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KỊCH BẢN MỚI

CHO PHỤC HỒI SẢN XUẤT,
DUY TRÌ CHUỖI CUNG ỨNG
NHỮNG BÀI HỌC TRONG ĐỢT DỊCH COVID-19 LẦN THỨ TƯ KHIẾN CHO CÁC BỘ,
NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG, DOANH NGHIỆP CÙNG HƯỚNG VỀ NHU CẦU BẢO ĐẢM TÍNH
TỰ CHỦ CỦA NỀN KINH TẾ; NẢY NỞ TỪ ĐÓ BIẾT BAO NHỮNG KẾ HOẠCH, ƯỚC MƠ
VỚI NHỮNG BƯỚC ĐI BAN ĐẦU TRONG TÁI CƠ CẤU NHẰM TĂNG TÍNH LINH HOẠT,
THÍCH ỨNG VỚI BỐI CẢNH BÌNH THƯỜNG MỚI; VỚI CÁC PHƯƠNG ÁN, KỊCH BẢN
LIÊN TỤC ĐƯỢC CẬP NHẬT TRONG XU HƯỚNG ĐẦY BIẾN ĐỘNG NHƯ HIỆN NAY.
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Phát huy tính chủ động của cơ sở

Đến nay, bước đầu chúng ta đã kiểm soát được
sự bùng phát của dịch Covid-19, đảm bảo duy trì
sản xuất và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho nhân
dân. Thành công này phản ánh tư tưởng chỉ đạo
song song: Ở tầm quốc gia, lãnh đạo, chỉ đạo xuyên
suốt nhằm thống nhất ý chí và hành động; ở cấp bộ,
ngành, địa phương thì chủ động phối hợp với nhau
trong đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch, khôi
phục sản xuất.
Các tham luận tại Hội nghị Giữ vững mối liên kết
đảm bảo chuỗi cung ứng hàng Việt Nam, hưởng ứng
Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam” do Tạp chí Công Thương tổ chức cho
thấy, sự phối hợp giữa các bộ ngành với địa phương
giúp giảm thiểu những tổn thương thông qua việc
hướng dẫn, trao quyền cho các địa phương căn cứ
vào những nguyên tắc phòng chống dịch của Trung
ương và tình hình thực tiễn tại địa phương, chủ động
đề ra các giải pháp duy trì sản xuất và chuỗi cung
ứng nguyên, nhiên vật liệu đầu vào cũng như chuỗi
cung ứng hàng hóa thiết yếu.
Trong giai đoạn đầu, khi dịch bùng phát ở Bắc
Giang, buộc phải có quyết định mạnh mẽ, chưa từng
có: Đóng cửa 4 khu công nghiệp (KCN): Đình Trám,
Quang Châu, Vân Trung, Song Khê - Nội Hoàng để
ngăn chặn tốc độ lây lan của làn sóng dịch bệnh, Bộ
Công Thương đã có văn bản 3319 đề nghị UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo
Sở Công Thương và các sở, ban, ngành liên quan
đôn đốc các doanh nghiệp trên địa bàn chủ động xây
dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bùng phát
dịch bệnh, thực hiện phân vùng sản xuất, điều chỉnh
phân ca sản xuất, giãn cách dây chuyền sản xuất…
Công văn 3319 vừa là hướng dẫn, vừa là trao
quyền cho cơ sở chủ động khai thông bế tắc, vừa
đảm bảo sản xuất, vừa an toàn chống dịch. Để khôi
phục sản xuất, sau công văn 3319 các địa phương
không chờ thêm “tín hiệu” từ trên nữa, mà chủ động
khảo sát, xác định những khó khăn và nhu cầu cần hỗ
trợ của doanh nghiệp.
Vì thế, trong bối cảnh dịch bệnh, nhiều địa
phương, nhất là các tỉnh phía Nam, tính chung 11
tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công
nghiệp vẫn tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước, cao
hơn mức tăng 3,0% của cùng kỳ năm 2020. Đặc biệt,

2 tỉnh có dịch bùng phát, phải đóng cửa các khu công
nghiệp trong vài tuần lễ là Bắc Giang, Bắc Ninh có
mức tăng 11,12%% và 9,92%; 2 tỉnh Đồng Nai và
Bình Dương dù phải thực hiện Chỉ thị 16 từ đầu quý
III nhưng cùng có mức tăng 3,4% và 3,2%.
Trong chuỗi cung ứng, với sự liên kết chặt chẽ
của bộ, ngành với địa phương, bằng các biện pháp
bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ lưu thông đã đáp ứng
nhu cầu cơ bản của người dân và doanh nghiệp, hợp
tác xã. Ngành bán lẻ hàng hóa vẫn chiếm tỷ trọng
lớn (83,1%), trong đó nhóm hàng thiết yếu hàng
ngày của người dân là lương thực, thực phẩm tăng
tới 8,6% so với cùng kỳ năm 2020, kể cả giai đoạn
dịch bệnh diễn biến phức tạp.
Hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ đi đôi với trao
quyền cho địa phương tùy tình hình thực tiễn tại cơ
sở để đưa ra biện pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp
khai thông sản xuất, duy trì chuỗi cung ứng đã mang
lại nhiều hiệu ứng tích cực trong kịp thời chuyển
trạng thái, thích ứng linh hoạt với yêu cầu thực tiễn
mới. Theo Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc
Giang Phạm Công Toản, đến nay, các doanh nghiệp
đã cơ bản phục hồi sản xuất, số lượng lao động trong
các KCN đã tăng 42 nghìn lao động so với trước khi
bùng phát dịch. Một số doanh nghiệp lớn trong KCN
đang bố trí tăng ca tất cả các ngày trong tuần, mở
rộng dây chuyền sản xuất để bù lại các đơn hàng bị
chậm trong thời gian nghỉ dịch.
Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh, với vai trò
bảo đảm cung ứng hàng hoá cho 10 triệu dân trong
thành phố, trong bối cảnh có 3 chợ đầu mối chiếm
khoảng 70% hàng hoá giao dịch, và 234 chợ truyền
thống đóng cửa gần hết, còn lại khoảng 9 chợ hoạt
động đều là các chợ nhỏ, ở ngoại thành, đã đúc kết
thành 5 bài học kinh nghiệm quý báu, trong đó có
nhiều quyết định chưa từng có như huy động các
doanh nghiệp logistic, các hệ thống phân phối vốn
không phải là phân phối hàng hóa lương thực, thực
phẩm, ví dụ như các chuỗi cửa hàng kinh doanh
chuyên biệt, các cửa hàng bán thuốc tây… để thiết
lập lại kênh phân phối mới, kịp thời đưa hàng hóa
đến tay người dân với số lượng rất lớn.
Hoặc như Saigon Co.op, một trong những
doanh nghiệp thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ
Công Thương về tiêm vắc-xin cho người lao động,
có chính sách hỗ trợ kịp thời cho người lao động bị
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nhiễm Covid-19, do vậy người lao động yên tâm lao
động trong điều kiện phòng chống dịch Covid-19 và
có sự đóng góp tốt cho doanh nghiệp. Có những thời
điểm, toàn hệ thống Saigon Co.op hoạt động hơn 200 300% công suất trong suốt thời gian chống dịch, triển
khai những hoạt động chưa bao giờ thực hiện như cung
cấp suất ăn cho 50.000 người trong khu cách ly, phục
vụ những điểm cách ly, khu dân cư… đều có sự tham
gia tự nguyện của người lao động toàn hệ thống.
Đối với Tập đoàn Hóa chất (Vinachem), nơi có 13
doanh nghiệp thành viên bố trí thực hiện 3 tại chỗ, làm
phát sinh chi phí hơn 1,5 tỷ đồng/ngày, đã chủ động
triển khai các giải pháp linh hoạt như đảm bảo hậu cần
theo phương châm 3 tại chỗ; chuẩn bị các phương án
ở mức cao trong mua sắm vật tư nguyên liệu; tổ chức
và điều phối hiệu quả nguồn lực. Kết quả là, giá trị sản
xuất công nghiệp 11 tháng đạt 47.180 tỷ đồng tăng
25,5% so với thực hiện năm 2020, bằng 111,9% so với
kế hoạch.

Phương án mới, kế hoạch mới

Không chỉ khai thông sản xuất và duy trì chuỗi
cung ứng, các địa phương, doanh nghiệp đã có những
bước đi ban đầu trong tái cơ cấu nhằm tăng tính linh
hoạt, lên các phương án, kịch bản sát hơn với bối
cảnh bình thường mới. Theo ông Bùi Thế Chuyên,
Phó Tổng giám đốc Vinachem, nhằm thực hiện mục
tiêu chung của Chương trình tổng thể về thích ứng,
phục hồi và phát triển nền kinh tế, tăng tính tự chủ
của nền kinh tế, Tập đoàn đã xây dựng Chương trình
thích ứng và phát triển với mục tiêu xây dựng và phát
triển Vinachem thành Tập đoàn kinh tế nhà nước đa
sở hữu, tập trung vào các ngành, lĩnh vực kinh doanh
chính như hóa chất, phân bón… Kế hoạch trước mắt
tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể và cấp bách
như thành lập các Tổ công tác phục hồi sản xuất do
người đứng đầu doanh nghiệp phụ trách để xây dựng
và tổ chức thực hiện phương án sản xuất - kinh doanh,
đảm bảo phương án luôn được cập nhật, bổ sung và
hoàn thiện phù hợp với tình hình thực tiễn xảy ra.
Với EVN, Tập đoàn tập trung triển khai “Số
hóa dữ liệu”: Với mục tiêu “Một hạ tầng - Một cơ sở
dữ liệu”, thống nhất trong toàn Tập đoàn 1 nền tảng
chung, đồng nhất về công nghệ, về giải pháp kỹ thuật
và quản trị cơ sở dữ liệu dùng chung; cung cấp các dịch
vụ gia tăng, đảm bảo khách hàng có khả năng tương
tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số.
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Đối với Bắc Giang, kế hoạch cấp bách nhất hiện
nay là chuyển trạng thái kịp thời, từ tập trung hỗ trợ
cho các doanh nghiệp trong các KCN, sang hỗ trợ tất
cả các lĩnh vực sản xuất, hoạt động thương mại dịch
vụ; phối hợp với Bộ Công Thương xúc tiến tiêu thụ
cam, bưởi và các sản phẩm nông sản chủ lực, đặc
trưng của tỉnh với mục tiêu mở rộng thị trường, đẩy
mạnh tiêu thụ trong nước.
Với MM Mega Market thì lên kế hoạch thông
qua các chương trình kết nối do Bộ Công Thương tổ
chức để tìm kiếm và hợp tác với các doanh nghiệp
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên các lĩnh vực sản
xuất nông nghiệp áp dụng công nghệ tiên tiến, doanh
nghiệp sản xuất phần mềm quản lý kho vận, quản lý
logistics, doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm tốt cho
sức khoẻ con người, sản phẩm organic, doanh nghiệp
sản xuất bao bì thân thiện môi trường…
Làn sóng dịch Covid-19 với biến chủng Delta
được đánh giá là chưa từng có tiền lệ không chỉ với
Việt Nam mà toàn thế giới. Dịch bệnh không chỉ giúp
chúng ta đoàn kết đồng lòng, thống nhất ý chí và hành
động trong kiểm soát dịch bệnh, duy trì sản xuất, chuỗi
cung ứng, mà còn chứng kiến sức sống mãnh liệt của
hàng Việt và vai trò vô cùng quan trọng của thị trường
trong nước đối với nền kinh tế. Đồng thời, khiến cho
các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp cùng hướng
về nhu cầu bảo đảm tính tự chủ của nền kinh tế; nảy
nở từ đó biết bao những kế hoạch, ước mơ với những
bước đi ban đầu trong tái cơ cấu nhằm tăng tính linh
hoạt, thích ứng với bối cảnh bình thường mới; lên các
phương án, kịch bản sát hơn, liên tục được cập nhật
trong xu hướng đầy biến động như hiện nayn

DIỄN ĐÀN

THÍCH ỨNG LINH HOẠT
ĐỂ ĐẢM BẢO CHUỖI CUNG ỨNG

Ông Võ Quang Lâm
Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)

TÁI CẤU TRÚC EVN ĐỂ PHỤC VỤ NHU CẦU PHỤC HỒI KINH TẾ
SAU DỊCH BỆNH
Từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu điện toàn quốc
thấp hơn từ 2,8% đến 10% so với cùng kỳ 2020. Điện thương phẩm 11 tháng năm 2021 đạt
206,59 tỷ kWh, tăng 3,92% so với cùng kỳ năm 2020, đây là mức tăng thấp trong nhiều năm qua.
Những năm sắp tới, khi bệnh dịch đi qua thì việc khẩn trương hồi phục phát triển kinh
tế sẽ là nhiệm vụ hàng đầu. Hoạt động sản xuất kinh doanh điện năng phải đảm bảo việc
cung cấp điện cho nền kinh tế để đạt được các mục tiêu tăng trưởng GDP từ 5-7%/năm.
Để đáp ứng được nhu cầu đó, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xác định cần phải thực hiện
những giải pháp mạnh mẽ, mục tiêu cụ thể: EVN phải vận hành hệ thống điện trong bối cảnh
tỷ trọng năng lượng tăng nhanh và nhu cầu điện sẽ tăng trưởng ở mức độ cao, tái cấu trúc ngành
Điện theo hướng cạnh tranh và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ của nền kinh tế.
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Ông Phạm Công Toản
Phó Giám đốc Sở Công Thương Bắc Giang

Tổng giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã
Thương mại TP. Hồ Chí Minh Saigon Co.op

CHUYỂN TRẠNG THÁI NHANH,
THÍCH ỨNG LINH HOẠT

HÀNG VIỆT CẦN CÓ SỰ SÁNG TẠO,
KẾT NỐI

Bắc Giang đã thành lập 35 tổ kiểm tra,
hướng dẫn điều kiện an toàn phòng, chống
dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp nhằm
kịp thời đánh giá nguy cơ lây nhiễm, từ đó
có phương án tổ chức lại hoạt động sản xuất
đảm bảo an toàn toàn phòng dịch; thành lập
các bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức lại
hoạt động sản xuất, tuyển dụng lao động, lưu
thông, xuất nhập khẩu hàng hóa.
Đồng thời, chuyển trạng thái nhanh, thích
ứng linh hoạt với yêu cầu thực tiễn phòng
chống dịch. Ngay sau khi bước đầu khống
chế, kiểm soát được dịch, tỉnh đã sớm thành
lập, kiện toàn BCĐ hỗ trợ doanh nghiệp phục
hồi và duy trì sản xuất công nghiệp; giai đoạn
đầu, BCĐ tập trung cao hỗ trợ cho các doanh
nghiệp trong các KCN; tiếp đến hỗ trợ tất cả
các lĩnh vực sản xuất, hoạt động thương mại
dịch vụ để phù hợp với trạng thái mới.
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Ông Nguyễn Anh Đức

Thứ nhất, xu hướng tiêu dùng sản phẩm hữu cơ,
xanh, sạch, sinh thái... đang bị chững lại sau dịch bệnh;
một bộ phận người tiêu dùng không quá phân biệt sản
phẩm hữu cơ, xanh, sạch... so với những sản phẩm
khác. Thực tế đó đòi hỏi cần có các chương trình, hoạt
động xúc tiến, truyền thông mạnh mẽ trở lại với lĩnh
vực tiêu dùng này.
Thứ hai, nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa không đủ nguồn lực về tài chính,
kiến thức, nhân sự… để thực hiện mục tiêu số hóa.
Thứ ba, lần đầu tiên trong 2 - 3 năm qua, Chỉ số
niềm tin người tiêu dùng Việt Nam trong quý III/2021
chỉ ở mức 105 điểm, thấp hơn nhiều so với mức 126
điểm của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Đây là
điều các doanh nghiệp cần lưu ý, không phải cứ giảm
giá là người tiêu dùng mua hàng, bởi khả năng và
nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng, khả năng kinh
doanh B2B, B2C có những biến động, thay đổi khác
nhau, đòi hỏi hàng Việt cần có sự sáng tạo, kết nối
mang tính đặc thù hơn.

Ông Neo Gim Siong Bennett

Ông Paul Le

Tổng giám đốc Sabeco

Giám đốc Kiến tạo Giá trị chia sẻ thuộc 		
Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam

5 YẾU TỐ GIÚP SABECO PHỤC HỒI
CHUỖI CUNG ỨNG

CÁCH CENTRAL RETAIL GIỮ VỮNG
CHUỖI CUNG ỨNG

Với sự đa dạng các nhà máy cũng như về kho
giúp SABECO giảm thiểu các rủi ro về gián đoạn
chuỗi cung ứng do tác dụng về dịch covid. Và
chương trình SABECO 4.0 là một chương trình số
hóa triển khai từ 2020, nhằm mục đích đơn giản
hóa tiêu chuẩn hóa và tập trung hóa thông qua
chương trình này từ đầu đến cuối bao gồm tất cả
bán hàng , con người , mua hàng, vv… Chương
trình này bao gồm hệ thống logistics, hệ thống
theo dõi vận tải, quản lý kho, quản lý vận tải,...
Thông qua hệ thống này thì chuỗi cung ứng của
chúng tôi luôn luôn đảm bảo khả năng hiển thị thời
gian thực của việc giao nhận hàng.
SABECO có thể phục hồi được chuỗi cung
ứng của mình thông qua 5 yếu tố sau: (i) ngăn
chặn virus; (ii) sự vượt trội của chuỗi cung ứng;
(iii) khai thác những tiềm năng về ứng dụng công
nghệ; (iv) đội ngũ làm việc rất năng động, đầy
kinh nghiệm; (v) Quy trình làm việc thuận tiện,
hiệu quả.

Các hành động chính của Central Retail gồm:
- Nhanh chóng chuyển đổi kỹ thuật số bằng cách
hỗ trợ người tiêu dùng trong quá trình đặt hàng và
giao hàng để làm cho cuộc sống của họ dễ dàng hơn
- Tạo hình thức kinh doanh bán lẻ mới (Dự án
Bip Bip) - cho phép đơn đặt hàng của khách hàng tự
nhận trên đường trở về nhà.
- Hợp tác chặt chẽ với mô hình đặc thù của
ngành nông nghiệp Việt Nam để hỗ trợ nông dân
bằng cách mua sản phẩm của họ và chúng tôi cung
cấp những sản phẩm đó cho 10.000 gia đình có
hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid 19.
- Điều chỉnh các cửa hàng của mình để hỗ trợ
các gia đình có hàng tại nhà và tránh tiếp xúc với
nguy cơ ô nhiễm trong thời kỳ cao điểm lây nhiễm.
- Điều chỉnh lại các sản phẩm của mình để phù
hợp với nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trong
thời kỳ khủng hoảng này.
- Hỗ trợ các nhà cung cấp giao hàng đúng cách
tại các cửa hàng bằng cách giao dịch với chính
quyền địa phương để được cấp thẻ đi lại.
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SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN:

GIỮ AN TOÀN SẢN XUẤT BẰNG MÔ HÌNH “3 TẠI CHỖ”
KHẮC PHỤC NHỮNG KHÓ KHĂN KHI SẢN XUẤT TẠI TP HỒ CHÍ MINH - MỘT TRONG NHỮNG
KHU VỰC “TÂM DỊCH” CỦA CẢ NƯỚC, CÔNG TY THUỐC LÁ SÀI GÒN ĐÃ BỀN BỈ TRIỂN KHAI MÔ
HÌNH “3 TẠI CHỖ”. ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP GIÚP DOANH NGHIỆP DUY TRÌ HIỆU QUẢ KINH DOANH
TRONG KHÓ KHĂN.
l THÙY TRANG

Đảm bảo điều kiện ăn ở tốt nhất cho người 		
lao động

Kể từ ngày 11/7/2021 đến nay, trong giai đoạn
khó khăn nhất khi dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát,
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Công
ty Thuốc lá Sài Gòn đã chỉ đạo kích hoạt triển khai
thực hiện mô hình “3 tại chỗ” nhằm đảm bảo thực hiện
“mục tiêu kép”, vừa chống dịch hiệu quả, vừa duy trì
sản xuất kinh doanh, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất
- cung ứng.
Theo đó, nhằm đảm bảo điều kiện ăn ở lưu trú cho
gần 1.000 cán bộ công nhân viên, Công ty đã thực hiện
trưng dụng, chuyển đổi công năng các phòng họp, văn
phòng, kho hàng… làm chỗ nghỉ cho người lao động
với yêu cầu phải đảm bảo giãn cách. Đồng thời sửa
chữa hoặc thiết lập thêm các khu lưu trú dã chiến tại
nhiều địa điểm trong khuôn viên công ty, phân bổ cụ
thể cho từng đơn vị nhằm đảm bảo nguyên tắc khoanh
vùng, cô lập. Các khu lưu trú tập trung được tách biệt
khỏi khu vực sản xuất, trang bị đầy đủ tiện nghi, đảm
bảo ánh sáng, thông gió và an toàn cho người lao động.
Công ty còn trang bị và cấp phát đầy đủ các vật
dụng sinh hoạt hàng ngày cho người lao động, điển
hình như: giường xếp, chăn, mùng, các vật dụng vệ
sinh cá nhân cần thiết... Cung cấp thêm nước súc
miệng, vitamin C, khẩu trang kháng khuẩn cho 100%
người lao động.
Đặc biệt, để đảm bảo an toàn khi sản xuất “3 tại
chỗ”, Công ty đã thiết lập nhiều chốt kiểm soát trong
khuôn viên công ty, đặc biệt là ở các Khu lưu trú tập
trung do Đội bảo vệ kiểm soát, phân luồng lối đi trong
Công ty để đảm bảo công tác khoanh vùng, truy vết
được hiệu quả. Ứng dụng hệ thống Camera quan sát
trong toàn công ty nhằm tăng cường công tác giám sát
bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ và
truy vết phòng chống dịch khi cần thiết.
Công ty cũng thành lập các Tổ phản ứng nhanh
tại các Khu lưu trú tập trung để kịp thời giám sát và
kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng chống
Covid-19 đã ban hành.
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Công ty tổ chức khám sàng lọc cho CBCNV người lao động

Sàng lọc chặt chẽ

Trong quá trình thực hiện phương án “3 tại chỗ”,
nhằm đảm bảo đủ số lao động cần thiết để duy trì ổn
định hoạt động sản xuất, Công ty nhiều lần tổ chức các
đợt bổ sung và luân chuyển lao động vào tham gia làm
việc và lưu trú tại chỗ. Để đảm bảo an toàn, trong các
đợt bổ sung, Ban Lãnh đạo Công ty đã xây dựng quy
trình sàng lọc vô cùng chặt chẽ nhằm ngăn chặn không
để dịch bệnh phát sinh trong Công ty.
Cụ thể, người lao động khi vào Công ty sẽ được
lấy mẫu xét nghiệm nhanh và xét nghiệm PCR, đảm
bảo có kết quả âm tính với Covid-19 trước khi được
tiếp nhận vào khu cách ly tạm thời ở Công ty. Khu
cách ly tạm thời được bố trí hoàn toàn tách biệt với khu
vực sản xuất và khu lưu trú hiện hữu.
Trong quá trình cách ly tạm thời 7 ngày, người lao
động được tiếp tục thực hiện xét nghiệm liên tiếp 1 lần/
ngày bằng phương thức xét nghiệm nhanh, kết hợp với
2 lần xét nghiệm bằng phương thức PCR.
Người lao động chỉ được đưa vào tham gia làm
việc, sản xuất và lưu trú tại chỗ ở Công ty khi có
xác nhận kết quả âm tính trong toàn bộ quá trình xét
nghiệm, và hoàn thành đủ thời gian cách ly tạm thời.
Việc đẩy mạnh xét nghiệm tầm soát liên tục kết
hợp quy trình xử lý các ca nhiễm và nghi nhiễm bệnh
nhanh chóng, triệt để đã mang lại hiệu quả tích cực
trong công tác sàng lọc của Công ty. Nhờ đó, công ty
đã thiết lập được “vùng xanh” để bảo vệ an toàn sản
xuất và an toàn sức khỏe cho người lao động trong quá
trình triển khai thực hiện phương án “3 tại chỗ”n

THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ
“GIỮ VỮNG MỐI LIÊN KẾT ĐẢM
BẢO CHUỖI CUNG ỨNG HÀNG
VIỆT NAM, HƯỞNG ỨNG CUỘC
VẬN ĐỘNG “NGƯỜI VIỆT NAM
ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT
NAM”, BÀ LÊ VIỆT NGA, PHÓ
VỤ TRƯỞNG ĐẠI DIỆN VỤ THỊ
TRƯỜNG TRONG NƯỚC, BỘ
CÔNG THƯƠNG KHẲNG ĐỊNH,
LIÊN KẾT - BẢN THÂN NÓ ĐÃ LÀ
MỘT GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG,
LÀ CHÌA KHÓA QUAN TRỌNG
KHI CHÚNG TA PHẢI THÍCH
NGHI VỚI “TÌNH HÌNH MỚI”.

l NHÓM PHÓNG VIÊN

T

ính chung 11 tháng đầu năm
2021, ngành bán lẻ hàng
hóa vẫn chiếm tỷ trọng lớn
(83,1%) trong tổng mức bán lẻ
hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng cả nước; trong đó nhóm hàng
lương thực, thực phẩm vẫn tăng
8,6% so với cùng kỳ năm 2020 do
là nhóm hàng thiết yếu hàng ngày
của người dân kể cả giai đoạn dịch
bệnh diễn biến phức tạp. Đồng thời,
chỉ số sản xuất công nghiệp tháng
11/2021 ước tính tăng 5,5% so với
tháng trước và tăng 5,6% so với
cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất
công nghiệp 11 tháng tăng 3,6% so
với cùng kỳ năm 2020.
Theo bà Lê Việt Nga, kết quả
này có được nhờ sự vào cuộc của cả
hệ thống chính trị triển khai các biện
pháp bảo đảm nguồn cung, hỗ trợ
lưu thông, phân phối hàng hoá, đáp
ứng nhu cầu cơ bản của người dân
và doanh nghiệp, hợp tác xã. Đặc
biệt, việc triển khai Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng

LIÊN KẾT -

CHÌA KHÓA BẢO ĐẢM
CHUỖI CUNG ỨNG
HÀNG VIỆT NAM
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Bưởi Phúc Trạch lần đầu tiên được kết nối và tổ chức phân phối thông qua
“Gian hàng Việt trực tuyến Quốc gia” và trên các Sàn thương mại điện tử lớn
như: Voso, Postmart, Sendo, Shopee, Tiki, Lazada hay Hatiplaza

Việt Nam” bền bỉ, liên tục trong hơn
11 năm qua là một trong những giải
pháp quan trọng hỗ trợ và làm tăng
cường thêm các mối liên kết này.
Báo cáo của Vụ Thị trường trong
nước nêu 7 mối liên kết:

Liên kết giữa cơ quan quản lý
nhà nước

Từ khi bắt đầu đợt dịch thứ 4
đến nay, Bộ Công Thương đã có
hơn 60 văn bản chỉ đạo các địa
phương tập trung vào các vấn đề: (i)
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Đề nghị địa phương, doanh nghiệp
tăng cường dự trữ, đảm bảo cung
ứng hàng hóa, dịch vụ thiết yếu; (ii)
Tạo điều kiện thuận lợi trong vận
chuyển, lưu thông hàng hóa; (iii)
Duy trì hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong điều kiện phòng chống
dịch Covid-19 (iv) Xúc tiến thương
mại, hỗ trợ xuất nhập khẩu, logistics
và tăng cường quản lý thị trường.
Bộ Công Thương cùng các
Bộ, ngành khác (Bộ Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn, Bộ Thông
tin và truyền thông, Bộ Văn hóa
Thể thao và Du lịch...) tổ chức
các chương trình kết nối, tiêu thụ
sản phẩm giữa nhà cung ứng địa
phương với hệ thống phân phối,
doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu
và các tổ chức xúc tiến thương mại
theo vùng và các nhóm sản phẩm
tiềm năng thông qua nhiều hình
thức như trực tuyến, ứng dụng môi
trường số hoặc trực tiếp nếu dịch
bệnh được kiểm soát.
Đồng thời, lồng ghép hỗ trợ
các địa phương đẩy mạnh tiêu
thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị
trường trong nước thông qua các
chương trình thuộc Đề án đổi mới
phương thức kinh doanh tiêu thụ
nông sản giai đoạn 2021-2025 định
hướng đến năm 2030”, Chiến lược
phát triển thương mại trong nước
giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045, Đề án phát triển thị
trường trong nước gắn với Cuộc
vân động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam” giai đoạn
2021-2025, Chương trình mỗi xã
một sản phẩm (OCOP)...

Liên kết cơ quan quản lý nhà
nước - doanh nghiệp

Để hỗ trợ tháo gỡ khó khăn
cho doanh nghiệp phân phối, trên
cơ sở theo dõi nắm bắt tình hình và
đề xuất của doanh nghiệp, hiệp hội,
Bộ Công Thương đã có các văn
bản đề xuất kiến nghị như: (i) Ưu
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tiên tiêm phòng vắc xin cho người
lao động trong chuỗi cung ứng phân
phối hàng hóa; (ii) Đề xuất Bộ Quốc
phòng hỗ trợ về nguồn nhân lực
(bán hàng, giao hàng, kho vận, tài
xế); (iii) Bộ Y tế hướng dẫn phương
án xử lý trong trường hợp có ca F0
tại cửa hàng, kho hàng; (iv) Phối
hợp với Bộ Giao thông vận tải ban
hành các văn bản để tháo gỡ khó
khăn về cấp thẻ ưu tiên; (v) Hướng
dẫn mở lại chợ tại các vùng bị ảnh
hưởng dịch nặng đã giúp dần khôi
phục lưu thông phân phối hàng hóa
tại chợ truyền thống,...
Bộ Công Thương đã thành
lập các đường dây nóng tại Vụ Thị
trường trong nước, Tổ công tác đặc
biệt phía Nam để tiếp nhận và xử lý
khó khăn của doanh nghiệp trong
những tháng cao điểm chống dịch.
Song song với đó là triển khai đồng
thời các hoạt động như đơn giản
hóa thủ tục hành chính; Thực hiện
hiệu quả các chương trình, đề án
để đẩy mạnh xúc tiến thương mại,
phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng
cường ứng dụng khoa học, công
nghệ để nâng cao năng suất, năng
lực cạnh tranh cho doanh nghiệp
Việt Nam; hỗ trợ doanh nghiệp Việt
Nam chuyển đổi số thông qua ứng
dụng thương mại điện tử để mở rộng
thị trường bằng các kênh phân phối
hiện đại, kết hợp với thanh toán điện
tử và giao vận hiện đại; hướng dẫn,
hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam, nhất
là doanh nghiệp nhỏ và vừa tham
gia vào chuỗi phân phối sản phẩm
trong nước và nước ngoài; hỗ trợ
xây dựng thương hiệu quốc gia cho
các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt
Nam chất lượng cao, được người
tiêu dùng tin cậy, phù hợp với các
cam kết quốc tế và các Hiệp định
Thương mại tự do thế hệ mới; đẩy
mạnh lưu thông và triển khai đồng
bộ, linh hoạt các giải pháp kích
thích tiêu dùng hàng Việt Nam”…

Liên kết giữa các doanh nghiệp

Triển khai Cuộc vận động
“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam”, các doanh nghiệp đã
thường xuyên phối hợp, liên kết và
hợp tác từ khâu sản xuất, phân phối,
lưu thông và kinh doanh hàng hoá
đến tay người tiêu dùng, tạo ra chuỗi
cung ứng hàng hoá vững vàng,
không để bị đứt gãy trong thời gian
dịch bệnh. Vừa qua, tại Hội nghị kết
nối cung - cầu giữa Thành phố Hồ
Chí Minh với các tỉnh, thành năm
2021 với sự tham gia của 600 doanh
nghiệp đến từ 45 tỉnh, thành phố
trên cả nước đã ký kết được gần 600
biên bản hợp tác lẫn nhau.

Liên kết giữa doanh nghiệp hợp tác xã

Các doanh nghiệp phân phối
thường xuyên kết nối với các hợp
tác xã nhằm thu mua, hướng dẫn
người nông dân, hộ kinh doanh
nhỏ lẻ, hợp tác xã phân phối và lưu
thông hàng hóa ra thị trường, đặc
biệt là trong bối cảnh dịch bệnh
căng thẳng, xuất khẩu gặp khó
khăn, các thương lái “hạn chế hoạt
động”. Thông qua các hoạt động
kết nối cung cầu đã tiêu thụ được
hàng ngàn tấn nông sản của hợp tác
xã tại các tỉnh như Bắc Giang, Hải
Dương, Nghệ An, các tỉnh vùng
Đồng bằng sông Cửu Long và
Đông Nam bộ,... từ đó tạo ra các
chuỗi cung ứng an toàn...

Liên kết cơ quan quản lý
nhà nước - tổ chức chính trị,
xã hội

Cụ thể với Hội Nông dân, Ủy
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam các cấp, Tổng liên đoàn
lao động Việt Nam…, nhằm tìm
ra tiếng nói chung với người dân
và doanh nghiệp. Hiện nay, Bộ
Công Thương đang phối hợp với
UBMTTQ Việt Nam chuẩn bị nội

Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong điều kiện an toàn phòng chống dịch Covid-19

dung hợp tác với mục địch “Phát
huy hiệu quả vai trò của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và
các tổ chức thành viên trong việc
nâng cao nhận thức, ý thức trách
nhiệm của cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức các cấp, người lao
động, các tầng lớp nhân dân trong
và ngoài nước, cộng đồng doanh
nghiệp Việt Nam và toàn xã hội, từ
đó tích cực hưởng ứng và tham gia
Cuộc vận động “Người Việt Nam
ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, góp
phần đạt “Mục tiêu kép” trong
phòng, chống dịch bệnh Covid-19”.

Liên kết cơ quan quản lý nhà
nước - doanh nghiệp - truyền
thông

Nhằm thông tin kịp thời, nhanh
chóng các chương trình, định hướng
của Đảng và Chính phủ trong quá
trình phòng, chống dịch đến rộng
rãi người dân. Bộ Công Thương đã
ký kết thoả thuận hợp tác với 1 số
cơ quan truyền thông lớn như VTV,
VOV…, đồng thời thường xuyên
phối hợp với cơ quan truyền thông
để cung cấp tin bài kịp thời.

Liên kết giữa các địa phương

Ngày 02/12/2021, Ủy ban
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
đã phối hợp với các tỉnh, thành trên
cả nước tổ chức Hội nghị kết nối
cung - cầu giữa Thành phố Hồ Chí
Minh với các tỉnh, thành năm 2021
với sự tham gia của 600 doanh
nghiệp đến từ 45 tỉnh, thành phố
trên cả nước.
Chương trình hợp tác thương
mại, Hội nghị Kết nối cung - cầu
hàng hóa được tổ chức thường kỳ
hàng năm đã trở thành nơi gặp gỡ
giao thương giữa hệ thống phân
phối, nhà tiêu thụ Thành phố Hồ Chí
Minh với nhiều nhà cung cấp có uy
tín với nhiều sản phẩm chất lượng,
sản phẩm làng nghề, sản phẩm của
các Hợp tác xã...., Chương trình là
một trong chuỗi các sự kiện thuộc
Chương trình “Tháng khuyến mãi
tập trung” được Thành phố Hồ Chí
Minh tổ chức từ ngày 15/11/2021
đến ngày 31/12/2021.
Ngành nông nghiệp Hà Nội
cũng đã và đang chủ động đẩy
mạnh phối hợp với các địa phương,

kết nối với các doanh nghiệp, hợp
tác xã trong tiêu thụ nông sản, thực
phẩm… bảo đảm nguồn cung cho
thị trường thủ đô, góp phần quảng
bá cho nông sản các vùng miền
trên cả nước. Thành phố đã phối
hợp tổ chức thực hiện trên 80 cuộc
giao thương, kết nối tiêu thụ hàng
hóa giữa doanh nghiệp Hà Nội
và các tỉnh, thành phố; hỗ trợ các
tỉnh, thành phố tổ chức 20 tuần lễ
trái cây, nông sản thực phẩm các
địa phương tại Hà Nội quảng bá
sản phẩm đến người tiêu dùng; kết
nối, tiêu thụ các sản phẩm nông
sản thực phẩm khi xảy ra tình trạng
khủng hoảng thừa nhất thời.
Có thể nói, mối liên kết - bản
thân nó đã là một giải pháp quan
trọng, là chìa khóa quan trọng
trong bất kỳ thời điểm nào, nhưng
khi dịch bệnh Covid-19 đến, bùng
phát nghiêm trọng hay khi chúng ta
phải thích nghi với “tình hình mới”
thì chiếc chìa khóa đó lại phát huy
tác dụng hơn bao giờ hết, để từ đó
góp phần giữ vững chuỗi cung ứng
hàng hóa trong nướcn
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CỤ THỂ HÓA TẦM NHÌN
XUYÊN THẾ KỶ CỦA BÁC HỒ
TRONG MỞ CỬA, HỘI NHẬP
l MẠNH ĐỨC - NGUYÊN VỴ - THÁI LINH

Ông Lương Văn Tự giới thiệu chiếc búa mà Chủ tịch WTO
- Eirick Glenne đã gõ trong Phiên họp đặc biệt của Đại hội đồng
kết nạp Việt Nam gia nhập tổ chức này ngày 7/11/2006
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NẮM BẮT CƠ HỘI, VƯỢT
QUA NỖI LO, VÀ NHỮNG
CUỘC ĐẤU TRÍ QUA HƠN 200
CUỘC ĐÀM PHÁN ĐỂ VIỆT
NAM GIA NHẬP WTO ĐÃ CỤ
THỂ HÓA TẦM NHÌN XUYÊN
THẾ KỶ CỦA BÁC HỒ TRONG
MỞ CỬA HỘI NHẬP. ÔNG
LƯƠNG VĂN TỰ, NGUYÊN
THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG
THƯƠNG, NGUYÊN TRƯỞNG
ĐOÀN ĐÀM PHÁN KINH TẾ
THƯƠNG MẠI CHÍNH PHỦ,
KIÊM TRƯỞNG ĐOÀN ĐÀM
PHÁN GIA NHẬP WTO VÀ
CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN
(AEC) ĐÃ TRAO ĐỔI VỚI TẠP
CHÍ CÔNG THƯƠNG XUNG
QUANH NỘI DUNG TRÊN.
TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU
CÙNG BẠN ĐỌC.

Ông Lương Văn Tự ký với ông Eirik Glenne - Đại sứ Na Uy, Chủ tịch Ban công tác Việt Nam gia nhập WTO, có sự tham
dự của Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, Tham tán Đào Huy Giám tại Geneva năm 2006

Nắm bắt cơ hội

TCCT: Trong suốt quá trình đàm phán gia nhập
WTO từ 1995 đến 2006, cán cân thương mại nước ta
luôn trong trạng thái nhập siêu, xin ông cho biết vì
sao Việt Nam quyết định gia nhập WTO và quyết tâm
đàm phán?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Sau thống nhất đất
nước, chúng ta bị bao vây cấm vận bởi Luật Jackson
- Vanik của Hoa Kỳ, nên kinh tế cực kì khó khăn, lạm
phát có lúc lên tới gần 800%. Trong bối cảnh đó, Đảng
và Chính phủ có nhiều nghị quyết mở cửa hội nhập.
Phải nói thêm rằng, chủ trương hội nhập đã có từ buổi
đầu lập quốc.
Trong Lời kêu gọi gửi Liên hợp quốc tháng
12/1946, Bác Hồ trình bày nguyên tắc đối ngoại:
“Nước Việt Nam dành sự tiếp nhận thuận lợi cho đầu
tư của các nhà tư bản, nhà kỹ thuật nước ngoài trong
tất cả các ngành kỹ nghệ của mình. Nước Việt Nam
sẵn sàng mở rộng các cảng, sân bay và đường sá giao
thông cho việc buôn bán và quá cảnh quốc tế”. Trong
thời kỳ Đổi mới, Trung ương Đảng và Chính phủ tiếp
tục chủ trương đó bằng Nghị quyết 07 của Bộ Chính trị
với mục tiêu hội nhập để mở cửa thị trường cho hàng
hóa và dịch vụ nước ta, thu hút vốn và công nghệ, kĩ
năng quản lí cho chúng ta.
Trong quá trình đàm phán gia nhập WTO, chúng
ta vận dụng triệt để tư tưởng mở cửa hội nhập “bình

đẳng và hai bên cùng có lợi” của Bác; không phải kết
thúc đàm phán mới mở cửa, mà trong quá trình đàm
phán, đối tác nào yêu cầu mở cửa sớm, chúng ta sẽ cân
nhắc để đáp ứng. Có những vấn đề vượt lên trên luật, ví
dụ như bảo hiểm nhân thọ, khi đó chưa có luật, nhưng
với quyết tâm mở cửa hội nhập, chúng ta vừa đám phán
vừa mở cửa thị trường, trên tinh thần đảm bảo được lợi
ích quốc gia.
TCCT: Quá trình đàm phán có 2 giai đoạn: minh
bạch hóa chính sách và đàm phán trực tiếp với các
nước, giai đoạn nào là khó khăn nhất và phải đánh đổi
nhiều nhất, thưa ông?
Ông Lương Văn Tự: Có đến quá nửa thời gian là
chúng ta minh bạch hóa chính sách. Việt Nam phải trả
lời 3316 câu hỏi liên quan đến tất cả vấn đề minh bạch
hóa chính sách - một con số khá lớn, do lúc đó chúng
ta mới chuyển sang nền kinh tế thị trường, hệ thống
pháp luật còn khác nhiều so với những quy định của
WTO. Muốn gia nhập, điều quan trọng là tất cả các cơ
chế chính sách phải phù hợp với nền kinh tế thị trường.
Chúng ta mất rất nhiều thời gian để làm việc đó, từng
bộ từng ngành phải lo việc đó.
Trong đàm phán, có những vấn đề tưởng chừng
đơn giản nhưng cũng tiêu tốn khá nhiều thời gian. Ví
dụ, ta có khái niệm cổ phần hóa, nhưng họ có khái
niệm tư nhân hóa. Nên ngay từ phiên đầu đã tranh luận
gay gắt, và cứ kéo dài sang các phiên sau. Đến phút
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chót, tôi phải xin ý kiến của Thủ tướng Phan Văn Khải,
gộp câu chữ của 2 bên thành “tư nhân hóa - cổ phần
hóa”, 2 khái niệm là 1, nhưng tên gọi khác nhau.
Qua kinh nghiệm đàm phán của các nước đã gia
nhập WTO, sau khi EU kết thúc thì Hoa Kỳ mới kết
thúc. Đàm phán với Mỹ kết thúc tại TP.HCM ngày
31/5/2006. Mỹ bỏ Luật bao vây cấm vận Jackson
Venick và trao quyền thương mại thông thường vĩnh
viễn. Với Mỹ lĩnh vực khó khăn nhất là mở cửa dịch
vụ. Nền kinh tế của Mỹ dịch vụ rất mạnh, nên họ muốn
mở cửa với dịch vụ ở mức cao nhất. Họ yêu cầu chúng
ta mở 12 ngành và 120 phân ngành trong tổng số 159
phân ngành của dịch vụ. Đồng thời, yêu cầu chúng
ta sửa luật. Do luật của chúng ta là chắp vá, nên mỗi
năm Quốc hội chỉ sửa được 5 luật. Có chuyên gia nước
ngoài bảo, mỗi năm Quốc hội Việt Nam sửa 5 luật, mất
khoảng 20 năm mới sửa xong, báo chí nước ngoài liền
tung lên.
Vì vậy, năm 2004 Mỹ đòi làm 1 “master law”,
tôi hỏi làm “master law” mất bao lâu? Họ nói sẽ hỗ
trợ về kĩ thuật, chuyên gia, kinh phí làm “master law”
trong 2 năm để chi phối các luật khác. Nhưng tôi nghĩ,
người Mỹ nói 2 năm thì Việt Nam chắc phải mất 4
năm, chúng ta mất hết cơ hội. Nên cuối cùng, chúng
tôi bàn nhau, đi đến quyết định đề xuất Sửa điều 8 Luật
Điều ước Quốc tế. Nếu cam kết quốc tế cao hơn nội
luật thì áp dụng cam kết Quốc tế, với nội dung: nếu
cam kết quốc tế cao hơn nội luật thì áp dụng cam kết
quốc tế. Như thế được Hoa Kỳ chấp nhận, chúng ta tiết
kiệm cho đất nước rất nhiều thời gian, công sức và cơ
hội không bị mất.

Giải tỏa nỗi lo

TCCT: Trong đàm phán với các nước, lĩnh vực
nào các đối tác “ép” mình nhiều nhất, ví dụ nông sản
hay là lĩnh vực khác?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Thực ra, họ “ép” mạnh
nhất vẫn là sửa luật. Còn nông sản, họ yêu cầu mở
cửa, nhưng vấn đề không phải ở nông sản mà nằm ở
chỗ lượng định tình hình. Oxfam - tổ chức phi chính
phủ hàng đầu trong phát triển nông thôn, giảm thiểu
rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu - lúc ấy đưa ra
nhận định, nếu gia nhập WTO, ngành Nông nghiệp
Việt Nam sẽ sụp đổ. Thế nên, những người có trách
nhiệm rất quan tâm lo lắng, vì lúc đó nông dân và thu
nhập nông nghiệp trong nền kinh tế nước ta chiếm tỉ lệ
cao hơn bây giờ nhiều, khoảng 70% và 30%.
Tôi nhớ cuộc họp mà Bà Nguyễn Thị Bình Nguyên Phó chủ tịch nước, Chủ tịch Ủy ban Hòa Bình
- yêu cầu tất cả các ngành báo cáo thì ai cũng lo, mà
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lo cũng đúng thôi. Nông nghiệp chúng ta manh nhún,
nông dân thì mỗi người chỉ có 3 sào ruộng, so với thế
giới còn rất nhỏ. Tôi trình bày, ngành Nông nghiệp
Việt Nam rất đặc biệt, tuy đất chật người đông, nhưng
chúng ta có nhiều sản phẩm được xếp hạng kỷ lục thế
giới, cà phê đứng thứ 2, gạo, hạt điều và hạt tiêu cùng
đứng thứ 2, tôm cá xếp thứ 5-6, cao su thì thứ 6-7...
Nhưng cái yếu nhất của Việt Nam không phải ở sản
xuất nông sản, mà là chế biến nâng cao giá trị gia tăng.
Thế là mọi người đều hiểu, nếu đầu tư vào chế biến để
nâng giá trị lên là được, và vấn đề được giải tỏa.
Còn vấn đề nữa, mọi người cứ nói doanh nghiệp
chúng ta nhỏ và vừa là chính, chỉ có 3% là lớn theo
khái niệm của Việt Nam. Cho nên, ai cũng lo ra biển
lớn, cá lớn nuốt hết cá bé, nên ông, Tổng giám đốc
WTO lúc đó phải nói rằng, biển bao giờ cũng tồn tại cả
cá lớn, cá bé, và không có cá bé thì cá lớn không sống
được, ngược lại, không có cá lớn, cá bé cũng không
sống được.
Quả thật, thời kì đầu mở cửa khó khăn, vì bắt đầu
hàng hóa nước ngoài vào nhiều hơn, nhưng chỉ mất 2
năm thôi, ai cũng nghĩ gia nhập WTO là cần thiết.
TCCT: Trong quá trình đàm phán, các bộ, ngành
có thể lo lắng cho “sức khỏe” ngành mình khi mở cửa,
ông có phải dàn xếp vấn đề này?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Lúc đó Phó Thủ tướng
Nguyễn Mạnh Cầm, sau đó là Phó Thủ tướng Vũ
Khoan chủ trì giao ban hàng tháng với các bộ, ngành
về hội nhập. Lúc đó ngành nào cũng lo bảo vệ lĩnh vực
phụ trách, nếu không điều phối, không cân bằng lợi ích
của các bộ, các ngành, của nền kinh thế, chúng ta cũng
không gia nhập WTO được. Trong các cuộc giao ban
đó, cấp thấp nhất là thứ trưởng, nếu Thủ tướng chủ trì,
các bộ trưởng phải có mặt, cho nên tất cả những vấn đề
vướng mắc hàng tháng được giải quyết.
TCCT: Thưa ông, có những vấn đề nào tưởng
không thể giải quyết được, cuối cùng cũng vượt qua
được không?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Thế giới cũng thế, Việt
Nam cũng thế, luôn có hai cuộc đàm phán. Cuộc đàm
phán thứ nhất ở Geneva hoặc các nước đối tác. Cuộc
“đàm phán” thứ hai nhằm “đả thông tư tưởng” trong
nước theo 3 hình thức. Hình thức thứ nhất, sau khi đàm
phán ở nước ngoài xong về nước tổ chức họp báo. Thứ
hai, làm cho tất cả doanh nghiệp chúng ta hiểu. Thứ
ba, gặp mặt và thông báo tiến trình, nội dung đàm phán
với các bác cao tuổi.
Có cuộc nói chuyện mà tôi nhớ mãi, là có rất
nhiều bác cao tuổi lo lắng. Sau khi giải thích, chủ

Trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Tổng Giám đốc WTO Pascal Lamy
trao các văn kiện về việc kết nạp Việt Nam trở thành thành viên chính thức thứ 150 của WTO
cho Bộ trưởng Thương mại Việt Nam Trương Đình Tuyển, tại buổi lễ kết nạp Việt Nam vào WTO,
ngày 7/11/2006, tại trụ sở WTO ở Geneva (Thụy Sỹ)

trương đường lối này từ Trung ương, Bộ Chính trị đã
có nghị quyết về hội nhập kinh tế, bắt nguồn từ tầm
nhìn xuyên thế kỷ của Bác trong Lời kêu gọi gửi Liên
hợp quốc tháng 12/1946, thì các bác cao tuổi không
còn băn khoăn gì nữa!

Những cuộc đấu trí

TCCT: Trong hơn 10 năm đàm phán, ông thấy
vấn đề nào khi mình ở trong nước đã lên kịch bản thế
này, đến khi đàm phán lại phát sinh không?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Đàm phán bao giờ
cũng thế, chúng tôi luôn chuẩn bị 2 - 3 phương án. Mỗi
phiên, mình đưa ra một liều lượng nhất định những cái
mình có thể chấp nhận, chứ không “thả” hết.
Nhưng đến phiên cuối cùng, đoàn Thuỵ Sĩ yêu cầu
chúng ta phải mở hết lĩnh vực vận tải biển, logistic.
Trong khi lúc đầu mình nghĩ Thuỵ Sĩ không quan tâm
tới chuyện này vì họ không giáp biển. Nhưng hóa ra
họ đã mua một công ty vận tải đa quốc gia, nên yêu
cầu chúng ta mở hết. Mà đến phút chót rồi, hôm đó lại
vào thứ sáu, mà “tây” thì rất kiêng “Friday the 13th”.
Bà trưởng đoàn Thụy Sỹ gọi tôi ra bảo “phải đi đêm”.
Tôi bảo không đi đêm được nữa, tất cả mọi thứ công
khai rồi, nếu đi đêm, các nước sẽ lật ngược lại. Thôi,
cái yêu cầu của Thụy Sỹ, tôi ghi nhận sau đó đưa vào
đàm phán song phương. Nhưng bà ấy chối khéo, bảo
không có quyền. Tôi phải ra gặp ông Pascal Lamy,
và ông Tổng giám đốc phải “dọa” sẽ công bố tất cả
các nước ủng hộ Việt Nam gia nhập rồi, riêng Thuỵ Sĩ
không đồng ý, thì đoàn Thụy Sỹ mới chấp thuận từ bỏ
yêu cầu này.
TCCT: Làm thế nào để cân bằng giữa mở cửa với
duy trì sản xuất và thị trường trong nước?

ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Để giữ ổn định thị
trường trong nước thì điều quan trọng là giữ cho nông
nghiệp. Chúng ta giữ được một số mặt hàng nhạy cảm
bằng chế độ cô-ta như là đường, trứng gà, muối và trợ
cấp đèn vàng được giữ nguyên... Thứ hai, chúng ta
đàm phán được mức thuế nhập khẩu bình quân 13%
mà doanh nghiệp trong nước có thể chịu được. Thứ ba,
đoàn đàm phán kiến nghị với Chính phủ đẩy mạnh đầu
tư và cho vay, giúp doanh nghiệp có sức cạnh tranh với
đối tác bên ngoài.
TCCT: Có phải đàm phán vấn đề trợ cấp dệt may
là “nút thắt” cuối cùng với đối tác Hoa Kỳ không, thưa
ông?
ÔNG LƯƠNG VĂN TỰ: Trợ cấp dệt may thì
đàm phán đến phiên cuối cùng vào tháng 4 năm 2006.
Trước đây, chúng ta đưa ra chương trình khá tổng thể
hỗ trợ ngành Dệt may, thực chất là cho vay, nhưng
khi dịch sang tiếng Anh, họ lại hiểu là trợ cấp. Tôi
phải chứng minh cho Mỹ thấy, họ trợ cấp ngành bông
mỗi năm 4 tỷ USD, trong khi chúng ta là tiền cho vay,
mang tính hỗ trợ chứ không phải cho không, mà cũng
chỉ có 50 - 60 triệu USD, đây là do nhầm lẫn về ngôn
ngữ. Câu chuyện giải thích như thế cứ căng thẳng đến
phiên cuối cùng mới thôi.
Ngày 31/05/2006 kết thúc đàm phán hiệp định
thương mại song phương với Mỹ về việc Việt Nam gia
nhập WTO, thì đến ngày 08/12/2006, Hạ viện Hoa Kỳ
thông qua Luật dành Quy chế thương mại bình thường
vĩnh viễn cho Việt Nam. Trước đó, theo BTA mỗi năm
Quốc hội Mỹ xem xét gia hạn 1 lần.
TCCT: Trân trọng cảm ơn ông về cuộc chia
sẻ này!
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DOANH NGHIỆP - DOANH NHÂN

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC:

HƯỚNG MỤC TIÊU
SỚM TRỞ THÀNH
DOANH NGHIỆP SỐ
THEO MỤC TIÊU ĐỀ RA, ĐẾN HẾT
NĂM 2022, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT
NAM (EVN) CƠ BẢN CHUYỂN ĐỔI
THÀNH DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG
THEO MÔ HÌNH DOANH NGHIỆP SỐ.
ĐÂY LÀ CON ĐƯỜNG TẤT YẾU CỦA
DOANH NGHIỆP, ĐẶC BIỆT LÀ CÁC
DOANH NGHIỆP THUỘC NGÀNH ĐIỆN
THỰC HIỆN SỨ MỆNH “ĐI TRƯỚC MỘT
BƯỚC”. ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY ĐIỆN
LỰC MIỀN BẮC VỪA CÓ CUỘC TRAO
ĐỔI VỚI PHÓNG VIÊN TẠP CHÍ CÔNG
THƯƠNG VỀ VẤN ĐỀ NÀY. XIN TRÂN
TRỌNG GIỚI THIỆU CÙNG BẠN ĐỌC.

l LÊ HOA (Thực hiện)

PV: Thưa ông, để chuyển đổi thành mô hình doanh
nghiệp số theo mục tiêu mà EVN đã đề ra cho các
đơn vị trực thuộc, EVNNPC sẽ chọn riêng cho mình kế
hoạch như thế nào?
ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN: Ngoài việc thực
hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số theo đề án chung
của EVN, EVNNPC đã xây dựng và đang thực hiện kế
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Ông Nguyễn Đức Thiện
Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc

hoạch chuyển đổi số của riêng mình dựa trên 6 chương
trình gồm 3 “số hóa” và 3 “thực hiện”.
3 “số hóa” bao gồm: Thứ nhất, số hóa toàn bộ hồ
sơ sổ sách, lý lịch thiết bị, công trình xây dựng, hồ sơ
khách hàng, dữ liệu thanh toán, quản trị nhân sự, công
tác kế hoạch… Thứ hai, số hóa toàn bộ tài sản lưới điện
thông qua xây dựng hệ thống quản lý lưới điện trên

bản đồ (GIS) và các công cụ khai thác, hỗ trợ. Thứ
ba, số hóa toàn bộ các quy trình/chu trình nội bộ
theo các mảng công việc: Kỹ thuật - An toàn; Kinh
doanh - Dịch vụ khách hàng; Tài chính kế toán; kế
hoạch, quản trị văn phòng, tổ chức nhân sự, đầu tư
xây dựng, quản lý đấu thầu, thanh kiểm tra.
3 “thực hiện” bao gồm: Thực hiện xây dựng
kho dữ liệu tập trung của EVNNPC và các báo cáo
quản trị, khai thác; Thực hiện nâng cấp hạ tầng viễn
thông - công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông
tin và xây dựng Trung tâm dữ liệu dự phòng theo
tiêu chuẩn quốc tế; Thực hiện các dự án tự động hóa
lưới điện thông qua xây dựng và đưa vào vận hành
các Trung tâm điều khiển xa, Trung tâm thu thập
dữ liệu lưới điện, các TBA 110 kV không người
trực. tự động hóa lưới điện trung áp, hiện đại hóa
hệ thống đo đếm. Sau khi có dữ liệu và phần mềm
trong giao dịch nội bộ với khách hàng đối tác trên
không gian mạng mọi lúc mọi nơi.
Với kế hoạch, lộ trình như vậy, trong năm 2022,
Tổng công ty sẽ cơ bản hoàn tất công tác số hóa dữ
liệu, số hóa các quy trình nội bộ, từng bước chuẩn
hóa dữ liệu, xây dựng kho dữ liệu tập trung và các
ứng dụng trên nền bản đồ. Tôi tin tưởng rằng, năm
2023, EVNNPC sẽ quản trị, điều hành, tương tác
với CBCNV, khách hàng phần lớn trên môi trường
số và sẽ trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025
như mục tiêu đã đặt ra.
PV: Được biết Tập đoàn Điện lực Việt Nam
(EVN) lựa chọn chủ đề là “Chuyển đổi số trong
Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” cho năm
2021, xin ông cho biết kết quả triển khai của Tổng
công ty Điện lực miền Bắc đến thời điểm hiện tại?
ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN: Thực hiện
chủ đề của năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập
đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam”, Tổng công ty
Điện lực miền Bắc đã xây dựng kế hoạch chuyển
đổi số của mình và khẩn trương tổ chức thực hiện.
Cho tới nay, Tổng công ty đã đạt được một số kết
quả nhất định, tiêu biểu như:
Trong công tác số hóa dữ liệu, số hóa quy trình,
chúng tôi đã số hóa gần như toàn bộ dữ liệu về khách

hàng, CBCNV, dữ liệu lưới điện 110kV, trung áp, dữ
liệu liên quan tới các công trình đầu tư xây dựng…
Thời điểm hiện tại đang tiến hành số hóa các quy
trình nội bộ trong mọi lĩnh vực kinh doanh - dịch
vụ khách hàng, tài chính kế toán, kỹ thuật, đầu tư
xây dựng, quản trị nhân sự, kế hoạch… Đến nay đã
hoàn thành công tác số hóa các quy trình trong lĩnh
vực kinh doanh - dịch vụ khách hàng, tài chính kế
toán, kỹ thuật. Ngày 16/11 Tổng công ty đã tổ chức
lễ công bố, đưa vào vận hành hệ thống số hóa này.
Về hiện đại hóa, tự động hóa lưới điện thông
qua các chương trình, Tổng công ty đã hoàn tất
chuyển đổi các TBA sang chế độ không người
trực và Trung tâm điều khiển xa; kết nối thiết bị
recloser, LBS về trung tâm điều khiển và triển khai
ứng dụng tự động hóa mạch vòng trung áp tại các
tỉnh; xây dựng các TBA kỹ thuật số.
Việc nâng cấp trang web, ứng dụng chăm sóc
khách hàng nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng,
cung cấp các dịch vụ trực tuyến, kết nối với cổng
dịch vụ công quốc gia cũng đã thực hiện và rất hiệu
quả. Bên cạnh đó là nâng cao năng lực mạng truyền
dẫn của Tổng công ty cũng như năng lực của Trung
tâm dữ liệu cả về năng lực lưu trữ lẫn năng lực xử
lý. Áp dụng các công nghệ tiên tiến trong việc theo
dõi, giám sát hệ thống hạ tầng viễn thông và công
nghệ thông tin. Trang bị hệ thống tường lửa thế hệ
mới tại Trung tâm dữ liệu và các đơn vị thành viên
cũng như các giải pháp bảo mật tiên tiến nhằm đảm
bảo an toàn tuyệt đối cho hệ thống.
EVNNPC cũng đã hoàn thành các chương trình
đào tạo chuyển đổi số theo kế hoạch, bao gồm đào
tạo nhận thức cho CBCNV các cấp, đào tạo chuyên
sâu cho chuyên gia, đào tạo nghiệp vụ cho các
nhóm CNCNV…
Đáng chú ý không kém là việc xây dựng và
tổ chức thực hiện chương trình “Văn hóa doanh
nghiệp số”.
Với kết quả như vậy, có thể khẳng định,
EVNNPC đã hoàn thành các nhiệm vụ theo kế
hoạch chuyển đổi số mà Tập đoàn Điện lực Việt
Nam đã đề ra.
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PV: Với sự vào cuộc mạnh mẽ như vậy, xin ông
cho biết về hiệu quả mà chuyển đổi số mang lại cho
Tổng công ty Điện lực miền Bắc?
ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN: Tổng công ty
Điện lực miền Bắc đang nỗ lực để sớm trở thành tổng
công ty phân phối và kinh doanh điện năng hàng đầu ở
Việt Nam, tiến tới ngang tầm các công ty điện lực ở các
nước phát triển trong khu vực Đông Nam Á, góp phần
cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam hoàn thành và
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ và sứ mệnh được
Đảng và Nhà nước giao theo đúng định hướng Chiến
lược phát triển Tập đoàn Điện lực Việt Nam đến năm
2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Để đạt được mục tiêu đó, Tổng công ty Điện lực
miền Bắc xác định chuyển đổi số là một trong các
nhóm giải pháp quan trọng trong chiến lược phát triển
của mình. Tôi tin rằng, chuyển đổi số thành công sẽ
mang lại 3 hiệu quả lớn sau:
Thứ nhất, việc vận hành trên nền tảng số sẽ nâng
cao năng lực vận hành hệ thống điện, cải thiện độ tin
cậy cung cấp điện, kiểm soát tốt tổn thất điện năng,
giảm số sự cố, rút ngắn thời gian xử lý sự cố.
Thứ hai, việc tương tác với khách hàng trên không
gian số sẽ nâng cao trải nghiệm khách hàng, nâng cao
độ hài lòng khách hàng qua việc rút ngắn thời gian
cung cấp các dịch vụ điện, giải đáp kịp thời các thắc
mắc của khách hàng một cách tự động, chính xác, mọi
lúc, mọi nơi.
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Thứ ba, việc số hóa được hoàn toàn các dữ liệu,
quy trình sẽ giúp lãnh đạo Tổng công ty có thể điều
hành doanh nghiệp dựa trên dữ liệu. Việc có đầy đủ số
liệu sẽ hỗ trợ công tác quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ dự
báo và quản trị rủi ro, tăng năng suất lao động và cải
thiện lợi nhuận, mọi công việc diễn ra đảm bảo công
khai, minh bạch và an toàn.
PV: Nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ đóng vai
trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện chuyển
đổi số thành công. Tổng công ty đã có giải pháp gì cho
vấn đề này thưa ông?
ÔNG NGUYỄN ĐỨC THIỆN: Với mục tiêu trở
thành Tổng công ty kinh doanh điện hàng đầu trong
EVN với hệ thống quản trị tiên tiến, hiệu quả dựa trên
nền tảng văn hóa chuẩn mực và nguồn nhân lực chất
lượng cao, phấn đấu đến năm 2025 trở thành doanh
nghiệp số có văn hóa mạnh, chắc chắn EVNNPC đã có
những bước chuẩn bị về nhân lực chất lượng cao.
Chúng tôi đã xây dựng đề án Phát triển và nâng
cao chất lượng nguồn nhân lực EVNNPC giai đoạn
2021-2025 đến 2030 tầm nhìn 2045 với các nhiệm vụ
xây dựng hệ thống quản trị phát triển nguồn nhân lực
theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp hóa. Cụ thể
gồm: chuẩn hóa theo khung năng lực từng nhóm vị
trí chức danh; Chuyên nghiệp hóa thông qua việc xây
dựng Trường Cao đẳng Điện lực miền Bắc trở thành
trung tâm đào tạo chất lượng cao của ngành Điện và
cả nước; Số hóa để phù hợp với các nghiệp vụ số hóa,
chuyển đổi số. EVNNPC xác định, phát triển nguồn
nhân lực trên nền tảng văn hóa số dựa trên các quy tắc
ứng xử, chuẩn mực đạo đức của con người trong môi
trường số.
Hiện tại, đã có một số chương trình cụ thể đi vào
thực hiện như tăng cường đào tạo nhận thức chuyển
đổi số cho cán bộ quản lý, triển khai thực hiện đề án
thu hút nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao,
chương trình đào tạo chuyên gia trong lĩnh vực công
nghệ thông tin, đào tạo bồi huấn chuyên môn nghiệp
vụ cho các cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu trong
quá trình chuyển đổi số của tổng công ty… Đặc biệt,
nâng cao trình độ ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ để có
khả năng tham gia các chương trình đào tạo và làm
việc độc lập với đối tác nước ngoài thông qua xây dựng
các bài giảng trên hệ thống Elearning.
PV: Xin chân thành cảm ơn ông về cuộc trò
chuyện này!

MORE EFFORTS
NEEDED TO BOOST
LOGISTICS MANPOWER
DEVELOPMENT
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Minister of Industry and Trade Nguyễn Hồng Diên addressed the forum.

MORE EFFORTS
NEEDED TO BOOST
LOGISTICS MANPOWER
DEVELOPMENT
DIFFICULTIES IN TERMS OF HUMAN RESOURCES OF THE LOGISTICS INDUSTRY WILL INCREASE
FURTHER WHEN VIETNAM INTEGRATES DEEPLY INTO THE WORLD, ESPECIALLY IN THE ASEAN
ECONOMIC COMMUNITY, AND JOINS NEW-GENERATION FREE TRADE AGREEMENTS (FTAS), REQUIRING
AN IMPROVEMENT IN LOGISTICS MANPOWER DEVELOPMENT, SAID MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE
NGUYỄN HỒNG DIÊN.

A

ddressing the Vietnam
Logistics Forum 2021 on
December 14, Minister
of Industry and Trade Nguyễn
Hồng Diên said that logistics is a
service industry that is considered
as a “blood vessel” of the national
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economy, and plays an important
role in connecting, supporting
and promoting socio-economic
development.
The logistics market in Vietnam
is assessed as a potential market

for stronger development by
the business community and
international
organisations,
especially after the COVID-19
pandemic is under control and
production activities are resumed,
he said.

INTERNATIONAL AND INTEGRATION

According to the Minister,
Vietnam’s logistics industry has
enjoyed rapid development, with
an average annual growth rate of
10-15 percent. It has basically met
requirements of both domestic and
foreign customers, contributing to
the two-digit growth rate in the
country’s total trade turnover in the
first 11 months of 2021.

international commitments and
practices to create a full and
synchronous legal corridor and
an open business environment
to encourage domestic logistics
companies to improve their
performance. In addition, Vietnam
will keep promoting linkages
between logistics enterprises and
import-export enterprises.

However, the Minister pointed
out several shortcomings of
the industry, including low
competitiveness, high costs, and
limited linkages between importexport businesses and logistics
service providers.

Secondly, logistics companies
should accelerate their digital
transformation and fully take
advantage of the Fourth Industrial
Revolution’s achievements to
maximize automation in their
operations,
thereby
reducing
risks, significantly improving the
performance of supply chain in the
context of the shortage of human
resources and volatile markets.

Sharing the same view,
Chairman of the Party Central
Committee’s
Economic
Commission Trần Tuấn Anh said
that digital transformation in the
logistics industry remains slow,
and human resources are also weak
and insufficient, which currently
meet only about 10 percent of the
market’s demand.
He stressed the need for the
industry to map out solutions to
maintain goods and service supply
chains, and change the mindset to
catch up with the world trends, and
create breakthroughs to boost socioeconomic recovery in 2022-2023.
In order to help Vietnam’s
logistics industry grow quickly and
sustainably, delegates discussed and
agreed to focus on implementing
five following solutions.
Firstly, Vietnam will keep
renovating institutional works, and
timely institutionalize the views and
guidelines of the Communist Party
of Vietnam to perfect mechanisms,
policies and legal regulations on
the logistics industry. Vietnam
will ensure the compliance with

Thirdly, Vietnam will implement
solutions
to
synchronously
develop the system of transport
infrastructure,
seaports
and
warehouses and better connect
modes of transport. The country
will promote the establishment of
free trade zones, create favorable
conditions for localities to develop
large logistics service centers to
meet the needs of exporting goods
as well as delivering products
domestically. These logistics service
centers will aslo work as hubs
connecting provinces and cities
across Vietnam and other countries
in the region.
Fourthly, Vietnam’s logistics
industry
should
focus
on
developing human resources,
especially high-quality, professional
workforce to meet increasing
requirements of the international
economic integration process. The
sector should promot the training
cooperation with other developed
countries. Vietnam Association for

Logistics Manpower Development
should act as a bridge between
training institutions and logistics
firms in organizing training and
retraining programs to better meet
the human resource needs of firms
and support the development of
Vietnam’s logistics industry.
Finally, Vietnam will focus
on implementing synchronously
and effectively the solutions to
reduce costs and improve logistics
efficiency as set out in Decisions
200/QD-TTg and Decision 221/
QD-TTg of the Prime Minister. The
country will continue to reform and
simplify administrative procedures
related to logistics activities to
minimize inspection procedures
at the import stage, enhance postinspection and transparency in
customs procedures to facilitate
the growth of Vietnam’s logistics
industry.
As an annual event hosted by
the Ministry of Industry and Trade,
the Vietnam Logistics Forum
aims to promote the development
of logistics services, create
linkages between logistics and
manufacturing and import-export
industries, and serve as a venue to
discuss and update information
about urgent issues related to
logistics services in Vietnam and
the world.
Over 1,100 delegates from
the Party Central Committee’s
Economic
Commission,
the
Govebrment office, the National
Assembly’s Economic Committee,
ministries and central agencies,
and management agencies in
localities, industry associations,
logistics and import and export
enterprises, and international
organisations
in
Vietnam
participated the event this yearn
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Vietnam is the second largest producer in the world after Brazil, with Robusta coffee accounting to 97 per cent of
Vietnam’s total output.

VIETNAM TO GAIN US$6
BILLION FROM COFFEE BY 2030
VIETNAM WILL STEP UP ITS PROCESSED COFFEE INDUSTRY TO TAKE FULL ADVANTAGE OF THE
BENEFITS FROM FREE TRADE AGREEMENTS, TOWARDS THE GOAL OF AIMING FOR AN EXPORT
TARGET OF US$6 BILLION BY 2030, SAID A REPRESENTATIVE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND
TRADE (MOIT).

T

he MoIT representative spoke at a seminar
organised with Central Group to connect and
promote the export of processed coffee products
to foreign markets in Hanoi on December 7, saying:
“The FTAs that Vietnam has signed have opened
markets for processed coffee products with preferential
tax rates from 0 to 5 per cent.”
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The representative said: “Coffee is one of the key
export agricultural products of Vietnam,” adding that
local coffee exports are currently ranked second in
the world, just behind Brazil. Currently, local coffee
is present in more than 80 countries and territories
around the world.

FEATURE

Consuming about 20 to 25 per cent of the
local coffee in Vietnam and producing processed
products, Nestlé Vietnam in October announced
an extra US$132 million investment in its Nestlé
Tri An factory in Dong Nai Province to increase its
processing capacity of high-quality coffee lines.
Aiming to transform the Vietnamese market
into a hub for producing and supplying high-value
coffee for domestic and international markets, Binu
Jacob, managing director of Nestlé Vietnam said
Nestlé products made in Viet Nam are sold to over
25 countries around the world, including highdemand areas such as Europe, Japan, South Korea,
the US, and Australia.
According to the firm, in the first three quarters
of 2021, it has achieved double-digit growth of its
coffee exports compared to the same period last
year.
Suan Win Lee, supply chain director of Nestlé
Vietnam, said: “Vietnam is the world’s secondlargest exporter of Robusta coffee. Vietnam also
ranks high in productivity. Therefore, in the near
term, Vietnam should pay more attention to
improvements in productivity, certification, and
sustainable agriculture practices to meet the rising
demand for coffee globally.”
Meanwhile Lê Hoàng Diệp Thảo and her
firm Trung Nguyen International’s King Coffee
were honoured to represent Viet Nam’s coffee
and agricultural products industry at the World
Expo 2020 Dubai (October 2021 - March 2022).
Also Vice President of the Vietnam Cocoa Coffee
Association, Lê Hoàng Diệp Thảo said she attended
the expo, adding that it opened up international
development opportunities for Vietnamese coffee
and agricultural products through the Dubai
gateway
She is preparing for the opening of an office
and the launch of the first flagship store of Trung
Nguyen International’s King Coffee in the Middle
East. Considering Dubai a very good gateway
to the world, Lê Hoàng Diệp Thảo said: “Trung
Nguyen International’s King Coffee implements
international business development activities
with partners from more than 120 countries

and continues the strategy of expanding the
international market through this channel (Dubai
Gateway).”
Next year, MoIT will continue to coordinate
with localities and industry associations to deploy
programmes to promote and support the export of
Vietnamese agricultural products in general and
coffee in particular to the regional market.
At the seminar with MoIT in Hanoi, coffee
experts, producers and processing enterprises of
Lam Dong, Dak Nong, Dak Lak, Kon Tum, Gia Lai,
Son La and coffee importers from Europe were also
present.
Information on production, processing,
branding and packaging was shared by experts and
traders from France, Italy, and the Netherlands.
They also shared useful information and experience
about coffee consumption needs and tastes for
Vietnamese coffee production and processing
enterprises.
Since 2019, within the framework of a scheme
to promote Vietnamese enterprises to directly
participate in foreign distribution networks, MoIT’s
European - American Market Department hosted
many programmes to support manufacturing,
processing coffee enterprises and exporters of
the products with market information, as well
as organising trade connection activities and
programmes to introduce and promote Vietnamese
coffee to foreign partners.
MoIT said the seminar was an opportunity for
processed coffee exporters to meet and exchange
with international experts in this field, thereby
learning, researching and producing high quality
and suitable products that match the tastes and
consumption habits of foreign customers, bringing
Vietnamese branded coffee products with high
quality and added value to foreign consumers.
According to the general department of customs,
in 2020, the whole country exported 1.57 million
tonnes of coffee, with a turnover of US$2.74 billion,
while in the first 11 months of this year, Vietnam’s
coffee exports are estimated at 1.36 million tonnes,
valued at $2.63 billionn
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Vietnam hits 2021 garment export target

V

ietnam’s textile and garment export value this year
is estimated at US$39 billion, up 11.2 per cent
year-on-year, according to an official from the Vietnam
Textile and Apparel Association (VITAS).
VITAS General Secretary Trương Văn Cẩm said
the textile and garment industry had overcome many
difficulties due to the COVID-19 pandemic, especially
in the third quarter, to maintain export growth over the
whole year.
“This is a great effort of the textile and garment
industry in the context of the pandemic heavily affecting
the economy both at home and abroad. Amid difficulties
caused by the pandemic, the association has connected
domestic enterprises with each other and with foreigninvested enterprises to form supply chains and expand
export markets,” he said.
“It has also connected local businesses with
international organisations and textile associations of
other countries to support them with experts and funding
for training courses on technique, design, sales and
branding. The association has acted as a bridge between
textile and garment enterprises and the Government as
well as State management agencies to solve problems

relating to policies, administrative procedures, specialised
inspection, tax, customs, wage labour and insurance,” the
VITAS General Secretary added.
For next year, Trương Văn Cẩm said that the
pandemic was expected to have a complicated and
unpredictable development throughout the world and
Vietnam. However, major markets such as the US and
the European Union have reopened while Vietnam
has brought the pandemic under control and is also
recovering economic development. Many textile and
garment enterprises have had orders to produce until
the second quarter of 2022.
Therefore, the association has three development
scenarios for 2022, he said. The most positive will see a
textile and garment export value of US$42.5-43.5 billion
for the whole year, if the pandemic is controlled well in
the first quarter of 2022.
In the second, the industry estimates an export value
at US$40-41 billion, if the COVID-19 is controlled by
the middle of the year.
The worst scenario is that it makes US$38-39 billion
in export value, if the disease is complicated until the
end of 2022n

World Bank: Vietnam’s economic conditions improve further

V

ietnam’s economic conditions continued to
improve, with both industrial production and
retail sales registered a third month of growth, said
World Bank (WB) in the December edition of its
Vietnam Macro Monitoring.
Merchandise exports hit a record high of US$ 31.9
billion, helping maintain a second consecutive month
of trade surplus while FDI commitment recovered
after a brief dip in October, according to the report.
The number of newly established formal firms
increased by 45 percent month-on-month in
November, a second month of increase since May.
Firm exit numbers also increased, but at a slower pace
than firm entry.
More businesses resumed than suspended
operations, it said, adding that the higher net entry
could be attributed to improved economic conditions.
Inflation ticked up due to fuel price hikes,
recovering non-food domestic demand and rising
logistic costs while credit growth remained stable,
providing amble liquidity to support the economy
recovery. After two months of decrease, the Consumer
Price Index (CPI) increased by 0.3 percent month-onmonth in November.
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Food prices continued to trend down, falling by 0.2
percent month-on-month thanks to well-maintained
food supply chains.
Compared to a year ago, the CPI rose by 2.1 percent
year-on-year, slightly higher than in October, but well below
the 4.0 percent target set by the State Bank of Vietnam.
The government continued its contractionary fiscal
stance as the budget balance posted another month
of surplus, driven by strong revenue collection, the
report noted.
The policy of “living with COVID-19” will involve
continued vigilance and fast action by the authorities,
both in vaccination and in social distancing, testing,
and quarantining. There is also clear need for fiscal
policy support to boost private demand and help
the domestic economy recover. Providing financial
assistance to impacted workers and households
would be an essential avenue to achieve this objective,
according to the report.
Given the available fiscal space, and difficulties
registered in implementing the budget in 2021,
another policy option for consideration is a reduction
in the value-added taxes for 2022 to support private
consumptionn

Vietnam among top outperformers in global connectedness
index

V

ietnam ranked 38 out of 169 in a 2020 global
connectedness index released recently by DHL,
a leading international logistics company, moving up
from last year’s result to rank just one spot below the US
(37 of 169).
According to DHL, the Southeast Asian economy
ranked 3rd among the best outperformers, who exceeded
all expectations in the index, just below Singapore (1st)
and Cambodia (2nd) thanks to its friendly policies
include membership of numerous trade blocs and FTAs
with almost all of the major global economies. The
index ranks Vietnam as the top country for community
support of global trade and business ties.
In addition, major gains in this year’s index for
Vitnam came from its trade pillar and information
pillar. The top 10 countries ranked by their shares of Việt
Nam’s international flows consisted of China (19 per
cent), the US (17 per cent), South Korea (13 per cent)
and Japan (8 per cent) among others.
“Major trade pacts signed by Vietnam puts the country
in a position to be a strong trade and manufacturing hub
for the world. We [DHL] are optimistic about Vietnam’s
economy and plan to continuously invest in our network
and our services in the country,” said Bernardo Bautista,
director-general and country manager of DHL Express
Vietnam.
The country is on a projected track to sustain
economic growth in the future with an emphasis on
strengthening its global links based on five policy
areas to maintain peace and security, openness to
international flows, to create an attractive domestic

Vietnam is becoming an important trade and manufacturing hub for the world

business environment and to boost regional integration
and societal support for connectedness.
Despite the recent COVID-19 outbreak, the
country is showing signs of regaining its economic and
manufacturing momentum. Vietnam’s resilience to the
impacts of the pandemic in 2020 meant it was able to
bounce back quickly. Its economy expanded 2.9 per
cent last year and export value rose 28.4 per cent in the
first half of 2021 from a year earlier, making it a rare
economic success story during the pandemic.
The index, which tracks the depth and breadth of
international trade, capital, information, and people
flows, draws upon more than 3.5 million data points to
examine globalisation worldwide, by region, and across
169 countries, who make up 99 per cent of the world’s
economyn

International industrial machinery expo opens in Ho Chi
Minh City

S

ome 200 exhibitors are displaying their products at
the Vietnam International Exhibition on Industrial
Machinery Equipment, Technology and Products
(VINAMAC Expo) that opened in Ho Chi Minh City
on December 15.
They include Vietnamese, Czech, German, Russian,
Swiss, South Korean, Chinese, Japanese, Taiwanese,
Southeast Asian firms and others from countries with a
presence in Việt Nam.
The exhibition, with the theme ‘Moving forward
together,’ features more than 300 booths showcasing
industrial machinery, materials and products, and
automation, metallurgy and metalworking technologies.
One of the highlights of the expo is the ‘Common

house’ where businesses involved in the Ho Chi Minh
City’s key industrial sectors, mechanical engineering
and automation, rubber and plastics, and food and
foodstuff processing, are showcasing the city’s ‘typical
industrial products.’
The expo will also include a seminar on ‘Safe
adaptation - Economic recovery after the pandemic
towards green development and suitable for circular
economy,’ a business forum on control and automation,
a welding competition, business matching, and
technology and product introduction.
According to the organisers, the event aims to enhance
trade promotion and co-operation between local and
foreign businesses in the machinery equipment secton
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Vietnam expects to attract investment of about US$12-13 billion from Latin America by 2025, according to Deputy Minister of Industry and Trade Đỗ Thắng Hải

VIETNAM - LATIN AMERICA
TRADE EXPECTED TO HIT US$20
BILLION IN 2025

THE TRADE VALUE BETWEEN VIETNAM AND LATIN AMERICA IS EXPECTED TO INCREASE TO US$20
BILLION BY 2025, DEPUTY MINISTER OF INDUSTRY AND TRADE ĐỖ THẮNG HẢI SAID THAT AT THE
VIETNAM - LATIN AMERICA TRADE FORUM 2021, HELD IN HANOI ON DECEMBER 9.

V

ietnam has trade relations with all 33 countries
in the region, with a total bilateral trade value
of US$15.6 billion in 2020, an increase from
US$245 million in 2000. Vietnam’s exports are worth
US$8.3 billion and imports US$7.3 billion.
An advantage in trade relations with Latin America
is that Vietnam has also signed many free trade
agreements (FTAs) with a number of countries in the
region, especially the FTA with Chile, and the CPTPP
with Mexico, Chile and Peru. Those agreements are
considered an important factor in promoting trade and
investment cooperation between Vietnam and other
countries in the region.
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Vietnam expects to attract investment of about
US$12-13 billion from Latin America by 2025,
according to Deputy Minister of Industry and Trade.
Vietnam has had a number of investment projects
in Latin America, with a total capital of hundreds of
millions of US dollars, such as projects on developing
telecommunications networks in Haiti and Peru, and
producing instant noodles in Brazil. Meanwhile, 27
countries and territories in Latin America have put a
total registered investment capital of US$9.3 billion
into 297 projects in Vietnam.
“Vietnam expects to increase trade value and
investment with countries in the region, especially

INVESTMENT & FINANCE

in fields of energy, telecommunications, high-tech
agriculture and industries with value-added products,”
Deputy Minister of Industry and Trade Đỗ Thắng Hải
said.
At the forum, Mexican Economy Minister Tatiana
Clouthier Carrillo highlighted a number of investment
and trade fields that Vietnamese businesses could focus
on in the future.
“The CPTPP has come into effect, promoting
investment and trade between Vietnam and Mexico
with many incentives. Mexico is interested in the
ability of cooperation between production centres of
the two countries to help the two countries join into
global value chains in North America and South East
Asia. Mexico also encourages Vietnam suppliers to
participate in its value chains in sectors of electric cars,
electronic products and aerospace” she said.

To increase exports to this market, local enterprises
need to improve their competitiveness and meet the
requirements of product quality.
Director of European and American Market
Department (Ministry of Industry and Trade) Tạ
Hoàng Linh said that to increase exports to these
markets, Vietnamese enterprises needed to assess
their demand and competitive advantages as well as
carefully study the regulations on import of goods,
taxes and customs procedures.
“The ministry and its trade offices in Latin American
countries will provide market information for localities
and the Vietnamese business community and act as a
bridge with foreign partners,” Linh said. “The ministry
will also assist them in solving difficulties and obstacles
in the process of market penetration and business.”

Nguyễn Cẩm Trang, deputy director of the ImportExport Department under Ministry of Industry and
Trade, said that incentives from trade agreements
could mean high growth for Vietnam’s exports to Latin
American countries.

Amazon Global Vietnam said the pandemic
had changed the buying habits of customers as they
switched to shopping online. Vietnamese businesses
should seize the opportunity to develop e-commerce
activities with Latin American markets, especially
retailers.

However, the businesses of the two sides still face
challenges, including the long distance between the
two countries and no direct routes for transporting
goods and passengers, which create long transport
times and high costs. In addition, the severe impact
of the COVID-19 pandemic in the past two years has
disrupted global supply chains, according to Nguyễn
Cẩm Trang.

Cultural differences and distant geography are
barriers for Vietnamese companies to access the Latin
American market. They need to study it carefully,
according to Amazon Global Vietnamn

In the past, it was difficult for Vietnam to bring
goods to this region, but now with e-commerce, they
could easily offer goods to this market if their products
have a brand name and code.

Vietnam’s canned lychees hit shelves in France’s supermarkets for first time

M

ore than 20 tonnes of canned lychee from
Vietnam have hit the shelves of supermarkets in
France for the first time, according to the trade office of
Vietnam in the European country.

this product, and businesses should fully capitalise on
opportunities, thus helping reduce pressure on the sale
of fresh fruit in harvest seasons and prove Vietnamese
firms’ capacity of ensuring stable fruit supply.

This is also the first-time canned fruit from Vietnam
has been sold at a retail chain in France. The lychee
was imported by Tang Frères, the largest retail system,
importer, and wholesale distributor of Asian food in
France. This event is a significant success opening up
a new development direction for Vietnamese fruit in
France and the EU.

Vũ Anh Sơn, who is in charge of the trade office in
France, said via the French partner, Vietnamese goods
can access local consumers, professional clients such as
restaurants, stores, and small supermarkets in remote
areas, as well as hypermarkets in the country.

Although Vietnam has many businesses strong in
producing canned fruit, only a modest volume of such
product has been imported into France. Given this, the
country still has much room for boosting the export of

The EU – Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA)
has proved highly useful for Vietnam in expanding
markets for its exports. Many foreign distribution
networks are also planning to increase the presence of
Vietnamese goods in their systems, according to the
officialn
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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

ENSURING BALANCE
OF GOODS SUPPLY AND
DEMAND FOR TẾT
THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE PLANS ON ENSURING GOODS SUPPLY ACCORDING TO THE
VARYING PANDEMIC DEVELOPMENT, EVEN PREPARING FOR THE POSSIBILITY OF A LARGE-SCALE
OUTBREAK OF COVID-19 OVER TẾT (LUNAR NEW YEAR).

C

urrently, the pandemic is developing
complicatedly
across
many
localities
nationwide. Departments are requested to

monitor the supply and demand of goods, especially
essential items, ensuring goods supply and stabilising
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the market at year-end, according to the ministry’s
Department of Domestic Market.
At present, localities are also developing market
stabilisation programmes and directing producers,
traders and distributors to stock up on goods,

MARKETS

stabilising the market until the Tết 2022, said
Trần Duy Đông, director of the Domestic
Market Department.
Trần Thị Phương Lan, acting director of the
Hanoi Department of Industry and Trade, said
in case of a pandemic outbreak in the capital
city, the department had 2,500 places to store
goods and convert into points of selling for
essential goods.
Ministry of Industry and Trade said that it
has supported enterprises and localities in the
connection of supply and demand to promote
consumption of goods for businesses and trade
promotion, stabilising the market on holidays
and Tết.
Meanwhile, the departments of industry
and trade of provinces and cities were asked
to support businesses to recover production
and business after pandemic outbreaks.
The departments are also requested to urge
businesses to implement domestic trade
promotion and consumption stimulus
programmes. Businesses should speed up
production to ensure supply, restore disrupted
supply chains with other provinces, and offer
various purchasing methods and shopping
experiences, according to the Domestic Market
Department.
The departments needed to create favourable
conditions for businesses participating in the
departments’ goods stabilisation programmes
to expand the distribution network of goods
to industrial parks, suburban districts, remote
areas, seas and islands. This will enhance stable
goods supply for people on low and middle
incomes.
However, according to the Department of
Domestic Market, the purchasing power of
goods by year-end is expected to not increase
compared to the same period last year due to
the pandemic.
The income of most people has been
reduced due to the pandemic so consumption
on the domestic market is mainly for food and
essential goods to serve the daily needs and the
Tết festival in 2022, said Trần Duy Đông.
Tạ Thị Minh Hợp, supply director of

VinMart/VinMart+ retail system, said that
the purchasing power of goods for the Tết
2022 would decrease slightly year on year.
The pandemic has been reducing people’s
income and unemployment is high, leading to
customers tightening their spending.
“The domestic consumers will tend to focus
on basic items such as fresh goods, essential
foods and some goods for Tết holiday such as
confectionery, beer, soft drinks and wine. Its
amount of goods for Tết is estimated to increase
by 40-50 per cent compared to the average sale
volume in normal days,” Tạ Thị Minh Hợp told.
The VinMart/VinMart+ retail system has
been working with major suppliers since
September to order volume of all key products
for the period from now until Tết festival.
“Retailers have increased their goods in
stock by 20-30 per cent compared to normal
days, so they will still meet consumer demand,
and prices are expected to be stable,” said Trần
Duy Đông.
Nguyễn Thái Dũng, chairman of BRG Retail
Co Ltd, said that his company had coordinated
with suppliers to prepare goods for Tết with an
increase in volume at 2-3 times compared to
normal.
“From now until the Lunar New Year, the
company will also carry out many year-end
trade promotion activities to stimulate shopping
demand with discounts up to 50 per cent and
many attractive gifts,” said Nguyễn Thái Dũng.
Lê Trường Sơn, deputy general director of
Saigon Co.op, said during the fourth COVID-19
wave, the company experienced unprecedented
challenges in supplying goods.
“We have prepared scenarios for the yearend market because the situation remains
unpredictable,” he said, adding that the company
has diversified its supply sources.
The Ministry of Industry and Trade is
organising a month-long programme called
“National Focused Promotion Month” in
December. Participating businesses are asked
to strictly comply with pandemic prevention
regulations in line with the Ministry of Health
regulationsn
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EVN:

DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ

XUẤT SẮC
l THÁI DƯƠNG

V

ừa qua, Tập đoàn Điện lực
Việt Nam (EVN) vinh dự
được vinh danh là Doanh
nghiệp chuyển đổi số xuất sắc năm
2021. Đây là lần thứ 3 liên tiếp
EVN được vinh danh là Doanh nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.
Để trở thành Doanh nghiệp
chuyển đổi số xuất sắc 3 lần liên
tiếp, EVN đã thực hiện công tác số
hóa và ứng dụng công nghệ thông
tin tại hầu hết các lĩnh vực hoạt động
của Tập đoàn. EVN đã tự phát triển
16 hệ thống phần mềm dùng chung
trong toàn Tập đoàn và hàng chục
các ứng dụng đặc thù khác. Các hệ
thống phần mềm đã cơ bản đáp ứng
các quy trình nghiệp vụ lõi trong
hầu hết các hoạt động điều hành sản
xuất kinh doanh của Tập đoàn.
Các giải pháp ứng dụng tiêu
biểu về chuyển đổi số giúp EVN
trở thành doanh nghiệp số xuất
sắc năm 2021 đã được Ban Tổ
chức vinh danh lần này bao gồm:
Phần mềm Cổng thông tin điện tử
(EVNPortal) hỗ trợ Chương trình
cải cách hành chính EVN; phần
mềm Cung cấp Dịch vụ điện theo
phương thức giao dịch điện tử.
Liên tục trong nhiều năm qua,
EVN đã ứng dụng mạnh mẽ, đồng
bộ các hệ thống công nghệ thông
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tin, phục vụ hiệu quả công tác
quản lý, cũng như trong các hoạt
động sản xuất, kinh doanh của Tập
đoàn. Đây là hai phần mềm quan
trọng trong giải pháp trở thành
doanh nghiệp số của EVN. Với
EVNPortal là thành phần chính
trong giải pháp tổng thể Văn phòng
số (Văn phòng điện tử) của EVN.
Hệ thống Cổng thông tin điện tử
EVN được triển khai áp dụng tại
EVN và các Đơn vị trong toàn Tập
đoàn; tạo ra một kênh thông tin
toàn diện cung cấp các thông tin
của Tập đoàn tới toàn thể các cán
bộ công nhân viên trong EVN; hỗ
trợ công cụ tìm kiếm thông tin dữ
liệu cho phép nhiều khả năng tìm
kiếm khác nhau. Các chuẩn trao
đổi thông tin thống nhất, liên thông
giữa các hệ thống được dễ dàng.
Tính tùy biến cao để thời gian
xây dựng và triển khai các chức
năng, ứng dụng trên Cổng thông tin
nhanh trong tương lai. EVNPortal
đã cung cấp môi trường đăng/tải
Tin tức truyền thông, các công cụ
gửi nhận báo cáo/số liệu giữa các
Đơn vị/Ban theo quy trình phê
duyệt, cung cấp kho lưu trữ/chia sẻ
tài nguyên tài liệu, cổng cung cấp
các dữ liệu tổng hợp được tích hợp
từ các ứng dụng nghiệp vụ khác,

cung cấp khả năng tìm kiếm nội
dung. Kết quả thực hiện chế độ báo
cáo qua EVNPortal, triệt để ứng
dụng công nghệ thông tin trong quá
trình cập nhật, tổng hợp, sử dụng
số liệu báo cáo được nhanh chóng,
chính xác, kịp thời.
Bên cạnh việc phát triển nền
tảng Văn phòng số, EVN đã chú
trọng, triển khai mạnh mẽ ứng
dụng của công nghệ thông tin để
thực hiện quá trình chuyển đổi số
trong công tác kinh doanh dịch vụ
khách hàng. Năm 2013, EVN là
đơn vị đầu tiên trong cả nước phát
hành hóa đơn điện tử trên quy mô
lớn. Giải pháp phần mềm Cung cấp
dịch vụ điện theo phương thức giao
dịch điện tử được thực hiện với
mục tiêu tiết kiệm các chi phí và
thời gian giao dịch, thống nhất số
lượng, hình thức và nội dung của
các văn bản trong quy trình cung
cấp dịch vụ điện, đảm bảo hiệu
năng, độ an toàn an ninh và bảo
mật cung cấp các chức năng trên
nền tảng công nghệ ứng dụng di
động, hoạt động trên môi trường
Internet để cho phép vận hành,
khai thác, sử dụng phần mềm mọi
lúc, mọi nơi; cho phép tích hợp
linh hoạt và không phụ thuộc vào
nền tảng công nghệ đối với các hệ

thống thông tin và các kho dữ liệu
dùng chung của EVN và các Tổng
Công ty Điện lực.
Ông Võ Quang Lâm - Phó tổng
giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt
Nam cho biết: Chiến lược phát triển
của Tập đoàn Điện lực Việt Nam
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2045 đã định hướng thời kỳ sắp tới
là phát triển chiến lược kinh tế số,
chiến lược khách hàng là trung tâm,
ngành Điện không chỉ phải thay
đổi tư duy truyền thống về đảm bảo
cung ứng điện, mà còn chủ động
cung cấp các dịch vụ điện, nâng
cao mức độ trải nghiệm của khách
hàng và cá nhân hoá công tác dịch
vụ khách hàng trong thị trường bán
lẻ điện cạnh tranh. EVN sẽ phấn
đấu để trở thành doanh nghiệp số từ
năm 2022.
Cung cấp dịch vụ điện theo
phương thức giao dịch điện tử được
áp dụng bao gồm EVN, các Tổng
Công ty/ Công ty Điện lực/ các

Trung tâm chăm sóc khách hàng
trên toàn quốc với hơn 28 triệu
khách hàng sử dụng điện tại Việt
Nam. Các khách hàng sử dụng điện
trong phạm vi quản lý của đơn vị
điện lực, có thể thực hiện tra cứu,
tải hợp đồng mua bán điện và các
hồ sơ dịch vụ điện theo hình thức
điện tử đa kênh như qua trang web
chăm sóc khách hàng, ứng dụng
chăm sóc khách hàng Mobile App,
Zalo Page. Việc chuyển đổi từ hình
thức hợp đồng, hồ sơ giấy tờ vật
lý sang định dạng điện tử tại các
đơn vị điện lực cũng đem lại sự
cải thiện rất lớn đối với quy trình
quản lý cung cấp dịch vụ điện theo
hướng tiết kiệm tối đa chi phí, đạt
hiệu quả cao trong công tác kinh
doanh điện, với những lợi điểm như
giảm chi phí in ấn, gửi, bảo quản,
lưu trữ hợp đồng, hồ sơ giấy tờ,
giúp đơn vị tiết kiệm chi phí, nâng
cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh,
tăng năng lực cạnh tranh; giảm chi

phí về nhân công, tiết kiệm nhân
lực tham gia trong công tác cung
cấp dịch vụ điện.
Đến nay, tất cả các dịch vụ
điện được cung cấp trực tuyến đạt
mức độ 4, là mức cao nhất của
Chính phủ điện tử, đồng thời EVN
cũng là đơn vị đi đầu trong việc
cung cấp dịch vụ trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia với số yêu cầu
dịch vụ điện chiếm hơn 50% tổng
số yêu cầu của tất cả các Bộ/ngành/
địa phương trên Cổng. Đến cuối
năm 2021, đã có tới 99,66% số hợp
đồng mua bán điện ký mới được
khách hàng sử dụng hình thức ký
điện tử này. Các nỗ lực để cải cách
các thủ tục về dịch vụ điện, nâng
cao chất lượng cung cấp điện đã
góp phần cải thiện chỉ số tiếp cận
điện năng (là 1 trong 10 chỉ số đánh
giá môi trường kinh doanh) của
Việt Nam đạt vị trí 27/190 quốc gia
và nền kinh tế trên thế giới và đứng
thứ 4 ở khu vực ASEANn
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VÀ LỘ TRÌNH TIẾP CẬN

CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ
ĐẾN NĂM 2025, TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) PHẤN ĐẤU CUNG CẤP DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG VỚI CHẤT LƯỢNG TƯƠNG ĐƯƠNG NHÓM CÁC NƯỚC ASEAN 3; CUNG
CẤP DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRÊN NỀN TẢNG CÔNG NGHỆ SỐ TIẾP CẬN VỚI CÁC
CHUẨN MỰC QUỐC TẾ.

l ĐINH THẮNG
Lấy khách hàng làm
trung tâm

Hội đồng thành viên EVN vừa
có Quyết định phê duyệt Kế hoạch
kinh doanh và dịch vụ khách hàng
giai đoạn 2021-2025 của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam. Theo đó, đến
năm 2025, EVN hướng đến mục
trở thành đơn vị cung cấp điện
chính cho phát triển kinh tế xã hội
và đời sống của nhân dân; bán lẻ
điện trực tiếp tới trên 95% khách
hàng sử dụng điện; có 99% hộ dân
đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi
được sử dụng điện lưới quốc gia và
các nguồn điện phù hợp khác. Bên
cạnh đó, EVN cũng phấn đấu cung
cấp dịch vụ khách hàng với chất
lượng tương đương nhóm các nước
ASEAN 3. Hoạt động kinh doanh
đáp ứng theo lộ trình triển khai thị
trường bán lẻ điện cạnh tranh.
Ông Nguyễn Quốc Dũng Trưởng ban Kinh doanh EVN cho
biết, Về công tác kinh doanh dịch
vụ khách hàng, EVN sẽ hướng tới
dịch vụ điện thông minh, thuận
tiện và phù hợp với điều kiện của
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khách hàng. Lợi ích và sự hài lòng
của khách hàng luôn được đặt lên
hàng đầu.
Cũng theo ông Dũng, không
chỉ cung cấp dịch vụ khách hàng
trên nền tảng công nghệ số, chuyên
nghiệp, EVN còn hướng đến trở
thành doanh nghiệp nhà nước hàng
đầu tại Việt Nam, đem đến trải
nghiệm cho khách hàng với các

chuẩn mực quốc tế. Cùng với đó,
mọi hoạt động truyền thông đều
nhằm cung cấp đầy đủ thông tin và
nâng cao chất lượng sử dụng dịch
vụ của khách hàng.

Khi công nghệ trở thành
cầu nối

Tại Thủ đô Hà Nội, việc triển
khai rộng khắp của các app (ứng
dụng) trên thiết bị di động như

Khách hàng tại Thủ đô Hà Nội có thể sử dụng các dịch vụ điện mọi lúc, mọi nơi và liên tục 24/24 giờ
trên các nền tảng số

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.
Trong giai đoạn tới, EVN sẽ
triển khai ứng dụng này ở các tỉnh,
thành phố trên cả nước. Cụ thể,
EVN sẽ xây dựng nền tảng chăm
sóc khách hàng dùng chung cho
toàn tập đoàn, cung cấp các dịch vụ
chăm sóc khách hàng theo hướng

“cá nhân hóa” và tạo ra trải nghiệm
khách hàng toàn diện, nhất quán.
Theo ông Võ Quang Lâm Phó Tổng giám đốc EVN, để đạt
được những mục tiêu trên, tập đoàn
sẽ tiếp tục đào tạo, phát triển nguồn
nhân lực; yêu cầu các đơn vị tập
trung thực hiện đảm bảo độ tin cậy
cung cấp điện, nâng cao chất lượng
điện, dịch vụ điện; giảm tổn thất
điện năng; đẩy mạnh thanh toán
tiền điện không dùng tiền mặt...
EVN cũng sẽ liên kết nền tảng
chăm sóc khách hàng của ngành
Điện với các đối tác; xây dựng hệ
thống thông tin trả lời tự động; ứng
dụng trí tuệ nhân tạo để nghiên cứu,
phân tích hành vi, xu hướng, dự
báo và nhu cầu của khách hàng…
triệt để áp dụng phương thức giao
dịch điện tử và tăng số khách hàng
tham gia các dịch vụ trực tuyến;
ứng dụng công nghệ hiện đại trong

chăm sóc khách hàng và nâng cao
chỉ số tiếp cận điện năng đạt ngang
bằng các nước ASEAN 3.
Tập đoàn cũng sẽ hiện đại hóa
hệ thống đo đếm thông qua việc
triển khai công tơ điện tử và thí
điểm hệ thống công tơ thông minh;
cải tiến chỉ số tiếp cận điện năng
thông qua việc kết nối các cơ sở dữ
liệu quốc gia như dân cư, đất đai,...
cắt giảm hồ sơ, thủ tục; ứng dụng
cung cấp dịch vụ điện không cần
khảo sát; số hóa toàn bộ các công
việc hiện trường của CBCNV;
ứng dụng công nghệ chuỗi khối
(Blockchain) trong hoạt động kinh
doanh mua bán điện mặt trời mái
nhà tại các tổng công ty điện lực…
Có thể thấy, EVN đang thể
hiện sự đổi mới mạnh mẽ, quyết
tâm rất cao nhằm đạt được những
mục tiêu trong lĩnh vực kinh doanh
và dịch vụ khách hàngn
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TUỔI TRẺ TKV:

NHỮNG MÓN QUÀ NHỎ

MANG THEO TÌNH CẢM LỚN
TÍCH CỰC XUNG KÍCH TRONG CÁC CHIẾN DỊCH THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN LÀ MỘT
TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV).

l TUẤN HÀ

V

ới phương châm ưu tiên
thực hiện các chiến dịch
thanh niên tình nguyện tại
chỗ, Đoàn viên Thanh niên TKV
đã có những hoạt động cụ thể, thiết
thực thể hiện tinh thần sẻ chia, kịp
thời dành sự quan tâm, động viên
đến lực lượng Đoàn viên Thanh
niên gặp khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh.
Một hoạt động ý nghĩa của
Đoàn Thanh niên TKV gần đây là

dành 105 phần quà túi an sinh để
trao cho những đoàn viên thanh
niên gặp khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19 tại Công
ty Nhôm Lâm Đồng - TKV - một
đơn vị đứng chân trên vùng đất Tây
Nguyên xa xôi, một địa bàn chịu
nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh.
Mỗi túi quà an sinh gồm những
lương thực thực phẩm thiết yếu có
trị giá 250.000 đồng/túi, tuy giá trị
không lớn nhưng thiết thực, góp

Đoàn Thanh niên TKV tặng khẩu trang cho các trạm chốt
thực hiện công tác phòng chống dịch tại Công ty Kho vận
Đá Bạc
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phần hỗ trợ phần nào trong sinh
hoạt hàng ngày của các đoàn viên
thanh niên. Và trên hết mỗi món
quà nhỏ ấy mang theo tình cảm,
sự sẻ chia ấm áp, nghĩa tình của tổ
chức Đoàn Thanh niên TKV gửi
đến những Đoàn viên Thanh niên
đang gặp khó khăn, động viên họ
tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống và
yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
được giao.
Trước đó, hưởng ứng chương

Những phần quà túi an sinh được trao đến tận tay
những ĐVTN gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19 của Công ty Nhôm Lâm Đồng

Cụm Đoàn TKV khu vực Quảng Ninh trao tặng 200 bộ kít test nhanh SARS CoV-2 và 5.000 khẩu trang y tế cho Huyện Cô
Tô trong công tác phòng, chống dịch của địa phương

trình “Triệu túi an sinh” do Trung
ương Đoàn và Đoàn Khối Doanh
nghiệp Trung ương phát động,
Đoàn Thanh niên TKV đã triển
khai đến toàn thể các cơ sở Đoàn
trực thuộc và nhận được sự ủng hộ
nhiệt tình, tích cực của đông đảo
đoàn viên thanh niên.
Ngay sau khi triển khai
chương trình, chỉ trong vòng 5
ngày, chương trình ủng hộ “Triệu
túi an sinh” với tinh thần sẻ chia
yêu thương với cộng đồng trong
bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp, đã không chỉ lan tỏa đến
toàn thể lực lượng cán bộ, đoàn
viên thanh niên mà còn nhận được
sự chung tay ủng hộ của đông đảo
cán bộ, công nhân viên, người lao
động của các cơ sở Đoàn trực thuộc
Đoàn Thanh niên TKV.
Kết quả, toàn Đoàn đã cùng
chung tay tham gia ủng hộ được
tổng số tiền hơn 175 triệu đồng,
tương đương với 700 túi quà an
sinh, góp phần hỗ trợ những người
dân có hoàn cảnh khó khăn do ảnh
hưởng của dịch Covid-19.

Ngoài chương trình “Triệu túi
an sinh”, với tinh thần “Không để
ai bị bỏ lại phía sau” do ảnh hưởng
của dịch bệnh, Đoàn Thanh niên
TKV còn tích cực tham gia nhiều
hoạt động thiết thực, ý nghĩa khác.
9 tháng đầu năm 2021, trong
các đợt dịch bệnh Covid-19 bùng
phát, toàn Đoàn đã huy động ủng
hộ nhu yếu phẩm, vật tư y tế với
tổng trị giá 207,6 triệu đồng cho
Trung tâm kiểm soát dịch bệnh
(CDC) tỉnh Bắc Giang và Bệnh
viện phổi tỉnh Bắc Giang; Cụm
Đoàn TKV khu vực Quảng Ninh
tổ chức chương trình trao tặng 200
bộ kít test nhanh SARS CoV-2 và
5000 khẩu trang y tế cho Huyện Cô
Tô trong công tác phòng, chống
dịch của địa phương; ủng hộ 100
triệu đồng cho chương trình “Siêu
thị 0 đồng” do Đoàn Khối Doanh
nghiệp Trung ương tổ chức; thăm
hỏi, trao tặng nhu yếu phẩm tổng
trị giá 12 triệu đồng và trao hỗ trợ
40 triệu đồng cho lực lượng phòng
chống dịch tại các trung tâm cách
ly tập trung và chốt kiểm soát dịch

huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) và
huyện Thống Nhất (Đồng Nai);
tặng 27 suất quà, mỗi suất trị giá
1 triệu đồng cho các Đoàn viên
Thanh niên có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh tại các
cơ sở Đoàn trực thuộc; thăm và
tặng khẩu trang, nước rửa tay cho
các chốt trạm phòng chống dịch;
cử đoàn viên các đơn vị trực thuộc
tham gia hoạt động hỗ trợ điều phối
tiêm vacxin Covid-19 cho CBCNV
của TKV và người dân nơi đơn vị
đứng chân…
Với tinh thần “San sẻ yêu
thương, chung tay vượt qua đại
dịch”, những việc làm tuy nhỏ bé
nhưng thiết thực, ý nghĩa của tuổi
trẻ Đoàn TKV đã góp phần tiếp
thêm nghị lực cho người dân trong
cộng đồng cũng như những Đoàn
viên Thanh niên trong toàn Đoàn
vượt qua khó khăn do ảnh hưởng
của dịch bệnh Covid-19. Từ đó, lan
tỏa hơn nữa tinh thần trách nhiệm,
sự sẻ chia yêu thương trong cộng
đồng, với mục tiêu chung tay đẩy
lùi và chiến thắng dịch bệnhn
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ÁO DÀI

KẾT NỐI TÌNH THÂN
T

hực hiện chương trình
công tác của Công đoàn
Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) và hưởng ứng cuộc
vận động tôn vinh, bảo tồn giá trị
truyền thống của “Áo dài - Di sản
Văn hóa Việt Nam” của Trung
ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam phát động, Ban Tuyên giáo Nữ công Công đoàn TKV đã vận
động nữ công nhân lao động trong
Tập đoàn ủng hộ áo dài tặng cho
phụ nữ, nữ công nhân lao động
khó khăn. Những bộ áo dài truyền
thống ý nghĩa của nữ công nhân
lao động các đơn vị trong TKV
đã được trao tặng tới những phụ
nữ, công nhân lao động khó khăn
đúng vào dịp kỷ niệm 85 năm ngày
Truyền thống công nhân Vùng mỏ
- Truyền thống ngành Than.
Chị Trần Cẩm Hà, Phó Trưởng
Ban Tuyên giáo - Nữ công Công
đoàn TKV cho biết, hưởng ứng
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cuộc vận động tôn vinh, bảo tồn giá
trị truyền thống của “Áo dài - Di
sản văn hóa Việt Nam”, cuộc vận
động “Gom, tặng bộ áo dài truyền
thống” lần đầu tiên được phát động
đến toàn thể nữ CNVCLĐ ngành
Than. Chỉ trong vòng chưa đầy 1
tháng, Ban Nữ công Công đoàn
42 đơn vị trực thuộc đã tích cực
triển khai, tuyên truyền vận động
nữ công nhân lao động trong TKV
ủng hộ gần 1.400 bộ quần áo dài
truyền thống được chị em chu đáo,
trân trọng gói tặng. Trong đó, hơn
500 bộ được trao đổi, tặng lại trong
nữ CNVCLĐ các đơn vị; số còn
lại được các đơn vị có mối quan hệ
kết nghĩa với địa phương, khu công
nghiệp đơn vị tổ chức trao tặng cho
phụ nữ các địa phương, nữ công
nhân lao động khó khăn ở các khu
công nghiệp.
Theo đó, Than Hà Lầm tặng
70 bộ áo dài cho phụ nữ huyện

Bình Liêu; Than Hà Tu đại diện
vùng Hạ Long tặng 160 bộ áo dài
đến phụ nữ huyện Ba Chẽ; Than
Hạ Long đại diện vùng Cẩm Phả
tặng phụ nữ huyện Đầm Hà; Than
Hòn Gai tặng hơn 110 bộ áo dài và
trao 10 suất quà cho nữ công nhân
lao động Công ty may Weitai,
thuộc Khu công nghiệp Việt Hưng
- TP Hạ Long. Than Mông Dương
tặng hơn 250 bộ áo dài đến nữ
công nhân lao động Công ty may
Hoa Lợi Đạt, Text Hong - huyện
Hải Hà; Công ty Tuyển Than Cửa
Ông trao tặng gần 400 bộ áo dài
cho nữ công nhân lao động trong
Công ty, phụ nữ khó khăn phường
Cửa Ông - TP. Cẩm Phả; Tổng
Công ty Khoáng sản đại diện vùng
Hà Nội trao tặng đến nữ công
nhân lao động khó khăn vùng Thái
Nguyên, Bắc Kạn…
Theo chị Trần Cẩm Hà, hoạt
động này thể hiện được sự trân
trọng của người tặng bởi bộ áo dài
cần đạt được các tiêu chuẩn về độ
mới, đẹp, đồng bộ, trang trọng;
được người tặng giặt là cẩn thận,
gấp lại gọn gàng, xếp trong túi bóng
kính - túi zip trong, có ghi đầy đủ
thông tin các số đo sao cho người
tiếp nhận dễ hiểu là bộ nào vừa vặn
với mình nhất. Đặc biệt, nhiều lời
nhắn nhủ thể hiện tình cảm, kết nối
yêu thương, chia sẻ được gửi tới
người nhận, giúp người nhận cảm
thấy ấm áp nhất khi nhận được món
quà từ người tặng, cảm nhận được
tình cảm nồng ấm của những nữ
Thợ mỏ TKVn

TKV 11 THÁNG,
DOANH THU ĐẠT HƠN 120 NGÀN TỶ ĐỒNG
TÍNH ĐẾN HẾT 11 THÁNG, DOANH THU TOÀN TẬP ĐOAN CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG
SẢN VIỆT NAM (TKV) ƯỚC ĐẠT ƯỚC ĐẠT 120,19 NGÀN TỶ ĐỒNG, ĐẠT 97% KẾ HOẠCH
NĂM, BẰNG 108% SO VỚI CÙNG KỲ; NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 17,04 NGÀN TỶ ĐỒNG,
ĐẠT 95% SO VỚI KẾ HOẠCH NĂM.

l HÀ AN

T

heo báo cáo tổng hợp của Ban Kế hoạch
(TKV), tháng 11/2021, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh (SXKD) của Tập đoàn đều đạt và
vượt kế hoạch đề ra. Tính đến hết 11 tháng, toàn Tập
đoàn sản xuất 35,88 triệu tấn than nguyên khai, đạt
93% kế hoạch năm, tiêu thụ 41 triệu tấn bằng 98% kế
hoạch năm; doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 120,19
ngàn tỷ đồng, đạt 97% kế hoạch năm, bằng 108% so
với cùng kỳ; nộp ngân sách nhà nước 17,04 ngàn tỷ
đồng, đạt 95% so với kế hoạch năm; đảm bảo việc làm,
thu nhập cho người lao động với tiền lương bình quân
12,85 triệu đồng/người/tháng.
Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải
cho biết: Tập đoàn đã thực hiện thành công mục tiêu
kép, vượt qua những khó khăn ảnh hưởng của dịch
bệnh, duy trì hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh
và có tốc độ tăng trưởng bình quân cao từ 5-8%. Trước
những chỉ thị mới của Chính phủ và các địa phương,
mặc dù đã xuất hiện các trường hợp F0 tại một số đơn
vị trực thuộc TKV, nhưng với tinh thần chủ động và có
sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nên không làm ảnh hưởng đến
hoạt động sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an toàn sức
khỏe cho người lao động.
Theo kế hoạch, tháng 12/2021, Tập đoàn sản xuất
3 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 4 triệu tấn; bóc
đất đá 20 triệu m3, đào tổng số 22.700 mét lò; sản xuất
108.000 tấn Alumina; 9.300 tấn tinh quặng đồng, đồng
tấm 2.700 tấn; sản xuất điện 950 triệu Kwh, sản xuất
thuốc nổ 5,8 ngàn tấn...
Để thực hiện tốt kế hoạch đề ra, các đơn vị của
TKV sẽ tiếp tục tăng cường công tác phòng chống dịch
trong trạng thái mới, chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trước
mọi tình huống có thể xảy ra.
Đối với khối điện: Tập đoàn TKV sẽ đẩy nhanh
tiến độ tái cấu trúc của Công ty Nhiệt điện Cẩm Phả,

hoàn thành xong trong năm 2021; khởi động triển khai
dự án nhiệt điện Na Dương II theo đúng tinh thần chỉ
đạo của HĐTV và lãnh đạo Tập đoàn; tiếp tục nghiên
cứu đề xuất giải pháp tối ưu nâng cao chất lượng than
đầu vào cho Nhiệt điện Na Dương I.
Khối khoáng sản sẽ rà soát, bám sát quy hoạch để
triển khai các phần việc liên quan trong năm 2022; tập
trung tháo gỡ, giải quyết các vấn đề liên quan đến một
số dự án trọng điểm theo đúng quy định; tiếp tục tháo
gỡ cho các đơn vị còn khó khăn; bám sát triển khai dự
án đất hiếm tại Lai Châu.
Đối với khối than, các đơn vị sẽ triển khai rà soát
nhu cầu tiêu thụ than chất lượng cao và xây dựng kế
hoạch chế biến dài hạn sản phẩm than chất lượng cao;
rà soát lựa chọn giải pháp kế hoạch cung ứng, nhập
khẩu, pha trộn một số chủng loại than có nhu cầu cao...
Năm 2022, dự báo tình hình kinh tế trong nước
và trên thế giới sẽ có nhiều diễn biến phức tạp. TKV
yêu cầu các đơn vị thành viên rà soát, lập kế hoạch sản
xuất, tiêu thụ phù hợp; đảm bảo đủ nguồn nhân lực
chất lượng, đáp ứng yêu cầu tình hình thực tế cho hoạt
động SXKD năm 2022n
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KHẲNG ĐỊNH

VAI TRÒ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
QUAN TRỌNG CỦA TKV
VỚI PHƯƠNG CHÂM “KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC SỬA CHỮA,
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN CƠ KHÍ CHẾ TẠO”, CÁC ĐƠN VỊ CƠ KHÍ THUỘC TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHIỆP THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (TKV) ĐÃ PHÁT HUY THẾ MẠNH, CHỦ
ĐỘNG TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT, LINH HOẠT, VỪA THỰC HIỆN TỐT CÔNG
TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH VỪA ỔN ĐỊNH, PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT - KINH DOANH, ĐÁP
ỨNG CHO CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT THAN HẦM LÒ, LỘ THIÊN, SÀNG TUYỂN, CHẾ BIẾN…,
KHẲNG ĐỊNH VAI TRÒ, VỊ TRÍ NGÀNH CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ QUAN TRỌNG CỦA TKV.

T

ình hình dịch Covid-19 tiếp
tục diễn biến phức tạp, khó
lường cùng với giá vật tư,
sắt thép, nhiên liệu đầu vào tăng…
đã tác động, ảnh hưởng không nhỏ
tới các đơn vị cơ khí. Để thực hiện
hoàn thành kế hoạch, nhiệm vụ sản
xuất cơ khí năm 2021, TKV đã sớm
ban hành kế hoạch phối hợp sản
xuất, kinh doanh, triển khai thực
hiện nhiều giải pháp nhằm, tạo điều
kiện, tháo gỡ các khó khăn cho sản
xuất cơ khí.
Cùng với đó, các đơn vị cơ khí
đã nỗ lực đổi mới, sáng tạo trong
thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ sản
xuất - kinh doanh. Với phương
châm “Không ngừng nâng cao chất
lượng công tác sửa chữa, đẩy mạnh
phát triển cơ khí chế tạo”, các đơn vị
cơ khí TKV đã phát huy thế mạnh,
sản phẩm truyền thống của đơn vị.
Đồng thời, phối hợp cùng các
đơn vị sản xuất than nghiên cứu,
chế tạo các sản phẩm mới, đặc biệt
là các sản phẩm, thiết bị thay thế
nhập khẩu, mở rộng thị trường trong
và ngoài ngành, tạo thêm việc làm,
tăng doanh thu và đáp ứng phục vụ
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Công nhân Công ty CP Chế tạo máy vận hành thiết bị CNC chế tạo sản phẩm
cơ khí chất lượng cao

cho các đơn vị sản xuất hầm lò, lộ
thiên, sàng tuyển… trong TKV và
các khách hàng ngoài ngành.
Là đơn vị cơ khí hàng đầu trong
lĩnh vực chế tạo của TKV, Công
ty CP Chế tạo máy - Vinacomin
(VMC) đã phát huy thế mạnh
cơ khí chế tạo, hiệu quả các dây

truyền sửa chữa thiết bị máy mỏ,
dây truyền cán thép vì lò, sản xuất
cột chống thủy lực... Đồng thời,
tích cực mở rộng thị trường, chế
tạo các sản phẩm cho khách hàng
ngoài TKV nên kết quả sản xuất,
kinh doanh 10 tháng 2021 doanh
thu đạt 1.645 tỷ đồng, đạt 113% kế

Chế tạo, lắp ráp máy đào lò tại Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông Bí phục vụ cơ
giới hóa đào lò

hoạch năm, tăng 35% so với cùng
kỳ 2020; tiền lương bình quân đạt
trên 9 triệu đồng/người/tháng.
Theo Giám đốc Công ty Phạm
Minh Tuấn, đây là năm đầu tiên kết
thúc quý III, VMC đã hoàn thành
kế hoạch năm và dự kiến năm 2021
doanh thu đạt khoảng 2.000 tỷ
đồng, là mức doanh thu kỷ lục, lần
đầu tiên VMC đạt được cao nhất từ
trước đến nay. Cùng với sự chỉ đạo,
giúp đỡ của TKV, sự phối hợp, tạo
điều kiện của các đơn vị trong Tập
đoàn, kết quả sản xuất, kinh doanh
năm 2021 của Công ty khẳng định
sự đoàn kết, chủ động, sáng tạo,
phát huy truyền thống vượt khó, tự
lực, tự cường của đội ngũ CBCNNLĐ Công ty CP Chế tạo máy.
Tại vùng Uông Bí, các đơn
vị cơ khí đã chủ động bám sát sản
xuất, phối hợp với các đơn vị khai
thác than hầm lò nghiên cứu, chế
tạo các sản phẩm mới, cơ giới hóa,
tự động hóa trong đào lò và khai
thác nên đã đạt hiệu quả cao trong
sản xuất, kinh doanh. Điển hình
như Công ty CP Cơ khí Ô tô Uông
Bí đã đầu tư thêm dây chuyền máy
móc hiện đại, có độ chính xác cao
để gia công, chế tạo sản phẩm.
Công ty cũng đẩy mạnh đào
tạo, nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực, nhất là đội ngũ kỹ sư,
công nhân tay nghề cao để đáp ứng

cho sản xuất. Công ty đã tập trung
sản xuất các sản phẩm truyền thống
như ắc quy tàu điện, mũ lò, tấm
chèn các loại, gia công phụ kiện vì
lò… Đồng thời, phối hợp với Công
ty Than Nam Mẫu chế tạo các thiết
bị cơ giới hóa đào lò, khai thác phục
vụ sản xuất than hầm lò. Kết thúc
10 tháng năm 2021, doanh thu của
Cơ khí Ô tô Uông Bí đạt hơn 346 tỷ
đồng, đạt 89% kế hoạch năm.
Thực hiện “mục tiêu kép” vừa
phòng chống dịch, vừa đảm bảo sản
xuất, kinh doanh, Phó Giám đốc
Công ty CP Cơ điện Uông Bí Phan
Văn Sứng cho biết, Công ty đã
tăng cường công tác tuyên truyền,
triển khai các biện pháp phòng
chống dịch đến từng tổ sản xuất và
người lao động. Từ tháng 4/2021
đến nay đã xét nghiệm sàng lọc
SARS-CoV-2 cho 255 lượt người
và bố trí tiêm 2 mũi vắc-xin phòng
Covid-19 cho 100% CBCN-NLĐ;
đồng thời bố trí các điểm quyét QR
code thuận lợi để kiểm soát.
Nhờ đó, Công ty đã đẩy mạnh
sản xuất, tập trung chế tạo, sản xuất
các sản phẩm, thiết bị cung cấp cho
các đơn vị khai thác hầm lò như
máy xúc đá phòng nổ, tàu điện 8
tấn, ghi đường sắt, xe goòng…
Ngoài ra, Công ty đã nghiên cứu
thiết kế, chế tạo toa xe chở người
dưới hầm lò có giá chuyển hướng

thủy lực, tốc độ nhanh hơn giúp cải
thiện điều kiện đi lại cho công nhân
các mỏ hầm lò.
Kết thúc 10 tháng năm 2021,
doanh thu của Cơ điện Uông Bí đạt
82,6% kế hoạch năm, dự kiến năm
2021 đạt doanh thu 176 tỷ đồng,
bằng 121% kế hoạch năm, lương
bình quân đạt 9,6 triệu đồng/người/
tháng, bằng 113% kế hoạch năm, là
một trong các đơn vị cơ khí có kết
quả sản xuất, kinh doanh đạt cao,
đảm bảo việc làm và nâng cao thu
nhập cho người lao động…
Với sự chủ động phòng chống
dịch và đẩy mạnh phát triển sản
xuất, nỗ lực vượt khó, sản xuất, kinh
doanh của Khối cơ khí TKV khởi
sắc, tăng trưởng so với kế hoạch và
cùng kỳ 2020. Cụ thể, doanh thu 10
tháng năm 2021 của cả khối (11 đơn
vị) đạt 3.998 tỷ đồng, đạt 100,3%
kế hoạch năm, bằng 115% doanh
thu thực hiện so với cùng kỳ năm
2020; tiền lương chung toàn khối
đạt hơn 8,7 triệu đồng/người/tháng,
đạt 105% so với kế hoạch, đạt 105%
so với cùng kỳ 2020.
Đáng chú ý, nhiều sản phẩm
cơ khí phục vụ ngành Than trước
đây phụ thuộc chủ yếu vào nhập
khẩu, nay được các đơn vị sản xuất
thành công với chất lượng đảm
bảo, giá thành cạnh tranh như vì
chống lò, cột chống thủy lực, giá
khung thủy lực di động, máng cào,
băng tải, máy xúc, thiết bị máy mỏ,
sàng tuyển, ô tô vận tải…, giúp các
đơn vị khai thác hầm lò, lộ thiên…
trong TKV chủ động sản xuất, tiết
giảm chi phí, khẳng định năng lực,
vai trò, vị trí của các đơn vị cơ khí
- ngành công nghiệp hỗ trợ quan
trọng của TKV.
PV
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TKV: Đảm bảo hiệu quả dự án đầu tư phục vụ sản xuất

T

heo báo cáo của Viện Khoa học Công nghệ mỏ Vinacomin và Công ty Than Nam Mẫu, hiện nay
dây chuyền sàng tuyển than của Công ty Than Nam
Mẫu có hệ suất thấp, chưa tuyển sâu và hệ thống xử lý
bùn nước gây thất thoát nhiều nước, các cụm sàng rải
rác, điều khiển phân tán nên nhân lực đông, đặc biệt là
chưa tuyển được các chủng loại than cám và than cục
chất lượng cao.
Do vậy, việc đầu tư xây dựng Nhà máy Tuyển
than Nam Mẫu là rất cần thiết nhằm đáp ứng cho sản
xuất của Công ty trong thời gian tới. Dự án có tổng
mức đầu tư dự kiến gần 800 tỷ đồng, công suất thiết
kế 2,5 triệu tấn/năm tương ứng với công suất khai thác
2,5 triệu tấn than/năm của Than Nam Mẫu. Đồng thời,
Công ty cũng dự kiến đầu tư xây dựng mở rộng, cải
tạo các hạng mục công trình tại mặt bằng công nghiệp
+130 của Than Nam Mẫu.
Theo chỉ đạo của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam (TKV), trên cơ sở công suất 2,5
triệu tấn than/năm của Than Nam Mẫu, tính chất than
nguyên khai, độ sâu truyển, tiêu chuẩn các chủng loại
than, đơn vị tư vấn và chủ đầu tư cần sớm hoàn thiện

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Phan Xuân Thủy và
đoàn công tác kiểm tra tại mặt bằng xây dựng Công ty
Than Nam Mẫu

dự án báo cáo Tập đoàn thẩm định, phê duyệt. Đặc biệt
là lựa chọn công nghệ sàng tuyển tiên tiến, đáp ứng
các chủng loại than chất lượng cao, đa dạng sản phẩm;
cần xây dựng lịch biểu thực hiện vừa đảm bảo sản xuất
vừa triển khai dự án. Cùng với đó, Than Nam Mẫu
cần thuê đơn vị tư vấn quy hoạch tổng thể mặt bằng
công nghiệp, các hạng mục công trình và thực hiện
theo phân kỳ phù hợp, đồng bộ, hiệu quả.
PHƯƠNG MINH

TKV tổ chức thành công Hội thao Kỹ thuật cấp cứu mỏ bán chuyên năm 2021

H

ội thao Kỹ thuật Cấp cứu mỏ bán chuyên là một
hoạt động thường kỳ của Tập đoàn TKV được tổ
chức 2 năm một lần nhằm đánh giá công tác tổ chức,
luyện tập và kỹ năng cứu nạn - cứu hộ của lực lượng
cấp cứu mỏ bán chuyên các công ty khai thác hầm lò
và xây dựng mỏ hầm lò.
Hội thao năm nay có 13 Đội cấp cứu mỏ bán
chuyên của các đơn vị sản xuất than hầm lò và xây
dựng mỏ hầm lò tham gia. Nội dung hội thao gồm 4
khoa mục: Cứu nạn, thủ tiêu sự cố mỏ hầm lò; Y tế Sơ cứu ban đầu; Xử lý tình huống giả định trên sơ đồ
của Chỉ huy Đội cấp cứu bán chuyên; Nghiệp vụ cứu
nạn - cứu hộ mỏ.
Đồng thời, đây cũng là đợt học tập, rèn luyện,
nâng cao kỹ thuật cho lực lượng CCM bán chuyên của
các đơn vị, nhằm tăng cường khả năng giải quyết các
sự cố, thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn tại chỗ một
cách hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố xảy
ra, thực hiện mục tiêu đảm bảo an toàn trong sản xuất.
Tại hội thi, mặc dù phải làm việc trong môi trường
đặc biệt khắc nghiệt, đường lò chật hẹp, môi trường
nhiệt độ và hàm lượng khí độc cao, nồng độ khói nhiều
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nhưng các đội viên đã thực hiện bài thi một cách chính
xác, kịp thời, phối hợp chặt chẽ cùng tập thể hoàn
thành tốt nhiệm vụ được giao.
Kết quả, Than Mông Dương đạt giải Nhất toàn
đoàn; Than Vàng Danh và Than Mạo Khê đạt giải
Nhì; Than Hà Lầm, Nam Mẫu, Dương Huy đạt giải
Ba; Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao giải cho các đội
cấp cứu mỏ bán chuyên có thành tích xuất sắc trong
các khoa mục.
KHÁNH VY

Đảng ủy Than Thống Nhất: Tăng cường lãnh đạo công tác bảo vệ tài
nguyên, ranh giới mỏ

N

hằm kiểm soát tình hình khai thác, vận chuyển,
chế biến, kinh doanh than, khoáng sản, Đảng ủy
Công ty Than Thống Nhất - TKV đã tăng cường kiểm
tra, lãnh đạo công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên, ranh
giới mỏ trong khai thác, chế biến, kinh doanh than.
Đảng ủy Công ty thường xuyên chỉ đạo Cơ quan
chuyên môn rà soát, xây dựng và ban hành các văn
bản, quy định, hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật theo
định kỳ; có sự phân tích đánh giá kịp thời những bất
hợp lý để sửa đổi, bổ sung ban hành mới các định mức,
tiêu chuẩn làm căn cứ tổ chức thực hiện.
Về cơ chế quản lý, Công ty tập trung quản lý tài
nguyên, môi trường; quản lý sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm bao gồm quản lý kỹ thuật, công nghệ, điều hành
sản xuất, quản trị chi phí, quản lý đầu tư xây dựng cơ
bản, quản lý vốn và tài sản.
Đảng ủy Công ty đã xây dựng Nghị quyết, Chương
trình hành động chỉ đạo cơ quan chuyên môn ban hành
các văn bản thuộc các lĩnh vực quản lý, nhằm phòng
ngừa tham nhũng, lãng phí như: tăng cường quản lý
công tác nghiệm thu chất lượng, số lượng than của các

phân xưởng; các quy định về quản lý, nghiệm thu, vận
chuyển và tiêu thụ than; tổ chức các cuộc thanh tra,
kiểm tra về thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn tại
các phòng và các phân xưởng.
Thường xuyên phối hợp với các cấp, các đơn vị
liên quan tổ chức kiểm tra nhiều lượt khai trường,
ranh giới mỏ, làm tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn
những vi phạm có thể xảy ra.
NGUYỄN BÌNH

Công đoàn Than Thống Nhất: Trao kinh phí hỗ trợ sửa nhà ở
từ quỹ “Mái ấm Công đoàn”

V

ừa qua, Công đoàn Công ty Than Thống Nhất TKV đã tổ chức thăm hỏi và trao kinh phí hỗ trợ
xây, sửa nhà từ quỹ “Mái ấm công đoàn” cho 2 gia
đình có hoàn cảnh khó khăn trong Công ty.
Cụ thể, đoàn đã đến thăm hỏi và trao tiền hỗ trợ
cho 2 gia đình: anh Nguyễn Văn Tuấn là công nhân
Phân xưởng Khai thác 7 và anh Trần Văn Ba công
nhân Phân xưởng Khai thác 8. Mỗi gia đình được quỹ
“Mái ấm công đoàn” TKV hỗ trợ là 20 triệu đồng;
Công đoàn Công ty hỗ trợ 3 triệu đồng; Công đoàn
phân xưởng hỗ trợ 1 triệu đồng.
Công tác hỗ trợ xây, sửa nhà cho công nhân có
hoàn cảnh khó khăn luôn được sự quan tâm của Công
đoàn TKV cũng như Công đoàn Công ty. Hỗ trợ xây
dựng nhà “Mái ấm Công đoàn” là hoạt động có ý nghĩa
thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện sự
quan tâm của tổ chức Công đoàn nhằm giải quyết vấn
đề khó khăn về nhà ở của đoàn viên. Từ đó, tổ chức
Công đoàn đã động viên, khích lệ người lao động cùng

Đoàn trao hỗ trợ tại gia đình anh Nguyễn Văn Tuấn công
nhân Phân xưởng Khai thác 7

chung sức, đồng lòng thực hiện có hiệu quả các giải
pháp phòng, chống dịch Covid-19, góp phần thực hiện
có hiệu quả “mục tiêu kép”; Đồng thời, tạo sự lan tỏa
mạnh mẽ và khơi dậy truyền thống đoàn kết, tinh thần
tương thân tương ái của những Người Thợ Mỏ.
PHẠM NGA
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TỰ HÀO 60 NĂM NGÀNH DẦU KHÍ VIỆT NAM PHÁT TRIỂN CÙNG ĐẤT NƯỚC

DUY TRÌ TỐT NHỊP ĐỘ SẢN XUẤT,
DOANH THU 10 THÁNG PVEP
VƯỢT KẾ HOẠCH CẢ NĂM
VỚI NỖ LỰC TRONG QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH SẢN XUẤT VÀ GIÁ DẦU DUY TRÌ Ở MỨC KHẢ QUAN,
TỔNG CÔNG TY THĂM DÒ KHAI THÁC DẦU KHÍ (PVEP) ĐÃ HOÀN THÀNH VƯỢT MỨC CÁC CHỈ
TIÊU KẾ HOẠCH CHỦ YẾU 10 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, ĐẶC BIỆT HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU KẾ
HOẠCH DOANH THU, NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CỦA CẢ NĂM 2021.

T

rong năm 2021, đại dịch
Covid-19 tiếp tục diễn biến
phức tạp đã tác động tiêu
cực tới kinh tế - xã hội của đất nước
nói chung và ảnh hưởng trực tiếp
đến mọi mặt hoạt động của PVEP
nói riêng. Tuy nhiên, bằng tất cả sự
nỗ lực, cố gắng, PVEP đã về đích
kế hoạch sản lượng khai thác, qua
đó đã hoàn thành các chỉ tiêu theo
kế hoạch tài chính 10 tháng đầu
năm Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
(Petrovietnam) giao.
Cụ thể, 10 tháng đầu năm, sản
lượng khai thác của Công ty đạt
2,94 triệu tấn quy dầu, bằng 104%
kế hoạch 10 tháng đầu năm. Trong
đó, sản lượng dầu và condensate là
2,12 triệu tấn, đạt 108% kế hoạch
10 tháng và 91% kế hoạch năm.
Các mỏ hoàn thành/hoàn thành
vượt mức kế hoạch gồm: cụm mỏ
Sư Tử, Tê Giác Trắng, Đại Hùng
Rạng Đông, mỏ Bir Seba. Sản
lượng khí bán là 814 triệu m3, đạt
72% kế hoạch tháng 10 và 97% kế
hoạch 10 tháng. Tổng doanh thu
ước tính 25.437 tỷ đồng, đạt 175%
kế hoạch 10 tháng và đạt 127% kế
hoạch năm. Nộp ngân sách nhà
nước ước đạt 6.637 tỷ đồng.
Để đạt được kết quả trên, đó
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là nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ
động, sự chỉ đạo, điều hành sát sao
cũng như tinh thần trách nhiệm của
Ban Lãnh đạo và toàn thể người lao
động PVEP. Hơn nữa, việc giá dầu
thô trong năm 2021 tương đối khả
quan đã giúp Tổng công ty vượt qua
nhiều khó khăn, duy trì tốt nhịp độ
sản xuất. Công ty đã đảm bảo hoạt
động tuyệt đối an toàn, liên tục của
các công trình dầu khí, hoàn thành
chỉ tiêu sản lượng khai thác và các
chỉ tiêu tài chính 10 tháng.
Bên cạnh hoạt động điều hành,
đảm bảo ổn định sản xuất - kinh
doanh của PVEP, công tác chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19
cũng là nội dung được Công ty
chú trọng. Công ty luôn tuân thủ

tuyệt đối các chỉ thị về phòng
chống dịch Covid-19 của Chính
phủ, Petrovietnam và các cơ quan
y tế. Kiểm soát kịp thời nguy cơ
bùng phát dịch bệnh; phối hợp với
các trung tâm y tế, bệnh viện chữa
trị cho các CBNV dương tính với
virus Covid-19. Thường trực Ban
Chỉ đạo phòng, chống Covid-19
của PVEP họp định kỳ hàng tuần
hoặc đột xuất để cập nhật tình hình
mới và chỉ đạo phù hợp với thực
tế; Quán triệt các đơn vị/dự án về
việc siết chặt các biện pháp phòng
chống dịch bệnh Covid-19 cho các
công trình dầu khí.
Dưới sự chỉ đạo của
Petrovietnam, Công ty cùng đơn
vị đầu mối tại các địa phương đã

triển khai tiêm vắc-xin phòng dịch
Covid-19 cho cán bộ công nhân
viên. Đến nay, PVEP và các đơn
vị/dự án đã cơ bản hoàn thành tiêm
mũi 1, đạt 95,6%. Đặc biệt, trên
90% cán bộ công nhân viên Tổng
công ty làm việc tại trụ sở văn
phòng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí
Minh đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin.
Đối với các cán bộ biệt phái tại dự
án nước ngoài, 100% đã được tiêm
ít nhất 1 mũi vắc-xin.

Những tháng cuối năm 2021,
PVEP phấn đấu đạt mục tiêu khoan
phát triển khai thác để đảm bảo mục
tiêu gia tăng trữ lượng của cả năm.
Đây cũng là tiền đề quan trọng cho
sản lượng khai thác năm 2022 và các
năm tiếp theo. Đồng thời, Công ty
sẽ tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ
thể, đảm bảo duy trì hệ thống thiết
bị vận hành khai thác với uptime từ
98-100% và các giải pháp gia tăng
sản lượng khai thác, đảm bảo sản

lượng khai thác dầu khí trong và
ngoài nước theo kế hoạch.
Song song với việc triển khai
hoạt động sản xuất kinh doanh,
PVEP tiếp tục thực hiện các mục
tiêu tối ưu đầu tư/chi phí trong triển
khai và thúc đẩy hoạt động đầu tư
và tìm kiếm các cơ hội đầu tư, đảm
bảo cân đối dòng tiền làm nền tảng
cho phát triển dài hạn. Chủ động
xây dựng và thực hiện đồng bộ các
giải pháp tài chính, kế hoạch huy
động nguồn vốn, cân đối đủ vốn
kịp thời cho nhu cầu đầu tư, sản
xuất kinh doanh.
Những kết quả tích cực từ hoạt
động sản xuất kinh doanh trong
10 tháng đầu năm 2021 của PVEP
là sự động viên, khích lệ đối với
những cố gắng, nỗ lực tập thể lãnh
đạo, cán bộ, người lao động PVEP
trong việc khắc phục tình hình dịch
bệnh và nhiều khó khăn từ thực tiễn
công việc. Đây cũng là động lực
quan trọng để PVEP tiếp tục phấn
đấu hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ năm 2021, năm đầu
tiên thực hiện kế hoạch phát triển
giai đoạn 5 năm 2021-2025n
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Petrolimex Lào Cai: Vận hành hệ thống chống nhập nhầm loại cho bến
nhập đường sắt

V

ừa qua, tại bến nhập Kho xăng dầu Lào Cai, Công
ty TNHH MTV Xăng dầu Lào Cai (Petrolimex
Lào Cai) đã tổ chức nghiệm thu và đưa vào vận hành
dự án Hệ thống chống nhập nhầm xăng, dầu tại Kho
xăng dầu Lào Cai.
Xuất phát từ thực tiễn, trong quá trình triển khai
nhập hàng từ phương tiện toa P vào bể chứa xăng dầu
tại Kho xăng dầu Lào Cai tiềm ẩn nguy cơ rủi ro nhập
lẫn hàng hóa, gây tổn thất về kinh tế và thương hiệu
Petrolimex.
Hệ thống chống nhập nhầm xăng, dầu được xây
dựng trên cơ sở tận dụng nguồn lực, cơ sở vật chất sẵn
có của Petrolimex (Phần mềm quản trị doanh nghiệp
Petrolimex SAP-ERP), áp dụng công nghệ vào quá
trình nhập hàng, sử dụng các tín hiệu để nhận biết và
cảnh báo khi công nhân vận hành sai quy trình nhập
hàng và chỉ cho phép hoạt động khi công nhân vận
hành đúng, nhờ đó loại bỏ nguy cơ chống nhập lẫn
các mặt hàng xăng, dầu, đảm bảo chất lượng từng mặt
hàng xăng dầu đồng thời nâng cao mức độ an toàn,
giảm thiểu rủi ro tràn dầu gây ô nhiễm môi trường.
Hệ thống chống nhập nhầm xăng, dầu đưa vào

Thiết bị, công nghệ điều khiển bơm nhập Phòng điều
hành Hệ thống chống nhập nhầm xăng dầu

hoạt động sẽ góp phần hỗ trợ tốt cho công tác quản
lý chất lượng, nhằm duy trì chất lượng xăng dầu ổn
định, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng và bảo vệ
môi trường, giảm nhẹ một phần sức lao động của công
nhân, giảm hao hụt, nâng cao mức độ an toàn trong vận
hành quá trình nhập xăng dầu, góp phần tạo nên thành
công và khẳng định uy tín thương hiệu Petrolimex trên
thị trường.
THÚY NGÀ
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T

l BẢO HÀ

hực hiện chủ trương thúc đẩy thanh toán không
dùng tiền mặt của Chính phủ, Quyết địnhcủa
Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam
giai đoạn 2021-2025, Petrolimex đã chính thức thực
hiện dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) trên phạm vi cả nước với thông điệp “Thanh
toán thông minh - Lợi ích đồng hành”.
Hệ thống cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex
chấp nhận các hình thức thanh toán hiện đại gồm:
(1) Thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard); (2) Thẻ
ngân hàng nội địa thuộc hệ thống Napas và thẻ đồng
thương hiệu Petrolimex - HDBank; (3) Các ví điện tử
thanh toán qua QR code trong liên minh VNPay. Dự
án TTKDTM ứng dụng công nghệ mới nhất về Thanh
toán - Xác thực - Tích điểm nhanh gọn, thuận tiện và
tự động hóa cao.
Ông Lưu Văn Tuyển - Phó Tổng Giám đốc
Petrolimex - Trưởng Ban dự án cho biết: “Việc chính
thức ứng dụng các giải pháp TTKDTM vào hệ thống
cửa hàng xăng dầu thuộc Petrolimex trên toàn quốc
nằm trong chiến lược xây dựng Tập đoàn trở thành
Doanh nghiệp hàng đầu về chuyển đổi số, dựa trên
các nền tảng công nghệ thông minh, an toàn, đổi mới
sáng tạo theo mục tiêu tối ưu hóa chất lượng phục vụ,
tiếp tục bồi đắp niềm tin, sự hài lòng của khách hàng;
đồng thời, thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số tại
Petrolimex”.
Với mục tiêu giúp cho khách hàng có cơ hội được
trải nghiệm với nhiều tiện ích và quyền lợi hơn như:
nhận thông tin, tích điểm, tham gia các chương trình
quay số trúng thưởng… Petrolimex cũng triển khai
chương trình khách hàng thân thiết bằng việc cấp tài
khoản Petrolimex ID cho từng khách hàng.
Trước đó, từ ngày 15/10/2021, Petrolimex đã
mở hệ thống khách hàng thân thiết Petrolimex ID để
khách hàng trải nghiệm, đánh giá và bước đầu tích lũy
điểm vào tài khoản. Điểm tích lũy được quy đổi để
nhận xăng, dầu tại tất cả các cửa hàng xăng dầu thuộc
Petrolimex. Số điểm tích lũy được càng nhiều thì giá
trị quy đổi càng lớn để khách hàng nhận xăng, dầu tại
CHXD thuộc Petrolimex.
Điểm thưởng khách hàng tích lũy trong tài khoản
Petrolimex ID có thể quy đổi tại bất kỳ thời điểm nào
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Khách hàng mua xăng và thanh toán bằng thẻ tín dụng
quốc tế tại Cửa hàng Petrolimex

trong hệ thống cửa hàng của Petrolimex nhưng không
quá ngày 31/3 của năm kế tiếp. Riêng số điểm khách
hàng tích luỹ trong năm 2021 sẽ được sử dụng đến
ngày 31/3/2023.
Việc đăng ký tài khoản Petrolimex ID rất đơn
giản. Khách hàng chỉ cần quét mã QR ngay trên các
tờ rơi quảng cáo hoặc tại cửa hàng; truy cập portal:
https://plxid.petrolimex.com.vn hoặc tải ứng dụng
“Petrolimex” trên điện thoại thông minh từ App Store
đối với hệ điều hành iOS và Google Play đối với hệ
điều hành Android; thực hiện theo hướng dẫn là sở hữu
tài khoản khách hàng thân thiết để tích điểm và tận
hưởng các chính sách ưu đãi, chương trình khuyến mại
cùng các tiện ích như: nhận thông tin về các chương
trình chăm sóc khách hàng; tìm kiếm cửa hàng xăng
dầu thuộc Petrolimex, cập nhật giá xăng dầu, tra cứu,
quản lý lịch sử giao dịch… thông qua website hoặc
ứng dụng “Petrolimex”.
DỰ ÁN TTKDTM ĐƯỢC PETROLIMEX TRIỂN
KHAI TRÊN TOÀN QUỐC THEO 3 GIAI ĐOẠN:
- Giai đoạn 1 đã triển khai tại 1.017 CHXD thuộc
Petrolimex ở các thành phố lớn, quốc lộ.
- Giai đoạn 2 sẽ triển khai tại 720 CHXD lân cận.
- Giai đoạn 3 sẽ triển khai rộng rãi đến CHXD còn
lại ở vùng sâu, vùng xa.

Castrol và BP ký kết gia hạn hợp đồng liên doanh với Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam

T

ập đoàn Castrol, BP và Tập Đoàn Xăng Dầu Việt
Nam (Petrolimex) vừa ký kết gia hạn hợp đồng
liên doanh giữa các bên trong 20 năm tiếp theo, giai
đoạn từ năm 2022 đến 2042. Công ty liên doanh này sẽ
tiếp tục hoạt động dưới tên gọi Công ty TNHH Castrol
BP Petco.
Được thành lập vào năm 1992, Công ty TNHH
Castrol BP Petco là một liên doanh giữa Castrol, BP
và Petrolimex. Dưới sự hợp tác vững chắc, Castrol BP
Petco đã xây dựng một hệ thống với hơn 90 nhà phân
phối trên toàn quốc. Đây là nền tảng giúp Castrol BP
Petco giữ vững vị thế dẫn đầu trong mọi phân khúc
trên thị trường về cả tiêu chuẩn kỹ thuật lẫn doanh thu
và trở thành một trong những nhà sản xuất dầu nhớt
hàng đầu tại Việt Nam.
Trong 30 năm vừa qua, Công ty TNHH Castrol BP
Petco đã góp phần tạo cơ hội việc làm ổn định cho lực
lượng lao động tại các địa phương, cũng như cho các
nhà cung cấp dịch vụ và các nhà bán lẻ tại Việt Nam.
Bên cạnh đó, Công ty luôn nằm trong top 100 Doanh

Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Văn Sự ký kết gia
hạn hợp đồng liên doanh giai đoạn 2022 - 2042 tại điểm
cầu văn phòng giao dịch Petrolimex tại Hà Nội

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đóng góp nhiều nhất
cho ngân sách Nhà nước từ năm 2012 đến nay.
Bằng việc tái ký kết liên doanh, Castrol BP Petco
thể hiện cam kết tiếp tục đầu tư vào thị trường Việt
Nam và sẽ tiếp tục tập trung tăng trưởng thị trường dầu
nhớt trong nước.
THANH AN

Petrolimex & ENEOS: Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật trong vận hành các
kho xăng dầu

T

ập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tập
đoàn Dầu khí ENEOS vừa tổ chức hội thảo kỹ
thuật giới thiệu công nghệ kiểm tra bể chứa và đường
ống trong kho xăng dầu bằng hình thức trực tuyến.
Phát huy những kết quả đạt được của Chương
trình hợp tác kỹ thuật giữa Petrolimex với JCCP và
ENEOS giai đoạn I và II (2016-2020), chương trình
hợp tác kỹ thuật giai đoạn III (2021-2023) tiếp tục
được các bên triển khai với mục tiêu “nâng cao năng
lực quản lý kỹ thuật trong vận hành các kho xăng dầu
của Petrolimex”.
Theo đó, JCCP và ENEOS sẽ giới thiệu một số
công nghệ mới về kiểm tra đường ống, bể chứa như:
Công nghệ kiểm tra độ ăn mòn kim loại phần đường
ống xuyên đê bằng phương pháp siêu âm (UT); Kiểm
tra độ ăn mòn kim loại tại gối đỡ ống bằng phương
pháp siêu âm; Công nghệ kiểm tra khuyết tật đường
ống xuyên đê bằng dòng điện xoáy (ET); Công nghệ
kiểm tra bể chứa và đường ống ở vị trí trên cao bằng
phương pháp trực quan, sử dụng thiết bị robot và drone.
Từ sau thời điểm ký kết Dự án hợp tác kỹ thuật
lần đầu giữa hai bên vào tháng 7/2016 đến nay, với

chủ đề “Nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành an toàn
hệ thống kho xăng dầu tại Việt Nam’’, dưới sự hỗ trợ
của JCCP, Petrolimex và ENEOS đã thu được những
kết quả đáng ghi nhận, góp phần thiết thực vào việc
nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, vận hành, bảo
dưỡng, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống kho xăng
dầu Petrolimex những năm qua. Tập đoàn đã đã xây
dựng, ban hành đưa vào áp dụng 2 Quy định kỹ thuật
về kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đường ống và bể chứa
trong kho xăng dầu.
QUỐC TRUNG
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ĐỊA PHƯƠNG

THỪA THIÊN - HUẾ
HƯỚNG ĐẾN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
l MINH CHUNG

V

ừa qua, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh
Chính đã làm việc trực tuyến với Ban Thường
vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế về phát triển kinh
tế-xã hội và tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số
54-NQ/TW ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị về xây
dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045.
Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc phát triển
tỉnh Thừa Thiên-Huế phải bám sát các đặc điểm là địa
phương có Cố đô, nơi có cả di sản vật thể và di sản phi
vật thể của nhân loại; là tỉnh nằm trong vùng kinh tế
trọng điểm miền Trung; có vị trí địa lý thuận lợi về giao
thông, nằm trên hành lang kinh tế Đông - Tây. Thừa
Thiên Huế phải tận dụng đặc điểm và lợi thế này để phát
triển kinh tế-xã hội.
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã triển khai thực hiện các
nghị quyết cụ thể hóa Nghị quyết 54-NQ/TW như: Nghị
quyết về xây dựng Thừa Thiên-Huế xứng tầm là một
trong những trung tâm lớn, đặc sắc của cả nước, khu vực
Đông Nam Á về văn hóa, du lịch giai đoạn 2021-2025
và tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết về xây dựng
Thừa Thiên-Huế xứng tầm là một trong những trung
tâm lớn của cả nước về giáo dục và đào tạo đa ngành,
đa lĩnh vực, chất lượng cao; Nghị quyết về xây dựng
Thừa Thiên-Huế là một trong những trung tâm lớn của
cả nước về khoa học và công nghệ, gắn với tổng kết 10
năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU về xây dựng Thừa
Thiên-Huế trở thành một trong những trung tâm khoa
học - công nghệ của cả nước giai đoạn 2011-2015 và
tầm nhìn đến năm 2020...
Tỉnh Thừa Thiên-Huế đã ban hành các chương
trình hành động, trong đó có các đề án như: Đề án “Xây
dựng Thừa Thiên-Huế trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương trên nền tảng bảo tồn và phát huy giá trị di
sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế; cơ chế, chính sách
đặc thù đối với Thừa Thiên-Huế”; Đề án điều chỉnh địa
giới hành chính các đơn vị hành chính cấp huyện và
sắp xếp, thành lập các phường thuộc thành phố Huế,
tỉnh Thừa Thiên-Huế; Đề án “Khu Công nghệ cao Thừa
Thiên-Huế”.
Trên cơ sở đó, tỉnh Thừa Thiên-Huế kiến nghị,
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Thủ tướng chính phủ làm việc trực tuyến với lãnh đạo
tỉnh Thừa Thiên - Huế

đề xuất Chính phủ có nghị quyết một số cơ chế, chính
sách đặc thù phát triển tỉnh Thừa Thiên-Huế; hỗ trợ
ngân sách trung ương hoàn thành giai đoạn 2 dự án di
dời các hộ dân trong khu vực 1 thuộc quần thể Di tích
Cố đô Huế; hỗ trợ đầu tư các dự án động lực đầu tư vào
địa bàn tỉnh như dự án Nhà máy Điện khí LNG Chân
Mây; điều chỉnh cục bộ Quy hoạch thăm dò, khai thác,
chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng;
đề xuất xây dựng Viện Công nghệ sinh học, Đại học
Huế trở thành Trung tâm Công nghệ sinh học quốc gia
tại miền Trung...
Theo lãnh đạo UBND tỉnh, từ đầu năm 2021 đến
nay Thừa Thiên-Huế đã có nhiều nỗ lực vừa phòng
chống kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, đảm bảo sức
khỏe nhân dân, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch hiệu quả, vừa duy trì, phục hồi phát triển
kinh tế-xã hội.
Trong thời gian tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế triển khai
thực hiện ngay công tác quy hoạch kinh tế-xã hội và
các quy hoạch ngành. Thông qua đó, tái cấu trúc lại nền
kinh tế phát triển theo hướng: dịch vụ, thương mại, kinh
tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số và
công nghiệp văn hóa, giải trí.
Thừa Thiên-Huế cần phát huy tinh thần tự lực, tự
cường, trong đó, lấy nội lực là cơ bản, chiến lược, quyết
định; ngoại lực là đột phá; phát triển nguồn nhân lực,
phát triển hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm
phát huy đặc điểm và lợi thế để xây dựng Thừa ThiênHuế thành thành phố trực thuộc trung ươngn

NGÀNH CÔNG THƯƠNG THỪA THIÊN - HUẾ

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG
XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI VÀ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP

V

ới mục tiêu chung tay
cùng toàn tỉnh vượt qua
khó khăn do đại dịch
Covid-19, ngành Công Thương
Thừa Thiên-Huế đã không ngừng
nâng cao chất lượng các hoạt động
xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh
nghiệp phát triển.
Năm 2021, dịch Covid-19
diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng rất
lớn đến hoạt động sản xuất - kinh
doanh của các doanh nghiệp (DN)
trên địa bàn tỉnh và các cơ sở sản
xuất trong lĩnh vực tiểu thủ công
nghiệp. Để hạn chế mức thấp nhất
những tác động tiêu cực do ảnh
hưởng của dịch Covid-19 gây ra,
Sở Công Thương đã tập trung đẩy
mạnh công tác quản lý nhà nước
và triển khai kịp thời các văn bản
chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh
và Bộ Công Thương; bám sát các
hoạt động sản xuất của DN, qua đó
kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải
quyết những khó khăn vướng mắc,
hỗ trợ DN nhằm duy trì ổn định
chuỗi cung ứng sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm. Tích cực phối hợp các
sở, ngành, địa phương thực hiện
nghiêm túc công tác phòng, chống
dịch và đảm bảo điều kiện an toàn
cho các DN duy trì hoạt động phát
triển sản xuất.
Cùng với đó, Sở đã triển khai
thực hiện hiệu quả các chương
trình kế hoạch khuyến công, xúc
tiến thương mại, phát triển công
nghiệp nông thôn; đẩy mạnh hỗ
trợ công tác kết nối tiêu thụ các

l NGUYỄN THẮNG
sản phẩm công nghiệp trên địa bàn
thông qua thương mại điện tử với
các nhà phân phối trong và ngoài
nước; phối hợp với các sở ngành
liên quan tham mưu UBND tỉnh hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc
liên quan đến triển khai các dự án
đầu tư sản xuất công nghiệp trên
địa bàn.
Trong công tác đảm bảo nguồn
cung hàng hóa thiết yếu, Sở tiếp
tục phối hợp với lực lượng quản lý
thị trường và các địa phương, Ban
quản lý các chợ, DN theo dõi diễn
biến cung cầu, giá cả các mặt hàng
lương thực, thực phẩm, y tế thiết
yếu để kịp thời tham mưu UBND
tỉnh có biện pháp nhằm bình ổn thị
trường, không để xảy ra tình trạng
khan hiếm hàng hóa, thường xuyên
theo dõi, đôn đốc các DN phân
phối, các siêu thị duy trì lượng
hàng hóa cung ứng cho nhu cầu thị
trường, nhất là các mặt hàng thiết
yếu như: lương thực, thực phẩm,
nước uống, khẩu trang,... đảm bảo
không để thiếu hụt hàng hóa, gây
bất ổn thị trường.
Bên cạnh đó, Sở đã phối hợp
với Bộ Công Thương cung cấp
thông tin thường xuyên và đầy đủ
về tình hình phòng, chống dịch ở
Covid-19 ở các thị trường đối tác
xuất khẩu cho DN để chủ động
có kế hoạch xuất khẩu phù hợp;
hướng dẫn DN vận dụng các Hiệp
định thương mại tự do thế hệ mới
như UKVFTA, EVFTA, CPTPP...;
hỗ trợ DN ứng dụng công nghệ

Ông Nguyễn Thanh
Giám đốc Sở Công Thương
tỉnh Thừa Thiên - Huế

thông tin, thương mại điện tử vào
quản lý, điều hành DN, mở rộng
tìm kiếm đối tác, thị trường, tham
gia các sàn thương mại điện tử
quốc tế để quảng bá, kinh doanh
sản phẩm. Giai đoạn 2021-2025,
tỉnh Thừa Thiên - Huế thực hiện
tái cơ cấu ngành công nghiệp với
mục tiêu đạt giá trị sản xuất công
nghiệp tăng bình quân 14 - 15%/
năm, trong đó tỷ trọng ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8085%. Tập trung các ngành công
nghiệp ưu tiên của Tỉnh; xúc tiến
các Tập đoàn lớn, có thương hiệu
đầu tư phát triển các ngành công
nghiệp theo hướng hiện đại, thân
thiện với môi trường, có giá trị gia
tăng cao để tạo bước đột phá cho
nền kinh tến
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TẬP TRUNG ỔN ĐỊNH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH
TRONG TÌNH HÌNH MỚI

T

rước diễn biến khó lường của dịch Covid-19,
Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa
Thiên-Huế đã không ngừng đổi mới trong quản
lý điều hành, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động
buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần
ổn định môi trường kinh doanh bảo vệ quyền lợi của
doanh nghiệp và người tiêu dùng.
Do tình hình dịch bệnh, công tác kiểm tra, kiểm
soát của lực lượng QLTT cũng bị ảnh hưởng, gây khó
khăn cho công tác phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra và
xử lý. Sự bùng phát của dịch bệnh cũng tạo nên xu
hướng tiêu dùng mới, nhu cầu mua sắm thông qua hình
thức trực tuyến, tiềm ẩn nguy cơ kinh doanh hàng lậu,
hàng giả, hàng kém chất lượng. Nhiều địa chỉ bán hàng
online, người bán hàng qua mạng không có kho chứa trữ
hàng hóa, địa chỉ không rõ ràng gây khó khăn cho việc
truy vết, giám sát, kiểm tra, xử lý của lực lượng QLTT.
Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Ban
lãnh đạo Cục QLTT đã kiện toàn bộ máy và linh hoạt
trong chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý,
điều hành. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh Thừa
Thiên - Huế ký quy chế phối hợp giữa hai đơn vị về
bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng
chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong
lĩnh vực QLTT trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù dịch COVID-19
diễn biến phức tạp nhưng công tác quản lý địa bàn,
kiểm tra xử lý các hành vi vi phạm đã được lực lượng
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Ông Phan Hùng Sơn
Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên - Huế

QLTT tỉnh Thừa Thiên - Huế quan tâm, tăng cường
triển khai hiệu quả; làm tốt công tác kiểm tra xử lý và
thu phạt nộp ngân sách. Kết quả, lực lượng QLTT tỉnh
đã tiến hành kiểm tra 1.316 vụ với tổng giá trị thực
hiện trên 6,6 tỷ đồng. Trong đó tổng số tiền xử phạt
vi phạm hành chính là 898.700.000 đồng; số tiền bán
tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu là
1.520.958.000 đồng; tổng trị giá tang vật vi phạm hành
chính bị tịch thu là 5.743.539.000 đồng. So với năm
2020, số vụ kiểm tra tăng 1,15%, giá trị thực hiện đạt
106,25%, nộp ngân sách tăng 53,39%. Ngoài nhiệm
vụ kiểm tra kiểm soát thì nhiệm vụ thanh tra chuyên
ngành cũng được triển khai thực hiện tốt, năm 2021,
Cục QLTT đã tiến hành thanh tra 04 doanh nghiệp
theo kế hoạch, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền
77.250.000 đồng.
Trong thời gian tới, để góp phần thực hiện Nghị
quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và
phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc
TW, Cục QLTT tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ bám sát nhiệm
vụ chính trị của ngành, của tỉnh và nhu cầu phát triển
kinh tế - xã hội để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ
công tác chuyên môn được giao; tham mưu, đề xuất
cho UBND tỉnh và Tổng cục QLTT những giải pháp
có tính khả thi nhằm thực hiện tốt mục tiêu “kép” đối
với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, khai thác tiềm
năng, thế mạnh và các chương trình phát triển trọng
điểm của địa phương trong bối cảnh mớin

BAN QUẢN LÝ KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ

TẠO SỨC HÚT PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG
VÀ XÂY DỰNG ĐÔ THỊ

B

l VĂN THẮNG

an Quản lý Khu vực phát triển đô thị tỉnh Thừa
Thiên-Huế (Ban QLKVPTĐT) là đơn vị sự
nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh Thừa
Thiên Huế. Ban quản lý KVPTĐT thực hiện nhiệm vụ
quản lý đầu tư phát triển đô thị được UBND tỉnh giao
(trước mắt là khu đô thị mới An Vân Dương gồm các
phân khu A, B, C, D, E và các khu vực phát triển đô
thị khác) và làm chủ đầu tư dự án sử dụng vốn ngân
sách, bao gồm các dự án công trình hạ tầng kỹ thuật,
dân dụng, giao thông cầu đường..
Khu đô thị mới An Vân Dương với tổng diện tích
gần 2.250 ha, được xây dựng với ý tưởng là khu đô
thị sinh thái, trên cơ sở khai thác các hệ thống mặt
nước hiện có trong khu vực, đồng thời quy hoạch đào
mới các kênh sinh thái kết nối các dòng sông, hồ cảnh
quan, công viên cây xanh, tạo đô thị mới vừa hiện đại
vừa hài hoà với môi trường xung quanh.
Trên địa bàn khu đô thị mới An Vân Dương và
khu vực lân cận do Ban QLKVPTĐT quản lý, đã và
đang triển khai trên 80 dự án, trong đó: 56 dự án đầu tư
vốn ngoài ngân sách. Mặc dù ngân sách tỉnh còn nhiều
khó khăn, nhưng được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh,
trong thời gian qua đã dành một nguồn vốn nhất định
để đầu tư phát triển hạ tầng, đặc biệt hạ tầng kết nối,
bước đầu đã tạo nên diện mạo đô thị mới, tăng sức hút
đầu tư và phát triển. Các dự án Ban quản lý KVPTĐT
làm chủ đầu tư được tổ chức thực hiện theo đúng quy
định; đảm bảo chất lượng và thẩm mỹ công trình, công
tác giải ngân kịp thời theo tiến độ thực hiện.
Ông Huỳnh Minh Khang - Giám đốc Ban quản lý
KVPTĐT cho biết: Với đội ngũ 45 cán bộ nhân viên
có trình độ chuyên môn vững vàng, những năm qua.
đơn vị luôn cố gắng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được
giao và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Việc
đầu tư vào khu vực đô thị mới có nhiều khởi sắc bằng
nguồn vốn ngân sách nhà nước giao hàng năm và tổng
mức đầu tư của các dự án ngoài ngân sách đã và đang
thực hiện đạt trên 14.336 tỷ đồng. Ngoài ra, có nhiều
tập đoàn lớn, nhà đầu tư có thương hiệu quan tâm xin

Ông Huỳnh Minh Khang - Giám đốc Ban quản lý Khu vực
phát triển đô thị tỉnh Thừa Thiên - Huế

nghiên cứu đầu tư vào khu đô thị An Vân Dương trong
các lĩnh vực y tế công nghệ cao, giáo dục, công nghệ
thông tin...
Thời gian tới, khu đô thị mới An Vân Dương sẽ
được UBND tỉnh quan tâm tiếp tục đầu tư phát triển
kết cấu hạ tầng, đặc biệt hệ thống giao thông kết nối
thành phố Huế hiện hữu về biển Thuận An, về sân bay
Phú Bài qua khu đô thị mới An Vân Dương và các
kênh mương sinh thái, kết nối các dòng sông, tạo một
thể liên hoàn về nước. Ban quản lý KVPTĐT tiếp tục
phối hợp với các đơn vị, địa phương làm tốt công tác
quy hoạch, quản lý xây dựng và kiến trúc, quản lý đất
đai, quản lý dịch vụ đô thị.
Bên cạnh đó, tạo thuận lợi thu hút các nhà đầu tư
vào phát triển hạ tầng và xây dựng đô thị, chú trọng
kết nối hạ tầng đồng bộ về điện, nước, viễn thông,
giao thông, cây xanh, vỉa hè, xây dựng công trình phúc
lợi tại các khu dân cư, nhằm tạo sức hút phát triển thị
trường xây dựng bộ mặt hạ tầng đô thị Huế ngày càng
khang trang, hiện đạin
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CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY

VỪA PHÒNG CHỐNG DỊCH, VỪA ĐẢM BẢO
HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
CẢNG CHÂN MÂY LÀ CẢNG BIỂN TỔNG HỢP ĐẦU MỐI LOẠI 1 CỦA VIỆT NAM, LÀ MỘT TRONG
46 CẢNG BIỂN ĐƯỢC HIỆP HỘI DU THUYỀN CHÂU Á LỰA CHỌN LÀ ĐIỂM DỪNG CHÂN CHO CÁC
DU THUYỀN Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á.

V

l VĂN THẮNG

ịnh Chân Mây có cửa rộng 7km, diện tích mặt
nước khoảng 20km2, độ sâu từ 6-14m, phần
có độ đâu từ 9-14m chiếm 65% diện tích của
Vịnh. Vịnh Chân Mây không chỉ có điều kiện lý tưởng
về mặt địa lý mà còn thuận lợi về giao thông: tiếp giáp
QL1A, đường sắt Bắc-Nam, tiếp cận tuyến hàng hải
quốc tế và hành lang kinh tế đông-tây, cách Đường 9
khoảng 100km về phía Nam, thuận lợi cho việc giao
thông với Lào và Thái Lan. Việc nâng cao năng lực hạ
tầng như bổ sung cầu cảng, đê chắn sóng biển đã khắc
phục tình trạng tàu chờ bến trước đây, các chủ hàng
và chủ tàu có thể yên tâm làm hàng dù trong điều kiện
thời tiết xấu.

54

Cảng Chân Mây bắt đầu đi vào hoạt động từ năm
2003. Qua 18 năm hoạt động Công ty cổ phần Cảng
Chân Mây (Công ty) vươn mình và trưởng thành khai
thác Cảng Chân Mây hoạt động hiệu quả góp phần tích
cực vào quá trình mở cửa thị trường và hội nhập quốc
tế của Thừa Thiên Huế và cả nước.
Hiện nay, Cảng đang sở hữu bến số 1 có chiều dài
480m. Trong đó, tuyến bến phía biển dài 360m, có khả
năng tiếp nhận tàu hàng tổng hợp lên đến 50.000DWT
và tàu du lịch quốc tế đến hơn 225.000GT. Bến số 2
khánh thành ngày 15/7/2021 với cầu tàu dài 280m,
năng lực tiếp nhận tàu từ 50.000 DWT đến 70.000
DWT.

Do đại dịch Covid-19 kéo dài và diễn biến phức
tạp, để thực hiện thành công “mục tiêu kép”, vừa
phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế, ngay khi dịch
bệnh bùng phát lần đầu tiên, Công ty đã xây dựng các
kịch bản và phương án ứng phó trong từng trường hợp.
Cùng với việc bám sát các hướng dẫn chỉ đạo của Nhà
nước và của địa phương, Công ty luôn duy trì liên tục
hoạt động sản xuất, đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu
hàng hóa qua cảng Chân Mây.
Trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới với sự
phát triển không ngừng của công nghệ 4.0, Công ty đã
luôn đổi mới trong quản lý điều hành để nâng cao hiệu
quả hoạt động. Công ty đã tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin một cách hiệu quả vào quản lý, điều
hành, như: hệ thống camera giám sát, các phần mềm
quản lý, thực hiện mã QR kiểm soát dịch bệnh, thay
đổi các hình thức gặp gỡ trực tiếp bằng cách trao đổi
thông tin qua email, họp trực tuyến…
Trong công tác thị trường và chăm sóc khách
hàng, Công ty đã nỗ lực tối đa để làm hài lòng khách
hàng, luôn chủ động phối hợp với khách hàng trước,
trong và sau khi thực hiện dịch vụ; đưa ra các phương
án làm hàng, tư vấn hỗ trợ khách hàng để đảm bảo
năng suất, an toàn và hiệu quả.
Để giữ vững hoạt động trong tình hình mới, Công
ty xác định yếu tố quan trọng nhất là luôn đảm bảo chủ
động, linh hoạt trong công tác điều hành bằng cách sẵn
sàng các kịch bản cho mọi tình huống để kịp thời ứng
phó trong các trường hợp bất ngờ, đồng thời đảm bảo
thực hiện mục tiêu dài hạn là phát triển bền vững, ổn
định đời sống người lao động.
Bên cạnh đó, để kịp thời nắm bắt các cơ hội và xu

thế phát triển, trong giai đoạn hội nhập sâu rộng và sự
chuyển hướng đầu tư toàn cầu, Công ty tích cực tìm
hiểu, chào đón các nhà đầu tư, khách hàng, các cơ hội
đầu tư, hợp tác để mở rộng thêm cơ sở hạ tầng và năng
lực sản xuất; tăng cường xúc tiến, thu hút các mặt hàng
mới tiềm năng, đặc biệt là mặt hàng container. Tuy
nhiên, cơ sở hạ tầng hiện nay vẫn cần khắc phục như
tình trạng thiếu bãi khi thu hút các nguồn hàng mới về
Cảng. Do đó, Công ty đề xuất UBND tỉnh nghiên cứu,
xây dựng chính sách khuyến khích đầu tư, chính sách
hỗ trợ các tàu biển mở tuyến vận chuyển container đi
quốc tế qua Cảng Chân Mây.
Xu thế hiện nay là khách hàng có nhu cầu sử dụng
các tàu hàng có trọng tải lớn. Do đó, Công ty cũng
chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, thủ tục cần thiết để xin
phép nâng cấp lực tiếp nhận tàu lên 70.000 DWT và
xin cấp phép Khu chuyển tải tại Vịnh Chân Mây phục
vụ tàu 200.000 DWT, từ đó nâng cao năng lực của
Cảng Chân Mây.
Để phát huy hơn nữa các thế mạnh của Cảng
Chân Mây, Công ty sẽ huy động nhiều nguồn lực để
bổ sung trang thiết bị đảm bảo năng suất, nâng cao
chất lượng dịch vụ, tập trung triển khai phương án
kinh doanh hàng container và kết nối với các hãng
tàu container để mở tuyến quốc tế. Tăng cường liên
doanh, liên kết để đẩy mạnh hệ thống logistics kiểm
soát tốt cũng như tạo điều kiện cho phương tiện vận
chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua Cảng nhanh
chóng thuận lợi. Từ đó góp phần tích cực vào thực
hiện NQ 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và
phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế thành thành phố trực
thuộc Trung ươngn
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DU LỊCH ĐIỆN BIÊN:

ĐÁNH THỨC TIỀM NĂNG
NGÀNH “CÔNG NGHIỆP KHÔNG KHÓI”
ĐIỆN BIÊN LÀ TỈNH BIÊN GIỚI MIỀN NÚI THUỘC VÙNG TÂY BẮC CỦA TỔ QUỐC, LÀ NƠI SINH
SỐNG CỦA NHIỀU DÂN TỘC TRONG CỘNG ĐỒNG CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM. MỖI DÂN TỘC ĐỀU
CÓ NHỮNG NÉT RIÊNG VỀ NGÔN NGỮ, PHONG TỤC, TẬP QUÁN, … TẠO THÀNH BỨC TRANH ĐA
SẮC MÀU, ĐƯA ĐIỆN BIÊN TRỞ THÀNH ĐỊA PHƯƠNG CÓ HỆ THỐNG DI SẢN VĂN HÓA PHONG
PHÚ, LÀ ĐIỂM ĐẾN HẤP DẪN ĐỐI VỚI DU KHÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC.

l PHẠM ÂN
Bức tranh đa sắc

Nhắc đến Ðiện Biên, không chỉ du khách trong
nước mà du khách cả thế giới đều biết đến với chiến
thắng Điện Biên phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động
địa cầu”. Ðiện Biên có 19 dân tộc cùng sinh sống, mỗi
dân tộc có bản sắc văn hóa khác nhau, là nơi để du
khách đến tìm hiểu, khám phá bản sắc văn hóa, đời
sống tâm linh của người dân nơi đây.
Hệ thống di sản văn hóa vật thể của Điện Biên
gắn với điều kiện địa lý, tự nhiên, với đời sống sinh
hoạt hằng ngày của người dân. Đó là các thửa ruộng
bậc thang gắn với hệ thống mương - phai - lái - lín (hệ
thống tưới tiêu nổi tiếng của dân tộc Thái và các dân
tộc vùng Tây Bắc); không gian văn hóa của các bản
làng nằm ở thung lũng ven núi, những mái nhà sàn
cao ráo, thoáng mát được trang trí bởi khau cút (biểu
tượng trên nóc nhà đầu hồi cửa chính của người dân
tộc Thái) đa dạng về kiểu dáng. Ở khu vực rẻo cao
của huyện Điện Biên Đông, huyện Tuần Giáo, người
Hmông khéo léo dựng các nếp nhà trình tường có kiến
trúc độc đáo bằng đất, phù hợp với điều kiện khí hậu
vùng rẻo cao. Ở vùng biên giới giáp Lào, các bản của
người Khơ-mú với các nếp nhà nằm sát cạnh nhau.
Mỗi nếp nhà, mỗi phong tục đã góp phần làm nên một
Điện Biên giàu bản sắc văn hóa các tộc người.
Điện Biên cũng có một hệ thống di sản văn hóa
phi vật thể đặc sắc, như các thực hành tôn giáo, tín
ngưỡng, nghi lễ, phong tục, tập quán, lễ hội, trò chơi
dân gian… thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của
cư dân vùng núi rừng, biên cương. Trong đó, nhiều di
sản đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể
quốc gia, như Nghệ thuật Xòe Thái tỉnh Điện Biên, Tết
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Nào pê chầu của người Hmông đen (bản Nậm Pọng, xã
Mường Đăng, huyện Mường Ẳng), Lễ hội đền Hoàng
Công Chất (Thành Bản Phủ, xã Noong Hẹt, huyện
Điện Biên), Lễ Tủ cải (Lễ đặt tên âm - tên thứ hai cho
người con trai đã trưởng thành) của người Dao quần
chẹt (bản Huổi Lóng, xã Huổi Só, huyện Tủa Chùa)…
Đặc biệt, Ðiện Biên có nhiều danh lam thắng
cảnh, suối khoáng nóng, hồ nước rộng lớn, cánh rừng
nguyên sinh. Điểm nhấn của du lịch Điện Biên là Bảo
tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nơi có bức
tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” lớn nhất
thế giới.
Với tiềm năng, lợi thế đó, lượng khách du lịch
đến Điện Biên ngày một tăng, nhất là du khách quốc
tế. Tính riêng giai đoạn 2016 - 2020, lượng du khách
đạt gần 3 triệu lượt, tăng 52% so với giai đoạn 2011
- 2015, trong đó khách quốc tế đạt 437.800 lượt; tổng
doanh thu từ du lịch đạt 4.768 tỷ đồng, tăng 133% so
với giai đoạn 2011-2015; góp phần giải quyết việc làm
cho 14.000 lao động, trong đó có 6.000 lao động trực
tiếp. Dự ước tổng lượng khách du lịch trong 9 tháng
đầu năm 2021 đạt 329.958 lượt, đạt 36,26% kế hoạch.
Tổng thu từ hoạt động du lịch ước đạt 540,6 tỷ, đạt
41,58% kế hoạch.
Thời gian qua, tỉnh cũng đã từng bước hình thành
các sản phẩm du lịch đặc trưng phù hợp với lợi thế và
tiềm năng của tỉnh như: Du lịch lịch sử; du lịch văn
hóa; du lịch sinh thái - khám phá; du lịch tâm linh;
du lịch cộng đồng… Cùng với đó, các sản phẩm du
lịch, loại hình du lịch khác như, du lịch biên giới, du
lịch thương mại, du lịch trải nghiệm cũng góp phần đa
dạng hóa sản phẩm du lịch tại địa phương.

Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ

Đưa du lịch thành ngành công nghiệp 		
mũi nhọn

Sự phong phú của hệ thống di sản văn hóa các dân
tộc tỉnh Điện Biên, một mặt, tạo nên một không gian
văn hóa Điện Biên vô cùng đặc sắc; mặt khác, đóng
góp quan trọng vào sự đa dạng của văn hóa Việt Nam
và sự phát triển du lịch - ngành công nghiệp “không
khói” được xác định là mũi nhọn phát triển của tỉnh
Điện Biên.
Để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh
Điện Biên lần thứ XIV và phát huy tiềm năng, lợi thế
phát triển du lịch trong thời gian tới, Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh Điện Biên ban hành Nghị quyết số 03NQ/TU ngày 07/5/2021 về phát triển du lịch tỉnh Điện
Biên đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Trong đó, Nghị quyết xác định mục tiêu tổng quát
tạo đột phá, phát triển toàn diện cả về phạm vi, quy mô,
tính chất để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch
cơ cấu kinh tế. Xây dựng Điện Biên trở thành điểm đến
du lịch hấp dẫn của vùng Trung du miền núi phía Bắc
vào năm 2025, trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng,
lợi thế gắn với bảo tồn, giữ gìn bản sắc văn hóa các dân
tộc, di tích lịch sử, bảo vệ và cải thiện môi trường sinh
thái, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân
dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
và chủ quyền biên giới quốc gia.

Nghị quyết xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến
năm 2025, bao gồm: Nâng tỷ trọng giá trị gia tăng các
ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng 10% GRDP của
tỉnh; số ngày lưu trú trung bình của khách du lịch tại
Điện Biên từ 3 ngày trở lên; tốc độ tăng trưởng lượng
khách bình quân và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng
bình quân 15%/năm. Đến năm 2030, nâng tỷ trọng giá
trị gia tăng các ngành dịch vụ du lịch chiếm khoảng
10% GRDP của tỉnh; tốc độ tăng trưởng lượng khách
bình quân đạt 15%/năm và tổng thu từ hoạt động du
lịch tăng bình quân 14%/năm.
Riêng trong năm 2021, tỉnh sẽ tập trung thực
hiện nhiệm vụ lập, trình phê duyệt Đề án phát triển
du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết số
03/NQ-TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh ủy về phát triển
du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2025, định hướng
đến năm 2030; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể
thao, du lịch; tăng cường quảng bá và kích cầu du
lịch sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát; tăng
cường tham gia quảng bá, xúc tiến du lịch tại các
tỉnh, thành trong cả nước, trọng tâm là tổ chức “Tuần
Văn hóa - Du lịch Điện Biên tại Hà Nội năm 2021”;
triển khai các hoạt động hợp tác đối ngoại với các
tỉnh Bắc Lào, Bắc Thái Lan. Từng bước đưa du lịch
Điện Biên phát triển bền vữngn
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY HÀNG HÓA

VÀO THỊ TRƯỜNG EU

HIỆP ĐỊNH EVFTA ĐƯỢC THỰC THI MỞ RA CƠ HỘI ĐỂ HÀNG HÓA CỦA
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY VÀO THỊ TRƯỜNG
CAO CẤP, TẠO THÊM ĐỘNG LỰC GIÚP CÁC DOANH NGHIỆP PHỤC HỒI VÀ
PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT - KINH DOANH.

l HOÀNG DƯƠNG

B

à Rịa - Vũng Tàu là một trong các địa phương
có hoạt động kinh tế sôi động với số lượng doanh nghiệp phát triển khá nhanh qua các năm.
Doanh nghiệp ngoài Nhà nước, khu vực tư nhân là loại
hình có số lượng doanh nghiệp lớn, tốc độ tăng nhanh,
chiếm trên 95% số lượng doanh nghiệp. Thực hiện chủ
trương hội nhập quốc tế, các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chủ động tìm kiếm
khách hàng mới, mở rộng thị trường.
Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh gồm
thép, cơ khí chế tạo, hóa chất, xơ sợi, hải sản chế
biến… đã có mặt ở hầu hết các thị trường trên thế giới,
nhiều sản phẩm có khả năng cạnh tranh ở thị trường
có yêu cầu cao về chất lượng như thị trường châu Âu
(EU), Nhật Bản, Hoa Kỳ… Kim ngạch xuất khẩu toàn
tỉnh giai đoạn 1992 - 2020 đạt trên 182 triệu USD; tốc
độ tăng trưởng bình quân 8,47%/năm. Trong đó, kim
ngạch xuất khẩu trừ dầu gia đoạn 1992 - 2020 dự kiến
đạt 40.156 triệu USD; tốc độ tăng trưởng bình quân đạt
17,89%/năm.
Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội từ quá trình
hội nhập, hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh
nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu còn bị chi phối và tác
động của nhiều nhân tố bên ngoài và nội tại của doanh
nghiệp. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch COVID-19 tác
động tiêu cực đến tình hình kinh tế, thương mại của
Việt Nam trong thời gian qua, Hiệp định Thương mại
Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) khi thực
thi sẽ giúp tạo thêm động lực cho các doanh nghiệp
phục hồi và phát triển hoạt động kinh doanh. Đó là
doanh nghiệp sẽ có cơ hội tiếp cận thị trường châu Âu
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rộng lớn với hơn 85% số dòng thuế được giảm về 0%
ngay từ thời điểm Hiệp định có hiệu lực. Ngoài ra, các
doanh nghiệp còn có thể tham gia các chuỗi cung ứng
mới thay thế cho các chuỗi cung ứng truyền thống vốn
đang bị đứt đoạn hoặc đình trệ do dịch COVID-19,
đồng thời mở rộng và đa dạng hóa hơn thị trường xuất
nhập khẩu, giảm sự lệ thuộc vào một nhóm thị trường
nhất định.
Về phía nội tại, các doanh nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu hiện còn gặp một số khó khăn như ít có khả
năng tiếp cận vốn khi không có tài sản thể chấp; không
đủ nguồn lực và điều kiện để đổi mới công nghệ, áp
dụng tiêu chuẩn quản lý chất lượng; thiếu thông tin
thị trường xuất khẩu… Thời gian qua, bên cạnh các
chương trình hỗ trợ doanh nghiệp triển khai từ Trung
ương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có khá nhiều chương
trình hỗ trợ thiết thực với các phương thức và nội dung
khác nhau. Các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp đã theo sát quá trình sản xuất - kinh doanh và
nhu cầu của doanh nghiệp như phát triển khoa học
công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; phát triển thị
trường thông qua các hoạt động xúc tiến và phát triển
thương mại điện tử; hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp;
hỗ trợ khởi nghiệp...
Mặt khác, theo định hướng ngành ưu tiên của tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu, nhiều chính sách, chương trình hỗ
trợ cụ thể theo ngành cũng được triển khai như hỗ trợ
hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi;
chế biến thủy, hải sản, phát triển công nghiệp hỗ trợ...
Ngoài ra, nhằm tạo môi trường cạnh tranh và phát
triển doanh nghiệp, Bà Rịa - Vùng Tàu cũng thực

Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều chính sách, chương trình hỗ trợ hoạt động đánh bắt, nuôi trồng, chế biến thủy, hải sản

hiện nhiều biện pháp cải thiện môi trường kinh doanh
và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và
phát triển doanh nghiệp; xây dựng các kênh Đối thoại
doanh nghiệp, Đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh để
tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp,
tổ chức kinh tế trên địa bàn tỉnh.
Bên cạnh đó, thời gian qua, chính quyền địa
phương đã đồng hành với các doanh nghiệp trên địa
bàn trong hoạt động và phát triển, nhưng với yêu cầu
ngày càng cao và sự cạnh tranh khốc liệt trong điều
kiện hội nhập sâu rộng đã và đang đặt ra yêu cầu hỗ
trợ tích cực hơn, sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh
nghiệp. Hoạt động hỗ trợ không chỉ nâng cao năng lực
cạnh tranh chung, mà còn giúp tận dụng tốt nhất các
cơ hội từ lộ trình mở cửa thị trường, đồng thời đảm bảo
không vi phạm các cam kết của Việt Nam khi tham gia
các điều ước quốc tế.
Có thể nói, Hiệp định EVFTA thực thi sẽ mở ra cơ
hội để hàng hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hội nhập
vào thị trường cao cấp. Tuy nhiên, sân chơi trên thế
giới hiện nay đã khác hơn so với trước đây, tức chuyển
đổi sang hợp tác thông qua hiệp định mang tính song
phương, với tiêu chuẩn cao. Bởi EU là thị trường khó
tính, nên các yêu cầu về an toàn thực phẩm và truy
xuất nguồn gốc với nông sản, thủy sản hay những quy
tắc xuất xứ với các sản phẩm dệt may, da giày… phải

được tuân thủ nghiêm ngặt. Trong khi đó, năng lực sản
xuất của các doanh nghiệp trong tỉnh vẫn còn nhiều
hạn chế.
Khi tham gia vào Hiệp định EVFTA dù có nhiều
lợi thế nhưng cũng có nhiều thách thức, nhất là các
thách thức về hàng rào thuế quan và hàng rào phi thuế
quan như: xuất xứ hàng hóa, ghi nhãn hàng hóa, chất
lượng sản phẩm, dán nhãn năng lượng… Vì vậy, tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu đã có nhiều biện pháp như hỗ trợ
về xuất xứ hàng hóa theo tiêu chuẩn châu Âu, về môi
trường, lao động; phòng vệ thương mại, các điều kiện,
quy định ngặt nghèo về hàng hóa, chất lượng để giúp
doanh nghiệp có tâm thế vững vàng khi tham gia thị
trường này.
Về phía các doanh nghiệp Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn
cần chủ động nghiên cứu thông tin để có sự chuẩn bị
một cách toàn diện từ nghiên cứu cơ hội, thách thức
của thị trường EU đến các giải pháp như nâng cao chất
lượng, mẫu mã sản phẩm; phát huy lợi thế cạnh tranh,
tăng hiệu suất... Chỉ khi sản phẩm đáp ứng yêu cầu về
quy tắc xuất xứ, về tiêu chuẩn kỹ thuật và về vệ sinh an
toàn động thực vật của EU thì khi đó sản phẩm xuất đi
mới được hưởng ưu đãi về thuế quan. Bên cạnh đó, các
DN cần tận dụng cơ hội từ phía Chính phủ, trong đó có
các gói hỗ trợ của Nhà nước, nhất là vào thời điểm này
để chủ động trong hội nhậpn
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BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

NÔNG NGHIỆP KẾT HỢP DU LỊCH

KỲ VỌNG HƯỚNG ĐI MỚI
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO KẾT HỢP VỚI DU LỊCH ĐANG LÀ MỘT
TRONG NHỮNG HƯỚNG ĐI ĐƯỢC TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU XÁC ĐỊNH ƯU
TIÊN PHÁT TRIỂN, THU HÚT ĐẦU TƯ.

l THĂNG LONG

V

ới mục tiêu phát triển 7 vùng nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao trên địa bàn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang quyết tâm thực hiện mục tiêu
trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công
nghệ cao của cả nước. Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã dành
4.000ha đất tại các huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Đất
Đỏ và thị xã Phú Mỹ để kêu gọi doanh nghiệp đầu
tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Song song với đó, địa phương cũng kêu gọi thu hút
đầu tư vào lĩnh vực du lịch kết hợp với nông nghiệp
công nghệ cao.

Nhiều mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ
sản phẩm bền vững

Ngày 28/7/2017, Tỉnh Ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã
ban hành Đề án số 04-ĐA/TU của Ban chấp hành Đảng
bộ Tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Theo đó,
sản xuất nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ
cao được quan tâm thúc đẩy, nhiều giải pháp đã được
triển khai. Tỉnh đã ban hành quy định tiêu chí xét chọn
nhà đầu tư và dự án đầu tư về nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, nông nghiệp sạch. Tính đến nay, có 62
doanh nghiệp xin chủ trương đầu tư 63 dự án với tổng
diện tích 3.161 ha. Đề án nghiên cứu khả thi về phát
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của Israel
được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phê duyệt, hiện đang
triển khai thực hiện các mô hình thí điểm....
Trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hiện có 45
cơ sở sản xuất trồng trọt, ứng dụng công nghệ cao đã
và đang hình thành với diện tích 2.558 ha. Sản phẩm
như rau các loại, dưa lưới, bưởi, tiêu, chuối, bơ, cây
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ăn quả,... Trong đó có 2.527 ha đang sản xuất với sản
lượng ước đạt khoảng 27.830 tấn/năm; hơn 16 ngàn ha
áp dụng biện pháp tưới tiết kiệm nước, tưới tự động kết
hợp điều tiết dinh dưỡng tiết kiệm nhân công, từ đó gia
tăng hiệu sản xuất.
Các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao
đem lại giá trị sản phẩm cao hơn so sản xuất thông
thường. Mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao
nhà màng, nhà lưới, đem lại giá trị cao hơn 61,52 tỷ
đồng/năm. Mô hình sản xuất dưa lưới trong nhà màng
là 173,25 tỷ đồng/năm, mô hình trồng cây bơ khi ứng
dụng công nghệ cao là 10,8 tỷ đồng/năm.
Trong lĩnh vực chăn nuôi, hiện có 131 trang trại
đang áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi như trang
trại thiết kế hệ thống chuồng lạnh; sử dụng chế phẩm
sinh học bổ sung trong thức ăn nhằm giảm mùi hôi ở
phân, giảm ô nhiểm môi trường; sử dụng giống bố mẹ
nhập ngoại, năng suất cao; sử dụng khí chạy máy phát
cung cấp điện cho trại trong việc phun xịt, ủ heo/gà con.
Thời gian gần đây việc nuôi tôm ứng dụng công
nghệ cao của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tăng lên,
địa phương hiện có 18 cơ sở nuôi tôm ứng dụng công
nghệ cao, với diện tích 352 ha, sản lượng ước đạt
1.821 tấn/năm và 4,8 tỷ con giống/năm. Tiêu biểu có
Công ty TNHH Ngọc Tùng, Công ty Minh Phú, Công
ty TNHH Thành Long và Công ty TNHH Ánh Châu
Thành Đạt. Doanh nghiệp đã đưa công nghệ sục khí
khuếch tán oxy trong nước, quan trắc môi trường bằng
máy tự động, nuôi theo quy trình kỹ thuật Israel cải
tiến phù hợp với tình hình địa phương, nuôi tôm 3 sạch
để nuôi siêu thâm canh với mật độ 250 - 300 con/m2.
Triển khai thực hiện và nhân rộng nhiều dự án, mô

Du khách thăm quan tại Hợp tác xã Nông Nghiệp - Thương Mại - Du Lịch Bầu Mây - Huyện Xuyên Mộc - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

hình sản xuất nông nghiệp có liên kết sản xuất và tiêu
thụ sản phẩm bền vững có hiệu quả. Hộ nông dân khi
tham gia mô hình được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sản xuất
và được cam kết thu mua sản phẩm với giá ổn định.
Đến nay, các doanh nghiệp và bà con nông dân đã và
đang thực hiện liên kết trong sản xuất, tiêu thụ sản
phẩm theo chuỗi trên một số loại cây trồng, vật nuôi.
Huyện Châu Đức là địa bàn thuần nông của tỉnh Bà
Rịa - Vũng Tàu với đặc điểm thổ nhưỡng là đất bazan
phì nhiêu, thích hợp cho các loại cây lâu năm, cây ăn
trái và cây công nghiệp. Đây thực sự là thế mạnh đặc
trưng so với các địa bàn khác trong tỉnh. Từ khi thành
lập, huyện đã biết khai thác thế mạnh đó với sản phẩm
chủ lực là cà phê, tiêu, điều, các loại cây ăn trái như bơ,
măng cụt, sầu riêng...

Sản phẩm du lịch nông nghiệp đang dần
hình thành

Trên thực tế, những năm gần đây ngành Nông
nghiệp một số huyện của Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở lối
đi riêng bằng sự kết hợp giữa sản xuất nông nghiệp với
du lịch, sản phẩm du lịch nông nghiệp đang dần hình
thành với nhiều cơ hội phát triển và tạo sự khác biệt
cho ngành Du lịch của tỉnh bên cạnh loại hình du lịch
nghỉ dưỡng truyền thống.
Tại Huyện Châu Đức, thành quả bước đầu sau
những nỗ lực của lãnh đạo huyện và sự giúp sức của
ngành Du lịch đã tạo được mối liên kết, hợp tác giữa

các doanh nghiệp du lịch lữ hành với các cơ sở, trang
trại để hình thành các tour du lịch trải nghiệm nông
nghiệp, tham quan nhà vườn, tìm hiểu quy trình sản
xuất rau an toàn, ca cao, nấm linh chi... và thưởng thức,
mua sắm các loại nông sản đặc trưng.
Thời gian tới, huyện Châu Đức sẽ mang đến cho
du khách những chuyến tham quan, khảo nghiệm nông
nghiệp thú vị, tham gia lễ hội truyền thống và thưởng
thức các món ăn của đồng bào dân tộc Châu Ro, hành
hương thăm di tích lịch sử và các ngôi chùa cổ kính.
Để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi
trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội đầu tư vào nông
nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,
ngành Nông nghiệp đã tổ chức trực tuyến Hội thảo xúc
tiến đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao
trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là cơ hội
gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thu hút đầu tư với các doanh
nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao về
khả năng liên kết, hợp tác nhằm tiến tới hình thành một
mạng lưới liên kết các vùng nông nghiệp công nghệ
cao và thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công
nghệ cao trên địa bàn tỉnh; Ưu tiên thu hút các doanh
nghiệp, đầu tư vào phát triển các sản phẩm có lợi thế
của địa phương; chuyển giao cây, con giống, khoa học
công nghệ, cơ giới hoá trong sản xuất; đầu tư liên kết
với các hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ nông dân
để sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông sản theo
chuỗi giá trịn
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KHUYẾN CÔNG THANH HÓA:

LINH HOẠT GIẢI PHÁP
ĐỂ HOÀN THÀNH HIỆU QUẢ CÁC ĐỀ ÁN
l VÂN TRƯỜNG

T

rong bối cảnh dịch bệnh Covi-19 diễn biến
phức tạp, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm
năng lượng Thanh Hóa (Trung tâm) đã triển
khai đồng bộ nhiều giải pháp để hoàn thành hiệu quả
các đề án, huy động mọi nguồn lực để đẩy nhanh các
nội dung đang thực hiện nhằm đảm bảo theo kế hoạch
đề ra như: Nâng cao chất lượng công tác thông tin,
tuyên truyền; Đẩy mạnh triển khai các nội dung hoạt
động khuyến công. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng chủ
động nắm bắt khó khăn vướng mắc của các đơn vị thụ
hưởng để từng bước tháo gỡ, hỗ trợ các đơn vị triển
khai đề án theo đúng tiến độ đã đề ra. Tăng cường hỗ
trợ các đơn vị trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm,
kích cầu tiêu thụ để giúp doanh nghiệp lưu thông hàng
hóa, tạo được doanh thu, tái đầu tư vào hoạt động sản
xuất - kinh doanh.
Năm 2021, chương trình khuyến công quốc gia đã
được Bộ Công Thương phê duyệt tại tỉnh Thanh Hóa,
với kinh phí được giao là 1.350 triệu đồng. Chương
trình triển khai cho 4 đề án, gồm: hỗ trợ máy móc thiết
bị tiên tiến vào chế biến lâm sản cho 2 đơn vị; hỗ trợ
máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất hàng thủ công
mỹ nghệ cho 1 đơn vị; hỗ trợ dây chuyền thiết bị công
nghệ đồng bộ trong sản xuất sản phẩm phân bón hữu
cơ cho 1 đơn vị. Bên cạnh đó, chương trình khuyến
công địa phương cũng được triển khai cho 8 đề án, với
tổng kinh phí thực hiện là 1.472 triệu đồng, gồm: hỗ
trợ ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất
hàng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp cho 7 đơn vị
và hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 1 phiên hội chợ hàng
công nghiệp - thương mại tại Hà Nội.
Để nguồn kinh phí đầu tư đạt hiệu quả cao, trung
tâm tập trung thực hiện hỗ trợ xây dựng mô hình trình
diễn kỹ thuật, hỗ trợ cho các cơ sở công nghiệp nông
thôn (CNNT) ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến
để mở rộng sản xuất, tăng năng suất, chất lượng sản
phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu và năng lượng, giảm
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Mô hình trình diễn kỹ thuật: “Sản xuất gỗ ván ép tiêu
chuẩn CARB P2 phục vụ xuất khẩu” tại Công ty CP Công
nghệ gỗ Trường Sơn

thiểu ô nhiễm môi trường và đặc biệt là chất lượng sản
phẩm được nâng lên rõ rệt, tạo ra nhiều sản phẩm mới.
Các ngành nghề được hỗ trợ kinh phí khuyến công đều
gắn trực tiếp với nguồn nguyên liệu, lao động tại địa
phương.
Công tác hỗ trợ trong hoạt động khuyến công đã
có tác động tích cực đến nhiều cơ sở công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh
như: Các cơ sở đã chú trọng đầu tư dây chuyền, thiết bị
máy móc tiên tiến và sản xuất để tăng năng suất, chất
lượng sản phẩm, hạ giá thành, tiết kiệm nguyên vật
liệu và năng lượng. Đồng thời, các cơ sở sản xuất cũng
đã quan tâm, chú trọng hơn đến các hoạt động xúc tiến
thương mại.
Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương
cùng với sự hỗ trợ, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm
đã cho thấy chính sách của ngành Công Thương
ngày càng thiết thực và có chiều sâu trong việc thúc
đẩy công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn
phát triểnn

DIỆN MẠO MỚI TRÊN QUÊ HƯƠNG HÀ VINH
HÀ VINH LÀ MỘT XÃ CÁCH XA TRUNG TÂM HUYỆN HÀ TRUNG GẦN 20KM, NHƯNG LẠI CÓ VỊ
TRÍ ĐỊA LÝ TƯƠNG ĐỐI THUẬN LỢI ĐỂ GIAO LƯU PHÁT TRIỂN VỚI CÁC HUYỆN LÂN CẬN. NHỜ
SỰ ĐỒNG THUẬN, ĐOÀN KẾT, NỖ LỰC VƯỢT KHÓ CỦA ĐẢNG ỦY, CHÍNH QUYỀN VÀ TOÀN THỂ
NHÂN DÂN, HÀ VINH ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC NHIỀU THÀNH TỰU ĐÁNG KỂ.

Ô

ng Mai Hồng Cường - Chủ
tịch UBND xã Hà Vinh
cho biết: Hà Vinh là một
xã thuần nông, trong đó lúa là cây
trồng chủ đao. Những năm qua, địa
phương luôn ưu tiên quy hoạch vùng
sản xuất thâm canh lúa chất lượng
cao, sử dụng giống lúa mới năng
suất tốt, mở rộng giao thông nội
đồng phục vụ cho việc cơ giới hóa
trong sản xuất, tập trung làm thủy
lợi nội đồng nâng cấp các công trình
thủy lợi đảm bảo nước tưới phục vụ
sản xuất cho bà con nhân dân.
Sản xuất nông nghiệp đã góp
phần quan trọng vào tăng trưởng
chung và trở thành cơ sở cho phát
triển bền vững nền kinh tế của địa
phương. Nhờ ứng dụng thành tựu
khoa học và sự chỉ đạo sát sao của
Đảng bộ, chính quyền nên sản xuất
nông nghiệp có mức tăng trưởng
khá. Năm 2021, toàn xã gieo trồng

l THANH HOA
được 892,3 ha đạt 114,1% kế hoạch.
Bên cạnh đó, chăn nuôi gia súc
gia cầm theo hướng trang trại, gia
trại phát triển, nhiều trang trại chăn
nuôi gia cầm kết hợp nuôi cá, cấy
lúa mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Năm 2021, giá trị sản xuất
công nghiệp thực hiện 223,837 tỷ
đồng, đạt 102% so kế hoạch, tăng
20,9% so với cùng kỳ. Trong đó,
sản xuất khai thác là 101,140 tỉ
đồng, với một số ngành mang lại
hiệu quả cao như: khai thác nguyên
liệu đá phục vụ nhà máy xi măng
Long Sơn, san lấp mặt bằng, xay
xát, sản xuất mộc, cơ khí.
Ngoài ra, xã còn tạo điều kiện
cho các hộ dân tiếp cận nguồn vốn
vay từ các ngân hàng để phát triển
kinh tế, ngành nghề như: chăn
nuôi, mộc dân dụng, cơ khí, xay
xát sửa chữa… nhờ đó, người dân
có việc làm ổn định, tăng thêm

Hà Vinh chú trọng đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp

thu nhập, nâng mức thu nhập bình
quân đầu người lên 46,6 triệu
đồng/người/năm, tốc độ giá trị sản
xuất đạt 15,7%.
Lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng
được xã đặc biệt quan tâm. Xác
định giáo dục là quốc sách hàng
đầu, để từng bước nâng cao chất
lượng giáo dục, Hà Vinh đẩy mạnh
chương trình kiên cố hóa trường,
lớp học. Chất lượng giáo dục năm
học 2020 - 2021 được duy trì ở tất
cả các cấp học, công nhận hoàn
thành chương trình tiểu học đạt
100%; xét tốt nghiệp THCS.
Đánh giá kết quả năm học
2020-2021, quỹ khuyến học Trịnh
Lâm đã khen thưởng cho tập thể,
giáo viên và học sinh đạt thành
tích xuất sắc là 598 lượt giáo viên
và học sinh với số tiền trên 83,5
triệu đồng.
Hoạt động y tế được đầu tư,
giữ vững, nâng cao chất lượng xã
chuẩn quốc gia về y tế. Công tác
an sinh xã hội được chú trọng, thực
hiện đầy đủ, kịp thời các chính
sách cho các đối tượng người có
công nhân dịp lễ, tết. Quốc phòng
được tăng cường, an ninh chính trị
ổn định, trật tự an toàn xã hội được
đảm bảo.
Thời gian tới, Hà Vinh sẽ tiếp
tục giữ vững và phát huy lợi thế,
huy động các nguồn lực, tập trung
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu
mùa vụ; Duy trì và phát triển các
ngành nghề mới,mở các lớp tư vấn
và tạo mọi điều kiện thu hút lao
động đi làm việc ở nước ngoàin
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YẾN SƠN - HÀ TRUNG:

VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI ĐÚNG HẸN
l VÂN TRƯỜNG

S

au 3 năm thực hiện việc sát
nhập hành chính địa giới với
xã Hà Lâm, Đảng bộ, chính
quyền và nhân dân xã Yến Sơn (Hà
Trung - Thanh Hóa), một lần nữa
bắt tay xây dựng xã nông thôn mới.
Đến nay, xã đã hoàn thành 19/19
tiêu chí, đời sống nhân dân đang
từng bước “thay da đổi thịt”, đã và
đang tạo ra các phong trào thi đua
sôi nổi trên mọi lĩnh vực.
Lần này, việc xây dựng nông
thôn mới trên nền tảng quy hoạch
đã cơ bản, cơ sở hạ tầng được quan
tâm đầu tư từ nhiều năm trước, hệ
thống giao thông đã được bê tông,
nhựa hóa cơ bản, các công trình
phúc lợi đã được đầu tư cơ bản,
thiết chế nhà văn hóa xã, thôn xây
dựng tương đối chuẩn; tốc độ phát
triển kinh tế của xã luôn có bước
tăng trưởng khá... Vì vậy, việc xây
dựng lại có nhiều điều kiện thuận
lợi hơn!
“Xác định rõ xây dựng nông
thôn mới là một trương trình lâu
dài, cần phải thực hiện các mục tiêu
một cách bền vững, chúng tôi thực
hiện tốt phương châm “Lấy sức dân
để chăm lo cho dân”, Nhà nước
đóng vai trò hướng dẫn, chỉ đạo...
Cách làm này đã phát huy quyền
dân chủ của nhân dân trong việc tự
nguyện đóng góp ngày công, tiền
của, hiến đất xây dựng nông thôn
mới”, ông Nguyễn Văn Long - Chủ
tịch UBND xã chia sẻ.
Phát triển kinh tế, nâng cao
thu nhập cho người dân luôn được
xã Yến Sơn xác định là một trong
những nội dung quan trọng, mang
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Ông Nguyễn Văn Long - Chủ tịch UBND xã Yến Sơn

tính ổn định bền vững, là động lực
vừa là mục tiêu của chương trình
xây dựng nông thôn mới. Những
năm qua, ngoài việc xây dựng ban
hành các cơ chế, chính sách để
khuyến khích xây dựng hạ tầng
và phát triển kinh tế - xã hội, địa
phương còn tăng cường ứng dụng
kĩ thuật, khoa học công nghệ vào
sản xuất nông nghiệp.
Song song với việc phát triển
sản xuất, xã còn khuyến khích
và tạo điều kiện cho các hộ gia
đình phát triển và mở rộng dịch
vụ thương mại, xây dựng, vận tải
đường bộ, đường thủy nội địa, sữa
chữa cơ khí, mộc gia dụng, nghề
truyền thống sản xuất kẹo lạc…
Địa phương luôn tạo điều kiện để
thu hút các doanh nghiệp vào đầu
tư, tạo việc làm và nâng cao thu
nhập cho nhân dân, góp phần thúc
đẩy phát triển kinh tế.
Do vậy, số hộ giàu tăng, tỷ lệ

hộ nghèo giảm còn dưới 1,13%,
thu nhập bình quân đầu người năm
2020 đạt 49,26 triệu đồng/ người/
năm. Thực hiện Đề án “Mỗi xã
một sản phẩm (OCOP) giai đoạn
2018 - 2020, định hướng đến năm
2030”, xã Yến Sơn đã có 2 sản
phẩm được công nhận đạt OCOP
3 sao và 5 sao. Hiện xã đã hoàn
thành 19/19 tiêu chí xây dựng
nông thôn mới. Toàn xã thực hiện
tổng kinh phí đầu tư, xây dựng
nông thôn mới lên tới 319.039
triệu đồng.
Với sự quyết tâm cao của cả hệ
thống chính trị, sự đồng tình ủng
hộ của cán bộ, đảng viên và bà con
nhân dân trong xã, trong thời gian
qua công tác xây dựng nông thôn
mới trên địa bàn xã đã thực sự trở
thành một phong trào thi đua sôi
nổi và đạt được nhiều kết quả quan
trọng, tạo sức bật cho Yến Sơn về
đích nông thôn mới đúng hẹnn

QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TỈNH LÂM ĐỒNG

ĐỒNG BỘ VÀ HIỆU QUẢ TRONG CHI TRẢ
DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG

H
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ơn 10 năm qua, tổng số tiền chi trả dịch vụ môi
trường rừng (DVMTR) cả nước đạt khoảng
16.758 tỷ đồng, chiếm 18,2% so với tổng đầu
tư vào ngành lâm nghiệp. Việc triển khai thực hiện
chính sách DVMTR đã phát huy hiệu quả công tác
quản lý, bảo vệ rừng trong thực tế, góp phần bảo vệ
và phát triển diện tích rừng tại các địa phương trong
cả nước.
Được thành lập từ năm 2009, Quỹ Bảo vệ và
Phát triển rừng tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện tốt chức
năng, nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác chi trả
DVMTR. Số tiền DVMTR của Tỉnh thu đượcđã tạo
nguồn tài chính lớn để chi trả cho các hoạt động bảo vệ
và phát triển rừng ở địa phương. Tổng số tiền DVMTR
đã thu tính đến ngày 20/11/2021 là trên 291.655.739
nghìn đồng/292.813.000 nghìn đồng, đạt tỷ lệ 99,6%
kế hoạch năm. Ước thu tiền DVMTR năm 2021 là:
341.216.486 nghìn đồng/292.813.000 nghìn đồng, đạt
116% kế hoạch.
Năm 2021, công tác thu và chi tiền DVMTR trên
địa bàn tỉnh Lâm Đồng tương đối thuận lợi, không nợ
đọng. Việc chi trả cho bên cung ứng DVMTR chủ yếu
thông qua tài khoản ngân hàng và giao dịch điện tử.
Nhờ vậy đã giảm rủi ro, giảm chi phí, tiết kiệm thời
gian và tăng tính minh bạch cho bên thực hiện chi trả
tiền DVMTR. Việc chi trả đã giảm đáng kể khối lượng
công việc của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và chủ
rừng như rút tiền, phân chia, đưa tiền mặt đến các điểm
vùng sâu, vùng xa hay việc giám sát chi trả..
Hiện tổng số hợp đồng Quỹ Bảo vệ và Phát triển
rừng Lâm Đồng đã ký với bên sử dụng DVMTR trong
năm qua là 36 hợp đồng. Trong đó bao gồm 24 cơ sở
sản xuất thủy điện, 7 cơ sở sản xuất và cung ứng nước
sạch, 5 cơ sở sản xuất công nghiệp.
Tổng diện tích đất có rừng toàn tỉnh theo quyết
định công bố hiện trạng rừng tỉnh Lâm Đồng năm
2020 là 538.741,5 ha. Tính đến 20/11/2021, diện tích
đã lập hồ sơ thực hiện chi trả tiền DVMTR là 395.434
ha, tăng 5.038 ha so với cùng kỳ năm 2020 (390.396
ha), chiếm tỷ lệ 73,4% diện tích rừng toàn tỉnh. Diện

Chi trả Dịch vụ môi trường rừng góp phần cải thiện sinh
kế của người làm nghề rừng

tích rừng được chi trả DVMTR đã tăng dần, năm 2011
là 272.537 ha, đến năm 2021 là 395.434 ha.
Với đặc thù của tỉnh Lâm Đồng, chủ rừng là tổ
chức nhà nước (Ban Quản lý rừng phòng hộ, Vườn
Quốc gia, Công ty lâm nghiệp) chiếm trên 90% diện
tích rừng được chi trả hàng năm và 95% diện tích này
chủ rừng nhà nước ký hợp đồng khoán bảo vệ rừng
đến các hộ dân. Theo kế hoạch năm 2021, mức chi
trả từ 419.000 đồng-681.000 đồng/ha/năm và diện tích
khoán 25-30 ha/hộ sẽ tạo nguồn thu nhập 10,4 triệu20,4 triệu đồng/hộ/năm và chiếm khoảng 15% tổng
thu nhập của hộ gia đình trong năm, góp phần cải thiện
đời sống kinh tế cho các hộ dân tham gia bảo vệ rừng.
Dự kiến năm 2021, Quỹ sẽ chi trả cho khoảng 15.111
hộ nhận khoán bảo vệ rừng, góp phần cải thiện sinh kế
của người làm nghề rừng.
Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022, Quỹ Bảo vệ
và Phát triển rừng Lâm Đồng tiếp tục triển khai thực
hiện đúng quy định, có hiệu quả và đồng bộ trong chi
trả DVMTR trên phạm vi toàn tỉnh; Tiếp tục làm tốt
công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan chi
trả DVMTR; Hoàn thành kế hoạch thu chi tiền trồng
rừng thay thế năm 2022n
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cho phục hồi sản xuất,
duy trì chuỗi cung ứng

EVN: Doanh nghiệp
chuyển đổi số xuất sắc
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