renewable energy sources, followed by wind and
biomass. Solar energy, biogas, and waste-to-energy
technologies are picking up slowly while geothermal
energy and tidal energy are at an early stagen

Vietnam trade expected to hit new record

T

he goal of US$600 billion in foreign trade is likely
to be realised by the end of the year because by
October 15, the national import-export turnover had
exceeded US$510 billion, according to Agency of
Foreign Trade under the Ministry of Industry and
Trade (MoIT).
Vietnam’s export turnover is estimated at
US$27.3 billion in October, bringing the figure in
the first ten months of 2021 to US$267.9 billion, up
16.6% against the same period last year, the General
Statistics Office (GSO) announced. Meanwhile, the
country’s total import value in the first ten months of
2021 to US$269.38 billion, up 28.2% year-on-year.
In October, Vietnam enjoyed a trade surplus
of US$1.1 billion. However, in the first ten months
of 2021, the country posted a trade deficit of
US$1.45 billion, in which the domestic economic
sector recorded a trade deficit of US$22.73 billion.
According to the MoIT, the monthly trade balance has
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gradually shifted to a trade deficit since the beginning
of the second quarter, and this trend is showing signs
of decreasing, with just US$100 million worth of trade
deficit recorded in August.
With the current trade growth rate, the importexport turnover for the whole year is expected to
exceed US$600 billion, it said. If there are no more
major outbreaks in the remaining months and southernbased companies regain their growth momentum, the
deficit could be wiped out and there could even be a
surplus, it added.
Several large FDI plans announced recently seem
to substantiate the ministry’s forecast. The MoIT said
quickly resuming production and boost exports are the
most important solution to reduce the trade deficit and
move towards a trade surplus in the near future. Ministries,
sectors and localities should focus on measures to keep
the pandemic under control as well as remove difficulties
for production and circulation of goods, it saidn

Vietnamese people give priority to using Vietnamese goods” campaign
strengthened in the new situation

D

eputy Prime Minister Lê Văn Thành has signed
and promulgated Directive 28/CT-TTg of the
Prime Minister on strengthening the implementation
of the campaign “Vietnamese people give priority to
using Vietnamese goods” in the new situation.
The Directive clearly states that, after 10 years of
implementing the “Vietnamese people give priority to
using Vietnamese goods” campaign, important results
have been achieved: promoting patriotism, building a
consumer culture of Vietnamese people, and promoting
the development of domestic production.
The campaign has been identified by the Party
Central Committee’s Secretariat as one of the necessary
and important solutions to carry out the country’s
socio-economic development tasks. The campaign
was an apt policy with profound meaning, making
an important contribution to stabilising the macroeconomy, ensuring consumer demand, social security
and the country’s rapid and sustainable development
over the past time.
The share of consumption of goods and services
produced by Vietnamese people has been increased,
actively supporting the development of the domestic
market in a sustainable way.
In the context that the country continues to
integrate deeply with the world economy, the fourth
industrial revolution is taking place especially
strongly, and the economy is being affected by the
COVID-19 epidemic, the Prime Minister requested

the Ministry of Industry and Trade to organise the
effective implementation of the domestic trade
development strategy for the period to 2030, with a
vision to 2045 and the Project on Domestic Market
Development in association with the campaign
“Vietnamese people give priority to using Vietnamese
goods” for the period of 2021-2025.
Accordingly, it is necessary to effectively
implement programmes and projects to promote
trade promotion for Vietnamese enterprises; support
Vietnamese enterprises in digital transformation
through e-commerce applications to expand the
market by modern distribution channels, combined
with electronic payment and modern transportation;
guide and support Vietnamese enterprises, especially
SMEs, to participate in domestic and foreign product
distribution chains; support the building of national
brands for high-quality Vietnamese products and
services trusted by consumers in line with international
commitments and new-generation Free Trade
Agreements.
It is necessary to research and propose policies
to develop an appropriate range of commercial
infrastructure, encourage localities, manufacturing
and distribution enterprises to establish a system of
sustainable Vietnamese selling points with the name
“Proud of Vietnamese goods”, especially in areas
densely populated areas, industrial parks, rural areas,
remote and border areas, islandsn

Vietnam growth to be highest in ASEAN-5: IMF

V

ietnam’s GDP is set to grow by 3.8 percent
this year, the highest rate among the five major Southeast Asian economies, the International Monetary Fund forecast.
Indonesia, Thailand, the Philippines, and
Malaysia are likely to achieve growth of 3.5 percent
or less. Last year the four countries reported negative
growth, while Vietnam grew at 2.9 percent.
In ASEAN, Singapore will be the best performing
economy, projected to grow by 6% in 2021. Asia is
set to grow by 6.5 percent, driven by India (10 percent
against negative 7.3 percent last year) and China (8

percent against 2.3 percent last year).
According to the IMF, disrupted supply chains
and price pressures are restraining the recovery
momentum. As such, global growth has been revised
down to 5.9%, down slightly from the previous
estimate of 6%.
The organisation added that the labour market
remains weak compared to the pre-pandemic period,
with emerging and developing economies hit harder
than developed economies. It forecast growth of 5.9
percent for the global economy this year, down 0.1
percentage point from its July projectionn
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The EVFTA is considered a great opportunity for Vietnamese exporters, especially seafood enterprises

EVFTA

FUELS VIETNAM’S
POST-PANDEMIC RECOVERY
THE EU-VIETNAM FREE TRADE AGREEMENT (EVFTA) WILL OPEN UP MANY OPPORTUNITIES FOR
VIETNAMESE BUSINESSES TO ATTRACT INVESTMENT CAPITAL AND EXPAND EXPORT MARKETS IN
THE POST-COVID-19 PERIOD.

I

n the context of economic
recovery in the post-COVID-19
period, along with the shaping
and development of new trade and
investment trends, the EVFTA
would facilitate and increase
competitiveness for domestic
enterprises so that Vietnam can

30

participate in the process of
restructuring supply chains with
European Union (EU) partners,
Deputy Minister of Industry and
Trade Đặng Hoàng An said.
The participation in the chains
would open up opportunities to
attract investment capital and

advanced technology, and create
new resilience and sustainable
growth in the future. The two
sides could be optimistic about a
strong surge in the Vietnam-EU
trade and investment cooperation
development in the new normal,
the Deputy Minister added.

INVESTMENT & FINANCE

EuroCham chairman Alain
Cany said over the last few weeks,
Vietnam had begun to emerge
from lockdowns and resume
normal business activities. This is
now giving EuroCham members
renewed optimism about the
prospects both of their enterprises
and of Vietnam’s business
environment.
Vietnam is in a stronger
position than most to prosper
in this post-pandemic period.
The fundamentals that have
underpinned its three decades of
almost uninterrupted economic
growth remain strong, according
to the EuroCham chairman.
“And now that COVID-19
has been brought back under
control, with the EVFTA in
force, and the EVIPA soon to
follow, Vietnam has the chance
to attract a new wave of foreign
direct investment (FDI) from
European investors looking for a
prosperous, safe, and competitive
place in which to invest and do
business,” he added.
With a strong commitment to
ensuring transparency, openness
and
favourable
conditions
in the trade and investment
environment, Vietnam has gained
access to high-quality investment
sources from the EU with projects
using advanced technologies,
Deputy Minister of Industry and
Trade Đặng Hoàng An said.
Deputy Minister Đặng Hoàng
An affirmed that the EVFTA
not only provided leverage to
promote bilateral trade but also
an advantage for the business
communities of Vietnam and the

EU in the context of the global
economy and trade being affected
by COVID-19 pandemic.
According to the General
Department of Vietnam Customs,
bilateral trade between Vietnam
and the EU after this agreement
came into effect in August 2020
reached US$54.87 billion, up 12.1
per cent year on year, including
the export turnover of US$38.48
billion, up 11.3 per cent and
import turnover at $16.39 billion,
up 14 per cent.
Although Vietnam was
heavily affected by the fourth
outbreak of the pandemic,
bilateral trade value in the first
nine months of 2021 still recorded
growth of 13.4 per cent year on
year to US$41.3 billion, including
an export value of US$28.85
billion (up 11.7 per cent) and an
import value of $12.4 billion (up
17.6 per cent).
According to Eurostat,
Vietnam has become the largest
commodity trade partner of the
EU in ASEAN just one year
after the EVFTA took effect
with the bilateral trade value
of 43.2 billion euros (US$50.5
billion). Besides that, more
and more domestic businesses
are taking incentives from the
EVFTA by using certificate of
origin (C/O).
According
to
MoIT’s
Import-Export Department, in
the first year of implementation
of the agreement, agencies and
organisations authorised to issue
C/O of the EUR.1 form granted
about 207,682 certificates to
Vietnamese products worth a

total of about US$7.71 billion,
allowing them to export to 27 EU
countries. Enterprises exporting
goods to the EU have also
implemented self-certification of
origin for 6,115 batches of goods
to enjoy preferential tariffs under
the EVFTA
“The Ministry of Industry
and Trade (MoIT) and trade
offices of Vietnam in the EU
will stand side by side with
businesses of the two sides to
maximise opportunities offered
by the EVFTA, thereby creating
favourable conditions to foster
trade and investment and address
difficulties,” the Deputy Minister
of Industry and Trade said.
Meanwhile, In the context
of the COVID-19 pandemic,
Vietnam attracted US$22 billion
from the EU in the first nine
months of the year, up 4 per cent
year on year, accounting for 5.5
per cent of Vietnam’s total FDI,
according to an official from the
Foreign Investment Agency (FIA)
under the Ministry of Planning
and Investment.
Businesses are urged to
take the initiative in innovating
themselves, raising capacity and
adjusting business strategies
to quickly adapt to the new
situation. To effectively take
advantage of the EVFTA and
new investment and business
opportunities after the pandemic,
Đặng Hoàng An said that it
needed great efforts from both
the Government and the business
community, especially as the
pandemic was still complicated
and unpredictablen
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To restore production of the Textile and garment sector, the Ministry of Industry and Trade has worked to remove bottlenecks and provide the most possible support to help factories resume operation

TEXTILE AND GARMENT
SECTOR ACCELERATE
RECOVERY
AS THE FOURTH WAVE OF COVID-19 IS BROUGHT UNDER CONTROL IN VIETNAM, THE BILLION-DOLLAR
TEXTILE AND GARMENT INDUSTRY IS OVERCOMING DIFFICULTIES TO RESUME PRODUCTION.

T

he worst wave of the pandemic so far has caused
garment inventories to increase, production activities to be
delayed, and the labour supply
disrupted as many workers left for
their hometowns. Meanwhile most
experts said as many orders were
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unfinished, demand for production
and business from now to the end
of the year was very high, adding
if localities do not soon ease social
distancing restrictions and implement measures to promote economic development, the export target of US$39 billion this year will

be difficult to achieve.
In the most positive scenario,
experts from the Vietnam Textile
and Apparel Association (VITAS)
said Vietnam would control the
pandemic and realise a ‘new
normal’ from the beginning of
this month, with exports reaching

MARKETS

between US$37.5 billion and
US$38 billion. In the worst-case
scenario, when restrictions remain
in place until the beginning of
December, exports were expected
to reach US$33.5 billion to US$34
billion.
While experts predicted most
textile and garment enterprises
would experience a challenging
and difficult year in 2021, they
also said the period until 2023
was a decisive time for recovery
and enterprises needed to take
advantage of opportunities.
As one of the biggest
production firms in the northern
province of Thai Binh and one
of Vietnam’s leading apparel
manufacturing and exporting
companies, Tân Đệ Garment
launched a mobile app earlier this
month to connect all its employees
from all nine factories in Thai
Binh and Hung Yen provinces.
A representative of the
firm said the app was not just a
venue for about 18,000 workers
to exchange their activities and
training but also to get updates on
the company’s policies, adding
that all workers had been given
at least one dose of vaccine
and received cash thanks to
Government policies.
Nguyễn
Tiến
Phương,
chairman and CEO of Tân Đệ
Garment Company, said tthat
“Before the pandemic, the company
has it own stretagy in recruiting
local employees as of its long term
and sustainable development. The
stretagy and the helpful support
for workers employees from the
beginning of the pandemic have
shown effectiveness. We do not

have to face the issue of workers
leaving this time.”
He added a quick vaccine
roll-out and insurance support
also helped in keeping workers at
this time.
Deputy general director of
Garment 10 Corporation, Bạch
Thăng Long told that thanks to
many flexible solutions, the firm’s
revenue in the past nine months
remained the same as in the same
period last year, adding that he
was striving to increase yearend profit compared to last year
through cost cutting and increased
productivity.
Vinatex General Director
Cao Hữu Hiếu also said that the
group had implemented many
response measures to limit the
negative impact of the pandemic
and the increase in input material
prices. He said “There is no other
way, the production unit must
work closely with customers for
the most optimal solution.”
Cao Hữu Hiếu added: “In
addition, the enterprises must work
with suppliers to avoid excessively
high prices affecting output,
improving market forecasting to
have a plan to import raw materials
for reserves, avoiding the impact
of high prices.”
He said enterprises needed to
develop many response scenarios
in 2022 when the market recovers
and production is resumed,
adding that at the same time, they
needed to take advantage of newgeneration free trade agreements
(FTAs) to boost exports. In the
first nine months, Vinatex’s total
revenue reached VNĐ24.68
trillion, down 12.4 per cent and

profit was up 136.9 per cent,
reaching VNĐ1.14 trillion over
the same period in 2020 thanks to
active solution and good support
of customers.
Commenting on the textile
and garment market in 2022, Lê
Tiến Trường, chairman of Vinatex,
said that the global market would
continue to recover in terms of
demand, especially in developed
countries. He added that in the first
half of 2022, textile and garment
enterprises would still have to
implement solutions to prevent
and control the pandemic. He
said thanks to the Government’s
continuous
promotion
of
vaccinations, localities would
not implement large-scale social
distancing, so in the second half
of 2022, businesses would adapt
and feel secure to work under the
“new normal”.
To restore production of the
sectors, the Ministry of Industry
and Trade (MoIT) said that it would
work to remove bottlenecks and
provide the most possible support
to help factories resume operation
and take advantage of orders at
year’s end in the European and
US markets. In addition, the MoIT
will step up the implementation
of a development strategy for
garment-textile and footwear to
2030, with a vision to 2035, and
the building of a programme on
sustainable development of the
sectors until 2030.
It will also strive to expand
export markets, capitalise on
advantages of existing free trade
agreements, diversify export items
and improve the competitive edge
of products and brandsn
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ĐIỆN BIÊN: TIỀM NĂNG VÀ CƠ HỘI ĐẦU TƯ

TỈNH ĐIỆN BIÊN

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU
TRỞ THÀNH TỈNH KHÁ TRONG KHU VỰC
CÓ TIỀM NĂNG LỚN VỀ TÀI NGUYÊN, KHOÁNG SẢN, CÙNG SÂN BAY ÐIỆN BIÊN
PHỦ LÀ CẦU NỐI QUAN TRỌNG KẾT NỐI ÐIỆN BIÊN VỚI CÁC ĐỊA PHƯƠNG TRONG
CẢ NƯỚC VÀ CẢ QUỐC TẾ, TỈNH ĐIỆN BIÊN ĐANG NỖ LỰC VỚI MỤC TIÊU TRỞ
THÀNH TỈNH KHÁ TRONG KHU VỰC.

l LÊ HOA
Nhiều tiềm năng phát triển
kinh tế

Điện Biên với quy mô đất đai
rộng lớn, có lợi thế về tài nguyên
khoáng sản, thổ nhưỡng, khí hậu,
địa hình, thủy văn... là những điều
kiện thuận lợi để phát triển vùng
cây công nghiệp, cây ăn quả,
chuyên canh lúa gạo, khai khoáng,
thủy điện... Bên cạnh đó, hệ thống
cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh từng
bước được đầu tư xây dựng đồng
bộ. Cơ sở hạ tầng như giao thông,
lưới điện và hạ tầng phục vụ hoạt
động công nghiệp, thương mại đã
được quan tâm và dần phát triển, cơ
bản đáp ứng được nhu cầu cho sản
xuất và tiêu dùng.
Một số tuyến đường giao thông
quan trọng ra các cửa khẩu, lối mở
như: cửa khẩu quốc tế Tây Trang,
cửa khẩu quốc gia Huổi Puốc (giáp
với Lào), Lối mở A Pa Chải (giáp
với Trung Quốc) đã được quan tâm
đầu tư nâng cấp, các loại hình vận
tải hàng hóa, vận tải hành khách
phát triển đa dạng trong và ngoài
nước. Hiện nay tỉnh có các tuyến xe
liên vận quốc tế sang 5 tỉnh Bắc Lào
(Luông Pha Băng, Bo Kẹo, Luông
Nậm Thà, U Đôm Xay, Phông Sa
Ly) đã được mở, tạo điều kiện cho
giao thương, phát triển thương mại,
du lịch... Đây là nền tảng để phát
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Lãnh đạo tỉnh Điện Biên cắt băng khai trương đường bay

triển các ngành công nghiệp chế
biến, thương mại, du lịch, xuất
nhập khẩu và thu hút đầu tư.
Bên cạnh đó, dựa trên thế
mạnh địa phương, tỉnh Điện Biên
đã quy hoạch 3 vùng kinh tế, bao
gồm: Trục kinh tế động lực quốc
lộ 279 (gồm các huyện Tuần Giáo,
Mường Ảng, Điện Biên, Điện Biên
Đông và Thành phố Điện Biên
Phủ), trục kinh tế sinh thái sông Đà
(gồm các huyện Mường Chà, Tủa
Chùa và Thị xã Mường Lay) và

trục kinh tế Nậm Pồ - Mường Nhé.
Các trục kinh tế này có nhiệm
vụ khai thác các tiềm năng và phát
triển các ngành công nghiệp dựa
trên lợi thế của từng vùng để phát
triển các ngành công nghiệp chế
biến, thủy điện, khai khoáng, chăn
nuôi đại gia súc. Việc quy hoạch
vùng đã giúp Điện Biên thu hút các
nhà đầu tư vào lĩnh vực thủy điện,
công nghiệp chế biến, phát triển
cây công nghiệp như mắc ca, cà
phê, cao su, cây ăn quả như cam,

Ông Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu
tại sự kiện khai trương đường bay thẳng Hà Nội,Tp.HCM - Điện Biên

chanh leo, xoài.... Đồng thời, thông
qua quy hoạch vùng, tỉnh khuyến
khích đầu tư phát triển tiểu thủ
công nghiệp, làng nghề, gắn với
phát triển du lịch.
Đặc biệt, ngày 14/10, chuyến
bay mang số hiệu QH1692 chặng
Hà Nội - Điện Biên đã hạ cánh an
toàn tại Cảng hàng không Điện
Biên Phủ, đánh dấu chính thức việc
khai trương và công bố đường bay
thẳng kết nối Hà Nội/Thành phố
Hồ Chí Minh với Điện Biên, với
tổng thời gian bay thẳng Hà Nội Điện Biên chỉ hơn 40 phút, trong
khi đi bằng đường bộ mất từ 9 - 12
giờ, tạo thuận tiện hơn rất nhiều
cho hành trình của hành khách.
Ở vị trí người đứng đầu tỉnh
Điện Biên, ông Lê Thành Đô, Phó
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND
tỉnh cho rằng, việc đưa vào khai
thác tuyến bay Điện Biên - Hà Nội,
và tới đây là Điện Biên - Thành phố
Hồ Chí Minh bằng máy bay phản
lực Embraer sẽ là động lực lớn
để tỉnh nhà tiếp tục tiến trình đổi
mới và đa dạng hóa sản phẩm du
lịch, dịch vụ lưu trú, từ đó thu hút
thêm nhiều hành khách ghé thăm
và khám phá địa phương. Đồng
thời góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh Ðiện Biên
nói riêng và khu vực Tây Bắc nói
chung, bởi sân bay Ðiện Biên Phủ
là cầu nối quan trọng kết nối Ðiện

Biên với Thủ đô Hà Nội, các miền
trong cả nước và cả quốc tế.
Nhờ các giải pháp kể trên, kinh
tế địa phương đã có nhiều khởi sắc.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế giai
đoạn 2016-2020 liên tục tăng ước
đạt 7,84%/năm. Năm 2020, tổng
sản phẩm GRDP đạt trên 11.765
tỷ đồng, tăng 1,83% so với năm
2019. Tỉnh đã được mục tiêu kép
vừa phòng chống dịch có hiệu quả
và đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh
tế dương.
Bước sang năm 2021, tổng sản
phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) quý
III/2021 ước đạt 3.009,33 tỷ đồng
(theo giá so sánh năm 2010), tăng
5,16% so với quý III/2020. Tổng
sản phẩm trên địa bàn tỉnh 9 tháng
năm 2021 tăng 4,29%, trong đó:
khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản
tăng 3,75%; khu vực công nghiệp
- xây tăng 7,5%; khu vực dịch vụ
tăng 3,55%; thuế sản phẩm trừ trợ
cấp sản phẩm đạt tăng 2,16% so
với năm 2020.

Hướng mục tiêu trở thành
tỉnh khá trong khu vực

Theo quy hoạch tỉnh Điện
Biên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050, tỉnh Điện Biên phấn
đấu đến năm 2030 trở thành tỉnh
có điều kiện kinh tế phát triển khá
trong khu vực Trung du và miền
núi phía Bắc; với lâm nghiệp, nông

nghiệp ứng dụng khoa học công
nghệ hiện đại có năng suất và chất
lượng cao kết hợp với công nghiệp
chế biến, du lịch.
Để kế thừa truyền thống và
tiếp tục phát huy những thành tựu
đã đạt được, ngay trong năm 2021,
UBND tỉnh Điện Biên chỉ đạo
quyết liệt các cấp, các ngành đẩy
nhanh thực hiện các chương trình,
dự án theo kế hoạch và mục tiêu đặt
ra. Trong đó, tập trung triển khai
các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết
yếu phục vụ đời sống, sản xuất của
người dân. Tập trung xây dựng,
rà soát điều chỉnh bổ sung một số
cơ chế chính sách thu hút doanh
nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực tỉnh
có tiềm năng, lợi thế.
Tỉnh cũng sẽ tiếp tục tập trung
tháo gỡ khó khăn cho các dự án đã
có chủ trương đầu tư trên địa bàn.
Trong đó, ngoài Dự án đầu tư xây
dựng mở rộng sân bay Điện Biên,
tỉnh sẽ triển khai các dự án đã được
ký kết giữa UBND tỉnh và Công ty
Cổ phần Tập đoàn FLC như Dự án
khách sạn, trung tâm thương mại và
nhà ở thương mại, Dự án tổ hợp sân
Golf, khu thương mại dịch vụ và
khu du lịch nghỉ dưỡng…
Để phát huy các tiềm năng, lợi
thế hiện có, tỉnh Điện Biên cũng
tiếp tục xúc tiến, hoàn thành việc
xin ý kiến Bộ Chính trị, Ban Bí thư
và trình Thủ tướng Chính phủ chỉ
đạo thực hiện Đề án bảo tồn, tôn
tạo di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
Chiến trường Điện Biên Phủ đến
năm 2030. Hiện nay tỉnh cũng đang
triển khai xây dựng dự án Đền thờ
tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ hy
sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ
trên Đồi F với diện tích 49.534m2.
Trong
bối
cảnh
dịch
COVID-19 đang bùng phát trở lại,
Điện Biên vẫn nỗ lực để hoàn thành
mục tiêu đưa địa phương thành tỉnh
khá trong khu vựcn
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NGÀNH CÔNG THƯƠNG ĐIỆN BIÊN

ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP
THỰC HIỆN HIỆU QUẢ “MỤC TIÊU KÉP”
TỪ ĐẦU NĂM ĐẾN NAY, DỊCH COVID-19 DIỄN BIẾN PHỨC TẠP ĐÃ ẢNH HƯỞNG
KHÔNG NHỎ ĐẾN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐIỆN BIÊN. PHÁT HUY
VAI TRÒ CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG, SỞ CÔNG
THƯƠNG ĐIỆN BIÊN ĐÃ ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN VƯỢT
QUA KHÓ KHĂN, TIẾP TỤC THỰC HIỆN HIỆU QUẢ MỤC TIÊU KÉP “VỪA PHÒNG
CHỐNG DỊCH BỆNH, VỪA PHÁT TRIỂN KINH TẾ”.

l PHẠM ÂN
Vượt “bão” dịch bệnh

Xác định những khó khăn
do dịch bệnh gây ra sẽ tác động
không nhỏ đến doanh nghiệp toàn
tỉnh, ngay từ đầu năm, ngành Công
Thương Điện Biên đã tích cực, chủ
động triển khai kịp thời, hiệu quả
các giải pháp. Sở Công Thương đã
chủ động xây dựng các kế hoạch,
chương trình để triển khai các giải
pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ
kế hoạch được giao, quyết liệt thực
hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của
ngành. Công tác quản lý nhà nước
được quan tâm chỉ đạo sát sao, bám
sát thực tiễn, kịp thời tham mưu
cấp trên giải quyết, tháo gỡ các khó
khăn cho doanh nghiệp.
Nhờ đó, mặc dù dịch bệnh
Covid-19 đã ảnh hưởng và tác
động không nhỏ đến các hoạt động
sản xuất - kinh doanh trên địa bàn
tỉnh... nhưng nhìn chung, các hoạt
động sản xuất công nghiệp, lưu
thông hàng hóa và dịch vụ thương
mại trên thị trường vẫn được duy trì
ổn định, hàng hóa trên thị trường
đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và
tiêu dùng. Công tác cải cách hành
chính được quan tâm, kỷ luật, kỷ
cương hành chính được tăng cường.
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Theo báo cáo của Sở Công
Thương Điện Biên, giá trị sản xuất
công nghiệp (giá so sánh 2010) 9
tháng đầu năm 2021 ước đạt 2.111
tỷ đồng, tăng 4,91% so với cùng kỳ
năm trước, đạt 68,10% so với kế
hoạch năm.
Do diễn biến tình hình dịch
bệnh Covid-19 phức tạp và kéo
dài, cùng với các biện pháp phòng
chống dịch đã làm ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất - kinh doanh
của các cơ sở sản xuất chế biến như:
sản xuất xi măng chưa tìm được đối
tác để xuất khẩu, sản lượng chè, cà
phê chế biến và tiêu thụ sụt giảm
mạnh so với cùng kỳ năm trước từ
40-50%; hoạt động sản xuất thức
ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn
tạm dừng hoạt động từ đầu năm
đến nay để sửa chữa bảo dưỡng dây
chuyền sản xuất; một số cơ sở sản
xuất hoạt động cầm chừng để duy
trì.
9 tháng đầu năm 2021, hoạt
động sản xuất và phân phối điện
trên địa bàn tỉnh ổn định, an toàn,
đáp ứng được nhu cầu sử dụng cho
sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.
Các nhà máy thủy điện chấp hành
tốt các quy định hiện hành của nhà

nước về bảo vệ an toàn đập, khai
thác và vận hành quy trình hồ
chứa... phát điện ổn định, hiệu quả.
Các dự án thủy điện đang xây dựng
được các nhà đầu tư tích cực triển
khai, đẩy nhanh tiến độ phấn đấu
hoàn thành theo kế hoạch.
Trong lĩnh vực thương mại,
tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh
thu dịch vụ tiêu dùng trên thị trường
tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt
11.583 tỷ đồng, tăng 12,4% so với
cùng kỳ năm trước, đạt 78,26% kế
hoạch năm.
Nhìn chung, tình hình lưu
thông hóa hàng và dịch vụ thương
mại trên địa bàn tỉnh Điện Biên
có những tác động nhất định bởi
dịch Covid-19 cũng như các hoạt
động văn hóa - xã hội, du lịch, lễ
hội bị dừng hoặc hoãn, do đó ảnh
hưởng không nhỏ tới cung - cầu
hàng hóa. “Tuy nhiên, so với cùng
kỳ năm 2020, các doanh nghiệp
và người dân đã có kinh nghiệm
trong việc vừa phòng chống dịch
bệnh Covid-19 vừa đảm bảo các
hoạt động sản xuất kinh doanh nên
tình hình lưu thông hàng hóa và các
dịch vụ tiêu dùng đã ổn định hơn
và xu hướng tăng so với cùng kỳ

Thủy điện Nậm Mức có công suất 44MW, sản lượng điện là 176 triệu kwh

năm trước” - ông Vũ Hồng Sơn Giám đốc Sở Công Thương Điện
Biên cho biết.
Đối với hoạt động ngoại
thương, tổng giá trị xuất nhập khẩu
hàng hóa 9 tháng đầu năm 2021
ước đạt 40,44 triệu USD bằng
75,13% so với cùng kỳ năm trước,
đạt 41,27% so với kế hoạch năm.
Nhìn chung, hoạt động xuất, nhập
khẩu và thương mại biên giới bị
hạn chế do dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phấn đấu hoàn thành mục
tiêu năm 2021

Thời gian tới, việc hoàn thành
các mục tiêu của ngành Công
Thương Điện Biên dự báo sẽ vẫn
gặp nhiều khó khăn do tình hình
dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến
phức tạp. Theo ông Vũ Hồng Sơn,
ngành sẽ nỗ lực, cố gắng phấn đấu
hoàn thành các mục tiêu cụ thể: Giá
trị sản xuất công nghiệp cả năm
2021 ước đạt 3.100 tỷ đồng, tăng
10% so với cùng kỳ năm trước;
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch
vụ đạt 13.330 tỷ đồng tăng 16,07%
so với thực hiện năm 2020; Giá trị
xuất nhập hàng hóa, dịch vụ năm
2021 ước đạt 90 triệu USD tăng
45,51% so với ước thực hiện năm

2020 và hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ theo Kế hoạch đã đề ra.
Để hoàn thành các mục tiêu
nhiệm vụ trên, toàn ngành phấn
đấu tập trung cao độ, chỉ đạo quyết
liệt và có giải pháp cụ thể, phù hợp
trong từng lĩnh vực. Trong đó, tăng
cường, đẩy mạnh hoạt động sản
xuất công nghiệp, hoạt động xuất
nhập khẩu, công tác khuyến công
và xúc tiến thương mại; đẩy nhanh
tiến độ triển khai hoàn thành các
dự án thuộc lĩnh vực ngành quản lý
như thủy điện, lưới điện…
Đồng thời, ngành sẽ theo dõi
sát tình hình thị trường, diễn biến
giá cả của những mặt hàng nằm
trong Chương trình bình ổn giá của
Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công
Thương và của UBND tỉnh; đề xuất
các giải pháp nhằm điều tiết cung
cầu hàng hóa và ổn định thị trường,
đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu
cho sản xuất và đời sống và các mặt
hàng phục vụ cho công tác phòng
chống dịch Covid-19 (Khẩu trang
y tế, nước sát khuẩn…), quyết tâm
không để xảy ra tình trạng thiếu
hàng, sốt giá, đảm bảo lưu thông
hàng hóa bình thường.
Tận dụng những kết quả tích
cực của công tác hội nhập những
năm vừa qua, ngành Công Thương

sẽ tiếp tục tham mưu UBND trong
công tác hội nhập quốc tế về kinh
tế. Đơn cử như hoàn thành Báo cáo
đánh giá chung kết quả triển khai
thực hiện nội dung Biên bản hợp
tác giữa Sở Công Thương tỉnh Điện
Biên với Sở Công Thương các tỉnh
Bắc Lào (giai đoạn 2019-2021)
và hoàn thiện các nội dung trao
đổi, hợp tác giai đoạn 2021-2023.
Chuẩn bị ký kết hợp tác giai đoạn
2021-2023.
Bên cạnh đó, Ngành cũng sẽ
tiếp tục triển khai Hiệp định Đối
tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái
Bình Dương (CPTPP) và Hiệp
định giữa Thương mại tự do giữa
Việt Nam và Liên minh Châu Âu
(EVFTA) theo các nội dung trong
các Kế hoạch của tỉnh và ngành đã
ban hành…
Đặc biệt, ông Vũ Hồng Sơn
nhấn mạnh: “Ngành Công Thương
Điện Biên sẽ tiếp tục cải cách hành
chính, tạo môi trường thuận lợi
nhất cho doanh nghiệp hoạt động,
đặc biệt ở giai đoạn dịch bệnh đã
cơ bản được kiểm soát; thực hiện
nghiêm các quy định, chỉ đạo của
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
Bộ Y tế, các Bộ, Ngành Trung
ương và tỉnh Điện Biên trong công
tác phòng chống dịch Covid-19”n
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TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ,

ĐƯA KINH TẾ ĐỊA PHƯƠNG
NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN
TRONG NHỮNG NĂM QUA, ĐIỆN BIÊN ĐÃ NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG TRONG VIỆC
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, KINH DOANH THÔNG THOÁNG, THU HÚT CÁC
DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐẦU TƯ, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT, KINH DOANH, GÓP PHẦN
ĐƯA KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA ĐIỆN BIÊN NGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN.

l KIỀU LÊ
Tạo điều kiện thuận lợi nhất
cho các nhà đầu tư

Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020 2025, Điện Biên đã thực hiện nhiều
cơ chế, chính sách giới thiệu tiềm
năng, thế mạnh, những lĩnh vực,
dự án khuyến khích đầu tư, tăng
cường hợp tác, liên kết góp phần
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh từ các tập đoàn lớn. Đồng
thời, nhiều năm gần đây, tỉnh Điện
Biên đã triển khai nhiều giải pháp
để cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh, thu hút các doanh nghiệp
đến với tỉnh.
Cụ thể, đối với công tác cải
cách hành chính, tỉnh đã tiếp tục
quan tâm thực hiện xây dựng chính
quyền điện tử, phát huy hiệu quả
cổng dịch vụ trực tuyến công, đẩy
nhanh thực hiện dịch vụ trực tuyến
công ở mức độ 3, 4; thực hiện
nghiêm kỷ cương hành chính gắn
với trách nhiệm của người đứng
đầu cơ quan, đơn vị, nâng cao chất
lượng chuyên môn, đạo đức của cán
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bộ trong thực thi công vụ. Qua đó,
chất lượng cán bộ thực hiện nhiệm
vụ giao dịch đối với các cơ quan,
đơn vị và doanh nghiệp được nâng
lên, tạo sự hài lòng khi đến giao
dịch tại các cơ quan công quyền,
đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa qua cửa khẩu cũng như
tiêu thụ trong nội địa.
Mặt khác, một trong những
nhiệm vụ quan trọng được UBND
tỉnh thực hiện thường xuyên, định
kỳ 1 tháng 1 lần chính là tổ chức
gặp mặt, đối thoại với cộng đồng
doanh nghiệp. Thông qua gặp
mặt, UBND tỉnh đã kịp thời nắm
bắt và chỉ đạo các sở, ngành liên
quan tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
của các doanh nghiệp. Hầu hết các
ý kiến đều được giải quyết thỏa
đáng, không để tồn đọng quá lâu,
làm ảnh hưởng đến quyền lợi của
doanh nghiệp.
Điển hình trong năm 2020,
UBND tỉnh đã tổ chức 10 buổi gặp
mặt và ghi nhận trên 90 lượt ý kiến

của cộng đồng doanh nghiệp. Về
cơ bản, các ý kiến đã được UBND
tỉnh giao cho các ngành giải quyết
cụ thể và trực tiếp liên quan đến
lĩnh vực mình phụ trách.
Bằng việc ban hành nhiều
cơ chế, giải pháp và chương trình
hành động cụ thể, chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số
cải cách thủ tục hành chính của tỉnh
đã tăng lên theo hàng năm. Chỉ số
PCI năm 2020 của Điện Biên đạt
62,62 điểm, xếp thứ 46 trên bảng
xếp hạng chung của cả nước; xếp
thứ 8/14 tỉnh trung du và miền núi
phía Bắc.
Theo báo cáo của UBND tỉnh
Điện Biên, năm 2020, UBND tỉnh
quyết định chủ trương đầu tư và
thực hiện cấp giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư cho 11 dự án về lĩnh vực
thủy điện, thương mại - dịch vụ,
nông - lâm nghiệp, công nghiệp,
sản xuất vật liệu xây dựng với tổng
số vốn đăng ký đầu tư 1.051 tỷ
đồng. Nâng tổng số dự án đầu tư

Cảng hàng không Điện Biên Phủ sẽ là động lực để Điện Biên phát triển kinh tế

đang triển khai thực hiện trên địa
bàn tỉnh Điện Biên, trong giai đoạn
2015 - 2020 lên 121 dự án với tổng
số vốn đăng ký trên 31.776,89 tỷ
đồng.
Trong 9 tháng đầu năm 2021,
có 80 doanh nghiệp đăng ký thành
lập với số vốn đăng ký trên 1.500
tỉ đồng. Đến ngày 30/9/2021, toàn
tỉnh có hơn 1.400 doanh nghiệp với
tổng số vốn đăng ký trên 27.800 tỉ
đồng và hơn 500 chi nhánh, văn
phòng đại diện, địa điểm kinh
doanh của các doanh nghiệp đăng
ký hoạt động tại địa phương. Đơn
cử, đầu tháng 3 vừa qua, lãnh đạo
UBND tỉnh đã ký biên bản ghi nhớ
hợp tác đầu tư một số dự án với
Công ty Cổ phần FLC như: Dự án
khách sạn, trung tâm thương mại và
nhà ở thương mại tại phường Thanh
Trường (thành phố Điện Biên Phủ);
Dự án tổ hợp sân Golf, khu thương
mại dịch vụ, khu du lịch nghỉ dưỡng
tại xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên.
Cũng trong tháng 3, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy đã có thông báo đồng
ý chủ trương rà soát, điều chỉnh cơ

chế chính sách đối với các dự án
trồng cây mắc ca trên địa bàn tỉnh
trong thời gian tới… Đây là cơ hội
cho nhiều doanh nghiệp, nhà đầu
tư trong và ngoài tỉnh hợp tác phát
triển, đầu tư vào Điện Biên.

Quyết tâm xây dựng môi
trường đầu tư minh bạch,
thông thoáng

Mục tiêu đặt ra trong giai đoạn
2021 - 2025, định hướng đến năm
2030 của tỉnh Điện Biên là quyết
tâm xây dựng môi trường đầu
tư kinh doanh minh bạch, thông
thoáng; tập trung rà soát đơn giản
hóa các thủ tục hành chính trong
quá trình giải quyết thủ tục đầu tư,
giao đất, cấp phép xây dựng...
Để hoàn thành mục tiêu này,
ông Nguyễn Phi Sông - Giám đốc
Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Điện Biên
cho biết, tỉnh Điện Biên cam kết
đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà
đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc; điều chỉnh, bổ sung danh mục
các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư
phù hợp với thực tế bằng cơ chế

thông thoáng, tạo điều kiện tốt nhất
để thu hút đầu tư, đặc biệt là các tập
đoàn lớn vào địa bàn.
Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên
cũng quyết tâm thực hiện đồng
bộ các giải pháp để nâng cao chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh;
khuyến khích, hỗ trợ, tạo điều kiện
thuận lợi tối đa cho các hoạt động
đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp.
Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư
tỉnh Điện Biên khẳng định, với tinh
thần luôn đồng hành và chia sẻ khó
khăn của cộng đồng doanh nghiệp,
tỉnh Điện Biên quyết liệt cải cách
hành chính, cải thiện môi trường
đầu tư kinh doanh nhằm tạo điều
kiện thuận lợi nhất để thu hút đầu
tư, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.
“Tỉnh Điện Biên sẽ đồng hành
cùng doanh nghiệp vượt qua khó
khăn, thách thức, nhất là việc thực
hiện triển khai các gói hỗ trợ của
Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn
trong sản xuất kinh doanh, đảm
bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch
COVID-19….” - ông Nguyễn Phi
Sông khẳng địnhn
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HỆ THỐNG ĐO ĐẾM HIỆN ĐẠI:

NHỮNG “BƯỚC ĐI SỐ” CỦA EVN
PHÁT TRIỂN TỪ CÔNG TƠ CƠ, TỚI CÔNG TƠ ĐIỆN TỬ VÀ HIỆN NAY LÀ CÔNG TƠ
ĐIỆN TỬ ĐO XA; ĐỔI MỚI TỪ VIỆC GHI CHỈ SỐ THỦ CÔNG, TỚI TỰ ĐỘNG DỮ LIỆU
THU THẬP VỀ MÁY TÍNH VÀ TIẾP ĐÓ LÀ PHÂN TÍCH, KHAI THÁC DỮ LIỆU CHỈ SỐ
ĐIỆN QUA CÁC ỨNG DỤNG, PHẦN MỀM, “NHỮNG BƯỚC ĐI SỐ” ĐÃ GIÚP CHO TẬP
ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) TẠO NÊN THAY ĐỔI CĂN BẢN TRONG CÔNG TÁC
KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG.

l M.HẠNH
Công tơ điện tử, dữ liệu số

Chỉ trong 6 tháng đầu năm
2021, Công ty Điện lực Quảng Bình
đã thực hiện kiểm tra, phát hiện và
xử lý tới hơn 2.700 vụ vi phạm sử
dụng điện, vượt hơn 45% kế hoạch
Tổng công ty Điện lực miền Trung
(EVNCPC) giao trong năm 2021.

Góp phần đạt được kết quả trên,
lực lượng kiểm tra viên của đơn vị
thường xuyên sàng lọc các trường
hợp công tơ có sản lượng điện bất
thường trên hệ thống đo đếm từ
xa RF-Spider. Lúc này, dữ liệu từ
công tơ điện tử đo xa không chỉ đơn
thuần giúp các điện lực tính toán

hoá đơn tiền điện, mà còn được các
đơn vị khai thác hiệu quả để giảm
tổn thất điện năng, nâng cao hiệu
quả quản lý, vận hành lưới điện.
Tại TP. Đà Nẵng, số liệu công
tơ đo xa hàng ngày không chỉ được
cung cấp tới người dân để kiểm soát
lượng điện tiêu thụ của gia đình,

EVN rút ngắn lộ trình hoàn thành chuyển đổi số vào năm 2022
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GIAI ĐOẠN 2019 - 2020:
+ EVN 2 năm liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc.
+ Có 8 đơn vị của Tập đoàn được nhận giải thưởng Doanh nghiệp Chuyển đổi số xuất sắc.
+ Nhiều sản phẩm của EVN được Giải thưởng Sao khuê do Hiệp hội phần mềm Việt Nam
(VINASA) trao tặng.
+ Nhiều tập thể và cá nhân được Văn phòng Chính phủ khen thưởng trong việc tham gia xây
dựng Hệ thống thông tin điều hành của Chính phủ và Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

mà còn giúp các điện lực nhanh
chóng khoanh vùng các trường hợp
bất thường trong sử dụng điện. Rất
nhiều các trường hợp xảy ra chạm
chập sau công tơ, rò điện trong hệ
thống điện của khách hàng đã được
Điện lực kịp thời phát hiện và hỗ
trợ xử lý, nhờ đó, tránh được tai
nạn điện đáng tiếc trong các gia
đình. Từ hiệu quả của “Ứng dụng
cảnh báo chỉ số điện bất thường”
của Công ty TNHH MTV Điện lực
Đà Nẵng, EVN đã nâng cấp, tích
hợp vào hệ thống Quản lý thông tin
khách hàng (CMIS) và nhân rộng
toàn Tập đoàn trong năm 2021.
Hay tại Thủ đô Hà Nội, việc
triển khai rộng khắp của các app
(ứng dụng) trên thiết bị di động
như EVNHANOI, E-point đã thực
sự tạo nên một “Mùa hè mới” với
cả người sử dụng và người cung
cấp điện. Nhờ khai thác thành công
dữ liệu từ công tơ đo xa, các app
này đã cung cấp tường minh, chính
xác chỉ số điện tiêu thụ theo từng
ngày của từng hộ gia đình. Do đó,
người dân đã nắm rõ mức tiêu thụ
điện, giảm hẳn những nghi ngại,
thắc mắc không đáng có về chỉ số
điện, hoá đơn tiền điện trong các
tháng mùa hè cao điểm. Các app
khai thác dữ liệu công tơ đo xa đã
trở thành cầu nối để người mua người bán điện hiểu và chia sẻ với
nhau hơn.
Đó chỉ là một số ví dụ từ hiệu
quả của việc lắp đặt công tơ điện tử
và khai thác chỉ số từ xa tại các đơn

vị trong Tập đoàn Điện lực Việt
Nam. Tới cuối tháng 6/2021, EVN
đã lắp đặt trên 18,95 triệu công tơ
điện tử, chiếm tỷ lệ khoảng 64,6%
trong tổng số công tơ do EVN và
các Tổng công ty Điện lực quản lý.
Những công tơ cơ còn lại sẽ dần
được thay thế theo lộ trình.

EVN và khách hàng đều kiểm
soát được chỉ số điện hàng ngày
Để đảm bảo hiệu quả, chuẩn
xác của việc khai thác dữ liệu, chỉ
số điện được Tập đoàn Điện lực
Việt Nam quản lý chặt chẽ ngay
từ khâu “đầu vào”. Theo Ban Kinh
doanh EVN, Tập đoàn Điện lực
Việt Nam quản lý toàn bộ chỉ số
của hơn 29 triệu công tơ trên phần
mềm CMIS, không có tình trạng
ghi chép, nhập, tính toán số liệu
bằng phương pháp thủ công.
Với công tơ cơ, công nhân
sẽ ghi chỉ số tại hiện trường bằng
máy tính bảng có kết nối CMIS.
Các phần mềm ghi chỉ số đều có
cảnh báo khi chỉ số tiêu thụ điện
của khách hàng tăng vượt ngưỡng
30% so với kỳ trước đó. Do vậy,
công nhân ghi chỉ số sẽ kiểm tra,
xác nhận lại ngay chỉ số điện.
Thậm chí, theo quy trình ghi chỉ số
và lập hoá đơn tiền điện của EVN,
khi sản lượng điện của khách hàng
tăng quá cao, vượt ngưỡng cảnh
báo được thiết lập thì phần mềm
CMIS sẽ không cho xác nhận chỉ
số để tính hóa đơn. Khi đó, lãnh
đạo đơn vị phải tổ chức kiểm tra số

liệu và ký xác nhận điện tử số liệu
trên chương trình quản lý khách
hàng thì mới lập được hóa đơn.
Trong vòng 24h sau khi ghi chỉ số,
Điện lực sẽ gửi thông báo theo các
hình thức SMS/Email/Zalo/Web
CSKH/App CSKH… để khách
hàng có thể giám sát việc ghi chỉ số
công tơ của Điện lực.
Đối với công tơ điện tử có thu
thập dữ liệu từ xa, chỉ số được tự
động cập nhật hàng ngày để CMIS
tính toán hóa đơn. Theo lộ trình
chuyển đổi số mà EVN đang triển
khai, các đơn vị Điện lực sẽ tiến tới
khai thác nguồn dữ liệu lớn từ hành
vi sử dụng điện của hơn 100 triệu
người dân qua hơn 29 triệu công tơ
điện tử thông minh, kết hợp với các
đối tác theo tinh thần “kinh tế chia
sẻ”, để tạo nhiều giá trị hơn, phục
vụ tốt hơn khách hàng sử dụng điện.
Theo ông Dương Quang Thành
- Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực
Việt Nam cho biết: Cuộc cách mạng
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0)
với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học
công nghệ đã tác động mạnh và sâu
sắc đến các lĩnh vực hoạt động trên
thế giới. Việc ứng dụng thành quả
của CMCN 4.0 vào hoạt động sản
xuất - kinh doanh của Tập đoàn Điện
lực Việt Nam trên nền tảng số hóa
sẽ có vai trò quyết định đến sự phát
triển của Tập đoàn. Đảng ủy EVN
đưa ra mục tiêu xây dựng EVN trở
thành doanh nghiệp số vào năm
2025, trong đó chuyển đổi số cơ bản
hoàn thành trong năm 2022n

41

DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

EVNHANOI

ĐẶT MỤC TIÊU TRỞ THÀNH
DOANH NGHIỆP SỐ VÀO NĂM 2023
NĂM 2021, VỚI CHỦ ĐỀ “CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC TP HÀ
NỘI”, EVNHANOI ĐÃ VƯỢT QUA MỌI KHÓ KHĂN THÁCH THỨC, HOÀN THÀNH CÁC
CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM GIAO PHÓ VÀ
ĐẶT MỤC TIÊU TRỞ THÀNH DOANH NGHIỆP SỐ TOÀN DIỆN VÀO NĂM 2023, HOÀN
THIỆN CÔNG TÁC VÀO NĂM 2025.

l TIẾN HIỆP

N

ăm 2021, Thủ đô Hà Nội
thực hiện nhiều giải pháp
phòng chống dịch bệnh và
giãn cách xã hội. EVNHANOI đã
đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ
đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép,
vừa đảm bảo cung ứng điện tuyệt
đối an toàn phục vụ các sự kiện
chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng
và đời sống của nhân dân vừa đảm
bảo công tác phòng chống dịch.
EVNHANOI đã chủ động lập sẵn
các phương án đảm bảo cung ứng
điện trong mọi tình huống trên địa
bàn Thủ đô đặc biệt cho các bệnh
viện, cơ sở cách ly, khu điều trị, các
bệnh viện dã chiến, các chốt phòng
chống dịch…
EVNHANOI cũng đã hoàn
thành số hóa trong công tác chỉ huy
điều độ lưới điện theo thời gian thực
phục vụ người dân thành phố. Hiện
nay, các kế hoạch, hạng mục công
việc, các sự cố và bất thường đều
được khai báo, xử lý trên hệ thống
đã đem lại nhiều hiệu quả trong
việc hiện đại hóa lưới điện TP Hà
Nội. Đây là bước đệm quan trọng
trong lộ trình xây dựng Trung tâm
điều khiển số của EVNHANOI.
EVNHANOI cũng đã xây
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dựng ứng dụng phục vụ công tác
hiện trường để số hóa, quản trị,
giám sát toàn trình các công việc
ngoài hiện trường. Điều này sẽ thay
đổi toàn bộ phương thức vận hành
lưới điện truyền thống, giúp người
vận hành có thể giám sát điều
khiển, thu thập dữ liệu trên toàn hệ
thống kịp thời, nhanh chóng nhằm
nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.
Ứng dụng còn được hướng đến
giúp liên kết dữ liệu, tiến hành song
song các công việc tại hiện trường văn phòng với nhiều chức năng tiện
ích mới, hiệu quả.
Tháng 3/2021, EVNHANOI
đã cho ra mắt hệ sinh thái chăm sóc
khách hàng số bao gồm các kênh
kết nối giữa khách hàng và ngành
điện, đó là: website evnhanoi.vn,
app EVNHANOI, email evnhanoi,
facebook, zalo EVNHANOI,
chatbot EVNHANOI trên ứng
dụng Messenger… Hệ sinh thái
chăm sóc khách hàng số của
EVNHANOI đem đến cho khách
hàng sự thuận tiện tối đa và cung
cấp các tính năng vượt trội như
dịch vụ điện trực tuyến cấp độ 4,
dịch vụ điện tử, chăm sóc khách
hàng trên nền tảng số giúp giảm

thời gian, giảm giao tiếp trực tiếp
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
phức tạp như hiện nay.
Tính đến tháng 10/2021, điện
thương phẩm ước đạt 1.733,41
triệu kWh tăng 2,68% so với cùng
kỳ năm 2020. Thực hiện hỗ trợ
giảm giá điện, giảm tiền điện cho
các khách hàng sử dụng điện bị
ảnh hưởng của dịch COVID-19 và
các cơ sở tham gia phòng chống
dịch (đợt 3, 4, 5). Tổng số tiền hỗ
trợ giảm giá điện, giảm tiền điện
ước khoảng 679,10 tỷ đồng. Tỷ lệ
khách hàng thanh toán tiền điện
không dùng tiền mặt đạt 99,7%.
Bên cạnh đó, EVNHANOI
đã hoàn thành ứng dụng quản lý
barcode trong quản lý đo đếm;
vòng đời thiết bị đo đếm; Triển
khai hệ thống Tổng đài ảo nhằm
nâng cao chất lượng công tác
chăm sóc khách hàng; Triển khai
thí điểm hạ tầng đo đếm tiên tiến
AMI tại khu đô thị thông minh Star
Lake… Hiện nay, EVNHANOI
là đơn vị đầu tiên trong Tập đoàn
Điện lực Quốc gia Việt Nam hoàn
thành lắp đặt 100% công tơ điện tử
cho xấp xỉ 2,7 triệu khách hàng sử
dụng điện.

Về lĩnh vực đầu tư xây dựng
phát triển lưới điện, 10 tháng đầu
năm 2021, EVNHANOI đã khắc
phục các khó khăn triển khai khởi
công 7 công trình, đóng điện 10
công trình trọng điểm theo kế
hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam
giao. 100% các trạm biến áp 110kV
của Tổng công ty đã thực hiện thao
tác xa và các trạm đủ điều kiện đã
chuyển vận hành không người trực.
Nằm trên lộ trình đến hết năm
2022, toàn bộ lưới điện trung thế của
Tổng công ty sẽ được giám sát, điều
khiển xa. Hiện nay EVNHANOI đã
thực hiện giám sát, điều khiển và
tự động hóa trên lưới điện trung áp
ngầm tại 6 quận nội thành gồm Hoàn
Kiếm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba
Đình, Đống Đa và Hà Đông; giám
sát, điều khiển trên lưới điện trung
áp nổi tại 4 huyện ngoại thành gồm
Thanh Trì, Chương Mỹ, Quốc Oai
và Mỹ Đức.

Ngay từ đầu năm 2021,
EVNHANOI cũng khởi động và
hoàn thành xây dựng phần mềm
nội bộ số hóa công tác lựa chọn nhà
thầu; xây dựng thư viện số, kho dữ
liệu, tổng hợp, phân tích để phục
vụ các giai đoạn trong quá trình
đấu thầu đảm bảo tích hợp với hệ
thống hiện có.
Song song với các dự án trên,
EVNHANOI cũng đã hoàn thành
việc triển khai áp dụng hệ thống
Văn phòng không giấy nhằm nâng
cao hiệu quả công tác quản trị, tin
học hóa các quy trình nội bộ của
EVNHANOI. Văn phòng không
giấy được ứng dụng đã cung cấp hệ
thống quản lý tài khoản tập trung
giúp tối ưu trong thao tác và phân
quyền hệ thống nền tảng quy trình
để cấu hình toàn trình giúp tiết kiệm
thời gian, nhân lực. Bên cạnh đó,
văn phòng không giấy cũng cung
cấp các hình thức nhật ký điện tử,

hệ thống nhận diện khuôn mặt giúp
giảm tải công tác kiểm soát, ghi
nhận một cách chính xác đầy đủ.
Xây dựng các hệ thống thông
tin báo cáo phục vụ công tác điều
hành có kết nối, tích hợp, chia sẻ
dữ liệu như: Bộ chỉ tiêu kế hoạch,
chỉ tiêu thông số công tác quản
lý kỹ thuật, thông số công tác
vận hành, công tác kinh doanh
và dịch vụ khách hàng, các chỉ
tiêu về công tác đấu thầu, chất
lượng nhà thầu và thông số về tổ
chức nhân sự, hiệu quả công việc;
EVNHANOI đang hoàn thiện
chuyển đổi số trong công tác
quản trị nguồn nhân lực, tự động
hóa các nghiệp vụ, quản lý hồ sơ
nhân sự, thanh toán tiền lương
tập trung… nhằm tiếp tục nâng
cao năng lực giám sát, kiểm soát,
quản trị doanh nghiệp góp phần
thúc đẩy Tổng công ty phát triển
ổn định, bền vữngn
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TKV:

ĐẨY MẠNH

THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT
l TUẤN HÀ

T

ập đoàn Công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam
(TKV) vừa có buổi làm việc
với Công ty Than Quang Hanh TKV và Công ty CP Than Hà Lầm
- Vinacomin về thực hiện kế hoạch
đầu tư, đóng cửa mỏ năm 2021, kế
hoạch đầu tư năm 2022.
Theo báo cáo của Công ty
Than Quang Hanh, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19, đặc biệt là điều
kiện địa chất rất phức tạp, các diện
sản xuất phải chuyển nhiều lần…
nên Công ty gặp nhiều khó khăn
trong việc thực hiện kế hoạch sản
xuất - kinh doanh. Kết quả 9 tháng,
sản lượng than sản xuất đạt 71% kế
hoạch năm.
Đối với công tác đầu tư, giá trị
thực hiện là 93,17 tỷ đồng, bằng
52% kế hoạch năm. Trong đó, có
các dự án như: Dự án đầu tư phục
vụ sản xuất năm 2021; Dự án đầu tư
giá khung thủy lực di động chống
giữ lò chợ; Dự án đầu tư nâng cao
năng lực đào lò; Dự án đầu tư cải
tạo công nghệ và nâng cấp tuyển
sâu cho nhà máy Sàng tuyển than
Lép Mỹ; Dự án khai thác xuống
sâu dưới mức -50 mỏ Ngã Hai; Dự
án đầu tư thiết bị phục vụ đào lò
xuống dưới mức -175…
Năm 2022, Công ty xây dựng
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kế hoạch tổng giá trị đầu tư 394,831
tỷ đồng, trong đó có những dự án
quan trọng tiếp tục thực hiện nhằm
duy trì phát triển sản xuất, đáp ứng
yêu cầu đảm bảo duy trì công suất
mỏ 1,5 triệu tấn/năm như: Dự án
đầu tư cải tạo công nghệ và nâng
cấp tuyển sâu cho nhà máy Sàng
tuyển than Lép Mỹ; Dự án khai
thác xuống sâu dưới mức -50 mỏ
Ngã Hai…

Sau khi nghe báo cáo của
Công ty Than Quang Hanh, đoàn
công tác của TKV đã chỉ đạo Công
ty Than Quang Hanh cần đẩy mạnh
thực hiện các dự án đầu tư phát triển
sản xuất, hoàn thành kế hoạch đầu
tư năm 2021. Trong quý IV/2021,
Công ty cần bám sát các chỉ tiêu kỹ
thuật công nghệ, chỉ tiêu kinh tế,
tập trung sản xuất để hoàn thành kế
hoạch năm 2021 với mức cao nhất

và chuẩn bị cho kế hoạch 2022.
Trong công tác đầu tư, Công
ty cần tập trung hoàn thiện thủ tục
hồ sơ pháp lý, tăng cường công tác
quản lý, giám sát đầu tư, đẩy mạnh
thực hiện các dự án đầu tư phát
triển sản xuất, hoàn thành kế hoạch
đầu tư năm 2021 trên tinh thần tiết
kiệm, thiết thực và hiệu quả.
Đặc biệt, Dự án khai thác
xuống sâu dưới mức -50 mỏ Ngã
Hai là dự án quan trọng, chuẩn bị
diện sản xuất lâu dài cho Công ty,
do vậy cần phải lập lịch biểu tiến
độ, kiểm điểm theo từng giai đoạn,
lựa chọn nhà thầu, công nghệ đào
lò đảm bảo hiệu quả, đẩy nhanh tốc
độ đào lò XDCB và CBSX.
Theo báo cáo của Công ty CP
Than Hà Lầm 9 tháng đầu năm
2021, Công ty đã thực hiện than sản
xuất đạt 77,9% kế hoạch năm; than

tiêu thụ đạt 81% kế hoạch năm;
mét lò đào đạt 73% kế hoạch năm;
thực hiện kế hoạch đầu tư đạt 75 tỷ
đồng, bằng 55% kế hoạch năm.
Trong đó có các dự án như:
Dự án đầu tư mua sắm thiết bị
lò chợ giá thủy lực di động phục
vụ khai thác hầm lò duy trì công
suất mỏ; Dự án đầu tư phục vụ
sản xuất năm 2021; Dự án đầu tư
xây dựng khu nhà tập thể công
nhân… Công ty cũng đã xây dựng
kế hoạch đầu tư năm 2022 với giá
trị 182 tỷ đồng.
Đối với công tác đóng cửa mỏ,
Công ty có 3 dự án khai thác khoáng
sản đã kết thúc khai thác, trong đó
có 2 dự án đã hoàn thành cải tạo,
phục hồi môi trường, đóng cửa mỏ.
Sau khi làm việc với Công
ty Than Hà Lầm, đoàn công tác
đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả

sản xuất - kinh doanh của Than
Hà Lầm. Đồng thời chỉ đạo, trong
quý IV/2021, Công ty tập trung
thực hiện hoàn thành kế hoạch sản
xuất - kinh doanh quý IV và cả năm
2021, hoàn thành sản lượng than cơ
giới hóa. Đối với công tác đầu tư là lĩnh vực được TKV đặc biệt quan
tâm, Công ty cần thực hiện đảm
bảo kế hoạch, tiến độ, giá trị đầu tư
năm 2021.
Kế hoạch đầu tư năm 2022
cần đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm,
hiệu quả, chú trọng đầu tư xuống
sâu, lựa chọn công nghệ hiện đại,
tăng cường cơ giới hóa, tự động
hóa; đẩy mạnh tiến độ đầu tư các
dự án, chuẩn bị diện sản xuất gối
đầu cho cơ giới hóa, góp phần hoàn
thành các chỉ tiêu kế hoạch sản
xuất - kinh doanh, đảm bảo phát
triển bền vữngn

TKV: Tăng cường công tác phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

T

heo báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 TKV, trong 9 tháng năm
2021, TKV đã thực hiện rất tốt công tác phòng
chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo an toàn sức khỏe
cho cán bộ, CNLĐ. Theo đó, bên cạnh việc triển khai
thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chỉ thị, chỉ đạo của
Chính phủ, các cấp, các địa phương về công tác phòng
chống dịch bệnh, Tập đoàn đã tổ chức tiêm vắc xin
phòng Covid-19 cho tổng số 96.310 người. Trong đó,
có 92.530 người là lao động của TKV, đạt 97,2% tổng
số lao động theo danh sách và có trên 27.000 người đã
được tiêm 2 mũi (tỷ lệ đạt xấp xỉ 30% trên tổng số lao
động đã được tiêm chủng).
Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã tổ chức tiêm vắc xin
cho 3.780 người không phải là lao động của TKV, bao
gồm học sinh học nghề mỏ hầm lò tại Trường Cao
đẳng TKV, lao động của các nhà thầu của các công
ty than và lao động của các công ty liên kết. Kết quả,
theo số liệu tổng hợp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp
Trung ương, TKV là đơn vị nằm trong số các tập đoàn
có tỷ lệ người lao động được tiêm vắc xin cao nhất
trong toàn khối.

Bên cạnh đó, Tập đoàn đã quan tâm và thực hiện
tốt công tác an sinh xã hội, chi 10,584 tỷ đồng từ Quỹ
phúc lợi tập trung để hỗ trợ tiền lương cho người lao
động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập do dịch bệnh
Covid- 19 và một số đơn vị khó khăn trong sản xuất
kinh doanh. TKV cũng là doanh nghiệp tiên phong
trong hỗ trợ, ủng hộ Chính phủ và các địa phương
nguồn lực trong công tác phòng chống dịch bệnh với
tổng số tiền ủng hộ 229 tỷ đồng.
GIA BẢO
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TKV và HUST ký kết thỏa thuận hợp tác

T

ập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
(HUST) vừa tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác.
Thời gian qua, TKV thực hiện liên kết, hợp tác
giữa 3 nhà: “Nghiên cứu - Chế tạo - Sản xuất” và vận
dụng các nguồn tri thức để nâng cao trình độ kiến thức
tạo ra các sản phẩm, dịch vụ công nghệ mới phục vụ
quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
TKV đã và đang tăng cường hợp tác với các Hiệp
hội, tổ chức khoa học công nghệ trong và ngoài nước,
trong đó việc hợp tác với Trường Đại học Bách khoa
Hà Nội là một trong những hợp tác thành công nhất
trong chiến lược phát triển của TKV.
Đến nay sự hợp tác đã đóng góp quan trọng cho
Tập đoàn. Cụ thể, TKV đã hợp tác trực tiếp với một số
chuyên gia, phòng thí nghiệm thuộc Trường Đại học
Bách khoa Hà Nội trong thực hiện đề tài nghiên cứu
khoa học công nghệ và trong công tác đào tạo nhân lực
hơn 60 năm qua.
Theo thỏa thuận, Trường Đại học Bách khoa Hà
Nội sẽ xây dựng các chương trình đào tạo ngắn hạn,

Lãnh đạo hai bên chứng kiến lễ ký thỏa thuận giữa Viện
Kỹ thuật Hóa học thuộc Bách khoa Hà Nội và Viện Khoa
học Công nghệ Mỏ - Vinacomin

đào tạo đại học và sau đại học để đáp ứng yêu cầu nhân
lực của TKV. Trong khi đó, TKV cam kết cấp học
bổng cho sinh viên và học viên sau đại học của Trường
trong các lĩnh vực như kỹ thuật hóa học, khoa học và
công nghệ vật liệu, môi trường, điện, nhiệt, điều khiển
tự động hóa và cơ khí.
PHƯƠNG MINH

Quý IV/2021: TKV phấn đấu sản xuất 10 triệu tấn than sạch

T

heo báo cáo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), trong bối cảnh dịch
Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, cùng với
giá vật tư sắt thép, nhiên liệu tăng, thời tiết quý III mưa
nhiều…, đã ảnh hưởng tác động không nhỏ đến hoạt
động sản xuất - kinh doanh của Tập đoàn. Tuy nhiên,
với sự nỗ lực, cố gắng, Tập đoàn đã đạt được một số
kết quả tích cực.
9 tháng đầu năm 2021, doanh thu toàn Tập đoàn
ước đạt 96,09 ngàn tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch năm,
bằng 101% so với cùng kỳ; lợi nhuận dự kiến đạt
khoảng 2 ngàn tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch năm và bằng
80% so với cùng kỳ; nộp ngân sách Nhà nước 13,2
ngàn tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm và bằng 105%
so với cùng kỳ; tiền lương bình quân đạt 12,32 triệu
đồng/người-tháng, trong đó sản xuất than đạt 13,25
triệu đồng/người-tháng.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong quý IV/2021,
Tập đoàn sẽ tiếp tục điều hành tăng sản lượng than
sạch 5% so với năm 2020; Phấn đấu hoàn thành một
số chỉ tiêu chính như: than nguyên khai sản xuất 9,3
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triệu tấn, cả năm 39 triệu tấn; than sạch 10 triệu tấn,
cả năm 40 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 10 triệu tấn, cả
năm 42,7 triệu tấn; sản xuất điện 2,6 tỷ Kw, cả năm
10,2 tỷ Kw; sản phẩm Alumina 310 ngàn tấn, cả năm
1,4 triệu tấn…
Các đơn vị sẽ tập trung tăng cường quản trị doanh
nghiệp, đẩy mạnh công tác đầu tư, hoàn thiện các dự
án đầu tư trọng điểm. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều
kiện cho kế hoạch sản xuất - kinh doanh, chuẩn bị sẵn
sàng các kịch bản cho năm 2022.
KHÁNH VY

THAN THỐNG NHẤT:

TẬP TRUNG MỌI NGUỒN LỰC
ĐỂ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH QUÝ IV/2021

C

l NGUYỄN HIỀN

ông ty Than Thống Nhất - TKV vừa phát động
chiến dịch thi đua sản xuất và tiêu thụ than quý
IV năm 2021 với mục tiêu tập trung tất cả các
nguồn lực để đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đáp ứng
yêu cầu tăng sản lượng; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ
chức, mô hình quản trị phù hợp; tiết kiệm chi phí, nâng
cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh
doanh, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc
lợi cho người lao động, đặc biệt là đội ngũ thợ lò, thực
hiện có hiệu quả mục tiêu kép: “Vừa phòng chống dịch
bệnh, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả trong
tình hình mới”.
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh
doanh quý IV/2021, Công ty đã đưa ra các giải pháp
cơ bản cụ thể, thiết thực cho từng lĩnh vực nhằm hoàn
thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý
IV/2021.
Công ty sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý,
điều hành và thực hiện các biện pháp hữu hiệu nhằm
đảm bảo an toàn trong sản xuất ở các lĩnh vực. Thực
hiện có hiệu quả mục tiêu kép “Vừa phòng chống
dịch bệnh, vừa sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả
trong tình hình mới”, phấn đấu thực hiện hoàn thành
kế hoạch quý IV và cả năm 2021; Không ngừng cải
thiện điều kiện làm việc ngày một tốt hơn nhằm tạo
môi trường làm việc an toàn, nâng cao năng suất lao
động và thu nhập cho người lao động. Đẩy mạnh
áp dụng công nghệ mới vào đào lò, khai thác, bốc
xúc, vận chuyển, thông gió, thoát nước…, phù hợp
với điều kiện thực tế của từng vị trí để giảm công
việc thủ công nặng nhọc nhằm tăng sản lượng tối đa
nhưng vẫn đảm bảo an toàn, tiết kiệm tài nguyên.
Bên cạnh đó, Công ty cũng tăng cường chỉ đạo và
thực hiện quản lý tốt công tác kỹ thuật cơ bản, kỹ thuật
an toàn. Quản lý các chỉ tiêu, định mức kỹ thuật đảm
bảo bằng hoặc thấp hơn mức Tập đoàn giao khoán,
quản trị chi phí về chất lượng than, mét lò đào, mét lò
xén… để làm tiền đề cho việc hoàn thành các chỉ tiêu

SXKD quý IV và cả năm 2021.
Công tác quản lý lao động, sắp xếp bố trí lao động
hợp lý trong tất cả các khâu sản xuất được tăng cường
thực hiện. Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối
với người lao động, đặc biệt là ưu tiên cho thợ lò. Khi
dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, các Đơn vị sản
xuất phải xây dựng kế hoạch cho người lao động có
nhu cầu nghỉ về thăm quê hoặc việc riêng ra khỏi tỉnh
Quảng Ninh, phù hợp với điều kiện sản xuất của Đơn
vị, không để ảnh hưởng đến sản xuất chung của Đơn
vị và Công ty.
Để huy động tối đa nguồn lực cho sản xuất, nhằm
động viên CNCB tích cực đi làm, tăng ngày công hữu
ích, tăng năng suất lao động, tăng sản lượng để hoàn
thành kế hoạch Tập đoàn giao, Công ty sẽ thanh toán
phép năm 2021 cho CNCB làm việc trong hầm lò.
Công ty sẽ thường xuyên tổ chức đối thoại tập trung
với công nhân để kịp thời giải quyết những vướng
mắc, phát sinh trong công việc và tạo tâm lý tin tưởng
vào sự lãnh đạo của Công ty. Duy trì các hoạt động
Văn hóa - thể dục thể thao tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong lao động sản xuất, tiếp tục xây dựng tốt văn hóa
doanh nghiệpn
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VỮNG VÀNG
TRONG ĐẠI DỊCH
VỚI TINH THẦN TRÁCH NHIỆM CAO VÌ CỘNG ĐỒNG VÀ TRUYỀN THỐNG TƯƠNG THÂN
TƯƠNG ÁI, TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX) LUÔN VỮNG VÀNG CHUNG
TAY CÙNG CẢ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG ĐẠI DỊCH COVID-19.

l THÚY HÀ
Sẵn sàng đương đầu thử
thách, vượt mọi khó khăn

Với các đợt bùng phát dịch
liên tiếp, đại dịch Covid-19 với
biến chủng Detta đang có diễn
biến ngày càng phức tạp, lan rộng
ra nhiều tỉnh, thành. Từ các tỉnh
phía Bắc như Bắc Giang, Bắc
Ninh, Hải Dương rồi các tỉnh
phía Nam như Thành phố Hồ Chí
Minh, Bình Dương, Đồng Nai...
dịch Covid-19 đã và đang gây ảnh
hưởng tiêu cực đến sức khỏe, kinh
tế và cuộc sống của mỗi của người
dân. Nhiều doanh nghiệp gặp khó
khăn, kể cả các tập đoàn, tổng
công ty lớn cũng không tránh khỏi
vòng xoáy đó và Petrolimex cũng
không là ngoại lệ.
Truyền thống 65 năm, kết tinh
từ những nỗ lực phi thường, lòng yêu
nước, yêu nghề, sức sáng tạo, dám
nghĩ dám làm, tinh thần đoàn kết,
trách nhiệm của tập thể lãnh đạo,
người lao động Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam đã tôi luyện con người
Petrolimex luôn vững vàng, đoàn
kết sát cánh bên nhau để vượt qua
mọi khó khăn. Trong bối cảnh hiện
nay, tinh thần ấy đã trở thành động
lực quan trọng để CBCNV-NLĐ
Petrolimex thực hiện mục tiêu kép,
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vừa phòng chống dịch hiệu quả,
đảm bảo an toàn, sức khỏe, tính
mạng cho người lao động, vừa giữ
ổn định sản xuất, đảm bảo công ăn,
việc làm cho người lao động.
Hơn thế nữa, tập thể CBCNVNLĐ Petrolimex còn tích cực tham
gia các hoạt động hỗ trợ các địa
phương trong phòng chống dịch
với nhiều cách làm hiệu quả, từ
quyên góp tiền đến những hiện vật,
lương thực, thực phẩm, thiết bị y
tế… từ những trang sách nhỏ cho
các em vùng cao đến những bữa
cơm ân tình cho những hoàn cảnh
khó khăn, với tổng giá trị lên đến
hàng trăm tỷ đồng...

Những nghĩa cử cao đẹp...

Hưởng ứng lời kêu gọi
Quỹ vắc xin phòng, chống dịch
Covid-19 của Thủ tướng Chính
phủ, Petrolimex đã đóng góp 250
tỷ đồng vào Quỹ vắc - xin phòng
Covid-19, thể hiện vai trò tiên
phong của doanh nghiệp nhà nước
trong việc thực hiện trách nhiệm
đối với cộng đồng, xã hội. Ngay sau
đó, hàng loạt các đơn vị trực thuộc
Petrolimex đã hưởng ứng phong
trào, đóng góp hàng chục tỷ đồng
vào Quỹ như: Petrolimex Đăk Lăk

hơn 1,4 tỷ đồng; Petrolimex Long
An 900 triệu đồng; Petrolimex Hà
Giang 500 triệu đồng; Petrolimex
Sài Gòn 500 triệu đồng; Petrolimex
Nghệ An 200 triệu đồng...
Các đơn vị cũng đã đồng loạt
hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch
Covid-19 thông qua Ủy ban Mặt
trận tổ quốc các tỉnh/thành phố
như: Hỗ trợ Bắc Giang, Bắc Ninh
và Đà Nẵng với số tiền hơn 6 tỷ
đồng (tháng 5/2021); hỗ trợ hơn 3,5
tỷ đồng kinh phí, mua sắm thiết bị
y tế và 125 tấn gạo tới bệnh viện và
các hộ dân đang gặp khó khăn tại
địa bàn nhiều tỉnh phía Nam (TP.
Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long
An, Bình Dương, Đồng Tháp Thừa
Thiên Huế… trong tháng 8/2021).
Trên địa bàn các tỉnh, thành phố
đang thực hiện giãn cách xã hội
theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng
Chính phủ, Petrolimex đã áp dụng
giảm giá xăng dầu 500 đồng/lít.
Thời điểm ban đầu Petrolimex đã
áp dụng tại 23 tỉnh thành với tổng
giá trị hàng chục tỷ đồng.
Hưởng ứng chương trình “Sóng
và máy tính cho em” do Thủ tướng
Chính phủ phát động, Petrolimex
đã ủng hộ 30 tỷ đồng hỗ trợ các em
nhỏ có hoàn cảnh khó khăn có thể

Tại Lễ ra mắt Quỹ vắc-xin phòng Covid-19, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐQT
Petrolimex Phạm Văn Thanh đã trao 200 tỷ đồng ủng hộ Quỹ

học tập trực tuyến tại các tỉnh đang
thực hiện giãn cách xã hội. Số tiền
này đã được đại diện Ủy ban Quản
lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
trao trực tiếp thông qua chương
trình “Sóng và máy tính cho em”,
với mong muốn hàng triệu em nhỏ
có thể học tập trực tuyến tại các tỉnh
đang thực hiện giãn cách và thúc
đẩy phát triển xã hội số. Cũng theo
Chương trình này, nhiều đơn vị của
Petrolimex tại các tỉnh, thành cũng
đã có các hoạt động thiết thực đóng
góp cho cộng đồng như Petrolimex
Điện Biên đã trao tặng 20 bộ máy
tính tới thầy trò Trường tiểu học
xã Thanh Luông để phục vụ việc
giảng dạy, học tập trực tuyến trong
đại dịch COVID-19...

Giữ vững chuỗi cung ứng
trong mùa dịch

Dịch bệnh ảnh hưởng đến toàn
xã hội, nhưng với Petrolimex, còn
có thêm 3 nỗi lo. Thứ nhất, xăng
dầu là mặt hàng thiết yếu, trong bối
cảnh dịch bệnh vẫn phải đảm bảo

đủ nguồn hàng phục vụ người tiêu
dùng. Thứ hai, nguy cơ lây nhiễm
cao do người lao động hàng ngày,
hàng giờ tiếp xúc với khách hàng từ
nhiều địa phương khác nhau. Thứ
ba, nếu có bất kỳ một người lao
động nào là F0 thì sẽ phải phong
tỏa khu vực đó, khiến cho nhiệm
vụ chính trị, công tác bảo đảm
chuỗi cung ứng năng lượng của
Petrolimex bị ảnh hưởng.
Với tinh thần “Chống dịch như
chống giặc”, Petrolimex chủ động
triển khai nhiều giải pháp tích cực
để ứng phó với đại dịch, đảm bảo
hoạt động kinh doanh phục vụ nhu
cầu tiêu thụ xăng dầu cho phát triển
kinh tế, tiêu dùng của người dân và
an ninh năng lượng trong mọi tình
huống.
Để đảm bảo duy trì hoạt
động kinh doanh liên tục và thông
suốt, việc bảo vệ sức khỏe người
lao động được coi là yếu tố quan
trọng, tại địa phương có nguy cơ
lây nhiễm cao, phải thực hiện giãn

cách xã hội; Các đơn vị tham gia
công tác chống dịch tại địa phương
có dịch gồm: người làm nhiệm vụ
trực tiếp đi tuyên truyền, vận động,
kiểm tra, giám sát phòng, chống
dịch tại đơn vị; tham gia hỗ trợ truy
vết, xét nghiệm, tổ chức cách ly y
tế; rà soát, thống kê CBCNV-NLĐ
trong các khu cách ly, khu phong
tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp
cho CBCNV-NLĐ tại các khu cách
ly, khu phong tỏa.
Để lan tỏa, vượt qua khó
khăn trong bối cảnh dịch bệnh,
Petrolimex đã chỉ đạo toàn hệ
thống chính trị các đơn vị cơ sở tổ
chức các phong trào thi đua yêu
nước, đẩy mạnh tuyên truyền và
động viên CBCNV-NLĐ tích cực
tham gia các phong trào thi đua với
các chủ đề “Thi đua hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch năm
2021 trên cơ sở phấn đấu nâng cao
năng suất, chất lượng, dịch vụ và
hiệu quả sản xuất - kinh doanh an
toàn trong điều kiện dịch bệnh”;
“Xây dựng đơn vị an toàn, đoàn
kết, ổn định và phát triển trên cơ
sở kế thừa truyền thống tốt đẹp của
ngành Xăng dầu và tận dụng các cơ
hội mới”; “Tận dụng cơ hội, vượt
mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu,
đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc
sống”…
Với nhiều hoạt động cụ
thể, nghiêm ngặt, CBCNV-NLĐ
Petrolimex đã góp phần quan trọng
trong phòng, chống và hạn chế đến
mức thấp nhất sự lây lan dịch bệnh,
đảm bảo an toàn vệ sinh lao động,
bảo vệ sức khỏe CBCNV-NLĐ
trong toàn hệ thống Petrolimex,
duy trì hoạt động sản xuất - kinh
doanh của Tập đoàn, góp phần đảm
bảo mục tiêu kép của Chính phủ đề
ra là vừa phòng chống dịch hiệu
quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội
trong khó khănn
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“XANH HÓA”

TRONG CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH BỀN VỮNG
VỚI CHIẾN LƯỢC CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG NHỮNG SẢN PHẨM NĂNG LƯỢNG XANH,
SẠCH, CHẤT LƯỢNG CAO CẤP NHẤT, TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM (PETROLIMEX) ĐÃ
TIÊN PHONG CUNG CẤP DẦU ĐIÊZEN MỨC TIÊU CHUẨN KHÍ THẢI V.

l HÀ ANH
Chiến lược kinh doanh vì lợi
ích xã hội

Kể từ khi chính thức ra mắt
thị trường trong nước và được
người tiêu dùng đón nhận, loại
nhiên liệu tiêu chuẩn cao cấp này
đã thấm thoắt gần 4 tuổi.
Tại hệ thống phân phối của
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mình, Petrolimex công bố tên
thương mại của sản phẩm này DO
0,001S-V tức là hàm lượng lưu
huỳnh (S) chỉ có 10 phần triệu
(0,001%).
DO 0,001S-V của Petrolimex
được các hãng sản xuất xe hơi, đại
lý phân phối xe, người tiêu dùng

phương tiện vận tải sử dụng động
cơ diesel đời mới theo tiêu chuẩn
Euro 5 nhiệt liệt chào đón. Từ thời
điểm đó tại Việt Namđã có 1 loại
nhiên liệu đáp ứng các yêu cầu kỹ
thuật khắt khe theo tiêu chuẩn cao
của loại động cơ này.
Xe tốt và dầu sạch đã giúp

Nắm bắt nhanh xu thế thị
trường

cải thiện đáng kể chất lượng
không khí bởi DO 0,001S-V
có các chỉ tiêu về độ sạch, hàm
lượng chất có hại khi phát thải
ra môi trường giảm tới 50 lần so
với nhiên liệu thông dụng, đặc
biệt hiệu quả trong điều kiện
mật độ dân cư cao với lượng
phương tiện sử dụng diesel
ngày càng lớn.
Là doanh nghiệp dẫn đầu
trong lĩnh vực kinh doanh xăng
dầu, việc cung ứng DO 0,001SV ra thị trường sớm hơn 4 năm
so với mốc thời gian Chính phủ
ấn định cho thấy trách nhiệm xã
hội và tầm nhìn chiến lược của
Petrolimex trong việc tiên phong
hiện thực hóa cam kết của Chính
phủ với cộng đồng doanh nghiệp
sản xuất phân phối ôtô, với người
tiêu dùng, với môi trường sống
xanh sạch đẹp của nước nhà.
Petrolimex tiếp tục gia tăng sự

khác biệt về chất lượng nhiên
liệu, củng cố lợi thế cạnh tranh
về sản phẩm cốt lõi của doanh
nghiệp.
Bên cạnh DO 0,001S-V,
Petrolimex cũng triển khai kinh
doanh xăng E5, tiên phong đưa
ra thị trường các loại xăng RON
95 có tiêu chuẩn khí thải mức
Euro 4 - trong nỗ lực nhất quán
phương châm “Vì người tiêu
dùng & Vì môi trường sống của
chúng ta”.
Tốc độ gia tăng phương tiện
vận tải mạnh mẽ và nhanh chóng
đang tạo sự cạnh tranh quyết liệt
giữa các hãng xe (ôtô & xe máy).
Bên cạnh ưu điểm đáp ứng nhu
cầu giao thông, vận tải thì cũng
đồng thời mang đến sự đe dọa
ngày càng lớn cho môi trường
sống do ô nhiễm khí thải. Đó
cũng là một thách thức với xã
hội hiện đại.

Tiên phong cung cấp các sản
phẩm chất lượng cao nhất, đáp
ứng nhu cầu tiêu dùng của xã
hội, Petrolimex cũng hoàn thiện
và sẽ đưa ra thị trường một hình
thức thanh toán thuận tiện, phù
hợp với xu thế tiêu dùng của cách
mạng 4.0 trong quý IV năm 2021.
Chương trình này sẽ đem lại
nhiều trải nghiệm thú vị cũng như
những lợi ích cho khách hàng,
phù hợp với chủ trương đẩy mạnh
thanh toán không dùng tiền mặt
của Chính phủ và là một trong
những trọng tâm chuyển đổi số
tại Petrolimex.
Trao đổi với Tạp chí Công
Thương, lãnh đạo Petrolimex cho
biết với bề dày lịch sử hơn 65 năm
và tinh thần trách nhiệm cao với
Chính phủ, với các cơ quan quản
lý nhà nước, với người tiêu dùng
và môi trường sống của chúng ra,
Tập đoàn sẽ tiếp tục tiên phong
cung ứng các sản phẩm xanh,
sạch, chất lượng tốt nhất, với hệ
thống phân phối văn minh, chính
xác, thuận tiện nhất. Petrolimex
lấy đó làm động lực cho sự cạnh
tranh lành mạnh và phát triển bền
vững của doanh nghiệp, qua đó,
thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao
của người tiêu dùng, góp phần
bảo đảm an ninh năng lượng quốc
gia, giữ gìn môi trường sống, hiện
thực hóa tầm nhìn của Đảng và
Nhà nước cùng các cam kết và
quyết sách của Chính phủ về
“năng lượng xanh, sạch, an toàn”.
Petrolimex sẽ luôn xứng đáng với
sự tin yêu của người tiêu dùng,
khách hàng, bạn hàng dành cho
mình trong nhiều năm quan
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PJICO 6 NĂM LIÊN TIẾP LỌT VÀO TỐP ĐẦU
TRONG BẢNG XẾP HẠNG BẢO HIỂM UY TÍN

T

ổng công ty CP bảo hiểm
Petrolimex (PJICO, mã
chứng khoán PGI - sàn
HOSE) vừa tiếp tục được xướng
tên trong Lễ công bố Top 10 Công
ty bảo hiểm uy tín năm 2021. PJICO đứng thứ 4/10 trong bảng xếp
hạng và đây là năm thứ 6 liên tiếp,
Công ty nằm trong danh sách tốp
đầu danh hiệu này. Khảo sát của
Vietnam Report cho thấy, uy tín
doanh nghiệp đã vươn lên trở thành
yếu tố bên trong quan trọng thứ 3
ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh
của doanh nghiệp bảo hiểm trong
thời kỳ bình thường tiếp theo.
Theo Vietnam Report, uy tín
của các công ty bảo hiểm được
lượng hóa một cách khách quan,
độc lập, căn cứ theo kết quả năng
lực tài chính doanh nghiệp, uy tín
doanh nghiệp trên truyền thông
theo phương pháp Media coding,
và thực hiện khảo sát đối tượng
nghiên cứu, các bên liên quan. Cụ
thể, các chỉ số năm 2020 của PJICO
về quy mô vốn, tốc độ tăng trưởng
doanh thu, lợi nhuận, độ nhận biết,
sự hài lòng của khách hàng về
các sản phẩm/dịch vụ cùng uy tín
trên truyền thông đã được đưa ra
mã hóa… Về kết quả kinh doanh
năm 2020 của PJICO, tổng doanh
thu đạt 4.146 tỷ đồng, tăng trưởng
13% so với năm 2019, đây là năm
PJICO có kết quả kinh doanh tốt
nhất từ trước đến nay.
Năm 2021, ngay từ những tháng
đầu năm, PJICO đã đi tiên phong
trong việc ứng dụng mạnh mẽ công
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l BẢO LINH

Bà Nguyễn Thị Hương Giang - Phó Tổng Giám đốc PJICO đại diện Công ty
nhận Cup chứng nhận Top 10 Công ty bảo hiểm uy tín 2021

nghệ, chuyển đổi số vào hoạt động
kinh doanh ở tất cả các khâu để đáp
ứng xu thế thị trường và ứng phó với
kịch bản đại dịch Covid-19 kéo dài
như tư vấn, bán bảo hiểm, cấp đơn
bảo hiểm, hóa đơn điện tử, giám định
bồi thường, tái bảo hiểm.
Tại Nghị quyết HĐQT công
bố gần nhất, PJICO sẽ phát hành cổ
phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ từ
887 tỷ đồng lên hơn 1.100 tỷ đồng,
việc này sẽ giúp PJICO tiếp tục mở
rộng quy mô hoạt động kinh doanh
trong giai đoạn mới, tăng cường
năng lực tài chính và tăng sức
mạnh cạnh tranh của doanh nghiệp
khi tham gia các dự án đấu thầu lớn
trên thị trường. Dự kiến, thời gian
hoàn thành việc phát hành tăng vốn
điều lệ trong quý I/2022, PJICO
sẽ tổ chức ĐHCĐ bất thường vào

tháng 12/2021 để trình cổ đông
xem xét thông qua phương án phát
hành cổ phiểu.
Phương án phát hành cổ phiếu
thưởng lần này từ nguồn Quỹ thặng
dư vốn sau thương vụ phát hành
cổ phiếu riêng lẻ của PJICO với
Samsung Fire & Marine Insurance
(SFMI) sẽ giúp hiện thực hóa gia
tăng lợi ích cho các cổ đông hiện
hữu của PJICO. Bên cạnh lợi ích
được tăng số cổ phần sở hữu, cổ
đông còn được hưởng cổ tức năm
2021 bằng tiền nhiều hơn phương
án đã thông qua tại ĐHĐCĐ đầu
năm. Ngoài ra, việc tăng vốn điều
lệ sẽ làm tăng khối lượng cổ phiếu
đang lưu hành trên thị trường,
gia tăng tính thanh khoản và tính
hấp dẫn của cổ phiếu PGI trên thị
trường chứng khoánn

Đảng ủy Petrolimex: Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng

Đ

ảng ủy Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
vừa khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho
đối tượng kết nạp Đảng theo hình thức trực tuyến.
Phát biểu khai giảng, Phó Bí thư thường trực
Đảng ủy Petrolimex Đặng Trần Hiếu đề cao vai trò
của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với sự nghiệp cách
mạng của nhân dân trong suốt gần một thế kỷ qua.
Xây dựng Đảng phải là khâu then chốt trong toàn bộ
tiến trình cách mạng của Đảng. Một trong những khâu
quan trọng của xây dựng Đảng, đó là xây dựng đội ngũ
đảng viên. Ý thức được điều đó, Đảng ủy Petrolimex
thường xuyên chăm lo bồi dưỡng nhận thức về Đảng
cho những quần chúng ưu tú, góp phần phát triển, nâng
cao chất lượng đảng viên, bảo đảm sự kế thừa, phát
triển Đảng tại Petrolimex.
Chỉ đạo công tác tổ chức lớp, đồng chí Đặng Trần
Hiếu nhấn mạnh 5 yêu cầu đối với học viên:
Một là: Thực hiện nghiêm túc nội quy và quy định
về lớp học trực tuyến; Hai là: Học tập với sự tập trung

cao nhất; tôn trọng giảng viên và bạn học trong các
tiết học; Ba là: Tham gia đầy đủ chương trình học tập
của lớp; tích cực tham gia thảo luận/góp ý xây dựng
lớp học; Bốn là: Nghiêm túc thực hiện 5K và các quy
định phòng chống dịch bệnh tại từng điểm cầu; Năm
là: Chủ động nghiên cứu, tìm hiểu và hoàn thành tốt
khóa học và bài thu hoạch theo yêu cầu của lớp học.
LINH CHI

Petrolimex Sài Gòn: Quản trị hiệu quả trong đại dịch

T

rong thời gian giãn cách xã hội, tuy 100% nhân
viên văn phòng làm việc tại nhà, lực lượng lao
động trực tiếp thực hiện “3 tại chỗ” nhưng với
sự tổ chức tốt về hậu cần và nền tảng sẵn sàng về công
nghệ tự động hóa, số hóa được đầu tư chuẩn bị trong
nhiều năm qua, Petrolimex Sài Gòn đã thực hiện tốt
công tác quản trị doanh nghiệp để vượt qua khó khăn.
Công ty đã đảm bảo an toàn tuyệt đối trong hoạt
động nhập xuất, tồn trữ và phân phối xăng dầu, 100%
chất lượng xăng dầu được kiểm soát chặt chẽ và đạt
yêu cầu trong quá trình nhập - xuất. Công ty đã thành
lập Trung tâm thử nghiệm xăng dầu trên cơ sở nâng
cấp Phòng thử nghiệm trung tâm vào tháng 09/2021,
đưa vào hoạt động Cửa hàng xăng dầu số 79 tại Long
An, Hoàn thành thử nghiệm mẫu nhận diện thương
hiệu mới 2D, 3D.
Được sự hỗ trợ của các cơ quan ban ngành, các
bệnh viện của Thành phố, gần 100% CBCNV-NLĐ
đã hoàn thành 2 mũi tiêm vaccine COVID-19. Ban
lãnh đạo và Công đoàn Công ty thường xuyên thăm
hỏi, động viên Người lao động, trợ cấp cho CBCNV
có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Quý 4/2021, Công ty đề ra nhiệm vụ đảm bảo an
toàn về phòng chống dịch và an toàn mọi mặt trong
hoạt động SXKD; Duy trì đảm bảo an toàn tuyệt đối
về con người, tài sản, tiền hàng, an ninh trật tự, an toàn
thông tin, thương hiệu trong SXKD; Ổn định việc làm,
tăng năng suất, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống
vật chất tinh thần cho người lao động. Phấn đấu hoàn
thành chỉ tiêu cơ bản đã đề ra.
HÀ ĐAN
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ĐỊA PHƯƠNG

BẮC GIANG:

NHÂN RỘNG MÔ HÌNH LẮP ĐÈN CHIẾU SÁNG
TIÊU CHUẨN HỌC ĐƯỜNG
THỜI GIAN QUA, TRUNG TÂM KHUYẾN CÔNG VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI THUỘC SỞ CÔNG
THƯƠNG BẮC GIANG ĐÃ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH LẮP ĐÈN CHIẾU SÁNG TIÊU CHUẨN TRONG
PHÒNG HỌC TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH. VIỆC LÀM THIẾT THỰC NÀY ĐÃ MANG
ĐẾN ÁNH SÁNG CHUẨN, AN TOÀN CHO TỪNG LỚP HỌC, GÓP PHẦN BẢO VỆ THỊ LỰC, KHÔNG
GÂY LOÁ TRÊN BẢNG CHO CÁC EM HỌC SINH, NHẤT LÀ CÁC EM Ở BẬC TIỂU HỌC.

H

iện nay, điều kiện chiếu
sáng tại nhiều phòng học,
trong các trường trên địa
bàn tỉnh chưa được quan tâm đúng
mức, ảnh hưởng đến chất lượng
giáo dục trong nhà trường. Để
giải quyết vấn đề này, Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương

l PHƯƠNG THÚY
mại Bắc Giang đã tiến hành lắp đặt
mô hình ánh sáng tiêu chuẩn trong
phòng học cho 4 trường Tiểu học
trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.
Trước khi tiến hành lắp đặt,
Trung tâm đã tiến hành kiểm tra
cường độ chiếu sáng, độ rọi, độ lóa
của ánh sáng phòng học. Kiểm tra

việc sử dụng thiết bị, cách lắp đặt,
bố trí hệ thống chiếu sáng, màu sắc
bàn ghế, sàn nhà, tường, cửa sổ,
phòng học và tỉ lệ học sinh mắc
các tật về mắt trong nhà trường…
Kết quả khảo sát cho thấy, tại một
số lớp học hệ thống bóng đèn được
trang bị cho các phòng học hiện

Nhiều chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả đã được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công
nghiệp tỉnh Bắc Giang triển khai
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nay là 4 bộ đèn huỳnh quang T8
đôi 80w. Trong đó, một số cụm
đèn đã hỏng được thay thế và bổ
sung bằng các bóng đèn Led tròn
loại 50W, hầu hết các phòng học
đều lắp hệ thống chiếu sáng trên
quạt trần, không có chao chụp, quạt
quay sẽ chia cắt ánh sáng, gây mỏi
mắt, ánh sáng thực tế không đảm
bảo chất lượng, không đạt theo tiêu
chuẩn quy định.
Theo thống kê sơ bộ tại Bắc
Giang, tỷ lệ các cháu bị tật khúc xạ
học đường chiếm từ 15-20%, chủ
yếu là tật cận thị.
Ông Nguỵ Đình Nghĩa, Giám
đốc Trung tâm Khuyến công và Xúc
tiến thương mại Sở Công Thương
Bắc Giang chia sẻ, từ kết quả khảo
sát, chúng tôi đã phối hợp với nhà
trường, đơn vị thi công tổ chức, triển
khai lắp đặt hệ thống chiếu sáng,
thay thế các bóng đèn tuýp đôi thế
hệ cũ (bóng đèn huỳnh quang) sang

sử dụng bóng đèn Led thế hệ mới, có
độ bền cao, độ rọi đảm bảo 300lx,
điều này không những đạt các tiêu
chuẩn về ánh sáng học đường như
quy định mà còn có ý nghĩa về việc
chuyển đổi thiết bị sử dụng năng
lượng hiệu suất cao.
Tính đến nay, về xây dựng
mô hình chiếu sáng học đường sử
dụng trang thiết bị hiệu suất cao,
tiết kiệm năng lượng, Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương
mại tỉnh Bắc Giang đã triển khai và
lắp đặt hệ thống ánh sáng đảm bảo
quy chuẩn cho các lớp học của gần
30 trường tiểu học và trung học cơ
sở trên địa bàn tỉnh.
Đại diện Ban Giám hiệu
Trường Tiểu học Dương Đức cho
biết: Nhà trường được Trung tâm
Khuyến công và Xúc tiến thương
mại hỗ trợ lắp đặt thay mới 84 bộ
đèn chiếu sáng hiệu quả, đảm bảo
chất lượng ánh sáng, giảm thiểu

nguy cơ mắc các bệnh về thị lực
như: Cận thị, viễn thị, loạn thị…
cho các em học sinh tham gia học
tập tại trường. Sau một thời gian sử
dụng đến nay, các thiết bị đều hoạt
động tốt, độ sáng cao, ổn định, phù
hợp cho học sinh học tập.
Bên cạnh đó, mô hình còn
giúp nhà trường tiết kiệm được một
nửa số tiền điện hàng tháng.
Qua đây, có thể thấy việc
thực hiện thành công mô hình đèn
chiếu sáng học đường tại Trường
Tiểu học Dương Đức, thị trấn Vôi
số 1, Thái Đào, Vân Hà sẽ tạo lên
mô hình, điểm nhấn phòng học
đạt tiêu chuẩn về ánh sáng theo
quy định. Đồng thời, dự án sẽ có
khả năng được nhân rộng ra các
cấp học (Tiểu học, THCS, THPT,
Mầm non), trên địa bàn toàn tỉnh
và mang lại hiệu quả về bảo đảm
độ sáng, tiết kiệm chi phí, nguồn
năng lượng quốc gia n

9 tháng đầu năm Than Thống Nhất đạt doanh thu cao
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tháng đầu năm, mặc dù chịu nhiều tác động bởi
dịch bệnh Covid-19, số công nhân nghỉ chế độ về
quê chưa quay trở lại làm việc, phải tạm dừng khai thác
02 lò chợ do sự cố xuất khí CO; sự cố lưu lượng nước
tăng cao bất thường sau mưa lớn. Tuy nhiên các chỉ
tiêu sản xuất - kinh doanh 9 tháng đầu năm 2021, Công
ty Than Thống Nhất - TKV đều đạt kế hoạch so với kế
hoạch TKV giao. Đặc biệt doanh thu cao hơn cùng kỳ
năm 2020. Công ty đã đạt mức doanh thu: 1.603.529
triệu đồng, bằng 77,71% kế hoạch; Tiền lương bình
quân: 15.577.000 đ/người/tháng.
Để đạt được kết quả đó, Công ty đã chủ động, linh
hoạt áp dụng các chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối với
đội ngũ thợ lò; nghiêm túc trong việc nghiệm thu, công
khai minh bạch trong việc phân phối tiền lương, tiền
thưởng nên đã tạo niềm tin, yên tâm trong lao động,
nhất là đội ngũ thợ lò, đáp ứng được yêu cầu sản xuất.
Quý IV/2021, Công ty chú trọng công tác vừa
phòng chống dịch Covid-19 vừa thúc đẩy sản xuất
kinh doanh. 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. Hoàn thành
các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV, sản
xuất 458.000 tấn than tập đoàn giao.
THANH HÀ
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Phát triển công nghiệp
chế biến chế tạo
trong bối cảnh mới

Ngành Công Thương
nhận diện rõ nguy cơ, xử lý
kịp thời, an toàn, linh hoạt
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