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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
VỀ TÍNH TỰ CHỦ
CỦA NỀN KINH TẾ
l NGỌC CHÂU

10

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH CHO RẰNG, HỢP TÁC QUỐC TẾ ĐỂ TRANH THỦ NGUỒN VỐN, KHOA
HỌC CÔNG NGHỆ, PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG PHẢI TRÊN CƠ SỞ PHÁT HUY NỘI LỰC: “NẾU
TỰ MÌNH KHÔNG CÓ THỰC LỰC KINH TẾ LÀM NỀN TẢNG THÌ KHÔNG THỂ NÓI ĐẾN HỢP
TÁC HAY GIAO THƯƠNG”.

“Đ

ộc lập, tự chủ” là tư
tưởng xuyên suốt,
nhất quán trong
cuộc đời hoạt động Cách mạng
sôi nổi, nhiệt huyết của Chủ tịch
Hồ Chí Minh; từ chính trị, ngoại
giao cho tới kinh tế, văn hóa.
Trong đó, tính tự chủ của nền
kinh tế là một “hằng số” được
Người nâng lên thành lý luận, trở
thành kim chỉ nam chỉ đạo mọi
hoạt động xây dựng đất nước.
Trước khi nói đến hợp tác
quốc tế, Người đặc biệt coi trọng
xây dựng một nền kinh tế có khả
năng thỏa mãn mọi nhu cầu của
nhân dân. Người giải thích rất rõ:
Nền kinh tế mang tính tự chủ có
hai chân là công nghiệp và nông
nghiệp, nếu hai chân không đều
nhau, không thể lớn mạnh được.
Nông nghiệp phải phát triển
mạnh để cung cấp đủ lương
thực cho nhân dân; cung cấp đủ
nguyên liệu bông, mía, chè cho
nhà máy, cung cấp đủ nông sản
lạc, đỗ, đay... để xuất khẩu đổi
lấy máy móc.
Công nghiệp phải phát triển
mạnh để cung cấp đủ hàng tiêu
dùng cần thiết cho nhân dân,
trước hết là cho nông dân; cung
cấp máy bơm nước, phân hóa
học, thuốc trừ sâu... để đẩy mạnh
nông nghiệp; và cung cấp máy
cày, máy bừa cho các hợp tác
xã nông nghiệp. Công nghiệp
phát triển thì nông nghiệp mới
phát triển. Cho nên công nghiệp

và nông nghiệp phải giúp đỡ lẫn
nhau và cùng nhau phát triển, như
hai chân đi khỏe và đi đều thì tiến
bước sẽ nhanh và nhanh chóng đi
đến mục đích.
Vế thứ ba: thương nghiệp,
theo Người, là cái cầu nối giữa
công nghiệp và nông nghiệp.
Người nói: “Trong nền kinh tế
quốc dân có ba mặt quan trọng:
nông nghiệp, công nghiệp,
thương nghiệp. Ba mặt công tác
quan hệ mật thiết với nhau, và hỗ
trợ nhau. Thương nghiệp là cái
khâu giữa nông nghiệp và công
nghiệp. Nếu thương nghiệp bị
đứt thì không liên kết được nông
nghiệp với công nghiệp. Công
tác thương nghiệp không chạy
thì hoạt động nông nghiệp, công
nghiệp sẽ bị rời rạc”.
Sau giải phóng miền Bắc
năm 1954, bên cạnh hoạt động
đấu tranh thống nhất nước nhà,
dấu chân Người luôn in dấu trên
các công trình lớn của đất nước
như Khu công nghiệp Việt Trì,
Khu Gang thép Thái Nguyên,
Công trình Đại thủy nông Bắc
Hưng Hải… Ngày 8/6/1959,
Người đến thăm Khu Gang thép
Thái Nguyên. Nói chuyện với
cán bộ, công nhân, Người phân
tích mọi người cần nhận rõ trách
nhiệm làm chủ nước nhà, làm chủ
nhà máy.
Trước đó, từ ngày 20/9/1958
đến 20/2/1959 Người 4 lần về
thăm Công trình Đại thủy nông

Bắc Hưng Hải. Lần nào nói
chuyện với cán bộ, công nhân
và dân công, Người cũng nhấn
mạnh ý nghĩa của công trình
đối với sự tự chủ trong sản xuất
nông nghiệp.
Đối với ngành thương nghiệp,
Người yêu cầu các cấp, các ngành
phải quan tâm và có trách nhiệm
giúp đỡ, phối hợp hoạt động với
ngành thương nghiệp. Có như vậy,
ngành thương nghiệp mới có thể
đáp ứng nhiều nhất cho sự nghiệp
công nghiệp hoá. Đối với các cơ
sở sản xuất, Người yêu cầu người
sản xuất phải nâng cao chất lượng
hàng hoá, phải bảo đảm chất lượng
sản phẩm khi giao cho thương
nghiệp để đưa vào phân phối.
Phát triển vững mạnh công
nghiệp, nông nghiệp và thương
nghiệp sẽ giúp nền kinh tế tự chủ,
đảm bảo nhu cầu tiêu dùng cho
nhân dân và nguyên liệu đầu vào
cho các ngành sản xuất. Trên cơ
sở tự chủ, Người chỉ đạo mở rộng
hợp tác quốc tế “Trên nguyên tắc
bình đẳng và hai bên cùng có lợi,
Việt Nam sẵn sàng đặt quan hệ
ngoại giao và thương mại với tất
cả các nước”.
Người cũng cho rằng, hợp
tác quốc tế để tranh thủ nguồn
vốn, khoa học công nghệ, phát
triển thị trường phải trên cơ sở
phát huy nội lực: “Nếu tự mình
không có thực lực kinh tế làm nền
tảng thì không thể nói đến hợp tác
hay giao thương”n
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“ĐỔI MỚI SÁNG TẠO”

HỆ ĐỘNG LỰC,
KHÁT VỌNG CỦA CẢ DÂN TỘC
KHÁT VỌNG ĐƯA ĐẤT NƯỚC ĐI LÊN, CHINH PHỤC NHỮNG
ĐỈNH CAO MỚI CÁC GIAI ĐOẠN 2025, 2030, 2045 ĐÃ MỞ ĐƯỜNG
CHO “ĐỔI MỚI SÁNG TẠO” TRỞ THÀNH HỆ ĐỘNG LỰC
QUAN TRỌNG NHẤT CỦA CẢ DÂN TỘC TRONG PHÁT TRIỂN.

l HƯƠNG GIANG
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Đ

ại hội XIII của Đảng
được tổ chức từ ngày
25/1 đến ngày 2/2/2021
tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện
chính trị trọng đại của Đảng và
của dân tộc.
Chủ đề của Báo cáo chính
trị tại Đại hội XIII của Đảng là:
“Tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị
trong sạch, vững mạnh; phát huy
ý chí, khát vọng, sức mạnh đại
đoàn kết toàn dân tộc kết hợp
với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh
đổi mới sáng tạo, phát triển
nhanh và bền vững đất nước;
bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ
vững môi trường hòa bình, ổn
định; phấn đấu đến giữa thế kỷ
XXI nước ta trở thành nước phát
triển, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa”.
Chủ đề Đại hội như trên
gồm 4 thành tố:
Một là, khẳng định chủ thể
lãnh đạo, quản lý, gồm Đảng và
hệ thống chính trị.
Hai là, nêu động lực phát
triển đất nước: “Phát huy ý chí,
khát vọng, sức mạnh đại đoàn
kết toàn dân tộc kết hợp với sức
mạnh thời đại”.
Ba là, phản ánh phương
thức phát triển: “Đẩy mạnh đổi
mới sáng tạo, phát triển nhanh
và bền vững đất nước”.
Bốn là, nêu mục tiêu phát
triển: “Phấn đấu đến giữa thế kỷ
XXI nước ta trở thành nước phát
triển, theo định hướng xã hội
chủ nghĩa”.
Nhìn tổng quát, nội hàm
của chủ đề Đại hội lần này bắt
đầu từ hành động của chủ thể

(tăng cường xây dựng, chỉnh
đốn Đảng và hệ thống chính trị),
đến động lực thúc đẩy phát triển
(ý chí, khát vọng, sức mạnh dân
tộc, thời đại), đến phương thức
phát triển (đổi mới sáng tạo,
phát triển nhanh và bền vững)
và mục tiêu của phát triển (trở
thành nước phát triển, theo định
hướng xã hội chủ nghĩa). 4
thành tố ấy có sự gắn kết chặt
chẽ với nhau.
Một điểm mới hết sức quan
trọng chưa từng được đề cập
trong Chủ đề các Đại hội trước
đây là việc bổ sung thêm thành
tố khơi dậy khát vọng phát triển
đất nước, phát huy ý chí, khát
vọng, sức mạnh đại đoàn kết
toàn dân tộc kết hợp với sức
mạnh thời đại.
Khát vọng phát triển đất
nước phồn vinh, hạnh phúc được
hình thành, bồi đắp trên một cơ
sở khoa học về lộ trình hướng
đích với những bước đi được dự
liệu rõ ràng. Đó là phấn đấu đến
năm 2025, nước ta là nước đang
phát triển, có công nghiệp theo
hướng hiện đại, vượt qua mức
thu nhập trung bình thấp. Đến
năm 2030, là nước đang phát
triển, có công nghiệp hiện đại,
thu nhập trung bình cao. Đến
năm 2045, trở thành nước phát
triển, thu nhập cao.
Khát vọng phát triển đất
nước với những mục tiêu đích
đến của từng giai đoạn 2025,
2030, 2045 dựa trên hệ động
lực của phát triển, bao gồm: Đại
đoàn kết toàn dân tộc; Nguồn
nhân lực chất lượng cao; Khoa
học, công nghệ và Đổi mới sáng

tạo. Hệ động lực này được tích
lũy từ 35 năm Đổi mới, được
quan tâm phát triển qua các kỳ
Đại hội Đảng, trong đó thành tố
“ Đổi mới sáng tạo” được đánh
giá là động lực quan trọng nhất,
là sự thể hiện cao nhất của thành
tố “Khát vọng phát triển”.
Bước vào giai đoạn đẩy
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa đất nước, “Đổi mới sáng
tạo” được nâng lên tầm mức
mới, dựa trên sự cải tiến, ứng
dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ của Cách mạng Công
nghiệp 4.0 vào lãnh đạo, quản
lý, sản xuất, kinh doanh, tạo ra
sự phát triển trên các lĩnh vực,
các khu vực, các địa bàn...
Ngày 27/9/2019, Bộ Chính
trị đã ban hành Nghị quyết số
52-NQ/TW “Về một số chủ
trương, chính sách chủ động
tham gia cuộc Cách mạng công
nghiệp lần thứ tư”. Nghị quyết
nêu 4 quan điểm chỉ đạo, trong
đó nhấn mạnh: “Cách mạng
công nghiệp lần thứ tư yêu cầu
phải đổi mới tư duy về quản
lý kinh tế, quản lý xã hội, xây
dựng, hoàn thiện thể chế cho
phù hợp. Cần có cách tiếp cận
mở, sáng tạo, cho thí điểm
những vấn đề thực tiễn mới đặt
ra, tạo mọi thuận lợi cho đổi mới
sáng tạo”.
Có thể nói, khát vọng đưa
đất nước đi lên, chinh phục
những đỉnh cao mới các giai
đoạn 2025, 2030, 2045 đã mở
đường cho “Đổi mới sáng tạo”
trở thành hệ động lực quan
trọng nhất của cả dân tộc trong
phát triểnn
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KINH TẾ

THỦ TƯỚNG GIAO

10 NHIỆM VỤ

CHO NGÀNH CÔNG THƯƠNG
NGÀY 7/1 TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NGÀNH CÔNG THƯƠNG, THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC
SAU KHI NÊU 9 KẾT QUẢ NỔI BẬT NGÀNH CÔNG THƯƠNG NĂM 2020, 3 VẤN ĐỀ BỘ CÔNG
THƯƠNG CẦN LƯU Ý TRONG THỜI GIAN TỚI, ĐÃ GIAO 10 NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHO NGÀNH
CÔNG THƯƠNG CẦN TẬP TRUNG THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021.

l CHÂU GIANG
Một là, bám sát những nhiệm
vụ trong Nghị quyết số 01/NQ-CP
của Chính phủ về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành
thực hiện kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội và dự toán ngân sách
nhà nước năm 2021; Nghị quyết
02/NQ-CP của Chính phủ về việc
tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng
lực cạnh tranh quốc gia năm 2021,
định hướng đến năm 2022. Đây cần
được coi là trọng tâm xuyên suốt
trong triển khai thực hiện nhiệm vụ
của cả năm 2021.
Hai là, tiếp tục tập trung vào
công tác hoàn thiện thể chế, đổi
mới phương thức quản lý nhà nước
trong các lĩnh vực theo hướng
chuyển tư duy quản lý từ tiền kiểm
sang hậu kiểm, tạo môi trường
thông thoáng cho đầu tư phát triển
gắn liền với nâng cao hiệu quả
trong quản lý nhà nước, thực hiện
phân công, phân cấp một cách
mạnh mẽ hơn.
Ba là, tập trung đẩy nhanh
quá trình cơ cấu lại các ngành công
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nghiệp gắn với thực hiện chuyển
đổi số, đặc biệt trong các ngành
công nghiệp chế biến chế tạo nhằm
tạo bứt phá và động lực mới cho
tăng trưởng ở giai đoạn tiếp theo.
Trong đó lấy trọng tâm là tổ chức
triển khai khẩn trương và thực chất
Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ
Chính trị về “Định hướng chính
sách phát triển công nghiệp quốc
gia đến năm 2030, tầm nhìn đến
năm 2045” theo Chương trình hành
động chung của Chính phủ đã được
chính thức ban hành tại Nghị quyết
số 124/NQ-CP ngày 03/9/2020,
tạo sự chuyển biến về chất trong
quá trình tái cơ cấu và phát triển
công nghiệp trong thời gian tới.
Bốn là, tập trung cao độ vào
giải quyết các vấn đề còn tồn tại
nhằm bảo đảm vững chắc nguồn
năng lượng phục vụ phát triển kinh
tế - xã hội cho đất nước trong thời
gian tới theo hướng bền vững trên
cơ sở huy động sự tham gia mạnh
mẽ của khu vực kinh tế ngoài nhà
nước. Tập trung thực hiện các giải
pháp đảm bảo cân đối cung cầu
điện năm 2021 và giai đoạn 2021-

2025, không để xảy ra thiếu điện
trong mọi trường hợp. Đẩy mạnh
phát triển nguồn điện năng lượng
tái tạo để bổ sung nguồn điện, phù
hợp với cơ chế, chính sách khuyến
khích năng lượng tái tạo hiện hành
của Chính phủ.
Bộ Công Thương triển khai
thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ
Chính phủ giao tại Chương trình
hành động của Chính phủ thực
hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW
ngày Thực hiện Nghị quyết số 55NQ/TW ngày 11 tháng 02 năm
2020 của Bộ Chính trị về định
hướng Chiến lược phát triển năng
lượng quốc gia của Việt Nam đến
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Năm là, tập trung triển khai
thực thi có hiệu quả và khai thác tốt
các cơ hội thị trường do các Hiệp
định thương mại tự do mang lại.
Việt Nam đã ký kết 15 FTA, trong
đó 14 FTA đã chính thức đi vào
thực thi. Để khai thác tốt lợi ích
mà các FTA mang lại cần tập trung
phổ biến thông tin, nâng cao nhận
thức về hội nhập quốc tế trong hệ
thống chính trị, các ngành, địa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc

phương, cộng đồng doanh nghiệp
và toàn xã hội. Triển khai hiệu quả
Kế hoạch hành động thực hiện các
FTA đã có hiệu lực, các cam kết
với WTO và ASEAN.
Sáu là, đổi mới tư duy và
đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến
thương mại và mở rộng thị trường
cho hàng hóa xuất khẩu; tháo gỡ
rào cản để thâm nhập các thị trường
mới; đa dạng hóa, hạn chế sự phụ
thuộc vào một số thị trường. Thực
hiện tốt Đề án “Tăng cường quản
lý nhà nước về chống lẩn tránh biện
pháp phòng vệ thương mại và gian
lận xuất xứ”; kiểm soát có hiệu quả
nhập khẩu, chủ động phòng ngừa,
nâng cao năng lực phòng vệ thương
mại, cảnh báo sớm và giải quyết
tranh chấp thương mại, đầu tư quốc
tế, bảo vệ hợp lý các ngành sản
xuất trong nước.

Bảy là, tăng cường nghiên cứu
các vấn đề về hội nhập kinh tế quốc
tế trong quá trình hoạch định chính
sách. Cần hết sức coi trọng công
tác theo dõi, bám sát diễn biến tình
hình trong nước và quốc tế để từ
đó có những phản ứng chính sách
linh hoạt, kịp thời, bảo đảm cho
quá trình hội nhập hiệu quả và bền
vững hơn.
Tám là, nâng cao chất lượng
và hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm
soát thị trường. Đẩy mạnh công tác
đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại, hàng giả, vi phạm quyền
sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ... bảo
đảm môi trường sản xuất kinh doanh
lành mạnh trực tiếp góp phần vào
nâng cao năng lực cạnh tranh của các
doanh nghiệp trong nước.
Chín là, thúc đẩy sự phát triển
và phát huy hiệu quả vai trò thị

trường trong nước, ứng dụng mạnh
mẽ công nghệ thông tin trong hoạt
động thương mại, phát triển mạnh
thương mại điện tử và sự gắn kết
giữa thương mại điện tử với các loại
hình hoạt động thương mại truyền
thống. Thực hiện có hiệu quả các
giải pháp bảo đảm cân đối cung
cầu, gắn kết giữa sản xuất với phân
phối hàng hóa, tăng cường liên kết
trong chuỗi giá trị.
Mười là, tăng cường phòng,
chống tham nhũng, lãng phí; kỷ
cương kỷ luật hành chính trong
ngành, gắn với trách nhiệm nêu
gương của cấp lãnh đạo trong Bộ,
ngành Công Thương gắn với phương
châm hành động của Chính phủ.
Thực hiện tốt công tác cán bộ, cán
bộ phải thực sự vì công việc, có bản
lĩnh, sáng tạo, kiến thức đảm đương
tốt nhiệm vụ, công việc được giaon
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NGÀY XUÂN

NGHĨ VỀ
DÒNG CHẢY HÀNG HÓA
l NGỌC CHÂU
Khơi thông dòng chảy

Ngày 6 tháng 1 năm 2017, tới dự
Hội nghị tổng kết ngành Công Thương,
thấy thiếu một lãnh đạo ngành, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hỏi và

được biết, vị lãnh đạo ấy đã bay sang
Vương Quốc Anh để cài đặt chuyện đàm
phán thương mại tự do Việt - Anh. 4 năm
sau, chúng ta kịp có một UKVFTA, khi
Vương quốc Anh đã chính thức rời khỏi

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đại diện Việt Nam ký kết Hiệp định RCEP dưới sự
chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
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Liên minh châu Âu và thời hạn
chót của giai đoạn chuyển tiếp
vừa mới kết thúc.
Tình huống này tiếp tục lặp
lại lần nữa khi cuối năm 2019, Ấn
Độ tuyên bố chưa vội gia nhập
RCEP. Với tư cách là Chủ tịch
ASEAN 2020, Việt Nam đã chèo
lái để RCEP được ký kết với phần
để ngỏ sẵn sàng tiếp nhận Ấn Độ
trở lại vào thời điểm thích hợp.
EVFTA, UKVFTA, RCEP…
chính là những dòng chảy hàng
hóa. Ngành Công Thương bao
quát đến 70% GDP cả nước, trải
dài trên nhiều lĩnh vực hoạt động
từ sản xuất công nghiệp, xuất
khẩu đến thị trường trong nước,
phòng vệ thương mại… Nhưng
nếu cần 1 câu có thể thâu tóm mọi
chức năng nhiệm vụ của ngành,
thì hẳn đó sẽ là: Khơi thông dòng
chảy hàng hóa.
Đã là hàng hóa, phải được
luân chuyển, nếu không nền kinh
tế sẽ hình thành những “cục máu
đông”. Vì thế, ngay từ đầu năm
2020, khi dịch bệnh bùng phát,
hàng hóa tại các cửa khẩu biên
giới với Trung Quốc bị ùn ứ, Bộ
Công Thương nhanh chóng tham
mưu Thủ tướng Chính phủ ban
hành Công điện 224/CĐ-TTg
ngày 12/2/2020. Công điện này
cho phép xây dựng quy trình đảm
bảo thông quan mà vẫn kiểm soát
tốt dịch bệnh. Cùng với đó là các
cuộc điện đàm với lãnh đạo các
Bộ, ngành địa phương của Trung
Quốc để tăng thời gian thông
quan, bổ sung nhân lực bốc dỡ…
giúp khơi thông luồng hàng hóa
hai bên.
Nhìn lại giai đoạn này, có lẽ
nhiều người sẽ bất giác giật mình.
Nếu không có Công điện 224,

không chỉ hàng nông sản nước
ta bị ùn ứ, mà nguyên vật liệu
đầu vào cho sản xuất khẩu trang,
đồ bảo hộ chống dịch từ Trung
Quốc sang cũng bị ách tắc. Và
chắc chắn, các doanh nghiệp dệt
may không thể kịp chuyển hướng
ngoạn mục với con số xuất khẩu
hơn 1,3 tỷ chiếc khẩu trang y tế!
Tiếp đến, khi dịch bệnh lan
rộng và diễn biến phức tạp ở Hàn
Quốc, Nhật Bản và sau đó là khu
vực EU, Hoa Kỳ, thì theo chỉ đạo
của Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, hệ
thống thương vụ Việt Nam ở nước
ngoài, hoạt động xúc tiến thương
mại trực tuyến được kích hoạt để
kết nối bảo đảm nguồn cung cho
sản xuất trong nước cũng như
khơi thông thị trường xuất khẩu.
Kết quả là, trong khi giao thương
nhiều nước sụt giảm, kim ngạch
xuất khẩu nước ta vẫn tăng 7%,
xuất siêu 19,95 tỷ USD.
Ở thị trường trong nước,
với phương châm 4 tại chỗ “Chỉ
đạo tại chỗ, lực lượng tại chỗ, hệ
thống phân phối tại chỗ, hàng hóa
tại chỗ”; và 3 sẵn sàng “Chủ động
nguồn hàng, ứng phó kịp thời,
khắc phục khẩn trương” không
chỉ bảo đảm cung ứng các hàng
hóa thiết yếu trên toàn hệ thống
mà tổng mức bán lẻ hàng hóa đã
trở thành bệ đỡ cho tăng trưởng
với doanh thu xấp xỉ 4 triệu tỷ
đồng, tăng 6,8%; gánh đỡ cho khu
vực dịch vụ lưu trú, và du lịch lữ
hành sụt giảm do thực hiện giãn
cách xã hội.

Đường dẫn đến thành công

Vì sao năm 2020 trải qua 2
đợt giãn cách xã hội, dòng hàng
hóa nước ta vẫn tuôn chảy mạnh
mẽ? Vẫn theo chân các con tàu

đi khắp các đại dương? Vẫn hiện
diện trong từng căn nhà, góc phố?
Tại cuộc họp tổng kết ngành Công
Thương đầu tháng 1 vừa qua, Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc làm
cả hội trường ngạc nhiên khi tự
“thống kê” có 17 Ủy viên Trung
ương Đảng đại diện cho các Ban,
Bộ, Ngành đến dự. Thủ tướng kết
luận: “Điều đó cho thấy sự phối
hợp của Bộ Công Thương với các
bên liên quan rất tốt. Theo kinh
nghiệm chỉ đạo điều hành, phối
hợp chặt chẽ là một trong những
nguyên nhân dẫn đến thành
công”.
Trong phần phát biểu tham
luận, Bộ trưởng Nông nghiệp
và Phát triển nông thôn Nguyễn
Xuân Cường cho biết sự phối hợp
giữa 2 bên: “Trong tháng 8 năm
2020, khi EVFTA có hiệu lực,
Bộ trưởng Công Thương cùng tôi
4 lần triển khai Hiệp định tới các
doanh nghiệp, địa phương, ngành
hàng. Ở cấp Sở, hai bên cũng phối
hợp chặt chẽ trong các sự kiện hội
chợ, triển lãm, OCOP…”.
Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn
phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng
thông tin thêm: “Trong cải cách
thủ tục hành chính, Văn phòng
Chính phủ đã nhận được sự
phối hợp tích cực của Bộ Công
Thương. Với cả rừng thủ tục, Bộ
Công Thương đã góp phần cắt
giảm 95% thủ tục hành chính
về an toàn thực phẩm, cho phép
doanh nghiệp tự công bố tiêu
chuẩn, quy chuẩn, cấp C/O cũng
rất thuận tiện”.

Giữ trọng trách cho tăng
trưởng

Hiển nhiên dòng chảy hàng
hóa đóng góp tích cực cho tăng
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trưởng. Trong khi một trụ cột cho tăng trưởng là đầu
tư toàn xã hội thì năm 2020 tăng ở mức thấp nhất
trong giai đoạn 2011-2020; khiến cho 2 trụ cột còn lại
gồm tiêu dùng và xuất khẩu gánh phần lớn trọng trách
cho tăng trưởng. Mức tăng trưởng GDP 2,91% gần
như nhờ cả vào dòng hàng hóa lưu chuyển trong nước
(tiêu dùng) và đi ra nước ngoài (xuất khẩu).
Chất lượng lưu chuyển của dòng hàng hóa cũng
được nâng lên đáng kể khi nhìn trên 4 khía cạnh. Thứ
nhất, chúng ta xuất siêu chủ yếu vào thị trường các
nước phát triển, có yêu cầu khắt khe về chất lượng
như Hoa Kỳ (xuất siêu gần 62,7 tỷ USD); EU (xuất
siêu gần 20,3 tỷ USD). Thứ hai, trong bối cảnh dịch
Covid-19 gây khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa của
Việt Nam sang một số thị trường truyền thống. Thế
nhưng, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước vẫn tăng
trưởng dương, điều đó cho thấy dòng chảy hàng hóa
nước ta đã tìm sang được các thị trường thay thế.
Thứ ba, xuất khẩu của khu vực nông sản, thủy
sản giảm 2,5 %; nhóm hàng nhiên liệu và khoáng
sản giảm 35%, nhưng nhờ nhóm hàng công nghiệp
chế biến chế tạo tăng 7% nên tổng kim ngạch vẫn
tăng. Như vậy, dòng lưu chuyển của hàng hóa chế
biến chế tạo đã phát triển đủ quy mô để dẫn dắt sự
tăng trưởng chung.
Thứ tư, nói về dòng chảy hàng hóa trong nước:
Bán lẻ hàng hóa tăng 6,8%, nếu cộng thêm doanh thu
dịch vụ thì mức tăng trưởng chỉ 2,6%, thấp hơn rất

nhiều so mức tăng 2 con số 11,86% của năm 2019.
Thế nhưng, thu NSNN vẫn chỉ hụt chút ít so với dự
toán, trong đó thu nội địa đạt 98% dự toán. Thế có
nghĩa là, giao dịch hàng hóa ngày càng được quản lý
tốt hơn, các giao dịch “ngầm” đã thu hẹp lại đáng kể.
Mặc dù dòng chảy hàng hóa đóng góp vào sự
tăng trưởng rất lớn, nhưng đó chỉ là những cái hiển
hiện, nhìn thấy được. Trên thực tế, khi giao dịch ngoại
thương có dư (xuất siêu 19,95 tỷ USD); khi dòng chảy
hàng hóa nội địa được quản lý tốt thì kinh tế vĩ mô ổn
định chắc chắn hơn, kiềm chế lạm phát, giữ được giá
trị tiền đồng… là nền tảng căn bản để người dân và
doanh nghiệp tin tưởng bỏ vốn ra làm ăn.
Dòng hàng hóa lưu chuyển mạnh mẽ, đúng
hướng giúp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân giảm
từ 18,6% năm 2011 xuống ổn định ở mức khoảng 4%/
năm giai đoạn 2016 - 2020. Bội chi ngân sách nhà
nước giảm từ mức bình quân 5,4% GDP giai đoạn
2011 - 2015 xuống còn 3,5% GDP giai đoạn 2016 2019; riêng năm 2020, do phải huy động nguồn lực
chống dịch, tỉ lệ bội chi có cao hơn, khoảng 4,99%
GDP nhưng vẫn thấp hơn giai đoạn 2011-2015.
Các chỉ tiêu về bội chi, nợ công, nợ chính phủ,
nợ nước ngoài giai đoạn 2016-2020 đều trong khung
chỉ tiêu mang tính pháp lệnh của Quốc hội. Cụ thể,
bội chi ngân sách nhà nước không quá 3,9% GDP, nợ
công không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá
54% GDP, nợ nước ngoài không quá 50% GDPn

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác Bộ Công Thương thăm quan Nhà máy THACO Trường Hải

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

“BIẾN NGUY THÀNH CƠ”
l THY THẢO

Có thể nói, năm 2020 dù đã kiểm soát được cơ bản ở trong nước, dịch Covid-19 vẫn gây ra cú sốc lớn
cả về phía cung lẫn cầu cho nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng

XU HƯỚNG
CHUYỂN DỊCH CHUỖI CUNG ỨNG SANG VIỆT NAM
Trước tác động của dịch bệnh, những rủi ro vốn có
trong chuỗi cung ứng toàn cầu, với trọng tâm là sự dịch
chuyển hoạt động gia công và các công đoạn tạo giá trị
gia tăng thấp đến các quốc gia có nhân công giá rẻ và
đông đảo trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định, dịch bệnh đã
làm giảm các hoạt động trong chuỗi cung ứng toàn cầu
lên tới 35,4%, khiến kinh tế thế giới rơi vào nguy cơ
suy thoái lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính
toàn cầu năm 2008.
Bên cạnh đó, dịch bệnh cũng được dự đoán sẽ
khiến nhiều nền kinh tế lớn phải tiến hành tái cơ cấu
lại chuỗi giá trị của các ngành sản xuất.
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Đứng trước sự gián đoạn nguồn cung từ Trung
Quốc, nhiều doanh nghiệp trong nước đã quay trở lại
thị trường sân nhà, khẩn trương liên hệ với Bộ Công
Thương để tìm kiếm đối tác phụ trợ thay thế.
Không chỉ vậy, Bộ Công Thương cho biết các
doanh nghiệp FDI hoạt động tại Việt Nam và một số
tập đoàn, công ty trên thế giới cũng chủ động chuyển
hướng sang sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, hay nói cách
khác, là “tái cơ cấu chuỗi giá trị sản xuất” như nhắc
đến bên trên.
Tất nhiên, các doanh nghiệp trong và ngoài nước
đến với sản phẩm phụ trợ Việt Nam không vì dịch
Cùng với sự chủ động từ doanh nghiệp, Nhà nước,

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ
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NẮM BẮT CƠ HỘI
Covid-19 mà giảm bớt đi tiêu chuẩn khắt khe của
mình về nguyên phụ liệu, máy móc, linh kiện phục vụ
sản xuất.
Để có thể đáp ứng các yêu cầu này, doanh nghiệp
công nghiệp hỗ trợ thời gian qua đã không ngừng nỗ
lực đổi mới, hướng đến nâng cao chất lượng và khả
năng cạnh tranh của sản phẩm.
“Trong vấn đề nội địa hóa, chúng tôi đã nỗ lực
tăng số lượng, hàm lượng chất xám Việt Nam trong
các sản phẩm linh kiện để cung cấp cho những chiếc
điện thoại, ô tô, xe máy, máy in, máy giặt… vốn đòi
hỏi sự đầu tư bài bản, kỹ lưỡng vào nguồn vốn, công
nghệ, con người”, đại diện Tập đoàn An Phát Holdings
từng chia sẻ.
Theo đại diện Công ty Cổ phần Công nghiệp
EuroCast, trong thời gian gần đây, xu thế rất nhiều
doanh nghiệp Việt Nam đã quay trở về tìm các nhà sản
xuất nguyên phụ liệu và sản phẩm phụ trợ trong nước,
bởi đây không chỉ là sự lựa chọn tiết kiệm chi phí, chủ
động thời gian mà còn thỏa mãn điều kiện chất lượng.
Đối với một số lô hàng nhập khẩu, đặc biệt từ các
quốc gia gia công giá rẻ như Trung Quốc, do sản xuất
đại trà số lượng lớn (mass production) nên nguyên phụ

liệu, máy móc linh kiện có thể rẻ hơn một chút nhưng
chất lượng dễ không đồng đều, tỷ lệ kích thước hay thành
phần không đạt tiêu chuẩn như thỏa thuận ban đầu.
“Khi đã chuyển về Việt Nam mới phát hiện ra vấn
đề lỗi sản phẩm thì để đổi lại cực kỳ phức tạp. Trong
khi nếu sang tận nơi để kiểm tra trước và sau khi đặt
hàng thì lại tốn kém thêm rất nhiều loại chi phí nữa”,
doanh nghiệp chia sẻ.
Có thể ở phân khúc hàng phổ thông công nghiệp
hỗ trợ của ta khó cạnh tranh, nhưng Việt Nam hiện
đang tập trung nhiều vào sản xuất dòng sản phẩm có
thiết kế, mẫu mã tương đối đẹp, ổn định về chất lượng
và năng suất. Đặc biệt, với các sản phẩm xuất khẩu
sang các thị trường lớn có tiêu chuẩn khắt khe thì yếu
tố này sẽ là thế mạnh để công nghiệp hỗ trợ trong nước
thu hút đơn đặt hàng.
Cùng với đó, hàng loạt các Hiệp định Thương mại
song phương và đa phương đã và đang được ký kết cũng
tạo điều kiện cho dòng vốn chuyển dịch từ các nước về
Việt Nam càng mạnh mẽ. Các doanh nghiệp quốc tế
đương nhiên không bỏ qua cơ hội tiếp cận những ưu đãi
về thuế quan và đầu tư từ FTA, tăng cường tiếp cận và
khai thác hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam.

Vào những tháng đầu năm 2020 - giai đoạn cao điểm của dịch bệnh Covid-19, Công ty Cổ phần Sợi Thế Kỷ cho
biết nhận được nhiều đơn hàng mới của các nhà sản xuất ở Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, Đài Loan và Mỹ,
góp phần đáng kể vào mức tăng trưởng doanh thu trong bối cảnh toàn ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng
nề của dịch bệnh.
Công ty Cổ phần Dệt lụa Nam Định thì cho biết lượng đơn đặt hàng đã tăng gấp đôi trong thời gian đó. Đáng
chú ý, đây là một trong bảy doanh nghiệp của Tập đoàn Dệt may Việt Nam đã chuyển hướng sản xuất vải kháng
khuẩn để phục vụ nhu cầu khẩu trang chống dịch. Vậy là, trong lúc đảm bảo trách nhiệm xã hội về phòng chống
dịch Covid-19, doanh nghiệp vẫn nắm bắt được cơ hội phát triển cho riêng mình.
Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã thành công xuất khẩu đơn hàng 69 sơmi rơmoóc sang thị trường
Mỹ và ký kết hợp đồng phân phối sơmi rơmoóc với một doanh nghiệp của quốc gia này.
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Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cắt băng khai trương Trung tâm kỹ thuật khuôn mẫu tại Hà Nội

CÚ HÍCH TỪ CHÍNH SÁCH
Chính phủ cũng đã và đang nỗ lực xây dựng những
hành lang chính sách vững chắc để ngành công nghiệp
hỗ trợ có thêm đà phát triển.
Ngày 6/8/2020, với sự tham mưu của Bộ Công
Thương, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị
quyết 115/NQ-CP về các giải pháp thúc đẩy phát triển
công nghiệp hỗ trợ.
Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2025 doanh
nghiệp Việt Nam có khả năng sản xuất các sản phẩm
công nghiệp hỗ trợ có tính cạnh tranh cao, đáp ứng
được 45% nhu cầu thiết yếu cho sản xuất, tiêu dùng
trong nội địa; chiếm khoảng 11% giá trị sản xuất toàn
ngành công nghiệp; có khoảng 1.000 doanh nghiệp đủ
năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp
ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam,
trong đó, doanh nghiệp trong nước chiếm khoảng 30%.
Năm 2030 sản phẩm công nghiệp hỗ trợ đáp ứng
70% nhu cầu nội địa; chiếm khoảng 14% giá trị sản
xuất công nghiệp. Có khoảng 2.000 doanh nghiệp đủ
năng lực cung ứng trực tiếp cho các doanh nghiệp lắp
ráp và tập đoàn đa quốc gia trên lãnh thổ Việt Nam.
Những mục tiêu này được hiện thực hóa thông qua
7 nhóm giải pháp chính mà Nghị quyết đề ra, kỳ vọng
sẽ tạo nên những bước phát triển đột phá cho lĩnh vực
công nghiệp hỗ trợ.
Cũng trong năm 2020, lần đầu tiên tại Việt Nam,
Bộ Công Thương đã xây dựng và chính thức khai
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trương hệ thống cơ sở dữ liệu ngành công nghiệp chế
biến chế tạo và công nghiệp hỗ trợ, là dấu mốc quan
trọng nhằm giải quyết nhu cầu hình thành mạng lưới
kết nối B2B trong và ngoài nước, giúp các doanh
nghiệp, nhà đầu tư tìm kiếm thông tin một cách nhanh
chóng, chính xác, đáp ứng nhu cầu kết nối đầu tư, tăng
cường cơ hội hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam
và doanh nghiệp FDI, các tập đoàn đa quốc gia.
Hoạt động phối hợp với các doanh nghiệp FDI đa
quốc gia như Samsung, Toyota,… tiếp tục được duy trì
nhằm tăng cường tìm kiếm, kết nối các doanh nghiệp
sản xuất nguyên vật liệu, linh phụ kiện trong nước đủ
khả năng sản xuất thay thế nguồn nhập khẩu trong ngắn
hạn cũng như trong dài hạn. Số lượng nhà cung ứng
cấp 1 của Samsung tăng từ 35 doanh nghiệp năm 2018
lên 42 doanh nghiệp năm 2020, số lượng nhà cung ứng
cấp 2 cũng tăng từ 157 doanh nghiệp năm 2018 lên 170
doanh nghiệp. Đến nay, cũng có thêm 3 doanh nghiệp
đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi cung ứng của Toyota.
Không thể phủ nhận, với một ngành thâm dụng
vốn và lao động như công nghiệp hỗ trợ, còn rất nhiều
khó khăn, thách thức trước mắt cần vượt qua. Tuy
nhiên, công nghiệp hỗ trợ Việt Nam đang dần tiến từng
bước, chủ động “biến nguy thành cơ”, tận dụng thế
mạnh của mình để không chỉ đứng vững qua năm 2020
đầy biến động mà còn nắm bắt cơ hội phát triển lớn
hơn trong năm 2021 và những năm tiếp theo n
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MỘT NĂM VỚI NHỮNG

“TRẬN ĐÁNH” LỚN

CỦA LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
NĂM 2020, LỰC LƯỢNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CẢ NƯỚC PHÁT HIỆN, XỬ LÝ
TRÊN 66.000 VỤ VI PHẠM; THU NỘP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN 352,15 TỶ
ĐỒNG; TRỊ GIÁ HÀNG TỊCH THU CHƯA BÁN (ƯỚC TÍNH) TRÊN 136 TỶ ĐỒNG.
TRỊ GIÁ HÀNG HOÁ VI PHẠM ƯỚC TÍNH TRÊN 392 TỶ ĐỒNG.

l HOÀNG HÒA

Những “trận đánh” lớn trong một năm đặc
biệt
Trước yêu cầu của tình hình mới, lực lượng quản
lý thị trường (QLTT) đã được tổ chức lại theo mô hình
ngành dọc từ trung ương đến địa phương, bảo đảm sự
chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng Bộ Công Thương
theo nguyên tắc tập trung thống nhất. Ông Trần Hữu
Linh - Tổng Cục trưởng Tổng QLTT cho biết, sau hơn
2 năm chính thức đi vào hoạt động, mô hình Tổng cục
QLTT theo ngành dọc từ Trung ương đến địa phương
đã thể hiện rõ ưu điểm, tạo sự chuyển biến tích cực rõ
rệt trong công tác điều hành, quản lý, nâng cao hiệu

quả của việc kiểm tra, kiểm soát, phối hợp các lực
lượng chức năng khác.
Năm 2020, Tổng cục đã hoàn thành việc sắp xếp
tổ chức, bổ nhiệm cán bộ toàn lực lượng để tập trung
hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
“Mô hình tổ chức mới đã khắc phục được tình
trạng cắt khúc theo địa giới hành chính; thực hiện quản
lý tập trung, thống nhất, xuyên suốt từ trung ương đến
địa phương, đồng thời, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt
động kiểm tra, kiểm soát thị trường, ứng phó kịp thời
đối với các diễn biến bất thường, có tác động tiêu cực
trên thị trường cả nước”, Tổng cục QLTT nhận định.
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THIẾU TƯỚNG ĐÀM THANH THẾ
CHÁNH VĂN PHÒNG CƠ QUAN THƯỜNG
TRỰC BAN CHỈ ĐẠO 389 QUỐC GIA:
Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm,
lực lượng QLTT rất cương quyết, không nể
nang, nhưng thái độ ứng xử mềm dẻo,
linh hoạt
2020 là năm rất đặc thù khi lực lượng QLTT vừa tập trung chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả
nhưng vừa phải tập trung ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.
Lực lượng QLTT đã làm tốt nhiệm vụ của mình, phối hợp với các đơn vị chức năng khác để kiểm soát hàng
hoá nội địa, triệt phá được nhiều vụ việc vi phạm nổi cộm. Tháng 7/2020 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực
Chính phủ Trương Hòa Bình đã gửi thư khen Tổng cục QLTT cùng các đơn vị chức năng về thành tích phát hiện,
kiểm tra, xử lý kho hàng lậu rộng hơn 10.000 m2, với trên 150.000 sản phẩm hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất
xứ tại Lào Cai.
Trong quá trình phát hiện, xử lý vi phạm, lực lượng QLTT rất cương quyết, không nể nang, nhưng thái độ
ứng xử mềm dẻo, linh hoạt, vẫn vận động chủ cơ sở vi phạm giao nộp cho các cơ quan chức năng.

Về công tác chuyên môn, nghiệp vụ, ngay từ đầu
năm 2020, Tổng cục QLTT đã đặt mục tiêu tập trung
vào 2 nhóm nhiệm vụ chính: một là chống hàng giả,
hàng nhái và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; hai
là chống gian lận thương mại trên môi trường Internet.
Cùng với đó, lực lượng cũng lên kế hoạch phối
hợp với các lực lượng làm tốt công tác chống buôn lậu
và những hành vi gian lận thương mại mới như xuất xứ
hàng hóa và an toàn thực phẩm...
Tuy nhiên đến cuối tháng 1, đầu tháng 2/2020,
dịch Covid-19 bùng phát tại Việt Nam đã làm ảnh
hưởng đến kế hoạch xây dựng từ đầu năm của Tổng
cục.
Xác định là lực lượng chủ công trên mặt trận
phòng, chống dịch, lực lượng đã nhanh chóng thể hiện
là đơn vị xung kích, tiên phong đi đầu. Đến nay, dịch
vẫn chưa chấm dứt, lực lượng QLTT tiếp tục thể hiện
vai trò trong công tác bình ổn thị trường, chống đầu
cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý và đặc biệt là kết
hợp được hai nhiệm vụ chuyên môn chính đặt ra từ
đầu năm.
Đối với công tác chống gian lận trên môi trường
Internet, Tổng cục QLTT nhận định, “nhờ thành tựu
của khoa học công nghệ nên việc mua bán online ngày
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càng trở nên phổ biến và có thể nói “cửa khẩu nằm ở
cửa nhà của mỗi người dân” nên một số thủ đoạn mới
đang xuất hiện trên nền tảng thương mại điện tử tập
trung vào nhóm hàng hóa có giá trị cao, những mặt
hàng do nước ngoài sản xuất”.
Nhận diện bối cảnh, ngay từ đầu năm 2020, Tổng
cục QLTT đã lập một bộ phận đặc nhiệm chuyên trách
riêng trong công tác này. Qua nắm bắt thông tin và
những biện pháp nghiệp vụ, năm 2020, QLTT đã tấn
công, xử lý một số đường dây, ổ nhóm quy mô lớn trên
môi trường internet, đặc biệt là mô hình kinh doanh
mới, như trên các mạng xã hội, kênh bán hàng đa kênh
livestream.
Điển hình, tháng 7/2020 xử lý tổng kho buôn lậu
hơn 10.000m2 tại 145 Hoàng Diệu, TP. Lào Cai (vụ
việc này đã được Phó Thủ tướng Thường trực Chính
phủ Trương Hòa Bình gửi thư biểu dương, động viên
lực lượng QLTT và các lực lượng chức năng).
Đối với công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng
xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, năm 2020 cũng là năm
đầu tiên, Tổng cục QLTT thay đổi cách thức kiểm tra
về hàng giả theo hướng cụ thể. Thay vì dàn trải như
những năm trước, Tổng cục xây dựng kế hoạch tấn
công vào những tụ điểm cụ thể, rõ ràng.

KINH TẾ

CHUYÊN GIA KINH TẾ
NGUYỄN MINH PHONG:
Mô hình hoạt động theo
ngành dọc đã khắc phục
được điểm yếu cốt tử
Sau hai năm hoạt động theo mô hình mới, lực lượng QLTT đã đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành xuyên suốt của
Bộ trưởng Bộ Công Thương, của Tổng cục trưởng theo nguyên tắc nhất quán, từ trung ương đến địa phương, giúp
mạng lưới kiểm tra, kiểm soát thị trường chặt chẽ hơn, đảm bảo các chính sách được triển khai một cách rộng rãi,
thống nhất trên toàn quốc.
Mô hình hoạt động theo ngành dọc đã khắc phục được điểm yếu cốt tử - sự chia cắt theo địa bàn. Vì hiện nay
gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ đã phát triển ở mức độ tinh vi, phức tạp
hơn. Hành vi vi phạm không chỉ ở một địa bàn cấp xã, huyện, tỉnh nữa, mà có phạm vi rộng hơn, liên tỉnh, liên
vùng, thậm chí móc nối với nước ngoài... do vậy, mô hình quản lý theo ngành dọc giúp lực lượng xử lý kịp thời,
đảm bảo hiệu quả, hiệu lực quản lý của nhà nước.

Theo đó, Kế hoạch chống hàng giả, hàng nhái,
hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã thu được kết
quả tốt hơn những năm trước, số vụ kiểm tra 2.868 vụ,
vi phạm 2.833 vụ, số tiền xử phạt vi phạm hành chính
gần 24 tỷ đồng, trị giá hàng tịch thu trên 26 tỷ đồng.
Đánh giá về sự thay đổi mô hình tổ chức của lực
lượng QLTT sau 2 năm, Bộ trưởng Bộ Công Thương
Trần Tuấn Anh nhận định, sau khi tổ chức lại hệ thống
các cơ quan QLTT theo ngành dọc, lần đầu tiên, lực
lượng đã có những chiến dịch, có đề án mang tính tổng
thể, toàn diện, đấu tranh đánh trực diện vào những
trung tâm đầu nậu, trọng điểm về hàng lậu, hàng giả,
tạo ra tiếng vang lớn, đem lại những bài học kinh
nghiệm trong đấu tranh có hiệu quả về buôn lậu, gian
lận thương mại.

Chống hàng giả, hàng nhái - nhiệm vụ xuyên
suốt
Dự báo hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại
và hàng giả trong năm 2021 sẽ còn diễn biến phức tạp
với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Vì vậy, để góp
phần bảo đảm thị trường ổn định, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất, kinh
doanh và quyền lợi người tiêu dùng, ông Trần Hữu

Linh cho biết, năm 2021, lực lượng QLTT cả nước sẽ
tập trung triển khai 2 nhiệm vụ chính, đó là tiếp tục
kiểm tra, kiểm soát trên thương mại điện tử và triển
khai Kế hoạch đấu tranh, phòng chống, xử lý hàng giả,
không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng hóa xâm phạm
quyền sở hữu trí tuệ giai đoạn 2021 - 2025.
Ngoài ra, Tổng cục sẽ kiến nghị các cơ quan chức
năng xây dựng bộ máy chuyên nghiệp, chuyên môn,
chính thức về phòng, chống gian lận thương mại trong
chức năng nhiệm vụ của QLTT. Đối với nội bộ, Tổng
cục QLTT tiếp tục nâng cao năng lực trong nội bộ của
lực lượng kiểm soát viên, triển khai tổ chức sát hạch,
kiểm tra thường xuyên trình độ kiểm soát viên của lực
lượng QLTT.
Đối với nội bộ, Tổng cục QLTT tiếp tục nâng cao
năng lực trong nội bộ của lực lượng kiểm soát viên,
triển khai tổ chức sát hạch, kiểm tra thường xuyên trình
độ kiểm soát viên của lực lượng QLTT.
“Để tiếp tục góp phần tích cực vào công tác
bình ổn thị trường trong nước, công tác chống buôn
lậu, Tổng cục QLTT cam kết với lãnh đạo Bộ Công
Thương sẽ nỗ lực ở mức cao nhất để hoàn thành tốt
nhiệm vụ được giao”, Tổng cục trưởng Trần Hữu Linh
khẳng địnhn
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XU THẾ DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ 2021

VÌ SAO KÊNH ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

LÊN HƯƠNG?

MẶT BẰNG LÃI SUẤT THẤP KỶ LỤC VÀ XU HƯỚNG NỚI LỎNG TIỀN TỆ KÍCH
THÍCH TĂNG TRƯỞNG TRÀN LAN KHẮP THẾ GIỚI HẬU ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐÃ
ĐẶT DÒNG TIỀN ĐẦU TƯ TOÀN CẦU TRƯỚC MỘT BÀI TOÁN: LÀM THẾ NÀO
ĐỂ SINH LỜI TỐT NHẤT THAY VÌ CẤT TIỀN TRONG NHÀ BĂNG? KỶ NGUYÊN
TIỀN RẺ KHÔNG PHẢI ĐẾN LÚC NÀY MỚI CÓ, NHƯNG QUY MÔ VÀ MỨC ĐỘ
THÌ THẾ GIỚI LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC CHỨNG KIẾN.

l HOÀNG NGUYÊN
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Tiền rẻ “thừa mứa” khắp
thế giới

Xu hướng nới lỏng tiền tệ trên
toàn cầu thực tế là một quyết định
đảo ngược đầy bất ngờ để ứng phó
với sự kiện cũng bất ngờ không
kém: Dịch bệnh Covid-19 đột ngột
xuất hiện tại Trung Quốc và lan ra
khắp thế giới. Trước đó, các quốc
gia đã bắt đầu thắt chặt dần chính
sách tiền tệ vốn được nới lỏng từ
sau khủng hoảng tài chính toàn cầu
2008. Một thập kỷ kích thích kinh tế
đã đem lại kết quả tốt và năm 20182019 là thời điểm bình thường hóa
lãi suất với động thái nâng lãi suất
cơ bản liên tục 2 lần của Cục Dự trữ
liên bang Mỹ (FED).
Đột ngột đầu năm 2020 xuất
hiện đại dịch Covid-19 làm nền kinh
tế thế giới đình trệ theo đúng nghĩa
đen: Cách ly xã hội được thực thi ở
rất nhiều quốc gia khiến mọi hoạt
động xã hội lẫn kinh tế dừng lại. Do
đó chính sách bình thường hóa lãi
suất chưa đi đến đâu đã được phanh

gấp và đảo chiều sang nới lỏng cấp
kỳ: Lãi suất cơ bản được rất nhiều
ngân hàng trung ương giảm xuống
mức 0, thậm chí là âm. Các gói kích
thích kinh tế trị giá hàng chục ngàn
tỷ USD được triển khai. Thậm chí
nhiều quốc gia còn cho không tiền
người dân.
Đây là tình trạng chưa từng có
trong lịch sử khi đột ngột tiền trở
nên quá rẻ mạt. Hệ quả không có gì
khó hiểu khi các thị trường tài sản
đều tăng đột biết bất chấp nền kinh
tế suy yếu trên toàn cầu.

Chứng khoán độc tôn

Thị trường tài sản bao gồm
nhiều loại hàng hóa khác nhau,
trong đó có cả tiền ảo. Đồng
Bitcoin tăng giá tới 3 lần trong năm
2020 trong khi vàng tăng 23%. Tuy
nhiên chứng khoán mới là kênh đầu
tư giữ vị trí độc tôn của năm 2020.
Năm 2020 khắp thế giới chứng
kiến một làn sóng nhà đầu tư mới
đổ xô vào các thị trường chứng
khoán. Nguyên nhân cũng chính

là do các gói hỗ trợ Covid đột ngột
tạo nên lượng tiền miễn phí khổng
lồ, trong khi lệnh giãn cách xã hội
khiến các trò cá cược, cờ bạc truyền
thống không thể hoạt động. Số
lượng nhà đầu tư mới gia tăng đột
biến cũng tạo nên một làn sóng tăng
giá khủng khiếp của các thị trường
chứng khoán giữa lúc nền kinh tế
toàn cầu đình trệ.
Tại Việt Nam, số lượng nhà
đầu tư mới tham gia thị trường
chứng khoán trong năm 2020 lên
đến gần 400.000 người căn cứ trên
số lượng tài khoản mở mới. Đặc biệt
số lượng nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ
trong nước là gần 393.000 người.
Nguyên nhân khiến thị trường
chứng khoán trong nước trở nên hấp
dẫn là do hạn chế về các kênh đầu
tư. Ở Việt Nam hiện tại chưa có các
hình thức cờ bạc, không có kênh
đầu tư Bitcoin cũng như ngoại tệ và
vàng ít phổ biến. Đặc biệt kênh đầu
tư vàng trước đây cạnh tranh mạnh
với kênh chứng khoán, nhưng với

Biểu đồ: Lãi suất liên ngân hàng đang duy trì mức thấp chưa từng thấy trong lịch sử, là biểu hiện rõ nhất của việc dư
thừa tín dụng.

29

ĐẦU TƯ - TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

tầng lớp người trẻ và trung lưu ngày
càng nhiều, vàng trở thành một
kênh đầu tư an toàn nhưng già cỗi.
Thị trường chứng khoán ngày càng
phổ cập và khả năng mở tài khoản
tham gia thị trường ngày càng đơn
giản, dễ dàng cho tất cả mọi người.
Mặt khác, thị trường chứng
khoán đã hình thành một xu thế
tăng trưởng dài hạn ngoạn mục.
Chỉ trong 10 tháng cuối năm 2020,
mức tăng trưởng của thị trường
này đã lên tới trên 67%. Diễn biến
này tạo sức hấp dẫn lớn hơn tất cả
các loại hình đầu cơ, đầu tư khác.
Lãi suất quá thấp khiến người dân
bình thường cảm thấy việc gửi tiền
tiết kiệm trở nên nhàm chán và
không có lợi. Trong khi đó hầu hết
các ngân hàng đều có liên thông
tài khoản với các công ty chứng
khoán. Do đó việc chuyển thẳng
tiền tiết kiệm vào tài khoản đầu
tư chứng khoán dễ dàng được thực
hiện bằng điện thoại hay máy tính.
Nhờ các biện pháp giảm lãi
suất kích thích kinh tế, tăng trưởng
năm 2021 được đánh giá rất tích
cực. Thật vậy, trong khi Chính phủ
đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 2021
ở mức 6,5% thì các tổ chức lớn như
Quỹ Tiền tệ quốc tế, Ngân hàng
thế giới dự kiến tới 6,7% và 6,8%.
Thậm chí các định chế đầu tư toàn
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cầu còn lạc quan hơn nhiều: HSBC
dự kiến tăng trưởng của Việt Nam
tới 8,1%, tương đương với dự kiến
của Goldman Sachs. Moody’s thậm
chí dự kiến tăng trưởng 8,2%, Fitch
dự kiến 8,6%, Bank of America
Merrill Lynch dự kiến 9,3%... Các
phân tích quốc tế uy tín nói trên
đã tạo nên kỳ vọng rất lớn trong
cộng đồng nhà đầu tư, vì nền kinh
tế phục hồi tăng trưởng mạnh sẽ có
lợi cho thị trường chứng khoán.

Bất động sản đi sau

Thị trường bất động sản năm
2020 khá nguội lạnh vì yêu cầu
giãn cách xã hội khiến các giao
dịch trở nên khó khăn, các dự án
cũng chậm triển khai do dịch bệnh.
Tuy nhiên mặt bằng lãi suất thấp
chưa từng thấy trong lịch sử luôn
là điều kiện thuận lợi cho bất động
sản bùng nổ.
Năm 2020, hàng loạt công ty
niêm yết hé lộ trong báo cáo tài
chính thường niên rằng đã “nhúng
chân” vào thị trường chứng khoán.
Điều này được kiểm chứng khi con
số doanh thu từ hoạt động sản xuất
kinh doanh chính sụt giảm, nhưng
lợi nhuận sau thuế lại tăng. Phần
tăng thêm chủ yếu đến từ hoạt động
đầu tư tài chính. Các công ty bất
động sản cũng có dấu hiệu tham gia
đầu tư tài chính trên thị trường chứng

khoán. Khi nền kinh tế lấy lại đà
tăng trưởng, dòng vốn đầu tư ngắn
hạn có thể quay trở lại hoạt động sản
xuất, từ đó làm giảm bớt nguồn lực
trên thị trường chứng khoán.
Đó là sự dịch chuyển dòng tiền
đầu tư hợp lý vì xét cho cùng, thị
trường chứng khoán chỉ là kênh
để huy động vốn, chứ không phải
là kênh để giúp doanh nghiệp sản
xuất gia tăng tài sản. Thị trường bất
động sản đang nóng dần lên cùng
với thị trường chứng khoán, nhưng
trên cơ sở hiệu ứng của lãi suất thấp
cũng như việc hạn chế nguồn cung
trong năm 2020 do các dự án chậm
triển khai vì dịch bệnh.
Dòng vốn đầu tư tài chính
cũng vận động một cách có quy
luật như đã từng xảy ra thời kỳ 2008
hay 2010, với yếu tố bùng nổ đỉnh
điểm quay đi trên thị trường chứng
khoán. Dòng vốn này thường dịch
chuyển sang bất động sản sau khi
thị trường chứng khoán đạt đỉnh.
Nhà đầu tư thắng lợi trên thị trường
chứng khoán rút tiền và tích trữ tài
sản vật chất, thay vì nắm giữ cổ
phiếu. Hiện tượng những khu vực
bất động sản “ngủ đông” hàng chục
năm đột ngột được giao dịch sôi
động, hay đất nền vùng ven tăng
giá là biểu hiện ban đầu của tín
hiệu dịch chuyển dòng vốn này.n
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4 XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ

SẼ XÂM CHIẾM

CUỘC SỐNG CỦA CHÚNG TA

Trước khi đại dịch covid làm thay đổi cuộc sống của chúng ta 180 độ,
thì danh sách các sản phẩm công nghệ được đón chờ là loa thông minh
và ti vi màn hình cong. Nhưng đại dịch khiến chúng ta hướng tới những
công nghệ hữu ích, vốn được cho là buồn tẻ.

l THÁI DUY
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1. Công nghệ cho phép ta rảnh tay
Năm ngoái là đỉnh điểm của thanh toán qua điện thoại. Kể cả những nơi vốn chỉ nhận tiền mặt như các khu
chợ và các cửa hàng đồ ăn cũng bắt đầu chấp nhận dùng thanh toán điện tử vì lý do sức khỏe. Nhìn chung, 67%
đơn vị bán lẻ của Mỹ chấp nhận thanh toán điện tử, tăng hơn 40% vào năm 2019 (Theo khảo sát của Forrester).
19% đơn vị được khảo sát nói rằng họ chỉ mới sử dụng hình thức vào cuối tháng 5.
Những công nghệ “rảnh tay” không chỉ dừng với ví điện tử. Công nghệ Băng thông siêu rộng (UltraWideband) là một công nghệ sóng radio khá mới, cũng sẽ trở nên phổ biến vào năm nay. Công nghệ này sử
dụng sóng radio để định vị các vật dụng với độ chính xác tuyệt đối, nhưng nó chưa được áp dụng nhiều kể từ khi
được công bố cách đây 2 năm. Bà Milanesi của công ty Creative Strategies cho biết với nhu cầu không tiếp xúc
bề mặt như hiện nay thì công nghệ trên sẽ vô cùng hữu ích.
Câu hỏi đặt ra là UWB sử dụng vào việc gì? Giả sử bạn có một chiếc điện thoại di động và một cửa hàng
cà phê có một máy tính bảng cùng sử dụng công nghệ radio này. Nếu như bạn đứng trước quầy cà phê, thì máy
tính bảng có thể nhận diện điện thoại bạn và thanh toán từ bạn (chứ không phải người đằng sau). Hãy cảm tưởng
chỉ đến cửa hàng và order đồ uống mà không cần phải xếp hàng trả tiền.

2. Wifi đang trở nên thông minh hơn
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Một trong những điểm trừ của những ứng dụng công nghệ tại gia đó
chính là nguồn internet không ổn định và chậm chạp. Năm ngoái, khi tất cả
mọi người ở trong nhà để tránh sự lây lan của dịch Covid-19, tốc độ trung
bình đường truyền của cả thế giới giảm mạnh, một phần vì băng thông phải
bóp lại do lưu lượng sử dụng quá lớn. Năm nay chúng sẽ thấy một làn sóng
của các bộ mô-đem chứa WIFI 6, một tiêu chuẩn mạng mới. Không giống
với sự nâng cấp trước, WIFI 6 sẽ tập trung không chỉ vào tốc độ mà bằng
việc chia sẻ băng thông một loạt các thiết bị được kết nối.
Giả sử gia đình bạn có một vài điện thoại smartphone, một vài cái máy
tính, và thiết bị trò chơi cầm tay. Nếu tất cả chúng đều sử dụng một lượng
lớn internet, thì WIFI 6 sẽ làm tốt hơn việc chia đường truyền cho tất cả
thiết bị cùng một lúc ,hơn là để một thiết bị sử dụng hết internet.

3. Công nghệ thay thế cửa hàng
Theo bà Julie Ask, nhà nghiên cứu công nghệ của Forrester
Research, việc tới một cửa hàng thực tế vào mùa dịch đã không còn trở
nên cần thiết và những công nghệ hỗ trợ giao tiếp đang ngày càng trở
nên phổ biến. “Ngoài ra ý tưởng về việc lướt mạng và click chuột vào
thanh công cụ của máy tính còn lỗi thời hơn nữa. Tất cả các thao tác
ấy sẽ dần được thay thế bằng giao tiếp thông qua văn bản hoặc giọng
nói”. Facebook đã cung cấp công cụ tuyệt vời này cho các thương
nhân để phần mềm có thể tương tác với khách hàng tốt hơn. Các tập
đoàn bán lẻ như Amazon đã sử dụng chatbot để trả lời các câu hỏi của
khách hàng, và khi phần mềm không thể giúp được thì con người mới
cần can thiệp vào.
Hơn nữa, rất nhiều công ty đang sử dụng phương thức “thực tế ảo”
để giúp khách hàng có trải nghiệm mua hàng tốt hơn. Chính công ty
Jins Eyewear, chuyên bán kính thuốc, cho lấy ảnh mặt khách để ghép
với kính ở trong cửa hàng trước khi đưa ra quyết định mua. Công ty mẹ
của Snapchat đã phối hợp cùng với các thương hiệu xa xỉ như Gucci và
Dior để cung cấp trải nghiệm thử đồ qua điện thoại.

4. Công nghệ cho phép xử lý công việc tại nhà và chăm
sóc sức khỏe
Đại dịch đã khiến cho trải nghiệm ảo như họp qua video và tập
yoga online trở thành một sự thay thế cần thiết cho dù bạn có thích nó
hay không. Năm 2021, chúng ta sẽ thấy một loạt các sản phẩm cho
phép ta số hóa công việc và sống lành mạnh hơn. Một vài ví dụ điển
hình là hiện nay một số công ty công nghệ đang thử nghiệm với việc
tái tạo lại phòng họp với thực tế ảo.
Công ty AltspaceVR của Microsoft cho phép bạn và đồng nghiệp
đeo tai nghe và kính để họp ở dạng ảnh ba chiều. Facebook’s Oculus,
bộ phận thực tế ảo của mạng xã hội này, cho biết họ đang gấp rút kế
hoạch đưa thực tế ảo vào các văn phòng. Công ty đang có kế hoạch
tặng kèm tai nghe mới nhất của mình, Oculus Quest 2, với phần mềm
dành cho doanh nghiệp giúp các công ty đào tạo nhân viên với giá
khoảng 800 đô la.
Với việc các phòng tập thể dục đóng cửa, chúng ta cũng đang
ngày càng chuyển sang công nghệ có thể theo dõi sức khỏe của mình.
Năm ngoái, Amazon đã giới thiệu thiết bị đeo đầu tiên của mình
để theo dõi hoạt động thể dục, bao gồm phần mềm quét mỡ cơ thể của
bạn. Apple gần đây đã giới thiệu Fitness+, một bản sao của Peloton,
dịch vụ video cung cấp hướng dẫn tập luyện tại nhà. Bà Ask cho biết
xu hướng này sẽ lấn sân sang các khía cạnh khác của sức khỏe, như
chăm sóc bản thân và sức khỏe tinh thần, với các ứng dụng video cung
cấp liệu pháp hoặc thiền có hướng dẫn. Như mọi khi, một số xu hướng
này sẽ gắn bó với chúng ta trong khi những xu hướng khác có thể biến
mất. Tất cả những công nghệ này đều phải tồn tại trong bài “kiểm tra”
về mức độ tương thích sau khi cuộc sống trở lại “bình thường”.
Bà Ask nói rằng: “Bao nhiêu trong các hành vi đó là sự thay đổi
vĩnh viễn so với sự thay đổi 12-24 tháng sau khi chúng ta đi qua đại
dịch? Khách hàng sẽ luôn luôn mặc định với những gì tiện lợi”. Điều
đó có nghĩa là thanh toán điện tử có thể tồn tại vì chúng tiết kiệm thời
gian. Nhưng nếu chúng tôi quay trở lại các phòng tập thể dục, nhiều
công nghệ liên quan đến sức khỏe vừa mới được thanh toán có thể
khiến người mua hối hận.
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10 SỰ KIỆN QUỐC TẾ

NỔI BẬT
NĂM 2020

CHÚNG TA VỪA TRẢI QUA NĂM 2020 ĐẦY BIẾN ĐỘNG VỚI RẤT NHIỀU SỰ
VIỆC XẢY RA TRÊN TOÀN CẦU, MỜI QUÝ ĐỘC GIẢ CÙNG TẠP CHÍ CÔNG
THƯƠNG NHÌN LẠI TOP 10 SỰ KIỆN QUỐC TẾ NỔI BẬT TRONG NĂM QUA.

l THÁI LINH
1. Cuộc khủng hoảng toàn cầu mang tên
Covid-19

Dịch Covid-19 bùng phát và nhanh chóng lan ra
khắp toàn cầu. Tới cuối tháng 12/2020, dịch đã tấn
công 221 quốc gia và vùng lãnh thổ, lây nhiễm cho
hơn 90 triệu người với gần 2 triệu ca tử vong. Covid-19
đã tác động tiêu cực tới mọi mặt của cuộc sống và quan
hệ quốc tế. Tuy nhiên, việc bào chế thành công và triển
khai tiêm nhiều loại vaccine ngừa Covid-19 từ cuối
năm 2020 đang đem lại hy vọng về một tương lai tươi
sáng cho thế giới.
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2. Mỹ - Trung Quốc căng thẳng trên mọi
mặt trận

Năm 2020 chứng kiến quan hệ giữa Mỹ và Trung
Quốc gia tăng căng thẳng ở nhiều lĩnh vực, không chỉ
về thương mại mà còn ở cả công nghệ, an ninh, ngoại
giao, cách xử lý Covid-19 và truyền thông. Hai bên đã
nỗ lực cải thiện thương chiến bằng cách ký kết thỏa
thuận thương mại giai đoạn 1, nhưng đại dịch đã thổi
bùng mâu thuẫn song phương, khiến chưa thể đoán
định hồi kết giữa hai cường quốc và cũng là hai nền
kinh tế lớn nhất thế giới.

QUỐC TẾ - HỘI NHẬP

3. Biểu tình chống phân biệt chủng tộc tại
Mỹ kéo dài

Vụ người da màu George Floyd bị cảnh sát đè
chân lên cổ gây tử vong ngày 25/5 đã khiến các cuộc
biểu tình chống phân biệt chủng tộc bùng nổ và lan
khắp nước Mỹ. Dù những cảnh sát liên quan đã bị
truy tố nhưng không ngăn được sự phẫn nộ của nhiều
người. Biểu tình tiếp tục nổ ra, từ ôn hòa biến thành
bạo loạn, cướp bóc và đốt phá.

4. Ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện
khu vực RCEP - Định hình khối thương mại
lớn nhất thế giới

Lễ ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện
Khu vực là một thời khắc lịch sử, đánh dấu việc các
nước ASEAN với vai trò trung tâm của mình đã cùng
các nước đối tác (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc,
Australia và New Zealand) đặt nền móng cho một
giai đoạn hợp tác mới mang tính toàn diện, lâu dài,
phù hợp với trình độ phát triển và mang lại lợi ích cho
các nước tham gia. Ký kết được RCEP khẳng định
dấu ấn tích cực mà Việt Nam đã đạt được với vai trò
Chủ tịch ASEAN.

5. Thay đổi hiến pháp Nga

Với nhiệm kỳ hiện tại kết thúc vào năm 2024,
Tổng thống Nga đương nhiệm Vladimir Putin có cơ
hội cầm quyền đến 2036, nhờ những sửa đổi hiến
pháp mới được người dân Nga bỏ phiếu nhất trí hồi
đầu tháng 7 với tỷ lệ áp đảo. Trước đó, ông đã lãnh
đạo nước Nga trong hơn thập niên, với vai trò tổng
thống hoặc thủ tướng.

6. Nổ kinh hoàng ở Beirut

Một vụ nổ lớn đã xảy ra ở một nhà kho tại cảng
của thành phố Beirut, Lebanon vào ngày 4/8 đã khiến

hàng nghìn người thương vong. Phần lớn khu vực
cảng bị san phẳng, nhiều cao ốc khắp Beirut bị hư
hại, mặt đất rung chuyển. Viện Khoa học địa chất
GFZ của Đức cho biết, vụ nổ tương đương với một
trận động đất 3,5 độ Richter.

7. Mỹ-Iran liên tục bên bờ vực xung đột

Quan hệ Mỹ-Iran căng thẳng trở lại trong năm
nay, khởi đầu bằng vụ Tướng chỉ huy đặc nhiệm
Quds Qassem Soleimani bị ám sát tại sân bay quốc
tế gần thủ đô Baghdad, Iraq hồi đầu tháng 1. Tehran
ngày 8/1 đã phát động hai đợt tấn công bằng tên lửa
đạn đạo vào căn cứ không quân Ain al-Asad của Mỹ
ở Iraq để trả đũa. Mối quan hệ giữa hai nước liên tục
bị kéo căng với nhiều sự kiện đáng chú ý trong suốt
cả năm.

8. Anh và EU đạt được thỏa thuận Brexit

Sau gần 9 tháng đàm phán cam go, ngày 24/12,
Anh và Liên minh châu Âu (EU) đã đạt thỏa thuận
tái định hình quan hệ thương mại giữa hai bên trong
tương lai sau khi giai đoạn chuyển tiếp kết thúc ngày
31/12/2020. Thỏa thuận sẽ tạo cơ sở pháp lý đảm bảo
dòng hàng hóa trị giá hàng trăm tỷ USD tiếp tục được
lưu thông giữa Anh và 27 nước thành viên EU. Với
thỏa thuận này, hai bên đã chính thức hoàn tất tiến
trình Brexit đưa Anh rời khỏi EU sau gần 5 năm diễn
ra cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2016.

9. Huyền thoại bóng đá Maradona qua đời
đột ngột

Huyền thoại bóng đá người Argentine Diego
Armando Maradona - một trong những cầu thủ bóng
đá vĩ đại nhất mọi thời đại đã đột ngột qua đời vào
ngày 25/11/2020 ở tuổi 60. Sau sự ra đi của ông,
Argentine tổ chức lễ quốc tang trong 3 ngày với hàng
vạn người đến viếng, nhiều hoạt động tưởng nhớ và
tôn vinh Maradona đã diễn ra ở nhiều nơi trên thế
giới.

10. Bầu cử tổng thống Mỹ

Cuộc đua diễn ra khi đại dịch COVID-19 vẫn
đang bùng phát nhưng gần 160 triệu cử tri Mỹ - một
con số kỷ lục từ trước tới nay - đã tham gia bỏ phiếu
dưới nhiều hình thức. Với việc giành được hơn 81
triệu phiếu phổ thông và 306 trên tổng số 538 phiếu
đại cử tri, ông Joe Biden đã trở thành Tổng thống
thứ 46 của nước Mỹ. Cùng với đó, bà Kamala Harris
cũng trở thành nữ Phó Tổng thống đầu tiên trong lịch
sử hơn 200 năm của nước nàyn
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l THẾ ĐẠT

T

ết là thời khắc khởi đầu của một năm
mới, là thời điểm mọi người gửi đến
nhau những lời chúc tốt đẹp, cầu
mong cho một năm mới bình an. Phong tục
chúc Tết từ xưa đến nay quả là một nét đẹp
văn hóa, có giá trị tinh thần đối với đa số
người dân.
Tết cũng là thời điểm của những hy
vọng, mong cầu. Hy vọng cuộc sống trong
năm tới tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn, an
bình hơn, no ấm hơn, hạnh phúc hơn. Bởi
vậy, người ta chúc nhau những điều tốt đẹp
để cùng nhau xác tín rằng năm tới mọi việc
được may mắn, hanh thông...
Tập tục này trước hết thể hiện qua lời
nói: Chúc năm mới an khang thịnh vượng,
vạn sự như ý, phát tài… Ngoài ngôn từ
còn có những hình thức biểu đạt như câu
đối, thiệp và những biểu hiện khác: mượn
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giấy để viết chữ, mượn hình vẽ thành tranh
khánh chúc, vẽ trên bao lì xì và gởi gắm lời
cầu mong và chúc tụng trên các đồ trang trí
ngày Tết.
Nội dung những lời chúc Tết cũng có
lắm cái điều thú vị. Xưa các cụ chúc nhau
có văn phong, có trước sau, trên dưới, thể
hiện sự hiểu biết và trí tuệ. Giờ thì chỉ cần
nhận một lời chúc chân thành, đọc lên nghe
thấy hay, thấy hài hước, vui tươi là được.
Giả dụ như câu chúc: “Năm mới, chúc
Anh/Chị tiền vào như nước sông Đà. Tiền
ra nhỏ giọt như cà phê phin” chẳng biết
có từ bao giờ, nhưng nghe vừa bình dị, vừa
hài hước mà hình ảnh so sánh thì cực kỳ
ấn tượng.
Nhiều bạn trẻ còn sáng tạo nguyên
một “món ăn lời chúc” với đầy đủ gia vị
để người được chúc “thưởng thức”: “Công

thức nấu món đêm 30 tết năm mới: Lấy toàn
thể 12 tháng trong năm đem rửa sạch mùi cay
đắng, ghen tị, thù oán… rồi để cho ráo nước.
Tuần tự cắt mỗi tháng ra 28, 30, hay 31 phần.
Trộn đều với một chút tin yêu, một chút kiên
nhẫn, một chút can đảm, một chút cố gắng,
một chút hy vọng, một chút trung thành. Ướp
thêm gia vị lạc quan, tự tin và hài hước. Rồi
đem ngâm một lát trong dung dịch “Những
điều tâm niệm của mình”. Vớt ra, xay nhỏ, đổ
tất cả vào “Nồi yêu thương” và nấu với lửa
“Vui mừng”. Đem ra ăn với “Nụ cười” trong
chén “Bao dung”…”.
Dù chúc bằng những công cụ hiện đại
như qua tin nhắn điện thoại, qua mạng xã hội
nhưng cái “chất” truyền thống vẫn được người
Việt gửi gắm qua những lời chúc. Đó có thể
là một câu vè nghe vui tai nhưng tràn đầy
những điều may mắn tốt đẹp: “Năm mới Tết

đến. Rước hên vào nhà. Quà cáp bao la. Mọi
nhà no đủ. Vàng bạc đầy hũ. Gia chủ phát
tài. Già trẻ gái trai. Sum vầy hạnh phúc. Cầu
tài chúc phúc. Lộc đến quanh năm. An khang
thịnh vượng!”.
Đó có thể là một câu ca dao, hay câu nói
vần: “Năm mới. Chúc luôn hoan hỷ. Sức khỏe
bền bỉ. Công danh hết ý. Tiền vào bạc tỉ. Tiền
ra ri rỉ. Tình yêu thỏa chí. Vạn sự như ý. Luôn
cười hi hi. Cung hỷ cung hỷ”.
Hay đó là câu chúc chơi chữ, dí dỏm…
khiến người nhận được lời chúc phải bật cười
kiểu như: “Chúc cho năm mới phát tài, phát
lộc, phát tướng, phát danh chứ… đừng phát
phì!”.
Dù xưa hay nay, mỗi lời chúc đều được gửi
gắm vào đó những mong ước cho một năm mới
an vui, may mắn và hạnh phúc. Thế nên, ngại
gì mà không trao cho nhau những lời chúc!? n
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SỨC KHỎE
DOANH NHÂN

DOANH NHÂN LÀ NGƯỜI TẠO RA VÀ CŨNG CÓ THỂ THAY ĐỔI BẤT CỨ CUỘC
CHƠI NÀO VỚI NHỮNG CÁ TÍNH VÀ NĂNG LỰC PHI THƯỜNG CỦA HỌ. TUY
NHIÊN, ĐÔI KHI VÌ QUÁ ĐAM MÊ, TẬP TRUNG VÀO NHỮNG MỤC TIÊU CẦN
ĐẠT ĐƯỢC, HỌ LÀM VIỆC NGÀY ĐÊM MÀ QUÊN ĐI SỨC KHỎE CỦA MÌNH.
NĂM MỚI, GIEO MỘT QUẺ SỨC KHỎE CHO DOANH NHÂN, TẠO TIỀN ĐỀ GẶT
HÁI NHIỀU THÀNH CÔNG CHO DOANH NGHIỆP.

l DƯỢC SĨ NGUYỆT MINH
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Dấu hiệu nhận biết doanh nhân

Đầu tiên hãy xem bạn có những dấu hiệu nhận biết
của doanh nhân hay không. Điều này rất quan trọng,
vì nó cho biết khả năng bạn sẽ gặp phải các vấn đề sức
khỏe được đề cập trong phần tiếp theo của bài viết này.
Luôn nhìn thấy các cơ hội
Những ý tưởng có thể đến bất cứ thời điểm nào,
bất cứ nơi nào. Dường như cơ hội luôn “tự nhảy vào
đầu” họ không có giới hạn.
Đam mê khám phá, tìm kiếm câu trả lời
Doanh nhân luôn không ngừng học hỏi và phát
triển. Họ không ngại đặt ra các câu hỏi, và khao khát
đi tìm câu trả lời, khám phá những điều mới.
24 giờ một ngày không bao là giờ đủ
Cho dù làm việc gì, ở đâu thì thái độ làm việc
không ngừng cho đến khi công việc được hoàn thành
là điểm chung của các doanh nhân.
Những người đa nhiệm
Không bao giờ bằng lòng với một công việc. Luôn
tìm thấy nhiều hơn một cơ hội kinh doanh. Hoạt động
tích cực trong công việc nhưng vẫn có thời gian cho
gia đình.
Khả năng sáng tạo và thích ứng
Tinh thần học hỏi, làm việc không ngừng nghỉ là
yếu tố kích thích khả năng sáng tạo, cũng như thích
ứng của doanh nhân trong các môi trường khác nhau.
Độc lập, sẵn sàng chấp nhận rủi ro
Đây có lẽ là tính cách nổi bật chung của các doanh
nhân. Bản lĩnh người đứng đầu luôn được thể hiện
trong mọi tình huống, giúp họ kiên định, giữ vững định
hướng doanh nghiệp.

Những vấn đề sức khỏe thường gặp của doanh
nhân

Trong những dấu hiệu nhận biết doanh nhân ở
trên, bao nhiêu điều đúng với bạn? Khi gánh trên vai
trọng trách điều hành doanh nghiệp, ngoài niềm hạnh
phúc chinh phục thành công những thử thách kinh
doanh, thì áp lực doanh nhân phải đối mặt không hề
nhỏ. Đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến các
vấn đề sức khỏe doanh nhân phải đối mặt:
Căng thẳng, trầm cảm
Huyết áp cao
Bệnh tim mạch
Rối loạn giấc ngủ
Các vấn đề liên quan đến thị lực

Bệnh xương khớp
Đau nửa đầu
Suy giảm chức năng sinh lý
Năm 2015, một nghiên cứu của nhà tâm lý học
Michael A. Freeman với sự tham gia của 242 doanh
nhân được công bố. Kết quả cho thấy 49% doanh nhân
tham gia khảo sát phải đối mặt với ít nhất một vấn đề
về sức khỏe tâm thần. Căng thẳng kéo dài là vấn đề
thường gặp nhất nhưng chưa được quan tâm nhiều.

Căng thẳng - Yếu tố gia tăng tính nghiêm
trọng các vấn đề sức khỏe

Căng thẳng là phản ứng của cơ thể bạn trước một
thách thức, yêu cầu hoặc sự kiện trong cuộc sống.
Trong thời gian ngắn, căng thẳng có thể mang tính tích
cực, giúp cơ thể phản ứng để tránh nguy hiểm. Nhưng
khi căng thẳng kéo dài lại gây tổn hại cho sức khỏe.
Mỗi người có ngưỡng phản ứng căng thẳng khác nhau
phụ thuộc hoàn cảnh xã hội, kinh tế, môi trường sống
và cấu tạo gen của mình.

Căng thẳng cấp tính hay căng thẳng ngắn hạn

Là phản ứng thích hợp, hoặc có lợi của cơ thể
trong một khoảng thời gian ngắn. Căng thẳng cấp tính
giúp cơ thể quản lý các tình huống nguy hiểm, hoặc
khi gặp một điều gì đó mới mẻ bất ngờ. Cơ thể nhanh
chóng trở về trạng thái nghỉ ngơi, và không gây ảnh
hưởng tiêu cực nào đến sức khỏe sau khi tình huống
gây căng thẳng được xử lý.

Căng thẳng mãn tính

Là tình trạng căng thẳng diễn ra trong thời gian
dài nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Phản ứng căng thẳng
được kích hoạt lặp đi lặp lại, hoặc kéo dài theo thời
gian. Thay vì giúp cơ thể vượt qua, căng thẳng kéo dài
gây hao mòn cơ thể. Điều nguy hiểm là chúng ta có thể
quá quen với tình trạng căng thẳng mãn tính và không
nhận ra đó là một vấn đề của sức khỏe.

Cơ thể và các hormone căng thẳng

Khi cơ thể kích hoạt hệ thống báo động tình trạng
cặng thẳng, một loạt các phản ứng sinh học diễn ra.
Các hormone căng thẳng được giải phóng bao gồm
adrenaline, noradrenaline và cortisol.
Adrenaline làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp. Các
cơ quan đích như tim, não, phổi được kích thích để
hoạt động mạnh mẽ hơn.
Noradrenaline là chất dẫn truyền chính của hệ
Bộ ảnh được thực hiện bởi
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Mạnh
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thần kinh giao cảm, có vai trò trong việc xuất hiện cảm
giác lo lắng khi căng thẳng. Noradrenaline giúp liên
kết tình huống với cảm xúc, tăng sự tập trung và khả
năng suy nghĩ.
Cortisol là hormone được tuyến thượng thận tiết
ra. Cortisol giúp tăng lượng đường huyết, đáp ứng nhu
cầu năng lượng cao của cơ thể khi căng thẳng. Đồng
thời cortisol hạn chế những chức năng không cần thiết
hoặc bất lợi trong trường hợp cơ thể phải lựa chọn chiến
đấu hoặc bỏ chạy để đối phó với căng thẳng.
Hệ thống phản ứng với căng thẳng của cơ thể
thường có giới hạn. Khi tình huống căng thẳng đi qua,
nồng độ các hormone trở lại trạng thái bình thường.
Nhịp tim và huyết áp giảm, các hệ thống hoạt động
như ban đầu.
Nhưng khi các tác nhân căng thẳng hiện diện kéo
dài, cơ thể liên tục cảm thấy bị tấn công. Hệ thống phản
ứng chiến đấu hoặc bỏ chạy luôn được bật. Cơ thể không
nhận được tín hiệu rõ ràng để trở bình thường. Theo thời
gian, các hệ cơ quan hoạt động rối loạn, gây ra những
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim mạch, huyết
áp, tiểu đường, rối loạn tâm thần, trầm cảm, hoặc làm
nặng thêm những vấn đề sức khỏe sẵn có.

Bao nhiêu căng thẳng là quá nhiều?

Căng thẳng kéo dài tác động tiêu cực với sức khỏe.
Do đó, quan trọng nhất là chúng ta cần tự biết giới hạn
của bản thân mình. Mức độ căng thẳng “quá nhiều” ở
mỗi người là khác nhau. Một số người có thể gục ngã
khi đối mặt với trở ngại hoặc thất vọng nhỏ. Một số
người lại trở nên mạnh mẽ, phấn khích với áp lực căng
thẳng cao.

Những dấu hiệu cho thấy cơ thể căng thẳng
quá mức

Như ở trên đã nói, khi căng thẳng kéo dài, chúng
ta có thể cảm thấy quen thuộc, thậm chí là bình thường
mặc dù các phản ứng bất lợi trong cơ thể vẫn tiếp tục
diễn ra. Cần tinh ý để nhận biết các dấu hiệu cảnh báo
và triệu chứng phổ biến của căng thẳng quá mức để có
biện pháp xử lý phù hợp.
Dấu hiệu nhận thức
Giảm khả năng tập trung
Hay quên
Chỉ nhìn thấy tiêu cực
Dấu hiệu cảm xúc
Lo lắng, sợ hãi thường xuyên
Tâm trạng thất thường, cáu kỉnh hoặc tức giận
Cảm thấy choáng ngợp hoặc thất vọng buồn bã
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Thấy mình cô đơn hoặc bị cô lập
Dấu hiệu hành vi
Ăn nhiều hơn hoặc ít hơn
Mất ngủ hoặc ngủ quá nhiều
Thu mình, thiếu quyết đoán
Trở nên hung hăng hơn bình thường
Tìm đến những chất kích thích (rượu, thuốc lá,
chất gây nghiện…)
Dấu hiệu thực thể
Mỏi mệt, đau nhức không đặc hiệu
Rối loạn tiêu hóa (tiêu chảy hoặc táo bón, khó tiêu,
đau dạ dày)
Buồn nôn, chóng mặt, ra nhiều mồ hôi
Tim đập nhanh, đánh trống ngực
Giảm hoặc mất ham muốn tình dục
Thường xuyên bị cảm lạnh hoặc cảm cúm

Nguyên nhân gây căng thẳng

Không chỉ các tác nhân tiêu cực mới gây ra căng
thẳng. Bất cứ điều gì đặt ra yêu cầu cao với cơ thể đều
dẫn đến tình trạng này. Ví dụ như kết hôn, mua nhà, thi
đại học hoặc thăng chức…
Nguyên nhân căng thẳng còn do yếu tố nội sinh
như khi lo lắng thái quá về một điều gì đó có thể xảy
ra hoặc không xảy ra. Hoặc những suy nghĩ bi quan,
phi lý.
Cuối cùng, căng thẳng phụ thuộc vào hệ gen, nhận
thức, hoàn cảnh, trải nghiệm cá nhân của mỗi người.

Quản lý căng thẳng lành mạnh

Căng thẳng là một phần của cuộc sống. Chúng
ta không thể thay đổi được các phản ứng của cơ thể.
Nhưng chúng ta có thể quản lý tác động của các phản
ứng với cơ thể một cách hiệu quả.
Hãy xác định những vấn đề gây căng thẳng cho
mình. Học cách chăm sóc bản thân về thể chất và cảm
xúc khi đối mặt với các vấn đề đó. Chiến lược quản lý
căng thẳng bao gồm:
Ưu tiên các kết nối xã hội
Những mối quan hệ bạn bè, gia đình làm tăng cảm
giác hạnh phúc. Đừng lấy lý do công việc bận rộn để
bỏ qua những cuộc hẹn hò hay những mối quan hệ lãng
mạn. Các nghiên cứu cho thấy một mối quan hệ tốt sẽ
cung cấp một cơ sở an toàn, từ đó cơ thể được trao thêm
quyền để chấp nhận rủi ro, và cảm thấy được hỗ trợ khi
đối mặt với thử thách hay thất bại.
Sắp xếp các kỳ vọng, mục tiêu ưu tiên
Giữ những kỳ vọng không linh hoạt, thiếu thực
tế chỉ khiến con người mệt mỏi hơn với chủ nghĩa

hoàn hảo. Sự chênh lệch giữa kỳ vọng và thực tế là
căn nguyên của căng thẳng. Kỳ vọng vào bản thân, kỳ
vọng vào người khác, kỳ vọng vào kết quả... Hãy tự hỏi
điều gì trong tầm kiểm soát của bản thân và tập trung
vào đó. Cố gắng kiểm soát những gì nằm ngoài tầm
kiểm soát sẽ gây ra lo lắng không cần thiết.
Học cách nói “không” với những nhiệm vụ mới
nếu bạn cảm thấy mình đang phải gánh vác quá
nhiều việc. Ghi lại những kết quả hoàn thành vào
cuối ngày, không nên chỉ tập trung vào những gì bạn
không làm được.
Vận động cơ thể, chơi thể thao
Chơi thể thao không những nâng cao sức khỏe,
mà còn tăng tính sáng tạo và cải thiện tâm trạng con
người. Endorphin được sản xuất trong quá trình vận
động khiến cơ thể hưng phấn, giúp kiểm soát sự căng
thẳng.
Bạn có thể chơi các môn thể thao như khiêu vũ,
đi bộ, tập yoga hay tham gia một khóa thiền cũng rất
hữu ích trong việc giảm tác động của căng thắng đối
với cơ thể.
Dành thời gian chăm sóc bản thân
Các nghiên cứu cho thấy du lịch giải trí làm tăng
tính linh hoạt trong nhận thức, mang đến những hiểu
biết sáng tạo, tăng cảm giác hạnh phúc.
Nuôi dưỡng sự sáng tạo và thu hút các giác quan với
những hoạt động khác ngoài công việc như hội họa, âm
nhạc, nấu ăn… sẽ giúp thư thái suy nghĩ. Cân bằng giữa
trách nhiệm với người khác và trách nhiệm với bản thân
cũng là điều quan trọng trong việc giảm căng thẳng.
Ăn uống lành mạnh
Các bằng chứng cho thấy thực phẩm ảnh hưởng

nhiều đến tâm trạng con người. Thực phẩm chế biến
sẵn, đồ ăn nhanh chứa nhiều carbohydrate và đồ ăn
chứa nhiều đường sẽ làm trầm trọng thêm các triệu
chứng căng thẳng. Ăn nhiều trái cây tươi và rau quả,
protein chất lượng cao và axit béo omega-3 giúp cảm
xúc cơ thể tốt hơn.
Hạn chế rượu bia, hút thuốc lá. Những chất kích
thích thoạt nhìn có vẻ giúp giảm căng thẳng, nhưng
rượu và chất caffeine làm tăng cảm giác lo lắng.
Đảm bảo chất lượng giấc ngủ
Khi căng thẳng, rối loạn giấc ngủ là vấn đề thường
gặp phải. Nếu khó ngủ, hãy giảm lượng caffeine tiêu
thụ. Tránh làm việc quá nhiều trước giờ ngủ. Ghi sẵn
danh sách những việc cần làm của ngày hôm sau và đặt
các kế hoạch sang một bên khi đi ngủ.
Đừng quá khắt khe với bản thân
Tìm kiếm những điều tích cực trong cuộc sống.
Mỗi ngày hãy viết ra năm điều bạn hài lòng hoặc thấy
biết ơn. Hãy tinh ý để nhận ra những dấu hiệu phản ứng
của cơ thể với căng thẳng. Xem lại các vấn đề và xác
định nguyên nhân. Hiểu nguyên nhân và chuẩn bị tâm
lý đối mặt sẽ giúp kiểm soát căng thẳng tốt hơn.
Tìm kiếm trợ giúp của chuyên gia tâm lý
Trong trường hợp bạn cảm thấy bản thân không
thể kiểm soát được căng thẳng, hãy tìm đến chuyên
gia tâm lý. Những cuộc trò chuyện cùng các chuyên
gia luôn thích hợp để giúp bạn chủ động tối ưu hóa sức
khỏe tinh thần và khả năng hồi phục nhanh chóng.
Phần thưởng cho việc học cách quản lý căng thẳng
chính là sự tĩnh tâm và một cuộc sống khỏe mạnh bền
lâu. Đó cũng là khởi đầu cho mọi thành công trong
cuộc sốngn
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CUỐI THÁNG 9/2020, KHI CẢ NƯỚC
VỪA BƯỚC SANG TRẠNG THÁI “BÌNH
THƯỜNG MỚI”, TÔI LẠI KÉO VALI
RA SÂN BAY VÀ ĐIỂM ĐẾN VẪN
LÀ ĐÀ LẠT. TÍNH CẢ LẦN NÀY THÌ
ĐÂY LÀ LẦN THỨ 3 TRONG CHƯA
ĐẦY MỘT NĂM, TÔI LẠI ĐẶT CHÂN
ĐẾN VÙNG ĐẤT VỐN ĐƯỢC XEM
LÀ THIÊN ĐƯỜNG CỦA NHỮNG KẺ
“MỘNG MƠ”. CẬU EM HỌC CHUNG
NGƯỜI SÀI GÒN, CÓ XƯỞNG RANG
XAY CÀ PHÊ TRÊN ĐÀ LẠT, NGẠC
NHIÊN HỎI “ĐÀ LẠT CÓ CHI MÀ ANH
NĂNG ĐI VẬY?”.
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N

hiều người từng đến vùng đất này cũng
bâng khuâng tự hỏi “Đà Lạt có gì mà
nhung nhớ đến thế?” Những nhóm bạn
đến Đà Lạt để lưu giữ những khoảng khắc thanh
xuân, đôi lứa yêu nhau đến Đà Lạt để ghi dấu
những yêu thương. Còn tôi, đôi khi chỉ để thoả cái
cảm giác lang thang các quán cà phê cóc nơi phố
núi hoặc tìm một con dốc nào đó thật bình yên,
chụp lại những bức ảnh “rất Đà Lạt”. Thế là, thu
dọn chút gì đó, thêm chiếc áo dày, quyển sách đọc
dở… và đi thôi.

Những con dốc bình yên

Đi dọc dải đất hình chữ S thì Đà Lạt là thành
phố duy nhất hiện không có cột đèn tín hiệu giao
thông và cũng thật khó để tìm được một con đường
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bằng phẳng, thẳng băng tại vùng đất cao nguyên
này. Phố xá Đà Lạt gắn liền với những con dốc
nhỏ, ngoằn nghèo có, khúc khuỷu có, kéo dài bất
tận và trở thành một “đặc sản” của thành phố này.
Nhớ lần đầu tiên đến nơi đây, tôi vừa ráng kéo
vali vượt qua con dốc vừa được chị chủ homestay
chỉ đường, động viên “Cứ ráng bước em ạ, thế nào
rồi cũng nhìn thấy nhà, nhà càng nhiều dốc, càng
ngắm được Đà Lạt đẹp”. Giờ đây, đi đến bất cứ nơi
nào, hình ảnh những con dốc luôn gợi tôi nhớ về Đà
Lạt. “Giống Đà Lạt ghê!” dường như luôn là một
chuẩn mực ngầm nào đó khi nói về những con dốc.
Bạn đã từng nghe đến Dốc Sông Lô, một
những bậc thang đẹp, nguyên thuỷ nhất tại thành
phố sương mù? Con dốc chỉ với 70 bậc tam cấp
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bằng đá rêu phong nhưng cho đù đứng ở điểm cao nhất
cũng chẳng thể nhìn được điểm cuối cùng. Người ta
bảo, đi hết Dốc Sông Lô sẽ nhớ mãi Đà Lạt chẳng
quên. Tôi hỏi vì sao, họ cười, vì mệt quá thì làm sao
quên được?
Bên cạnh những con dốc rút cạn sức người,
Đà Lạt còn có những con dốc “tình như phim” hay
được truyền tai là “cứ đứng vào là có ảnh đẹp khoe
Facebook” như Dốc Đa Quý. Cứ mỗi độ xuân về, hàng
cây mai anh đào cổ thụ mọc san sát bên Dốc Đa Quý
lại nở hồng, nhuộm thắm cả một khoảng không gian
tĩnh lặng, thu hút không ít đôi bạn trẻ chọn làm điểm
chụp ảnh cưới.
Các con dốc tại Đà Lạt cũng được gọi bằng những
cái tên rất đỗi bình dị, dễ nhớ. Chẳng hạn như Dốc
Ánh Sáng, khu tập trung của người xứ Huế di cư lập
nghiệp, được đặt theo tên của đình Ánh Sáng nơi lưng
chừng dốc. Hay như Dốc Nhà Thương có tên gọi này
chỉ đơn giản vì ở đỉnh dốc chính là Bệnh viên Đa khoa
của thành phố.
Đứng trên con dốc cao, cả thành phố như thu gọn
trong tầm mắt, thích thú nhìn những căn nhà nhấp nhô
theo sườn đồi đang dần chìm vào sương chiều, lên đèn,
mới hiểu được trọn sự bình yên của nơi đây. Nhớ Đà
Lạt, có đôi khi chỉ đơn giản là nỗi nhớ những con dốc
bình yên ấy!

Cà phê cóc xứ lạnh

Nhiều người đã đến Đà Lạt không ngần ngại thổ
lộ “Nhớ cà phê cóc sáng Đà Lạt”, trong đó có tôi.
Hiếm có loại hình ẩm thực nào mà người ta, dù lạ hay
quen, đều có thể ngồi chung bàn, cùng xuýt xoa cái
lạnh sớm mai nơi phố núi, cùng chậm rãi thưởng thức
ly cà phê nóng giá 10 nghìn đồng, ngắm thành phố dần
thức giấc đón ngày mới như cà phê cóc Đà Lạt.
Không thể tính hết Đà Lạt có bao nhiêu quán cà
phê cóc. Mỗi góc chợ, góc phố hầu như đều có một
quán cà phê cóc với chỗ ngồi đơn giản chỉ là những
chiếc ghế gỗ sờn màu hoặc những chiếc ghế nhựa đủ
màu được rải dọc bên hông những căn nhà đã có từ rất
lâu. Đông là thế nhưng mỗi quán cà phê cóc tại đây
đều có phong cách riêng và gần như người chủ nào
cũng có “món tủ” để níu chân khách quen mỗi sáng.
Cà phê Hoài nổi bật với vị cà phê đắng đậm làm từ các
mẻ cà phê rang mộc, hợp gu khách trung niên thì cà
phê sữa thơm dịu, pha chế bằng vợt quán Ông Tường
lại hớp hồn giới văn phòng.
Đa phần các cà phê cóc Đà Lạt mở từ rất sớm, có
khi là 3 - 4 giờ sáng, để người buôn thúng bán mẹt kịp

làm một ly thoát khỏi cơn ngái ngủ. Để người đi tập thể
dục về kịp làm một ly nho nhỏ trước khi quay về nhà,
đi làm. Với du khách thích dậy sớm, đón chút ánh sáng
đầu tiên chiếu xuyên màn sương, cà phê cóc là một cái
cớ thuyết phục để họ đạp chăn bước ra khỏi giường.
Không chỉ là nơi để thưởng thức cốc cà phê buổi
sáng, quán cóc nhỏ còn là nơi để những người Đà Lạt
nói với nhau về những câu chuyện trên báo sáng nay
hay gần gũi như chuyện con trai nhà này mới cưới vợ,
nhà kia thì mới trồng thêm cây hồng. Đà Lạt dường
như trở nên bé xíu lại quanh bàn cà phê cóc.
Với nhiều người “nghiện” Đà Lạt, tức đến Đà Lạt
không phải để đi tham quan mà để ngồi với Đà Lạt, thì
cà phê cóc là chỗ để họ ngồi nói dăm ba câu chuyện
với người địa phương và “mơ’” một ngày mình giã từ
phố thị phồn hoa, để làm “người Đà Lạt”.
Như một lời hẹn, mỗi lần vào Đà Lạt là tôi lại
lang thang những quán cà phê cóc để thưởng thi ly
nâu nóng, bẻ đôi cái bánh mì của quán Liên Hoa, vừa
ngắm nhìn đường phố. An yên là đây chứ đâu. Cà phê
cóc Đà Lạt ngon hay không ngon? Câu trả lời còn tuỳ
thuộc vào khẩu vị của từng người. Nhưng với tôi, một
điều rất chắc chắn là cà phê cóc Đà Lạt luôn để lại
những cảm xúc rất riêng cho mỗi lần đến đây.

Gạt bỏ tất cả và sống chậm

Một trong những điều tôi nghĩ ngay khi đến Đà
Lạt là sẽ cuộn chăn ngủ vùi thoả thích, không còn
chuông báo thức, không còn deadline công việc,
không còn những lo nghĩ cuộc sống, ngủ một giấc thật
ngon, thật tròn để lấy lại năng lượng. Đà Lạt, với tôi,
là một thành phố dành riêng cho những tâm hồn đi tìm
sự bình yên, thong dong. Nhiều người nói, những ngày
tại Đà Lạt, chỉ cần nằm lười, ngắm khung trời xanh
trong qua khung cửa nhỏ thôi cũng đủ thấy lòng nhẹ
tênh rồi. Người ta cũng chẳng hiểu vì sao, mảnh đất
này lại có khả năng tuyệt diệu như thế trong việc phục
hồi năng lượng cuộc sống như vậy. Cứ đến Đà Lạt là
lại được khuyến mãi sự bình yên, bảo sao nhiều người
thích bỏ phố thị về Đà Lạt đến vậy!
Thật ra, người ta vẫn đùa “tình nhân trong mắt tựa
Tây Thi” nên với những ai lòng đã trót thương nhớ về
Đà Lạt thì một hiên nhà gỗ cũ kỹ mờ trong sương sớm
mai hay cây hồng trụi lá nhưng nặng trĩu quả cũng
trở thành những niềm nhớ. Đà Lạt là mảnh đất của rất
nhiều những điều đặc biệt. Nét quyến rũ của nơi đây
có kể đến hàng giờ cũng chẳng hết. Người ta yêu, nhớ,
cảm thức Đà Lạt vì những điều dung dị mà độc nhất
vô nhị của nơi đây n
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CỨ TƯỞNG “MÔN PHÁI” NÀY
CHỈ ĐỘC QUYỀN CỦA PHỤ NỮ,
AI DÈ CẢ ẨM THỰC CŨNG CÓ.
NHIỀU KHI CÙNG MỘT MÓN ĂN,
CÙNG MỘT CHẤT LIỆU, NHƯNG
Ở TÂY THÌ LÀ NHƯ THẾ NÀY,
CÒN Ở TA THÌ LẠI LÀ NHƯ
THẾ KHÁC. ĐẶC BIỆT
LÀ KÈM THEO SAU ĐÓ
CÒN NHIỀU ĐIỀU
RẤT THÚ VỊ!

l MINH THỦY
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Ẩm thực

“TRÁI KHOÁY”

Nhờ truyền hình cả

Đầu tiên phải kể đến là cái món
mà cả một thời gian dài dằng dặc chiếm
lĩnh trên màn hình ti vi, mở mắt ra thấy
nó, trước khi đi ngủ vẫn thấy nó, ngủ dậy
lại thấy nó. Món ăn mà cơn sốt của nó chưa
bao giờ hạ nhiệt, thậm chí còn… tăng nhiệt vì
nó cực kỳ cay và nóng, ăn xong huyết áp có thể
tăng ầm ầm. Nó đến từ Hàn Quốc. Đúng rồi, đó là
kim chi.
Con bé bạn tôi nó nghiện món này suốt từ thời con
gái cho đến giờ có đến ba mặt con rồi mà vẫn không
khỏi, có khi còn nặng hơn. Rồi nó còn tập tành muối
kim chi, vừa phồng mồm trợn má đút miếng kim chi
bọc ngoài miếng thịt ba chỉ nướng to vật vã vừa nói
liên hồi kỳ trận. Việc này chỉ có thể nói là là do “tác
dụng phụ” của phim truyền hình xứ sở kim chi mà thôi!
Nhưng bà ngoại tôi thì vừa nếm miếng kim chi
đầu tiên trong đời đã bảo: “Dưa muối chứ kim với chả
chỉ cái gì” (là bà nghe nhầm kim chi thành kim chỉ).
Lũ cháu dài mồm kêu bà không biết gì nên mới đi
so món quốc hồn quốc túy của xứ lạnh với cái món mà
cứ nhìn thấy là chúng nó bịt mũi bịt mồm. “Gớm chửa,
cái món của chúng mày thì thơm lắm đấy, tao vừa mở

tủ lạnh ra mà suýt chết ngạt. Làm sao ngon bằng dưa
củ của tao” - bà dài môi bĩu…
Tiện đang nói về ẩm thực Hàn Quốc, tôi còn thấy
lũ trẻ các nhà đều rất khoái món gimbap - cơm cuộn
Hàn Quốc. Trong thực tế thì nó là một dạng khác của
món cơm nắm truyền thống của Việt Nam từ ngàn xưa,
nhưng được cuộn bên ngoài rong biển - đặc trưng của
món ăn xứ Hàn, thành ra lại mang một dư vị khác,
tao nhã hơn về mặt hình thức và mang xu hướng hiện
đại hơn vì có rau củ quả ăn cùng. Chứ hiện thời, với
trào lưu ăn kiêng bằng cách giảm tinh bột mà cứ cơm
nắm truyền thống lèn thật chặt dạ dầy như xưa thì dễ
“toang” lắm!
Nhắc đến tinh bột lại nhớ đến một sự “tưởng lầm”
nho nhỏ này. Xưa nay ai cũng tưởng gạo là “tinh hoa”
của châu Á, nhưng sự thật thì châu Âu cũng có biết bao
nhiêu món ngon nổi tiếng được làm từ gạo. Nếu như
Việt Nam chúng ta tiêu thụ cơm, cháo như “cơm bữa”
thì ở các nước phương Tây, người ta lại sử dụng gạo
theo phong cách rất riêng để tạo ra các món ăn truyền
thống ngon nổi tiếng.
Đó là risotto, được chế biến bằng cách nấu gạo
trong nước thịt và rượu đến lúc trở nên mềm và “hấp
thụ” hết hương vị của phần nước. Người Ý cho rằng
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món risotto này của họ không dành cho những người
thiếu kiên nhẫn, bởi vì để làm nên một đĩa risotto ngon
thì người nấu phải liên tục canh lửa và cho thêm nước
thịt.
Đó còn là bánh pie gạo của Bỉ - là loại bánh có lớp
vỏ bột giòn bên ngoài với nhân bên trong (có thể là trái
cây hay thịt, rau củ). Bánh pie gạo Bỉ có phần vỏ bột
giống bánh pie bình thường, chỉ khác phần nhân gạo.
Nhân gạo của bánh được chế biến sao cho giống như
pudding vậy.
Bỉ có pudding gạo thì Đan Mạch có risalamande
cũng như một loại pudding được làm từ gạo, trộn với ít
kem tươi, vani và hạnh nhân nghiền. Nhưng món này
phải được ướp lạnh trước vài giờ đồng hồ trước khi
mang đi phục vụ cùng với nước sốt quả anh đào. Bánh
pudding gạo khá phổ biến trên toàn thế giới, song hiếm
nơi nào xem trọng món này như Thuỵ Điển và Norway.

Một cái tên, hai số phận

Dân Hà Nội một thời nghiền món bánh xèo Chính
Thắm trên phố Thái Hà đến mức thành bệnh. Ôi sao
mà nó ngon miệng với cái bùi của giá đỗ, ngọt ngào
của tôm và cái giòn, béo của lớp bột trứng mầu vàng
ruộm tráng mỏng tang trên chảo rồi khi bắc ra được
người tráng điệu nghệ gấp làm đôi, nóng hôi hổi xếp
ra đĩa ăn cùng với nước chấm chua
ngọt, rau sống… Ngon đến
quên lối về! Một thời món
ăn này cứ nơi nào mở ra
thì nơi ấy trở thành tụ
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điểm ăn uống lớn mạnh chiếm giữ vỉa hè cả một góc
phố một thời được xếp vào loại rộng ở Hà Nội.
Thế mà quái lạ, bọn “trẻ trâu” hiện tại nó lại bảo
một cái bánh có rặt bột mì và một số loại “nhân” khác
như xúc xích, trứng, pho mai, mật ong, socola… ăn
không ra đâu vào đâu, hình thức thì đơn điệu, nhạt
nhẽo… cũng là bánh xèo. Mặc dù là nó được dịch nôm
từ tên tây của món bánh crep nhưng rõ ràng nó chả liên
quan gì đến món bánh ngon bá cháy nghe đến là tứa
nước miếng đặc sản Nam Bộ của chúng ta cả. Trộm
nghĩ, ngôn ngữ Việt Nam phong phú là thế sao trong
trường hợp này lại nghèo nàn đến vậy?
Lan man sang bánh thì không thể không nhắc đến
bánh tacos, “anh em họ” của bánh mỳ kẹp Việt Nam.
Đây là món ăn đường phố mà bất kỳ du khách nào
đặt chân đến Mexico đều tâm niệm “nếu chưa ăn xem
như chưa đến đất nước này”. Một chiếc bánh tacos vẻ
ngoài không chỉ bắt mắt mà bên trong phần nhân là sự
tổng hòa của vị chua - cay - mặn - ngọt- giòn rất thú
vị. Người “anh em họ” với bánh mì kẹp Việt Nam này
có một đời sống rất đậm đà bản sắc, được “xuất khẩu”
sang nhiều nước trên thế giới nhưng may mắn giữ được
nguyên vẹn hương vị, hình thức cũng như gia giảm, ít
bị lai tạp.
Vậy nên “ngang trái” nhất là món bánh nổi tiếng
cả thế giới với cái tên là hotdog. Chỉ riêng chuyện
ngay tại Mỹ - đất nước cha đẻ của món ăn này
thì mỗi một bang lại “chế” nó theo một kiểu
khác nhau khiến cho mùi vị của nó khác
hoàn toàn phiên bản gốc đã đủ thấy sự
phong phú, sáng tạo của ẩm thực. Nhưng
mà chỉ có tới Việt Nam nó mới đạt đến
độ “éo le” làm sửng sốt toàn dân Mỹ.
Ấy là phiên bản hotdog Việt Nam
không liên quan chút nào tới “hot” và
“dog” bản gốc cả.
Những chiếc bánh mì lát hình vuông
gập đôi lại thành hình tam giác được nướng
kẹp trong máy nướng ở bên trong không có
một cái xúc xích nào, không có rau, không có
salat - vậy mà cũng mang cái tên là hotdog
huyền thoại! Các anh tây mới biết hầu hết
đều trải qua cảm giác choáng váng! Thật
không gì có thể “trái khoáy” hơn là cái
món này.
Nhưng ẩm thực là vậy. Cứ luôn
bí ẩn và bất ngờ càng khiến người
ta không thể quên ngay cả khi chỉ
được nếm qua một lần duy nhất
trong đời n

TRUYỆN

CƯỜI
ngày Xuân
Say thế nào được

Đêm giao thừa, anh chồng về muộn kêu cổng ầm ĩ, chị vợ vội ra mở cổng.
Thấy anh chồng loay hoay mãi không vào được chị liền bảo:
- Chắc là anh say rồi phải không?
- Say thế nào được! Mẹ mầy cứ nói vậy người ta cười cho…
- Sao anh không vào để em còn khoá cổng?
- Mẹ mày giữ cái cổng lại một tí… tôi thấy nó cứ đu đưa, sợ chết đi được!
- ???

Sang ngay

Có tiếng gõ cửa, chủ nhà chạy ra mở:
- Cháu đấy à, vào đi, vào đi. Nào cháu cần gì?
- Bố cháu muốn mượn bác cái mở nút chai.
- Mắt ông ta sáng lên: Nút chai à! Về nhà nói với bố chuẩn
bị thêm cái chén, bác sẽ... tự tay mang ngay sang bây giờ.

Không biết mình là ai

Ba người đàn ông say rượu dìu nhau về nhà. Đến trước
cửa một căn nhà, một gã đập vào cửa và hét lên: “Ông Tư ở
đây phải không?”.
Tiếng phụ nữ trả lời:
- Phải.
- Bà... bà là ai?
- Tôi là vợ ông Tư.
- Vậy bà làm ơn ra xem ai là ông Tư, đưa ổng vô nhà để
mấy người kia còn về...

Vợ đẹp vì sắp Tết

Cô vợ đi chợ về hớn hở khoe với chồng:
- Anh ạ, hôm nay rất nhiều người khen em xinh và trẻ
hẳn ra.
Anh chồng gật gù đáp:
- Ừ, thì sắp Tết mà.
- Tết thì có nghĩa gì với sắc đẹp của em?
- Thì sắp Tết nên ngoài đường thiếu gì kẻ say…
- !?

Quảng cáo hiệu quả

Mục kết bạn trên báo nọ đăng:
- “A.A, nữ 22 tuổi, người mẫu kiêm diễn
viên, tài sản 50 triệu đôla, chưa hề lập gia đình,
cần tìm một người chồng như nhân vật chính X
trong tiểu thuyết Y của nhà văn Z”.
- Ngày hôm sau, nửa triệu bản cuốn tiểu
thuyết đó được bán hết veo.

Chữa bệnh

Sau khi khám cho một nữ bệnh nhân, bác
sĩ nói:
- Bà hoàn toàn khoẻ mạnh. Tôi chỉ khuyên
bà nên ra những nơi có không khí trong lành
hơn, còn mùa đông, bà nên mặc ấm hơn chứ
đừng ăn mặc hở hết cả cổ ra như thế này.
- Khi bà về nhà, người chồng hỏi: Bác sĩ
bảo sao hả em?
- À, bác sĩ khuyên em mùa hè nên đi nghỉ
vùng biển, còn mùa đông thì nên mặc áo lông
cáo.

57

VĂN HÓA - GIẢI TRÍ

tối giản

XU HƯỚNG THỜI TRANG 2021:

PHONG CÁCH

CHƯA BAO GIỜ
LỖI MỐT
l HÀ AN (t/h)

L

oại bỏ những trang phục rườm rà để trở về với
sự tinh giản, bạn đã trở về với khía cạnh căn bản
nhất của thời trang: Mình mặc trang phục, chứ
không phải trang phục mặc mình.
Nếu trong 2020, người ta đi tìm về sự yên bình
với xu hướng thời trang vintage/retro, thì trong 2021,
sự sạch sẽ, khoan khoái của phong cách tối giản sẽ lên
ngôi.
Phong cách tối giản (minimalism) vốn xuất thân
là một trào lưu nghệ thuật nói chung. Mỹ thuật, âm
nhạc, văn chương…đều có hình bóng của nó. Nhưng
chính thời trang và kiến trúc, nội thất đã nâng cao sự
quan tâm và nhận thức của công chúng với nó.
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Để một thiết kế được gọi là sản phẩm tối giản, nó
phải dung hòa hai yếu tố: tiện dụng, đơn giản. Một
món đồ có thể được kết hợp nhiều cách, phù hợp với
nhiều dress code khác nhau. Từ đó giúp người mặc tiết
kiệm chi phí, hạn chế mua sắm.
Trong thời trang, phong cách minimalism còn phải
kết hợp yếu tố phi giới tính. Điều này không chỉ tạo sự
thuận lợi cho cả người mặc, mà còn cho cả nhà thiết
kế/thương hiệu. Ở phần người mặc, trang phục phi giới
tính thỏa mãn sự đa dạng của các giới tính, đồng thời
còn là một lựa chọn đồ đôi tình tứ. Ở phần nhà thiết
kế, trang phục phi giới tính giúp giới hạn lượng thành
phẩm phải thiết kế mỗi mùa thời trang.

Nhưng tối giản không chỉ là một phong cách thời
trang. Nó còn là một lối sống, một cách suy nghĩ. Lựa
chọn phong cách tối giản, bạn đang tập cho tâm trí
mình loại bỏ những sự phức tạp của cuộc sống, tập
trung vào cái sạch sẽ nhất, khoan khoái nhất.
Một thiết kế được cho là sản phẩm tối giản phải
đáp ứng đủ hai yếu tố: Tiện dụng & đơn giản. Về màu
sắc, phong cách tối giản thường ưu tiên các gam màu
trung tính như: trắng, be, xám, đen,.. Tuy nhiên, trong
xu hướng thời trang Xuân Hè 2021, các gam màu
pastel thể hiện hy vọng, mong ước một tương lai tươi
sáng trong năm mới đã xuất hiện: xanh, hồng, vàng…
Về kiểu dáng, những đường cắt không rườm rà,

những chi tiết gọn gàng trên trang phục là một trong
những yếu tố của phong cách tối giản. Một trang phục
có thể mặc được ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Áo sơ
mi, váy sơ mi, quần culotte hoặc palazzo ống rộng, váy
midi… là những trang phục như vậy. Bạn có thể mặc
chúng đi chơi, đi làm, đi dạo phố hay thậm chí đi dự tiệc.
Về chất liệu, khi phong cách tối giản trở thành lối
sống, chúng ta sẽ chắt lọc và lựa chọn các sản phẩm có
độ bền cao để hạn chế việc mua sắm & tránh lãng phí
các tài nguyên thiên nhiên. Các chất liệu làm từ vải sợi
thiên nhiên có thể phân hủy hoặc vải tái chế được ưu
tiên hơn trong năm 2021 n
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CÔNG ĐOÀN - NGƯỜI LAO ĐỘNG

CHĂM SÓC NGƯỜI LAO ĐỘNG

PHẢI NHƯ THÉP MIỀN NAM!
NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2020, NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY TNHH MTV
THÉP MIỀN NAM - VNSTEEL CÓ THÊM MỘT NIỀM VUI RẤT MỚI, ĐÓ LÀ PHÒNG TẬP
GYM BAO MONG ĐỢI ĐÃ ĐI VÀO HOẠT ĐỘNG.

l MINH THỦY
Lấy lợi ích đoàn viên làm
trung tâm

Là một đơn vị trực thuộc hệ
thống VNSTEEL, Công đoàn Công
ty Thép Miền Nam phát huy truyền
thống vì người lao động mà Công
đoàn Tổng công ty Thép Việt Nam
đã tạo dựng và gìn giữ từ bấy lâu
nay. Với hơn 14.000 người lao
động, các công đoàn cơ sở trực
thuộc VNSTEEL đã luôn lấy lợi ích
của đoàn viên công đoàn làm trung
tâm trong mọi hoạt động của mình.
Riêng Thép Miền Nam thì lại
có cách chăm sóc người lao động
rất đáng để các đơn vị trong cùng hệ
thống học hỏi.
Cũng giống như các đơn vị
khác, người lao động Thép Miền
Nam thường ăn ca theo hình thức
mua suất ăn cho người lao động
qua đơn vị nhà thầu nấu tại Công
ty, chia thức ăn bằng khay và định
sẵn món ăn… khiến cho mọi người
không được lựa chọn món ăn hợp
khẩu vị, dẫn đến dư thừa bỏ đi…
Ban lãnh đạo và Công đoàn đã rất
trăn trở!
Rồi cùng với xu thế hiện đại,
cộng với mục tiêu vì lợi ích đoàn
viên mà Công đoàn Tổng công ty
Thép Việt Nam đã quyết tâm đưa
chính sách vào hội nhập sâu với đời
sống, Công đoàn Thép Miền Nam
đã học tập mô hình nhà ăn ca tự
chọn từ Công ty CP Gang Thép Thái
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Nguyên rồi triển khai thực hiện tại
Công ty. Đến nay, sau 3 năm, Công
ty đã tự tổ chức nấu ăn, từ khâu mua
nguyên liệu, chế biến, nấu nướng
đều do Công ty thực hiện, kiểm soát
chặt chẽ về chất lượng nguyên liệu
đầu vào, khâu nấu nướng…
Với suy nghĩ sức khỏe của
người lao động là sự phát triển của
doanh nghiệp, Thép Miền Nam
đã duy trì, đảm bảo cho người lao
động được hưởng suất ăn đầy đủ
dinh dưỡng, ngon và sạch sẽ. Bên
cạnh đó Công đoàn cùng chuyên
môn đầu tư nhà ăn khang trang, có
máy lạnh, ti vi… Năm 2020 cũng
đã trang bị hệ thống tủ lạnh hiện đại
để lưu trữ thực phẩm, hệ thống máy
rửa và sấy bát hiện đại đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm.
Nói đến đời sống người lao
động, so với mặt bằng các đơn

vị trong hệ thống VNSTEEL thì
Thép Miền Nam luôn ở top đầu.
Nhiều năm nay, người lao động
Thép Miền Nam đã được miễn phí
ăn sáng và uống café. Một chế độ
đãi ngộ như thế hỏi người lao động
sao không cảm thấy thoải mái mà
toàn tâm toàn ý lao động đóng góp
sức mình đưa đơn vị ngày càng
phát triển.

Nâng tầm chất lượng

Thép Miền Nam cũng đã hoàn
thành nhiệm vụ xóa nhà vệ sinh
bẩn, nhà vệ sinh kém chất lượng.
Trước đây, hệ thống nhà vệ sinh
của Công ty tại Phân xưởng Sản
xuất và Phân xưởng Cơ điện nằm
rải rác, chất lượng không tốt. Công
đoàn cùng chuyên môn xây dựng kế
hoạch xây lại nhà tắm, nhà vệ sinh
khang trang, sạch sẽ cho người lao

MỘT SỐ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẠT ĐƯỢC
NĂM 2020:
- Sản lượng sản xuất phôi thép đạt 619.321 tấn, vượt 0,3% so với kế
hoạch 2020.
- Sản lượng sản xuất thép xây dựng đạt 536.165 tấn, vượt 7% so với kế
hoạch năm 2020.
- Sản lượng tiêu thụ thép xây dựng đạt 55.175 tấn, vượt gần 7% so với kế
hoạch 2020.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 216,504 tỷ đồng, đạt 280,72% kế hoạch năm
2020.
- Tổng số lao động 579 người; thu nhập bình quân đạt 18,5 triệu đồng/
người/tháng.

Người lao động Thép Miền Nam sẽ được trải nghiệm nhiều bộ môn thú vị như chạy bộ, đẩy tạ, xe đạp, boxing… là
những môn fitness khá hiện đại tại phòng tập mới này.

động. Từ năm 2018 đến 2020, Công
ty đã xây dựng 3 nhà tắm và vệ sinh
khép kín, sạch sẽ khang trang.
Nhà vệ sinh Phân xưởng Cơ
điện, Nhà vệ sinh khu vực Cán Phân xưởng Sản xuất, Nhà vệ sinh
khu vực Luyện - Phân xưởng Sản
xuất, cả 3 nhà vệ sinh được xây mới
hoàn toàn, cung cấp dịch vụ tốt cho
người lao động, phòng tắm, phòng
thay đồ, phòng vệ sinh, phòng nghỉ
giữa ca… Bên cạnh đó, Công đoàn
cũng Công ty đã cải tạo lại toàn bộ
nhà vệ sinh khu vực nhà ăn ca sạch
sẽ, khang trang.
Trong những năm 2018 đến
2020, Công đoàn cùng Công ty đã
triển khai cải tạo cảnh quan, môi
trường xanh trong Công ty, trồng
nhiều thảm cỏ, cây xanh… Hiện
tại, đặt chân vào Thép Miền Nam
ai cũng cảm thấy dễ chịu, mát mẻ,

sạch sẽ vì tất cả trong khuôn viên
Công ty đã được cải tạo những thảm
cỏ xanh mướt, cùng hệ thống cây
xanh được trồng khoa học, hợp lý,
giúp người lao động được hưởng
không khí trong lành.
Với sự ra đời của phòng tập
gym hiện đại, nhiều máy tập tối
tân, có thể kịp thời theo dõi sự lên
- xuống của sức khỏe, Thép Miền
Nam một lần nữa đã nâng mức
hưởng thụ cho người lao động của
mình lên một tầm cao nữa. Con
người thời hiện đại ngoài những tiêu
chí về hạnh phúc như “ăn”, “chơi”,
“xem” thì với việc đưa thêm một
tiêu chí nữa là “tập” vào đời sống
như Thép Miền Nam quả thật cũng
có thể được coi là đẳng cấp!
Là một trong những đơn vị
mạnh trong hệ thống Tổng công
ty Thép Việt Nam - CTCP, do

đó, mọi chế độ chính sách đối với
người lao động đều được Thép
Miền Nam thực thi rất tốt. Thành
tích này của Thép Miền Nam
đã được Công đoàn Tổng công
ty Thép Việt Nam - CTCP khen
thưởng là doanh nghiệp Vì người
lao động, Chủ tịch Công đoàn
Trần Ngọc Hanh là một trong
10 Chủ tịch Công đoàn cơ sở có
thành tích xuất sắc trong công tác
xây dựng tổ chức Công đoàn cơ sở
vững mạnh được vinh danh trong
lễ tuyên dương Lao động giỏi, Lao
động sáng tạo, Cán bộ nữ tiêu biểu,
Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu
biểu, Doanh nghiệp và Người quản
lý tiêu biểu vì Người lao động, giai
đoạn 2018-2020. Còn người lao
động, được làm việc trong một đơn
vị có tầm như vậy, họ luôn yên tâm
hết mình cống hiến! n
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NGƯỜI
CHẮP CÁNH
ƯỚC MƠ
VỚI 25 NĂM CÔNG TÁC TẠI CÔNG TY THAN KHE CHÀM, TRẢI QUA NHIỀU
CHỨC VỤ VÀ CÔNG VIỆC, NHƯNG DÙ Ở BẤT CỨ VỊ TRÍ NÀO, ANH ĐINH NGỌC
ANH - PHÓ GIÁM ĐỐC CÔNG TY THAN KHE CHÀM CŨNG LUÔN CÓ NHỮNG Ý
TƯỞNG SÁNG TẠO VÀ LUÔN HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ MỘT CÁCH XUẤT SẮC.

N

goài bản chất vui
vẻ, sôi nổi, Anh
Đinh Ngọc Anh
còn là người rất chu đáo, tận
tình với đồng nghiệp. Với
tâm niệm “người lao động
là tài sản quý nhất của Công
ty” anh luôn chú trọng về
công tác AT-VSLĐ tại các
đơn vị để chấn chỉnh kịp
thời những tồn tại trong
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l KIÊN VIỆT
công tác quản lý kỹ thuật cơ
bản. Việc này giúp đảm bảo
an toàn trong quá trình sản
xuất, kiểm tra đột xuất ca
2, ca 3 để phát hiện những
tồn tại, nguy cơ về an toàn
yêu cầu các đơn vị tổ chức
khắc phục đồng thời cũng
xử lý nghiêm các trường
hợp vi phạm về kỹ thuật an
toàn, kể cả lỗi trên văn bản

cũng như tại hiện trường.
Vì thế có một số người gọi
vui anh là ông “Vinasoy”.
Ngoài ra anh còn đảm nhận
công tác đầu tư môi trường
và kiêm luôn cả công tác y
tế chăm sóc sức khỏe người
lao động. Vào thời điểm
cả nước phòng chống dịch
Covid - 19, anh được phân
công làm Trưởng ban phòng

Phó Giám đốc Công ty Than Khe Chàm - Đinh Ngọc Anh

chống dịch Covid-19, anh lại được
mọi người thân mật đặt cho cái tên
mới là ông “Covid”.
Luôn tìm tòi, sáng tạo trong
công việc, anh Đinh Ngọc Anh nổi
tiếng với những sáng kiến về môi
trường như: Thiết kế xây tường
bao từ bể điều hòa của Công ty
Môi Trường - TKV đến phía sau
trạm lọc nước tại mặt bằng +25
mỏ KCIII. Lắp đặt hệ thống lăng
phun sương tự động tại các đầu
băng tải để dập bụi cho toàn bộ
tuyến vận tải, đảm bảo giảm hàm
lượng bụi tối đa cho đường lò, cải
thiện điều kiện làm việc cho người
lao động. Lắp đặt hệ thống đường
sắt 900mm tại mặt bằng +25 Khe
Chàm III phục vụ công tác vệ sinh
công nghiệp gầm băng 1200 giếng
chính, đảm bảo công tác vệ sinh
môi trường. Thiết kế đào chống lò
nối TG-VT số 2 lò chợ 14.5-14A…
và giải pháp gần nhất là cải tiến hệ
thống trần nhà ăn tự chọn và vách
ngăn bàn ăn, chia giờ ăn cho người
lao động trong thời gian cao điểm
phòng chống dịch Covid.

Nhiều sáng kiến được áp
dụng trong sản xuất mang lại
hiệu quả cao, nhưng không thể
không kể tới một sáng kiến chẳng
liên quan đến sản xuất hay công
tác an toàn nhưng nó lại có giá
trị nhân văn sâu sắc được mang
tên “Mái ấm Than Khe Chàm”!
Vào năm 2018 và nhiều năm
trước, những gia đình CNLĐ khó
khăn về nhà ở thì được Công ty
hỗ trợ sửa chữa, đó là những căn
nhà còn sửa chữa được. Nhưng có
những căn nhà đã quá cũ thì sửa
chữa chẳng thấm vào đâu. Điển
hình là nhà anh Vũ Kim Đồng
tại Cọc Sáu. Hay như nhà anh
Nguyễn Minh Vĩ - công trường
Khai thác 3. Trước những trường
hợp đặc biệt khó khăn này, anh
Đinh Ngọc Anh đã trăn trở rất
nhiều. Cuối cùng, anh đã đưa
ra giải pháp là tăng số tiền hỗ
trợ lên 150 triệu đồng cho mỗi
trường hợp. Số tiền này tuy chưa
thực sự là quá lớn nhưng rất quan
trọng, cùng với nguồn lực của gia
đình có thể sẽ xây được nhà mới.

Giải pháp đưa ra đã được
toàn thể lãnh đạo công ty ủng hộ.
Năm 2018 cũng là năm đầu tiên
áp dụng 2 căn nhà được xây mới
hoàn toàn với số tiền hỗ trợ 150
triệu đồng. Các kỹ sư xây dựng
phòng ĐTM Công ty Than Khe
Chàm chịu trách nhiệm thiết kế,
đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia
chủ. Năm 2019, 2020 ý tưởng
vươn xa hơn thêm 6 căn nhà được
xây mới tại Thái nguyên, Sơn La
và huyện Đầm Hà - Quảng Ninh,
Bình Liêu, Cộng hòa - Quảng
Ninh huyện Đồng Văn - Hà Giang
Tại buổi lễ bàn giao nhà tại Tỉnh
Sơn La, mọi người trong đoàn đều
rất xúc động khi bố của công nhân
Cầm Văn Xôm (bản Hong Dồm,
xã Mường Hung, huyện Sông Mã,
Sơn La) nói tiếng kinh không được
nhiều chỉ rõ 2 từ “cảm ơn, cảm ơn
các đồng chí”. Từ đó CNLĐ gọi
anh Đinh Ngọc Anh là ông “Giấc
mơ có thật” vì anh đã góp phần
quan trọng biến giấc mơ có mái
nhà của công nhân khó khăn trở
thành hiện thực. n
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TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM

SẴN SÀNG
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO
THEO TINH THẦN VĂN KIỆN
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

MỨC ĐỘ SẴN SÀNG ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT
VIỆT NAM SẼ LÀ YẾU TỐ QUAN TRỌNG ĐỂ ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH TỐT
MỌI CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ TRONG NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ TẬP ĐOÀN LẦN THỨ III, NHIỆM KỲ 2020 - 2025, GÓP PHẦN
THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC DO
ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG ĐỀ RA: “PHÁT TRIỂN NHANH VÀ BỀN VỮNG,
DỰA CHỦ YẾU VÀO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO VÀ
CHUYỂN ĐỔI SỐ”.

l NGUYỄN PHÚ CƯỜNG
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem

Đ

ại hội đại biểu toàn quốc
lần thứ XIII của Đảng sẽ
tổng kết 10 năm thực hiện
Chiến lược phát triển kinh tế - xã
hội 2011- 2020, nhìn lại 35 năm
công cuộc đổi mới, 10 năm thực
hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển
2011) và đề ra kế hoạch, tầm nhìn,
định hướng phát triển đất nước
trong thời gian tới, gắn các mốc kỷ
niệm trọng đại của dân tộc đến năm
2030, 2045. Để đạt được các mục
tiêu đề ra, Dự thảo Văn kiện Đại
hội XIII đã nhấn mạnh quan điểm
phát triển trong thời gian tới: “Phát
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triển nhanh và bền vững, dựa chủ
yếu vào khoa học công nghệ, đổi
mới sáng tạo và chuyển đổi số”.
Trong đó, từ khóa “Đổi mới sáng
tạo” được gắn với xu thế, đặc điểm
thời đại, sự phát triển nhanh chóng
của khoa học công nghệ (KHCN)
đặt trong bối cảnh nước ta hội nhập
quốc tế ngày càng sâu rộng.
Là Tập đoàn kinh tế nhà nước
hoạt động sản xuất kinh doanh
trong lĩnh vực công nghiệp hóa
chất, Vinachem được Chính phủ
giao mục tiêu phát triển Tập đoàn
với trình độ công nghệ, quản lý

hiện đại, chuyên môn hóa cao và
làm nòng cốt để ngành công nghiệp
hóa chất Việt Nam phát triển. Với
đặc thù của ngành công nghiệp
nền tảng cung cấp đầu vào cho
các ngành kinh tế, sử dụng nhiều
hệ thống máy móc thiết bị và quy
trình công nghệ hiện đại nên đòi
hỏi nguồn nhân lực có trình độ kỹ
thuật, không ngừng đổi mới sáng
tạo để các sản phẩm của Tập đoàn
có thể cạnh tranh trên thị trường
trong nước và xuất khẩu. Do vậy,
các thành tựu KHCN mà gần đây
là cuộc cách mạng công nghiệp lần

Ông Nguyễn Phú Cường - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Vinachem

thứ tư với các công nghệ tiên tiến
như kết nối vạn vật, dữ liệu lớn,
trí tuệ nhân tạo, công nghệ người
máy… được ứng dụng trong một
số lĩnh vực của nền kinh tế trong
đó mở ra cơ hội trong ngành công
nghiệp hóa chất, tạo bước đột phá
trong nâng cao năng suất lao động,
chất lượng sản phẩm và ra đời các
sản phẩm mới. Tuy nhiên, để đón
bắt được những cơ hội mà cuộc
cách mạng KHCN mang lại thì cần
có sự chuẩn bị sẵn sàng đổi mới
sáng tạo của các doanh nghiệp trên
các mặt cả về nhận thức, nguồn
nhân lực có chất lượng cũng như cơ
sở hạ tầng và ứng dụng công nghệ
thông tin.
Trước yêu cầu thực tế đặt ra,
trong những năm qua Tập đoàn đã
bám sát các chủ trương của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước
để xây dựng những cơ chế, chính

sách khuyến khích hoạt động đổi
mới sáng tạo, coi đây là động lực
cho phát triển bền vững của toàn
Tập đoàn. Công ty mẹ - Tập đoàn
Hóa chất Việt Nam đã xây dựng
và ban hành hệ thống văn bản như
Quyết định thành lập Quỹ phát
triển KHCN, Quy chế chi tiêu, sử
dụng Quỹ phát triển KHCN, Quy
chế Quản lý nhiệm vụ KHCN, Quy
chế Quản lý hoạt động sáng kiến…,
đồng thời chú trọng công tác hướng
dẫn các đơn vị thành viên cập nhật
các văn bản pháp quy, xây dựng
và ban hành các quy định, quy chế
nhằm quản lý và nâng cao hiệu quả
hoạt động KHCN. Hàng năm, Tập
đoàn phối hợp với các chuyên gia,
nhà khoa học, các đơn vị, tổ chức
KHCN để đưa ra những định hướng
cụ thể, phát động công tác nghiên
cứu KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật trong toàn Tập đoàn. Tập

đoàn cũng tiến hành tuyển chọn,
hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm
vụ KHCN mang tính chất trọng
tâm, trọng điểm của các đơn vị;
tổ chức các Hội nghị KHCN, phát
động phong trào thi đua nghiên
cứu KHCN, sáng kiến cải tiến kỹ
thuật; thường xuyên thực hiện các
giải pháp thiết thực nhằm chia sẻ
và nhân rộng kết quả nghiên cứu,
ứng dụng, đổi mới sáng tạo.
Với những nỗ lực trong 5 năm
qua, Tập đoàn và các doanh nghiệp
thành viên đã triển khai trên 200 đề
tài/dự án KHCN, trên 2.000 sáng
kiến cải tiến kỹ thuật trong các
lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, kinh
doanh và quản lý với tổng kinh phí
trên 265,7 tỷ đồng, mang lại giá trị
làm lợi mỗi năm ước tính khoảng
1.000 tỷ đồng. Toàn Tập đoàn đã
có 5 bằng độc quyền sáng chế trong
đó có 1 bằng sáng chế nước ngoài,
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20 bằng độc quyền giải pháp hữu
ích, đăng ký 2 bằng độc quyền sáng
chế tại Mỹ, và nhiều công trình đã
nhận được các giải thưởng cao quý
ở trong nước và quốc tế về KHCN.
Ngoài ra, Tập đoàn cũng đã công bố
được 115 bài báo, trong đó có 29 bài
đã đăng trên các tạp chí nước ngoài
có uy tín (ISI), tổ chức nhiều khóa
đào tạo, tập huấn nghiệp vụ chuyên
sâu cho cán bộ, người lao động toàn
Tập đoàn với nhiều cấp độ đáp ứng
yêu cầu thực tiễn. Kết quả nghiên
cứu, ứng dụng thành tựu KHCN
đã góp phần định hướng phát triển,
đổi mới sáng tạo, hoàn thiện công
nghệ, tiết giảm chi phí, nâng cao
năng lực cạnh tranh sản phẩm, công
nghệ, bảo vệ môi trường, cải thiện
môi trường lao động của các doanh
nghiệp thuộc Tập đoàn.
Nghị quyết của Đại hội đại
biểu Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III,
nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra mục
tiêu “Nâng cao vai trò, trách nhiệm
và chất lượng, hiệu quả hoạt động
sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh sắp
xếp đổi mới, phát triển và nâng cao
hiệu quả hoạt động của các công
ty trong tập đoàn”. Để cụ thể hóa
mục tiêu nói trên, đối với giải pháp
trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo trên
nền tảng khoa học, công nghệ, Tập
đoàn tập trung vào nâng cao hiệu
quả lãnh đạo, chỉ đạo về nhiệm vụ

phát triển, đổi mới khoa học, công
nghệ cụ thể như sau:
Thứ nhất, chú trọng xây dựng,
phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và
quy hoạch đội ngũ cán bộ đáp ứng
các yêu cầu ngày càng cao của công
tác khoa học, công nghệ, đảm bảo
tính kế thừa và phát triển, chú trọng
tổ chức đào tạo và thu hút đội ngũ
cán bộ khoa học, công nghệ vừa có
nhiệt huyết, vừa có năng lực sáng
tạo và trình độ chuyên môn cao.
Thứ hai, chủ động nghiên cứu
và vận dụng hiệu quả các cơ chế
chính sách, đặc biệt là vận dụng
các chính sách khuyến khích đối
với lĩnh vực khoa học, công nghệ
để tham gia các chương trình khoa
học, công nghệ trọng điểm của nhà
nước, sử dụng hiệu quả nguồn tài
chính được ưu tiên trích lập cho
công tác khoa học, công nghệ như
Quỹ phát triển khoa học, công nghệ
của doanh nghiệp…
Thứ ba, tập trung nguồn lực giải
quyết những vấn đề của thực tiễn
sản xuất tại các doanh nghiệp của
Tập đoàn theo hướng đa dạng hóa
sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số,
đổi mới sáng tạo phù hợp đặc điểm
của từng đơn vị, sử dụng hiệu quả
nguồn tài nguyên, tiết kiệm năng
lượng, tiết giảm chi phí trong sản
xuất, đảm bảo an toàn môi trường
sinh thái, sức khỏe con người.

Thứ tư, đẩy mạnh hợp tác với
các đối tác có trình độ khoa học, kỹ
thuật và công nghệ cao ở trong và
ngoài nước nhằm trao đổi, chia sẻ
học hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong
nghiên cứu, phát triển, ứng dụng và
chuyển giao khoa học, kỹ thuật và
công nghệ, không ngừng nâng cao
thực lực KHCN của Tập đoàn.
Với những bước đi cụ thể, tập
trung, có trọng tâm trọng điểm,
Tập đoàn tin tưởng rằng, tính sẵn
sàng đổi mới sáng tạo của Tập
đoàn và các doanh nghiệp thành
viên ngày càng được chuẩn bị đầy
đủ để nắm bắt cơ hội từ cuộc cách
mạng KHCN, đặc biệt là chủ động
tham gia cuộc cách mạng công
nghiệp lần thứ tư. Với những nỗ
lực trong đổi mới sáng tạo sẽ là
yếu tố quan trọng để hoàn thành
tốt mọi chỉ tiêu nhiệm vụ trong
Nghị quyết của Đại hội đại biểu
Đảng bộ Tập đoàn lần thứ III,
nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần
thực hiện có hiệu quả quan điểm
phát triển đất nước do Đại hội
XIII của Đảng đề ra: “Phát triển
nhanh và bền vững, dựa chủ yếu
vào khoa học công nghệ, đổi mới
sáng tạo và chuyển đổi số” mà
Tập đoàn sẽ tập trung quán triệt
sâu sắc và vận dụng cụ thể, sáng
tạo trong lĩnh vực công nghiệp
hóa chất được giaon

Lốp xe Radial của Công ty DRC đã mang nhiều lợi thế cạnh tranh và xuất khẩu nhờ đảm bảo
các tiêu chuẩn công nghệ, kỹ thuật

78

PINACO

HÀNH TRÌNH TỪ QUYẾT TÂM
ĐẾN HIỆN THỰC HÓA MỤC TIÊU CẢI TIẾN

NĂM 2020, CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM (PINACO) ĐÃ THÀNH CÔNG TÌM
LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN CẢI TIẾN SẢN XUẤT, NÂNG CAO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
NHẰM ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA KHÁCH HÀNG VÀ GIA TĂNG THỊ PHẦN, GIỮ VỮNG
VỊ THẾ TRÊN THỊ TRƯỜNG.

l TRẦN BẢN

Nhóm cải tiến Năng suất vượt trội - Công ty CP Pin ắc quy miền Nam đoạt giải Nhất với Dự án “Cải tiến
năng suất dây chuyền Lắp ráp bình xe gắn máy tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai” tại vòng Chung kết Cuộc
thi “Nhóm cải tiến Năng suất chất lượng ngành Công Thương” năm 2020

Bàn đạp cải tiến

Thời gian qua, bức tranh về thị trường pin và
ắc quy tại Việt Nam đã có nhiều biến động, với sự
tham gia cạnh tranh khốc liệt của nhiều doanh nghiệp
FDI. Đặc biệt, năm 2020, sự bùng phát của đại dịch
Covid-19 khiến nền kinh tế trong nước, khu vực và thế
giới chịu ảnh hưởng, cùng với bão lũ, sạt lở nhiều nơi
ở miền Trung Tổ quốc đã gây thiệt hại cho người dân.
Những yếu tố này kéo theo nhu cầu tiêu dùng giảm
mạnh, khiến doanh nghiệp Việt đối mặt với khó khăn
chưa từng có. Dù là doanh nghiệp có thị phần lớn nhất
trong ngành ắc quy với hơn 40 năm phát triển, PINACO
cũng không thể đứng ngoài vòng tác động ấy.

Trong bối cảnh đó, một bài toán mới đặt ra cho
PINACO, khi đối tác Yamaha yêu cầu giảm giá thành
sản phẩm bình ắc quy 12N5 mà Công ty cung cấp
cho hãng xe máy này. Để đảm bảo mức tăng thu nhập
của người lao động, mà lợi nhuận thu về không giảm,
PINACO đã quyết tâm đưa ra giải pháp giảm giá thành
sản phẩm thông qua tìm kiếm nguồn nguyên liệu có
giá cả cạnh tranh, đồng thời cải tiến để tăng năng suất
lao động.
Sau nhiều phân tích kỹ lưỡng, PINACO đi đến
quyết định “gõ cửa” chính khách hàng của mình là
Yamaha để học hỏi. Tháng 1/2020, Công ty thành
lập nhóm cải tiến triển khai dự án “Cải tiến năng suất
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Năm 2021, vượt lên kế hoạch mà Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam (Vinachem) giao là
doanh thu 3.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 195 tỷ đồng, PINACO cho biết sẽ quyết tâm phấn
đấu đạt 3.800 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế 205 tỷ đồng.

dây chuyền lắp ráp bình ắc quy xe gắn máy 12N5” tại
Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai. Nhóm cải tiến áp dụng
phương pháp TVP (Theoretical Value Production Giá trị lý thuyết của sản xuất) do Yamaha xây dựng,
để phân tích từng hoạt động sản xuất của dây chuyền,
từ đó phát hiện nhiều thao tác sản xuất không tạo ra
giá trị, nhiều điểm nút thắt cổ chai trên dây chuyền
sản xuất.
Điều đáng nói là, TVP là phương pháp tương đối
mới tại Việt Nam. PINACO là một trong những doanh
nghiệp “hiếm hoi” được Yamaha tin tưởng hỗ trợ đào
tạo về TVP, và cũng là doanh nghiệp tiên phong thành
công trong áp dụng phương pháp này.
Với TVP, nhóm cải tiến tại Xí nghiệp Ắc quy
Đồng Nai đã đề ra và triển khai đồng bộ hàng loạt giải
pháp nhằm cải tiến tổng thể dòng chảy sản xuất như
sắp xếp lại layout sản xuất, cân bằng công đoạn, cải
tiến một số công cụ sản xuất, thu nhỏ bàn thao tác…
nhằm loại bỏ các thao tác thừa, tối ưu hoá công đoạn
sản xuất.

Hiện thực hóa ý chí quyết tâm

Lý thuyết là vậy, nhưng khi đi vào thực tế quả thật
mọi việc không hề dễ đàng.
“Khi tiếp cận cái mới, nhịp làm việc cao hơn nên
cũng có một số khó khăn nhất định như rất lâu để thay
đổi được thao tác của công nhân, giai đoạn đầu của dự
án cũng còn có những suy nghĩ “cái đó khó lắm không
làm được đâu” nên một vài hạng mục từng trễ tiến độ”,
đại diện PINACO chia sẻ.
Dù tốn nhiều thời gian, nhưng sau đó các vấn đề
này đã được giải quyết, nhờ sự đồng lòng, quyết tâm
của thành viên Dự án và các nhân sự khi được phân
công thực hiện công việc.
Mặt khác, sự “hậu thuẫn” nguồn lực lớn từ lãnh
đạo Công ty và hỗ trợ nhiệt tình của đối tác Yamaha
cũng giúp công việc luôn thực hiện đúng tiến độ, nếu
có khó khăn có thể xin ý kiến và tháo gỡ ngay.
Tiến độ được 2 bên báo cáo trực tuyến hàng tuần,
kiểm tra kết quả thực hiện hàng tháng tại ngay hiện
trường nên tạo không khí làm việc sôi động, khẩn trương.
Kết quả, sau 6 tháng áp dụng các giải pháp, số lao
động cần thiết trong dây chuyền lắp ráp bình ắc quy xe
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gắn máy 12N5 tại Xí nghiệp Ắc quy Đồng Nai đã giảm
từ 20 người xuống còn 15 người, giúp tiết kiệm chi phí
nhân công 900 triệu đồng/năm. Đồng thời, năng suất
tại dây chuyền tăng thêm 2,27%, làm lợi cho đơn vị
thêm 61 triệu đồng/năm.
Quan trọng hơn, mục tiêu ban đầu là giảm giá
thành theo yêu cầu của đối tác đã đạt được. Con số giá
thành giảm 3% cho sản phẩm 12N5 là minh chứng rõ
ràng cho thành công thực tế của dự án, thay vì chỉ dừng
lại ở tiềm năng cơ hội.
Năm 2020, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng
giảm mạnh do tác động từ đại dịch Covid-19, nhưng
sản phẩm ắc quy của PINACO vẫn tiêu thụ bằng năm
trước. Điều này đồng nghĩa với việc thị phần của công
ty đã được tăng thêm đáng kể, giữ vững vị trí đối tác
chiến lược của các nhà sản xuất và lắp ráp xe ô tô,
xe gắn máy hàng đầu như Ford, Suzuki, MercedesBenz, Thaco, Yamaha, Piaggio, KIA Motors, Hyundai
Vinamotor, Vina Mazda, Honda Việt Nam,…
Các chỉ tiêu của Công ty năm 2020 đều không
thấp hơn năm trước. Người lao động có đủ công việc
đều đặn, thu nhập ổn định, tâm lý phấn khởi.
Ngoài ra, vào những giai đoạn khó khăn nhất
lại chính là lúc PINACO phát triển thêm được 3 thị
trường mới khó tính là Nhật, Thái Lan, Bolivia, đưa
sản phẩm Công ty có mặt tại tổng cộng 34 quốc gia
và vùng lãnh thổ.
Hiện, PINACO đang tiếp tục áp dụng phương
pháp TVP ở tất cả các công đoạn khác tại Xí nghiệp Ắc
quy Đồng Nai, dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Sau
khi hoàn thành, Xí nghiệp có thể giảm thêm 24/128 lao
động nữa, tương đương khoảng 19% tổng số lao động.
Ba xí nghiệp còn lại của PINACO là Ắc quy Sài Gòn,
Ắc quy Đồng Nai 2 và Pin Con Ó cũng đang cử người
tham gia đào tạo trong quá trình Đồng Nai thực hiện để
về áp dụng cho đơn vị mình.
“Dự kiến, trong năm 2021, hoạt động cải tiến bằng
phương pháp TVP sẽ được Công ty áp dụng tại tất cả
các xí nghiệp, đơn vị thành viên của Công ty, góp phần
nâng cao hơn nữa hiệu suất lao động”, Ông Lê Văn
Năm - Tổng Giám đốc PINACO vui mừng cho biếtn
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ĐỔI MỚI

QUẢN TRỊ Ở DOANH NGHIỆP
CÓ DOANH THU LỚN NHẤT SÀN HoSE
l HÀ ANH

T

rong định hướng xây dựng chiến lược
phát triển 10 năm tới, Petrolimex đặt
mục tiêu trở thành một Tập đoàn năng
lượng có vốn điều lệ tỷ USD (tương đương
vốn điều lệ sẽ tăng gấp 2, gấp 3 lần hiện nay)
và vốn hóa lên tới chục tỷ USD để triển khai
các dự án chiến lược tiềm năng có ảnh hưởng
quyết định đến sự phát triển của Tập đoàn
trong tương lai và nâng cao năng lực cạnh
tranh với các đối tác nước ngoài khi hội nhập
đầy đủ trong lĩnh vực năng lượng.
Chiến lược cũng chỉ ra trong kỷ nguyên
4.0, các tập quán tiêu dùng mới (dựa vào mạng
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di động và dữ liệu) ngày càng tăng, buộc các
doanh nghiệp phải thay đổi cách thiết kế, tiếp
thị và cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hiện
có cũng như trong tương lai. Điều này khiến
các Công ty lớn, đang nắm giữ thị phần chi
phối và dẫn dắt thị trường như Petrolimex
nếu muốn tiếp tục duy trì vị thế cần phải xem
xét lại phương thức kinh doanh, và chuyển
đổi mô hình mới, có thể phải phát triển kinh
doanh sang các phân khúc, sản phẩm gần kề,
không chỉ đơn thuần là sản phẩm xăng dầu,
mà có thể là các sản phẩm năng lượng sạch,
tái tạo, năng lượng mới khác.

l Năm 2017 đánh dấu bước chuyển mình mới của Petrolimex khi chính thức niêm yết

trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã giao dịch là PLX và trở
thành một trong những doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất thị trường; được HOSE lựa
chọn đưa vào danh mục VN30 - bao gồm những doanh nghiệp lớn, trụ cột của nền kinh
tế. Từ đó đến nay, Petrolimex liên tiếp được Tạp chí Forbes vinh danh trong “Top 50
Doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam”, được xếp hạng quán quân về doanh thu trên
thị trường chứng khoán.

l Năm 2018, Tập đoàn đã hoàn thành toàn bộ việc tái cấu trúc Tập đoàn theo Quyết

định 828/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo đó ngoài lĩnh vực hoạt động chính là
kinh doanh xăng dầu, Tập đoàn đã tái cơ cấu lại bộ máy tổ chức và hình thành 6 Tổng
Công ty hoạt động chuyên biệt theo các ngành nghề kinh doanh phụ trợ, liên quan đến
hoạt động kinh doanh xăng dầu như vận tải, hóa dầu, gas, dịch vụ, xây lắp và thương
mại,… Các Tổng công ty sau khi được tái cơ cấu, về cơ bản đều đã hoạt động kinh doanh
có hiệu quả hơn, đạt lợi nhuận và mức tăng trưởng tốt hơn so với giai đoạn trước đó.

Vì thế, trong tư tưởng quản trị, Ban lãnh
đạo Petrolimex tiếp tục theo đuổi hướng quản
trị hiện đại xuyên suốt trong giai đoạn tới, sẽ
dựa trên nền tảng doanh nghiệp quản trị minh
bạch, chuyên nghiệp theo các chuẩn mực quốc
tế và áp dụng khoa học công nghệ, tự động
hóa trong hoạt động sản xuất kinh doanh và
dịch vụ khách hàng để ứng dụng được các
thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0 trên
toàn cầu.
Trước đó, vào tháng 7 năm 2018, Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam công bố Quyết định
thành lập Ban Quản trị rủi ro nhằm cung cấp
một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro
và tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng
cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm thiểu
rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền cũng như
sử dụng các công cụ của quản trị rủi ro doanh
nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đã đặt ra.
Kể từ đó, trong cuộc giao ban đánh giá
tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu
năm và xác định các nhiệm vụ trọng tâm cho 6
tháng cuối năm, công tác quản trị trong đó có
quản trị rủi ro được xác định là 1 trong những
nhiệm vụ trọng tâm.

Với tầm nhìn rộng lớn của một tập đoàn
kinh tế lớn, có doanh thu lớn nhất sàn HoSE,
vốn hoá trong thị trường lớn, công tác quản trị
càng trở nên bức bách hơn khi Petrolimex sắp
vào cuộc chơi lớn, khi hướng tới mục tiêu trở
thành một Tập đoàn năng lượng hàng đầu của
Việt Nam, lấy kinh doanh xăng dầu làm trục
chính, thực hiện đa sở hữu, tập trung nguồn
lực đầu tư, phát triển các lĩnh vực kinh doanh
chính có liên quan và phụ trợ cho kinh doanh
xăng dầu. Trong đó, dảm bảo mục tiêu kinh
doanh có hiệu quả, gia tăng lợi ích cho các cổ
đông, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chính trị
được Đảng và Nhà nước giao phó, góp phần
bảo đảm an ninh năng lượng và là công cụ ổn
định kinh tế vĩ mô của Nhà nước.
Do đó, công tác quản trị luôn đồng hành
với mọi mục tiêu chiến lược của Tập đoàn
xuất phát từ 2 lý do căn bản. Thứ nhất, đây
là mặt hàng chiến lược, liên quan đến cân
đối vĩ mô, đảm bảo an ninh năng lượng mà
Petrolimex chịu trách nhiệm chính. Thứ hai,
là công ty đại chúng, vốn hoá trong thị trường
lớn, Petrolimex phải chịu trách nhiệm trước
những quyền lợi và sự kỳ vọng của cổ đôngn
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THƯƠNG HIỆU “MỀM”:

VĂN HÓA - TRUYỀN THỐNG

CỦA PETROLIMEX
THƯƠNG HIỆU “MỀM” CŨNG CHÍNH LÀ VĂN HÓA PETROLIMEX, TRUYỀN THỐNG
PETROLIMEX, TÍNH CỘNG ĐỒNG TRÁCH NHIỆM CỦA PETROLIMEX, ĐẶC BIỆT
LÀ TÍNH TIÊN PHONG CỦA PETROLIMEX. VÀ TÍNH TIÊN PHONG Ở MỨC ĐỘ CAO
NHẤT CHÍNH LÀ, MỌI PHONG TRÀO DO CÔNG ĐOÀN PHÁT ĐỘNG, ĐỀU GẮN
BÁM SÁT THỰC TIỄN SẢN XUẤT KINH DOANH Ở CƠ SỞ, KHƠI DẬY ĐƯỢC TINH
THẦN LÀM CHỦ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG.

N

hững tháng ngày qua là thời
khắc vô cùng tươi đẹp với
gần 30.000 cán bộ, người
lao động Petrolimex. Ngay từ đầu
năm 2020, Tập đoàn giao cho Công
đoàn Xăng dầu Việt Nam phối hợp
các Ban nghiệp vụ xây dựng, tổ chức
một Chương trình có quy mô lớn
hướng đến các sự kiện trọng đại của
đất nước và kỷ niệm 65 năm ngày
thành lập Tập đoàn (12/1/2021).
Nhưng do ảnh hưởng của dịch
Covid-19, các hoạt động, đặc biệt là
sự kiện được được mong chờ nhất:
Hội thao của 8 cụm trên toàn quốc
đã không thể diễn ra. Ngay trong
tình thế không được phép tập trung
đông người, Công đoàn đã tổ chức
nhiều hoạt động kỷ niệm với những
hình thức phù hợp. Với thông điệp
“Mỗi bước chạy - Một tấm lòng”,
Giải chạy online 65 năm Petrolimex
vừa giúp người lao động nâng cao
sức khỏe vừa chứa đựng ý nghĩa
nhân văn sâu sắc, mỗi km đạt được
sẽ tạo ra 1.000 đồng vào quỹ an sinh
xã hội. Kết thúc giải chạy đã tích luỹ
được 450 triệu giúp đỡ trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, và quyên góp
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l THÚY HÀ
từ các vận động viên 150 triệu ủng
hộ đồng bào miền Trung.
Đồng thời, với sự tuyên truyền
vận động tích cực của các tổ chức
Công đoàn, Đoàn thanh niên,
Chương trình “Giọt Xăng hồng Giọt Dầu đỏ” đã tạo được hiệu ứng
lan tỏa mạnh mẽ, đến nay đã thu
được gần 5 ngàn đơn vị máu đóng
góp cho Ngân hàng máu quốc gia.
Một điểm nhấn khác là Công
đoàn đã định hướng sang các đơn vị
thành viên tổ chức các hội thi ngành
nghề. Hội thi ngành nghề cấp tỉnh,
cấp khu vực có ưu điểm là không tập
trung quá đông người, không tạo ra
luồng di chuyển giữa các vùng nên
đảm bảo điều kiện giãn cách xã hội
đúng quy định. Trong năm 2020,
Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ
chức 3 cuộc thi Cửa hàng Trưởng giỏi
tại Công ty Xăng dầu Hà Nam Ninh,
Quảng Bình và Bắc Tây Nguyên.
Vì sao Công đoàn có thể nhanh
chóng chuyển hướng và khai thác
được các hoạt động phong trào phù
hợp ngay cả trong bối cảnh dịch
bệnh? Ông Nguyễn Xuân Tương,
Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn

Xăng dầu Việt Nam cho biết: “Gọi
là hoạt động phong trào nhưng đây
cũng là cách bảo vệ người lao động
chủ động nhất”.
Chừng như thấy tôi chưa hiểu,
ông giải thích thêm: Dịch bệnh ảnh
hưởng đến toàn xã hội, nhưng với
Petrolimex chịu ảnh hưởng kép.
Nhu cầu tiêu dùng giảm và giá thành
giảm mạnh. Vấn đề đặt ra là thu nhập
của gần 30.000 lao động bị giảm. Vì
thế, Tập đoàn đã dành cho người lao
động được hưởng quyền lợi tốt nhất
trong hoàn cảnh khó khăn, như đối
với lãnh đạo Tập đoàn từ Trưởng ban
trở lên giảm 20% lương; chánh, phó
giám đốc các đơn vị thành viên giảm
15%, nhưng riêng người lao động
chỉ giảm 6%. Về phía Công đoàn, tổ
chức hội thi bán hàng giúp người lao
động nâng cao kỹ năng bán hàng; từ
đó nâng cao sản lượng bán hàng và
cũng chính là nâng cao thu nhập cho
người lao động.
Nói rồi ông kể cho tôi nghe
về một hội thi hồi tháng 6 năm
2020. Đó là vòng chung kết Hội
thi Cửa hàng trưởng giỏi năm 2020
tại Petrolimex Nam Định - Công

Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đến thăm hỏi, động viên người lao động các Cửa hàng
bị ngập lụt tại các tỉnh miền Trung. (Ảnh chụp tại Cửa thuộc Công ty Xăng dầu Quảng Bình)

ty Xăng dầu Hà Nam Ninh với 10
thí sinh là những Cửa hàng trưởng,
Ca trưởng tiêu biểu nhất của 3 tỉnh
Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình. Để
có mặt tại vòng chung kết, họ phải
vượt qua gần 100 thí sinh từ cuộc
thi cấp cơ sở trước đó.
Theo ông, hội thi giúp các thí
sinh thể hiện hết năng lực bản thân,
vận dụng các kiến thức chuyên môn,
kỹ năng mềm để giải quyết một cách
thuyết phục, hiệu quả các tình huống
trong nhiều lĩnh vực khá đặc thù của
nghề bán lẻ xăng dầu, như tổ chức
bán hàng văn minh, chuyên nghiệp;
nắm vững các chính sách kinh doanh,
quy định về quản lý kinh doanh tại
các cửa hàng bán lẻ, kỹ thuật thương
phẩm xăng dầu, an toàn vệ sinh lao
động, phòng chống cháy nổ, chế độ
chính sách với người lao động…
Các hội thi ở các đơn vị thuộc hệ
thống Petrolimex không chỉ khơi dậy
tinh thần học hỏi, hăng say lao động,
mà còn là cơ hội bồi dưỡng nghiệp
vụ bán hàng, nâng cao kỹ năng chăm
sóc khách hàng, tạo hình ảnh uy tín,
chuyên nghiệp của hàng hóa và dịch
vụ Petrolimex.
Quả thực nếu 6 tháng đầu năm,
Petrolimex bị dịch COVID-19 giáng
1 đòn choáng váng khiến lĩnh vực
kinh doanh xăng dầu, nhiên liệu

bay bị sụt giảm nặng nề, lỗ 1.600 tỷ
đồng thì đến 9 tháng toàn hệ thống
đã vượt qua số âm, lãi 3 tỷ đồng. Kết
thúc năm 2020, dù trải qua 2 đợt giãn
cách xã hội vào tháng 4 và tháng 8,
cộng với giá xăng dầu giảm mạnh
gây giảm giá hàng tồn kho, nguồn
cung không ổn định… nhưng kết quả
kinh doanh hết sức khả quan.
Cụ thể, tổng sản lượng xuất bán
hợp nhất của Petrolimex năm 2020
ước đạt hơn 11,3 triệu m3/tấn, đạt
103% kế hoạch. Doanh thu cả năm
của Tập đoàn ước đạt 123.600 tỷ
đồng, tương ứng 101% chỉ tiêu đặt
ra năm nay. Petrolimex đã nộp vào
ngân sách nhà nước 38.500 tỷ đồng,
vượt 5% mục tiêu năm.
Sản lượng và doanh thu
Petrolimex vượt kế hoạch có một
phần rất lớn đến từ hình ảnh, uy
tín của thương hiệu chữ “P”. Nhiều
năm nay, chúng ta từng nghe đến
nơi này nơi kia “lập lờ đánh lận
con đen”, thương nhân phân phối
xăng dầu sử dụng nhái nhãn hiệu
Petrolimex gây nhầm lẫn cho khách
hàng và công chúng. Tập đoàn có
hẳn một chiến lược đấu tranh bảo
vệ thương hiệu, cũng như chủ động
hướng dẫn người tiêu dùng nhận
diện thương hiệu, như đưa ra 9
dấu hiệu cơ bản nhận diện CHXD

Petrolimex, từ Trang phục BHLĐ
nam nữ công nhân, Biển báo mặt
hàng kinh doanh đến Bảng giá, Cột
bơm, Diềm mái che cột bơm…
Cùng với đó, Công đoàn cũng
xây dựng một chương trình người
lao động tham gia bảo vệ nhận diện
thương hiệu bằng các kĩ năng mềm.
Đó là quy trình bán hàng 5 bước, là
tinh thần thái độ phục vụ, khả năng
ứng xử, chất lượng dịch vụ… Đây
cũng chính là “dấu hiệu nhận diện”
thương hiệu Petrolimex, rất khó
để bắt chước. Và nói như Phó Chủ
tịch phụ trách Công đoàn Xăng dầu
Việt Nam Nguyễn Xuân Tương:
“Thương nhân khác nhái thương
hiệu “cứng” là vi phạm pháp luật,
nhưng nhái thương hiệu “mềm” thì
chúng tôi hoan nghênh, mừng cho xã
hội, mừng cho hoạt động bán lẻ hàng
ngày càng văn minh hơn”.
Thương hiệu “mềm” cũng chính
là văn hóa Petrolimex, truyền thống
Petrolimex, tính cộng đồng trách
nhiệm của Petrolimex, đặc biệt là
tính tiên phong của Petrolimex. Và
tính tiên phong ở mức độ cao nhất
chính là, mọi phong trào do Công
đoàn phát động, đều gắn bám sát
thực tiễn sản xuất kinh doanh ở cơ
sở, khơi dậy được tinh thần làm chủ
của người lao độngn
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PETROLIMEX TÂY NINH

TRONG THẾ

“CHÈO THUYỀN NGƯỢC THÁC”
KHAI PHÁ CON ĐƯỜNG MỚI, NỖ LỰC CHUYÊN NGHIỆP HÓA, CHUẨN MỰC
HÓA ĐÃ GIÚP PETROLIMEX TÂY NINH DUY TRÌ ĐƯỢC ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
TRONG NHIỀU NĂM VỀ SẢN LƯỢNG, DOANH THU, LỢI NHUẬN, NGAY CẢ
KHI ĐẤT NƯỚC TRẢI QUA 2 ĐỢT GIÃN CÁCH XÃ HỘI.

l THÚY HÀ

X

ăng dầu, cùng với điện là 2 dòng chảy không
ngừng nghỉ ngày đêm. Khó ai có thể hình
dung một xã hội ra sao nếu 2 dòng chảy trên
dừng lại. Ấy thế mà đã có lúc dòng chảy xăng dầu gần
như chững lại. Đó là quãng thời gian giãn cách xã hội
vào đầu tháng 4 và tháng 8.
Giãn cách xã hội có nghĩa là đường đi của hàng
hóa và con người vận động ở mức tối thiểu. Khỏi
phải nói cái “tối thiểu” ấy đã tác động mạnh mẽ đến
đơn vị kinh doanh xăng dầu như thế nào. Nhưng với
Petrolimex Tây Ninh, tác động còn mạnh mẽ, nhiều
chiều hơn.
Trò chuyện với chị Đặng Thị Kim Chung - Chủ
tịch kiêm Giám đốc Petrolimex Tây Ninh, tôi mới thấu
hiểu cái thế chèo thuyền ngược thác trong kinh doanh
xăng dầu ở đây. Quả thực, với một tỉnh nông nghiệp,
không có nhiều “hộ” công nghiệp, không có đường cao
tốc đi qua như Tây Ninh thì kinh doanh xăng dầu đến
từ bán lẻ là chủ yếu.
Sự hội tụ những tính chất kể trên của một tỉnh
thiên về nông nghiệp, với thế mạnh trồng cao su, cây
mía, khoai mì; với du lịch tâm linh và lễ hội phát triển;
với dịch vụ vận chuyển hàng hóa náo nhiệt đã làm
cho những cửa hàng bán lẻ xăng dầu lên ngôi; khiến
cho Tây Ninh chỉ vẻn vẹn 4.000 cây số vuông, dân số
trên 1,1 triệu người nhưng có khá nhiều đầu mối kinh
doanh xăng dầu.
Petrolimex Tây Ninh cũng nhờ lợi thế đó mà tỷ
trọng bán lẻ xăng dầu lên tới 75% tổng sản lượng bán
ra, chiếm khoảng 1/3 thị phần trong tỉnh.
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Thế rồi đột nhiên dịch bệnh xuất hiện, 2 đợt giãn
cách xã hội đã biến tất cả những lợi thế, những điều
kiện cho phát triển bán lẻ xăng dầu trở thành điểm
nghẽn. Du lịch ngừng trệ, hàng hóa qua lại 2 nước
đóng băng.
Nhưng đáng mừng là Petrolimex Tây Ninh trong
cái thế chèo thuyền ngược thác ấy vẫn hoàn thành và
hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao
khoảng 3%, trong đó bán lẻ cũng vượt độ 3%.
Hỏi chuyện chị Đặng Thị Kim Chung về con số
3% (có thể nói là quý hơn vàng trong bối cảnh dịch
bệnh), chị bảo, vào Petrolimex Tây Ninh 23 năm rồi,
chị rút ra một điều “Không có gì bằng sát người, sát
việc”.
Nghe đơn giản vậy, nhưng nếu biết rằng Petrolimex
Tây Ninh có tới 115 cửa hàng phủ tới từng xã; Ban
Giám đốc có 3 người, mỗi người phụ trách 3 huyện,
với khoảng gần 40 cửa hàng, bình quân mỗi ngày đến
hơn 1 cửa hàng, thì cũng mất cả tháng trời mới “tua”
hết một lượt, tất sẽ hiểu cái sự “sát người, sát việc” nói
dễ mà khó làm đến mức nào.
Song khó cũng phải làm! Thị trường xăng dầu
nhiều lần đặt Petrolimex Tây Ninh vào điểm giới hạn
cuối cùng, phải tự mở đường mà đi. Từ cuối những
năm 1970 đến đầu những năm 2000, Petrolimex Tây
Ninh lúc nào cũng đau đáu về mở rộng số lượng cửa
hàng bán lẻ. Nghe ở đâu có quỹ đất là mấy cô mấy
chú lãnh đạo nhao đi liên hệ. Thế nên mấy chục năm,
Petrolimex Tây Ninh đã mở tới 115 cửa hàng.
Những năm gần đây, với nhiều đầu mối cùng tham

gia kinh doanh xăng dầu, vấn đề điều tiết thị trường đỡ
căng thẳng thì thị trường xăng dầu tiếp tục thử thách
Petrolimex Tây Ninh ở một giới hạn mới: tỷ trọng bán
lẻ của Công ty có phần chững lại. Thực ra, sản lượng
bán ra của Petrolimex Tây Ninh vẫn tăng, chỉ có điều
các đầu mối cạnh tranh khác đang bám sát, rút ngắn
khoảng cách với Công ty hơn.
Trong khi đó, cửa hàng bán lẻ - công cụ để mở
rộng thị phần, tăng sản lượng của Petrolimex Tây Ninh
đã bão hòa, vì đã có đến 115 cửa hàng, phủ đến tận
cấp xã. Trong tình thế đó, chị Chung cùng với đội ngũ
lãnh đạo xác định, mở ra con đường phát triển mới của
Công ty: Tăng sản lượng của mỗi cửa hàng bán lẻ lên.
Với quyết sách mới, Petrolimex Tây Ninh chuyển
mình từ 3 động lực chính. Trước hết, chấn chỉnh lại
hệ thống cửa hàng bán lẻ, bắt đầu từ chuẩn nhận diện
thương hiệu Petrolimex.
Tiếp đến, củng cố phong cách, chất lượng phục vụ
của đội ngũ cửa hàng, đặc biệt là quy trình bán hàng 5
bước mà Tập đoàn đã dày công xây dựng.
Thứ ba, hoàn thiện mô hình cửa hàng khoán gọn.
Theo mô hình này, có cửa hàng chỉ có 2-3 lao động, có
người vừa làm quản lý vừa bán hàng.
Cùng với chính sách hỗ trợ tiếp thị bán hàng của
Tập đoàn, Petrolimex Tây Ninh cũng có chính sách
riêng, hỗ trợ các cửa hàng cạnh tranh bằng những sản
phẩm khuyến mại thiết thực. Đồng thời tạo động lực
cho người lao động thông qua trả lương theo khung sản
lượng, vượt khung sản lượng.
Từ chuẩn nhận diện thương hiệu Petrolimex, chất

lượng phục vụ Petrolimex đã truyền niềm tin đến mỗi
nhân viên, mỗi vị trí làm việc. Nếu mỗi nhân viên bán
hàng Petrolimex Tây Ninh tự tin vào chất lượng hàng
hóa, dịch vụ của Petrolimex, sẽ dễ dàng thuyết phục
được sự tin yêu của khách hàng đối với thương hiệu
chữ “P” hơn.
Khai phá con đường mới, nỗ lực chuyên nghiệp
hóa, chuẩn mực hóa đã giúp Petrolimex Tây Ninh duy
trì được đà tăng trưởng trong nhiều năm. Trong những
đầu mối kinh doanh xăng dầu trên địa bàn, Petrolimex
Tây Ninh vẫn là đơn vị chiếm thị phần lớn nhất, đủ sức
dẫn dắt trên thị trường như yêu cầu của nhiệm vụ chính
trị, bên cạnh các chỉ tiêu kinh doanh.
Bên cạnh đó, ban lãnh đạo Công ty đã khéo léo sử
dụng công cụ quản lý theo hướng gắn trách nhiệm và thu
nhập cho từng vị trí lao động một cách công bằng. Công cụ
quản lý đó, cũng là mảnh đất mầu mỡ nảy sinh ra những
quán quân bán lẻ như chị Phương Tuyền, anh Chiêu…
Khi hỏi về quản trị doanh nghiệp, Chủ tịch kiêm
Giám đốc Petrolimex Tây Ninh Đặng Thị Kim Chung
chia sẻ, có nhiều kỹ năng quan trọng mà một nhà quản
trị doanh nghiệp cần phải có, nhưng quy kết lại, vẫn
phải tạo ra một môi trường làm việc mang tính cạnh
tranh, đủ sức thu hút, giữ chân những người tài năng có
tâm huyết. Ở Petrolimex Tây Ninh, những người dốc
hết tâm sức cho công việc, có ý thức xây dựng niềm tin
với khách hàng, xây dựng giá trị niềm tin của thương
hiệu “P”, sẵn sàng khai phá những con đường mới…
luôn được ban lãnh đạo trân trọng, tạo điều kiện để có
thể cống hiến, thể hiện hết mìnhn
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XĂNG DẦU ĐỒNG NAI:

TRÁI NGỌT

TỪ CHIẾN LƯỢC BÁN LẺ
l HÀ ANH
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iữa các phương thức bán, Petrolimex Đồng
Nai lựa chọn bán lẻ làm mục tiêu xuyên suốt.
Trong bán lẻ lại chọn đầu tư chiều sâu vào cửa
hàng làm quyết sách. Phải chăng vì thế mà từ 2017
đến nay, sản lượng bán lẻ xăng đều tăng xung quanh
2 con số.
Petrolimex Đồng Nai đứng chân trên địa bàn một
tỉnh công nghiệp, một thuận lợi lớn trong kinh doanh
xăng dầu. Nhưng thuận lợi thì hiển nhiên có nhiều đầu
mối kinh doanh tham gia, cạnh tranh hết sức quyết liệt.
Vì thế, khá ngạc nhiên là chỉ trong 3 năm, sản
lượng bán lẻ của Petrolimex Đồng Nai hiện đã tăng
trên 30% so với năm 2017. Ngạc nhiên hơn, trong 3
năm ấy, Công ty chỉ phát triển thêm được 2 cửa hàng.
Có nghĩa là, sự tăng trưởng 30% không đến chủ yếu từ
mở rộng phạm vi hoạt động. Nhưng có lẽ, điều ngạc
nhiên nhất là, sản lượng bán lẻ của Công ty trong tháng
4 và tháng 8 năm 2020, hai tháng cao điểm giãn cách
xã hội chỉ bằng 93%-94% so với cùng kỳ năm 2019,
nhưng kết thúc năm 2020 tổng sản lượng xăng dầu đạt
104% kế hoạch (KH), trong đó sản lượng bán lẻ đạt
113% KH, tăng 13% so với cùng kỳ 2019; nộp ngân
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sách 464 tỷ đồng, đạt 112% KH; lợi nhuận đạt vượt
KH được giao. Hoạt động kinh doanh hàng hóa khác
đều đạt vượt KH: Dầu mỡ nhờn đạt 137% KH, Gas đạt
128% KH, bảo hiểm đạt 131% KH.
Điều gì giúp bán lẻ Petrolimex Đồng Nai tăng
trưởng 2 con số? Ông Phạm Văn Nam - Bí thư Đảng
ủy, Chủ tịch kiêm giám đốc Công ty cho biết, do sự
cạnh tranh kinh doanh xăng dầu đang rất khốc liệt, đặc
biệt với những kênh bán buôn trung gian thì Công ty
tập trung vào thế mạnh của mình là bán lẻ.
Muốn nâng cao sản lượng bán lẻ, điểm dễ thấy
nhất là phải gia tăng hệ thống cửa hàng xăng dầu. Bài
toán này không phải ngày một ngày hai có thể làm
được ngay, nó liên quan đến quỹ đất, thủ tục đất đai,
quy định pháp luật. Bởi thế, cùng với việc tìm kiếm
quỹ đất cho phát triển cửa hàng, trong khoảng ba năm
trở lại đây Công ty tập trung phát triển chiều sâu.
Trước hết là với những cửa hàng trên 4 tuyến quốc
lộ. Riêng quốc lộ 1 Công ty có 4 cửa hàng, trong đó
có cửa hàng sản lượng lên tới 1.100 m3/tháng. Những
cửa hàng này được thiết kế lại đường bãi ra vào sao
cho hợp lý, chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp nhà vệ

sinh văn minh, hiện đại. Đây sẽ là công việc thường
xuyên, liên tục cuốn chiếu tới toàn bộ hệ thống cửa
hàng Petrolimex Đồng Nai.
Nhưng nếu chỉ có vậy, chắc chắn Petrolimex Đồng
Nai không thể có sức bật, trở thành một trong những
đơn vị của Tập đoàn có mức tăng trưởng bán lẻ tốt
nhất. Hỏi chuyện một cán bộ Phòng Kinh doanh anh
chia sẻ, đầu tư chiều sâu các cửa hàng xăng dầu không
chỉ là cơ sở vật chất mà nội dung chủ yếu liên quan đến
con người, đặc biệt là vị trí của trưởng các bộ phận.
Nói rồi anh lấy ví dụ, như cửa hàng ở thị trấn
Trảng Bom, cách đây hai năm thì sản lượng khoảng
170 m3, nhưng khi điều chuyển người khác thay, cùng
với sửa chữa chỉnh trang cửa hàng, đến nay sản lượng
khoảng 375 m3, tăng hơn 200%!
Theo anh, áp lực cạnh tranh khiến Chủ tịch kiêm
giám đốc Phạm Văn Nam không ngại va chạm khi bố
trí nhân sự. Đã có trường hợp trong 3 năm thay tới 2
người phụ trách phòng cũng đã có trường hợp từ cửa
hàng trưởng xuống làm cửa hàng phó, thậm chí xuống
làm nhân viên!
Nghe lời anh bật mí, tôi xuống một cửa hàng ở
Quốc lộ 1 mà trước kia đã từng có sản lượng 800 m3/
tháng, rồi rớt xuống 650 m3/tháng. Anh em ở đây cho
biết, lúc ấy “sếp” Nam hoảng lắm, 2 lần yêu cầu bên
kinh doanh cùng kế toán truy tìm nguyên nhân. Cả hai
lần đều cho đáp số: có nhiều cửa hàng của các đầu mối
kinh doanh khác nên phải chia sẻ khách hàng.
Linh cảm có vấn đề gì đó nên lúc này Giám đốc
Phạm Văn Nam trực tiếp vào cuộc. Cứ 10 ngày 1 lần
bên kinh doanh thống kê sản lượng của các cửa hàng
Petrolimex Đồng Nai xung quanh đấy.
Kết quả là các cửa hàng khác vẫn tăng, trong khi
cửa hàng này giảm. Cuối cùng, sau 3 tháng, Giám đốc
triệu tập các trưởng phòng, cửa hàng trưởng. Nguyên
nhân được chỉ ra, từ khi anh cửa hàng trưởng này về
hơn 1 năm thì có đến 6 người nghỉ việc hoặc chuyển đi
những chỗ khác.
Vậy là vấn đề ở cửa hàng này là con người, là công
tác điều hành, bố trí người, sắp xếp việc không hợp lý,

các nhân viên trong ca không hợp tác với nhau. Lúc
đấy, anh cửa hàng trưởng mới nhận ra lỗi của mình là
nhiều khi áp đặt, không tạo ra được không khí chung,
kết nối mọi người với nhau.
Rất may là câu chuyện có hậu. Anh cửa hàng
trưởng ấy do nhận thức ra cái sai của mình, nên được
phép “lập công chuộc tội”. Khi tôi đến, sản lượng ở
đây đã ổn định và tăng dần lên.
Trở lại Công ty, hỏi chuyện Chủ tịch kiêm giám
đốc Phạm Văn Nam, ông có “cấn cá” gì không khi
điều chuyển nhân sự? Ông cười rổn rảng, bảo hồi 2011
từ PJITACO về đây, khi giữ vị trí trưởng phòng kinh
doanh, ông đã từng bước rà soát và xây dựng lại các
văn bản quản lý nội bộ trong kinh doanh xăng dầu. Lâu
nay mọi người làm theo thói quen thì phải bắt đầu từ
hệ thống quản trị.
Hai ngày ở đây, tôi kịp hiểu ra rằng, sức bật của
Petrolimex Đồng Nai nằm ở đầu tư chiều sâu cho các
cửa hàng bán lẻ trên 4 khía cạnh.
Thứ nhất, sửa chữa nâng cấp, chỉnh trang cửa hàng,
làm nổi bật sự nhận diện thương hiệu Petrolimex.
Thứ hai, đánh giá chính xác năng lực của trưởng
các bộ phận, nhất là cửa hàng trưởng, sẵn sàng điều
chuyển vị trí cho phù hợp để đạt hiệu quả kinh doanh
cao nhất.
Thứ ba, tạo điều kiện cho các cửa hàng xăng dầu
có nguồn chi phí để hỗ trợ cho khách hàng.
Thứ tư, có một cơ chế khoán tạo động lực để cửa
hàng chủ động và linh hoạt trong giữ thị trường, tìm
kiếm khách hàng mới.
Có thể nói, giữa các phương thức bán, Petrolimex
Đồng Nai đã sáng suốt lựa chọn bán lẻ làm mục tiêu
xuyên suốt. Trong bán lẻ lại chọn đầu tư chiều sâu vào
cửa hàng làm quyết sách. Phải chăng vì thế mà từ 2017
đến nay, sản lượng bán lẻ xăng đều tăng xung quanh
2 con số; các mặt hàng khác như dầu nhờn đã tăng lên
khoảng 300%, gas tăng đến 400%, doanh thu bảo hiểm
tăng gấp đôin
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HÀNH TRÌNH 1.200 KM

LÊN TÂY NGUYÊN TÌM LỜI GIẢI
CHỈ SAU VÀI NGÀY ĐI THĂM HƠN 10 CỬA HÀNG TÔI ĐÃ CÓ CÂU TRẢ
LỜI CHO CHÍNH MÌNH, VÌ SAO QUA HAI ĐỢT GIÃN CÁCH, SẢN LƯỢNG
BÁN RA CỦA XĂNG DẦU NAM TÂY NGUYÊN VẪN TĂNG TRƯỞNG
ĐỀU, VÀ DỰ BÁO CẢ NĂM SẼ HOÀN THÀNH VƯỢT CHỈ TIÊU.

l THÚY HÀ
Tăng trưởng qua hai đợt giãn cách

Có đến 6-7 năm tôi chưa quay trở lại Xăng dầu
Nam Tây Nguyên. Một phần vì công việc bận rộn,
phần nữa vì khoảng cách địa lý khá xa xôi, tới hơn
1.200 cây số. Rồi như một duyên phận, bỗng một hôm
tôi chợt nghĩ: “Nam Tây Nguyên hồi này ra sao rồi?”.
Tưởng chỉ thoáng qua, nào ngờ ý nghĩ ấy cứ lớn
dần, bám riết, rồi… đóng đinh trong tâm trí. Hồi trước,
mỗi lần vào Xăng dầu Nam Tây Nguyên là một lần
vui. Năm nào sản lượng bán ra năm nào cũng tăng trên
5% đến 10%. Năm nay, qua 2 đợt giãn cách xã hội, đặc
biệt đợt thứ nhất, đầu tháng 4 theo tinh thần “nhà nào
ở yên nhà đấy”, các phương tiện vận tải, xe cá nhân
gần như dừng toàn bộ hoạt động, liệu Công ty có ảnh
hưởng nhiều không?
Nói là làm, tôi book vé bay thẳng vào Đăk Lăk.
Sau vài ngày đi thăm các cửa hàng, tôi đã có câu trả
lời cho chính mình, vì sao qua hai đợt giãn cách, sản
lượng xăng dầu sáng và sản phẩm của các đơn vị trong
Tập đoàn như dầu nhờn, nước giặt, bảo hiểm vẫn tăng
trưởng đều, với dự báo cả năm sẽ hoàn thành vượt chỉ
tiêu.

Thống nhất theo chiều dọc và chiều ngang

Hỏi chuyện Chủ tịch kiêm giám đốc Xăng dầu
Nam Tây Nguyên Phan Quốc Nhân, ông bảo, yếu tố
hàng đầu vẫn là do uy tín thương hiệu của Petrolimex.
Ở thị trường Đăk Lăk, Đăk Nông có khoảng 600 cây
xăng, trong đó Nam Tây Nguyên có hơn 70 cửa hàng,
cạnh tranh hết sức quyết liệt. Nếu xăng dầu bán ra
không đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, định lượng thì
Nam Tây Nguyên làm sao chỉ với số cửa hàng trên
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10%, mà sản lượng bán ra chiếm tới hơn 50% trên địa
bàn! Yếu tố thứ hai, Petrolimex có sự thống nhất cả
chiều dọc và chiều ngang trong toàn hệ thống.
Dọc thì thì tiêu chuẩn chất lượng, quy trình bán
hàng, phần mềm quản lý cửa hàng xăng dầu EGAS,
phần mềm quản trị nguồn lực ERP - SAP, phát hành
hóa đơn điện tử… thông suốt từ trên xuống dưới, từ
miền núi, vùng sâu vùng xa xuống đồng bằng, duyên
hải ven biển. Với riêng Nam Tây Nguyên, sự thông
suốt chính là các kế hoạch đầu tư mới, cải tạo nâng
cấp cửa hàng xăng dầu, hay cơ sở vật chất kỹ thuật đều
được Tập đoàn ủng hộ. Nhờ thế, thời gian qua, mỗi
năm Công ty cải tạo nâng cấp khoảng 10 cửa hàng; xây
mới 2-3 cửa hàng.
Không chỉ vậy, ngay cả các chương trình an sinh
xã hội tại địa phương, Tập đoàn ủng hộ rất lớn về vật
chất xây dựng trường học, xây nhà cho cựu thanh niên
xung phong. Những khoản nhỏ hơn thì Công ty đóng
góp như hỗ trợ quỹ vì người nghèo, xây cầu treo, nuôi
bà mẹ Việt Nam anh hùng… Từ đó, tạo thuận lợi
cho mối quan hệ của Xăng dầu Nam Nguyên với địa
phương. Nhưng quan trọng hơn là tạo ra một hình ảnh
thống nhất của Petrolimex, dù ở cấp trung ương hay
địa phương đều có tinh thần trách nhiệm đối với cộng
đồng.
Với chiều ngang, là sự phối hợp với các đơn vị
thuộc Tập đoàn trong đào tạo, tập huấn để bán các sản
phẩm ngoài xăng dầu như dầu nhờn, nước giặt, bảo
hiểm… Vì thế, Xăng dầu Nam Tây Nguyên là một
trong những đơn vị bán dầu nhờn hàng đầu của Tập
đoàn, nhất là dầu đóng hộp đứng nhất nhì của toàn
quốc, mỗi năm trên 1.000 tấn; gas khoảng 800 tấn mỗi

năm; bảo hiểm xe máy mỗi năm trên 3 tỷ đồng…
Chính sự thống nhất theo chiều dọc và chiều
ngang trong toàn hệ thống Petrolimex đã làm nên sức
bật của Xăng dầu Nam Tây Nguyên, ngay cả trong
bối cảnh dịch bệnh - Chủ tịch kiêm giám đốc Phan
Quốc Nhân khẳng định.

Tìm đến khách hàng

Trong rất nhiều điều kiện để Nam Tây Nguyên
cất cánh, vậy yếu tố nào là quyết định? Chủ tịch kiêm
giám đốc Phan Quốc Nhân cho rằng, cái quyết định
hàng đầu là uy tín thương hiệu của Petrolimex; cái
làm nên nền tảng cho phát triển bán lẻ là xây dựng cơ
sở vật chất khang trang, đào tạo công tác bán hàng bài
bản… nhưng ông bảo đây là những yếu tố mà đơn vị
nào thuộc Petrolimex cũng được thừa hưởng.
Còn Xăng dầu Nam Tây Nguyên, với đặc thù của
địa hình chia cắt, sông suối nhiều, có lẽ điều để lại ấn
tượng sâu đậm nhất, chính là sự nhiệt tâm chăm sóc
khách hàng của từng cán bộ, nhân viên đã xây dựng
được niềm tin trong cộng đồng. Xăng dầu Nam Tây
Nguyên có thể không có những cá nhân thật xuất sắc,
nhưng lại có nhiều tập thể cửa hàng nổi bật.
Hàng năm, Công ty đều đầu tư mới, cải tạo, nâng
cấp cửa hàng, nhưng họ không chờ khách đến cửa
hàng, mà tự đi tìm khách. Trong lúc dịch bệnh, khách
hàng không đến được, một số cửa hàng tự bỏ một
phần tiền mua phi bơm xăng dầu vào, thuê xe công
nông, máy cày chở vào tận chân công trình ở vùng
sâu vùng xa.

Các cửa hàng cũng là điểm xuất phát ra rất nhiều
cách thức “kéo” khách hàng về với mình. Họ lấy các
bộ van, bộ dây gas được khuyến mại, cõng bộ hàng
chục cây số đường rừng, đi đến các đồn biên phòng,
tặng lại cho bộ đội.
Sở dĩ nhân viên các cửa hàng có thể chăm sóc
khách hàng chu đáo như thế là do Xăng dầu Nam
Tây Nguyên có 2 chính sách khuyến khích. Một khen
thưởng công minh, tuyên dương theo tháng, khen
thưởng suất theo quý, phân loại A, B, C theo 6 tháng,
cả năm.
Thứ hai là hỗ trợ cho các cửa hàng gia tăng sản
lượng. Với các cửa hàng dọc trục Quốc lộ 14, Công ty
xây dựng, cải tạo hết sức khang trang, hiện đại, có chế
độ phục vụ cà phê, nước suối miễn phí; có quy chế đội
phục vụ ban đêm. Với các cửa hàng ở vùng sâu, vùng
xa, Công ty hỗ trợ một phần chi phí cho hoạt động vận
chuyển hàng cho khách.
Trở lại Hà Nội trong cái giá rét đặc trưng của
miền Bắc, được cuộn tròn trong những chăn, đệm ấm
áp, và cảm giác tuyệt vời khi tự tìm ra lời giải cho
chính mình sau hành trình hơn 1.200 cây số, tôi vẫn
không sao quên được hình ảnh người công nhân Xăng
dầu Nam Tây Nguyên gùi những bộ van, dây gas lần
lượt qua những đồn biên phòng; ngồi tên xe công
nông áp tải những thùng phi xăng, dầu trên con đường
mòn đất đỏ. Họ là những minh chứng sống động cho
sự thống nhất theo chiều dọc và chiều ngang trong
toàn hệ thống Petrolimexn
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PETROLIMEX BÀ RỊA - VŨNG TÀU:

“KHÔNG CÓ GÌ

BẮT ĐẦU
TỪ NGÀY HÔM NAY!”

THAY ĐỔI CÁCH LÀM VIỆC TRUYỀN THỐNG BẰNG HỆ THỐNG QUẢN
TRỊ TIÊN TIẾN LÀM CHO PHẢN ỨNG, HÀNH VI LÀM VIỆC CỦA CÁN
BỘ, NGƯỜI LAO ĐỘNG PETROLIMEX BÀ RỊA - VŨNG TÀU TRỞ NÊN
CHUYÊN NGHIỆP HƠN. ĐÂY CHÍNH LÀ NỀN TẢNG GIÚP PETROLIMEX
BÀ RỊA - VŨNG TÀU KỊP BÙ SẢN LƯỢNG BỊ GIẢM SÚT SAU 2 ĐỢT
DỊCH BỆNH COVID-19 BÙNG PHÁT ĐỂ ĐẠT 100% KẾ HOẠCH 6 THÁNG
ĐẦU NĂM, VÀ TIẾP TỤC GIỮ VỮNG ĐÀ TĂNG TRƯỞNG HOÀN THÀNH
VƯỢT 5% KẾ HOẠCH CẢ NĂM 2020.

l THÚY HÀ
Thần tốc bù sản lượng

Từ đầu năm đến nay, nước ta
trải qua 2 làn sóng dịch Covid-19,
hồi tháng 4 và tháng 8. Dịch bệnh
tác động đến mọi mặt hoạt động
của tất cả các doanh nghiệp, do ách
tắc nguồn cung cộng với nhu cầu
tiêu dùng giảm. Nhưng với doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu thuộc
hệ thống Petrolimex, còn có thêm
2 nỗi lo.
Trước hết, chỉ cần một nhân
viên bán hàng tại cửa hàng, hoặc
giao nhận tại kho “dính” Covid-19
thì nguy cơ cả cửa hàng, kho xăng
dầu đó bị khoanh vùng, phong tỏa.
Kết quả là nhiệm vụ chính trị “bảo
đảm nguồn xăng dầu - mạch máu
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của nền kinh tế - trong mọi tình
huống” không hoàn thành.
Sau nữa, Tập đoàn Xăng dầu
Việt Nam có chỉ đạo tới các đơn
vị thành viên: Bằng mọi cách phải
đảm bảo việc làm, đảm bảo mức thu
nhập hàng tháng và chế độ, chính
sách cho người lao động. Muốn làm
được vậy phải đảm bảo sản lượng
bán ra ở một mức nào đó trong bối
cảnh dịch bệnh, phương tiện đi lại
có những thời điểm gần như đóng
băng.
Vì lẽ ấy, cầm trên tay báo cáo
của Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu,
kinh doanh xăng dầu cả năm đạt
105% kế hoạch và tương đương
thực hiện năm 2019. Trong đó: Bán

buôn trực tiếp đạt 108% kế hoạch,
tăng 1% so với năm 2019; Bán lẻ
trực tiếp đạt 105% kế hoạch, tăng
2% so với thực hiện năm 2019. Kinh
doanh Dầu mỡ nhờn PLC đạt 134%
kế hoạch, tăng 5% so với năm 2019;
Gas Petrolimex đạt 110% kế hoạch;
Doanh thu Bảo hiểm đạt 148% kế
hoạch, tăng 8% so với năm 2019.
Năng suất lao động bán lẻ đạt 105%
kế hoạch. Những con số này gây
cho tôi ấn tượng rất mạnh, và đôi
chút tò mò nhất định.
Tôi biết đến Petrolimex Bà Rịa
- Vũng Tàu khá lâu, nhưng điều để
tôi quan tâm nhất đến Công ty này
bắt đầu từ năm 2015, với việc đầu tư
mở rộng, nâng cấp Kho cảng xăng

dầu K2 đã giúp gia tăng hiệu quả
sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện
cho Công ty chủ động nguồn hàng,
tăng nguồn lực và khả năng cạnh
tranh, tăng vị thế trên thị trường.
Nhưng chắc chừng đó chưa đủ
để giải thích trong bối cảnh dịch
bệnh, đất nước trải qua 2 lần phong
tỏa, cách ly xã hội mà sản lượng
bán ra cả năm của Công ty vượt kế
hoạch; tiền lương bình quân và thu
nhập bình quân của người lao động
không giảm so với cùng kỳ năm
trước.
Bay vào TP. Hồ Chí Minh,
bắt xe khách ra Vũng Tàu, câu đầu
tiên tôi hỏi Chủ tịch kiêm Giám
đốc Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu
Quản Ngọc San: Điều gì khiến
Công ty vượt qua được dịch bệnh,
duy trì đà tăng trưởng sản lượng?
Ông cười, nhâm nhi ly cà phê
khá lâu rồi bảo, không có cái gì
bắt đầu từ ngày hôm nay cả! Trong
đợt dịch đầu tiên vào tháng tư, sản
lượng bán lẻ giảm 20%, làm sao có
thể thần tốc huy động toàn bộ guồng

máy để đến hết tháng 6, sản lượng
đã kịp bù lại, đạt 100% kế hoạch 6
tháng đầu năm, nếu Công ty không
có những nền tảng vững chắc?
Nền tảng mà Chủ tịch kiêm
Giám đốc Quản Ngọc San nói đến,
chính là mối quan hệ với khách
hàng. Trong khi nhu cầu chung
giảm đi, muốn giữ sản lượng, tức
là thị phần của mình phải tăng lên,
Công ty sử dụng rất nhiều biện
pháp.
Mỗi một kênh bán hàng thì
có một biện pháp khác nhau. Như
kênh bán lẻ, Petrolimex Bà Rịa
-Vũng Tàu triển khai một loạt
những chương trình của Tập đoàn,
tức là tăng thêm tiện ích cho người
sử dụng.
Mặt khác, trong bán lẻ, một số
khách hàng bị ảnh hưởng rất nặng,
nhất là những chủ phương tiện vận
tải lớn, Công ty có những chính
sách hỗ trợ như giãn bớt thời gian
trả nợ, thậm chí là hỗ trợ họ về giá
trong thời điểm hết sức khó khăn,
vì có đơn vị vận tải gần như đóng

băng. Gần một tháng trời hồi tháng
tư hầu như không hoạt động gì,
dòng tiền của họ bị đứt gãy.
Với khách hàng bán buôn,
Công ty cũng phải hỗ trợ rất nhiều.
Tương tự như bán lẻ, Công ty chủ
động đặt vấn đề hỗ trợ họ về công
nợ, dịch vụ.
Nhưng để hỗ trợ, phải có quá
trình quan hệ giữa người bán hàng
với người mua hàng rất lâu năm, 2
bên tạo thành “ bạn hàng” và giữ
chữ “tín” với nhau. Đây là cái mà
ông Quản Ngọc San cho là sự gắn
bó tự nhiên, bền vững cùng phát
triển.
Nếu nhìn xa hơn nữa, tôi nghĩ
cần phải kể cho bạn đọc nghe câu
chuyện này. Đâu như quãng giữa
năm 2014, nhân dịp trò chuyện với
lãnh đạo Petrolimex Bà Rịa -Vũng
Tàu, tôi có hỏi điều trăn trở nhất
của Công ty lúc này là gì, và tôi
được lãnh đạo Công ty cho biết:
“Quan trọng nhất với Công ty
lúc này là giảm chi phí tạo nguồn”.
Ở Bà Rịa - Vũng Tàu, khó
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khăn và thuận lợi trên thị trường xăng dầu ngang
nhau. Ở đây có kho xăng dầu có thể nhập trực
tiếp 80 nghìn tấn mà không nơi nào có được, kể
cả kho ngoại quan Vân Phong, tàu vẫn phải neo
ở ngoài rồi chuyên chở vào. Đầu vào đã vậy, đầu
ra đi đến điểm tiêu thụ ở miền Đông, miền Tây
Nam Bộ rất gần. Nói tóm gọn là nhu cầu lớn, chi
phí bán hàng thấp. Nhưng vì thế mới nảy ra khó
khăn, mật độ tập trung các đầu mối kinh doanh
xăng dầu ở Bà Rịa - Vũng Tàu rất cao, tạo sức
ép cạnh tranh lớn.
So đi tính lại thì cái thuận vẫn nhiều hơn.
Vấn đề cốt lõi của một mặt hàng kinh doanh là
nhu cầu, nếu giá cả tốt thì khả năng tăng sản
lượng trong tầm tay. Nhiều vùng khác có muốn
giảm chi phí bán hàng, giá cả cạnh tranh cũng
khó tăng sản lượng, vì ngưỡng nhu cầu bị giới
hạn.
Tuy nhiên, có một điểm bất lợi của
Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu lúc ấy: Là đơn vị
ở tuyến sau của Petrolimex kinh doanh trên thị
trường đầu nguồn, chi phí tạo nguồn cao khó có
khả năng giảm giá để cạnh tranh tăng sản lượng
bán ra. Nhận ra nó rồi, Ban lãnh đạo Công ty đã
đề xuất và được phép cải tạo lại Kho cảng xăng
dầu K2 để nhập xăng dầu từ các nhà máy lọc
dầu như đã nói ở trên. Từ đấy, Công ty có thể sử
dụng các công cụ cạnh tranh bình đẳng như các
đầu mối khác.

Từ thói quen đến quy trình

Vậy Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu cạnh
tranh bằng công cụ gì? Như bất cứ đơn vị nào
thuộc hệ thống, Công ty được thừa hưởng uy tín
của thương hiệu Petrolimex, thừa hưởng những
tiện ích dịch vụ, những chương trình khuyến mại
từ Tập đoàn dành cho người tiêu dùng. Đây là
công cụ số 1.
Nhưng nếu quản trị công ty chưa đủ sức trở
thành một công cụ cạnh tranh hữu hiệu thì cũng
khó phát triển ở một thị trường có mật độ tập
trung các đầu mối kinh doanh xăng dầu rất cao
như Bà Rịa - Vũng Tàu.
Rất may, Petrolimex Bà Rịa - Vũng Tàu có
truyền thống tiếp cận rất nhanh với những công
cụ quản trị tiên tiến. Bởi lẽ, là đơn vị kinh doanh,
trước áp lực cạnh tranh, từ lãnh đạo đến người
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lao động đều hiểu rằng, một công ty hoạt động
hiệu quả hay không, hệ thống quản trị của công
ty có trở thành một công cụ cạnh tranh rõ rệt
hay không, thì mọi khâu, mọi vị trí đều phải chủ
động trong công việc, và chịu trách nhiệm trong
phần việc của mình.
Vì thế, ngay từ những năm 2004 đến nay
Petrolimex Bà Rịa- Vũng Tàu đã nhanh chóng
tiếp cận và vận dụng linh hoạt các hệ thống,
công cụ quản trị tiên tiến hiện đại như hệ thống
quản lý văn phòng M Office, Eoffice và Eoffice
Petrolimex; hệ thống quản lý chất lượng ISO
9001: 2000, 9001: 2008 và 9001: 2015 nhằm
nâng cao hiệu quả xử lý công việc; triển khai
vận hành hệ thống Tự động hóa Agas. Vận
hành hệ thống phần mềm quản lý Cửa hàng
Egas; áp dụng triển khai thực hiện chương trình
quản lý nhân sự PHR 2.0; triển khai hóa đơn
điện tử theo yêu cầu của Tập đoàn. Xuất hàng
tự động tại Kho xăng dầu K2, xây dựng và áp
dụng mô hình quản lý thực hành 5S, thực hiện
quy trình bán hàng 5 bước tại các CHXD giúp
nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tiện ích
cho khách hàng và nâng cao văn minh thương
mại bán hàng.
Cùng với đó, Công ty tiếp tục triển khai áp
dụng hệ thống chỉ tiêu đánh giá KPIs cho từng
phòng, ban, đơn vị trong toàn Công ty; thường
xuyên rà soát sửa đổi quy chế, quy định quản lý
nội bộ; phát động các phong trào thi đua,… đã
giúp các đơn vị bám sát mục tiêu, nâng cao hơn
nữa quyền lợi và trách nhiệm của Trưởng đơn
vị để triển khai thực hiện công việc theo đúng
tiến độ kế hoạch, tăng hiệu quả công tác và tăng
năng suất lao động, đem lại sự chuyên nghiệp
trong công tác quản lý và điều hành công việc.
Vượt lên trên cách làm việc truyền thống,
hệ thống quản trị tiên tiến biến sự phản ứng,
hành vi của cán bộ, người lao động Petrolimex
Bà Rịa - Vũng Tàu trở nên chuyên nghiệp hơn;
người tiêu dùng tin tưởng hơn với những sản
phẩm, dịch vụ mà Công ty cung cấp.
Đây cũng chính là nền tảng giúp Petrolimex
Bà Rịa - Vũng Tàu kịp bù sản lượng đạt 100%
kế hoạch 6 tháng đầu năm, và cả năm tiếp tục
giữ đà tăng trưởngn

PETROLIMEX TÂY NAM BỘ

VỚI NIỀM
TỰ HÀO
CỦA PLX

TRONG DÒNG CHẢY

65 NĂM
Ông Võ Thái Sơn - Chủ tịch Công ty Xăng dầu Tây Nam Bộ

RA ĐỜI SAU NGÀY MIỀN NAM HOÀN TOÀN GIẢI
PHÓNG, PLX CẦN THƠ ĐÃ ĐƯỢC HÒA MÌNH VÀO
DÒNG CHẢY TRUYỀN THỐNG HÀO HÙNG CỦA
PETROLIMEX (PLX) VÀ ĐÃ CÙNG CÁC ĐƠN VỊ
BẠN GÓP SỨC XÂY DỰNG PETROLIMEX TRỞ
THÀNH MỘT TẬP ĐOÀN NĂNG LƯỢNG HÀNG
ĐẦU CẢ NƯỚC VÀ KHU VỰC. XUNG QUANH NỘI
DUNG NÀY, TCCT CÓ CUỘC TRAO ĐỔI VỚI ÔNG
VÕ THÁI SƠN, CHỦ TỊCH CÔNG TY XĂNG DẦU
TÂY NAM BỘ NHÂN DỊP KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY
THÀNH LẬP TẬP ĐOÀN XĂNG DẦU VIỆT NAM.

l HÀ ANH

TCCT: Thưa ông, trong số DN xăng dầu
thành viên PLX tại Miền Tây, PLX Cần Thơ là
đơn vị lớn nhất - có cảng, có kho, có địa bàn 4
tỉnh/TP: Cần Thơ, Hậu Giang, Bạc Liêu & Sóc
Trăng; xin ông cho biết một vài cảm nghĩ nhân 65
năm ngày thành lập PLX!
ÔNG VÕ THÁI SƠN: Lịch sử phát triển 65
năm của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex
gắn liền với giai đoạn lịch sử chứng kiến nhiều sự
kiện, dấu son lớn lao của đất nước. Ra đời sau ngày
Miền Nam hoàn toàn giải phóng, PLX Cần Thơ đã
được hòa mình vào dòng chảy truyền thống hào
hùng của PLX và đã cùng các đơn vị bạn góp sức
xây dựng PLX trở thành một Tập đoàn năng lượng
hàng đầu cả nước và khu vực.
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Là CB.CNV của Petrolimex,
chúng tôi cảm thấy rất tự hào trước
bề dày lịch sử và những thành quả
mà Tập đoàn đã đạt được. Chúng
tôi càng cảm thấy trách nhiệm lớn
lao của bản thân mình trong việc
kế thừa, củng cố và phát huy những
thành quả tốt đẹp đó. Tôi tin rằng
với truyền thống văn hóa, ý chí và
khát vọng của các thế hệ CB.CNV
Công ty qua 45 năm trưởng thành,
PLX Cần Thơ sẽ vượt qua được mọi
khó khăn, thách thức để tiếp tục đưa
Công ty ngày càng phát triển, đóng
góp nhiều hơn vào sự lớn mạnh của
của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
và góp phần tích cực vào quá trình
phát triển kinh tế xã hội của địa
phương.
TCCT: Các PLX khu vực &
bản thân Cty hướng đến 65 năm
PLX bằng những hoạt động thiết
thực & cụ thể, thưa ông?
ÔNG VÕ THÁI SƠN: Lãnh
đạo Công ty cùng Ban chấp hành
Công đoàn Công ty đã phát động
các phong trào thi đua lập thành
tích chào mừng 65 năm thành lập
Tập đoàn. Tập thể CBCNV Công
ty đã hưởng ứng tích cực, tạo ra
không khí thi đua sôi nổi góp phần
hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh
doanh. Có thể kể ra các hoạt động
tiêu biểu như : Thi đua “Tập trung
mọi nguồn lực, phấn đấu hoàn thành
vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm
2020”; Thi đua “Dẫn đầu vượt mức
kế hoạch bán hàng trong hệ thống
bán lẻ Petrolimex”; Thi đua “Hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch
bán lẻ xăng dầu”; Thi đua “Hoàn
thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh
hàng hóa khác”…
Công ty cũng đã tổ chức thành
công các hoạt động phong trào nằm
trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 65
năm thành lập Petrolimex : Phát
động giải chạy online “Petrolimex
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Race 65 Years”, Công ty là một
trong ba đơn vị toàn Tập đoàn có
tổng số km tích lũy cao nhất, giành
được 01 giải ba tập thể và 01 giải ba
cá nhân. Tổ chức chương trình hiến
máu tình nguyện với sự tham gia
của hơn 150 CBCNV tại văn phòng
Công ty và 3 Chi nhánh…
TCCT: Ông đánh giá thế nào
về ảnh hưởng của đại dịch covid
đến hoạt động SX-KD của Cty
trong năm 2020 ?
ÔNG VÕ THÁI SƠN: Năm
2020, đại dịch Covid-19 đã tạo nên
những biến động, khó khăn và bất
ngờ vượt ra ngoài tất cả các kịch
bản, kế hoạch sản xuất kinh doanh
của hầu hết các lĩnh vực. Điều
khó khăn trước tiên đối với Công
ty là phải xây dựng, áp dụng ngay
phương án bố trí lao động hợp lý,
thực hiện các biện pháp kiểm soát
đảm bảo thực hiện nghiêm túc các
quy định phòng chống dịch bệnh
của Chính phủ. Mặt khác, do mặt
hàng xăng dầu là yếu tố đầu vào
của các ngành sản xuất, hoạt động
giao thông,… nên kết quả kinh
doanh của công ty chịu tác động rất
lớn từ việc suy giảm nhu cầu từ các
ngành sản xuất kinh doanh, dịch vụ
và hoạt động dân sinh. Có những
giai đoạn sản lượng kinh doanh bị
sụt giảm rất lớn so với cùng kỳ, có
những cửa hàng sụt giảm sản lượng
đến hơn 30%.
TCCT: Trong bối cảnh đó,
lãnh đạo & CBCNV-NLĐ Cty đã
có giải pháp gì & kết quả ra sao?
ÔNG VÕ THÁI SƠN: Trong
bối cảnh khó khăn đó, Ban lãnh đạo
công ty đã kịp thời có những chủ
trương, biện pháp đúng theo định
hướng “Mục tiêu kép” của cấp trên
: nghiêm túc triệt để thực hiện việc
phòng chống dịch bệnh và triển khai
các giải pháp phù hợp nhằm phấn đấu
đạt được các mục tiêu kinh doanh.

Giải pháp đầu tiên và vô cùng
bức thiết là xây dựng các kịch bản
kinh doanh đối với từng cửa hàng,
Tổng kho Xăng dầu Miền Tây, Văn
phòng Công ty, Chi nhánh trong
các tình huống cụ thể : Khi thực
hiện các chỉ thị của Chính phủ và
chỉ đạo của địa phương về phòng
chống dịch. Các kịch bản đã đảm
bảo ba mục tiêu là kích hoạt được
ngay khi phát sinh tình huống; đảm
bảo các biện pháp phòng chống
dịch cho người lao động và cộng
đồng; duy trì hoạt động kinh doanh.
Song song với việc đảm bảo
các biện pháp phòng chống dịch
Covid-19, Công ty triển khai nhiều
chính sách kinh doanh phù hợp tình
hình. Năm 2020 Công ty đã đưa vào
hoạt động 5 cửa hàng; trong đó nổi
bật là Cửa hàng 15 Cần Thơ là công
trình chào mừng Đại hội Đảng bộ
các cấp, chào mừng 65 năm thành
lập Petrolimex, có sản lượng bán
đến thời điểm này là gần 450 m3/
tháng, vượt sản lượng dự án hơn
50%. Bộ phận kinh doanh thường
xuyên liên hệ, nắm bắt nhu cầu của
khách hàng để có các đơn hàng tạo
nguồn hợp lý nhất. Công ty tăng
cường quan tâm, chăm sóc khách
hàng, chia sẻ những khó khăn của
khách hàng trước ảnh hưởng của
dịch Covid-19. Công tác quản trị
tiết kiệm chi phí cũng được quan
tâm tăng cường.
Lãnh đạo Công ty, Công đoàn
và các tổ chức đoàn thể đã cùng
nhau tuyên truyền ổn định tâm
lý của người lao động, động viên
khuyến khích người lao động tích
cực tham gia các phong trào thi
đua, lao động hăng say, tăng năng
suất và hiệu quả. Chính điều này đã
đoàn kết người lao động, tạo không
khí lao động sôi nổi trong toàn
Công ty góp phần quan trọng giúp
Công ty vượt qua khó khăn.

Có thể nói những khó khăn,
thách thức lớn do đại dịch Covid-19
cũng đã hun đúc thêm ý chí quyết
tâm, nỗ lực vượt khó của tập thể
CB.CNV giúp cho Công ty hoàn
thành được nhiệm vụ kế hoạch Tập
đoàn giao với những chỉ tiêu kinh
doanh khả quan : Sản lượng bán
lẻ xăng dầu vẫn duy trì mức tăng
trưởng so với năm 2019 và hoàn
thành đạt 104% kế hoạch; kinh
doanh có lợi nhuận vượt kế hoạch
đề ra; nộp ngân sách đạt hơn 878 tỷ
động; thu nhập của người lao động
vẫn giữ được mức ổn định so với
năm 2019.
TCCT: Xin ông cho biết đôi nét
về KH 2021, ngoài SX-KD thường
xuyên, chúng ta có những nét gì
mới không ?
ÔNG VÕ THÁI SƠN: Năm
2021, tình hình dịch bệnh trên thế
giới vẫn tiếp tục có những diễn biến
khó lường. Tuy nhiên, tôi tin tưởng
với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính
phủ, nước ta sẽ vẫn tiếp tục kiểm
soát được tình hình. Điều này sẽ
giúp cho hoạt động sản xuất kinh
doanh nội địa và đời sống dân sinh

sẽ ổn định tương đối. Bên cạnh đó,
việc nhiều nước điều chế thành
công công vắc-xin Covid đem đến
hy vọng tương lai triển khai tiêm
chủng vắc-xin diện rộng. Năm
2021, Công ty sẽ tiếp tục duy trì
các biện pháp kinh doanh đã triển
khai hiệu quả trong những năm qua
như phát triển hệ thống bán lẻ; tăng
cường nhận diện và bảo vệ thương
hiệu Petrolimex; nâng cao chất
lượng dịch vụ đối với khách hàng.
Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thực
hiện một số công tác đột phá nhằm
tập trung cho nhiệm vụ kinh doanh
chính và tối ưu hóa việc khai thác
tiềm lực hệ thống cơ sở vật chất kỹ
thuật. Cụ thể Công ty sẽ tiến hành
thoái vốn tại một số doanh nghiệp
để tập trung nguồn lực tài chính;
Đánh giá lợi thế thương mại của
từng cửa hàng để có thể có các
chính sách riêng cho từng nhóm cửa
hàng tương đồng nhau nhằm khai
thác tối đa dư địa kinh doanh. Tăng
cường các dịch vụ tiện ích phục vụ
khách hàng tại các cửa hàng; Đầu
tư nâng cao năng lực tự động hóa,
hợp lý hóa sản xuất kết hợp với điều

chỉnh chính sách khách hàng thuê
kho nhằm khai thác tối đa năng lực
hoạt động của Tổng kho Xăng dầu
Miền Tây.
TCCT: Trước thềm năm mới,
thông điệp của PLX Cần Thơ sẽ gửi
gắm đến CBCNV-NLD, bạn hàng/
đối tác, khách hàng/người tiêu
dùng?
ÔNG VÕ THÁI SƠN: “Hãy
cùng Petrolimex chuyển động
mạnh mẽ hơn khi có thể!”. Trải qua
năm 2020 đầy khó khăn do đại dịch
Covid, có những thời điểm mọi
người có cảm giác như sự phát triển
của đời sống xã hội bị ngưng trệ hẳn
lại. Vì vậy, khi điều kiện cho phép
thì tất cả chúng ta hãy cùng nhau
cố gắng xóa đi tình trạng ngưng trệ
đó để sớm đem lại những gam màu
tươi mới cho bức tranh phát triển.
Hãy chuyển động mạnh mẽ hơn
trong suy nghĩ, trong hành động,
trong từng cá nhân, từng gia đình,
từng tổ chức. Hãy chuyển động
mạnh mẽ với tinh thần vượt khó,
năng động, dám nghĩ dám làm, với
lòng tin và tinh thần hợp tác cùng
nhau phát triển “Để tiến xa hơn”n
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VƯỢT BÃO COVID-19

VIPCO

CÁN ĐÍCH
NGOẠN MỤC
KẾT THÚC NĂM NĂM 2020, TẬP THỂ LÃNH ĐẠO, CÁN BỘ, NGƯỜI
LAO ĐỘNG VIPCO ĐÃ NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN TRONG
BỐI CẢNH NHIỀU NƯỚC THỰC HIỆN GIÃN CÁCH XÃ HỘI DO
DỊCH BỆNH COVID -19, HOÀN THÀNH VÀ HOÀN THÀNH VƯỢT
MỨC HẦU HẾT CÁC CHỈ TIÊU VỀ SẢN XUẤT KINH DOANH MÀ
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 ĐÃ GIAO.

l THÚY HÀ

C

ông ty Cổ phần Vận tải
Xăng dầu VIPCO tiền
thân là Công ty vận tải
Xăng dầu đường thủy 1 thành
lập năm 1980, đến năm 2005
được cổ phần hóa. Hoạt động
chính của VIPCO là vận tải
xăng dầu viễn dương và ven
biển, dịch vụ vận tải biển, kinh
doanh xăng dầu, bất động sản…
VIPCO còn có công ty liên kết
là Công ty cổ phần vận tải hóa
dầu VP có đội tàu chuyên vận
chuyển nhựa đường lỏng.
Trong đó, vận tải xăng
dầu và sản phẩm hoá dầu bằng
đường biển là hoạt động chủ đạo
của Công ty, chiếm hơn 50%
doanh thu và 90% lợi nhuận.
Trải qua 40 năm xây dựng
và phát triển, Công ty có đội
tàu biển chuyên chở xăng dầu
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với tổng trọng tải trên 180.000
DWT và là một trong những
Công ty vận tải biển đầu tiên
được đánh giá và cấp giấy
chứng nhận quản lý tàu theo
ISM Code.
Năm 2020, Đại hội Đảng
bộ Cty nhiệm kỳ 2020-2025
thành công, thiết thực kỷ niệm
40 năm ngày thành lập Công ty
và 15 năm cổ phần hóa. Trong
đó, định hướng nhiệm vụ của
Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025
đặt ra mục tiêu xuyên suốt phát
huy cao hơn nữa những thành
quả đã đạt được trong nhiệm
kỳ trước, mục tiêu phấn đấu đạt
được chỉ tiêu lợi nhuận hàng
năm theo kế hoạch đề ra và an
toàn về mọi mặt; nâng cao vai
trò lãnh đạo của tổ chức Đảng
và Đảng viên, phấn đấu luôn giữ

vững danh hiệu “Tổ chức Đảng
trong sạch, vững mạnh”.
Cuối năm vừa qua, tại cảng
dầu B12 thành phố Hạ Long,
tỉnh Quảng Ninh, VIPCO đã
làm Lễ đón tàu Petrolimex 21.
Tàu Petrolimex 21 được nhận
tại Nhật Bản qua Hàn Quốc
nhận lô hàng đầu tiên cho Tập
đoàn Xăng dầu Việt Nam về trả
hàng tại Cảng dầu B12.
Tàu Petrolimex 21 là tàu
chở dầu được đóng tại Nhật
Bản, có chiều dài 181,530 m,
chiều rộng 32,200 m, chiều cao
mạn 18,70 m, trọng tải 45,942
DWT, cơ quan phân cấp hiện
tại: VR/NKK. Việc đầu tư tàu
nằm trong kế hoạch thanh lý/
giải bản tàu cũ, đầu tư trẻ hóa
đội tàu đã được Tập đoàn Xăng
dầu Việt Nam và Tổng công

ty Vận tải Thủy Petrolimex phê
duyệt.
Ông Nguyễn Hữu Thành Chủ tịch HĐQT VIPCO cho biết:
“Việc đầu tư tàu Petrolimex 21
được thực hiện theo kế hoạch trẻ
hóa đội tàu giai đoạn 2019-2024
mà ĐHCĐ giao. Tàu petrolimex
21 hiện đang thực hiện vận chuyển
hàng hóa cho Tập đoàn xăng dầu
Việt Nam và các đối tác trong
nước và khu vực”.
Ông Trần Đức Dự - Thành
viên HĐTV, Phó Tổng Giám

đốc Tổng công ty Vận tải thủy
Petrolimex nhận định rằng, việc
tàu Petrolimex 21 gia nhập vào
đội tàu của Tổng Công ty đang
vận hành và khai thác là cơ hội để
Công ty và Tổng công ty tăng sản
lượng vận chuyển và luân chuyển,
tăng doanh thu, lợi nhuận hàng
năm.
Niềm vui đón tàu Petrolimex
21 càng nhân lên gấp bội, khi kết
thúc năm, hầu hết các chỉ tiêu về
sản xuất kinh doanh mà Đại hội
cổ đông thường niên 2020 giao đều

hoàn thành. Trong đó, tổng doanh
thu ước thực hiện 488,475 tỷ đồng,
đạt 101,36% so với kế hoạch 2020
là 481,935 tỷ; lợi nhuận trước thuế
tạm tính 80,320 tỷ đồng, bằng
119% kế hoạch năm; nộp ngân
sách 109,052 tỷ, bằng 200% kế
hoạch; đảm bảo việc làm thu nhập
cho người lao động.
Theo chiến lược phát triển,
Công ty đang tiếp tục tái cấu trúc,
xác định vận tải xăng dầu đường
biển, dịch vụ và kinh doanh xăng
dầu là mảng kinh doanh chínhn
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CÔNG TY XĂNG DẦU NGHỆ AN:

VƯỢT QUA THÁCH THỨC KHÓ KHĂN
HOÀN THÀNH MỤC TIÊU ĐỀ RA

N

l LÊ VĂN TRƯỜNG

ăm 2020, mặc dù nền kinh tế gặp nhiều khó
khăn nhưng với sự điều hành quản lý của Lãnh
đạo Công ty Công ty Xăng dầu Nghệ An, sự
quan tâm sát sao của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
cùng với sự đồng hành, tạo điều kiện của UBND tỉnh,
các ban ngành chức năng địa phương, sự đồng thuận,
chia sẻ của các đối tác và khách hàng, toàn thể cán bộ

công nhân viên trong công ty đã đoàn kết, đồng lòng,
nỗ lực khắc phục khó khăn để Công ty hoàn thành mục
tiêu đề ra. Đảm bảo thu nhập ổn định cho gần 600 lao
động lợi nhuận vượt kế hoạch Tập đoàn giao và nộp
ngân sách nhà nước hơn 906 tỷ đồng. Là đơn vị nhiều
năm liên tiếp nằm trong nhóm 5 doanh nghiệp nộp
ngân sách lớn cho tỉnh Nghệ An.

Một số hình ảnh nổi bật

UVHĐQT - Phó TGĐ Trần Ngọc Năm và Chủ tịch kiêm Giám
đốc Nguyễn Sỹ Văn trao hoa và Bằng khen của UB Quản
lý Vốn đến tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc giai
đoạn 2018-2019 tại hội nghị ĐB người lao động năm 2021
và tổng kết công tác năm 2020.

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Sỹ Văn và Q.Cục
trưởng Cục QLTT Trần Đăng Ninh ký văn bản phối hợp và
thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận
thương mại và hàng giả trong lĩnh vực kinh doanh Xăng
dầu.

Phó giám đốc Võ Anh Tuấn tặng hoa cùng phần thưởng
đến CHT và Tập thể Petrolimex-Cửa hàng 03 (CHXD Trung
Tâm) đơn vị đạt tiêu biểu tháng.

Toàn cảnh hội thi sát hạch CMNV tại kho Xăng dầu Nghi
Hương năm 2020.
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Petrolimex Hải Phòng: Khai thác hiệu quả tiềm năng, tập trung phát
triển sản xuất kinh doanh năm 2021

N

ăm 2020, Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, hoạt
động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty
Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) cũng
phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, bất lợi:
Dịch bệnh Covid-19 lan rộng toàn cầu, tác động sâu
rộng đến kinh tế thế giới và trong nước, nhu cầu tiêu
thụ xăng dầu giảm mạnh; thị trường xăng dầu tại Hải
Phòng cạnh tranh ngày càng quyết liệt do là thị trường
đầu nguồn, có nhiều đầu mối nhập khẩu, tác động
mạnh đến sản lượng bán xăng dầu và các hàng hóa,
dịch vụ khác của Công ty.
Trước tình hình đó, Petrolimex Hải Phòng đã nỗ
lực vượt khó, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
Covid-19, đảm bảo an toàn SXKD và sức khỏe người
lao động; hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu

kế hoạch Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam giao: Xuất di
chuyển hàng gửi Tập đoàn đạt 105% kế hoạch (KH);
xuất bán trực tiếp đạt 105% KH; kinh doanh dầu mỡ
nhờn đạt 100% KH, các mặt hàng khác như Gas, Sơn,
nước giặt Jana, Bảo hiểm đều đạt trên 110% KH, trong
đó có mặt hàng bảo hiểm tăng trưởng 23% so sới thực
hiện năm 2019; Nộp ngân sách Nhà nước 744 tỷ đồng,
đạt 106% KH.
Năm 2021, công ty sẽ tiếp tục chủ động, ứng phó
không chỉ với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19
mà còn đối với thị trường kinh doanh cạnh tranh ngày
càng gay gắt tại Hải Phòng, khai thác hiệu quả tiềm
năng, lợi thế để phát triển sản xuất - kinh doanh, quyết
tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ Tập đoàn giao.
HÀ AN

PJICO đặt mục tiêu doanh thu
3.542 tỷ đồng năm 2021

P

jico dự kiến tổng doanh thu bảo hiểm gốc
năm 2021 đạt 3.542 tỷ đồng, kế hoạch lợi
nhuận trước thuế năm 2021 là 202 tỷ đồng, tăng
11,7% so với kế hoạch đặt ra cho năm 2020.
Theo nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP
Bảo hiểm Petrolimex (Pjico - mã chứng khoán
PGI) đã phê duyệt về kế hoạch kinh doanh và kế
hoạch tài chính năm 2021, kế hoạch tổng doanh
thu bảo hiểm gốc được PJICO đặt ra là 3.542 tỷ
đồng. Trong đó, doanh thu bảo hiểm gốc (không
bao gồm doanh thu bảo hiểm tàu cá theo Nghị
định 67, Nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe người vay
khai thác qua Công ty tài chính) là 3.242 tỷ đồng,
tăng trưởng 6 % so với doanh thu ước thực hiện
năm 2020.
Tổng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 202 tỷ
đồng, tỷ lệ chi trả cổ tức 12 % (hình thức phương
thức chi trả cổ tức sẽ do Đại hội đồng cổ đông
năm 2021 quyết định).
Trước đó, tổng doanh thu hoạt động kinh
doanh PJICO trong năm 2020 ước đạt 4.082 tỷ
đồng, hoàn thành 118% kế hoạch năm. Doanh thu
bán bảo hiểm qua cửa hàng xăng dầu Petrolimex
năm 2020 tăng trưởng khoảng 30%; năng suất lao
động bình quân tăng 15% so với năm 2019.
PV
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EVN LÀM GÌ

ĐỂ ĐÁP ỨNG ĐIỆN
CHO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025?
DÙ CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC PHÍA TRƯỚC, NHƯNG
TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM (EVN) ĐÃ VÀ ĐANG NỖ LỰC
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP, TÍNH TOÁN CUNG CẦU,
ĐẢM BẢO CUNG CẤP ĐỦ ĐIỆN TRONG GIAI ĐOẠN 2021-2025.

l NGHI VIÊN
Nỗ lực, chủ động

Giai đoạn 2016 - 2020, EVN
đã đảm bảo cung ứng đủ điện cho
nhu cầu phát triển kinh tế xã hội,
sinh hoạt của nhân dân và tạo tiền
đề đảm bảo cung ứng điện cho các
năm tới. Các chỉ tiêu kết quả về qui
mô công suất nguồn điện, lưới điện,
các chỉ tiêu về kinh doanh, dịch vụ
khách hàng,... đều đạt và vượt mục
tiêu, chỉ tiêu Đảng, Chính phủ giao.
Đặc biệt, các chương trình đưa
điện về nông thôn, miền núi, trong
đó Việt Nam có thể tự hào về 100%
số xã và 99,5% các hộ dân được sử
dụng điện, 11/12 huyện đảo người
dân đã được mua điện trực tiếp
với chất lượng ổn định và giá điện
tương đương với giá điện trong đất
liền. Hệ số đàn hồi và cường độ
năng lượng giảm (trong đó hệ số
đàn hồi điện giảm từ 1,75 lần vào
năm 2015 xuống còn xấp xỉ 1,0 lần
vào năm 2020).
Tại Hội nghị Tổng kết công
tác năm 2020 và triển khai nhiệm
vụ năm 2021 của Bộ Công Thương
vừa qua, Thủ tướng Chính phủ
Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh
việc ngành Điện đã đảm bảo cung
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cấp đủ điện an toàn, tin cậy cho
người dân và doanh nghiệp, đưa
vào vận hành khối lượng lớn các dự
án nguồn và lưới điện. Thủ tướng
cũng ghi nhận nỗ lực của ngành
Điện trong công tác đưa điện về
nông thôn, miền núi hải đảo được
chú trọng. Năng lượng tái tạo được
quan tâm phát triển.
Về việc cung ứng điện trong
giai đoạn tới, Thủ tướng nhấn
mạnh: “5 năm nữa với đà tăng
trưởng này, với khả năng phát
triển nguồn của chúng ta, chúng ta
không thiếu điện”.

Thời gian qua, thực hiện chỉ
đạo của Chính phủ và các Bộ,
ngành về công tác đảm bảo điện
giai đoạn 2021 - 2025, EVN đã liên
tục cập nhật tình hình triển khai các
dự án nguồn điện, lưới điện, nhu
cầu sử dụng điện và tính toán cập
nhật cân đối cung - cầu điện toàn
quốc. Qua đó, đề xuất các giải pháp
với Chính phủ, Quốc hội để đảm
bảo mục tiêu cung ứng đủ điện cho
phát triển kinh tế - xã hội.
Giai đoạn 2021 - 2025, EVN
dự báo 2 kịch bản nhu cầu phụ tải
điện: Phương án cơ sở, tăng trưởng

Nhiều dự án nguồn điện của EVN đã được đưa vào vận hành, góp phần quan
trọng trong việc đảm bảo điện giai đoạn tới

EVN đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm chủ động đảm bảo điện trong giai đoạn 2021-2025

nhu cầu điện khoảng 8,6%/năm và
Phương án cao (với kịch bản kinh
tế phục hồi mạnh sau COVID-19,
đồng thời có xem xét đến khả năng
có làn sóng dịch chuyển đầu tư của
các doanh nghiệp FDI vào Việt
Nam) tăng trưởng 9,4%/năm. Theo
EVN, với hai kịch bản tăng trưởng
này, hệ thống điện sẽ đảm bảo cung
ứng đủ điện trong toàn bộ giai đoạn
2021 - 2025. Tuy nhiên, ở phương
án phụ tải cao, để đáp ứng đủ nhu
cầu phụ tải, hệ thống cần huy động
thêm các nguồn điện dầu với sản
lượng ~4,7 tỷ kWh năm 2023 và
~3,8 tỷ kWh vào năm 2024.

Những thách thức

Tuy đảm bảo đủ điện trong
giai đoạn tới nhưng ngành Điện nói
chung, EVN nói riêng sẽ phải đối
mặt với không ít khó khăn, thách
thức. Cụ thể, nếu tiến độ nguồn khí
Lô B, Cá Voi Xanh vào chậm, có
thể gây nguy cơ thiếu điện trong
năm 2025 và cả các năm sau.
Bên cạnh đó, chính sách phát
triển các nguồn điện chạy khí LNG

chưa được rõ ràng dẫn đến các dự
án LNG cũng sẽ gặp một số khó
khăn trong công tác chuẩn bị đầu
tư và có nguy cơ chậm tiến độ. Tiến
độ các nguồn nhiệt điện than, khí
do các đơn vị BOT/IPP được giao
làm Chủ đầu tư đa số đã bị chậm
tiến độ so với Quy hoạch điện VII
điều chỉnh.
Ngoài ra, mức độ ảnh hưởng
của dịch bệnh COVID-19 lên nhu
cầu phụ tải trong tương lai là rất
khó dự báo và phụ thuộc vào việc
kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam
cũng như trên toàn thế giới.
Không chỉ có vậy, trong thời
gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã
phê duyệt Bổ sung quy hoạch các
dự án điện gió mới với quy mô bổ
sung thêm 7.000MW (vận hành
trong giai đoạn 2021-2025). Theo
đó, tổng sản lượng điện sản xuất
từ các nguồn điện gió tăng thêm so
với báo cáo trước đây khoảng 10 tỷ
kWh/năm. Đây cũng là yếu tố khá
rủi ro tác động đến việc đảm bảo
cung ứng điện, nếu các dự án điện

gió (đa số các chủ đầu tư tư nhân)
không triển khai đáp ứng theo tiến
độ dự kiến.
Để chủ động việc đảm bảo
cung ứng đủ điện cho phát triển
kinh tế - xã hội và nhu cầu của nhân
dân, các Bộ, ngành, đơn vị liên
quan cần đảm bảo tiến độ các dự án
nguồn điện trong giai đoạn 2021 2025; hoàn thiện các cơ chế, chính
sách thúc đẩy tiến độ nguồn khí Lô
B, Cá Voi Xanh và các dự án nguồn
điện đồng bộ tại các Trung tâm
Điện lực Ô Môn, Tuabin khí miền
Trung, Trung tâm Điện lực Dung
Quất; hoàn thiện cơ chế chính sách,
khung pháp lý để đàm phán bộ hợp
đồng đối với các dự án nguồn điện
BOT.
Đồng thời, Chính phủ cần sớm
ban hành chính sách dài hạn để phát
triển các nguồn điện năng lượng tái
tạo sau khi cơ chế giá FIT hết hiệu
lực; đẩy mạnh thực hiện các chương
trình quản lý nhu cầu điện (DSM),
Chương trình sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả…n
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DẤU ẤN 100 TỶ KWH
SỰ TRƯỞNG THÀNH VƯỢT BẬC
CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA

TRONG NĂM 2020, CÔNG TY THỦY ĐIỆN SƠN LA ĐÃ VUI MỪNG ĐÓN NHẬN SỰ
KIỆN SẢN LƯỢNG ĐIỆN SẢN XUẤT LŨY KẾ CỦA 2 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SƠN LA
VÀ LAI CHÂU ĐÃ ĐẠT MỐC 100 TỶ KWH. ĐÂY LÀ DẤU ẤN QUAN TRỌNG CỦA
EVN, CỦA THỦY ĐIỆN SƠN LA VÀ LÀ NIỀM TỰ HÀO CỦA NHỮNG NGƯỜI XÂY
DỰNG, VẬN HÀNH CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN TRÊN CẢ NƯỚC.

l ĐÀM TRUNG

N

hà máy Thủy điện Sơn La và Nhà máy Thủy
điện Lai Châu là 2 trong 6 nhà máy thuộc
danh mục nhà máy điện lớn, có ý nghĩa đặc
biệt quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an
ninh của cả nước. Đây cũng là 2 công trình quan
trọng liên quan đến an ninh quốc gia nên luôn được
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa
phương và Tập đoàn Điện Lực Việt Nam quan tâm
chỉ đạo.
Theo báo cáo của Công ty Thủy điện Sơn La,
trong năm 2020, tổng sản lượng điện của 2 nhà máy là
11,56 tỷ kWh, đạt 103,12% so với kế hoạch Tập đoàn
Điện lực Việt Nam (EVN) giao.
Cũng trong năm 2020, Công ty đã chủ động đề
xuất với EVN, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng
chống thiên tai và các bộ, ngành liên quan nên đã tận
dụng tối đa nguồn nước. Cụ thể, từ ngày 27/09/2020
đến ngày 25/10/2020, hồ thủy điện Sơn La đã duy trì
mực nước lớn hơn mực nước dâng bình thường 215m
(mực nước cao nhất vào thời điểm 4h ngày 10/10/2020
là 216,86m) làm gia tăng sản lượng trên 110 triệu kWh
cho Nhà máy Thủy điện Sơn La, giảm xả thừa cho
Thủy điện Hòa Bình nên đã làm lợi cho Tập đoàn Điện
lực Việt Nam hàng trăm tỷ đồng.
Ngoài ra, việc phối hợp thực hiện sửa chữa, duy
tu, bảo dưỡng các thiết bị công nghệ giữa Công ty và
Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVN thực hiện tốt theo
đúng quy định. Năm 2020 tại 2 công trình Thủy điện
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Sơn La và Lai Châu đã hoàn thành 43 danh mục sửa
chữa lớn, 60 danh mục sửa chữa thường xuyên, 8 danh
mục đầu tư xây dựng. Các danh mục/hạng mục đảm
bảo tiến độ, chất lượng, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
theo quy định…
Đáng chú ý, trong năm 2020, Công ty Thủy điện
Sơn La đã vui mừng đón nhận sự kiện sản lượng điện
sản xuất lũy kế của 2 nhà máy đã đạt mốc 100 tỷ KWh
(trong đó Thủy điện Sơn La đạt 80 tỷ kWh, Thủy điện
Lai Châu đạt 20 tỷ kWh).
Đây là dấu ấn hết sức quan trọng của Tập đoàn
Điện lực Việt Nam, Công ty Thủy điện Sơn La nói
riêng và là niềm tự hào của những người xây dựng,
vận hành các công trình thủy điện nói chung trên đất
nước ta.
Hai công trình thủy điện lớn này ghi nhận sự
trưởng thành vượt bậc của các cán bộ, kỹ sư, công nhân
ngành điện, ngành lắp máy Việt Nam. Đây là 2 công
trình thủy điện đa mục tiêu mang tầm vóc quốc gia đã
được các kỹ sư, công nhân Việt Nam tự chủ từ khâu
quy hoạch, thiết kế, thi công xây lắp, đồng bộ thiết bị,
giám sát, quản lý vận hành.
Lãnh đạo Công ty Thủy điện Sơn La nhận định, cả
2 công trình này đều xuất sắc hoàn thành vượt tiến độ,
đặc biệt Thủy điện Sơn La còn về trước tiến độ 3 năm
so với Nghị quyết của Quốc hội đề ra.
Song song đó, cả 2 công trình nói trên có ý nghĩa
đặc biệt quan trọng trong việc phòng chống lũ về mùa

mưa, cung cấp nước về mùa khô cho Đồng bằng Bắc
Bộ, giao thông thủy, phát điện cho hệ thống và góp
phần tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây
Bắc.
Với tính chất đặc biệt quan trọng về nhiều mặt, cả
2 công trình thủy điện này đều nằm trong danh mục
công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.
Ngoài ra, từ khi đưa công trình thủy điện Sơn La vào
vận hành còn làm tăng sản lượng phát điện đối với
thủy điện Hòa Bình trung bình 1,2 tỷ kWh/ năm.
Với những con số biết nói này, Công ty đã góp
phần quan trọng cùng EVN cung cấp đủ điện phục vụ
phát triển kinh tế đất nước, đưa điện về vùng sâu, vùng
xa, biên giới, hải đảo, đến đồng bào các dân tộc. Đồng
thời, khẳng định được vị thế, tầm vóc của công trình
thủy điện lớn nhất khu vực miền Bắc, mang lại những
đổi thay cho đất nước.
Bước sang năm 2021, Công ty Thủy điện Sơn La
đưa ra mục tiêu vận hành 2 Nhà máy Thủy điện Sơn
La và Lai Châu theo quy trình vận hành liên hồ chứa
và phương thức huy động công suất của Trung tâm
Điều độ Hệ thống điện Quốc gia với sản lượng đạt
11,983 tỷ kWh, vượt khoảng 3,6% so với năm 2020.
Đặc biệt hai nhà máy sẽ không để xảy ra sự cố, tai
nạn lao động do nguyên nhân chủ quan gây thiệt hại
cho người, thiết bị và công trình.
Để đạt được mục tiêu trên, lãnh đạo Công ty cho
biết, công ty xây dựng kế hoạch vận hành các tổ máy

và các hạng mục công trình theo các quy trình, quy
định về an toàn và kỹ thuật; tuân thủ phương thức vận
hành của Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia
và quy trình vận hành liên hồ chứa của Thủ tướng
chính phủ phê duyệt.
Đồng thời sẽ chủ động phối hợp chặt chẽ với các
bộ, ban ngành và các địa phương để điều tiết, sử dụng
nguồn nước hiệu quả cao nhất cho phát điện và cấp
nước cho hạ du.
Cùng với đó, thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2021
của Tập đoàn “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện
lực Quốc gia Việt Nam”. Tiếp tục sắp xếp tinh gọn bộ
máy quản lý, xây dựng chức danh vận hành đa nhiệm,
cải cách tác nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ
thông tin, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, hiệu
quả lao động và phù hợp với định hướng tái cơ cấu
của EVN.
Sang năm Tân Sửu, tập thể cán bộ công nhân viên
chức tại Thủy điện Sơn La quyết tâm nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật, thực hiện quy chế dân chủ cơ
sở, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí và Luật
phòng chống tham nhũng. Đảm bảo việc làm, đời
sống người lao động. Tích cực tham gia công tác an
sinh xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng...
Với vị thế là thủy điện lớn nhất khu vực miền
Bắc, Thủy điện Sơn La chắc chắn sẽ tạo được những
đột phá mới để hướng đến một năm 2021 thành công
theo đúng kế hoạch đã đề ran
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VƯỢT THÁCH THỨC 2020,
EVNGENCO1 GHI DẤU NHỮNG THÀNH CÔNG
l THANH TÚ

N

ăm 2020 là một năm đầy
khó khăn và thách thức.
Đại dịch Covid-19 diễn
biến phức tạp và luôn phải đề
phòng; mưa bão, lũ lụt xảy ra liên
tiếp ở miền Trung… Hoạt động sản
xuất kinh doanh điện cũng không
nằm ngoài tình hình chung đó.

Từ nỗ lực vượt khó…

Ngay từ đầu năm, trước sự bùng
phát của dịch bệnh Covid-19, Tổng
công ty Phát điện 1 (EVNGENCO1)
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đã dự báo được những khó khăn và
chủ động xây dựng phương án ứng
phó nhằm đảm bảo dòng điện luôn
ổn định, an toàn. Công tác tuyên
truyền và phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 luôn được Tổng công ty
và các đơn vị đặt làm nhiệm vụ
trọng tâm và triển khai thực hiện
kịp thời, nghiêm túc.
Song song với công tác phòng,
chống dịch bệnh, Ban lãnh đạo
EVNGENCO1 đã giám sát việc

thực hiện kế hoạch sản xuất kinh
doanh của các đơn vị, định kỳ hàng
tháng rà soát tiến độ thực hiện kế
hoạch, đồng thời quyết liệt chỉ đạo
các đơn vị rút ngắn thời gian bảo
dưỡng, sửa chữa. Kết quả, các đơn
vị thủy điện và nhiệt điện của Tổng
công ty đã hoàn thành tốt tiểu tu,
đại tu, chất lượng công việc đáp
ứng yêu cầu dù quá trình triển khai
gặp nhiều khó khăn, nhất là do
diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Trải qua nhiều khó khăn nhưng cũng vô vàn nỗ lực, năm 2020 có thể coi là 1
năm thành công của EVNGENCO1, là bàn đạp vững chắc để Tổng công ty
hướng tới những mục tiêu xa hơn trong thời gian tới.

Thậm chí, nhiều đơn vị hoàn thành
vượt tiến độ như Công ty Thủy điện
Đồng Nai (sớm 5 ngày), Công ty
Nhiệt điên Nghi Sơn (sớm 2 ngày),
Công ty Nhiệt điện Duyên Hải
(sớm 1 ngày)…
Công tác vận hành và điều tiết
các nhà máy thủy điện mùa mưa lũ
2020 vẫn tiếp tục là nhiệm vụ được
EVNGENCO1 đặt lên hàng đầu.
Các nhà máy thủy điện luôn đảm
bảo vận hành hồ chứa an toàn trong
mùa mưa lũ, chủ động trong công
tác dự báo lũ và điều tiết hồ chứa.
Trước tình hình mưa lũ liên tiếp
trong năm qua, các nhà máy thủy
điện của EVNGENCO1 đã phát
huy tốt vai trò cắt giảm và phòng
chống lũ, điều tiết hợp lý lưu lượng
xả nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho
vùng hạ du. Trong đợt mưa lớn cuối
tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua, hồ
Thủy điện Đồng Nai 3 đã góp phần
cắt khoảng 25,5% lưu lượng đỉnh
lũ, hồ Đơn Dương cắt khoảng 30%
lưu lượng đỉnh lũ.

Đến những thành công…

Sự kiện quan trọng nhất trong
năm 2020 của EVNGENCO1 chính
là tổ chức thành công Đại hội đại
biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ
XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào
trung tuần tháng 6. Đại hội đã bầu
ra 11 đồng chí vào Ban chấp hành
Tổng công ty. Đồng chí Nguyễn
Tiến Khoa - Bí thư Đảng uỷ, Chủ
tịch HĐTV EVNGENCO1 tiếp tục
được tín nhiệm bầu giữ chức Bí
thư Đảng uỷ Tổng công ty nhiệm
kỳ 2020 - 2025. Những nhiệm vụ
chính trị trọng tâm trong nhiệm kỳ
tới của EVNGENCO1 đã được Đại
hội thông qua, đó là sản lượng điện
sản xuất của Tổng công ty hàng

năm khoảng 39 tỷ kWh (chưa bao
gồm Duyên Hải 3MR), trở thành
một trong những đơn vị sản xuất
điện lớn nhất trong cơ cấu nguồn
điện, đáp ứng nhu cầu cung ứng
điện cho phát triển kinh tế - xã hội
của đất nước….
Nói đến những thành công
trong năm qua của EVNGENCO1,
không thể không kể đến sự kiện dự
án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải
3 mở rộng được đưa vào vận hành
thương mại vào lúc 16h00’ ngày
07/05/2020. Đây là một trong những
dự án trọng điểm do Tổng công ty
Phát điện 1, đại diện là Ban Quản lý
dự án Nhiệt điện 3 làm tư vấn quản
lý dự án. Việc sớm đưa NMNĐ
Duyên Hải 3 mở rộng đi vào hoạt
động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng
đảm bảo điện cho sự phát triển kinh
tế - xã hội của miền Nam nói riêng,
góp phần cung cấp điện ổn định để
phát triển kinh tế đất nước, phục vụ
đời sống sinh hoạt của nhân dân cả
nước nói chung.
Việc hoàn thành kế hoạch sản
lượng 06 tháng mùa khô trước thời
hạn được Tập đoàn Điện lực Việt
Nam giao vào ngày 26/6/2020
với 14.842,5 triệu kWh cũng là
một kết quả rất đáng ghi nhận của
EVNGENCO1 trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19, diễn biến khí tượng
thủy văn bất thường cùng với lưu
lượng nước về các hồ chứa thuỷ
điện thấp hơn kế hoạch gây khó
khăn cho việc sản xuất điện năng.
Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn và
Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3
là hai nhà máy hoàn thành kế hoạch
EVN giao sớm nhất Tổng công ty,
lần lượt vào ngày 21/6/2020 và
23/6/2020.

Không ngừng quan tâm đến
an sinh xã hội và bảo vệ môi
trường

Tuy vẫn phải đối mặt với những
khó khăn riêng, EVNGENCO1 luôn
tích cực đi đầu trong các hoạt động
an sinh xã hội, hỗ trợ tối đa cho người
dân để ổn định cuộc sống. Tổng
kinh phí cho hoạt động ASXH mà
toàn Tổng công ty thực hiện trong
năm 2020 là gần 12 tỷ đồng. Con số
này có thể không quá lớn nhưng là
nỗ lực rất lớn của EVNGENCO1 với
mong muốn giúp đỡ người dân càng
nhiều càng tốt.
Bảo vệ môi trường vẫn là
mục tiêu song hành với hoạt động
sản xuất kinh doanh. Trong năm
nay, các đơn vị thủy điện của
EVNGENCO1 tiến hành thả cá
giống nhằm tái tạo nguồn lợi thủy
sản tại các hồ thủy điện, mang lại
nguồn sinh kế cho người dân tại địa
phương. Các nhà máy nhiệt điện của
Tổng công ty cũng đã phát những tín
hiệu vui, nhất là tại Công ty Nhiệt
điện Duyên Hải. Tro xỉ của các nhà
máy thuộc Công ty được dùng làm
vật liệu sản xuất gạch, bê tông làm
đường tại bãi xỉ, đường giao thông
nông thôn, chắn đê, kè chống xói
lở khu vực sông, biển… Bãi xỉ của
các nhà máy được trồng cây phi lao
xung quanh, được xây đê cao tạo
thành một vùng biệt lập, không ảnh
hưởng môi trường xung quanh; thả
cá, tôm trong hồ xỉ, tạo hệ sinh thái
cho khu vực. Giải thưởng “Năng
lượng bền vững lần thứ I năm 2019”
do Bộ Công Thương và Hội Khoa
học công nghệ sử dụng năng lượng
tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam trao
tặng cho Công ty vào tháng 7/2020
là một sự ghi nhận xứng đángn
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NHỮNG GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ
TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN
VỚI MỤC TIÊU XÂY DỰNG TỔNG CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN QUỐC GIA (EVNNPT) TRỞ THÀNH
ĐƠN VỊ TRUYỀN TẢI ĐIỆN TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI, ĐẢNG ỦY EVNNPT ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ
QUYẾT LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TỔNG CÔNG TY THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO;
TRONG ĐÓ ĐÃ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT VỀ ĐẨY MẠNH NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN.

l THÙY TRANG
Lấy con người làm trung tâm

Để chuyển đổi số thành công, EVNNPT đặt con
người làm trung tâm, chuyển đổi từ nhận thức. Cụ thể,
từ năm 2019, đơn vị đã đẩy mạnh phổ biến nhận thức về
chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và nhận
thức về an toàn thông tin đến các lãnh đạo và cán bộ công
nhân viên. EVNNPT thực hiện tổ chức các khóa đào tạo
về nhận thức, chiến lược, quản trị chuyển đổi số cho cán
bộ quản lý và đơn vị; quan điểm định hướng, mục tiêu,
nhiệm vụ của EVN, EVNNPT về chuyển đổi số; các thói
quen văn hóa thúc đẩy chuyển đổi số; thực hiện đào tạo
qua eLearning kết hợp cuộc thi online để phổ biến nhận
thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin.

Đẩy mạnh chuyển đổi số

Ông Nguyễn Tuấn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch
HĐTV EVNNPT cho biết: năm 2020, EVNNPT đã đẩy
mạnh công tác nghiên cứu khoa học trong đó ưu tiêu ứng
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dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động quản lý kỹ
thuật. EVNNPT đã đăng ký nhiều đề tài sáng tạo về ứng
dụng công nghệ kỹ thuật số như: giám sát đường dây
bằng thiết bị không người lái, quản lý công tác kiểm tra
đường dây trong đó có ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong
phân tích hình ảnh, sử dụng robot giám sát ghi thông số
vận hành TBA…
Mặt khác, để chuẩn bị cho các bài toán phân tích,
trợ giúp quyết định, hướng đến một lưới điện thông minh
hơn, EVNNPT đã đẩy mạnh công tác chuẩn hóa dữ liệu
truyền tải điện, xây dựng chuẩn dữ liệu tham chiếu truyền
tải điện dựa trên mô hình CIM (IEC-61968, IEC-61970),
đẩy mạnh công tác nhập dữ liệu lên PMIS/MDMS, số
hóa hồ sơ kỹ thuật và xây dựng thư viện điện tử định
hướng thiết bị là trung tâm, xây dựng ứng dụng hệ thống
thông tin địa lý (GIS). Quản lý tập trung dữ liệu tại Kho
dữ liệu dùng chung dựa trên mô hình CIM.
Trong công việc điều hành, giải pháp về văn phòng
số sẽ được nghiên cứu triển khai trong năm 2021 nhằm
triển khai linh hoạt các cuộc họp tại bất kì đâu, hỗ trợ tối
đa lãnh đạo trong chỉ đạo điều hành ứng dụng các công
nghệ như tự động chuyển giọng nói thành văn bản.
Giai đoạn 2021-2022 EVNNPT phấn đấu hoàn
thành việc số hóa hồ sơ và tin học hóa các nghiệp vụ quản
lý an toàn; bảo vệ đường dây/trạm biến áp/phương án an
ninh trận tự; nghiên cứu ứng dụng công nghệ thực tế tăng
cường, thực tế ảo trong đào tạo huấn luyện...
Ngoài ra, Tổng công ty cũng triển khai mô hình 4
lớp đảm bảo an toàn thông tin bao gồm lực lượng tại chỗ;
giám sát, bảo vệ chuyên nghiệp; kiểm tra, đánh giá độc
lập; kết nối, chia sẻ thông tinn

8 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
CỦA TKV TRONG NĂM 2021

N

l HÀ AN

ăm 2020, trong bối cảnh chung nền kinh tế xã hội đất nước chịu tác động mạnh của dịch
Covid-19 và tình hình mưa lũ phức tạp ở miền
Trung, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt
Nam (TKV) phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Tuy nhiên, với những nỗ lực cố gắng của tập thể
CBCNV lao động, Tập đoàn đã hoàn thành tốt kế
hoạch, đảm bảo các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm
2020 theo Nghị quyết đã đề ra. Để triển khai kế hoạch
năm 2021, Tập đoàn TKV sẽ tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm gồm:
Thứ nhất: Nêu cao tinh thần đoàn kết, giữ vững
truyền thống “Kỷ luật - Đồng tâm”; trân quý, phát
huy những thành quả, nền tảng của Tập đoàn, của
mỗi đơn vị, mỗi CBCNV - người lao động trong thời
gian qua, vì một mục tiêu chung: Xây dựng TKV
ngày càng phát triển, xứng đáng với sự tin tưởng của
lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa
phương đối với Tập đoàn.
Thứ hai: Bám sát thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ở
mức cao nhất; khắc phục những hạn chế tồn tại; khẳng
định TKV sẽ vượt qua những phép thử năm 2021, thực
hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TKV, Đảng
bộ TQN và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sắp tới.
Thứ ba: Tạo đột phá mới, nhất là trong ứng dụng
tiến bộ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 vào công
nghệ sản xuất, quản trị phù hợp với quy mô, đặc thù
của mỗi đơn vị và toàn Tập đoàn với mục tiêu chuyển
đổi TKV hoạt động theo cơ chế thị trường, có nền quản
trị tiên tiến, công nghệ phát triển, năng suất lao động
cao, môi trường, điều kiện làm việc hài hoà, thân thiện,
vì cuộc sống, sức khoẻ của người lao động.
Thứ tư: Chủ động tham gia trực tiếp với các cơ
quan quản lý Nhà nước, địa phương vào xây dựng chủ
trương, cơ chế, chiến lược, quy hoạch phát triển của
TKV trong phát triển kinh tế đất nước.
Thứ năm: Chú trọng chăm lo, xây dựng nguồn
nhân lực chất lượng cao, giỏi tay nghề, tận tâm với
công việc, yêu nghề, yêu ngành và luôn đặt lợi ích của
Tập đoàn lên trên hết.

Thứ sáu: Các cấp ủy Đảng có nhiệm vụ tạo ra môi
trường dân chủ, bình đẳng trong Tập đoàn và các đơn
vị, đảm bảo quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao
động; phát huy và làm sâu sắc thêm văn hoá của Thợ
mỏ TKV.
Thứ bảy: Tranh thủ sự tạo điều kiện, giúp đỡ,
củng cố niềm tin của các cấp uỷ, cấp có thẩm quyền
đối với CBCNV, người lao động Tập đoàn. Năm 2020
vừa qua, mặc dù có rất thách thức, nhưng thợ mỏ TKV
tiếp tục khẳng định giai cấp công nhân cách mạng một
lòng theo Đảng, ngay cả những thời điểm khó khăn
nhất, thợ mỏ TKV vẫn hăng say làm việc dưới hầm
sâu, trên tầng cao, trong nhà máy.
Thứ tám: Tập đoàn tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh
giác cao độ, làm tốt công tác phòng chống dịch, không
để một công nhân nào của TKV nhiễm Sar - Cov - 2.
Trước hết là chăm lo, đảm bảo CBCNVC - người lao
động toàn Tập đoàn đón Tết cổ truyền Tân Sửu an
toàn, đầm ấm.
Năm mới 2021 mang đến nhiều triển vọng tích
cực, nhưng cũng sẽ có nhiều thách thức đan xen. Để
đảm bảo duy trì nhịp độ tăng trưởng như Nghị quyết
Đảng bộ các cấp đã đề ra, đòi hỏi sự nỗ lực cao hơn
của toàn thể CBCNVC - người lao động Tập đoàn.
Ngay từ những ngày đầu năm Tập đoàn đã khẩn
trương bắt tay vào sản xuất với khí thế cao nhất, tinh
thần cao nhất, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ được giaon
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SẮC XUÂN

TRÊN GIÀN ĐẠI HÙNG 01
l TIẾN TRUNG

Chủ tịch HĐTV PVEP Trần Hồng Nam báo cáo với lãnh đạo Tập đoàn về hoạt
động của giàn từ khi kết nối trở lại

T

rước thềm Xuân Tân Sửu, đoàn công tác của
Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) do đồng
chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn dẫn đầu đã đến kiểm tra
công tác, triển khai kế hoạch SXKD năm 2021 tại
Giàn Đại Hùng 01 do PVEP POC điều hành.
Tham gia đoàn công tác có ông Phan Ngọc
Trung - Thành viên HĐTV Tập đoàn, bà Nghiêm
Thị Thuỳ Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt
Nam, lãnh đạo các Ban chuyên môn Tập đoàn, ông
Trần Hồng Nam - Chủ tịch HĐTV, ông Vũ Minh
Đức - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thăm dò
Khai thác Dầu khí. Sự có mặt “hùng hậu” của đoàn
công tác càng làm cho không khí đón Xuân tại các
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công trình dầu khí trên biển thêm rộn rã, đằm thắm
hơi ấm từ đất liền.
Đoàn công tác đã kiểm tra công tác tại Giàn
ĐH-01: Hệ thống công nghệ, phòng điều khiển
trung tâm, phòng điều khiển hàng hải, các hệ thống
kết nối. Kết thúc hành trình tham quan cụm giàn,
đoàn công tác đã nghe Giàn trưởng Tăng Văn Đồng
báo cáo tóm tắt về kết quả sản xuất kinh doanh năm
2020 và tình hình đời sống của CBNV trên giàn Đại
Hùng.
Theo đó, sau những đóng góp quan trọng về
sản lượng khai thác dầu khí suốt nhiều năm qua, mỏ
Đại Hùng đã tạm dừng sản xuất từ ngày 1/6/2020,
thực hiện hủy 3 giếng (DH-1P, 2P, 3P) và đưa giàn

Chủ tịch HĐTV PVN Hoàng Quốc Vượng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch
Đại Hùng 01

đi sửa chữa. Với rất nhiều cố gắng, nỗ lực của các đơn
vị dịch vụ và tập thể người lao động, mỏ đã khai thác
trở lại vào 13h30 ngày 02/12/2020 với 05 giếng khai
thác.
Việc hoàn thành chiến dịch đảm bảo tuyệt đối an
toàn là thành công lớn trong điều kiện phải ứng phó
với các siêu bão trong quá trình vận chuyển và nhiều
thách thức khác do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch PVN Hoàng
Quốc Vượng đã bày tỏ tình cảm và niềm vui khi đến
thăm và làm việc tại công trình dầu khí quan trọng, có
ý nghĩa biểu tượng của Ngành Dầu khí là Giàn ĐH-01.
Năm 2020 với “tác động kép” từ đại dịch Covid-19 và
giá dầu giảm sâu, hoạt động của nhiều Tập đoàn, Công
ty Dầu khí trên thế giới gặp rất nhiều khó khăn, thậm
chí phá sản thì Petrovietnam là một trong số ít các Tập
đoàn dầu khí có lợi nhuận khả quan với việc nộp ngân
sách Nhà nước toàn Tập đoàn 83 ngàn tỷ đồng, lợi
nhuận trước thuế hợp nhất 17,5 nghìn tỷ đồng. Theo
Chủ tịch Hoàng Quốc Vượng, trong thành công này
của Petrovietnam, có sự đóng góp rất lớn của các đơn
vị thành viên, trong đó có PVEP, PVEP POC.
Bên cạnh đó, Chủ tịch PVN biểu dương, đánh
giá cao tinh thần làm hăng say, nhiệt huyết cũng như
nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ CBNV mỏ Đại
Hùng trong điều kiện vô cùng khó khăn và khắc nghiệt
trên biển. Ông mong muốn bước sang năm 2021, tập
thể CBNV của Giàn ĐH-01 nói riêng và CBNV tại các
dự án khai thác trên biển của PVEP nói chung tiếp tục

phát huy nhiệt huyết, trách nhiệm, cùng nhau phấn đấu
hoàn thành và hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD.
Trong không khí đón chào Xuân Tân Sửu, Chủ
tịch PVN Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch Công đoàn
Dầu khí Việt Nam Nghiêm Thị Thuỳ Lan và lãnh đạo
PVEP, PVEP POC đã tặng quà, chúc mừng năm mới
tới người lao động trên Giàn. Cũng trong buổi làm
việc, Chủ tịch PVN Hoàng Quốc Vượng và Lãnh đạo
Tập đòan đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch huỷ giếng &
đưa giàn ĐH-01 đi bảo dưỡng trong năm 2020.
Phát biểu trong chương trình, Chủ tịch HĐTV
PVEP Trần Hồng Nam cũng biểu dương và gửi lời
chúc mừng tới tập thể PVEP-POC và Giàn ĐH-01 đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng trong năm
2020 là chiến dịch huỷ giếng, đưa Giàn đi bảo dưỡng,
kết nối khai thác trở lại thành công & an toàn tuyệt
đối. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, việc kết nối
thảnh công và tiếp tục khai thác mỏ Đại Hùng sớm
hơn dự kiến đã giúp mang lại lợi ích kinh tế to lớn cho
Tổng Công ty, Tập đoàn và cho nền kinh tế đất nước.
Sự quan tâm, chia sẻ của các cấp Lãnh đạo đối
với các cán bộ, nhân viên làm việc tại các công trình
dầu khí trên biển không có điều kiện sum họp gia đình
trong ngày lễ cổ truyền thiêng liêng của dân tộc đã và
đang là nguồn cổ vũ để mỗi người lao động thêm vững
tâm và lòng nhiệt huyết, yêu nghề, giúp đảm bảo hoạt
động không ngừng nghỉ của các dự án khai thác dầu
khí trong dịp Tết đến, Xuân vền
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VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (NARIME):

CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ

TĂNG NĂNG LỰC
CHO NGÀNH Ô TÔ VIỆT

LÀM CHỦ KỸ THUẬT THIẾT KẾ, CHẾ TẠO ĐỒ GÁ HÀN THÂN VỎ XE Ô TÔ CON
(JIG) NHẰM TẠO RA SẢN PHẨM CÓ THỂ XUẤT KHẨU VÀ THAY THẾ HÀNG
NHẬP NGOẠI CHO CÁC HÃNG XE TRONG NƯỚC LÀ ĐÒI HỎI MANG TÍCH CẤP
BÁCH NHẰM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC THAM GIA VÀO CHUỖI
CUNG ỨNG, TỪ ĐÓ TĂNG NĂNG LỰC CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ.

l HƯNG NGUYÊN
Vai trò của đồ gá trong ngành công nghiệp
sản xuất ô tô

Tại các nước có ngành công nghiệp ô tô phát triển
đều có những công ty chuyên về thiết kế, chế tạo các
thiết bị hàn khung vỏ ô tô. Việc có các công ty thiết
kế, chế tạo thiết bị hàn khung vỏ ô tô sẽ giúp ngành
công nghiệp ô tô chủ động trong việc thay đổi mẫu mã,
giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh.
Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ
Công Thương (Narime) đã được lựa chọn triển khai Dự
án “Nghiên cứu hoàn thiện thiết kế và đổi mới công
nghệ chế tạo đồ gá hàn khung đầu và sườn xe ô tô con”.
Tại thời điểm Viện tham gia phối hợp thực hiện
Dự án toàn bộ thiết bị đồ gá chính cho các hãng xe
trong nước như Ford Việt Nam, Honda Việt Nam,
Toyota Việt Nam đều do nước ngoài cung cấp. Trong
nước chỉ có một vài doanh nghiệp có thể cung cấp một
vài trạm thiết bị đồ gá này nhưng các khâu thiết kế chế
tạo và lắp ráp chưa đúng với qui trình và tiêu chuẩn
của các nước phát triển.

Từng bước làm chủ từ thiết kế đến chế tạo

Câu chuyện về thiết kế chế tạo đồ gá cung cấp
cho các hãng xe của Viện nghiên cứu Cơ khí - Narime
bắt nguồn từ năm 2011, khi các chuyên gia Nhật Bản
và Hàn Quốc sang Việt Nam để tìm hiểu và khảo sát

120

năng lực của doanh nghiệp Việt Nam để tìm đối tác
có năng lực thực hiện thiết kế “đồ gá hàn khung vỏ ô
tô”. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực thiết
kế, chế tạo cơ khí, Narime là đơn vị được chọn sau
chuyến khảo sát. Ngay sau đó, lãnh đạo Narime cùng
các chuyên gia của Viện đã sang Nhật Bản và Hàn
Quốc, hai quốc gia có ngành công nghiệp ô tô phát
triển để học tập kinh nghiệm về lĩnh vực mới đầy tiềm
năng này. Sau khi khảo sát, Viện đã thành lập bộ phận
chuyên sâu về thiết kế thiết bị đồ gá hàn khung vỏ ô tô
trực thuộc Trung tâm Cơ khí nặng. Sau quá trình triển
khai dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia nước ngoài,
Narime đã dần làm chủ phần thiết kế hệ thống và thiết
kế chi tiết, các sản phẩm thiết kế đã xuất khẩu sang
Nhật Bản và Hàn Quốc.
Sau thành công này, đối tác Nhật Bản đề nghị
Narime thực hiện thêm công đoạn gia công. Theo đó,
Narime đã thành lập Trung tâm gia công với mục đích
làm chủ các phần thiết kế và chế tạo đáp ứng nhu cầu
của đối tác. Trung tâm gia công được đầu tư bài bản
từ thiết bị hiện đại, công nghệ tiến, nhân lực và được
chuyên gia nước ngoài hướng dẫn công đoạn gia công,
lắp ráp. Sản phẩm thiết kế, gia công từ Trung tâm đã
được xuất khẩu sang Hàn Quốc và Nhật Bản theo các
đơn đặt hàng.

Bộ đồ gá E-BUS do Công ty Đức Trung chế tạo

Vào năm 2018 Công ty Cổ Phần công nghệ Đức
Trung và Viện Nghiên cứu Cơ được Bô Khoa học và
Công nghệ giao phối hợp thực hiện Dự án “Nghiên cứu
hoàn thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo đồ gá
hàn khung đầu và sườn xe ô tô con” với mục đích mở
rộng và nâng cao năng lực của dự án “đồ gá hàn khung
vỏ ô tô” mà Viện đang thực hiện.
Ngoài ra, trong nhiều năm liền Bộ Công Thương
đã giao cho Viện Nghiên cứu Cơ khí thực hiện nhiều
nhiệm vụ liên quan đến ngành công nghiệp hỗ trợ
(CNHT) (trong đó có ngành CNHT cho công nghiệp ô
tô), đầu tư các phần mềm chuyên dùng Catia để từng
bước nâng cao năng lực CNHT của Viện Nghiên cứu
Cơ khí.

Thành quả đáng ghi nhận

Sau 3 năm thực hiện Dự án “Nghiên cứu hoàn
thiện thiết kế và đổi mới công nghệ chế tạo đồ gá hàn
khung đầu và sườn xe ô tô con” đến nay Trung tâm
Cơ khí nặng thuộc Viện cơ bản đã làm chủ được kỹ
thuật thiết kế chế tạo, lắp ráp và đo kiểm để sản xuất
hoàn thiện một bộ đồ gá hàn khung vỏ ô tô, phụ thuộc
rất ít vào chuyên gia nước ngoài. Kết quả nghiên cứu
đã được thương mại hóa tiến tới chế tạo các bộ đồ gá

hàn khung vỏ ô tô phục vụ thị trường trong nước và
xuất khẩu.
Từ kết quả của dự án, hiện nay NARIME đã xây
dựng được một Trung tâm thiết kế JIG với 25 kỹ sư
được đào tạo chuyên nghiệp có thể thiết kế và gia công
được hầu hết các bộ phận thân vỏ xe ô tô, các kỹ sư
của Trung tâm đã biết phân tích để phân chia các bộ
gá, thiết kế bố trí dây chuyền hàn thân vỏ xe ô tô. Đồng
thời đào tạo được đội ngũ cán bộ về chế tạo, lắp ráp, đo
kiểm các thiết bị bộ đồ gá hàn thân vỏ xe ô tô. Trung
tâm thiết kế hoạt động, quản lý theo mô hình của công
ty SEG - Nhật Bản. Hiện tại, Trung tâm đã tạo dựng
được cơ sở dữ liệu thiết kế đủ mạnh trên cơ sở dữ liệu
tích lũy trong quá trình thực hiện dự án với đối tác
Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đến nay, NARIME là đơn vị trong nước duy nhất
vừa thiết kế vừa chế tạo JIG hàn thân vỏ xe ô tô theo
đúng tiêu chuẩn của các nước tiên tiến. Các sản phẩm
thiết kế và chế tạo đã được xuất khẩu sang thị trường
Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan,.. Một số thiết bị được
sản xuất theo đơn đặt hàng trong nước và ứng dụng tại
một nhà máy sản suất ô tô như: Vinfast, Honda, Huyndai
Thành Công … Có thể nói, thành công này đã đóng góp
tích cực cho ngành công nghiệp ô tô Việt Namn
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DISOCO NỖ LỰC

THAM GIA SÂU RỘNG
VÀO CHUỖI CUNG ỨNG TOÀN CẦU

Đ

l HƯNG NGUYÊN

úc là một trong những kỹ thuật gia công quan
trọng bậc nhất trong ngành cơ khí chế tạo.
DISOCO hiện là đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực
gia công đúc kỹ thuật cao tại Việt Nam, là nhà cung
cấp số 1 của nhiều hãng sản xuất Nhật Bản, Mỹ tại Việt
Nam như Honda, Toshiba, Juki, Mikasa, Piagio...
Những năm vừa qua, nhu cầu về các mặt hàng gia
công đúc tại Việt Nam gia tăng do làn sóng chuyển hướng
đầu tư từ Trung Quốc sang các nước Đông Nam Á. Đón
đầu làn sóng đầu tư này, DISOCO đã nhanh chóng cải
tiến năng suất, chất lượng, đặc biệt là đầu tư mới các thiết
bị hiện đại, tiêu biểu là việc đầu tư thêm hai dây chuyền
áp dụng công nghệ hiện đại nhất của Nhật Bản.
Dây chuyền đúc hiện đại mà DISOCO vừa đưa vào
vận hành là “Dây chuyền đúc - rót khuôn cát tươi tự
động”. Đây là thiết bị thuộc dòng FCMX được chuyển
giao công nghệ bởi Công ty Sinto (Nhật Bản). Đây là
dây chuyền tự động hoàn toàn từ khâu trộn hỗn hợp,
làm khuôn cát, rót kim loại nóng chảy vào khuôn đến
việc phá dỡ khuôn. Quá trình tự động hóa hoàn toàn
giúp DISOCO có thể kiểm soát triệt để tỉ lệ lỗi, tạo ra
sản phẩm có ngoại quan đẹp, độ ổn định thành phần
bên trong vật đúc ở mức cao, hạn chế tối đa các lỗi phát
sinh do người thao tác như phình khuôn, vỡ khuôn,....
Thời điểm hiện tại đây là dây chuyền đúc tự động lớn
nhất Việt Nam với công suất lên tới 10.000 tấn/năm.
Tốc độ rót 30 giây/khuôn đảm bảo năng suất cao, tiết
kiệm tối đa chi phí, là tiền đề để DISOCO cung cấp sản
phẩm tốt với giá cạnh tranh.
Bên cạnh dây chuyền đúc Sinto, DISOCO còn sở
hữu“Dây chuyên đúc mẫu cháy” là thiết bị thuộc hãng
TAIYO MACHINERY, sử dụng khuôn mẫu xốp được
cung cấp từ Taniguchi Plastic. Công nghệ đúc ưu việt
bởi tính thân thiện với môi trường, khả năng chế tạo
sản phẩm có hình dạng phức tạp mà loại hình đúc khác
không thể làm được. Sản phẩm đúc có bề mặt ngoại quan
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Dây chuyền đúc khuôn cát tươi

tốt, có độ chính xác cao. Một số loại linh kiện được sản
xuất trên dây chuyền này có thể đạt độ chính xác yêu cầu
mà không cần tới gia công lần 2. Dây chuyền có công
suất 2.800 tấn/năm và hoàn toàn có khả năng mở rộng
thêm khi nhu cầu khách hàng tăng lên.
Nhờ sở hữu các dây chuyền đúc hiện đại Công ty
đã đáp ứng được các yếu tố Chất lượng - Giá thành Tiến độ của đối tác. Hiện nay 70% khách hàng chính
của Công ty là các doanh nghiệp Nhật Bản, điều này
cho thấy DISOCO hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu
chất lượng nghiêm ngặt của các doanh nghiệp Nhật
Bản. Ngoài ra, DISOCO còn nỗ lực để đáp ứng nhu cầu
khách hàng thông qua việc thấu hiểu nhu cầu của khách
hàng, từ đó tư vấn, đề xuất giải pháp phù hợp.
DISOCO đang phát huy tối đa các thế mạnh của
mình, đồng thời nghiên cứu áp dụng các công nghệ tự
động hóa, công nghệ 4.0 ...để củng cố vị thế và hướng
tới khai thác những thị trường và khách hàng mới, Công
ty tiếp tục hướng đến “Là doanh nghiệp đúc hàng đầu
tại Việt Nam đồng thời tham gia sâu rộng vào chuỗi
cung ứng toàn cầu” - Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc
Công ty DISOCO cho biếtn
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MẠNH MẼ
CỦA TOYOTA
l NGUYÊN HƯNG

N

ăm 2020 đánh dấu bước chuyển mình mạnh
mẽ của thế hệ sản phẩm của Toyota, khi liên
tục ra mắt tới 10 sản phẩm mới với những cải
tiến giúp sản phẩm vượt trội về an toàn, vận hành cùng
những thay đổi lớn về thiết kế. Đặc biệt, Toyota lần
đầu tiên giới thiệu Corolla Cross - mẫu xe sở hữu bộ 3
công nghệ vượt trội bao gồm Toyota Hybrid với công
nghệ tự sạc điện thân thiện với môi trường, hệ thống
an toàn toàn cầu Toyota Safety Sense <TSS> và Định
hướng thiết kế toàn cầu mới - TNGA.
Trong lĩnh vực dịch vụ, Toyota Việt Nam đã đón
hơn 1,15 triệu lượt dịch vụ, nâng tổng lượt xe sử dụng
dịch vụ chính hãng của Toyota lên tới 13,4 triệu lượt.
Bên cạnh đó, hàng loạt các chương trình chăm sóc
khách hàng được Toyota Việt Nam thực hiện nhằm
hỗ trợ khách hàng trước những ảnh hưởng của dịch
Covid-19 và lũ lụt tại miền Trung.
Kể từ khi có mặt tại Việt Nam, các sản phẩm của
Toyota không ngừng được cải tiến qua từng năm . Cụ
thể, mẫu xe Vios tiếp tục dẫn đầu thị trường với doanh
số tích lũy đạt khoảng 184.000 xe. Mẫu xe Corolla
Cross cũng đã nhanh chóng góp mặt trong danh
sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Các mẫu
xe Fortuner, Hilux, Rush, Camry,… chứng kiến mức
tăng trưởng ngoạn mục, đặc biệt trong những tháng
cuối năm.
Nhằm giảm thiểu tác động tới môi trường và
hướng tới mục tiêu trở thành “Doanh nghiệp xanh”,
trong năm qua, Toyota Việt Nam đã cắt giảm 1.077
tấn CO2, tiết kiệm khoảng 126.000 lít dầu và 1,88 triệu
Kw điện. Đặc biệt, 100% nhà cung cấp và 86% đại

lý của Toyota đã áp dụng thành công hệ thống quản
lý môi trường và đạt chứng chỉ ISO14001, đồng thời
triển khai áp dụng Hệ thống đánh giá Eco Dealership
tại các đại lý. Ngoài ra, Toyota Việt Nam thực hiện lắp
đặt trạm quan trắc nước thải tự động liên tục dự kiến
sẽ kết nối với Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh phúc
trong tháng 6/2021.
Trong năm 2020, Toyota đã tạo công ăn việc làm
và thu nhập ổn định cho hơn 1.900 công nhân viên, tạo
điều kiện thuận lợi giúp các thành viên vượt qua một
năm đầy thách thức.
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, Toyota
Việt Nam luôn nỗ lực triển khai và thực hiện nhiều
hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, nhận được sự quan tâm
của toàn xã hội như An toàn giao thông, bảo vệ môi
trường… Đặc biệt trong năm 2020, Toyota đã chung
tay hỗ trợ người dân vượt qua đại dịch Covid-19 và
giảm thiểu hậu quả của lũ lụt tại miền Trung. Tính đến
nay, tổng ngân sách tích lũy cho các hoạt động đóng
góp xã hội khoảng 27 triệu USDn

Sản lượng năm 2020 đạt 43.243 xe, nâng tổng sản
lượng của Toyota Việt Nam lên 574.092 xe. Doanh số
bán hàng đạt 72.136 xe (đã bao gồm Lexus), nâng doanh số cộng dồn lên 695.424 xe.
Trong năm 2020, Toyota Việt Nam đã đóng góp
khoảng hơn 900 triệu USD vào ngân sách nhà nước và
là 1 trong 30 doanh nghiệp được Tổng Cục thuế vinh
danh tại “Lễ tôn vinh Người nộp thuế năm 2020”.
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TKV: Lợi nhuận đạt gần 3.000 tỷ đồng năm 2020

T

heo báo cáo của Tập đoàn công nghiệp Than
- Khoáng sản Việt Nam (TKV) năm 2020, than
nguyên khai đạt 38,5 triệu tấn, đạt 100% so với kế
hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 42 triệu tấn. Sản lượng
điện 10,6 tỷ kwh, sản lượng Alumin đạt 1,42 triệu tấn.
Đáng chú ý, sản lượng điện và Alumin sản xuất năm
2020 của TKV đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng doanh thu TKV đạt 123.425 tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà
nước 19.500 tỷ đồng, lợi nhuận toàn Tập đoàn đạt gần
3.000 tỷ đồng. Riêng tiền lương bình quân chung của
Tập đoàn đạt 12,8 triệu đồng/người/tháng.
Cùng với duy trì sản xuất kinh doanh ổn định,
TKV đảm bảo việc làm, thu nhập cho hơn 96.000
người lao động với tiền lương bình quân chung là 12,8
triệu người/tháng. Trong đó, sản xuất than 13,8 triệu
đồng/người/ tháng, bằng 100,7% kế hoạch và bằng
100,8% thực hiện 2019. Tiền lương thợ lò đạt 20 triệu
đồng/người/tháng cao hơn năm 2019. Tiền lương của
lao động sản xuất chính các lĩnh vực than, khoáng sản,
điện lực, VLNCN, cơ khí… vẫn có tăng trưởng. Một số
ít đơn vị khó khăn về sản xuất, đều được Tập đoàn trích

Quỹ phúc lợi hỗ trợ tiền lương cho người lao động,
“không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Về kế hoạch năm 2021, TKV nhận định, dự báo
nhu cầu than cho nền kinh tế năm 2021 không có sự
tăng trưởng, chỉ ở mức tương đương năm 2020, thêm
vào đó, điều kiện khai thác mỏ ngày càng khó khăn do
xuống sâu, cung độ vận chuyển tăng, nước khí nhiều
hơn… Vì vậy, TKV đặt mục tiêu tổng doanh thu của
toàn tập đoàn đạt 123,88 nghìn tỷ đồng tương đương
với năm 2020. Nộp ngân sách 17,9 nghìn tỷ đồng và
lợi nhuận tiếp tục đạt 3.000 tỷ đồng.
HOÀNG HÀ

Than Thống nhất: Tập trung đầu tư các công trình trọng điểm

N

hằm hướng tới mục tiêu “Mỏ xanh, mỏ sạch, mỏ
hiện đại, mỏ ít người”, năm 2020 vừa qua, Công
ty Than Thống Nhất - TKV đã tập trung đầu tư và hoàn
thành một số công trình trọng điểm với tổng mức đầu
tư xây dựng là 110.713 tr.đồng. Nhiều dự án quan trọng
được triển khai và bước đầu hoạt động khá hiệu quả
đã đáp ứng được điều kiện khai thác than ngày càng
xuống sâu và khó khăn như hiện nay. Tiêu biểu là:
- Công trình Cải tạo nâng cấp kho than mức +110
khu Lộ Trí đã hoàn thành trong tháng 9/2020, sau gần
04 tháng thi công và lắp đặt. với tổng giá trị thực hiện
là: 13.495 triệu đồng. Đây là 1 trong 2 công trình cấp
Tỉnh Đoàn do Đoàn Thống Nhất Công ty đảm nhận.
- Dự án đầu tư duy trì năng lực vận tải khu Lộ
Trí với tổng mức đầu tư là 102.780 tr.đồng. Hết năm
2020 sẽ đổ bê tông chống cố định xong tuyến thượng
TG-VT (-140/+21), tổ chức lắp đặt tuyến băng tải và
Monoray đưa vào sử dụng năm 2021. Giá trị thực hiện
năm 2020 là: 14.803 triệu đồng.
- Dự án phục vụ sản xuất năm 2020 với tổng mức
đầu tư là 102.942 tr.đồng, Công ty đã tổ chức đấu thầu
lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu lắp đặt thiết bị đưa vào sử
dụng. Giá trị thực hiện năm 2020 là: 51.268 triệu đồng.
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Lễ gắn biển công trình thanh niên cấp tỉnh chào mừng
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV,
nhiệm kỳ 2020 - 2025

Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục khảo sát
và lập thiết kế sửa chữa, nâng cấp nhà ăn số 8, đường
chuyên dụng vận chuyển đất đá và than, khu chung
cư tập thể thợ lò tại phường Cẩm Tây và phường Cẩm
Thành; hệ thống bun ke thép, nhà văn phòng điều hành
9 tầng… Đây đều là các công trình, dự án thiết yếu
phục vụ nhu cầu chính đáng của người lao động trong
thời gian tới.
HÀ ANH
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